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บทคัดยอ 
 

การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน และเพื่อศึกษาปจจยัที่เกีย่วของกับการสบูบุหร่ีของเยาวชน
ในจังหวดัเพชรบูรณ กลุมตัวอยางไดแก เยาวชนที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอาชวีศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชพี(ปวช.)) คัดเลือกกลุมตวัอยางโดยการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ(Stratified Sampling) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4 แหง โรงเรียน
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 4 แหงและวิทยาลัยระดับอาชีวะศกึษา (ปวช.) 2 แหง กลุมตัวอยางรวม 
1,300 คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางโดยศูนยวจิัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) 
รวบรวมขอมลูระหวางวันที ่1 กรกฎาคม-31สิงหาคม 2551 แบบสอบถามไดรับกลับคืนรอยละ 100  

ผลการวิจัยพบวา เยาวชนเคยสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 23.6 มีการสูบบุหร่ี
ในปจจุบนัรอยละ 22.7 ผลิตภัณฑยาสูบอืน่ๆ ที่ใชมากที่สุดไดแก สูบบุหร่ีมวนเอง เยาวชนมีพอสูบ
บุหร่ีรอยละ 38.8 มีเพื่อนสูบบุหร่ีรอยละ 30.4  สูบบุหร่ีนอยกวา 1 มวนตอวันรอยละ 35.6 สวนใหญมี
ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ีคือสนับสนุนการสูบบุหร่ี รอยละ 65.7 บุคคลในบานสูบบหุร่ี รอยละ 32.9 
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีรอยละ 63.5 มีการอภิปรายในหองเรียน
เร่ืองทําไมวัยรุนจึงมีการสูบบุหร่ีรอยละ 26.7 ไดรับการสอนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการสูบบุหร่ีรอย
ละ 52 มีการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะระดับสูงถึงรอยละ 78.6 ไดบุหร่ีมาสูบจากการ
ซ้ือจากรานสะดวกซื้อรอยละ 28.3 ไมมีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหถึงแมอายุจะไมถึงเกณฑกําหนดรอย
ละ 25.0 และพบวา เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของเพื่อน ทัศนคติตอการสูบ
บุหร่ี การสอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ี การอภิปรายวาทําไมวัยรุนจึงสูบบุหร่ี การอภปิราย
เร่ืองบุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร พบเห็นนกัแสดงสูบบุหร่ีตามสื่อโทรทัศนวีดีโอภาพยนตร 
พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีตามแผนปายโฆษณา ตามหนงัสือพิมพนิตยสาร ในงานแขงขันกีฬา กฬีาสี 
การรับรูตอกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะมีความสัมพันธการสูบบุหร่ีของเยาวชน ในจังหวดั
เพชรบูรณ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (p≤ .05)  

ดังนั้น ระดับนโยบายควรมกีารควบคุมสื่อเกี่ยวกับการโฆษณาบุหร่ี และสถานศึกษาควรมี
มาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชนเพศชายและโดยมุงเนนเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จัดกจิกรรมรณรงคเพื่อปองกันการสูบบหุร่ีในเยาวชน โดยจดัการเรียน
การสอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ี การอภิปรายวาทําไมวยัรุนจึงสูบบุหร่ี การอภิปรายเรื่อง
บุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร และใชเทคนิคในการใหเพื่อนเปนแบบอยางที่ดีของเพื่อน เพื่อ
ปองกันการสบูบุหร่ี รวมทั้งมีกิจกรรมปรบัเปลี่ยนทัศนคติใหเห็นโทษภยัของบุหร่ีมากขึ้น  



 
 

ค 

 
สารบัญ 

 
หนา 

กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................... ก 

บทคัดยอ………………………………………………………………………......................... ข  

สารบัญ…………………………………………………………………………….....................ค-ง 

สารบัญตาราง…………………………………………………………………........................ จ 

สารบัญแผนภูม…ิ………………………………………………………………..................... ฉ 

บทที่ 1 บทนาํ 
 1.1 ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา…………………………………............. 1 
 1.2วัตถุประสงคการวิจยั………………………………………………….................. 4 
 1.3 ขอบเขตของการวิจยั…………………………………………………................... 4 
 1.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย………………………………………………………........ 4 
 1.5 นิยามศัพทที่ใชในการวิจยั……………………………………………............. 5 
 1.6 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย……………………………………………............. 6 

 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความเปนมาและสถานการณเกีย่วกับบหุร่ี…………………………………........... 7 
2.2 ความรูเกี่ยวกับบหุร่ี……………………………………………………................ 8 

 2.3 นโยบายสาธารณะ กฎหมายและกฎระเบียบเกีย่วกับการควบคุมยาสูบในเยาวชน…13 
2.4 ทฤษฏีและแนวคดิที่ใชในการวจิัย.............……………………………………....... 19 

 2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ……………………………………………………................. 26 

บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย………………………………………………………................. 28 
 3.2 ประชากรและกลุมตวัอยาง………………………………………………............... 28 
              3.3 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย…………………………………………………...............29 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………......……...................   30 
              3.5 การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………...................... 31 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล………………………………………................... 32 
 



 
 

ง 

       หนา 
     

สารบัญ (ตอ) 
 

บทที่ 4 ผลการวิจัย 
4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนในจังหวดัเพชรบรูณ.......................................... 33 
4.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัเพชรบรูณ.......................................... 35 
4.3 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การสัมผัสบุหร่ีมือสอง การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ี 
       การรับรูกฎหมาย หามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การสือ่สารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  
       ส่ือและโฆษณาเกี่ยวกบับุหร่ี การเลิกสูบบุหร่ี การลดความตองการการพึ่งพาบหุร่ี 
       และการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ............................................... 44 
4.4 ปจจัยที่มคีวามเกีย่วของกบัการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ................ 54 

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผล..................................................................................................................... 58 
 5.2 อภิปรายผล................................................................................................................ 59 
 5.3 ขอเสนอแนะ............................................................................................................. 63 

บรรณานุกรม............................................................................................................... 64 
ภาคผนวก.................................................................................................................... 66 

 แบบสอบถาม................................................................................................................. 67 
 การใหคะแนนทัศนคติตอการสูบบุหร่ี........................................................................... 76 

ประวัติผูวิจัย................................................................................................................78 

      



 จ 

      
สารบัญตาราง 

 
ชื่อตาราง          หนา 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของคุณลักษณะสวนบุคคล…………………………………...... 34 
ตารางที่ 2   การสูบบุหร่ีและการใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ จําแนกตามเพศ................................ 35 
ตารางที่ 3   การสูบบุหร่ีจําแนกตามระดับการศึกษา.................................................................. 36 
ตารางที่ 4   การสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามเพศ................................ 37 
ตารางที่ 5   การสูบบุหร่ีของเยาวชนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามเพศ..................... 38 
ตารางที่ 6 การสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชวีศกึษา จําแนกตามเพศ................................................ 39 
ตารางที่ 7 อายุเมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรก การคิดจะสูบบุหร่ีใน 12 เดือนขางหนาและ 5 ปขางหนา.... 40 
ตารางที่ 8 ปจจัยเสริมของการสูบบุหร่ีของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ.................................... 41 
ตารางที่ 9 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนที่สูบบุหร่ี 315 คน ในรอบ 30 วันที่ผานมา.......... 42 
ตารางที่ 10 รอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ 

    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ............................................................................................. 44 
ตารางที่ 11 รอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ  

    เมื่อพิจารณาโดยรวม.................................................................................................. 45 
ตารางที่ 12 การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเยาวชน ………………………………........…...... 45 
ตารางที่ 13 การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนของเยาวชน........................................... 47 
ตารางที่ 14 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะของเยาวชน((จํานวนตัวอยาง 1,300คน)
      เมื่อพิจารณาเปนรายขอ............................................................................................ 48 
ตารางที่ 15 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะของเยาวชน เมื่อพิจารณาโดยรวม...... 48 
ตารางที่ 16 การไดรับการสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน.............................................. 49 
ตารางที่ 17 การพบเห็นและโฆษณาเกี่ยวกบัการบุหร่ีของเยาวชน .............................................. 51 
ตารางที่ 18 ประสบการณในการเลิกสูบบหุร่ีและเหตุผลที่เลิกสูบบุหร่ี....................................... 52 
ตารางที่ 19 ความพยายามในการเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนที่สูบบหุร่ี (จํานวน 289 คน)................ 53 
ตารางที่ 20 การเขาถึงบุหร่ีในรอบ 30 วันที่ผานมาของเยาวชน................................................... 54 
ตารางที่ 21 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน............................................................. 55 
 



 ฉ 

 
 

 สารบัญแผนภูมิ 
 

ชื่อแผนภูมิ          หนา 
 
แผนภูมิที่  1 กรอบแนวคิดในการวจิัย.......................................................................................... 6 

แผนภูมิที่ 2  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ   Bandura................................................................ 19
  
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันมีประชากรทั่วโลกสูบบุหร่ีเปนประจําประมาณ   1,100  ลานคน    ในจํานวนนี้ถา
ยังไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีได   คร่ึงหนึ่งประมาณ  500 ลานคน   จะเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากบุหร่ี
องคการอนามัยโลกประมาณการวาปจจุบนัมีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีสูบบุหร่ีปละ 4.2 ลานคน  วัน
ละ  11,500  คน  หรือช่ัวโมงละ  480 คน  และคาดการณวาในอีก  30 ปขางหนายอดผูเสียชีวติจะ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ  20.5  เปนรอยละ  20.6  โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนอายุ 15- 24 ป   มีจํานวนผูสูบ
บุหร่ีถึง  1.5 ลานคน  เพิ่มจากป พ.ศ. 2542  ถึง  1  แสนคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2544 )  ซ่ึงถา
หากไมดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพคนไทยโดยเฉพาะเดก็
และเยาวชนจะเขาสูวงจรการเปนผูที่สูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น 

ทั่วโลกมีเยาวชนที่สูบบุหร่ี 250  ลานคนและเยาวชนเหลานี้เสียชีวิตเนื่องจากการสบูบุหร่ี
อยางตอเนื่องในอนาคต  โดยรอยละ 70 ของผูเสียชีวิตเหลานี้อยูในประเทศกําลังพฒันา (WHO  2006)  
นอกจากนั้นยงัพบวา  การสบูบุหร่ีของเยาวชนถูกระบวุาเปนโรคระบาด    ในปจจุบนัการเฝาระวังการ
สูบบุหร่ีในเยาวชนประเทศตางๆ ทั่วโลกไดรับความสนใจทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแลว   
มีขอมูลทางสถิติแสดงใหเหน็วาในทุกๆ วันมีเยาวชนทัว่โลกจํานวนถงึ  80,000 – 100,000 คน   
กลายเปนนักสบูบุหร่ีหนาใหม (Centers for Disease Control and Prevention, 2008)  โดยพบวามี
นักเรียนอาย ุ 13- 15 ป  สูบบุหร่ีมากถึงรอยละ 10 โดย 1 ใน 4  ของนักเรียนกลุมนี้  สูบบุหร่ีมวนแรก
เมื่ออายุต่ํากวา  10 ป  และยังพบวาทั้งเดก็ชายและเด็กหญงิมีแบบแผนทีไ่มแตกตางกัน 

  ขอมูลที่นาวิตกของเยาวชนไทย   ปจจุบันมีขอมูลที่เกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของวัยรุนโดย
พบวา  เด็กไทยอายุต่ํากวา 18 ปเสพติดบุหร่ีเกือบ 5 แสนคน   และเยาวชนอายุต่ํากวา 24 ปเสพติดบหุร่ี
กวา 1.5 ลานคน   ซ่ึงในแตละปมีเยาวชนไทยที่เสพบหุร่ีหนาใหมและกลายเปนผูสูบบุหร่ีเปนประจํา 
2-3 แสนคน    ทดแทนผูใหญที่เสียชีวิตอนัเนื่องมาจากการสูบบุหร่ี   ทําใหจํานวนผูสูบบุหร่ีของไทย
จึงคงที่อยู     จากขอมูลพบวา   อายุของผูเร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแตป พ.ศ. 2534 -2547 มีอายุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบ
บุหร่ีเทากันคือ 18 ป    จํานวนบุหร่ีที่เยาวชนไทยสูบเฉลี่ยวันละ 8.3 มวน  คิดเปนเงินวันละประมาณ 
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20  บาท       นอกจากนี้ยังพบขอมูลวาบุหร่ีเปนสิ่งเสพติดชนิดแรกของวัยรุนและเปนสื่อนําไปสูการ
เสพติดยาเสพติดชนิดอื่นที่รายแรงกวา (ประกิต   วาทีสาธกกิจ,2547) 

 สถานการณและปญหาการสูบบุหร่ีของวัยรุนมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นภายใต
กระแสสังคมบริโภคนิยมและการสรางคานิยมใหม   อีกทั้งการสูบบุหร่ียังถือเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่
สงผลกระทบทั้งตอเศรษฐกจิ   สังคมและสุขภาพ   ซ่ึงจําเปนอยางยิง่ที่สังคมไทยจะตองดําเนินการ
ปองกันควบคมุดวยมาตรการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ระบบเฝาระวังในดานขอมูลขาวสาร
และมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมาย   นับเปนมาตรการที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการปองกันและ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของวัยรุน   ดวยเหตุผลนี้ความตองการและการรวบรวมประสบการณ  
บทเรียน   และองคความรูจากนานาประเทศและสังคมไทยเอง  จึงมคีวามสําคัญยิ่งตอการสรางองค
ความรูที่จะเปนรากฐานในการเขาใจสถานการณอยางรูเทาทันและนําไปสูการกาวตอไปในการพฒันา
ระบบปองกันและควบคุมการสูบบุหร่ีของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          ปจจุบันยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต ซ่ึงสามารถปองกันไดในประเทศตางๆ 
การระบาดของการบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตอง
เผชิญกับปญหาของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และ
มะเร็ง เปนตน ซ่ึงมีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรัง หลายประเทศซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยน
ผานทางระบาดวิทยาพบวา โรคเร้ือรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปน
สาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุอ่ืนๆ (ลักขณา เติมศิริกุลชัย, 2550) การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน 
เด็กและเยาวชนจะริเร่ิมสูบบุหร่ีดวยเหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน 
เลียนแบบการสูบบุหร่ีของพอแมและญาติ พลังผลักดันจากเพื่อน อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ เปน
ตน 

               จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2549 โดย
ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อการควบคมุยาสูบ (ศรัณญา เบญจกลุ, 2550) ระบุวา แมจํานวนและ
อัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 11.67 ลานคน หรือ
รอยละ 30.46 ในป พ.ศ. 2534 เปน 9.54 ลานคน หรือรอยละ 18.94 ในป พ.ศ. 2549 แตเมื่อพิจารณา
จํานวนและอตัราการสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมีแนวโนมการ
สูบบุหร่ีเปนครั้งคราวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 2.97 ในป พ.ศ. 2549 
ช้ีใหเห็นวาผูสูบบุหร่ีเปนครัง้คราวมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสูบบุหร่ีเปนประจําไดในอนาคต 
เนื่องจากฤทธิ์เสพติดของบุหร่ี  นอกจากนี้ ยังพบวาอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของผูชายและ
ผูหญิงเทากับ 18 ป และ 20 ป ตามลําดับ  
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                   จากการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัย
โลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) ซ่ึงเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543-2550(Centers for 
Disease Control and Prevention, 2008) จากประเทศสมาชิก 140 ประเทศ พบวาอัตราการสูบบุหร่ีของ
เด็กผูชายและเด็กผูหญิงใกลเคียงกัน  เด็กนักเรียนกวาครึ่งหนึ่งไดรับควันบุหร่ีมือสองจากสถานที่
สาธารณะในระหวางสัปดาหกอนหนาที่สํารวจ  นักเรียนประมาณ 2 ใน 10 มีสิ่งของเครื่องใชที่มียี่หอ
ของบริษัทบุหร่ีติดอยู  ประมาณ 1 ใน 10 เคยไดรับบุหร่ีแจกฟรีจากบริษัทบุหร่ี ในขณะที่ประมาณ 8 
ใน 10 ตองการใหมีการหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ  และประมาณ 6 ใน 10 อยากใหมีการสอน
เกี่ยวกับอันตรายจากบุหร่ีในโรงเรียน จากขอมูลการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ป ภายใตการ
สํารวจนี้ ซ่ึงดําเนินการในป พ.ศ. 2548( Sirichotiratana N, 2005) พบอัตราการสูบบุหร่ี รอยละ 11.7  
ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหร่ี ในจํานวนนี้ เพศชายเคยสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.9 
และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9 เริ่มสูบบุหร่ีกอนอายุ 10 ป สําหรับผูที่ไมเคยสูบ
บุหร่ี รอยละ 10 มีแนวโนมที่จะสูบบุหร่ีในปถัดไป  

                    จังหวัดเพชรบูรณเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการสูบบุหร่ีคอนขางสูงถาเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆ  ในกลุมประชากรที่มีอายุ  15 ขึ้นไป อัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 24.89 จํานวนมวน 10.74   
มวนตอวันตอคน เมื่อจําแนกตามเพศ พบวาเพศชายมีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 45.23 จํานวนมวน 
10.80 มวนตอคนตอวัน เพศหญิงมีอัตราการสูบรอยละ4.0  จํานวนมวน 10.0 มวนตอวันตอคน  
(ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2550)  ซ่ึงเยาวชนก็เปนสวนหนึ่งของประชากร
จังหวัดเพชรบูรณ   ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
สูบบุหร่ีของ เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ  จึงมีความสําคัญทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึง
ภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน ซ่ึงจะนําไปสูการปองกันและ
แกไขปญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน 

                   จากเหตุผลและขอมูลที่กลาวมาแลวนั้น    สงผลใหผูวิจัยเห็นวา    การสูบบุหร่ีในเยาวชน
เปนเรื่องที่นาศึกษา    เพราะสามารถสะทอนภาพของประชากรสวนหนึ่ง    ที่อยูในชวงวัยของการทีจ่ะ
เปนผูที่ติดบุหร่ีใหม   มีการเขากลุมกับเพื่อน   และมีอิสระที่จะมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา    
อันอาจนําไปสูพฤติกรรมการสูบบุหร่ีถาวรในอนาคต   ซ่ึงเยาวชนถือไดวาจะเติบโตเปนบุคลากรใน
สายงานตางๆ   อันเปนกําลังสําคัญของประเทศ     จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะไดศึกษาวิจัยขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยตางๆ  ที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีในเยาวชน     เพื่อนําขอมูลจากการศึกษานี้ไปเปน
แนวทางในการควบคุม    ปองกันไมใหเยาวชน   ริเร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแตตน   หรือทําใหผูที่สูบบุหร่ีอยู
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แลว    เลิกหรือลดปริมาณการสูบบุหร่ีลงเพื่อมิใหเกิดปญหาตางๆ  ตามมา   และคาดวาจะมีผลกระทบ
ตอการปองกันไมใหกลุมเยาวชนเหลานี้   หันเหไปสูการติดยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงขึ้น
ตามลําดับ    
  

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ  

2. เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติ การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียงและทัศนคติ
ตอการเลิกสูบบุหร่ี 

3. เพื่อหาปจจยัที่เกีย่วของกบัการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเยาวชนที่เปนนกัเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 
จากสถานศึกษาสายสามัญ สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสาย
อาชีวศึกษา(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี(ปวช.)) สังกัดกรมอาชวีะศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ของ
จังหวดัเพชรบรูณ 

 
1.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจยั 

กรอบการวิจยัจะอยูบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ดังนี ้

 
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก   
-   ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา   
- ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีใน

โรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การสื่อสารเกี่ยวกับการสบูบุหร่ี ส่ือและการ
โฆษณาเกีย่วกบับุหร่ี การเลิกสูบบุหร่ี การลดความตองการการพึ่งพาและการเลิกบหุร่ี และการเขาถึง
บุหร่ี 

ตัวแปรตาม (Dependent   variables) ไดแก การสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวดัเพชรบรูณ  
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1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

บุหรี่   หมายถึง   บุหร่ีที่มวนสําเร็จรูปแลวซ่ึงอยูในรูปของซิกาแรต ที่ผลิตในประเทศและ
ตางประเทศ และอยูในรูปผลิตภัณฑยาสูบอืน่ๆ  

เยาวชน   หมายถึง    บุคคลเพศชายและเพศหญิง  ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1- 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ กระทรวงศึกษาธิการและผูที่กําลังศกึษา
ในระดบัอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ ของจังหวัดเพชรบูรณ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หมายถึง การแสดงออกของเยาวชนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีหรือไมสูบ
บุหร่ี เชน  จํานวนบุหร่ีทีสู่บตอวัน ยีห่อบุหร่ีที่สูบตอวัน จํานวนเงนิที่จายไปกับการซื้อบุหร่ีและ
สถานที่ที่สูบบุหร่ี 

การสูบบุหรี่ของเยาวชน   หมายถึง  การสูบบุหร่ีในปจจบุันของเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ   
ในชวง 30 วันที่ผานมากอนมีการตอบแบบสอบถาม อยางนอย ม1ี- 2 วันที่เยาวชนสูบบุหร่ี 
 ทัศนคติดตีอการสูบบุหรี่  หมายถึง ความคดิ ความเชื่อของเยาวชนที่สนบัสนุนการสูบบุหร่ี 
เชน เห็นวามีเด็กผูหญิงและเด็กผูชายจํานวนเล็กนอยเทานั้นที่สูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีทําใหรูสึกผอน
คลาย ดูนาสนใจ ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่ม การสูบบุหร่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอน จะไมเลิก
คบเพื่อนที่สูบบุหร่ี คิดวาผูชายและผูหญิงที่สูบบุหร่ีเปนผูที่ประสบความสําเร็จ ฉลาดหลักแหลมและมี
ประสบการณมาก และการเลิกสูบบุหร่ีไมทําใหชีวิตยนืยาวอยางแนนอน  
 ทัศนคติปานกลางตอการสูบบุหรี่  หมายถึง ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่ไมสนับสนุน
และไมตอตานการสูบบุหร่ี เชน เห็นวามีเด็กผูหญิงและผูชายที่สูบบุหร่ีมีจํานวนเทาๆกับที่ไมสูบบหุร่ี 
ผูที่สูบบุหร่ีรูสึกผอนคลายไมแตกตางจากผูไมสูบบุหร่ี เดก็ผูหญิงและเดก็ผูชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจไม
แตกตางจากผูที่สูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีไมทําใหน้ําหนกัตวัเพิ่มหรือลด การสูบบุหร่ีอาจเปนหรือไมเปน
อันตรายตอสุขภาพก็ได การเลิกคบเพื่อนไมเกีย่วของกับการสูบบุหร่ี และไมแนใจวาชวีิตจะยนืยาว
หรือไมถาเลกิสูบบุหร่ี 
 ทัศนคติไมดีตอการสูบบุหรี่  หมายถึง ความคิด ความเชื่อของเยาวชนทีต่อตานการสูบบุหร่ี 
เชน เหน็วามเีด็กผูหญิงและผูชายมากที่สูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีไมทําใหรูสึกผอนคลาย ไมดนูาสนใจ 
ไมไดทําใหน้ําหนักตวัเพิ่ม การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอน จะเลิกคบเพื่อนทุกคนที่
สูบบุหร่ี คิดวาผูชายและผูหญิงที่สูบบุหร่ีเปนผูที่โง ขาดความมั่นใจ และการเลิกสูบบุหร่ีทําใหชีวติยืน
ยาวอยางแนนอน 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

                          ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
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แผนภูมิท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

-  เพศ                                  
-  อายุ 
-  ระดับการศกึษา 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

การสูบบุหรี่ -   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  
-   การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง  
-   การสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียน 
-   การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 
-   การสื่อสารเกี่ยวกับการสบูบุหร่ี  
-   ส่ือและการโฆษณาเกีย่วกบับุหร่ี  
-   การเลิกสูบบุหร่ี  
-   การลดความตองการ การพึ่งพา 
     และการเลกิบุหร่ี  
-   การเขาถึงบุหร่ี 



 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

             ทฤษฎี  แนวคดิและงานวิจัยทีเ่กีย่วของในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 4 สวน   ดังนี ้
2.1 ความเปนมาและสถานการณเกีย่วกับบหุร่ี 
2.2 ความรูเกี่ยวกับบหุร่ี 
2.3 นโยบายสาธารณะ กฎหมายและกฎระเบียบเกีย่วกับการควบคุมยาสูบในเยาวชน 

          2.4 ทฤษฏีและแนวคดิที่ใชในการวจิัย 
2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ความเปนมาและสถานการณเกี่ยวกับบุหรี ่ 

   ความเปนมา 

ในประเทศไทยมีการใชยาสูบตั้งแตสมัยอยุธยา   โดยมหีลักฐานจากจดหมายเหตุของเมอร
ซิเออร  เดอลาลูแบร   อัคราชทูตฝร่ังเศสที่เดินทางมาเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช  เมื่อ 
พ.ศ. 2230 ไดเขียนเลาเรื่องประเทศสยามวาคนไทยชอบใชยาสูบอยางฉุนทั้งผูชายและผูหญิง โดยได
ยาสูบมาจากเมืองมะนิลา ในหมูเกาะฟลิปปนส   จากประเทศจีนและและที่ปลูกในประเทศเอง ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัมีการผลิตบุหร่ีขึ้นโดยบริษัท   มีชาวอังกฤษเปนเจาของ 
ไดเปดดําเนนิการเปนบริษัทแรกใน พ.ศ.  2460  การผลิตบุหร่ีจึงแพรหลายมากขึ้นจนกระทั่งใน พ.ศ. 
2482  รัฐบาลไดจัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้น  โดยซื้อกิจการมาจากหางหุนสวนบูรพายาสูบ  จํากัด(สะพาน
เหลือง)  ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ  และดาํเนินกจิการอตุสาหกรรมยาสูบภายใตการควบคุมของกรม
สรรพสามิต  กระทรวงการคลัง   หลังจากนั้นรัฐบาลไดซ้ือกิจการของบริษัทกวางฮก  บริษัทฮอฟฟน    
และบริษัทบรติิชอเมริกัน โทแบคโคเพิ่มขึ้น แลวรวมกิจการภายใตช่ือวา โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง   มาจนถึงปจจุบัน (ชูชัย ศุภวงศ, 2542) 

สถานการณเก่ียวกับบุหรี่ 
 ปจจุบัน  มีผูเสียชีวิตดวยโรคจากบุหร่ี  ประมาณ 4.9 ลานคน (พ.ศ. 2547)  อนาคต  พ.ศ.  
2568 จํานวนผูสูบบุหร่ีทั่วโลกตายตัวจาก  1.2 พันลานคน   เพิ่มมากกวา  1.64 พันลานคนและอัตรา
ตายจากโรคที่เกี่ยวของกับบหุร่ีจะเพิ่มขึ้นจากปจจุบนัลานคน เปน10 ลานคน  โดยที่ประมาณครึง่หนึ่ง
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เปนชาวเอเชีย    จากตัวเลขสะทอนใหเหน็วา  พิษบุหร่ีกอใหเกดิการตายกอนวัยอันสมควร ยิ่งกวาการ
ติดเชื้อเอชไอว ี หรือโรคซาร  และแนวโนมที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ คนกลุมใหญที่สูบบุหร่ีเปนคน
ในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา ขณะที่ประเทศร่ํารวยมีประชากรที่สูบบุหร่ีลดลงรอยละ 15 (มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2546) 

 การวิเคราะหขอมูลสํานักสถิติแหงชาตยิอนหลังชวง  พ.ศ. 2529- 2544 โดยสรุปกลาวไดวา
อัตราการสูบบุหร่ีมีแนวโนมลดลงและชะลอตัว เยาวชนบริโภคยาสูบมากขึ้น   ประชากรรุนเกามีอัตรา
การสูบบุหร่ีมากกวารุนใหม   การสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและสังคม รศ.ดร.สถิรกร   พงษพานิช  ได
เสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายในอนาคตทางดานสุขภาพของโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีกบั
รายไดของรัฐบาลจากภาษีบหุร่ี  พบวา  คาใชจายในโรคถุงลมโปงพอง   โรคหลอดเลือดหัวใจอดุตัน  
โรคมะเร็งปอด  ทั้งหมด/คน/ป  อยูที ่13,640.58 บาท  32762.05 บาทและ100, 041  ลานบาท/ป   เมื่อดู
ขอมูลเปรียบเทียบแลวจะเหน็วาคาใชจายทั้ง 3 โรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีมีแนวโนมสูงขึ้น   แตรัฐบาล
ก็ตองแบกภาระคาใชจายการรักษาพยาบาลอยูมาก วธีิการที่จะดําเนินการลดคาใชจายเกี่ยวกับโรค
ตางๆ  จากการสูบบุหร่ีคือการงดสูบบุหร่ี   ซ่ึงอาจดําเนินการดวยมาตรการขึ้นภาษบีหุร่ี (มูลนิธิรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2546) 

 องคการอนามัยโลกไดประกาศไวตั้งแตป  พ.ศ. 2523  วาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนปญหา
สําคัญตอสุขภาพของประชากรโลก ปจจุบันนี้การสูบบุหร่ีเปนที่นยิมทั่วโลกและมีจํานวนผูสูบบุหร่ี
เพิ่มขึ้น  จากการศึกษาและพิสูจนทางวิชาการมีขอสรุปเปนจํานวนมาก  ในแตละปจะมีผูเสียชีวิตดวย
โรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีเปนจํานวนมาก  ในแตละปมีผูคนทั่วโลก 4.9 ลาน ตองเสียชีวติจาก
โรคมะเร็ง  โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ตลอดจนอาการอื่นๆ  ซ่ึงเกีย่วเนื่องกับการสูบบุหร่ีและมีแนวโนม
จะเพิ่มขึน้เกนิ 10 ลานคนในป 2553 โดยผูเสียชีวิตเหลานีร้อยละ 70 อยูในประเทศกําลังพัฒนา (มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2546) องคการอนามัยโลกไดจัดใหการสูบบุหร่ีเปนการเสพสารเสพติด 
รายงานในสหรัฐอเมริกาในป  พ.ศ.2531 สรุปวาบุหร่ีและการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่นๆ  เปนการ
เสพติดเชนเดียวกัน   
 

2.2 ความรูเกี่ยวกับบุหรี ่

สารพิษในบุหรี่ 
 บุหร่ีเปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง  จัดอยูในยาเสพติดประเภทที่  5 ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.2522  ซ่ึงจัดอยูในกลุมเดียวกับกัญชาและกระทอม  และองคการอนามัยโลกจัด
บุหร่ีไวในกลุมยาเสพติด  กลุมที่  9  ประเภทเดียวกับ    ทินเนอร  เบนซิน  ยาแกปวด  แตบุหร่ีก็ยังถือ
วาเปนยาเสพติดที่ถูกกฎหมายประเภทหนึ่ง    บุหร่ีมีสารประกอบตางๆ  อยูไมนอยกวา 2,500  ชนิด  
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ซ่ึงสารบางชนิดมีผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ   ของรางกาย  บางชนิดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่เซลลเปนตัวที่กอใหเกิดเซลลมะเร็ง   บางชนิดเปนสารตอตานภูมิคุมกัน สารที่กอใหเกิดอันตรายตอ
รางกาย     บุหร่ีเปนสิ่งที่มีอันตรายตอรางกายของผูสูบและคนขางเคียง  โดยมีสวนประกอบดังนี้ 
(สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2544) 
 

a) นิโคติน  (Nicotine) 

 นิโคติน   รอยละ 95    ของนิโคตินจับอยูที่ปอด   บางสวนจับอยูที่เยื่อหุมบุอวัยวะตางๆ  
ริมฝปาก   และบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด  เปนสาระสําคัญที่ทําใหเกิดการติดบุหร่ี   ออกฤทธิ์
ตอสมองโดยตรง   ทั้งเปนตัวกระตุนและกดประสาทสวนกลาง  คือ  ถาไดรับสารนี้ขนาดนอยๆ  เชน  
การสูบบุหร่ี  1-2  มวนแรก  จะกระตุนทําใหรูสึกกระปรี้กระเปรา  แตถาสูบมากหลายตัวก็จะกด
ประสาทสวนกลาง  ทําใหความรูสึกตางๆ  ชาลง  รอยละ 95 ของนิโคติน  จะไปจับอยูที่ปอด    
บางสวนจับอยูที่เยื่อหุมริมฝปาก  และบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด    มีผลโดยตรงตอตอมหมวก
ไต   กอใหเกิดการหลั่งสารอิพิเนฟริน  (epinephrine)   ทําใหความดันโลหิตสูง  หัวใจเตนเร็วขึ้นและ
เตนไมเปนจังหวะ หลอดเลือดแดงที่แขนขาหดตัว   เพิ่มไขมันในเสนเลือด  บุหรี่  1  มวน  จะมี
นิโคตินประมาณ 1.5-2.6 มิลลิกรัม  คามาตรฐานสากลกําหนดไว  1  มิลลิกรัมตอรวม  และสําหรับ
บุหร่ีที่มีกนกรองไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลงได 
 

b) ทาร   (Tar) 

 เปนสารคลายน้ํามันดิน  ประกอบดวยสารหลายชนิดเกาะติดกันเปนสีน้ําตาล  เปนสาร
กอใหเกิดมะเร็งที่ปอด  กลองเสียง  หลอดลม  หลอดอาหาร  ไต  กระเพาะปสสาวะ  และอื่นๆ  ซ่ึงรอย
ละ  50  ของทารจะจับอยูที่ปอดทําใหเกิดการระคายเคืองอันเปนสาเหตุของการไอเรื้อรังและเกิด
เสมหะ  ในคนที่สูบบุหร่ีวันละ  1  ซอง  ปอดจะไดรับทารประมาณ 30  มิลลิกรัมตอมวน  หรือ  110  
กรัมตอป   บุหร่ีไทยมีปริมาณทารอยูระหวาง  25-34  มิลลิกรัมตอมวน  ซ่ึงสูงกวาของตางประเทศมาก
โดยปริมาณทารตามมาตรฐานสากลกําหนดไวใหมี   15   มิลลิกรัมตอมวน 
 

c) คารบอนมอนอกไซด    ( Carbon monoxide) 

 เปนกาซที่จะทําลายคุณสมบัติในการเปนพาหนะออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง  ทําให
รางกายไดรับออกซิเจนนอยลง  เมื่อสมองขาดออกซิเจนจะเกิดอาการมึนงง  ถาขาดมากอาจเปนลมได
ผูขับรถที่สูบหร่ีจะทําใหเกิดการตัดสินใจชา  ปฏิกิริยาของรางกายชาลงทําใหเกิดอุบัติเหตุได  ถามี
คารบอนมอนนอกไซดในเลือดสูงรอยละ 30 ก็จะเปนอันตรายตอรางกาย  และถาถึงรอยละ 60  อาจทํา
ใหตายได    ซ่ึงบุหร่ีแตละมวนจะมีกาซชนิดนี้ถึงรอยละ 2.6  
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d) ไฮโดรเจนไซยาไนด    (Hydrogen cyanide) 
 

 เปนกาซพิษที่ทําลายเยื่อบุผิวหลอดสวนตน  กระตุนการหล่ังเมือก  ยับยั้งการทํางานของ
หลอดลม  มีผลทําใหทํางานไดไมดี  เชื้อโรคและสิ่งสกปรกเกาะติดหลอดลม  ทําใหอักเสบเปนแผล    
เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง    ไอเรื้อรังโดยเฉพาะตอนเชาจะไอมาก  
 

พิษของบุหรี่ตอสุขภาพ 
 บุหร่ีมีอันตรายตอรางกายมนุษยทั้งจากการสูบบุหร่ีและสูดครันบุหร่ี(สถาบันควบคุมการ
บริโภคยาสูบ, 2544)   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนปญหาที่สําคัญตอสุขภาพของประชากรโลก   จาก
การคนควาและพิสูจนทางวิชาการมีขอสรุปที่แนชัดวาบุหร่ีเปนสิ่งมีพิษและทําลายสุขภาพ    โดยทุกป
จะมีคนเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีปละ 10 ลานคน หรือนาทีละ 20 คน   อันตรายของการ
สูบบุหร่ีตอสุขภาพผูสูบมีดังนี้ 
 

a) พิษตอหัวใจและหลอดเลือด 
 

 ถาสูบขนาดนอยๆ  จะทําใหหัวใจเตนชาลง  ถาขนาดมากจะทําใหหัวใจเตนเร็วจนรูสึก
หัวใจสั่น   ทําใหความดันเลือดสูง   หลอดเลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ  ของรางกายหดเล็กลีบลง  รวมทั้ง
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทําใหเกิดอาการเจ็บที่หัวใจ  ปวดชา  เปนเหน็บตามมือ  และแขนขา   ขาด
เลือดทําใหเกิดเนาได 
 

b) พิษตอปอดและหลอดลม 
 

 ควันบุหร่ีจะกดและทําลายหลอดลม   ทําลายปอดไปเรื่อยๆ  ทําใหเกิดอาการอักเสบเรื้อรัง 
ของหลอดลม และปอด  ทําใหเปนมะเร็งปอดไดมากกวาคนที่ไมไดสูบบุหร่ีถึง  10 เทา  ยิ่งสูบมากยิ่งมี
โอกาสเปนมาก   
 

c) พิษตอกระเพาะอาหารและลําไส 
 

 ทําใหน้ํายอย และกรดในกระเพาะอาหารออกมากเกิดกระเพาะอาหารอักเสบเปนแผลงาย  
และทําใหเบื่ออาหาร 
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d) พิษตอเหงือก และฟน 
 

 ในระยะแรกๆ  ทําใหน้ําลายออกมาก   แตเมื่อสูบเปนประจําทําใหปากคอแหง  ปากอักเสบ  
เหงือกอักแสบ  ฟนโยกคลอนไดงาย  และเปนคราบเหลืองสกปรก 
 

e) พิษตอกลามเนื้อ 
 

 กลามเนื้อส่ัน  กระตุก   ออนเพลีย   ถาสูบมากทําใหกลามเนื้อออนแรง   อาจเปนอัมพาตได 
 

f) พิษตอผิวหนัง และรางกาย 
 

 เมื่อหญิงสูบบุหร่ีผมจะเหม็น และแข็งกระดาง   มีรอยตีนกาเร็วกวาปกติ  ใบหนาหมอง
คลํ้า  ริมฝปากดํา  มีกล่ินปาก    กล่ินตัว    ผิวพรรณไมสดใส      เล็บและ นิ้วมือเหลือง    
 

g) พิษตอสมรรถภาพทางเพศ 
 

 ในผูชายสารพิษในบุหร่ีทําใหเสนเลือดตีบตันทั้งรางกาย  มีผลทําใหสมรรถภาพทางเพศ
ของผูชายลดลงหรือกามตายดานได  เพราะเสนเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศเล่ือม  หรือตีบและเชื้ออสุจิ
ไมแข็งแรง และมีจํานวนนอยกวาปกติอีกดวย    
 

h) พิษของบุหรี่ตอบุคลิกภาพ 
 

 ควันบุหร่ีจะทําใหผูสูบหร่ีมีกล่ินตัวฉุน  มีกล่ินปากฟนมีคราบเหลือง  ลมหายใจ เหม็น  ผม
เหม็น  แข็งกระดาง   นิ้วและเล็บเปนคราบสีเหลือง  ไอมีเสมหะบอยๆ  ความบกพรองเหลานี้ทําใหผู
สูบบุหร่ีเกิดความกังวล และขาดความมั่นใจในการพบปะกับบุคคลอื่น 
 

พิษของบุหรี่ตอการเจริญเติบโตของรางกาย  
 

a) ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอบุคคลขางเคียง 
 

การสูบบุหร่ีนอกจากจะมีโทษตอผูสูบเองแลว  ยังทําใหผูอ่ืนที่อยูในบรรยากาศขางการสูบ
หร่ีสูงสุดเอาควันพิษเขาไปดวย  ทําใหเกิดอันตรายไดเชนเดียวกับผูที่สูบบุหร่ี  ผลกระทบของการสูบ
บุหร่ีตอบุคคลขางเคียง  ผูที่ไมสูบบุหร่ีแตอยูในบริเวณใกลเคียงครันบุหร่ีจะทําใหเกิดเคืองตา   ปวด
ศรีษะ   คัดจมูก   น้ํามูกไหล   ระคายจมูก     ไอ   จนถึงการกําเริบของหอบหืด    นอกจากนี้ยังพบวาทํา
ใหเปนมะเร็งปอดรอยละ  22 ( ธีระ   ล่ิมศิลา, 2537 )  จากการรวบรวมสถิติผูปวยโรคมะเร็งปอดพบวา
ผูปวยมะเร็งปอดชายมีประวัติเปนผูสูบบุหร่ี  รอยละ 92 (สถาบันการควบคุมบริโภคยาสูบ, 2544) 
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b) ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอเด็ก 

 

 การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว  ทําใหเด็กปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบ  ปอดบวมหอบ  
มีหูช้ันกลางอักเสบเพิ่มขึ้น   มีอาการหอบหืด  มีเสมหะมาก  และทําใหอาการโรคหืด  และโรคภูมิแพ
กําเริบได   
 

c) ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอหญิงมีครรภ 
 

 หญิงมีครรภที่สูบบุหร่ีระหวางตั้งครรภ  จะมีโอกาสเสี่ยงตอการแทงสูงถึงรอยละ  100  
และจะมีโอกาสเปนโรคแทรกซอนระหวางตั้งครรภและคลอดบุตรได  เชน  อาการครรภเปนพิษ
คลอดกอนกําหนดมากกวารอยละ 50 ทารกจะดิ้นแรงหรือหยุดดิ้น  หายใจลดลงถามารดาสูบเปน
ประจํา  โอกาสแทงบุตรหรือคลอดกอนกําหนดจะมีมากกวาหญิงอื่น  ทารกมีโอกาสตายเพิ่มขึ้น 1.6 
เทาตั้งแตอยูในครรภ  สวนทารกที่รอดชีวิตมาได  พบวามีน้ําหนักแรกคลอดต่ํากวาทารกปกติประมาณ 
170-220  กรัม  ความยาวรอบศีรษะและชวงไหลอาจสั้นกวาทารกปกติ  และเด็กกลุมนี้อาจมีความ
ผิดปกติของทางระบบประสาท  มีโครสรางของสมองไมสมบูรณ   ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบความคิดที่
บกพรองออนแอ (แสงเดือน สุวรรณรัศมี, 2540)    
 

d) ผลกระทบท่ีเกิดกับคูแตงงานของผูท่ีสูบบุหรี่ 
 

 โอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูแตงงานของผูที่ไมสูบบุหร่ี  2  เทา  มีความ
เสี่ยงที่จะเปนโรคหัวใจ  3  เทา  และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง  4  ป (สถาบันการควบคุมบริโภคยาสูบ, 
2544) 

 

ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสังคม    
 ผลกระทบของบุหร่ีดานสังคม   การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการใชสารเสพติดชนิด
ตางๆ  พบวารอยละ 95  ของวัยรุนที่ติดโคเคนและเฮโรอีน   รอยละ 62  ของวัยรุนที่ติดเหลาเริ่มจาก
การติดบุหร่ีกอนทั้งสิ้น   แสดงใหเห็นวาการสูบบุหร่ีในวัยรุนจะนําไปสูปญหาการใชยาเสพติด   
กอใหเกิดปญหาสําคัญและมีผลกระทบตอสังคมอยางมาก   นอกจากนี้การสูบบุหร่ีของผูใหญยังทําให
เกิดการเลียนแบบที่ไมเหมาะสมตอเยาวชน   ซ่ึงกอใหเกิดอากาศเปนพิษโดยเฉพาะในสถานที่แออัด
ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยรวมถึงอันตรายตอสุขภาพ (สุพัฒน  ธีรเวชกิจเจริญชัย,  
2544)  และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของวัยรุนที่ติดยาเสพติด   พบวาผูติดสาร
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เสพติดนั้นจะมีความสัมพันธในครอบครัว และปฏิบัติตามระเบียบในบานนอยลง    การไดรับความรัก   
ความอบอุนตลอดจนการคบเพื่อนอยลง สนใจกิจกรรมของสังคม หรือการเรียนนอยลง 

 
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอเศรษฐกิจ    

 ผลกระทบของผูสูบบุหร่ีดานเศรษฐกิจ  ความเสียหาทางดานเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
บริโภคบุหร่ีของคนไทยนั้นพบวา   ผูปวยมะเร็งปอดตองเสียเงินในการซื้อบุหร่ีประมาณ  200,0000-
300,000 บาทและตองเสียคารักษาพยาบาลประมาณ  300,000 บาท  ตอรายป   ทั้งนี้ไมรวมคาเสีย
โอกาสในการประกอบอาชีพและความสูญเสียของครอบครัวและสังคมที่ผูปวยตองสิ้นสุดชีวิตกอน
เวลาอันสมควร (ธีระ  ล่ิมศิลา, 2537)  จาการศึกษาพบวาผูปวยดวยโรคมะเร็งปอดทั่วไปจะเสีย
คาใชจายในการรักษาเปนจํานวนเงินตั้งแต 700,000 บาทขึ้นไป   และผูที่เสียชีวิตดวยโรคนี้มีจํานวน  
10,000 บาทรายตอป  จากจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคอันเนื่องจากบุหร่ีทั้งหมด  42,000 ราย  คาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหร่ีเหลานี้ประมาณเกือบหนึ่งหมื่นลาน
บาทในแตละป 
 
2.3 นโยบายสาธารณะ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในเยาวชน 

      นโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชน  แบงออกเปน  2  กลุมใหญๆ  
คือ กลุมที่มุงเนนการลดความตองการยาสูบ (Demand)  และกลุมที่มีเปาหมายเพื่อลดปริมาณสินคา
ของยาสูบ (Supply) ดังนี้ 
   

1.1 นโยบายสาธารณะทางกฎหมายที่เก่ียวของกับวิธีการลดความตองการของ 
เยาวชน (Demand): นโยบายมาตรการดานราคา 
 

มีขอมูลดานวิชาการที่แสดงผลกระทบของมาตรการดานราคาตอการบริโภคยาสูบ 
ของเยาวชนซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
   

• การเพิ่มราคายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ สวนใหญโดยผานการเพิ่มภาษี ซ่ึง 
เปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดจะลดการบริโภคยาสูบของเยาวชนใน 
ระยะสั้น 

• ส่ิงสําคัญยิ่งกวานั้น  ก็คือ  มาตรการดานราคามีบทบาทสําคัญมากในการ
ควบคุมจํานวนเยาวชนที่ริเร่ิมสูบบุหร่ี มาตรการนี้จะมีอิทธิพลตอแนวโนมของ
การบริโภคยาสูบในระยะยาว 
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• มีความสัมพันธทางลบระหวางภาษีบหุร่ี และการบริโภคยาสูบ  ซ่ึงอาจจะ
แตกตางกันในแตละประเทศ แตโดยทัว่ไป พบวาทุก ๆ 10 %   ของการเพิ่มภาษี
บุหร่ีจะทําใหเกิดการลดการบริโภคยาสูบ ประมาณ 4 % 

• เยาวชน เดก็  และกลุมผูสูบบุหร่ีที่มีรายไดต่ํา จะสามารถเลิกบุหร่ีหรือสูบบุหร่ี
นอยกวากลุมสูบบุหร่ีอ่ืนๆ 2-3 เทาหากราคาบุหร่ีเพิ่มขึน้  ดังนั้นการมีนโยบาย
สาธารณะเพื่อเพิ่มราคาบหุร่ีและผลิตภัณฑยาสูบ จะคุมครองกลุมบุคคลที่มี
ความเสี่ยงตอการบริโภคยาสูบ 

 

1.2 นโยบายสาธารณะและกฎหมายเพื่อลดความตองการ (Demand ) : มาตรการ 
ท่ีไมเก่ียวกับราคา 
 

  ผลกระทบของมาตรการนี้สามารถสรุปไดดังนี ้
 

• การมีกฎหมาย  การหามการโฆษณา : การวิจัยจาก  102  ประเทศชี้ใหเห็นวาการ
หามการโฆษณาแบบเบด็เสร็จจะลดการบริโภคยาสูบ 6 % ( Jha, P.& 
Chaloupka,  J F., 2000 ) 

• นโยบายหามการบริโภคยาสูบในสถานที่สาธารณะ และสถานที่ประกอบการ :  
ขอมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ช้ีใหเห็นวานโยบายเหลานี้สามารถลดการ
บริโภคยาสูบได 4- 10 % 

• การมีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี :  ในประเทศแคนาดา พบวาครึ่งหนึ่ง
ของผูสูบบุหร่ีตั้งใจที่เลิกบหุร่ีหรือลดการสูบเนื่องไดรับการจูงใจจากคําเตือน
บนซองบุหร่ี 

 

มาตรการทางกฎหมายกับเยาวชนในประเทศไทย 
 

 จากการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบมาอยางตอเนือ่ง  นโยบายนบัเปนสวนสําคัญที่
ทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ  รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ 
( National Policies for Tobacco Control )  ขึ้นในป พ.ศ. 2545  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (หทยั ชิ
ตานนท, 2549) 
 

1) ลดการริเร่ิมการสูบบุหร่ีในเดก็ และเยาวชน 
2) ลดการบริโภคยาสูบ  อัตราผูสูบบุหร่ี และปริมาณการบริโภคยาสูบตอป 
3) ปกปองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีจากอันตรายของควันบุหร่ี 
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สาระสําคัญของนโยบายทั้งสามประการมีความเกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของ 
เยาวชนเปนอยางยิ่ง และไดมกีารเสนอมาตรการควบคุมระดับชาติ หลายประการดวยกันคือ 

1) การพัฒนาองคความรู และการวิจยั 
2) การจัดระบบสารสนเทศ การเผยแพรความรูขอมูลขาวสาร 
3) ดําเนินมาตรการทางเศรษฐกจิ  เพื่อลดการบริโภคยาสูบ 
4) ดําเนินมาตรการเชิงกฎหมาย 
5) ศึกษาพัฒนาระบบและวิธีการฟองรองทางกฎหมาย เมื่อไดรับความเสียหายจาก

การสูบบุหร่ี 
6) กระตุน  ผลักดันและชีแ้นะ (advocacy) ใหทุกสวนของสังคมใหตระหนักวาการ

สูบบุหร่ีไมใชพฤติกรรมปกติของสังคมและตองชวยกันลดการบริโภคยาสูบ 
7) สรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อลดการบริโภคยาสูบ 
8) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบาย และปฏิบัติการ 
9) การสงเสริมการใชพลังเยาวชนในการมีสวนรวมรณรงคปองกันควบคมุการ

บริโภคยาสูบในครอบครัว  ชุมชนและสังคมอยางยั่งยนื และพัฒนาไปสู
เครือขายกลุมเยาวชนใหเกิดพลังการบริโภคยาสูบไดในอนาคต 

 
นโยบายสาธารณะทางกฎหมายที่เก่ียวของกับเยาวชนโดยตรง ไดแก 

 

2.1 นโยบายสาธารณะที่มีอิทธิพลตออุปสงค ( Demand)  และพฤติกรรมผูบริโภค 
ไดแก เพิ่มภาษี  และราคาของบุหร่ี  หามการโฆษณาบหุร่ี  รวมถึงหามการสงเสริมการขาย และการให
การอุปถัมภของบริษัทบุหร่ี การใชภาพ และคําเตือนดานสุขภาพและขอความระบุปริมาณของทาร 
และนิโคติน สถานที่สาธารณะปลอดบหุร่ี โดยเฉพาะในโรงเรียน รายละเอียดมดีังนี ้

 

2.1.1 นโยบายการเพิ่มภาษีและราคาของบหุรี่ 
 

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต  เปนมาตรการสําคัญที่ใชเพื่อการ 
ควบคุมยาสูบ โดยมุงหวังใหการขึ้นภาษทีําใหราคาบุหร่ีสูงขึ้น และสงผลใหยอดจําหนายบุหร่ีจะลดลง
อัตราการสูบบุหร่ีก็ลดลงดวย 
 

2.1.2 การหามโฆษณาบุหรี่ การสงเสริมการขายของบริษัทบุหรี่ 
 

ประเทศไทยไดคํานึงถึงอิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอเยาวชน  กระทรวง 
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สาธารณสุขจึงไดผลักดันใหมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 8 “หามมิใหผูใด
โฆษณาผลิตภณัฑ    หรือแสดงชื่อ หรือส่ิงอื่นใดทีใ่ชเปนการโฆษณาได หรือใชช่ือหรือ เครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง การแขงขัน การใหบริการหรือการประกอบกจิกรรมอื่นใดที่มี
วัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชือ่ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ “ท้ังนี้ผูใดฝาฝน
ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองแสนบาท ตามมาตรา 19” (กลุมควบคมุการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล, 2547) 
 

2.1.3 การมีฉลากคําเตือนบนซองบหุรี่ 
 

คําเตือนบนซองบุหร่ีถือเปนการใหขอมูลความรูแกประชาชนใหรับทราบถึง 
พิษภยัของบุหร่ี  โดยที่กระทรวงสาธารณสุขไมตองลงทุนในการดําเนนิการดังกลาว แตใหบริษัท 
ผูผลิตบุหร่ีทําหนาที่นีแ้ทน    ประเทศไทยนับเปนประเทศที่ 4 ที่มีการพิมพรูปภาพคาํเตือนบนซอง
บุหร่ี รองจาก แคนาดา บราซิล และสิงคโปร 
 

2.1.4 สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่โดยเฉพาะในโรงเรียน 
 

                          ประเทศไทยนัน้ ไดมีการตรา พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 
2535 และระบุในเหตุผลของการตรา พ.ร.บ.นี้ดังนี้ “โดยที่ปจจุบันเปนที่ยอมรับในทางการแพทยวา
ควันบุหร่ีเปนผลเสียสุขภาพของผูสูบและไมสูบบุหร่ีที่อยูใกลเคยีงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิด
มะเร็งปอด และอวัยวะอ่ืน  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  อีกทั้งควันบหุร่ียังทําใหโรคบางโรค  เชน โรค
หอบหืด หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวาการที่ผุไมสูบบุหร่ีตองสูดควัน
บุหร่ีซ่ึงผูอ่ืนสูบเขาไป ก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับทีเ่กิดขึ้นกับผูสูบบุหร่ีเอง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีทีผู่สุดควันบุหร่ีนั้นเปนเด็ก  สมควรที่จะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิ
ใหตองรับควนับุหร่ีในสถานที่สาธารณะ โดยการหามสูบบุหร่ีในบางสถานที่ หรือการจัดเขตใหสูบ
บุหร่ีโดยเฉพาะ จึงจําเปนตองมีพระราชบัญญัตินี้” (กลุมควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล, 2549) 
 

  สําหรับสถานที่สาธารณะที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออก
ตาม พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และเกีย่วของกับการปกปองสุขภาพของ
เยาวชนจากการไมริเร่ิมสูบบุหร่ี และควันบุหร่ีมือสองนั้น พบวามีการกําหนดมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 
จนถึงป พ.ศ. 2549 โดยไดมกีารขยายพืน้ทีส่าธารณะที่หามสูบบุหร่ีมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่
ราชการและสถานศึกษา(ราชกิจจานเุบกษา, 2549) ซ่ึงเกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพของเยาวชน  
โดยกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  ดังนี ้
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  สถานที่สาธารณะที่ตองปลอดบุหรี่ เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ   ไดแก
สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป  หางสรรพสินคา  ศูนยการคา สถานที่
แสดงสินคาหรือนิทรรศการ  รานตัดผม  สถานที่บริการคอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต  ตูเกมส หรือตูคา
ราโอเกะ  หอพัก  สถานที่จาํหนายอาหาร และเครื่องดื่ม 
 

  สถานที่สาธารณะที่ใหเปนเขตปลอดบุหรี ่  ท้ังหมด  ยกเวน  บริเวณหองพัก
สวนตัวหรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบตัิงาน  และบริเวณท่ีจัดไวเปน “เขตปลอดบุหรี่” ไดแก 
สถานีขนสงผูโดยสารทุกประเภทรวมถึงทาอากาศยาน และทาเรือโดยสาร มหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับอุดมศึกษาขึ้นไป อุทยานหรือศูนยการเรียนรูสถานฝก
อาชีพ  สถานกวดวิชา  สถานที่สอนภาษา สอนดนตรี-ขับรอง  สอนการแสดง  สอนศิลปะ  สอนกีฬา  
สอนศิลปะปองกันตัว และอืน่ๆ  ศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาตางๆ  
สถานที่ออกกําลังกายกลางแจงหรือสนามกีฬา  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  และสวนพฤกษศาสตร 
   

2.2  นโยบายสาธารณะที่มีผลตอการลดอุปทาน (Supply) ของเยาวชน 
 

นโยบายสาธารณะที่มีผลตอการลดอุปทาน (Supply) ของเยาวชนประกอบดวย 
1) การควบคุมการขายบุหร่ีแกเยาวชน   2) การหามการผลิต  นําเขา และจําหนายบหุร่ีไมล  ไลท ยาสูบ
ไรควัน และบหุร่ีชูรส   3) การควบคุมบุหร่ีลักลอบ  และ4 ) การกําหนดสถานที่จําหนายบุร่ี 
 

2.2.1 การควบคุมการขายบุหรี่แกเยาวชน 
 

      การควบคมุการขายบุหร่ีแกเยาวชน  ปรากฏในพ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  
พ.ศ.2535  โดยมีสาระสําคัญคือ  การหามจาํหนายบหุร่ีใหแกเด็กอายุต่าํกวา 18 ป กบัการหามขายบุหร่ี
โดยใชเครื่องขาย ซ่ึงปรากฏในมาตรา 4 และ 5 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งนี้หากผูใดฝาฝน  
กฎหมายไดกําหนดบทลงโทษในมาตรา  17  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกนิ
สองพันบาท (กลุมควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2548 ) 
    

1) การหามจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่าํกวา  18  ป 
2) การหามการขายบุหรี่โดยใชเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ

 

การหามการขายบุหร่ีโดยใชเครื่องขายอัตโนมัติ  เปนมาตรการสําคัญที่สอดคลอง 
กับการหามขายบุหร่ีแกเดก็อายุต่ํากวา  18  ป  เนื่องจากมงีานศึกษาวิจยัในตางประเทศพบวาเครื่อง
จําหนายบุหร่ีอัตโนมัติเปนชองทางที่เยาวชนจะซื้อบุหร่ีไดโดยไมมีใครทราบ และพบวาเครื่องขาย
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บุหร่ีอัตโนมัตมิักตั้งอยูในทีซ่ึ่งเด็กเขาถึงไดถึง รอยละ 51 (Morbidity and Mortality Weekly Report, 
1994) 
      2.2.2  การหามการผลิต  นาํเขาและจําหนายบุหรี่ฉลากวา  ไมล ไลท ยาสูบไร
ควัน  และ บุหรี่ชูรส 
   

  กระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นปญหาของการโฆษณาทีท่ําใหผูบริโภคเขาใจ
ผิด  จึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2549  เร่ืองหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไข
การแสดงคําหรือขอความที่อาจกอใหเกดิความเขาใจผิดในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ และยา
เสน  ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535  ขอ 1 ความวา “ บุหร่ีซิกาแรต  บุหร่ี ซิการ  หรือ
ยาเสนที่ผลิต  หรือนําเขาในราชอาณาจกัรไทย  ฉลากที่พิมพบนซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรต  
บุหร่ีซิการ หรือยาเสน และกลองหรือกระดาษหุมหอซองหรือภาชนะบรรจุซิกาแรตบุหร่ีซิการ  หรือ
ยาเสน  จะตองไมมีคําวา Mild , Medium, Light Ultra light, Low tar หรือคําขอความที่มีความหมาย
ทํานองเดียวกนั  ซ่ึงอาจทําใหผูบริโภคเขาใจวาเปนบุหร่ีที่ปลอดภัย  หรือมีระดับสารพิษนอยกวาบหุร่ี
ทั่วไป “ (ราชกิจจานเุบกษา, 2549 ) ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนจะตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  ตาม
มาตรา 21 ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 
 

     2.2.3 การควบคุมบุหรี่ลักลอบ 
 

  สําหรับประเทศไทย ขอมูลองคความรูและมาตรการในการควบคุมบุหร่ี
ลักลอบยังมีคอนขางจํากัด  มีงานวิจยัของอิศรา ศานติศาสน (2546: 33 ) ศึกษาในป พ.ศ.2544 ทีค่าด
ประมาณวา บหุร่ีที่ประชาชนบริโภคอยูนี ้ คิดเปนบุหร่ีเถ่ือนประมาณรอยละ 15.5 (รอยละ 15.5ของ
ซองบุหร่ีของผูใหสัมภาษณ มีคําเตือนเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นที่ไมใชภาษาไทยในขณะที่ 
พ.ร.บ. ควบคมุผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ.2535  กําหนดวา บหุร่ีทุกซองตองมีคําเตือนเปนภาษาไทย)  และ
งานวิจยันีย้ังคาดคะเนวา  การบริโภคบุหร่ีเถ่ือน  อาจเปน  3  เทาของการนําเขาบุหร่ีที่ถูกกฎหมายคือ
ประมาณ  รอยละ 13 ของบุหร่ีทั้งหมด  ซ่ึงทําใหประเทศสูญเสียรายไดเขารัฐจํานวนมหาศาล 

      2.2.4 การกําหนดสถานที่จําหนายบุหรี่เพื่อปกปองเยาวชน 
 

เพื่อปองกันไมใหเยาวชนเขาถึงบุหร่ีไดงาย กระทรวงการคลังโดย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2549) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ใหเพิ่มขอกําหนด ขอ 4/1 เกี่ยวกับการออกใบอนญุาตชนิดบุหร่ีซิกา
แรต มีขอความที่เกี่ยวของกบัเยาวชน 
 



 

 

19 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ   Bandura   (Bandura, 1977)    กลาววา   พฤติกรรมของ
บุคคลเกิดจากการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางองคประกอบ    3    ประการ   คือ 

พฤติกรรม  B:   (behavior) 
  องคประกอบของบุคคล P: (personal  factors) 
  องคประกอบของสิ่งแวดลอม  E:  (environment factors) 
 

  โดยองคประกอบทั้ง  3  ตัวนี้ตางเปนตัวกําหนดซึ่งกัน และกัน 
    P 
                                                                                      
                                                             B                            E 
 

แผนภูมิท่ี 2  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ   Bandura 
    

 สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล    นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตน
(Elementary reflex) แลวยังเปนผลมาจากการเรียนรูทางสังคม ซ่ึงจะเปนการเรียนรูจากประสบการณ
ตรงหรือทางออมก็ได 
 

 นอกจากนี้   Bandura    กลาววา    การเรียนรูจากตัวแบบเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง    โดยบุคคลจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นแลวสรางความคิดวา   จะสรางพฤติกรรมใหม
ไดอยางไร     ซ่ึงความคิดนี้ไดประมวลเปนขอมูลไวใชเปนเครื่องชี้แนะ   การแสดงพฤติกรรมของตน
ตอไป   การเรียนรูจากตัวแบบนี้ยังเปนผลมาจากการสังเกต   การฟง   หรือการอานเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นหรือสัญลักษณแทนบุคคล 
 

ลักษณะของตัวแบบ 
 

1. มีลักษณะใกลเคียงกับผูสังเกต  เชน  อายุ  เพศ  เชื้อชาติ  ทัศนคติ  ซ่ึงทําใหผู 
สังเกตรูสึกวาเหมาะสมกับตน  และทําใหเกิดความคาดหวังวา  ถาตนแสดงพฤติกรรมตามแบบนั้นก็
จะไดผลลัพธทํานองเดียวกัน 

2. มีลักษณะเดนเปนพิเศษ  เชน  เปนบุคคลที่มีความรู   ความชํานาญ   มีช่ือเสียง   
มีอํานาจ  หรือเปนที่นิยมในสังคมนั้น 

3. มีลักษณะดึงดูดสูง  สรางความสนใจแกผูสังเกตไดนาน  เชน  โทรทัศน  เทป 
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บันทึกภาพ 
4. มีลักษณะเปนมิตร  หรือแสดงการชวยเหลือตอผูสังเกต 
5. เปนตัวแบบที่มีความสําคัญตอผูสังเกต  เชน  บิดา- มารดา  ผูปกครอง  ครู   

หรือวีรบุรุษที่ผูสังเกตนิยม 
6. เปนการกระทําของตัวแบบที่ไดรับผลลัพธตามผูสังเกตตองการ 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 

 พฤติกรรม  หมายถึง  การแสดงออกของรางกายเพื่อตอบสนองสิ่งเราหรือ  หมายถึง
พฤติกรรมตางๆ  ซ่ึงบุคคลแสดงออกซึ่งผูอ่ืนอาจเห็นได  เชน  การพูด   การเดิน  เปนตน  หรือผูอ่ืน
อาจเห็นไดยาก  จะเห็นไดก็ตอเมื่อใชเครื่องมือบางอยางชวย  เชน  การเตนของหัวใจ  การหลั่งน้ํายอย  
เปนตน  พฤติกรรมทุกๆ  อยางที่บุคคลแสดงออกนั้น  มีผลจากการเลือก   ปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นวา
เหมาะสมที่สุดตามสถานการณนั้นๆ 
 

องคประกอบของพฤติกรรม 
 

 พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นเพราะองคประกอบดังตอไปนี้ 
 

 - เปาประสงค 
 - มีความพรอม 
 - สถานการณ 
 - การแปลความหมาย 
 - การตอบสนอง 
 - ผลที่ได 
 - ปฏิกิริยาตอการไมสมหวัง 
 

องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 

 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล   มีดังนี้ 
1. องคประกอบทางกลุมสังคม  พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมานั้นมี 2  อยาง  

คือ พฤติกรรมเปนแบบฉบับแทๆ  ของตน  และพฤติกรรมที่แสดงออกโดยอิทธิพลของกลุม 
2. บุคคลที่เปนแบบอยาง  เชน  พอ  แม  พี่  นอง  ครู  เปนตน 
3. ส่ิงแวดลอมทั่วๆ ไป  ไดแก  สภาพทางภูมิศาสตร  บาน  ชุมชน  ที่อยู  อาศัย   

เปนตน 
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4. ความเจริญทางดานเทคนิค  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนมาก 
5. ทัศนคติ 
6. องคประกอบทางดานโครงสรางของรางกาย   ซ่ึงเปนผลมากจากพันธุกรรม  

และสิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
7. การเรียนรู  โดยทั่วไปพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู  และตามหลัก 

จิตวิทยาถือวาการที่บุคคลจะทําอะไรนั้น  เกิดจากการเรียนรูทั้งสิ้น 
 

                           Tonikins  (อางในอัจฉราวรรณ สรอยทอง, 2542)ไดกลาวถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของบุคคลไว 4 ประการ (สุรีย จันทรโมลี ,2526)  ดังนี้ 
 

 1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนนิสัยความเคยชิน  ( Habitual   Smoking) นักสูบบุหร่ี
ประเภทนี้จะมีบุหร่ีติดอยูกับปากตลอดเวลา     ถึงแมจะไมไดจุดบุหร่ีก็จะคาบไวที่ปากเฉยๆ  จะมีบุหร่ี
ติดตัวหรือใกลตัวตลอดเวลา  การสูบบุหร่ีจะทําใหมีความรูสึกสบายใจขึ้น  มีความสุข  บางคนอาจมี
ความรูสึกวา  การสูบบุหร่ีชวยทําใหเกิดความภูมิฐาน  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลกลุมนี้จะ
เปนไปโดยอัตโนมัติ  เปนกิจวัตรที่จะทําประจําวัน 
 

 2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่มองโลกในแงดี  (Positive  affect  smoking)  แบบฉบับของนัก
สูบบุหร่ีประเภทนี้  ถือวาการสูบบุหร่ีเปนการกระตุนชวยใหเกิดความพอใจ  เกิดความสุข  ความ
ตื่นเตน  เพื่อผอนคลายความเครียด  เชน  การสูบบุหร่ีหลังอาหารแตละมื้อ  เด็กวัยรุนที่สูบบุหร่ี
เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวามีความเปนผูใหญ  หรือสูบเพราะทําตามพอ-แมที่สูบบุหร่ี  ทําตามบุคคลที่
ตัวเองชอบ  บุคคลกลุมนี้บางคนมีความสุขที่ไดถือบุหร่ี  มีความสุขที่ไดสัมผัสกับควันบุหร่ีที่พน
ออกมาจากปากและจมูก 
 

 3. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเนื่องจากมองโลกในแงลบ   (negative  affect Smoking) นักสูบ
บุหร่ีประเภทนี้จะสูบหร่ีเปนบางครั้งไมตอเนื่อง  เชน  เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ  ไดรับ
ความกดดัน  มีปญหาเพื่อระงับอารมณ  หรือเมื่อมีเหตุการณหรืออยูในสภาพการณใดสภาพการณหนึง่
ก็จะสูบบุหร่ี  เชน  เมื่อรูสึกตื่นเตน  หวาดกลัว  มีความสุข  ความเศรา  เขินอาย  เขาสังคม  อยูคนเดียว  
หรือขณะขับรถ  เปนตน 
   

 4. พฤติกรรมที่ขาดการสูบหร่ีไมได (Addictive Smoking)   บุคคลกลุมนี้เปนพวกติดบุหร่ี
ถือวาบุหร่ีคือส่ิงจําเปนจะขาดไมได  ถาไมไดสูบหร่ีจะมีความรูสึกไมสบาย  มีความผิดปกติทาง
รางกาย  การไดสูบบุหร่ีจะชวยทําใหสบายใจดีขึ้น  มีความพอใจ  ชวยลดความรูสึกกดดัน  ชวยให
บรรยากาศดี  และคิดอะไรออก 
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 Snyder (Snyder, Janet J,  1989) อธิบายพัฒนาการที่นําสูพฤติกรรมการสูบหร่ีของบุคคล   
ในแงของจิตวิทยาสังคมวา มี   5   ขั้นตอน   คือ 
 

 ขั้นตอนที่  1    การเตรียมการ  เปนปจจัยทางดานจิตวิทยากอนการสูบบุหร่ี  ไดแก  
ทัศนคติทางบวกตอการสูบหร่ี  การดูตัวแบบ (Modeling)  จากบุคคลรอบขาง   การดูแบบอยางเปน
ปจจัยสนับสนุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการสูบหร่ีตามตัวแบบที่เปนบุคคลใกลชิดหรือบุคคลที่มีบทบาท
ในสังคม เชน พอ  แม ครู  ดารา    และผูนําสังคม  เปนตน   
 

 ขั้นตอนที่  2  การเริ่มสูบหร่ี  มีปจจัยทางดานจิตวิทยา   สังคมที่นําไปสูการทดลองสูบ  
เชน  ความกดดันและแรงเสริมจากกลุมเพื่อน  การหาซื้อไดงาย  ความอยากรูอยากทดลอง  ความ
ตองการฝาฝนขอหามของผูใหญ    และการที่คิดวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนสัญลักษณของความเปน
อิสระ  และความเปนผูใหญ 
 

 ขั้นตอนที่  3  นิสัยการสูบบุหร่ี  เปนปจจัยทางดานจิตวิทยา   สังคม  และปจจัยทางดาน
รางกายที่นําไปสูนิสัยการสูบบุหร่ี  ไดแก  ความตองการนิโคตินของรางกาย  ความตองการทางดาน
อารมณ  ส่ิงแวดลอมและแรงเสริมจากเพื่อน 
 

 ขั้นตอนที่  4  การหยุดสูบหร่ี  มีปจจัยทางดานจิตวิทยา  สังคม  และปจจัยทางดานรางกาย
ที่ช้ีแนะใหพยายามหยุดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีคือ  สาเหตุที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  แรงสนับสนุนจาก
สังคม  รวมทั้งการบังคับจิตใจของตนเองใหเลิกสูบบุหร่ี 
 

 ขั้นตอนที่  5  การสูบบุหร่ีตอไป  ปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคม  และปจจัยทางดานรางกาย  
ที่ทําใหมีพฤติกรรมการสูบหร่ีตอไป  หลังจากที่มีพฤติกรรมการหยุดสูบในขั้นตอนที่ 4  หรืออาจขาม
ขั้นตอนที่  4  มาเลยก็ได  ไดแก  อาการถอนฤทธิ์ยาจากนิโคติน  ความเครียด และผลทางลบของการ
หยุดสูบบุหร่ี  ความกดดันทางสังคม  และการควบคุมบังคับตนเองไดไมได 
 

 ตั้งแตขั้นตอนที่ 1-5  ใชเวลารวมประมาณ 2-3 ป  จะมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางถาวร
เชนเดียวกับที่พบในการศึกษาของ   Baugh et al.     และ จุรีรัตน       คือเด็กวัยรุนจะมีชวงระยะเวลา
การเริ่มสูบบุหร่ีคร้ังแรกจนกระทั่งติดบุหร่ีเปนนิสัยประมาณ   2 - 3 ป 
 

 นอกจากนี้  การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งยังประกอบดวย  “ ทัศนคติ”   
คือความคิดเห็นซึ่งถูกกระตุนดวยอารมณ  (emotion)  ซ่ึงทําใหบุคคลพรอมที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้
การที่บุคคลจะมีทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น  จะตองประกอบดวยองคประกอบ  3 องคประกอบคือ 
(ถวิล ธาราโภชน, 2524) 
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 องคประกอบเกี่ยวกับการรับรู   หรือดานพุทธิปญญา  (Cognitive  component)  การที่
บุคคลจะมีทัศนคติตอส่ิงใดนั้น  บุคคลจําเปนตองมีความรูในสิ่งนั้นเสียกอน  เพื่อจะไดรูวาสิ่งนั้นมี
ประโยชนหรือโทษเพียงใด  บางคนมีความรูในเรื่องนั้นเพียงเล็กนอยก็เกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นได  บาง
คนจะตองรูมากกวาจึงจะเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นได  ดังนั้นจะเห็นไดวาปริมาณการรูตอส่ิงใดแลวจึงเกิด
ทัศนคติ  ในแตละบุคคลจะไมเหมือนกัน  เชน  เมื่อมีคนพูดถึงมอรฟน  การจะมีทัศนคติตอมอรฟน
ตองรูถึงประโยชนและโทษของมอรฟนกอน  ถารูวามอรฟนดีมีประโยชน  ใชระงับความเจ็บปวด
ทางการแพทยจะมีทัศนคติไปทางบวก  แตถารูวามอรฟนเปนสารเสพติดใหโทษจะมีทัศนคติไป
ในทางลบ  ความรูที่ไดรับมาจากเรื่องของมอรฟนจึงมีความสําคัญยิ่งตอการกําเนิดทัศนคติของบุคคล  
ซ่ึงบุคคลอาจจะรูมาถูกหรือผิดก็ได 
 

 องคประกอบเกี่ยวกับการรูสึกหรือดานทาทีของความรูสึก (Affective  component)  เมื่อ
บุคคลมีความรูในสิ่งใดแลว  และความรูนั้นมากพอที่จะรูวาสิ่งนั้นดีมีประโยชน  บุคคลก็จะเกิด
ความรูสึกชอบสิ่งนั้น  แตถารูวาสิ่งนั้นไมดีบุคคลก็จะเกิดความไมชอบ  ดังตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องบุหร่ี  
บุคคลที่ไปศึกษาหาความรูและยังไดไปดูผลที่เกิดขึ้นแกผูที่ติดบุหร่ีจริงๆ  จะรูวามันกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายอยางมาก  ก็จะทําใหเกิดความรูสึกไปในทางที่ไมดีตอบุหร่ีแตถาบุคคล
นั้นบังเอิญไปศึกษามาเพียงเล็กนอยและเห็นคนที่ใชบุหร่ี  (เร่ิมใหม)  ก็ไมเห็นผูใชไดรับอันตรายใดๆ  
บุคคลนั้นก็อาจไมมีความรูตอบุหร่ีก็ได 
 

 องคประกอบดานการกระทําหรือการปฏิบัติ(Behavioral component) เมื่อบุคคลมีความรู
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแลวและความรูสึกชอบหรือไมชอบก็จะเกิดตามมา   บุคคลก็พรอมที่จะกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งลงไป เชน มีความรูเร่ืองบุหร่ีและเกิดความรูสึกไมชอบ บุคคลนั้นก็จะไมสูบบุหร่ี 
 

จะเห็นไดวาเมื่อเราเกิดทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  จะตองประกอบดวยองคประกอบทั้ง 3 นี้ 
และในบุคคลปกติเมื่อเกิดทัศนคติตอส่ิงใดขึ้นมาองคประกอบทั้ง 3  จะสอดคลองกัน  แตบางครั้งอาจ
เกิดอาการขัดแยงขึ้นได  เชน  นาย ก.  และนาย ข.  ตางก็รูวาการสูบฝนเปนสิ่งไมดี 
 
           นาย ก. รูวาไมดี   ก็ไมสูบ  ไมสนับสนุน 
                               นาย ข.      รูวาไมดี   แตก็ชอบสูบ สนับสนุน 
   

 กรณีของนาย ก. จะเห็นวาการกระทําสอดคลองกัน  สวนนาย ข. ไมสอดคลองกัน นั้น คือ 
นาย  ข. จะเกิดปญหาขัดแยงขึ้นในตัว 
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ทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เกี่ยวกับงานวิจัยคร้ังนี้พอสรุปไดดังนี้ 
     ทฤษฎีการปรับตัวใหเขากับสังคม (Social   judgement   theory อางใน ลัดดา  กิตติวิภาดา ) 

ไดอางถึงเชอรีฟ  และฮอฟแลนด  (Sherif  and Hovland )  ซ่ึงกลาววา  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแยงระหวางทัศนคติเดิมของบุคคลกับขอมูลใหมที่ไดรับ  บุคคลจะเปรียบเทียบ
ทัศนคติเดิมของตนกับขอมูลนั้นๆ    ถาขอมูลใหมตรงกับบรรทัดฐานของกลุม  ในกรณีบุคคลสงสัยวา
ทัศนคติของตนเองจะผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานของกลุม   จึงทําใหบุคคลเปลี่ยนไปเชื่อขอมูลใหมที่
ไดรับเพราะเห็นวาเปนมาตรฐานของกลุมมากกวา (ลัดดา กิติวิภาค , 2540) 
 

สาเหตุการสูบบุหรี่ 
 

 ในการวิเคราะหหาสาเหตุการสูบบุหร่ีในทางพฤติกรรมศาสตร  อาจสรุปไดวา  ปจจัยที่
นําไปสูสาเหตุของการสูบบุหร่ี  อาจเปนเพียงปจจัยเดียวหรือหลายๆ  ปจจัยที่เกิดขึ้นในบุคคลก็ไดสม
จิตต  สุพรรณทัศน (สมจิตต สุพรรณทัศน, 2522) ไดกลาวถึงปจจัยตางๆ  ที่อาจเปนสาเหตุใหบุคคล
สูบบุหร่ี  พอสรุปได  ดังนี้ 
 

 - การเอาแบบอยางตามกลุม บุคคลมักจะมีกลุมอางอิง (reference group) เสมอ ในแง
ความคิด      ความรูสึก    และการกระทํา ทั้งนี้เพราะบุคคลตองการการเปนสวนหนึ่งของกลุมและ
ตองการการยอมรับจากกลุม ดังนั้น เมื่อกลุมอางอิงสูบบุหร่ี บุคคลในกลุมนั้นยอมมีแนวโนมที่จะสูบ
บุหร่ีตามไปดวย 
 

 - การอยากลองทํา   บุคคลโดยเฉพาะในวัยรุน   ซ่ึงมีความกระตือรือรนอยากรู อยากลอง 
อยากมีประสบการณตางๆ ดังนั้นการสูบบุหร่ีก็เปนสิ่งหนึ่งที่เขาตองการทดลองสูบดูซ่ึงจะมีผลตอการ
สูบบุหร่ีตอไป 
 

 - การเอาตามอยางบุคคลอื่น   ในสังคมทุกสังคม จะมีบุคคลแทบทุกประเภทสูบบุหร่ีตั้งแต
สมาชิกในครอบครัว ครู พระภิกษุ แพทย ดารา นักรอง และผูนํากลุมตางๆ ซ่ึงจะเปนแบบอยางให
บุคคลเกิดการเลียนแบบ โดยการสูบบุหร่ีตามบุคคลเหลานั้น 
 

 - กิจกรรมสังคม   เมื่อมีการรวมกลุมทางสังคม นอกจากจะมีกิจกรรมตางๆแลว  การดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และการสูบบุหร่ีมักจะตามมาเสมอ  ทําใหบุหร่ีมีไวสําหรับการตอนรับแขก
ในงานสังคมตางๆ  ผูที่เขารวมในกิจกรรมสังคมนั้นๆ  เกิดความรูสึกวาจะตองสูบบุหร่ีเพื่อเขาสังคม 
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 - ธรรมเนียม ในสังคมไทยบางแหง จะใชบุหร่ีเปนสิ่งสําหรับตอนรับแขกที่มาเยี่ยมหรือ
นําไปเปนของฝากแกผูที่เคารพนับถือ เพื่อเปนการแสดงถึงน้ําใจไมตรีตอกัน ทําใหตองมีการสูบบุหร่ี
เพื่อผูกมิตรหรือรักษาน้ําใจของผูนํามามอบให 
 - ความตองการหลีกเลี่ยงการตอวาหรือการตําหนิติเตียน วัยรุนโดยเฉพาะผูชายมักมีคานยิม
ในการแสดงความเปนชาย หรือแสดงความเปนผูใหญใหสังคมไดรูจักโดยการสูบบุหร่ี ถาสูบบุหร่ีไม
เปนก็จะถูกตอวาหรือตําหนิติเตียน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตอวาหรือตําหนิติเตียนก็จะตองสูบ
บุหร่ีใหเปน 
 

 - กลไกการปรับตัว บุคคลจํานวนมากใชการสูบบุหร่ีเปนทางออกของความตึงเครียดเมื่อ
เกิดความกลัดกลุมมีปญหา เกิดความวุนวายใจ ไมมีทางแสดงออกในทางอื่น ก็หันไปลองสูบบุหร่ี จะ
ระงับอาการเหลานี้ได 
 

 - การมีบุหร่ีจําหนายโดยทั่วไปและการโฆษณาทางสื่อมวลชนตางๆ 
   

 สุภา  มาลากุล  ณ อยุธยา (สุภา มาลากุล ณ อยุธยา, 2529) ไดแบงสาเหตุที่ทําใหคนติดบุหร่ี  
3  ประการ  คือ เหตุกระตุน  เหตุสนับสนุน  และเหตุโนมเอียงในบุคลิกภาพ  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 

 1. เหตุกระตุน   จากความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย  ภายในจิตใจ
และสังคมของบุคคล  เชน  การเปลี่ยนสภาพจากผูฟงเปนผูพูด  การตองออกไปแสดงตัวตอหนาบุคคล
จํานวนมาก  เกิดความประหมา  เขิน  การสูบบุหร่ีทําใหหายเขินหายประหมาได  หลังรับประทาน
อาหารที่มีกล่ินหรือรสเลี่ยนๆ  การสูบบุหร่ีชวยใหเปลี่ยนรดชาดและกลิ่นในปากได  หรือมีเร่ือง
กลุมใจ  อึดอัด  หงุดหงิด  การสูบบุหร่ีทําใหใจเย็นขึ้น  หายหงุดหงิด  เปนตน 
 

 2. เหตุสนับสนุน ไดแก การไดบุหร่ีมาโดยงาย  เชน  พอ-แมสูบหร่ี  เพื่อนในกลุมสวนมาก
สูบบุหร่ี  ที่บานขายบุหร่ี  หรือการคะยั้นคะยอจากเพื่อน  เปนตน 
 

 3. เหตุโนมเอียงในบุคลิกภาพ คนที่สูบบุหร่ีและคนไมสูบบุหร่ีมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน
กลาวคือ คนสูบบุหร่ีมักเปนคนหุนหัน เปดเผย กระตือรือรน ตองการตอตานอํานาจบังคับบัญชา เจา
อารมณ วิตกกังวล เปนตน 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  สรุปไดดังนี้ 
 
 

อัตราการสูบบุหรี่ 
 

 มีการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นม.1-6 ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย พบวา วัยรุนมีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 17.6 โดยเปนกลุมที่
เคยสูบบุหร่ีรอยละ 11.6 และกลุมที่ปจจุบันสูบบุหร่ี รอยละ 6.0 (อัจฉราวรรณ สรอยทอง, 2542) 
 

 จํานวนเยาวชนที่สูบบุหรี่ 
 เยาวชนไทยสูบบุหร่ีปจจุบันมีจํานวนลดลงจาก 2.78 ลานคนในป พ.ศ. 2534 เปน 1.62 
ลานคนในป 2550   เมื่อแบงเยาวชนออกเปน 3 กลุม  ไดแกอายุ 11 – 14 ป 15- 18  ป  และ 19- 24 ป  
พบวานับตั้งแตป  พ.ศ. 2534  ถึง พ.ศ  2549 จํานวนผูสูบบุหร่ีปจจุบันของทุกกลุมอายุลดลงเกือบคร่ึง     
แตปรับเพิ่มเลก็นอยประมาณรอยละ 8-9 ในป พ.ศ. 2550 ยกเวนในกลุมอายุ  11- 14 ป  ที่เปลี่ยนแปลง
ลดลง (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550)    
  

เยาวชนเพศชายและเพศหญิงท่ีสูบบุหรี่ 
 เยาวชนชายมอัีตราการสูบบุหร่ีปจจุบันลดลงจากรอยละ 28.55 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 
19.08 ในป 2549 และเพิ่มขึน้เล็กนอยเปนรอยละ 21.46 ในป 2550 ขณะที่เยาวชนหญิงมีอัตราการสูบ
บุหร่ีปจจุบันเปล่ียนแปลงขึน้ลง โดยมีอัตราสูงสุดและต่ําสุดรอยละ 0.97 และ 0.27 ในป พ.ศ. 2549 
และปพ.ศ. 2550 ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550)    

 

จํานวนบุหรี่ท่ีเยาวชนสบูเฉล่ียตอวัน 
 เยาวชนอาย ุ 11- 14 ป มีจํานวนบหุร่ีที่สูบในแตละวนัต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 กลุมอายุ
ที่มากกวามีคาเฉลี่ยเทากับ 7.43 มวน ในป พ.ศ. 2539 และลดลงเปน 3.32 มวน ในป พ.ศ. 2547   
จากนั้นเพิ่มขึน้เปน 4.78 มวน และ 5.01 มวน ตามลําดับ 
 เยาวชนอายุ 15-18 ป มีจํานวนบุหร่ีที่สูบโดยเฉลี่ยลดลงจาก 9.65 มวน ในป พ.ศ. 2534 
เปน 6.18 มวน ในป พ.ศ. 2549 และเพิ่มขึน้เปน 6.44 มวน ในป พ.ศ. 2550 
 เยาวชนอาย ุ 19- 24 ป มีจํานวนบหุร่ีที่สูบในแตละวนัต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 กลุมอายุ
แรกโดย ในป พ.ศ. 2534 สูบบุหร่ีเฉลี่ย 10.53 มวนและลดลงเปน 7.32 มวน ในป พ.ศ. 2549   จากนั้น
เพิ่มขึ้นเปน 7.8 มวนในป พ.ศ. 2550 ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2550)    
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  จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป พ.ศ. 2544  ในประเทศไทย  มีผูสูบ
บุหร่ีเปนประจํามีอายุ 11 ปขึ้นไปรอยละ 20.6  โดยเปนเพศชายรอยละ 39.3 เพศหญิงรอยละ 2.2 ใน
สวนภาคเหนอืพบวาเพศชายสูบบุหร่ีรอยละ 38.2 เพศหญิงรอยละ 4.9 (สํานักงานสถติิแหงชาติ, 2544)      
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)  

 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก เยาวชนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับอาชีวศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในสถานศึกษาของรัฐจังหวัดเพชรบูรณ     

กลุมตัวอยาง ไดแก เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ที่ไดจากการสุมตัวอยาง 

ขนาดและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  
มีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดังนี้ 1) คัดเลือกอําเภอ โดยจําแนก

อําเภอออกเปน 2 กลุม ไดแก อําเภอเมือง และไมใชอําเภอเมือง โดยกลุมที่ไมใชอําเภอเมืองสุมเลอืกมา 
1 อําเภอดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling ) โดยการจับสลาก 2) แตละอําเภอที่เลือก
ได จําแนกโรงเรียนออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
คัดเลือกโรงเรียนโดยการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับฉลากโรงเรียนในแตละระดับๆละ 1 แหง 
โดยโรงเรียนที่ไมใชเขตอําเภอเมือง  ไดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 แหง และโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แหง โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง ไดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 แหง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แหง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 แหง  โรงเรียนที่สุม
ไดจะสอบถามนักเรียนทั้งหมดทุกชั้นป  ไดกลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน  250 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 250 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 300 คน ดังนั้น ตัวอยางรวมทั้งสิ้น 
1,300 คน แบงเปนกลุมอําเภอเมือง 800 คน และกลุมที่ไมใชอําเภอเมือง 500 คนเปนลําดับดังนี้ 1) 
คัดเลือกอําเภอ ที่อยูในจังหวัดเพชรบูรณ    ออกเปน 2 กลุม ไดแก อําเภอเมือง และไมใชอําเภอเมือง 
โดยกลุมที่ไมใชอําเภอเมือง สุมเลือกมา 1 อําเภอดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple  Random Sampling ) 
โดยการจับสลาก 2) คัดเลือกโรงเรียนของอําเภอที่จับฉลากได   จําแนกโรงเรียนออกเปน 3 กลุม คือ   
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กลุมมัธยมศึกษาตอนตน จํานวนตัวอยาง 250 คน กลุมมัธยมศึกษาตอนปลาย 250 คน และกลุม
อาชีวศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)) จํานวนตัวอยาง 300 คน (เลือกเฉพาะอําเภอเมือง) ดังนั้น 
จํานวนตัวอยางรวมทั้งสิ้น 1,300 คน ซ่ึงแบงเปนกลุมอําเภอเมือง 800 คน และกลุมที่ไมใชอําเภอเมือง 
500 คน  ดังแผนผังที่ 1   
 
แผนผังท่ี  1  การสุมตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ 
 
        
        
        
        
        
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

การสํารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามหลัก สราง
โดย  ศจย.  ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝา
ระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) และแบบสอบถามโครงการ
สํารวจความคิดเห็นของวัยรุนตอภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยศูนยวิจัย
เอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550  และ
แบบสอบถามเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของกับเรื่องบุหร่ีของเยาวชน    และปจจัย

โรงเรียนระดับ 
ปวช. 

300 คน 

โรงเรียนระดับ 
ม.ตอนปลาย 

250  คน 

โรงเรียนระดับ 
ม. ตอนตน. 

250  คน 

โรงเรียนระดับ 
ม.ตอนปลาย 

250 คน 

ไมใชอําเภอเมือง(1 อําเภอ) อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ 

โรงเรียนระดับ 
ม.ตอนตน 
250  คน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.6 ม.5 
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ดานพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ความรู    ทัศนคติ   การไดรับควันบุหร่ีจากคนขางเคียง    ทัศนคติตอการ
เลิกสูบบุหร่ี  ความรูจากขอความในสื่อที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี   การไดรับการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีใน
โรงเรียน   ที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน    โดยมีคําถามครอบคลุมกับวัตถุประสงค
ของการวิจัย   โดยแบงสํารวจออกเปน 7  สวนดังตอไปนี้ (รายละเอียดแบบสอบถามในภาคผนวก) 

 
สวนที่ 1 การสบูบุหร่ี      13  ขอ 
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคตติอการสูบบุหร่ี   17  ขอ 
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง     4  ขอ 
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี      6  ขอ 
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี  10  ขอ 
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน     4  ขอ 
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล       4  ขอ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล   

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสํารวจที่ผานการปรับปรุงแกไขจาก ศจย. เรียบรอยแลว
นําไปเก็บขอมูลในชวงเวลาระหวางเดือน    1 กรกฎาคม-31สิงหาคม 2551    โดยมีขั้นตอนการเก็บ
ขอมูล ดังนี้ 

ขั้นเตรียมการ 
1. การเตรียมแบบสํารวจใหเพยีงพอกับกลุมตัวอยาง 
2. ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอความรวมมือจากสถานศึกษาทีจ่ะเก็บ

ขอมูล  และเตรียมผูชวยในการสํารวจเก็บขอมูล 
ขั้นดําเนนิการ 

 1. ประชุมผูชวยเพื่อทําความเขาใจกับแบบสํารวจ   เตรียมเก็บขอมูล 
 2. ดําเนนิการเก็บขอมูล   โดยใหผูชวยผูวิจยัออกเก็บขอมลูกับเยาวชนในสถานศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยาง     ใชเวลาในการกรอกขอมูลประมาณ 1 ช่ัวโมง ถาหากเยาวชนสงสัยใหผูเก็บขอมูลอาน
ทบทวน หรืออานใหเยาวชนฟงจนเกิดความเขาใจและสามารถที่จะตอบแบบสํารวจไดครบถวน เมื่อ
กรอกแบบสํารวจเสร็จเรียบรอยแลวผูวจิัยจะเก็บและตรวจสอบความเรียบรอย ความถูกตองและ
ครบถวนดวยตนเอง 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การจัดกลุมตัวแปร 
ความชุกของการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 1, 3, 11,17,18 
ปจจัยเสริมของการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 14,15,16 
พฤติกรรมสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ4,5-9 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 20-30 
การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง ประกอบดวยขอคําถามขอ 31,32,33,57 
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน ประกอบดวยขอคําถามขอ 50-53 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีในที่สาธารณะ ประกอบดวยขอคําถามขอ 34 
การสื่อสารเกี่ยวกบัการสูบบหุร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 41,41.1 
ส่ือและการโฆษณาเกี่ยวกับบหุร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 43,44,46,47,48 
การเลิกสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 19, 39,40 
การลดความตองการการพึ่งพาและการเลกิบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ13,35, 36, 37 
การเขาถึงบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 5,10,49 

                 2.  เกณฑการใหคะแนน 
1.1 แบบสอบถามทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 11 ขอๆละ 3 คะแนน รวม 33 คะแนน 

ทัศนคติดีตอการสูบบุหร่ีหมายถึง ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่สนับสนุน 
การสูบบุหร่ี ใหคะแนนขอละ  3 คะแนน  

ทัศนคติปานกลางตอการสูบบุหร่ี ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่ไม 
สนับสนุนและไมตอตานการสูบบุหร่ี ใหคะแนนขอละ  2 คะแนน  

ทัศนคติไมดีตอการสูบบุหร่ีความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่ตอตานการสูบ 
บุหร่ี ใหคะแนนขอละ  1 คะแนน  (การใหคะแนนอยูภาคผนวก) 

  1.2 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 10 ขอๆละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 
   ทราบ     ใหคะแนน 1 คะแนน 
   ไมทราบ     ใหคะแนน 0 คะแนน 

  2. เกณฑในการแบงกลุม 
ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแบงกลุม ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  และการรับรูกฎหมายหามสูบ

บุหร่ีในที่สาธารณะ โดยพิจารณาจากคะแนน 50 : 50  ดังนี้ 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี แบงคะแนน เปน 2 ระดับดังนี ้  
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คะแนน  ตั้งแต 17-33 คะแนน  แสดงวา มีความคิดความเชื่อสนับสนุนการสูบบุหร่ี 
คะแนน  ตั้งแต 1-16  คะแนน  แสดงวา มีความคิด ความเชื่อไมสนับสนุนการสูบบุหร่ี 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีในที่สาธารณะ แบงคะแนน เปน 2 ระดบัดังนี ้  
คะแนน  ตั้งแต 6-10 คะแนน  แสดงวา รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะสูง 
คะแนน  ตั้งแต 0-5   คะแนน  แสดงวา รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะต่ํา 

 
3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive   statistics) โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูล
สวนบุคคลและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน จังหวัดเพชรบูรณ 
 2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential   statistics)  โดยการวิเคราะห Chi-square   test  เพื่อหา
ความสัมพันธระหวาง เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของ
เพื่อน ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี บคุคลในบานมีการสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ี 
การอภิปรายวาทําไมวยัรุนจงึสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหร่ี  การอภิปรายเรือ่ง
บุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร พบเหน็ขอความรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อตางๆ พบเห็นนักแสดง
สูบบุหร่ีตามสื่อโทรทัศน วีดโีอ ภาพยนตร พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีตามแผนปายโฆษณา พบเห็นการ
โฆษณาบุหร่ีตามหนังสือพิมพ นิตยสาร พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกฬีากีฬาสี การรับรูตอ
กฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ กับ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติิ 

( α ) ที่ระดับ 0.05 
 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่ออธิบายพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด
เพชรบูรณ และหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ 
กลุมตัวอยางไดแก เยาวชนที่กําลังศึกษาในสถานศกึษาของรัฐ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา(ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.)) คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4 แหง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 4 แหงและวิทยาลยัระดับอาชีวะศึกษา (ปวช.)  2 แหง ไดกลุมตวัอยางระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
250 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 250 คน และอาชีวศกึษา (ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.))300 คน รวม 
1,300 คน โดยใชแบบสอบถาม ที่สรางโดยศจย.ในการเกบ็รวบรวมขอมูล ระหวางวนัที่   1 กรกฎาคม-
31สิงหาคม 2551  แบบสอบถามไดรับกลับคืนครบรอยละ 100 ผลการศึกษาเปนดังนี้ 
 

 4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชน ในจังหวดัเพชรบรูณ 
4.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ในจังหวดัเพชรบรูณ 
4.3 ทัศนคติ การสัมผัสบุหร่ีมือสอง การเรียนการสอนเกีย่วกับบุหร่ี การรับรูกฎหมายหาม

สูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การสือ่สารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ส่ือและโฆษณาเกี่ยวกับบุหร่ี การเลิกสูบบุหร่ี 
การลดความตองการการพึ่งพาบุหร่ีและการเขาถึงบุหร่ี ของเยาวชน ในจังหวดัเพชรบรูณ 

4.4 ปจจัยที่เกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ  
      

4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ         

    ประมาณครึง่หนึ่งของเยาวชนมีอายุอยูในชวง 16 -18  ป อายุเฉลี่ย 15.4 ป รอยละ 52.8 เปน
เพศชาย และมีการศึกษาทั้งในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศกึษา มีรอย
ละของระดับการศึกษาอยูในระดับใกลเคียงกัน คือ กาํลังศึกษามัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 15.8 
รองลงมามัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ13.9 และมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 13.2 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 จํานวนและรอยละของคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ (ป) 1,210 100.0 
   ต่ํากวา 13 ป 136 12.0 
   13-15 ป 421 35.0 
   16-18 ป 625 52.0 
   19 ปขึ้นไป 28 3.0 

    X ± SD =  15.36 ±1.99    , Min =  11    ,Max =  22     

เพศ 1,248 100.0 
    ชาย 659 52.8 
    หญิง 589 47.2 
ระดับการศึกษา 1,262 100.0 
    มัธยมศึกษาปที่ 1 200 15.8 
    มัธยมศึกษาปที่ 2   125 9.9 
    มัธยมศึกษาปที่ 3 175 13.9 
    มัธยมศึกษาปที่ 4  101 8.2 
    มัธยมศึกษาปที่ 5 162 12.8 
    มัธยมศึกษาปที่ 6 167 13.2 
    ปวช. ป 1   86 6.8 
    ปวช. ป 2 163 12.9 
    ปวช. ป 3 80 6.3 
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4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ   
 

4.2.1 ความชุกของการสูบบหุรี่ของเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ  
ความชุกของบหุรี่เม่ือจําแนกตามเพศ  

 เยาวชนเคยสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 23.6 เยาวชนชายเคยสูบบุหร่ีสูงกวา
เยาวชนหญิงถึง 5 เทา เยาวชนชายเคยสูบบุหร่ีรอยละ 38.2 สวนเยาวชนหญิงเคยสูบรอยละ 7.3  

การสูบบุหร่ีในปจจุบัน  พบรอยละ 22.7 เยาวชนชายสูบบุหร่ีในปจจุบนัมากกวาเยาวชน
หญิงกวา 5 เทา เยาวชนชายสูบบุหร่ีในปจจุบันรอยละ 36.9 เยาวชนหญิงสูบบุหร่ีในปจจุบันรอยละ 6.8 

การใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ พบวา เยาวชนสูบบุหร่ีมวนเองรอยละ 8.7 เยาวชนชายสูบบุหร่ี
มวนเองมากกวาหญิงถึง 7 เทา เยาวชนชายสูบบุหร่ีมวนเองรอยละ 14.4 เยาวชนหญิงรอยละ 2.2 ดัง
ตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2   การสูบบุหร่ีและการใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ชาย(659) หญิง(589) 

รวม(1,248) 
ความชุกของการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบบุหรี่อยางนอย 1 คร้ัง 252 38.2 43 7.3 295 23.6 

การสูบบุหรี่ในปจจุบัน 243 36.9 40 6.8 283 22.7 
การใชผลิตภณัฑยาสูบอ่ืนๆใน
ปจจุบัน 

      

เคี้ยวยาเสน 13 2.0 3 0.5 16 1.3 
จุกยาฉนุขางกระพุงแกม 6 0.9 3 0.5 9 0.7 
สูบซิการ 32 4.9 5 0.8 37 3.0 
สูบบุหร่ีมวนเอง 95 14.4 13 2.2 108 8.7 
สูบไปป 16 2.4 2 0.3 18 1.4 
สูบฮุกการ/บารากู 23 3.5 5 0.8 28 2.2 
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ความชุกของการสูบบุหรี่เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา  
 ประสบการณในการสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง พบในเยาวชนระดับมัธยมศกึษา
ตอนตนรอยละ 10.6 มัธยมศกึษาตอนปลายรอยละ 29.6 และระดับอาชวีศึกษา รอยละ 35.0  

การสูบบุหร่ีในปจจุบัน  พบในเยาวชนระดับมัธยมศกึษาตอนตนรอยละ 10.4 มัธยมศึกษา
ตอนปลายรอยละ 27.3 และระดับอาชีวศึกษา รอยละ 34..7  

การใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ พบเยาวชนที่สูบบุหร่ีมวนเองระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอย
ละ 4.0 มธัยมศึกษาตอนปลายรอยละ 9.5 และระดับอาชวีศึกษา รอยละ 14.6 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3   การสูบบุหร่ีจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
มัธยมฯตน(500) มัธยมฯปลาย(433) อาชีวศึกษา(329) 

รวม
(1,262) ความชุกของการสูบบุหรี่ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ 
การสูบบุหรี่อยางนอย 1 คร้ัง 53 10.6 128 29.6 115 35.0 23.5 
การสูบบุหรี่ในปจจุบัน 52 10.4 118 27.3 114 34.7 22.5 

การใชผลิตภณัฑยาสูบอ่ืนๆ
ในปจจุบัน 

       

สูบบุหร่ีมวนเอง 20 4.0 41 9.5 48 14.6 8.6 
สูบซิการ 3 0.6 16 3.7 18 5.5 2.9 
สูบฮุกการ/บารากู 3 0.6 16 3.7 9 2.7 2.2 
เคี้ยวยาเสน 3 0.6 6 1.4 7 2.1 1.3 
จุกยาฉนุขางกระพุงแกม 2 0.4 3 0.7 4 1.2 0.7 
สูบไปป 2 0.4 5 1.2 11 3.3 1.4 
 
 

ความชุกของการสูบบุหรี่ของเยาวชนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน เม่ือจําแนกตามเพศ  
 ประสบการณในการสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง พบวาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเคยสบูบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ังรอยละ11.6 เปนเยาวชนชายรอยละ22.6 และเยาวชนหญิง
รอยละ 3.5  
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การสูบบุหร่ีในปจจุบัน  พบวาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสูบบหุร่ีในปจจุบันรอยละ 
11.4 เปนเยาวชนชายรอยละ 22.1 และเยาวชนหญิงรอยละ 3.5  

การใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ พบวา เยาวชนระดับมธัยมศึกษาตอนตนสวนใหญสูบบุหร่ี
มวนเองรอยละ4.2 เปนเยาวชนชายรอยละ 7.9 และเยาวชนหญิงรอยละ1.6 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4   การสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามเพศ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ชาย(190) หญิง(258) 

รวม(448) 
ความชุกของการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบบุหรี่อยางนอย 1 คร้ัง 43 22.6 9 3.5 52 11.6 
การสูบบุหรี่ในปจจุบัน 42 22.1 9 3.5 51 11.4 

การใชผลิตภณัฑยาสูบอ่ืนๆใน
ปจจุบัน 

      

สูบบุหร่ีมวนเอง 15 7.9 4 1.6 19 4.2 
สูบซิการ 2 1.1 1 0.4 3 0.7 
สูบฮุกการ/บารากู 2 1.1 1 0.4 3 0.7 
เคี้ยวยาเสน 1 0.5 2 0.8 3 0.7 
จุกยาฉนุขางกระพุงแกม 1 0.5 1 0.4 2 0.4 
สูบไปป 1 0.5 1 0.4 2 0.4 

 
 
ความชุกของการสูบบุหรี่ของเยาวชนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือจําแนกตามเพศ  

 ประสบการณในการสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง พบวาเยาวชนระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลายเคยสูบบหุร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ังรอยละ 29.1 โดยเยาวชนชายเคยสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 
คร้ังรอยละ 50.5 และเยาวชนหญิงเคยสูบบหุร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 7.1  

การสูบบุหร่ีในปจจุบัน  พบวา เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูบบุหร่ีในปจจบุันรอย
ละ 26.7 โดยเยาวชนชายสูบบุหร่ีในปจจุบนัรอยละ 47.2 และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีในปจจุบันรอยละ 
5.7  
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การใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ พบวา เยาวชนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายสูบบุหร่ีมวนเอง
รอยละ 9.3 โดยเยาวชนชายสูบบุหร่ีมวนเองรอยละ 17.9 และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีมวนเองรอยละ 0.5 
ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5   การสูบบุหร่ีของเยาวชนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามเพศ 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชาย(218) หญิง(212) 
รวม(430) 

ความชุกของการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบบุหรี่อยางนอย 1 คร้ัง 110 50.5 15 7.1 125 29.1 

การสูบบุหรี่ในปจจุบัน 103 47.2 12 5.7 115 26.7 
การใชผลิตภณัฑยาสูบอ่ืนๆใน
ปจจุบัน 

      

สูบบุหร่ีมวนเอง 39 17.9 1 0.5 40 9.3 
สูบซิการ 15 6.9 1 0.5 16 3.7 
สูบฮุกการ/บารากู 14 6.4 2 0.9 16 3.7 
เคี้ยวยาเสน 6 2.8 0 0 6 1.4 
สูบไปป 5 2.3 0 0 5 1.2 
จุกยาฉนุขางกระพุงแกม 3 1.4 0 0 3 0.7 

 
ความชุกของการสูบบุหรี่ของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษา เม่ือจําแนกตามเพศ  

 ประสบการณการสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง พบวา เยาวชนระดับอาชีวศึกษาเคยสูบ
บุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 35.9 โดยเยาวชนชายสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 48.0 
และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 15.3  

การสูบบุหร่ีในปจจุบัน  พบวา เยาวชนระดับอาชีวศึกษาสูบบุหร่ีในปจจุบัน รอยละ 35.9 
โดยเยาวนชายสูบบุหร่ีในปจจุบันรอยละ 47.5 และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีในปจจุบนัรอยละ 15.3 

การใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ พบวา เยาวชนระดับอาชวีศึกษาสูบบหุร่ีมวนเอง รอยละ 15.0 
โดยเยาวชนชายสูบบุหร่ีมวนเองรอยละ 19.8 และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีมวนเองรอยละ6.8 ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  การสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษา จําแนกตามเพศ 
 

ระดับมัธยมอาชีวศึกษา 
ชาย(202) หญิง(118) 

รวม(320) 
ความชุกของการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบบุหรี่อยางนอย 1 คร้ัง 97 48.0 18 15.3 115 35.9 
การสูบบุหรี่ในปจจุบัน 96 47.5 18 15.3 114 35.6 

การใชผลิตภณัฑยาสูบอ่ืนๆใน
ปจจุบัน 

      

สูบบุหร่ีมวนเอง 40 19.8 8 6.8 48 15.0 
สูบซิการ 15 7.4 3 2.5 18 5.6 
สูบไปป 10 5.0 1 0.8 11 3.4 
สูบฮุกการ/บารากู 7 3.5 2 1.7 9 2.8 
เคี้ยวยาเสน 6 3.0 1 0.8 7 2.2 
จุกยาฉนุขางกระพุงแกม 2 1.0 2 1.7 4 1.3 

 
 
4.2.2 อายุสูบบหุรี่คร้ังแรก การคิดจะสูบบุหรี่ใน 12 เดือนขางหนาและ 5 ปขางหนา  
เยาวชนเริ่มสูบบุหร่ีคร้ังแรก อายุนอยที่สุด 8 ป มากที่สุดเมื่ออายุ 19 ป อายุเฉลี่ย 13.8 ป อีก 12 

เดือนขางหนาคิดวาจะไมสูบบุหร่ีอยางแนนอนรอยละ 74.8 และอีก 5 ปขางหนาไมคดิสูบบุหร่ีอยาง
แนนอนรอยละ 74.1 ดังตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 อายเุมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรก การคิดจะสูบบุหร่ีใน 12 เดือนขางหนาและ 5 ปขางหนา  
 

ความชุกของการสูบบุหรี่ จํานวน รอยละ 

สูบบุหรี่คร้ังแรกเมื่ออายุ 302 100 
  7 ป - 9  ป 6 2.0 
10  ป - 12 ป  62 20.5 
13  ป - 15 ป  188 62.3 
16  ป – 19 ป 46 15.3 

X ± SD   =  13.80 ±1.85, Min =  8, Max =  19     

ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา คิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม 1,312 100 
ไมสูบอยางแนนอน 981 74.8 
อาจจะไมสูบ 204 15.5 
อาจจะสูบ  93 7.1 
สูบอยางแนนอน  34 2.6 
ในอีก 5 ปขางหนา คิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม 1,313 100 
ไมสูบอยางแนนอน 973 74.1 
อาจจะไมสูบ 213 16.2 
อาจจะสูบ  101 7.7 
สูบอยางแนนอน  26 2.0 

 
4.2.3 ปจจัยเสริมของการสูบบุหรี่ของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ  
การมีบุคคลแวดลอมสูบบุหร่ี เยาวชนรอยละ 38.8 มีพอสูบบุหร่ี รอยละ 2.5 มีแมสูบบุหร่ี 

และรอยละ 30.4 มีเพื่อนสูบบุหร่ี ถาเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ีรอยละ 7.1 จะไมสูบบหุร่ีอยางแนนอน 
และมีคนในครอบครัวพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีรอยละ 74.3 ดังตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 ปจจัยเสริมของการสูบบุหร่ีของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ  

ปจจัยเสริมของการสูบบุหรี ่ จํานวน รอยละ 

การมีบุคคลแวดลอมสูบบุหรี่   
พอ 1,196 100.0 
สูบ 464 38.8 
เคยสูบแตเลิกแลว 228 19.1 
ไมสูบ 452 37.8 
ไมทราบ 52 4.3 
แม 951 100.0 
สูบ 24 2.5 
เคยสูบแตเลิกแลว 28 2.9 
ไมสูบ 863 90.7 
ไมทราบ 36 3.8 
เพื่อน 1,031 100.0 
สูบ 313 30.4 
เคยสูบแตเลิกแลว 71 6.9 
ไมสูบ 484 46.9 
ไมทราบ 163 15.8 
ถาเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่ จะสูบบุหรี่หรือไม 1,296 100.0 
ไมสูบอยางแนนอน 921 71.1 
อาจจะไมสูบ 173 13.3 
อาจจะสูบ  162 12.5 
สูบอยางแนนอน  40 3.1 
คนในครอบครัวเคยพูดถึงอนัตรายของการสูบบุหรี่ 1,314 100 
มี 976 74.3 
ไมมี 338 25.7 
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4.2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี เยาวชนสวนใหญสูบบุหร่ีนอยกวา 1 มวนตอวันรอยละ 35.6 และ
สูบบุหร่ี 1 มวนตอวันรอยละ 34.9 ยี่หอบุหร่ีที่สูบสวนใหญไมระบยุี่หอหรือสูบยีห่อใดก็ไดรอยละ 
44.1 สวนใหญจายเงินซื้อบหุร่ีชนิดซองๆละไมเกิน40-59 บาทรอยละ 91.5 เฉลี่ย 48.41 บาท  ในชวง 
30 วันที่ผานมาจายเงนิซื้อบุหร่ีต่ํากวา 50 บาทรอยละ 45.0 เฉลี่ย 111.63 บาท ไดรับเงินคาใชจายตอ
เดือน 2,000 ขึ้นไปรอยละ 37.0 เฉลี่ย 1,709.24 บาท และสถานที่สูบบุหร่ีสวนใหญเปนบานเพื่อนรอย
ละ 33.8 ดังตารางที่ 9   
 
ตารางที่ 9 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนที่สูบบุหร่ี 315 คน ในรอบ 30 วันที่ผานมา 
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันท่ีผานมา จํานวน รอยละ 

จํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวัน 315 100 
นอยกวา  1  มวนตอวัน 112 35.6 
1  มวนตอวัน 110 34.9 
6 - 10  มวนตอวัน 78 24.8 
11-20  มวนตอวัน  8 2.5 
21  มวนขึ้นไป  7 2.2 
ยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ 315 100 
ระบุยี่หอ 137 43.5 
ยี่หอใดก็ได 139 44.1 
ไมทราบยี่หอ 39 12.4 
จายเงินซื้อบุหรี่ชนิด 1 ซอง/ บุหรี่ 20 มวน ในราคา 153 100.0 
20– 39   บาท  5 3.3 
40– 59   บาท  140 91.5 
60 – 79  บาท 2 1.3 
80–  99 บาท 5 3.3 
100  บาทขึ้นไป 1 0.7 
x  ± SD = 48.41 ±15.01    , Min =  20, Max =   200   
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนที่สูบบุหร่ี 315 คน ในรอบ 30 วันที่ผานมา (ตอ) 
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วันท่ีผานมา จํานวน รอยละ 

จํานวนเงินท่ีซ้ือบุหรี่ 147 100 
ต่ํากวา   50  บาท 66 45.0 
50  – 99      บาท  22 15.0 
100 – 149   บาท  19 13.0 
150 – 199   บาท 8 6.0 
200  บาทขึ้นไป 32 22.0 
x ± SD =   111.63 ±134.12, Median 50, Min = 5, Max =   640   

คาใชจายท่ีไดรับตอเดือน (บาท)    236 100 
  ต่ํากวา 500 บาท 14 6.0 
     500 - 999 บาท 39 17.0 
  1,000-1,499 บาท 56 24.0 
 1,500- 1,999 บาท 40 17.0 
  2,000 บาทขึ้นไป 87 37.0 
x  ± SD =1,709.24 ±1,155.53, Median 1,500, Min=200,    

Max =  6,500     
สถานที่สูบบุหรี่ 299 100 
บาน 73 24.4 
โรงเรียน 46 15.4 
บานเพื่อน 101 33.8 
งานสังคม 11 3.7 
ที่สาธารณะ(เชน สวนสาธารณะ,ศูนยการคา,มุมถนน) 24 8.0 
อ่ืนๆ 44 14.7 
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4.3 ทัศนคติตอการสูบบหุรี่ การสมัผัสบุหรีม่ือสอง การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ การ
รับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ สือ่และโฆษณา
เกี่ยวกับบุหรี ่การเลิกสูบบุหรี ่การลดความตองการการพึ่งพาบุหรี่และการเขาถึงบุหรี่ ของ
เยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ 

4.3.1ทัศนคตติอการสูบบุหรี่ 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมีความคิดความเชื่อที่สนับสนุนการ

สูบบุหร่ีสูงถึงรอยละ 65.7 เชน สวนใหญคิดวาเดก็ผูหญิงที่สูบบุหร่ีมีจํานวนนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไม
สูบบุหร่ี รอยละ 78.9 คิดวาจะไมเลิกคบเพื่อนถาเพื่อนติดบุหร่ี รอยละ 34.8 คิดวาการสูบบุหร่ีทําให
เกิดความรูสึกผอนคลาย รอยละ 25.1 ดังตารางที่ 10 และ 11 
ตารางที่ 10 รอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
 นอยกวา ไมแตกตาง มากกวา 
-เด็กผูชายสูบบุหร่ีมากหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบหุร่ี 18.8 

 
19.6 61.6 

- เด็กผูหญิงสูบบุหร่ีมากหรอืนอยกวาเดก็ผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี 78.9 11.6 9.5 
 มากกวา ไมแตกตาง นอยกวา 
- การสูบบุหร่ีทําใหรูสึกผอนคลายมากหรอืนอยกวาผูไมสูบ 25.1 36.0 38.9 
- เด็กชายที่สูบบุหร่ีนาสนใจมากหรือนอยกวาเด็กชายที่ไมสูบ 14.0 23.0 63.0 
- เด็กหญิงที่สูบบุหร่ีนาสนใจมากหรือนอยกวาเดก็หญิงที่ไมสูบ 8.3 18.1 73.6 
 เพิ่ม ไมเปลี่ยน ลด 
- คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตวัเพิ่มหรือลดลง 5.9 32.3 61.8 
 ไมอันตราย ไมแนใจ อันตราย 
- คิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 9.1 6.7 84.2 
 ไมเลิกคบ เลิกบางคน เลิกทุกคน 

- จะเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี 34.8 42.3 13.0 
 เกง ฉลาด  โง 
- ความคิดตอผูชายที่สูบบุหร่ี 9.4 0 90.6 
- ความคิดตอผูหญิงที่สูบบุหร่ี 7.2 0 92.8 
 ไมยืนยาว ไมแนใจ ยืนยาว 
-ชีวิตจะยืนยาว หากเลิกสูบบุหร่ีไดภายใน 1-2 ปนี ้ 8.2 51.2 40.6 



 

 

45 

ตารางที่ 11 รอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ เมื่อพจิารณาโดยรวม 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
ระดับทัศนคตติอการสูบบุหรี่ (n=1,191) 

จํานวน รอยละ 
ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ี(17-33 คะแนน) 783 65.7 
ทัศนคติที่ไมดตีอการสูบบุหร่ี(1-16 คะแนน) 408 34.3 

 
4.3.2 การสัมผสัควันบุหรี่มือสอง 
การสัมผัสบุหร่ีมือสองในชวง 7 วันที่ผานมา มีทุกวันที่มีผูสูบบุหร่ีในบานรอยละ 17.3 

ปจจุบันมีบุคคลในบานสูบบหุร่ีรอยละ 32.9 บุคคลในบานที่สูบบุหร่ีสวนใหญมีจํานวน 1 คนรอยละ 
70.1 บุคคลในครอบครัวที่สูบบุหร่ีเปนลุงปานาอารอยละ 20 เปนพอและปูยาตายายเทากันรอยละ 19.0 
นอกจากภายในบานแลวยังสัมผัสกับผูที่สูบบุหร่ีที่อยูนอกบานทุกวันรอยละ30.3 และคิดวาการไดรับ
ควันบุหร่ีจากบุคคลขางเคียงจะเปนอนัตรายตอตนเองอยางแนนอนรอยละ 75.7 ดังตารางที่ 12  
 

ตารางที่ 12 การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเยาวชน  

การสัมผัสควนับุหรี่มือสอง จํานวน รอยละ 

ในชวง 7 วันท่ีผานมา มีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่ในบาน 1,287 100.0 
ไมมี 947 73.6 
มีทุกวัน 223 17.3 
1 – 2 วัน  64 5.0 
3 – 4 วัน 42 3.3 
5 – 6 วัน   11 0.9 
ปจจุบันมีบุคคลในบานสูบบหุรี่ 1,333 100.0 
มี 438 32.9 
ไมมี 895 67.1 
จํานวนคนในบานที่สูบบุหรี ่(ไมรวมกลุมตัวอยาง) 370 100.0 
1 คน 253 70.1 
2 คน 78 21.6 
3 คน 16 4.4 
4 คน 7 1.9 
5 คน 5 0.6 
6 คน 6 1.4 
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ตารางที่ 12 การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของเยาวชน (ตอ) 
 

การสัมผัสควนับุหรี่มือสอง จํานวน รอยละ 

ผูท่ีสูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัวมีความสมัพันธกับเยาวชน 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

544 100.0 

พอ 300 19.0 
แม 19 4.0 
พี่ชาย/ นองชาย   94 18.0 
พี่สาว/นองสาว 15 3.0 
ลุงปานาอา 104 20.0 
ปูยา ตายาย 102 19.0 
ในชวง 7 วันท่ีผานมา มีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่อยูใกลเยาวชนใน
สถานที่อ่ืนนอกจากบาน 

1,288 100.0 

ไมมี 357 27.7 
1 – 2 วัน  369 28.6 
3 – 4 วัน 139 10.8 
5 – 6 วัน   33 2.6 
มีทุกวัน 390 30.3 
คิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี ่จะเปนอันตรายตอ
ตนเอง 

1,290 100.0 

ไมอันตรายอยางแนนอน 58 4.5 
อาจจะไมอันตราย 69 5.3 
อาจจะอันตราย   187 14.5 
อันตรายอยางแนนอน 976 75.7 
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4.3.3การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน พบวาปการศึกษาที่แลว  เยาวชนไดรับการ

สอนในหองเรยีนเกีย่วกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีรอยละ 63.5 เยาวชนมีการอภปิรายในหองเรียน 
เร่ืองทําไมวัยรุนจึงมีการสูบบุหร่ีรอยละ 26.7 เยาวชนไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการสูบบหุร่ี เชน ฟนเหลือง มีกล่ินปาก และเหี่ยวยนรอยละ 52 และเยาวชนไมเคยมีการอภิปราย
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพรอยละ 37.3 ดังตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนของเยาวชน   

การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน จํานวน รอยละ 

ปการศึกษาทีผ่านมา มีการสอนในหองเรยีนเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหรี่  

1,195 100.0 

ไดรับ 759 63.5 
ไมไดรับ 234 19.6 
ไมแนใจ 202 16.9 
ปการศึกษาทีผ่านมา มีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องทําไมวัยรุน
จึงสูบบุหรี่ 

1,193 100.0 

มี  318 26.7 
ไมมี 511 42.8 
ไมแนใจ 364 30.5 
ปการศึกษาทีผ่านมา มีการสอนในหองเรยีนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการสูบบุหรี่ เชน ฟนเหลือง มีกล่ินปาก และรอยเหี่ยวยน   

1,186 100.0 

ไดรับ 617 52.0 
ไมไดรับ 295 24.9 
ไมแนใจ 274 23.1 
มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง 
ในบทเรียนครัง้ลาสุด  

1,167 100.0 

ไมเคยมีการอภิปราย   435 37.3 
ภาคการเรียนนี้ 170 14.6 
ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว 180 15.4 
ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว 138 11.8 
มากกวา 1 ป ที่ผานมา 244 20.9 
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4.3.4 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีในที่สาธารณะ พบวา เยาวชนสวนใหญมีการรับรูกฎหมาย

หามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะระดับสูงถึงรอยละ 78.6 เร่ืองที่มีการรับรูสูง 3 อันดับแรก ไดแก ทราบวามี
กฎหมายหามสูบบุหร่ีบนรถประจําทาง/รถสาธารณะรอยละ 83.9 โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 
100% รอยละ 83.5 และสวนสาธารณะรอยละ 80.2 สวนเรื่องที่มีการรับรูต่ําวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ี 
3 อันดบัแรก ไดแก บริเวณตลาดสด ตลาดนัด รอยละ 53.9 โรงยิมเนเซียม/สนามกีฬา รอยละ 58.0 
และสถานบันเทิง (ผับ บาร)รอยละ 61.9 ดังตารางที่ 14 และ 15 

 
ตารางที่ 14  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะของเยาวชน (จํานวนตวัอยาง 1,300คน) 
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
 

การรับรู 
สถานที่กฎหมายหามสูบบุหรี่ 

จํานวน รอยละ 
รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจดัเขตสูบบุหร่ีได  886 68.2 
บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ                                        1,091 83.9 
สถานีขนสง                                                                   968 74.5 
สถานบันเทิง (ผับ บาร)                                            805 61.9 
บริเวณตลาดสด ตลาดนัด                                          701 53.9 
โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)              1,086 83.5 
สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)        1,015 78.1 
สวนสาธารณะ                                                                    1,042 80.2 
ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)                      1,011 77.8 
โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา                                                  754 58.0 
 
ตารางที่ 15 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะของเยาวชน เมื่อพิจารณาโดยรวม 

การรับรู 
ระดับการรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  

จํานวน รอยละ 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีฯสูง    (6-10 คะแนน) 1,021 78.6 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีฯต่ํา (0- 5  คะแนน) 279 21.4 

รวม 1,300 100.0 
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4.3.5 การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
 การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบหุร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา เยาวชนพบเหน็ขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ เชน  โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปาย
โปสเตอร  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ภาพยนตร  พบมากรอยละพบมากรอยละ 63.5  ภาพคําเตือนบน
ซองบุหร่ี 3 อันดับแรก ไดแก ภาพที่ 5 สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก ที่ทาํใหเยาวชนไมอยากสูบบุหร่ีรอย
ละ 30.1  รองลงมาคือภาพที่ 2 และภาพที่ 6 รอยละ 15.8 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ ดังตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 การไดรับการสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน   

 

การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ จํานวน รอยละ 

ในชวง 30 วันท่ีผานมา พบเห็นขอความเกี่ยวกับการรณรงคหาม
การสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ (เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา 
แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน) 

1,063 100.0 

พบมาก 675 63.5 
พบนอย 343 32.3 
ไมพบเลย 45 4.2 
ภาพคาํเตือนบนซองบุหรี่ท่ีทําใหไมอยากสบูบุหรี ่ 
(เลือกตอบ 1 รูปเทานั้น) 

980 100.0 

ภาพที่ 1  

44 4.5 

ภาพที่ 2  

52 5.3 

ภาพที่ 3  

155 15.8 

 
 
 



 

 

50 

ตารางที่ 16 การไดรับการสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน (ตอ) 

การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ จํานวน รอยละ 

ภาพที่ 4  

51 5.2 

ภาพที่ 5  

295 30.1 

ภาพที่ 6  

123 12.6 

ภาพที่ 7  

115 11.7 

ภาพที่ 8  

83 8.5 

ภาพที่ 9  

62 6.3 

4.3.6 สื่อและการโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่  
ส่ือและการโฆษณาเกี่ยวกับบหุร่ี ในชวง 30 วันที่ผานมา เยาวชนกวาครึ่งหนึ่งพบเห็น

นักแสดงสูบบหุร่ีในสื่อโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตรเปนบางครั้ง พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีบนแผน
ปายโฆษณาบางครั้งรอยละ 39.7 พบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ีในหนังสือพมิพ
หรือนิตยสารบางครั้งรอยละ 25.6 พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ 
คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบางครั้งบางครั้งรอยละ 30.2 และมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบหุร่ีติด
อยูรอยละ 6.0 ดังตารางที่ 17  
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ตารางที่ 17 การพบเห็นและโฆษณาเกี่ยวกบัการบุหร่ีของเยาวชน   
 

สื่อและการโฆษณาเกี่ยวกับบหุรี่ในชวง 30 วันท่ีผานมา จํานวน รอยละ 

พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ในสื่อโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร  1,136 100.0 
ไมเคยชมสื่อดงักลาว 160 14.1 
พบเห็นบอยมาก 199 17.5 
พบเห็นบางครัง้ 580 51.1 
ไมเคยพบเห็นเลย 197 17.3 
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา  1,132 100.0 
ไมเคยเห็นปายโฆษณา  98 8.7 
พบเห็นบอยมาก 176 15.5 
พบเห็นบางครัง้ 449 39.7 
ไมเคยพบเห็นเลย 409 36.1 
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพ
หรือนิตยสาร  

1,135 100.0 

ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว 179 15.8 
พบเห็นบอยมาก 135 11.9 
พบเห็นบางครัง้ 290 25.6 
ไมเคยพบเห็นเลย 531 46.8 
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ ในงานแขงขันกฬีา งานเทศกาลตางๆ 
คอนเสิรต หรืองานชุมนุม  

1,133 100.0 

ไมเคยไปงานดังกลาว 157 13.9 
พบเห็นบอยมาก 168 14.8 
พบเห็นบางครัง้ 342 30.2 
ไมเคยพบเห็นเลย 466 41.1 
มีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ท่ีมียี่หอบุหรี่ติดอยู 1.126 100.0 
 มี   68 6.0 
ไมมี 878 78.0 
ไมทราบ/ ไมแนใจ 180 16.0 
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4.3.7 การเลิกสูบบุหรี่ 
สวนใหญเยาวชนมีการเลิกสบูบุหร่ีมาแลว 1-3 เดือนรอยละ 55.2 เหตุผลสําคัญที่ทําให

ตัดสินใจเลกิสูบบุหร่ีคือ สุขภาพรอยละ 52.2 ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหร่ี เยาวชนสวนใหญคิดวาไม
ยากอยางแนนอนที่จะเลิกสบูบุหร่ี รอยละ 31.2 ดังตารางที่ 18  
 
ตารางที่ 18 ประสบการณในการเลิกสูบบหุร่ีและเหตุผลที่เลิกสูบบุหร่ี  
 

การเลิกสูบบุหรี่ จํานวน รอยละ 

เลิกสูบบุหรี่มานานเทาไร 154 100.0 
1 – 3 เดือน 85 55.2 
4 – 11 เดือน  10 6.5 
1 ป 26 16.9 
2 ป  13 8.4 
3 ป หรือนานกวานัน้ 20 13.0 
เหตุผลสําคัญท่ีทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่  158 100.0 
สุขภาพ    83 52.5 
ประหยดัเงิน 23 14.6 
ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี   20 12.7 
เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 5 3.2 
บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน 5 3.2 
การรณรงคเพือ่การไมสูบบุหร่ี 3 1.9 
อ่ืน ๆ  19 12.0 
ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหรี่ คิดวายากหรืองายท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ 1,306 100.0 
ไมยากอยางแนนอน  408 31.2 
อาจจะไมยาก 403 30.9 
อาจจะยาก 336 25.7 
ยากอยางแนนอน 159 12.2 
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4.3.8 ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ 
เยาวชนสวนใหญคิดวาจะเลกิสูบบุหร่ีตอนนี้รอยละ 63.3 ในชวง 1 ปที่ผานมาเคยพยายาม

ที่จะเลิกสูบบหุร่ีรอยละ 64.6 เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ี
หรือผูเชี่ยวชาญรอยละ 30.2 และไมเคยสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกตอนเชารอยละ 67.7 และมีเยาวชนที่สูบ
บุหร่ีเปนสิ่งแรกตอนเชารอยละ 7.7 ดังตารางที่ 19   
 
ตารางที่ 19 ความพยายามในการเลิกสูบบหุร่ีของเยาวชนที่สูบบุหร่ี (จาํนวน 289 คน) 
 

ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ จํานวน รอยละ 

คิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ตอนนี ้ 289 100.0 
ใช 183 63.3 
ไมใช 106 36.7 
1 ปท่ีผานมา เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ 288 100.0 
เคย    186 64.6 
ไมเคย  102 35.4 
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่ 149 100.0 
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ี
หรือผูเชี่ยวชาญ 

45 30.2 

เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน 25 16.8 
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 43 28.9 
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ี
หรือผูเชี่ยวชาญและจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 

13 8.7 

ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 23 15.4 
การสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา 310 100.0 
ไมเคย 210 67.7 
เคยบางวนั 76 24.5 
เคยทุกวัน 24 7.7 
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4.3.9 การเขาถึงบุหรี่ในรอบ 30 วันท่ีผานมา 
การเขาถึงบุหร่ีในรอบ 30 วันที่ผานมา พบวา เยาวชนสวนใหญไดบุหร่ีมาสูบจากการซื้อ

จากรานสะดวกซื้อรอยละ 28.3 ไมเคยมีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหถึงแมอายุจะไมถึงเกณฑกําหนดก็ตาม
รอยละ 25.0 และไมเคยไดรับการแจกบุหร่ีฟรีหรือตวัอยางบหุร่ีจากตัวแทนบริษทัฯรอยละ90.0ดัง
ตารางที่ 20   
 
ตารางที่ 20 การเขาถึงบุหร่ีในรอบ 30 วันที่ผานมาของเยาวชน  
 

การเขาถึงบุหรี่ในชวง 30 วันท่ีผานมา จํานวน รอยละ 

แหลงท่ีไดมาของบุหรี่ 311 100.0 
ซ้ือจากหางสรรพสินคา 7 2.3 
ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ  88 28.3 
ซ้ือจากรานขายของชํา 69 22.2 
ซ้ือจากเครื่องขายบุหร่ีอัตโนมัติ 7 2.3 
ฝากใหผูอ่ืนซือ้แทน  12 3.9 
ขอจากผูอ่ืน  74 23.8 
ผูอ่ืนใหบุหร่ี  42 13.5 
ไดมาโดยวิธีการอื่น  12 3.9 
มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ให เนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนด 304 100.0 
ไมเคยซื้อบุหร่ีเองในชวง 30 วันที่ผานมา  137 45.1 
เคยทุกครั้ง  31 10.2 
เคยบางครั้ง  60 19.7 
ไมเคย 76 25.0 
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษทับุหรี่ 1,135 100.0 
เคย 113 10.0 
ไมเคย 1,022 90.0 
 

4.4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสูบบหุรีข่องเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ 

เมื่อวิเคราะหปจจัยตางๆไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล ทศันคติตอการสูบบุหร่ี การสัมผัส
ควันบุหร่ีมือสอง การสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การ
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ส่ือสารเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี ส่ือและโฆษณาเกีย่วกับบหุร่ี การเลิกสบูบุหร่ี การลดความตองการการ
พึ่งพาและการเลิกสูบบุหร่ี และการเขาถึงบุหร่ี โดยใช Chi-Square test พบวา ปจจยัที่มีความสัมพนัธ
กับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหร่ีของแม การ
สูบบุหร่ีของเพื่อน ทัศนคตติอการสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ี การอภิปรายวา
ทาํไมวัยรุนจึงสูบบุหร่ี การอภิปรายเรื่องบุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การพบเห็นนักแสดงสูบ
บุหร่ีตามสื่อโทรทัศนวีดีโอ ภาพยนตร พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีตามแผนปายโฆษณา การพบเห็นการ
โฆษณาบุหร่ีตามหนังสือพิมพ การพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกีฬากีฬาสี การรับรูตอ
กฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ มีความสัมพันธการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัเพชรบูรณ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p≤.05) สวนปจจยัทีไ่มมีความสัมพันธกับการสบูบุหร่ีของเยาวชนไดแก การสูบ
บุหร่ีของพอ บุคคลในครอบครัวมีการสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหร่ี การพบ
เห็นขอความรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อตางๆ ดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน  

เคยสูบบุหรี่ 
ปจจัย 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p-value 

เพศ    <.001 
ชาย 659 243 36.8  
หญิง 589 40 6.8  
ระดับการศึกษา    <.001 
มัธยมศึกษาตอนตน 500 52 10.4  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 433 118 27.3  
อาชีวศึกษา 329 114 34.7  
การสูบบุหรี่ของพอ    .138 
สูบ 464 116 25.0  
ไมสูบ 732 156 21.3  

p-value โดยใชการทดสอบ Chi-square  test   
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ตารางที่ 21 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน (ตอ) 

เคยสูบบุหรี่ 
ปจจัย 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p-value 

การสูบบุหรี่ของแม    .050 
สูบ 24 9 37.5  
ไมสูบ 927 194 20.9  
การสูบบุหรี่ของเพื่อน    <.000 
สูบ 313 176 56.2  
ไมสูบ 718 69 9.6  
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่    <.000 
ทัศนคติที่ด ี 783 225 28.7  
ทัศนคติที่ไมด ี 408 44 10.8  
บุคคลในครอบครัวมีการสูบบุหรี่    .161 
มี 438 111 25.3  
ไมมี 895 196 21.9  
มีการสอนเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี ่    <.000 
มี 759 153 20.2  
ไมมี 436 128 29.4  
อธิปรายเรื่อง ทําไมวัยรุนจึงสูบบุหรี่    .014 
มี 318 88 27.7  
ไมมี 875 183 20.9  
การสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่ 

   .835 

มี 617 140 22.7  
ไมมี 569 132 23.2  
การอภิปรายเกีย่วกับบุหรี่ใหเปนสวน
หนึ่งหลักสูตร 

   .008 

มี 435 90 20.7  
ไมมี 350 101 28.9  

p-value โดยใชการทดสอบ Chi-square  test   
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ตารางที่ 21 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน (ตอ) 

เคยสูบบุหรี่ 
ปจจัย 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p-value 

พบเห็นขอความรณรงคในสือ่    .571 
พบ 675 167 24.7  
ไมพบ 388 90 23.2  
พบเห็นนักแสดงสูบบุหรีต่ามสื่อตางๆ    <.001 
พบ 199 83 41.7  
ไมพบ 1,152 226 19.6  
พบเห็นโฆษณาบุหรี่ตามแผนปาย
โฆษณา 

   <.001 

พบ 176 64 36.4  
ไมพบ 1,175 245 20.9  
พบเห็นโฆษณาบุหรี่ตามหนงัสือพิมพ    <.001 
พบ 135 64 47.4  
ไมพบ 1,212 245 20.2  
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่งานแขงขนั
กีฬา  กีฬาส ี

   <.001 

พบ 168 67 39.9  
ไมพบ 1,183 242 20.5  
รับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ท่ีสาธารณะ    .001 
รับรูไมดี 1,021 199 19.5  
รับรูดี 210 63 30.0  

p-value โดยใชการทดสอบ Chi-square  test   
 

 



 
บทที่ 5  

 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบาย
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ความรูและทัศนคติ การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบุหร่ีขางเคียง ทัศนคติตอการ
เลิกสูบบุหร่ีของเยาวชน และหาปจจัยทีเ่กีย่วของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัเพชรบูรณ กลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยคร้ังนี้ ไดแก เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศกึษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชวีศกึษา(ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)) โดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภมูิ (Stratified Sampling) ดังนี้ 1) คัดเลือกอําเภอ โดยจําแนกอําเภอออกเปน 2 กลุม ไดแก 
อําเภอเมือง และไมใชอําเภอเมือง โดยกลุมที่ไมใชอําเภอเมืองสุมเลือกมา 1 อําเภอดวยวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling ) โดยการจับสลาก 2) แตละอําเภอที่เลือกได จําแนกโรงเรียนออกเปน 
2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศกึษาและระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ(ปวช.) คัดเลือกโรงเรียนโดยวิธีสุม
อยางงายโดยการจับฉลากโรงเรียนในแตละระดับๆละ 1 แหง โดยโรงเรียนที่ไมใชเขตอําเภอเมือง  ได
โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 1 แหง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แหง โรงเรียน
ในเขตอําเภอเมือง ไดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 แหง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แหง 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1 แหง  โรงเรียนที่สุมไดจะสอบถามนักเรียนทั้งหมดทกุชัน้
ป ประกอบดวยกลุมตัวอยางระดับมัธยมศกึษาตอนตน 250 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 250 คน และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 300 คน ดังนั้น กลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 1,300 คน แบงเปนกลุมอําเภอ
เมือง 800 คน และกลุมที่ไมใชอําเภอเมือง 500 คน เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ใช
แบบสอบถาม ที่สรางโดย ศจย. ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบหุร่ีในเยาวชนของ
โลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco Survey-GYTS) และ
แบบสอบถามโครงการสํารวจความคดิเหน็ของวัยรุนตอภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีและพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี โดยศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 
2550 และแบบสอบถามไดรับกลับคืนครบ รอยละ 100 
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5.1 สรุปผล 
ผลการวิจัยพบวา เยาวชนสวนใหญมีอายุอยูในชวง 16 -18  ป คิดเปนรอยละ52  อายุเฉลี่ย 

15.36 ป สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.8 และมีการศึกษาทัง้ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาในระดับใกลเคียงกัน คือ กําลังศึกษามัธยมศกึษาปที่  1 รอยละ
15.8  รองลงมามัธยมศึกษาปที่  3  รอยละ13.9 และมัธยมศึกษาปที่  6 รอยละ 13.2  เคยสูบบุหร่ีมาแลว
อยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 23.6 จําแนกเปนเพศชายรอยละ 38.2 เพศหญิงรอยละ 7.3 การสูบบุหร่ีใน
ปจจุบัน  พบวา กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีในปจจุบันรอยละ 22.7 จําแนกเปน เพศชายรอยละ 36.9 เพศหญิง
รอยละ 6.8 ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ที่ใชมากที่สุดไดแก สูบบุหร่ีมวนเองรอยละ 8.7   สวนใหญมีพอสูบ
บุหร่ีรอยละ 38.8 มีแมสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 2.5 มีเพื่อนสูบบุหร่ีรอยละ 30.4  สวนใหญสูบบุหร่ีนอย
กวา 1 มวนตอวันรอยละ 35.6 สวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ี คือมีความคิดสนับสนุนการสูบ
บุหร่ี รอยละ 65.7 ปจจุบันมีบุคคลในบานสูบบุหร่ี รอยละ 32.9 เยาวชนไดรับการสอนในหองเรยีน
เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีรอยละ 63.5 เยาวชนมกีารอภิปรายในหองเรียน เร่ืองทําไมวัยรุนจึงมี
การสูบบุหร่ีรอยละ 26.7 เยาวชนไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี เชน 
ฟนเหลือง มีกล่ินปาก และเหีย่วยนรอยละ 52 และเยาวชนไมเคยมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี
และสุขภาพรอยละ37.3 เยาวชนสวนใหญมีการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะระดับสูงถึง
รอยละ 82.9 การเขาถึงบุหร่ี พบวา เยาวชนไดบุหร่ีมาสูบจากการซื้อจากรานสะดวกซื้อรอยละ 28.3 
ในชวง 30 วันที่ผานมาไมมีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหถึงแมอายุจะไมถึงเกณฑกําหนดก็ตามรอยละ 25.0 
แตไมเคยไดรับการแจกบหุร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตวัแทนบรษิัทบหุร่ีรอยละ 90.0 และพบวาปจจัย
ที่มีความสัมพนัธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณไดแก เพศ ระดับการศึกษา การสูบ
บุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของเพื่อน ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ี 
การอภิปรายวาทําไมวยัรุนจงึสูบบุหร่ี การอภิปรายเรื่องบุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร พบเห็น
นักแสดงสูบบหุร่ีตามสื่อโทรทัศนวีดีโอภาพยนตร พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีตามแผนปายโฆษณา พบ
เห็นการโฆษณาบุหร่ีตามหนังสือพิมพ นิตยสาร พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกฬีากีฬาสี 
การรับรูตอกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ(p≤.05)  

 
5.2 อภิปรายผล 

 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ  
 ความชุกของการสูบบุหรี่ การสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง พบวา เยาวชนเคยสูบบุหร่ี
มาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 23.6 จําแนกเปนเพศชายรอยละ 38.2 เพศหญิงรอยละ 7.3 เยาวชน
ระดับมัธยมศกึษาตอนตนทีสู่บบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ 10.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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รอยละ 29.6 และระดับอาชวีศึกษา รอยละ 35.0 วัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่สูบบุหร่ีอยางนอย 1 
คร้ังเปนเพศชายรอยละ22.6 และเพศหญิงรอยละ 3.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายรอยละ 50.5 
และเพศหญิงรอยละ 7.1 ระดบัอาชีวศึกษาเพศชายรอยละ 48.0 และเพศหญิง รอยละ 15.3 การสูบบุหร่ี
ในปจจุบนั  พบวา วยัรุนมกีารสูบบุหร่ีในปจจุบันรอยละ 22.7 จําแนกเปน เพศชายรอยละ 36.9 เพศ
หญิงรอยละ 6.8 วัยรุนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสูบบหุร่ีในปจจุบันรอยละ 10.4 มัธยมศึกษาตอน
ปลายรอยละ 27.3 และระดับอาชีวศึกษา รอยละ 34.7 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่สูบหร่ีใน
ปจจุบันเปนเพศชายรอยละ 22.1 และเพศหญิงรอยละ 3.5 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายเปนเพศชายรอย
ละ 47.2 และเพศหญิงรอยละ 5.7 ระดับอาชีวศึกษาเปนเพศชายรอยละ 47.5 และเพศหญิงรอยละ 15.3 
การใชผลิตภณัฑยาสูบอื่นๆ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสูบบุหร่ีมวนเองรอยละ 8.7  จําแนกเปน เพศ
ชาย รอยละ 14.4 เพศหญิงรอยละ 2.2  จําแนกเปนระดบัมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 4.0 มัธยมศกึษา
ตอนปลายรอยละ 9.5 และระดับอาชีวศึกษา รอยละ 14.6 กลุมตัวอยางสวนใหญสูบบุหร่ีคร้ังแรกเมื่อ
อายุอยูในชวง 13-15 ป รอยละ 62.3 เฉลี่ย 13.80 ป อีก 12 เดือนขางหนาคิดวาจะไมสูบบุหร่ีอยาง
แนนอนรอยละ 74.8 และอกี 15 ปขางหนาไมคิดสูบบุหร่ีอยางแนนอนรอยละ 74.1   

ปจจัยเสริมของการสูบบุหรีข่องเยาวชนจงัหวัดเพชรบูรณ การมีบุคคลแวดลอมสูบบหุร่ี  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพอสูบบุหร่ีรอยละ 38.8 มีแมสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 2.5 มีเพื่อนสูบบุหร่ีรอยละ 
30.4 ถาเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ีจะไมสูบบุหร่ีอยางแนนอน รอยละ 7.1 และมีคนในครอบครัวพูด
ถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีรอยละ 74.3   

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางสวนใหญสูบบุหร่ีนอยกวา 1 
มวนตอวันรอยละ 35.6 และสูบ 1 มวนตอวันรอยละ 34.9 แตกตางจากการศึกษาของ สํานักโรคไม
ติดตอ กรมควบคุมโรค (2550) ที่พบวา วัยรุนสูบบุหร่ีโดยเฉลี่ย 6.44 มวนตอคนตอวนั ยีห่อบุหร่ีทีสู่บ
สวนใหญไมระบุยีห่อหรือสูบยี่หอใดก็ไดรอยละ 44.1 สวนใหญจายเงินซื้อบุหร่ีชนดิซองๆละไมเกิน
40-59 บาทรอยละ 91.5 เฉลี่ย 48.41 บาท  ในชวง 30 วันที่ผานมาจายเงนิซื้อบุหร่ีต่ํากวา 50 บาทรอยละ 
45.0 เฉลี่ย 111.63 บาท ไดรับเงินคาใชจายตอเดือน 2,000 ขึ้นไปรอยละ 37.0 เฉลี่ย 1,709.24 บาท และ
สถานที่สูบบุหร่ีสวนใหญเปนบานเพื่อนรอยละ 33.8    

 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การสัมผัสบุหรี่มือสอง การเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุรี่ 
การรับรูกฎหมายหามสบูบุหรี่ในที่สาธารณะ การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบหุรี่ สื่อและ
โฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ การลดความตองการการพึ่งพาบุหรี่และการเขาถึง
บุหรี ่ของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ 
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ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่ดี
ตอการสูบบุหร่ีคือสนับสนุนการสูบบุหร่ี รอยละ 65.7 เชน คิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหร่ีมีจํานวนนอยกวา
เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี รอยละ 78.9 คิดวาจะไมเลิกคบเพื่อนถาเพื่อนติดบุหร่ี รอยละ 34.8 คิดวาการ
สูบบุหร่ีทําใหเกิดความรูสึกผอนคลาย รอยละ 25.1  

การสัมผัสควนับุหรี่มือสอง การสัมผัสบุหร่ีมือสอง พบวา ในชวง 7 วันที่ผานมามทีุกวันที่
มีผูสูบบุหร่ีในบานรอยละ 17.7 มีบุคคลในบานสูบบุหร่ีรอยละ 32.9 บุคคลในบานทีสู่บบุหร่ีสวนใหญ
มี 1 คนรอยละ 70.1 บุคคลในบานที่สูบบหุร่ีเปนลุงปานาอารอยละ 20 เปนพอและปูยาตายายเทากนั
รอยละ 19.0 นอกจากภายในบานแลวยังสัมผัสกับผูที่สูบบุหร่ีที่อยูนอกบานทุกวันรอยละ30.3 และคิด
วาการไดรับควันบุหร่ีจากบคุคลขางเคียงจะเปนอันตรายตอตัวเองอยางแนนอนรอยละ 75.7   

การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน 
พบวาปการศกึษาที่แลว  เยาวชนไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกับอนัตรายจากการสูบบุหร่ีรอยละ
63.5 เยาวชนมีการอภิปรายในหองเรยีน เร่ืองทําไมวัยรุนจึงมีการสูบบุหร่ีรอยละ26.7 เยาวชนไดรับ
การสอนในหองเรียนเกีย่วกบัผลกระทบจากการสูบบุหร่ี เชน ฟนเหลือง มีกล่ินปาก และเหีย่วยนรอย
ละ 52 และเยาวชนไมเคยมีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบหุร่ีและสุขภาพรอยละ37.3  

การรับรูกฎหมายหามสูบบหุรี่ในที่สาธารณะ การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 
พบวา เยาวชนสวนใหญมีการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะระดับสูงถึงรอยละ 78.6 เร่ืองที่
มีการรับรูสูงไดแก ทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีบนรถประจําทาง/รถสาธารณะรอยละ 83.9 
โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 100% รอยละ 83.5 และสวนสาธารณะรอยละ 80.2 สวนเรื่องที่มี
การรับรูต่ําวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ี ไดแก บริเวณตลาดสด ตลาดนดั รอยละ 53.9 โรงยิมเนเซยีม/
สนามกีฬา รอยละ 58.0 และสถานบันเทิง (ผับ บาร)รอยละ 61.9  

การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี พบวาในชวง 30 วนัที่ผาน
มาเยาวชนพบเห็นขอความเกีย่วกบัการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ปาย
โฆษณา แผนปายโปสเตอร  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ภาพยนตร  พบมากรอยละพบมากรอยละ 63.5  
ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีรูปภาพที่ 5 สูบแลวเปนมะเร็ง ที่ทําใหเยาวชนไมอยากสูบบุหร่ีรอยละ 30.1   

สื่อและการโฆษณาเกี่ยวกับบหุรี่ ส่ือและการโฆษณาเกีย่วกับบุหร่ี พบวา ในชวง 30 วันที่
ผานมา พบเหน็นักแสดงสูบบุหร่ีในสื่อโทรทศัน วีดีโอ หรือภาพยนตรบางครั้งรอยละ 51.1 พบเห็น
การโฆษณาบหุร่ีบนแผนปายโฆษณาบางครั้งรอยละ 39.7 พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการ
ขายบุหร่ีในหนังสือพิมพหรือนิตยสารบางครั้งรอยละ 25.6 พบเหน็การโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขัน
กีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบางครั้งบางครั้งรอยละ 30.2 และมีส่ิงของเครื่องใช 
เสื้อผา ที่มียี่หอบุหร่ีติดอยูรอยละ 6.0   
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การเลิกสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหร่ี พบวา เยาวชนมีการเลกิสูบบุหร่ีมาแลว 1-3 เดือนรอยละ 
55.2 วัตถุประสงคหลักที่ทาํใหตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ีเปนเรื่องสุขภาพรอยละ 52.2 ถามีใครสักคนเริ่ม
สูบบุหร่ี คิดวาไมยากอยางแนนอนที่จะเลกิสูบบุหร่ี รอยละ 31.2   

การลดความตองการ การพึง่พาและการเลิกบุหรี่ การลดความตองการ การพึ่งพาและการ
เลิกบุหร่ี พบวา เยาวชนคิดวาจะเลิกสูบบหุร่ีตอนนี้รอยละ 63.3 ในชวง 1 ปที่ผานมาเคยพยายามทีจ่ะ
เลิกสูบบุหร่ีรอยละ 64.6 เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีหรือ
ผูเชี่ยวชาญรอยละ 30.2 และไมเคยสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกตอนเชารอยละ 67.7  

การเขาถึงบุหรี่ การเขาถึงบุหร่ี พบวา เยาวชนไดบุหร่ีมาสูบจากการซื้อจากรานสะดวกซื้อ
รอยละ 28.3 ในชวง 30 วันที่ผานมาไมมีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหถึงแมอายุจะไมถึงเกณฑกาํหนดก็
ตามรอยละ 25.0 แตไมเคยไดรับการแจกบหุร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษัทฯรอยละ90.0   

ปจจัยท่ีมีเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเพชรบรูณ  
เมื่อวิเคราะหปจจัยตางๆไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การสัมผัสควันบุหร่ีมือ
สอง การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีในที่สาธารณะ การสื่อสาร
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ส่ือและโฆษณาเกีย่วกับบุหร่ี การเลิกสูบบุหร่ี การลดความตองการการพึ่งพาและ
การเลิกสูบบุหร่ี และการเขาถึงบุหร่ี โดยใช Chi-Square test พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของ
เพื่อน ทัศนคตติอการสูบบุหร่ี การสอนเกีย่วกับอันตรายของการสูบบุหร่ี การอภิปรายวาทําไมวัยรุนจึง
สูบบุหร่ี การอภิปรายเรื่องบุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การพบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีตามสื่อ
โทรทัศนวีดีโอ ภาพยนตร พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีตามแผนปายโฆษณา การพบเห็นการโฆษณาบุหร่ี
ตามหนังสือพมิพ การพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกีฬากีฬาสี การรับรูตอกฎหมายหามสูบ
บุหร่ีในที่สาธารณะ มีความสัมพันธการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัเพชรบูรณ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ(p≤.05) สวนปจจยัที่ไมมีความสมัพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนไดแก การสูบบุหร่ีของพอ 
บุคคลในครอบครัวมีการสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหร่ี การพบเห็นขอความ
รณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อตางๆ อภิปรายไดวา เพศชายจะสบูบหุร่ีมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับ
การศึกษาของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค(2550) ที่พบวาเพศชายสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง 
ระดับอาชีวศกึษาจะสูบบหุร่ีมากกวาระดับมัธยมศึกษา วยัรุนทีม่ีแมที่สูบบุหร่ีจะมีโอกาสสูบบุหร่ี
มากกวาวยัรุนที่แมไมสูบบุหร่ี วัยรุนที่มเีพือ่นสูบบุหร่ีจะมีโอกาสสูบบุหร่ีมากกวาวยัรุนที่ไมมีเพื่อนที่
สูบบุหร่ี วัยรุนที่มีทัศนคตทิี่ดีตอการสูบบุหร่ีจะมแีนวโนมสูบบุหร่ีมากกวาผูที่มีทัศนคติไมดีตอการ
สูบบุหร่ี วัยรุนทีไ่ดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ีจะสูบบุหร่ีนอยกวาผูที่ไมไดรับการสอน 
วัยรุนที่มกีารอภิปรายเรื่องทําไมวัยรุนจึงมีการสูบบุหร่ี มีการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบหุร่ี 
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มีการอภิปรายเรื่องบุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรจะสูบบุหร่ีนอยกวาผูที่ไมมีการอภิปรายและไม
มีการสอน วยัรุนที่พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีตามแผนปายโฆษณา หนังสือพิมพ นิตยสารและงาน
แขงขันกฬีาสี จะมีแนวโนมสูบบุหร่ีมากกวาผูไมเคยพบเห็นการโฆษณาบุหร่ี ทั้งนี้เนือ่งจากวยัรุนเปน
วัยที่อยากรูอยากลองและชอบเลียนแบบโดยเฉพาะจากเพือ่นและดารานกัแสดง รวมทั้งการมีความคิด
สนับสนุนการสูบบุหร่ีที่วา การสูบบุหร่ีทําใหผอนคลาย คิดวาเด็กผูหญิงและผูชายที่สูบบุหร่ีมีจํานวน
นอยกวาผูที่ไมสูบบุหร่ีและจะไมเลิกคบเพือ่นถาเพื่อนสูบบุหร่ี สงผลทําใหวัยรุนมกีารสูบบุหร่ี 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. เนื่องจากการพบเห็นนกัแสดงสูบบุหร่ีตามสื่อโทรทัศนวีดีโอ ภาพยนตร พบเห็นการ

โฆษณาบุหร่ีตามแผนปายโฆษณา พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีตามหนังสอืพิมพ นิตยสาร พบเห็นการ
โฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา, กีฬาสีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ดังนัน้ระดับ
นโยบายควรมกีารควบคุมสื่อเกี่ยวกับการโฆษณาบุหร่ี 

2. เนื่องจากเยาวชนเพศชายมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญงิ และเยาวชนระดับ
อาชีวศึกษาจะสูบบหุร่ีมากกวาระดับมัธยมศึกษา ดังนัน้สถานศึกษาควรใหมีมาตรการเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชนเพศชายและเยาวชนในระดับอาชวีศกึษา 

3. เนื่องจากการอภิปรายวาทําไมวัยรุนจึงสูบบุหร่ี การอภิปรายเรื่องบุหร่ีใหเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรการเรียนการสอน มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน ดังนั้นสถานศึกษา ควรจัด
กิจกรรมรณรงคเพื่อปองกันเยาวชนไมใหมกีารสูบบุหร่ี โดยจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเกีย่วกับ
อันตรายของการสูบบุหร่ี  
 4. เนื่องจากวยัรุนที่สูบบุหร่ีจะมีเพื่อนที่สูบบุหร่ี รวมทั้งมีทัศนคติที่ดตีอการสูบบุหร่ีซ่ึงมี
ผลตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน ดังนั้นสถานศึกษาควรมีเทคนิคในการใหเพื่อนเปนแบบอยางที่ดีของ
เพื่อน เพื่อปองกันการสูบบุหร่ี รวมทั้งมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคตใิหเห็นโทษภัยของบุหร่ีมากขึน้ 
  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการเกบ็รวบรวมขอมูลในเยาวชนใหครอบคลุมในระดบัอุดมศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏและนอกสถานศึกษา  
 2. ควรมีการวจิัยเชิงทดลองเปรียบเทียบประสิทธิผลตอการจัดกิจกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีในเยาวชนกอนและหลงัจัดกิจกรรม กิจกรรมตางๆไดแก ปจจยัตางๆที่มีผลตอการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน 



 
บรรณานุกรม 

 
ชูชัย ศุภวงศ (2542). ววิัฒนาการการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย. (พิมพคร้ังที่ 1)     
             กรุงเทพฯ    บริษัทรํา ไทยเพรสจํา กัด. 
ถวิล ธาราโภชน (2524). องคประกอบของทัศนคติ. จิตวทิยาสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพีระพัฒนา. 
ธีระ ล่ิมศิลา (2537). บุหร่ี : มะเร็งปอดการสูญเสียสุขภาพชีวิตและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ, 
            วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข : 2(2),127-133. 
ประกิต วาทีสาธกกิจ (2547). อิทธิพลของบุหร่ีในอนาคต. วารสารหมอชาวบาน,20 (150),64. 
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี (2546). สถานการณบหุร่ีในปจจุบัน, มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ 
             บุหร่ี : [ Online- Serial ] Available E mail . www.ashthailand.or.th 
ลักขณา เติมศริิกุลชัย, มณฑา เกงการพานชิและประภาเพ็ญ สุวรรณ (2550). ลงหลักปกฐานสกัดกัน้ 

ยาสูบ. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ. 
ลัดดา กิตวิิภาค (2540). การเปลี่ยนแปลงทศันคติของผูนํากิจกรรมนิสิตที่มีตอกจิกรรมนิสิตใน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต:  บัณฑิตวทิยาลัย จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 

ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เกงการพานิชและลักขณา เติมศิริกุลชัย  (2550).  สถานการณการบริโภค 
ยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534-2549.  กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ. 

สํานักโรคไมติดตอ   กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข (2550).   การเฝาระวังการบริโภคยาสูบ 
ของเยาวชน (www. htt:// ncd.ddc.moph.go.th) 

ศูนยวจิัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)  สถานการณการบริโภคยาสูบของ    
              ประชากรไทย  พ.ศ. 2534-2550  พิมพคร้ังที่1  เจริญมั่นคงการพิมพ  กรุงเทพฯ 
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ(2544). บุหร่ีหรือสุขภาพ. พิมพคร้ังที่ 3 กรุงเทพฯ,  

บริษัทรํา ไทยเพรสจํา กัด. 
สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(2544). ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย พ.ศ. 2544 

 มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี: [Online- Serial] Available E mail. www.ashthailand.or.th 
สุภา มาลากุล ณ อยุธยา (2529). ปญหายาเสพติดและปญหาทางเพศในวัยรุน. พัฒนาการวัยรุนและการ 

อบรม. พิมพคร้ังที่ 2 . กรุงเทพฯ: นําล่ังการพิมพ, 179-180. 
สุพัฒน ธีรเวชกิจเจริญชัย (2544). ยาและสิ่งเสพติดใหโทษ. (พิมพคร้ังที่ 10 ) กรุงเทพฯ, บริษัทโรง 

พิมพไทยวัฒนาพานิช. 



 

 

65 

สุรีย จันทรโมลี (2526). การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี. วารสารสุขศึกษา, 37-47. 
สมจิตต สุพรรณทัศน (2522) . การสูบบุหร่ีและโรคมะเร็ง โปรแกรมสุขศึกษาและปญหาการ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม.วารสารสุขศึกษา, 2: 9-18. 
แสงเดือน สุวรรณรัศมี (2540). จุลสารบุหร่ีหรือสุขภาพ, 6(2): 4 
อัจฉราวรรณ   สรอยทอง(2542)   ปจจยัที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในวัยรุน  วิทยานิพนธ       
              ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล. 
Bandura (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs. New Jersy: Prentice-Hall, 10-40. 
Centers for Disease Control and Prevention, Global Youth Tobacco Surveillance, 2000—2007  

[Online], 27 May 2008. Available from 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5701a1.htm 

Snyder, Janet J (1989). Health psychology & Behavioral medicine. New Jersy: Prentice-Hall, 43-45. 
Sirichotiratana N, Techatraisakdi C, Sujirarat D et al. “Global Youth Tobacco Survey (GYTS)”.  

Newsletter Network For WHO. 11(12), 16-17.  
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน  
 
โครงการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ” นี้เปนความ

รวมมือระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 
จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต ระนอง แมฮองสอน ชัยภูมิ ตรัง และเพชรบูรณ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอ
การเฝาระวังและการดําเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศ
ตอไป 

การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดเพชรบูรณ ยืนยันวา
ขอมูลเหลานี้จะถูกนําเสนอเปนภาพรวมที่ไมสงผลกระทบใดๆ ตอผูตอบเปนรายบุคคลและ
สถาบันการศึกษา ในระหวางการเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติ
การตอบแบบสอบถามได โดยไมสงผลกระทบใดๆ 
 

แบบสอบถามนี้ มี 9 หนา ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 58 ขอ แบงเปน 7 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี     13  ขอ 
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคตติอการสูบบุหร่ี    17  ขอ 
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง    4  ขอ 
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบหุร่ี     6  ขอ 
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี   10  ขอ 
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน    4  ขอ 
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล      4  ขอ 

โดยแตละขอถามใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติมขอความใหสมบูรณใน
ชองวางที่ตรงกับความจริงหรือความคิดเหน็ 

ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย  หากมีขอ
สงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่ นายสมนึก  ธีระภทัรานนท  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ  72  ถนนนิกรบํารุง จังหวดัเพชรบูรณ เบอรโทรศัพท 081-973-6509  
 

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
…………………………………. 
    (นายสมนกึ   ธีระภัทรานนท)                                              
           หัวหนาโครงการวิจัย 



 

 

68 

คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี ในสวนที่ 1–7 ใหหมายถึงบหุร่ีซองที่ผลิตจากโรงงานทัง้    
              ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอที่ 11 ในสวนที่ 1  
 
 
สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  มีจํานวน 13  ขอ 
1. ทานเคยลองสูบบุหร่ีแมเพียง 1 หรือ 2 คร้ังหรือไม  

 1. เคย      2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที่ 2) 
2. ทานสูบบุหร่ีคร้ังแรกเมื่ออายุ…………ป 
3. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานสูบบุหร่ีกี่วนั 

 1) 1 – 2 วัน    2) 3 – 5 วัน    3) 6 – 9 วัน 

 4) 10 – 19 วัน    5) 20 – 29 วัน   6) ทุกวนั 
4. ในชวง 30 วันที่ผานมา ในวันที่ทานสูบบุหร่ี ทานสูบบุหร่ีกี่มวนตอวัน  

 1) นอยกวา 1 มวนตอวัน  2) 1 มวนตอวัน  3) 6 – 10 มวนตอวัน  

  4) 11 – 20 มวนตอวัน   5) 21 มวนขึ้นไป 
5. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานไดบุหร่ีมาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. ซ้ือจากหางสรรพสินคา    2. ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ  

 3. ซ้ือจากรานขายของชํา   4. ซ้ือจากเครื่องขายบุหร่ีอัตโนมัติ 

 5. ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน    6. ขอจากผูอ่ืน  

 7. ผูอ่ืนใหบุหร่ี    8. ไดมาโดยวิธีการอื่น ระบุ.................. 
6. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานสบูบุหร่ียี่หอใด  

 1. ระบุยี่หอ...............................  2. ยี่หอใดกไ็ด   3. ไมทราบยี่หอ 
7. โดยปกตทิานจายเงนิซื้อบุหร่ีชนิด 1 ซอง/ บุหร่ี 20 มวน ในราคาเทาไหร  

 1. ระบุราคา............................. บาท 

 2.  ไมไดซ้ือบุหร่ี หรือ ไมไดซ้ือบุหร่ีทัง้ซอง 
8. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานจายเงินซื้อบุหร่ีเทาไหร 

 1. ระบุราคา............................. บาท 

 2. ไมเคยจายเงินเอง    
9. โดยปกตทิานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท  
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10. ในชวง 30 วันที่ผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง 
เกณฑกําหนดใชหรือไม  

 1. ไมเคยซือ้บุหร่ีเองในชวง 30 วันที่ผานมา  

 2. ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดทกุครั้ง  

 3. ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง  

 4. ไมใช  มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด 
11. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานเคยใชยาสบูรูปแบบอื่นนอกจากบหุร่ีหรือไม  

11.1 เคี้ยวยาเสน    1. ใช   2. ไมใช 

11.2 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม  1. ใช   2. ไมใช 

11.3 สูบซิการ    1. ใช   2. ไมใช 

11.4 สูบบุหร่ีมวนเอง   1. ใช   2. ไมใช 

11.5 สูบไปป    1. ใช   2. ไมใช 

11.6 สูบฮุกการ/บารากู   1. ใช   2. ไมใช 
12. โดยปกติทานสูบบุหร่ีที่ใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. ที่บาน    2. ที่โรงเรียน  

 3. ที่บานเพือ่น   4. ในงานสงัคม 

 5. ที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน) 

 6. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................ 
13. ทานเคยสบูบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม  

 1. ไมเคยสบูบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 

 2. ใช  ในบางครั้งสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 

 3. ใช  ปกตจิะสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 
 
สวนท่ี 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ มีจํานวน 17 ขอ 
14. บุคคลเหลานี้สูบบุหร่ีหรือไม 

14.1 พอ   1. สูบ     2. เคยสูบ แตเลิกแลว  3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 

14.2 แม   1. สูบ  2. เคยสูบ แตเลิกแลว  3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 

14.3 เพื่อนสนทิ  1. สูบ  2. เคยสูบ แตเลิกแลว  3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 
15. ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของทานชวนใหสูบบุหร่ี ทานจะสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสบู     4. สูบอยางแนนอน 
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16. มีใครในครอบครัวของทานเคยพดูถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีกับทานหรือไม  

 1. มี      2. ไมมี 
17. ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสบู     4. สูบอยางแนนอน 
18. ในอีก 5 ปขางหนา ทานคิดวาจะสูบบหุร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสบู     4. สูบอยางแนนอน 
19. ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหร่ี ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหร่ี  

 1. ไมยากอยางแนนอน   2. อาจจะไมยาก 

 3. อาจจะยาก     4. ยากอยางแนนอน 
20. ทานคิดวาเด็กผูชายสูบบหุร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 
21. ทานคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 
22. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
23. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไม
สูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
24. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูหญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไม
สูบบุหร่ี 

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
25. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตวัเพิ่มหรือลดลง  

 1. น้ําหนกัตัวเพิ่ม   2. น้ําหนกัตัวลดลง  3. น้ําหนกัตัวไมเปลี่ยนแปลง 
26. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม  

 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอนัตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 
27. ทานจะเลกิคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมเลิกคบ     2. เลิกคบบางคน 

 3. เลิกคบเปนสวนใหญ   4. เลิกคบทั้งหมด 
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28. เมื่อทานเหน็ผูชายคนหนึง่สูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    2. โง 

 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเร็จ 

 5. ฉลาดหลักแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 
29. เมื่อทานเหน็ผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 
ขอเทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    2. โง 

 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเร็จ 

 5. ฉลาดหลักแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 
30.ทานคิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหร่ีไดภายใน 1-2 ปนี ้ 

 1. ไมไดอยางแนนอน    2. อาจจะไมได 

 3. อาจจะได     4. ไดอยางแนนอน 
 
สวนท่ี 3 การไดรับควันบุหรีจ่ากผูสูบบุหรีข่างเคียง มีจํานวน 4 ขอ 
31. ทานคิดวาการไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี จะเปนอนัตรายตอตวัทานหรือไม  

 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอนัตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 
32. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบหุร่ีในบานของทาน  

 1) ไมม ี    2) 1 – 2 วัน   3) 3 – 4 วัน 

 4)  5 – 6 วนั     5) มีทุกวนั 
33. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบหุร่ีอยูใกลทานในสถานที่อ่ืนนอกจากบานของทาน 

 1) ไมม ี    2) 1 – 2 วัน   3) 3 – 4 วัน 

 4) 5 – 6 วัน     5) มีทุกวนั 
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34. ทานทราบหรือไมวามกีฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่ตอไปนี ้
  

สถานที่ 1) ทราบ 2) ไมทราบ 
34.1 รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหร่ีได   

34.2 บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ   

34.3 สถานีขนสง   

34.4 สถานบันเทิง (ผับ บาร)   

34.5 บริเวณตลาดสด ตลาดนัด    

34.6) โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)   

34.7) สนามเดก็เลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)   

34.8) สวนสาธารณะ   

34.9) ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)   

34.10) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา   

 
สวนท่ี 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ มีจํานวน 6 ขอ 

สวนท่ี 4.1 ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี่ 
35. ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีตอนนี้ใชหรือไม  

 1. ใช     2. ไมใช 
36. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. เคย ระบุ...........คร้ัง    2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 41) 
37. ทานคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดหรือไม ถาทานตองการเลิกสูบบุหร่ี  

 1. ได      2. ไมได 
38. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ 

 2. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน 

 3. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 

 4. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ 
         และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 

 5. ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 
 
 



 

 

73 

สวนท่ี 4.2 ตอบเฉพาะผูท่ีเคยสูบบุหรี่ และปจจุบันเลิกสูบแลว   
39. ระยะเวลานานเทาใดแลวที่ทานเลิกสบูบุหร่ี  

 1) 1 – 3 เดอืน     2) 4 – 11 เดือน   

 3) 1 ป      4) 2 ป    

 5) 3 ป หรือนานกวานั้น 
40. อะไรคือวตัถุประสงคหลักที่ทําใหทานตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ี (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. สุขภาพ      2. ประหยดัเงิน 

 3. ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี   4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 

 5. บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน  6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 

 7. อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 
สวนท่ี 5 ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่  มีจํานวน  10 ขอ 
41. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็ขอความเกีย่วกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อประเภท
ตาง ๆ มากนอยเพยีงใด (เชน โทรทัศน วิทย ุปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร 
ภาพยนตร เปนตน) 

 1. พบมาก     2. พบนอย    3. ไมพบเลย 
41.1 ทานคิดวาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีภาพใดทําใหทานไมอยากสูบบุหร่ี (เลือกตอบ 1 รูปเทานั้น) 
 

 

 
 ภาพที่ 1 

 

 
 ภาพที่ 2 

 

 
 ภาพที่ 3 

 

 
 ภาพที่ 4 

 

 
 ภาพที่ 5 

 

 
 ภาพที่ 6 

 

 
 

 ภาพที่ 7 

 

 
 

 ภาพที่ 8 

 

 
 

 ภาพที่ 9 
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42. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกฬีา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ งานสังคม ทาน
พบเห็นขอความใดๆ ที่เกีย่วของกับการหามสูบบุหร่ีบอยเพียงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง    4. ไมเคยพบเห็นเลย 
43. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบ
บุหร่ีบอยเพยีงใด  

 1. ไมเคยชมสื่อดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง     4. ไมเคยพบเห็นเลย 
44. ทานมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบหุร่ีติดอยูหรือไม  

 1. มี ระบุยีห่อ....................  2. ไมมี   3. ไมทราบ/ ไมแนใจ 
45. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็ชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอื่นๆ ทาง
โทรทัศน บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยชมโทรทัศน    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย 
46. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา บอยเพยีงใด 

 1. ไมเคยเหน็ปายโฆษณา  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
47. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพ
หรือนิตยสาร บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยเหน็สื่อดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
48. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองาน
ชุมนุม ทานพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีบอยเพียงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย 
49. ทานเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรี หรือตัวอยางบุหร่ีจากตวัแทนบริษัทบุหร่ีหรือไม  

 1. เคย    2. ไมเคย 
สวนท่ี 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน   มีจํานวน  4 ขอ 
50. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี 
หรือไม  

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 
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51. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่วกับทําไมคนอายุรุน
เดียวกับทานจงึสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. มี     2. ไมมี   3. ไมแนใจ 
52. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบ
บุหร่ี เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง มีกล่ินปาก และสาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน หรือไม  

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 
53. ทานมีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่ง ในบทเรยีนครั้งลาสุด 
เมื่อไหร 

 1. ไมเคยมกีารอภิปราย    2. ภาคการเรียนนี ้  

 3. ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว   4. ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว  

 5. มากกวา 1 ป ที่ผานมา 
สวนท่ี 7 ขอมูลสวนตัวของทาน   มีจํานวน  4  ขอ 
54. อายุ………ป 
55. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
56. ทานกําลังศึกษาอยูระดับใด 

 1. มัธยมศึกษาปที่ 1    2. มัธยมศึกษาปที่ 2   3. มัธยมศึกษาปที่ 3 

 4. มัธยมศึกษาปที่ 4   5. มัธยมศึกษาปที่ 5   6. มัธยมศึกษาปที่ 6 

 7. ปวช. ป 1              8. ปวช. ป 2    9. ปวช. ป 3 
57. บุคคลที่พักอาศัยในบาน ปจจุบันมใีครสูบบุหร่ีหรือไม 

  1. มี (ตอบขอ 57.1 และ 57.2)  2. ไมมี (ยุตกิารตอบแบบสอบถาม) 
 57.1 จํานวนคนที่สูบบุหร่ี (ไมนับรวมตวัทาน) ............ คน 
 57.2 ผูที่สูบบุหร่ีปจจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไรกับตวัทาน  

        (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1. พอ     

 2. แม 

   3. พี่ชาย/ นองชาย  ระบุ ...................... คน 

   4. พี่สาว/ นองสาว  ระบุ ...................... คน 

   5. ลุง/ ปา/ นา/ อา  ระบุ ...................... คน 

   6. ปู/ ยา/ ตา/ ยาย  ระบุ ...................... คน 
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การใหคะแนนทัศนคติตอการสูบบหุรี ่
 

- ทานคิดวาเดก็ผูชายสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา    ให 1 คะแนน   

 2. นอยกวา    ให 3 คะแนน   

 3. จํานวนไมแตกตางกัน  ให 2 คะแนน   
- ทานคิดวาเดก็ผูหญิงสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา    ให 1 คะแนน   

 2. นอยกวา    ให 3 คะแนน   

 3. จํานวนไมแตกตางกัน  ให 2 คะแนน   
-  ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     ให 3 คะแนน   

 2. นอยกวา    ให 1 คะแนน   

 3. ไมแตกตางกัน   ให 2 คะแนน   
- ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเด็กผูชายท่ีสูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบ
บุหร่ี  

 1. มากกวา    ให 3 คะแนน   

 2. นอยกวา    ให 1 คะแนน   

 3. ไมแตกตางกัน   ให 2 คะแนน   
- ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญิงที่ไม
สูบบุหร่ี 

 1. มากกวา    ให 3 คะแนน      

 2. นอยกวา    ให 1 คะแนน   

 3. ไมแตกตางกัน   ให 2 คะแนน   
- ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตวัเพิ่มหรือลดลง  

 1. น้ําหนกัตัวเพิ่ม    ให 3 คะแนน   

 2. น้ําหนกัตัวลดลง   ให 1 คะแนน   

 3. น้ําหนกัตัวไมเปลี่ยนแปลง  ให 2 คะแนน   
- ทานคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม  

 1. ไมอันตรายอยางแนนอน  ให 3 คะแนน   

 2. อาจจะไมอันตราย   ให 2 คะแนน   
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 3. อาจจะอนัตราย    ให 2 คะแนน   

 4. อันตรายอยางแนนอน  ให 1 คะแนน   
- ทานจะเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมเลิกคบ     ให 3 คะแนน   

 2. เลิกคบบางคน   ให 2 คะแนน   

 3. เลิกคบเปนสวนใหญ   ให 2 คะแนน   

 4. เลิกคบทั้งหมด   ให 1 คะแนน   
- เมื่อทานเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    ให 1 คะแนน   

 2. โง     ให 1 คะแนน   

 3. เปนผูลมเหลว    ให 1 คะแนน   

 4. เปนผูประสบความสําเร็จ  ให 3 คะแนน   

 5. ฉลาดหลักแหลม    ให 3 คะแนน   

 6. เปนผูมีประสบการณมาก  ให 3 คะแนน   
- เมื่อทานเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    ให 1 คะแนน   

 2. โง     ให 1 คะแนน   

 3. เปนผูลมเหลว    ให 1 คะแนน   

 4. เปนผูประสบความสําเร็จ  ให 3 คะแนน   

 5. ฉลาดหลักแหลม    ให 3 คะแนน   

 6. เปนผูมีประสบการณมาก  ให 3 คะแนน   
- ทานคิดวาชีวติจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหร่ีไดภายใน 1-2 ปนี ้ 

 1. ไมไดอยางแนนอน    ให 3 คะแนน   

 2. อาจจะไมได   ให 2 คะแนน   

 3. อาจจะได     ให 2 คะแนน   

 4. ไดอยางแนนอน   ให 1 คะแนน   
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