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ก. 

กิตติกรรมประกาศ 
 

             การวิจยัคร้ังนีสํ้าเร็จลุลวงไปดวยด ี โดยไดรับความกรุณาจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
พรอมทั้งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยวจิัยการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย. ) คณะผูวิจัย
ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนและคณาจารยของโรงเรียนกลุมเปาหมายที่อนุญาตใหคณะผูชวยทีมวิจยั
เขาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณคณะผูชวยทีมวจิัย ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุขที่
รับผิดชอบงานยาเสพตดิของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลของอําเภอเมืองและอําเภอบางบัวทองที่
ทําหนาที่เปนผูประสานโรงเรียนและเปนผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล  และขอขอบคุณนักเรียนกลุมตัวอยางที่
ใหความรวมมอืในการใหขอมูลเปนอยางดี   พรอมทั้งทุกทานที่มิไดกลาวนาม ณ ที่นี ้        ที่มีสวนรวมทําใหการ
วิจัยคร้ังนี้ประสบผลสําเร็จดวยด ี
 
 
 

                                                                                                             คณะผูวิจยั 
        มิถุนายน  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข. 

บทคัดยอ 
 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจแบบภาคตัดขวาง  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุ  เพื่ออธิบายความรูและทศันคติการไดรับควันบุหร่ีจาก 
ผูสูบบุหร่ีขางเคียง ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี และศึกษาปจจยัทีเ่กี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางในการวิจัย คอื  นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ภาคการเรียนที่ 1ในจังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 1,417 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามตั้งแต 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2551  
วิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไควสแคว      
  ผลการวิจัย พบวา กลุมตวัอยางเปนเพศชาย รอยละ  49.2  และเพศหญิง รอยละ 50.8 มีอายุ
เฉลี่ย 15.5 ป อัตราการสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ัง คิดเปนรอยละ 32.4      อัตราการสูบบุหร่ีในชวง 
30  วันที่ผานมารอยละ  18.1   อายุของเยาวชนเมื่อสูบบหุร่ีคร้ังแรกเฉลี่ย  14.3  ป บุหร่ีที่ใชในการ
สูบซื้อจากรานขายของชํา  ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ  บุคคลที่อยูใกลชิดของเยาวชนสูบบุหร่ี คือ พอ 
คิดเปนรอยละ 31.8  เพื่อนสนิทรอยละ  21.4    พี่ชาย / นองชายรอยละ  9.5  แมรอยละ  2.8   สวน
ใหญคดิวาสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ทําใหน้ําหนักลด รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่
สาธารณะมากที่สุดคือรถประจําทาง/รถสาธารณะ  เยาวชนที่เคยสูบบุหร่ีประมาณสองในสามเคย
พยายามเลิกสูบ  ประมาณครึ่งหนึ่งเคยพบเห็นขอความการณรงคหามสูบบุหร่ีผานสื่อตางๆและเคย
ไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบหุร่ีรอยละ 71.2   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี ไดแก เพศ  ระดับการศึกษา  การไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  การเขาถึงบุหร่ี   
การพบเหน็ชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆ ทางโทรทัศน  การสูบบุหร่ีของ
บุคคลที่อยูใกลชิด การไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี   การอภิปราย
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพในบทเรียนและทัศนคตติอการสูบบุหร่ี 

ขอเสนอแนะจากการวจิัย ควรเพิ่มชองทางการเผยแพรความรูเกีย่วกับบุหร่ีแกเยาวชนผาน
ทางอินเตอรเนต็หรือชองทางอื่นๆที่เยาวชนใชในการสื่อสาร  ควบคุมการจําหนายบหุร่ีในรานขาย
ของชํา  รานสะดวกซื้อ  โดยสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมบีทบาทมากขึ้น  
สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการสูบบุหร่ี และเฝาระวังการสูบบุหร่ีที่บานและบานเพื่อน  
สถานศึกษาควรจัดใหมีกจิกรรมการรณรงคเกี่ยวกับบหุร่ีอยางตอเนื่องและมีรูปแบบการจัดกจิกรรม
ที่ชัดเจนโดยใหเยาวชนมีสวนรวมมากขึ้น 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

  
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตซึง่สามารถปองกันไดในประเทศตางๆ การระบาดของ
การบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศทีพ่ฒันาแลว  ทาํใหประชาชนของประเทศตองเผชิญกับปญหา
ของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด  โรคปอด และมะเร็ง เปนตน  ซ่ึงมี
อันตรายและกอใหเกดิความพิการเรื้อรังหลายประเทศซึ่งในระยะการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยา พบวา 
โรคเร้ือรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสบูกําลังกลายเปนปญหา และเปนสาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุ
อ่ืนๆ  ( ลักขณา  เติมศิริกุลชัย และคณะ, 2550 )  การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวยัรุน  เดก็และเยาวชน
จะริเร่ิมสูบบุหร่ีดวยเหตุผลตางๆ เชน อยากรูอยากเห็น  อยากลอง  การตอตาน  เลียนแบบการสูบบุหร่ี
ของพอแมและญาติ  อิทธิพลจากเพื่อน  อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ  เปนตน ( วลิาวัณย  ประทีปแกว 
และคณะ, 2549 ) 
 
 จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534–2549 โดยศูนยวจิัย
และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ระบุวา แมจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของ
ประชากรอาย ุ  15  ปขึ้นไปเปลี่ยนแปลงลดลงจาก  11.67 ลานคนหรือรอยละ  30.46  ในป พ.ศ. 2534  
เปน  9.54  ลานคนหรือรอยละ  18.94  ในป พ.ศ.2549   แตเมื่อพิจารณาจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ี
เปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีแนวโนมการสูบบุหร่ีเปนครั้งคราวเพิ่มขึ้นจาก 
รอยละ  1.54  ในป  พ.ศ. 2534  เปนรอยละ  2.97  ในป พ.ศ. 2549  ช้ีใหเห็นวาผูสูบบุหร่ีเปนครั้งคราวมี
แนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสูบบุหร่ีเปนประจําไดในอนาคตเนื่องจากฤทธิ์เสพติดของบุหร่ี  นอกจากนี ้
ยังพบวาอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของผูชายและผูหญิงเทากับ 18 ปและ 20 ป ตามลําดับ 
 
 การสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ( Global  Youth  Tobacco  Survey - GYTS )        
ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัย  ซ่ึงเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543 – 2550  จากประเทศ
สมาชิก  140  ประเทศ   พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงใกลเคียงกัน  เดก็นกัเรียน
กวาครึ่งหนึ่งไดรับควันบุหร่ีมือสองจากสถานที่สาธารณะในระหวางสัปดาหกอนหนาที่สํารวจ นักเรียน 
ประมาณ 2 ใน 10  มีส่ิงของเครื่องใชที่มียี่หอของบรษิัทบุหร่ีติดอยู ประมาณ 1 ใน 10  เคยไดรับบุหร่ี
แจกฟรจีากบรษิัทบุหร่ีในขณะที่ประมาณ  8 ใน 10  ตองการใหมีการหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ 
และประมาณ 6 ใน 10   อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับอนัตรายจากการบุหร่ีในโรงเรยีน   ขอมูลการสูบ
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บุหร่ีของเยาวชนไทยอายุ 13 – 15  ป ภายใตการสํารวจนี้ซ่ึงดําเนินการในป พ.ศ. 2548   พบอัตราการสูบ
บุหร่ีรอยละ  11.7  ประมาณ 3  ใน  10  เคยสูบบุหร่ี ในจํานวนนี้ เพศชายเคยสูบบหุร่ีมากกวาเพศหญิง
คิดเปนรอยละ  37.9  และรอยละ  15.1  ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9  เร่ิมสูบบุหร่ีกอนอายุ  10  ป  
สําหรับผูที่ไมเคยสูบบุหร่ี รอยละ 10  มีแนวโนมที่จะสูบบุหร่ีในปถัดไป   
 

จากรายงานการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ของสํานักโรคไมติดตอ  
กระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2550  ในกลุมประชากรอายุ  15 – 17 ป   พบวาจังหวดันนทบรีุมีความ
ชุกของผูที่สูบบุหร่ีหรือยาสบูในปจจุบนัคดิเปนรอยละ  12.5   ผูที่สูบบุหร่ีจนหมดมวนเปนครั้งแรกมี
อายุเฉลี่ย  18.3 ป  รอยละ  96.8   สูบบุหร่ีจากโรงงาน 
 
 ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนและปจจยัที่เกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนในจังหวดันนทบุรี จึงมีความสําคัญทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางใหผูที่เกีย่วของโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคี
ที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับ
โรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน  ซ่ึงจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยนื 
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุ 
 1.2.2  เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  ทัศนคติตอการ
เลิกสูบบุหร่ี 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรี 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเยาวชนที่เปนนกัเรียนในภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2551 จาก
สถานศึกษาสายสามัญ ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียน
ในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 
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1.4 นิยามศัพทปฏิบัติการ 
 

 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หมายถึง การแสดงออกของเยาวชนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือไมสูบ
บุหร่ี ประกอบดวย 
  การเคยสูบบุหร่ี หมายถึง เยาวชนที่มพีฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือเคยลองสูบบุหร่ีแม
เพียง 1 หรือ 2 คร้ัง 
  การสูบบุหร่ีในปจจุบัน หมายถึง เยาวชนที่ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีภายใน 30 วัน ที่
ผานมา 
 

 ความรูและทัศนคตติอยาสูบ  หมายถึง  ระดับความรู ความเขาใจและความคิดเห็นของเยาวชน
ในจังหวดันนทบุรีที่มีตอยาสูบ 
 
 การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด  หมายถึง   การแสดงออกของพอ  แมและเพือ่นสนิทของเยาวชน
เกี่ยวกับการสูบและไมสูบบหุร่ี                                                                                                                                               
 
 การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน หมายถึง  การไดรับการสอน  การอภิปรายใน
หองเรียน เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการสูบบหุร่ี 
 
 การเขาถึงบุหรี่  หมายถึง  วธีิการไดมาซึ่งบุหร่ีเพื่อใชในการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 
 การรับรูกฎหมายหามสูบบหุรี่ หมายถึง ระดับการไดรับทราบกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะ 
 

 การโฆษณา หมายถึง การเผยแพรขอความ ขอมูลเกี่ยวกับบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ ไดแก 
โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา  แผนปายโปสเตอร  หนังสือพิมพ  นิตยสาร ภาพยนตร 
 

 ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่  หมายถึง  ระดับของการพบเห็นขอความเกีย่วกับ
การรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ ไดแก โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา  แผนปายโปสเตอร  
หนังสือพิมพ  นิตยสาร ภาพยนตร 
  
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
           ผูวิจัยไดตรวจเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน

จังหวดันนทบรีุ มีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี ้
 2.1  แนวคดิเกีย่วกับพฤติกรรม 
 2.2  แนวคดิเกีย่วกับเยาวชน 
 2.3  แนวคดิเกีย่วกับบุหร่ี 
 2.4  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 2.5  กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหร่ี 
 2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 

 

2.1  แนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรม 
 

ความหมายของพฤติกรรม 
 
              ชัยพร  วิชชาวธุ  ( 2523 )  กลาววา พฤติกรรม  หมายถึง การกระทําของมนุษยไมวาการ
กระทํานั้นผูกระทําจะกระทาํโดยรูตัวหรือไมรูตัว และไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็
ตาม เชน การพูด  การเดนิ  การกระพริบตา  การไดยนิ    การรูสึกโกรธ  การคิด  ตางเปนพฤติกรรม
ทั้งนั้น 
 
             สงวน   สุทธิเลิศอรุณและคณะ ( 2524 ) กลาววา พฤติกรรม หมายถึงการกระทํา หรือ
กริยาที่ปรากฏออกมาทางรางกาย  ทางกลามเนื้อ  ทางสมอง  ทางอารมณและทางความคิดซึ่งโดยปกติ
มนุษยและสัตวยอมแสดงออกมาใหเปนทีสั่งเกตเห็นไดชัดและเห็นไดไมชัดซึ่งขึ้นอยูกับการตอบสนอง
ตอส่ิงเราที่มากระตุนเปนสําคัญ 
 
              อรุณ   รักธรรม ( 2524 ) ใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง การปฏิบัติซ่ึงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งแสดงตอบุคคลหนึ่งหรือบุคคลอื่นในการที่ถูกตองหรือผิดไปจากขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือมารยาทของสังคมหรือกลาวอีกนยัหนึ่ง พฤติกรรมหมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยการกระทําที่
มีการประสานสัมพันธระหวางระบบรางกายกับเครื่องกระตุน 
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                       ประภาเพ็ญ    สุวรรณ ( 2526 ) ใหความหมายของพฤติกรรม ไววา หมายถึง กจิกรรมทุก
ประเภทที่มนษุยกระทํา  ไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไม  เชน  การเดนิ  การพูด  การคิด  ความรู  ความ
สนใจ เปนตน 
 

                       สมโภชน    เอีย่มสุภาษิต ( 2526 ) ใหความหมายของพฤติกรรมไววา  หมายถึง   ส่ิงที่
บุคคลกระทํา แสดงออก  ตอบสนองตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  สามารถสังเกต
ได   หรือวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้น
ภายในหรือภายนอกรางกาย 
 

                       สมจิตต     หนุเจริญกุล  ( 2538 ) ใหความหมายของพฤติกรรม ไววา หมายถึง  ปฏิกริยา
หรือกิจกรรมทุกชนิดของสิง่มีชีวิตจะสังเกตไดหรือไมไดก็ตาม เปนพฤติกรรมที่มีอยูภายในหรอืแสดง 
ออกมาภายนอก 
 

                        สุรพล    พยอมแยม ( 2545 ) กลาววา พฤติกรรมในทางจิตวิทยา หมายถึง การกระทําอัน
เนื่องมาจากการกระตุนหรือจูงใจจากสิ่งเราตางๆ  การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานั้นเกดิขึ้นหลังจากที่
บุคคลไดผานกระบวนการกลั่นกรอง  ตกแตงและตั้งใจที่จะทําใหเกดิขึ้น เพื่อใหบุคคลอื่นไดสัมผัสรับรู  
พฤติกรรมของบุคคลแมจะกระทําดวยสาเหตุ จุดมุงหมายเดยีวกันแตจะมีลักษณะอาการแตกตางกันเมื่อ
บุคคล  เวลา  สถานที่หรือสถานการณเปลี่ยนไป และเนื่องจากการกระทาํของแตละบุคคลจะตองผาน
กระบวนการคดิ  ตัดสินใจ อันประกอบดวยอารมณ ความรูสึกของผูกระทํา พฤติกรรมนั้นๆ จึงทาํให
พฤติกรรมของแตละบุคคลมีความแตกตางกันหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เกี่ยวของเสมอ 
 
                       สรุปความหมายของพฤติกรรมไดวา พฤติกรรม หมายถึง  การกระทําหรือการตอบสนอง
ตอสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือส่ิงกระตุนตางๆ  โดยการกระทํานั้นเปนไปโดยมีจุดมุงหมายและ
เปนไปอยางใครครวญหรือเปนไปอยางไมใครครวญ โดยมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ  ความตระหนัก  
ส่ิงแวดลอมและปจจัยอ่ืนๆเปนตัวกอใหแสดงออกมา ซ่ึงบุคคลอื่นที่อยูรอบๆสามารถสังเกตการกระทํา
นั้นไดหรือไมก็ตาม 
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ประเภทของพฤติกรรม 
 
               ชัยพร    วิชชาวุธ ( 2517 ) ไดแบงประเภทของพฤติกรรมไว  2  ประเภท คือ  
               1. พฤติกรรมภายนอก ( Overt  Behavior ) ไดแก พฤติกรรมที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตได
โดยตรงจากประสาททั้ง 5  ประกอบดวย ตา หู จมูก ปากและผิวหนัง  ซ่ึงสามารถแบงยอยไปไดอีก คือ 
               1.1 ) พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตรง ไมตองใชเครื่องมือบางครั้ง เรียกวา พฤติกรรม
โมลาร ( Molar  Behavior ) เชน  หัวเราะ  รองไห  อาปาก  กระโดด  เปนตน 
  1.2) พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ตองใชเครื่องมือชวยบางครั้งเรียกวา 
พฤติกรรมโมเลกุล ( Molecular  Behavior ) เชน การเตนของหัวใจ ฟงจากเครื่องฟงหวัใจ     แพทยใช
ความดันโลหติสูงดูจากเครือ่งวัดความดันโลหิต เปนตน 
               2. พฤติกรรมภายใน ( Covert  Behavior ) ไดแกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตวับุคคลโดย
รูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตามโดยปกติผูอ่ืนไมอาจสังเกตเห็นพฤตกิรรมประเภทนี้โดยตรง ถาไมบอก 
หรือไมแสดงออกมาใหเห็นเปนที่สังเกต  พฤติกรรมภายในจึงเปนเรือ่งประสบการณสวนบุคคล  ตน
เทานั้นที่รู ตวัอยางเชน ความคิด  ความจาํ  จินตนาการ  ความฝนและพฤติกรรมรูสึกตางๆ เชน กลัว    
หิว  เสียใจ  เจ็บ  เปนตน  ซ่ึงถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตไดโดยตรงก็สามารถสังเกตไดโดยออม เชน 
การใชแบบทดสอบหรือสังเกตพฤติกรรมภายนอกที่เปนการสรุปโยงถึงพฤติกรรมภายใน ซ่ึงสามารถ
แบงพฤตกิรรมภายในได  2  ชนิด คือ 
  2.1) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตวั ( Conscious  Processes ) เชน หวิ  เหนื่อย  
ตื่นเตน เจ็บปวด พฤติกรรมเหลานี้เจาของพฤติกรรมรูตัววามนัเกดิและเจาของพฤตกิรรมอาจจะควบคุม
หรือเก็บความรูสึกตางๆที่เกิดขึ้นได ไมแสดงออกซึ่งกิริยาอาการหรือสัญญาณใดๆ 
  2.2) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมรูตวั ( Unconscious  Processes ) พฤตกิรรม
บางอยางเกิดขึน้ภายในโดยทีบ่างครั้งบุคคลไมรูสึกตัวแตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคลนั้น เชน 
ความขลาด  ความกลา  ความคิด  ความสมหวัง ความปรารถนา  ความสุขใจ  เปนตน 
 
กระบวนการเกิดพฤติกรรม 
 
               สุรพล     พยอมแยม  ( 2545 ) แบงกระบวนการเกดิพฤตกิรรมออกเปนกระบวนการยอย
ไดอีก   3  กระบวนการ คือ 
               1. กระบวนการรับรู ( Perception  Process ) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบื้องตนที่
เร่ิมจากการทีบุ่คคลไดรับสัมผัสหรือรับรูขาวสารจากสิ่งเราตางๆโดยผานระบบประสาทสัมผัส รวมถึง 
ความรูสึก ( Sensation ) กับสิ่งเราที่ไดสัมผัสนั้นๆดวย 
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              2. กระบวนการคิดและเขาใจ ( Cognition  Process ) กระบวนการนี้อาจเรียกวาเปน
กระบวนการทางปญญา ซ่ึงประกอบดวย การเรียนรู  การคิด และการจาํ ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิด
การพัฒนาจากการเรียนรูนัน้ๆดวยการรับสัมผัสและการรับรูที่นําไปสูการคิดและการเขาใจ เปนระบบ
การทํางานที่มคีวามซับซอนเปนกระบวนการภายในทางจิตใจที่ศกึษาและสรุปเปนคําอธิบายที่ชัดเจนได 
             3. กระบวนการแสดงออก ( Spatial  Behavior  Process ) หลังจากที่ผานขั้นตอนการรับรู
และการคิดและเขาใจแลวบคุคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับรูนั้น แตยังมไิดแสดงออกใหผูอ่ืน
ไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน  ( Covert  Behavior ) แตเมือ่คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบ 
สนองใหบุคคลอื่นสังเกตไดเราเรียกวาพฤติกรรมภายนอก ( Overt  Behavior )   ซ่ึงพฤติกรรมภายนอกนี้
เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตวับุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราใดสิ่ง
เราหนึ่ง การแสดงออกมาเพยีงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้จึงเรยีกวา Spatial  Behavior 
  
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกับเยาวชน 
 
ความหมายของเยาวชน 
 
           องคการสหประชาชาต ิ ( สุภักดิ์ อนุกูล , 2539 ) ไดใหความหมายสากลของ “เยาวชน” 
หมายถึง คนในวัยหนุมสาว คือ ผูมีอายุระหวาง 15 - 25 ป  
           เยาวชน เปนกลุมคนที่มีพลังสําคัญสามารถชวยกนัเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เยาวชนควรตระหนักในคณุคาของตนเองที่รวมแรงรวมใจ สามัคคี 
และเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญาอันชาญฉลาด ในการ
สรางสรรคส่ิงที่ดีงามแกสังคม และนําพาประเทศชาติสูความเจริญรุงเรอืง  
 

        ประมวญ  ดิคดิดสัน ( 2520 )  ไดแบงระยะเยาวชนเปน 2 ระยะ  คอื 

ระยะแรก  อายุประมาณ 12-14 ป  ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงรางกาย  และบุคลิกภาพ

โดยรวดเร็วตลอดเวลาแหงชีวิต  แตก็มีความคลายคลึงไปทางวัยเด็กมากกวาวยัผูใหญ 

ระยะหลัง  คือ เยาวชนตอนปลาย  อายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป  สูความเจรญิเต็มที่  ประมาณ 

22-25 ป   ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับผูใหญมากกวา 

         สรุปไดวา  เยาวชน  คอื ผูที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  อารมณและ
จิตใจ และสังคม  เปนวยัทีม่ีการปรับตัวเพื่อการรับผิดชอบในหนาทีข่องตนเองใหมากขึ้น  เปนผูที่เร่ิมมี
ความคิดความอานเปนของตนเอง  จะมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเปนสําคัญ 
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 จํานง      อดวิฒันสิทธิ์ ( 2541 ) ไดกลาวถึงเยาวชนวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่ง
ของชาติ คือ 

1)  เปนผูกุมชะตากรรมของประเทศชาติในอนาคต 
2)  เปนผูสืบตอมรดกทางวฒันธรรมอันลํ้าคาของสังคม 
3)  เปนผูที่จะจุดประกายไฟแหงความหวังที่ดีในอนาคตสําหรับผูใหญในวนันี ้
4)  เปนผูที่ผูใหญในวันนีห้วังจะฝากผีฝากไขดวย 

 
ลักษณะทางรางกายของเยาวชน  เปนบุคคลที่มีรางกายเตบิโตเปนผูใหญ คือ 

1)  มีสมองที่เจริญงอกงามเต็มที่ 
2)  มีพละกําลังทางรางกายเขมแข็ง 
3)  มีความพรอมทางรางกายที่จะปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางเต็มที ่

 
ลักษณะทางอารมณของเยาวชนเปนวยัที่มอีารมณรอนแรง คือ 

1)  มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใหม ๆ  
2)  มีความหวัน่ไหวในสิ่งทีม่ากระทบกระทั่ง 
3)  มักจะไมเชือ่ฟงในสิ่งที่ผูใหญหามปรามซึ่งไมคอยจะมีเหตุผล 

      
2.3 แนวคิดเกีย่วกับบุหรี่ 
 

สารประกอบในบุหรี่ 

บุหร่ีมีสารประกอบตางๆอยูประมาณ  4,000 ชนิด มีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 ชนิด 
ซ่ึงสารบางชนิดเปนอันตรายที่สําคัญไดแก 
 

               1. นิโคติน เปนสารที่ทําใหคนติดบหุร่ี ออกฤทธื์โดยตรงตอสมองทั้งเปนตัวกระตุน
และกดประสาทสวนกลาง ถาไดรับสารนี้ขนาดนอยๆ เชนการสูบบุหร่ี 1-2 มวนแรก อาจกระตุนทาํให
รูสึกกระปรี้กระเปรา แตถาสูบมากหลายมวนกจ็ะไปกดประสาทสวนกลาง ทําใหความรูสึกตางๆชาลง 
รอยละ 95 ของนิโคติน จะไปจับอยูที่ปอด บางสวนจับอยูที่เยื่อหุมริมฝปาก และบางสวนถูกดูดซึมเขาสู
กระแสเลือดมผีลโดยตรงตอตอมหมวกไต กอใหเกิดการหล่ังอิพิเนฟรนิ (Epinephrine) ทําใหความดัน
โลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกตแิละไมเปนจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตวั เพิ่มระดับไขมัน
ในเสนเลือด บุหร่ี 1 มวนจะมีนิโคติน 0.8-1.8 มิลลิกรัม (คามาตรฐานสากลกําหนดไว 1 มิลลิกรัม) และ
สําหรับบุหร่ีกนกรองนั้นก็ไมไดชวยใหปริมาณนิโคตินลดลงได 
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               2. ทาร สารคลายน้ํามันดนิ ประกอบดวยสารหลายชนิด เกาะรวมกนัเปนสารสีน้ําตาล 
เปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งได เชน มะเร็งปอด กลองเสียงหลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะ 
และอื่นๆ ซ่ึงรอยละ 50 ของทารจะไปจับที่ปอดทําใหเกดิการระคายเคืองอันเปนสาเหตุของการไอเรื้อรัง 
ในคนที่สูบบหุร่ีวันละซอง ปอดจะไดรับน้ํามันทารเขาไปประมาณ 30 มิลลิกรัม/มวน หรือ 110 กรัม/ป
บุหร่ีไทยมีสารทารอยูระหวาง 12 – 24  มิลลิกรัม/มวน 

               3. คารบอนมอนอกไซด เปนกาซที่ทําลายคุณสมบัติการนําพาออกซิเจนของเม็ดเลอืด
แดง ทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถจับกับออกซิเจนไดเทากับระยะเวลาปกติ ทําใหเซลรางกายเกิดอาการ
ขาดออกซิเจน จะรูสึกมึนงง ตัดสินใจชา เหนื่อยงาย ซ่ึงสาเหตุสําคัญใหหวัใจตองทํางานหนกัขึ้นจนเปน
โรคหัวใจได 
               4. ไฮโดรเจนไซยาไนด เปนกาซพิษที่ทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนตนทําใหเกดิอาการ
ไอเรื้อรังมีเสมหะเปนประจําโดยเฉพาะในชวงตื่นนอนตอนเชาจะมีมากขึ้น 
               5. ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษที่ทาํลายเยื่อบุสวนปลายและถุงลมทําใหผนังถุง
ลมบางและโปงพอง ถุงลมเล็กในปอดแตกกลายเปนถุงขนาดใหญ ทําใหลดพืน้ที่ผิวที่จะใชจับและ
แลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน ทําใหการยืดหยุนในการหายใจเขาออกลดลง จนเกิดอาการโรคถุงลมโปงพอง
ในที่สุด 
               6. แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตาแสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอ 
และมีเสมหะมาก 
               7. สารกัมตภาพรังสี ในควันบุหร่ีมีสารโพโลเนี่ยม 210 ที่มีรังสีอัลฟาอยูเปนสาเหตกุาร
เกิดโรคมะเร็งปอดและควนับุหร่ียังเปนพาหะรายแรงในการนําสารกัมมันตภาพรังสทีําใหผูที่อยูรอบขาง
ที่ไมไดสูบบุหร่ีหายใจเอาอากาศที่มีสารพิษเหลานี่เขาไปดวย ( สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541 ) 

 

ผลของควันบหุรี่ตอบุคคลขางเคียง 

การสูบบุหร่ีนัน้นอกจากจะมีผลตอผูสูบโดยตรงแลว ยังทําใหผูอ่ืนที่อยูในระยะของ
ควันบุหร่ีสูดเอาพิษจากควันบุหร่ีเขาไปดวย ทําใหเกดิอนัตรายไดเชนเดียวกับผูสูบบุหร่ี ซ่ึงผลกระทบ
ของบุหร่ีที่มีผลตอคนขางเคียงพอสรุปไดดังนี ้
               1. เด็ก การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว ทําใหเดก็ปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบ ปอด
บวม หอบหืด หูอักเสบเพิ่มมากขึ้น 

2. หญิงมีครรภ ที่สูบบุหร่ี จะทําใหน้ําหนกัตัวในขณะตัง้ครรภเพิ่มนอยกวาปกติ และมี
โอกาสแทง คลอดกอนกําหนด ตกเลือดในระหวางคลอด และหลงัคลอดมากเปน 2 เทาของหญิง
ตั้งครรภที่ไมไดสูบบุหร่ี  นอกจากนัน้ยังทําใหเกดิภาวะรกเกาะต่ําและรกลอกตัวกอนกําหนดมากขึ้นลูก
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ที่คลอดจากแมที่สูบบุหร่ี อาจมีน้ําหนักและความยาวตวันอยกวาปกต ิ   พัฒนาการทางดานสมองชากวา
เด็กปกติ อาจมคีวามผิดปกตทิางดานระบบประสาท ระบบความจํา 

3. คูสมรสของผูสูบบุหร่ี มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูสมรสที่ไมสูบบุหร่ีเปน 2 
เทา มีความเสีย่งที่จะเปนโรคหัวใจ 3 ทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป 

4. คนทั่วๆไป บุคคลทั่วๆไปที่อยูในบรรยากาศที่ผูอ่ืนสูบบุหร่ีอยู ควันบุหร่ีจะทําใหเกดิ
อาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามกูไหล โดยเฉพาะผูที่เปนโรคหอบหืดอยูแลว โรคหัวใจ โรค
หลอดลมอักเสบ มีอาการกําเริบเพิ่มมากขึน้   ( สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541 ) 

2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
 
  การสูบบุหร่ี เปนพฤติกรรมที่ปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของกลุมชนตาง ๆ ทั่วโลกเปน
เวลา นาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช และปรับแตงชนิดใหมๆ ออกมาตลอดเวลาเพื่อสนอง     
ความตองการของผูสูบบุหร่ีที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสูบบุหร่ีเปนการติดสิ่งเสพยติดอยางหนึง่การ
เลิกสูบบุหร่ีจึงยากทั้ง ๆ ที่มผีลการศึกษาถึงโทษและพษิภัยของการสูบบุหร่ี การทดลองใชโครงการสุข
ศึกษารูปแบบตาง ๆ เพื่อชวยใหผูสูบบุหร่ี เลิกสูบบุหร่ีมานานหลายป แตก็ยังมีผูสูบบุหร่ีอีกเปนจํานวน
มากที่ยังสูบอยู ทั้งนี้เนื่องจากไมสามารถเลิกสูบได ถึงแมจะไดพยายามแลวและทั้งที่ไมเคยพยายามที่จะ
เลิกก็ตาม ( เสาวนีย อินมั่นคง, 2551 ) 
 
  Glynn , L. & Hirschman, W. (1995  อางถึงในเสาวนยี อินมั่นคง, 2551) ไดกลาวถึง

ขั้นตอนของการพัฒนาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลกอนที่จะกลายมาเปนคนสบูบุหร่ีเปนนิสัย หรือ
สูบเปนประจํา ซ่ึงแบงขั้นตอนออกเปน 4 ระยะ คือ 

  ระยะที ่ 1 ระยะปลูกฝง (Preparatory Stage) ระยะนี้เปนชวงที่เด็กพฒันาทัศนคติทีม่ี

ตอการสูบบุหร่ี แตจะยังไมมีผลเสียรายแรงตอการนําไปสูพฤติกรรรมการสูบบุหร่ี โดยเดก็ในระยะอายุ 
4 เดือนจะสามารถรูเกี่ยวกบับุหร่ีที่มีอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กและภายในอาย ุ3 ปเด็กมากกวารอยละ 

90 จะเริ่มคุนเคยกับบุหร่ี ระยะนี้การรับรูเกี่ยวกับบหุร่ีจะมีผลตอการพัฒนาความตองการและการสราง

บุคลิกภาพตามรูปแบบที่เดก็ตองการซึ่งรูปแบบบุคลิกภาพนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เด็กในระยะตอมาในการทําใหเดก็เริ่มสูบบุหร่ีและผานเขาสูระยะตางๆจยกลายเปนคนสูบบุหร่ีเปนนิสัย 

  ระยะที ่ 2 ระยะเริ่มทดลอง (Initiation) คือระยะที่เด็กเริ่มทดลองสูบบุหร่ีเปนครั้งแรก 

ซ่ึงอาจมีคร้ังที่ 2 และ 3 ตามมา โดยเดก็สวนใหญมักผานเขาสูระยะนี้โดยมีการเริม่ลองสูบบุหร่ีอยาง

นอย 1 มวน ในระยะนี้มีปจจัยที่เกีย่วของเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการมีเพื่อนสูบบุหร่ีและการที่เพื่อน
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ชักชวนใหสูบบุหร่ี รวมทั้งการอยากรูอยากลองของเด็กที่มีผลใหเด็กพัฒนาผานระยะนีแ้ละเขาสูระยะที ่
3 อยางรวดเร็ว 

  ระยะที ่ 3 ระยะเริ่มสูบบุหร่ี (Becoming) เปนระยะที่วยัรุนอาจยังไมคิดวาตนเองเปน  

ผูสูบบุหร่ี เนือ่งจากเปนชวงที่ทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เชน การซื้อบุหร่ี การสูบบุหร่ีที่สัมพันธ
กับกิจกรรมอื่น ๆ เชน หลังรับประทานอาหาร เมื่อดื่มสุรา เมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน ในระยะนี้การสูบบุหร่ี
ของวัยรุนจะถูกกระตุนโดยสิ่งแวดลอมทีท่ําใหมีการสบูเปนระยะ ๆ โดยเกีย่วของกับกิจกรรมที่เคยทํา 
  ระยะที ่ 4 ระยะสูบบุหร่ีประจํา (Maintenance) บุคคลเขาสูระยะนีจ้ะมีการสูบบหุร่ี

ประจําและมกีารกําหนดภาพลักษณของตนเองวาเปนคนสูบบุหร่ีโดยสวนมากบุคคลจะใชเวลาประมาณ 

2 ป หรือมากกวาในการผานขั้นตอนตางๆ ของการสูบบุหร่ี และเขาสูการเปนคนสูบบุหร่ีจัดและตองสูบ

อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามแตละบุคคลจะมีความแตกตางของระยะเวลาในการพัฒนาพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีแตกตางกนัไป 

 
  ซัลลิแวน ทอมกินส ( Sullivan Tomkins ) ไดกลาววาถึง พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

คนไว 4 ประเภท ดังนี ้(สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541) 

  1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่เปนนิสัยเคยชนิ (Habitual smoking) ผูสูบบุหร่ีประเภทนี้

มักจะตดิที่ปากตลอดเวลา จะมีบุหร่ีตดิตวัหรือใกลตัวตลอดเวลา เมื่อสูบบุหร่ีจะทําใหมีความรูสึกดีขึ้น 

หรืออาจมีความรูสึกวาการสูบบุหร่ีชวยใหเกิดความภูมิฐาน เกดิความมั่นใจในพฤตกิรรมของตนกลุมนี้
จะเปนแบบอตัโนมัติ นักสูบบุหร่ีประเภทนี ้ ถาตองการเลิกสูบบุหร่ีจะตองทําความเขาใจลักษณะของ
พฤติกรรมของการสูบบุหร่ีของตนเองเพือ่จะนําไปสูการเลิกสูบบุหร่ีได 
 
  2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่มองโลกในแงดี (Positive affect smoking) แบบฉบับของ

ผูสูบบุหร่ีประเภทนี ้ถือวาการสูบบุหร่ีเปนการกระตุนชวยใหเกิดความพอใจ เกิดความสุข  ความตื่นเตน 

เพื่อผอนคลายความเครียด เชน การสูบบุหร่ีหลังอาหารแตละมื้อ เด็กวัยรุนที่สูบบุหร่ีเพื่อที่จะแสดงให
เห็นวามีความเปนผูใหญ หรือสูบบุหร่ีเพราะเอาตัวอยางของผูที่ตนเองรัก เชน    ทําตามดาราภาพยนตรที่
ตนเองชอบ กลุมนี้บางคนมคีวามสุขที่ไดถือบุหร่ีมีความสุขที่ไดสัมผัสกับควันบุหร่ี ที่พนออกจากปาก 

จมูก คนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแบบนีถ้าชักจูงใหเลิกสูบบุหร่ีตองใชความพยายามอยางมาก 

 
  3. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเนือ่งจากมองโลกในแงลบ (Negative affect smoking)      

ผูสูบบุหร่ีประเภทนี้จะสูบบหุร่ีเปนบางครัง้ ไมตอเนื่อง เชน เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณไดรับ
ความกดดัน มีปญหาเพื่อระงบัอารมณก็จะสูบบุหร่ี เชน เมื่อรูสึกตื่นเตน หวาดกลัว ความสุข ความเศรา 
เขินอาย การเขาสังคม การอยูคนเดยีว พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไมไดติดตัวสืบเนื่อง ปกตแิลวการลด



 12 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุมนี้ทําไดงาย เพียงแตพยายามคนหาวาจะสูบบุหร่ีเมื่อไหร จะหาอะไรมา
ทดแทนการสูบบุหร่ี 
 

  4. พฤติกรรมขาดการสูบบุหร่ีไมได (Addiction smoking) ผูสูบบุหร่ีประเภทนี้ ถือวา

บุหร่ีเปนสิ่งทีจ่ําเปนที่ขาดไมได การสูบบุหร่ีจะชวยทําใหสบายใจขึ้น มีความพอใจชวยลดความรูสึก
กดดัน ชวยทาํใหบรรยากาศดี คิดอะไรออกงายขึ้น บุคคลกลุมนี้ถาเลิกสูบบุหร่ีอาจทําไดยากจะตองใช
กระบวนการพยายาม ความตั้งใจมากเปนพิเศษ ตองไดรับการสงเสริมกําลังใจที่จะเลิกสูบบุหร่ี ใหได มี
ขอเสนอแนะสําหรับนักติดบุหร่ีประเภทนี้วา กอนถึงวนัที่จะเลกิสูบบุหร่ีใหสูบบหุร่ีให   มากขึ้นเทาตัว
หรือหลายเทา เปนการทําโทษตนเอง บังคับตนเองใหสูบบุหร่ีมากๆ จะทําใหเกดิความไมสบายใจ เชน 

เจ็บคอ ไอ เสียงแหบ เพื่อจะไดรูสึกถึงความไมดีโทษของการสูบบุหร่ีไดรับความไมสบายใจหลังสูบ
บุหร่ี ซ่ึงอาจจะเลิกสูบบุหร่ีอยางเด็ดขาด การเลิกสูบบุหร่ีของคนกลุมนี้อาจใชวิธีตางๆ มาชวยหลายทาง 
 

  จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลจะเห็นไดวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
บุคคลสวนใหญจะเริ่มขึ้นในขณะที่เปนเยาวชน ซ่ึงผลการสํารวจสูบบุหร่ีของเด็กนกัเรียนอายุ 13 – 15 ป 

ใน 151 ประเทศ ขององคการอนามัยโลก ในป พ.ศ.2550 พบวา รอยละ 9.8 ใชยาสูบ  รอยละ 47 ไดรับ
ควันบุหร่ีมือสองในบาน รอยละ 60 ไดรับควันบุหร่ีมือสองในที่สาธารณะ และ รอยละ 23.1 ของเด็กที่
สูบบุหร่ีเร่ิมทดลองสูบกอนอายุ 10 ป ( วรรณชนก จันทชุม , 2549 ) 
 

   สําหรับในประเทศไทย ผลการสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสํานักงาน
สถิติแหงชาติในชวง 20 ปที่ผานมาสรุปไดวา จํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีของประชากรมีแนวโนม 

ลดลงในทุกกลุมอายุ ยกเวนกลุมเยาวชนอายุ 15 - 24 ป ซ่ึงเปนกลุมที่นาเปนหวง เนื่องจากมีการสูบ

บุหร่ีมากขึ้น และยังพบวาผูหญิงเริ่มสูบบุหร่ีเร็วข้ึนกวาแตกอน ( สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551 ) ซ่ึง

สอดคลองกับการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชนใน พ.ศ.2539 ที่พบวา จุดเริ่มตนของ

การเปนผูสูบบุหร่ี     เร่ิมตั้งแตยังอยูในชวงที่เปนเยาวชนโดยผูสูบบุหร่ีเปนประจํา สวนใหญเร่ิมสูบ
ตั้งแตอาย ุ 15 - 19 ป และยังสูบตอไปจนถึงชวงวยัรุนตอนปลาย มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เร่ิมสูบบุหร่ี

หลังจากอาย ุ24 ป ซ่ึงวัยรุนชายรอยละ 40 และวยัรุนหญิง รอยละ 44 ใหเหตุผลวาเริ่มหัดสูบบุหร่ี เพื่อ

ความสนุกสนาน รอยละ 25 ทําตามเพื่อน วัยรุนสวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกที่บานเพื่อน และมี

แนวโนมที่จะสูบกับเพื่อน วัยรุนที่สูบบุหร่ีมักมีเพื่อนที่เคยลองเสพยาเสพติดถึงรอยละ 50 อยางไรกต็าม 

วัยรุนที่สูบบุหร่ีเหลานี้ สวนใหญอยากจะเลิกสูบบุหร่ี โดยรอยละ 83 ของกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ี ไดเคย

พยายามทีจ่ะเลิกสูบบุหร่ี และรอยละ 12 แมยังไมมีพฤติกรรมในการเลิกสูบแตมีความตองการทีจ่ะเลิก

สูบรอยละ 5.2 เทานั้น ที่ยังยนืยันวาจะสูบบุหร่ีตอไป ( วรรณชนก จันทชุม , 2549 ) 
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2.5 กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ 
 

2.5.1 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูท่ีไมสบูบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญ คือ 
 
  มีการกําหนดประเภทของสถานที่ใหมีเขตสูบบุหร่ี เขตปลอดบุหร่ี หากเจาของสถาน
บริการที่มไิดมกีารจัดสวนใดสวนหนึง่หรือทั้งหมด เปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบหุร่ีจะตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือถามิไดจัดเขตสูบบุหร่ีใหเปนไปตามมาตรฐานลกัษณะที่กฎหมายกําหนด 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือสถานที่นั้น ๆ ไมไดมีเครื่องหมาย  ในเขตสูบบุหร่ีหรือเขต
ปลอดบุหร่ี ตามหลักเกณฑทีก่ําหนด ก็ตองระวางโทษปรบัไมเกิน 2,000 บาท สําหรับผูที่สูบบุหร่ีในเขต
ปลอดบุหร่ีก็ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท เชนเดียวกัน สําหรับสถานที่ตางๆ ที่อยูในขายของ
กฎหมายฉบับนี้บังคับ ไดแบงสถานที่ออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้
  ประเภทที่ 1 : สถานที่ท่ีเปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด “หามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด” ไดแก 
สถานที่สาธารณะ ดังตอไปนี ้
      1. รถยนตโดยสารประจําทางทั่วไป ทั้งปรับอากาศ และไมปรับอากาศ 
      2. รถยนตโดยสารรับจางทั่วไป ทั้งปรับอากาศและไมปรับอากาศ 
      3. ตูรถโดยสารของการรถไฟ สวนที่มกีารปรับอากาศ 
      4. เรือโดยสารประจําทาง และเรือโดยสารทั่วไป 
      5. เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 
      6. ลิฟตโดยสาร 
      7. รถรับสงนักเรียน 
      8. หองชมมหรสพ 
 
  ประเภทที่ 2: สถานที่ท่ีเปนเขตปลอดบหุรี่เฉพาะชวงเวลาเปดทํา การเทานั้น ยกเวน
บริเวณหองพกัสวนตวั และหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานไดแก 
      1. โรงเรียน หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และตํา่กวา 
      2. อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ และหอศลิป 
      3. หองสมุด 
      4. สถานที่รับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน 
      5. เรือโดยสารปรับอากาศเฉพาะบริเวณปรับอากาศ 
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  ประเภทที่ 3 : สถานที่สาธารณะที่จะตองจัดใหมีบริเวณ “เขตปลอดบหุรี่” ไดแก 
      1. สถานพยาบาล 
      2. อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
      3. ศูนยการคา และหางสรรพสินคา เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 
      4. อาคารแสดงสินคา หรือนิทรรศการ เฉพาะบริเวณทีม่ีระบบปรับอากาศ 
      5. สนามกีฬาในรม 
      6. สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกจิ เฉพาะบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการ 
      7. ธนาคารและสถาบันการเงิน เฉพาะบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการ 
      8. โรงมหรสพ เฉพาะบริเวณทีจ่ัดไวคอยเขาชม ที่มีระบบปรับอากาศ 
      9. ที่พักผูโดยสารรถประจํา ทาง เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ 
  สถานที่สาธารณะประเภทที ่ 3 นี้ สามารถสูบบุหร่ีไดเฉพาะบริเวณที่กาํหนดเปน “เขต
สูบบุหร่ี” และหองสวนตวั หรือหองทํา งานสวนตวั ของผูปฏิบัติงานในสถานที่นั้นเทานั้น 
 
  ประเภทที่ 4 : สถานที่สาธารณะ ซ่ึงมีเพียงสองประเภท คือ 
      1. ตูรถโดยสารทั่วไปของการรถไฟ 
      2. สถานที่จาํหนายอาหาร และสถานที่จดัเลี้ยงเฉพาะบรเิวณที่มีระบบปรับอากาศ 
  สถานที่สาธารณะทั้ง 4 ประเภทนี ้ ตลอดเวลาเปดทําการจะตองเปนเขตปลอดบุหร่ี 
ยกเวนบริเวณที่จัดเปน “เขตสูบบุหร่ี” ซ่ึงจะตองไมเกนิรอยละ 50 ของสถานที่นี้ 
  สําหรับบทลงโทษผูฝาฝนจะไดรับโทษ พอสรุปไดดังนี ้
  1. ใครฝาฝนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี ถูกปรับไมเกิน 2,000 บาท 
  2. รานคาหรือสถานที่สาธารณะใดฝาฝน ไมจัดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ี
ตามกฎหมายที่กําหนด จะถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท 
  3. รานคาหรือสถานที่สาธารณะใด ไมจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพลักษณะมาตรฐานตาม 
ที่รัฐมนตรีกําหนด จะถูกปรบัไมเกิน 10,000 บาท 
  4. รานคาหรือสถานที่สาธารณะใด ฝาฝนไมจัดใหม ี“เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี” ตาม
หลักเกณฑ ตองถูกปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 
  เพื่อใหมกีารคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะไดครอบคลุมมากขึ้น 
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 (ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535) เพื่อใหสถานที่สาธารณะที่จะตองจดัใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ีเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17)  คือ 
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   1. ผับ – บาร และสถานบริการอื่น ๆ โดยใหพื้นที่สวนที่ติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปน
เขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด และพื้นที่สวนทีไ่มไดติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี ยกเวนพื้นที่
ที่จัด ไวเปนเขตสูบบุหร่ี 
  2. รานอาหารที่ไมไดติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี ยกเวนพื้นที่ทีจ่ดัไว
เปนเขตสูบบุหร่ี 
  3. ตลาดที่ไมไดติดเครื่องปรับอากาศ  ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี ยกเวนพื้นที่ที่จัดไวเปน
เขตสูบบุหร่ี 
  4. สถานที่ตอไปนี้ ในสวนที่ไมเปนพื้นทีป่รับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี  ยกเวน
พื้นที่ที่จัดไวเปนเขตสูบบุหร่ี 
       - สถานที่จัดแสดงศิลปวฒันธรรม  พิพิธภัณฑสถาน  หรือหอศิลป 
       - หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ 
       - รานตัดผม  รานตัดเสื้อ  สถานเสริมความงาม 
       - สถานบริการคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  ตูเกมส  หรือตูคาราโอเกะ 
       - บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก  หองเชา  อาคารชุด คอนโดมิเนยีม  
คอรท  หรืออพารทเมนต 
  สําหรับสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหร่ี ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  เขตสูบบุหร่ีตองมสภาพและลักษณะดังตอไปนี ้
  1.ไมอยูในบริเวณทีก่อใหเกดิความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคยีง 
  2. ไมอยูในบริเวณทางเขา – ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี 
  3. ไมอยูในบริเวณทีเ่ปดเผยอนัเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น 
 
  สําหรับสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหร่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เขตปลอดบุหร่ีตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี ้
   1.ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีตามกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
   2. ไมมีการสูบบุหร่ี 
   3. ไมมีอุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี 
       การจัดเปนเขตปลอดบุหร่ีถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง มีเครื่องหมายแสดงเขต
ปลอดบุหร่ีไดถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยตดิที่      
                             1) บริเวณทางเขา-ออก (ประตู/ร้ัว/ขอบเขตของสถานที่นั้นๆ)  
                       2) บริเวณอ่ืนๆที่เห็นไดชัดเจนภายในและภายนอกตวัอาคาร 
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2.5.2 พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มีสาระที่สําคัญ คือ 
  1. หามขาย แลกเปลี่ยน ใหบุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุก 
1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท 
  2. หามขายบหุร่ีดวยเครื่องขาย เชน เครื่องหยอดเหรยีญ หากฝาฝนตองระวางโทษจําคกุ 
1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท 
  3. หามขายโดยการลด แลก แจก แถม ให แลกเปลี่ยน ใหหรือเสนอสทิธิ์ในการเขาชม
การแขงขัน การแสดง การใหบริการ หากฝาฝนปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
  4. หามแจกบหุร่ีเปนตวัอยาง/เพื่อใหแพรหลาย (ยกเวนใหตามประเพณีนยิม) หากฝา
ฝนปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
  5. หามไมใหมีการโฆษณาในสื่อทุกทาง ทั้งทางตรงและทางออม  หากฝาฝนปรับไม
เกิน 200,000 บาท 
  6. หามโฆษณาสินคาที่ใชช่ือบุหร่ีเปนเครื่องหมายของสินคานั้น หากฝาฝนปรับไมเกนิ 
20,000 บาท 
  7. หามผลิต นําเขา โฆษณาสนิคาที่เลียนแบบบุหร่ี หากฝาฝนปรับไมเกนิ 20,000 บาท 
  8. ผูผลิตหรือนําเขา ตองแจงรายการสวนประกอบของบุหร่ี ใหกระทรวงสาธารณสุข 
หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกนิ 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 
  9. ผูผลิต ผูนําเขา ตองแสดงฉลากที่ซองบุหร่ีตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข 
หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกนิ 100,000 บาท 
  10. หามผลิตบุหร่ีที่มิไดแสดงฉลาก หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 
2.5.3 นโยบายสาธารณะ  กฎหมาย  และกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในเยาวชน 
 

 1 ) นโยบายสาธารณะ 
 มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จ เปนองคประกอบที่

สําคัญตอความสําเร็จของโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตั้งแตป 2513 องคการอนามัยโลกไดลงมติ
เปนชอบมาตรการที่ประสบผลสําเร็จ และไดเรียกรองใหรัฐบาลประเทศสมาชิกยอมรับมาตรการทาง
กฎหมาย เพื่อแกปญหาการระบาดของการบริโภคยาสูบ กระบวนการนี้ไดรวมอยูในกรองอนุสัญญาวา
ดวยการควบคมุยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO – FCTC)   ซ่ึงตองการใหพนัธมิตรดําเนินการตาม
ความสามารถที่มีอยูโดย “ ยอมรับและดําเนินการมาตรการทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการ
ดานบริหารงาน หรือมาตรการอื่นในการพฒันานโยบายที่เหมาะสมเพือ่ปองกันและลดการบริโภคยาสูบ 
ลดการติดนิโคตินและผูที่สัมผัสควันบุหร่ีมอืสอง ”  การใชมาตรการทางกฎหมายรัฐบาลจะตองยอมรับ 
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วาการบริโภคยาสูบเปนปญหาสาธารณสุขที่มีความสําคัญ และรัฐบาลตองริเร่ิมใหเกิดการเปลีย่นแปลง 
ทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดชมุชนปลอดบุหร่ี 

 ธนาคารโลกและองคการอนามัยโลกไดพจิารณาถึงคุณคาที่เกี่ยวของของวิธีดําเนนิ การ
ตาง ๆ ที่จะลดการระบาดของการบริโภคยาสูบในหมูเยาวชน วิธีดําเนนิการนี้แบงไดเปนกลุมใหญ ๆ 2 
กลุม คือ กลุมที่มุงเนนการลดความตองการยาสูบ (Demand) และกลุมที่มีเปาหมายเพื่อลดปริมาณสินคา
ของยาสูบ (Supply) กลยุทธที่ใชเพื่อลดคามตองการยาสูบของเยาวชน แบงยอยออกไดเปนมาตรการทาง
ราคา (ความพยายามที่จะเพิม่ราคาบุหร่ี) และมาตรการที่ไมเกี่ยวกับมาตรการทางราคา โดยทั่วไปวิธีเพื่อ
ลดความตองการยาสูบเปนวธีิการที่คอนขางจะประสบผลสําเร็จ  

 มาตรการอื่นๆรวมถึงการสนับสนุนดานการวิจัยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ การ
ตั้งระบบการเฝาระวังและการควบคุมกํากบั การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางเปนระบบเกีย่วกับยาสูบ
และการควบคมุยาสูบ การพจิารณาถึงการฟองรองเพื่อขอคาใชจายในการดูแลการเจบ็ปวยที่เกิดจากการ
บริโภคยาสูบ การขัดขวางอุสาหกรรม/บริษัทยาสูบ และการสรางกลไกการใหความชวยเหลือดาน
การเงินเพื่อชวยประเทศกําลังพัฒนา 

 
 นโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชน แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ 

คือ กลุมที่มุงเนนการลดความตองการยาสูบ (Demand) และกลุมที่มีเปาหมายเพื่อลดปริมาณสินคาของ
ยาสูบ (Supply) ดังนี ้

 1.1) นโยบายสาธารณะทางกฎหมายทีเ่กีย่วของกับวิธีลดความตองการของเยาวชน 
(Demand)  

       ก. นโยบายมาตรการดานราคา มีขอมูลทางดานวิชาการที่แสดงผลกระทบของ
มาตรการดานราคาตอการบริโภคยาสูบของเยาวชนซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

        - การเพิ่มราคายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ สวนใหญโดยผานการเพิ่มภาษี 
ซ่ึงเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะลดการบริโภคยาสูบของเยาวชนในระยะสัน้ 

        - มาตรการดานราคามีบทบาทสําคัญมากในการควบคุมจํานวนเยาวชนที่จะ
ริเร่ิมสูบบุหร่ี มาตรการนี้จะมีอิทธิพลตอแนวโนมของการบริโภคยาสูบในระยะยาว 

        - มีความสมัพันธทางลบระหวางภาษีบหุร่ีและการบรโิภคยาสูบ ซ่ึงอาจจะ
แตกตางกนัในแตละประเทศ แตโดยทั่วไป พบวาทกุ ๆ 10 % ของการเพิ่มภาษีบหุร่ีจะทําใหเกดิการลด
การบริโภคยาสูบ ประมาณ 4% 

        - เยาวชน เด็ก และกลุมผูสูบบุหร่ีที่มีรายไดต่ํา จะสามารถเลิกบุหร่ีหรือสูบ
บุหร่ีนอยกวากลุมสูบบุหร่ีอ่ืนๆ  2 -  3 เทา หากราคาบุหร่ีเพิ่มขึ้น ดังนัน้การมีนโยบายสาธารณะเพือ่เพิ่ม
ราคาบุหร่ีและผลติภัณฑยาสูบ จะคุมครองกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตอการบริโภคยาสูบ 
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  ข. นโยบายมาตรการที่ไมเกีย่วกับราคา ผลกระทบมาตรการนี้สามารถสรุปได
ดังนี ้
                     -  การมีกฎหมาย การหามการโฆษณา : การวิจัยจาก 102 ประเทศ ช้ีใหเหน็
วาการหามการโฆษณาแบเบ็ดเสร็จจะลดการบริโภคยาสูบ 6 % ( วรรณชนก จันทชมุ , 2549 ) 

        - นโยบายหามการบริโภคยาสูบในสถานที่สาธารณะ  และสถานประกอบ 
การ ขอมูลจากประเทศสหรฐัอเมริกา ช้ีใหเห็นวานโยบายเหลานี้สามารถลดการบริโภคยาสูบไดรอยละ 
4 – 10   

        -  การมีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ในประเทศแคนนาดา พบวา 
คร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ีตั้งใจที่จะเลิกบหุร่ีหรือลดการสูบ เนื่องจากไดรับการจูงใจจากคําเตือนบนซอง
บุหร่ี 

 1.2 ) นโยบายสาธารณะเพื่อลดปริมาณสินคาของยาสูบ (Supply) 
  ก. การควบคมุการนําเขาบหุร่ีที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบหุร่ีชูรส บุหร่ี

รสผลไม ซ่ึงมุงตลาดในกลุมเยาวชน 
  ข. การหามและกวดขันการบายบุหร่ีใหเดก็อายุต่ํากวา 18 ป 

  2 )  มาตรการทางกฎหมายกับเยาวชนในประเทศไทย 
  จากการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบอยางตอเนื่อง นโยบายนับเปนสวนสําคัญที่ทํา
ใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รัฐบาลจึงมีการกาํหนดนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาต ิ
(National Policies for Tobacco Control) ขึ้นในป พ.ศ.2545 มีสาระสําคัญดังนี้  (หทยั ชิตานนท, 2549) 
         1) ลดการริเร่ิมการสูบบุหร่ีในเด็กและเยาวชน 
         2) ลดการบริโภคยาสูบ อัตราผูสูบบุหร่ีและปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวตอป 
         3) ปกปองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีจากอนัตรายของควนับุหร่ี 
  สาระสําคัญของนโยบายทั้ง 3 ประการ มีความเกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน
เปนอยางยิ่ง และไดมีการเสนอมาตรการควบคุมระดับชาติ หลายประการดวยกันคือ 
        1) การพัฒนาองคความรูและการวิจัย 
        2) การจัดระบบสารสนเทศ การเผยแพรความรูขอมูลขาวสาร 
        3) ดําเนนิมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อลดการบริโภคยาสูบ 
        4) ดําเนนิมาตรการเชิงกฎหมาย 
        5) ศึกษาพัฒนาระบบและวิธีการฟองรองทางกฎหมาย เมื่อไดรับความเสียหายจาก
การสูบบุหร่ี 
        6) กระตุน ผลักดันและชีแ้นะ (Advocacy) ใหทุกสวนของสังคมใหตระหนักวาการ
สูบบุหร่ีไมใชพฤติกรรมปกติของสังคมและตองชวยกันลดการบริโภคยาสูบ 
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        7) สรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อลดการบริโภคยาสูบ 
        8) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบายและปฏิบตัิการ 
        9) การสงเสริมการใชพลังเยาวชนในการมีสวนรวมในการรณรงค ปองกันควบคมุ
การบริโภคยาสูบในครอบครัว ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน และพัฒนาไปสูเครือขายกลุมเยาวชนใหเกิด
พลังลดการบริโภคยาสูบไดในอนาคต 
 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  การตรวจเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยที่มีผูศึกษาไวเกีย่วกับพฤตกิรรม การสูบ
บุหร่ีของเยาวชน สามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้   
 

อรทัย   ล้ิมตระกูล ( 2534 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมเกีย่วกับการสูบบุหร่ี
และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษาระดับอุดมศกึษากลุมตัวอยาง ไดแก นกัศกึษาจากมหาวทิยาลัย 
ขอนแกน  จํานวน  618  ราย  ผลการศึกษา พบวา ปจจยัที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดแก เพศ  
อายุ  ช้ันป  กลุมการศึกษา  เกรดเฉลี่ย  รายรับตอเดือน  การพักอาศัย  การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว  
การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 

                นพดล  ขยันการนาวี ( 2536 ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหร่ีของเจาหนาที่
สาธารณสุขในเขตจังหวัดอทุัยธานี ประชากรที่ศึกษา ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขชาย จํานวน  126  คน 
ผลการศึกษา พบวา  อายุ  ลักษณะครอบครัว  เงินเดือน  การเสพสุราและการดื่มกาแฟมีผลตอพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกบัความตั้งใจทีจ่ะสูบบุหร่ีและความตั้งใจทีจ่ะสูบ
บุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

                 ประเทือง  สุนทรวิภาต ( 2537 ) ศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของขาราชการครูชาย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภออูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางที่
ศึกษา จํานวน 259  คน ผลการศึกษา พบวา ระดับการศกึษา  การใชเวลาวางในการพูดคุยกับเพื่อนบาน
และความเชื่อเกี่ยวกับบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของขาราชการครูชายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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                อนงค ดําชู (2540) ไดศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวของกันพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ปที่ 6 โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย    
359 คน และนักเรียนหญิง 34 คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่ทําใหพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยรวม
แตกตางกนั ไดแกตวัแบบทีม่ีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีและปฏิสัมพันธทางสังคมตางกัน และในการคนหา
ตัวพยากรณเพือ่ทํานายพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีโดยรวม และรายดานมตีัวแปรทั้งสิ้น 12 ตัว จากตัวแปร
ทั้งสิ้น 16 ตัว ไดแก ดานปรมิาณการสูบ ดานเวลาที่สูบ และดานสถานที่สูบ พบวา      ตวัแปรระดับชั้น 
ม.2 ม.5 ม.1 ม.4 ม.3 เพศ อายุ ระเบยีบวนิัยของโรงเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี สถานภาพ
การสมรสของบิดามารดา บรรยากาศการเรียนการสอน และการอบรมเลี้ยงดู สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยรวมและรายดานได อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีอํานาจใน
การทํานายโดยรวม รอยละ 34.17 ดานปรมิาณการสูบ รอยละ 22.07 ดานเวลาที่สูบ รอยละ 34.00 และ
ดานสถานที่สูบรอยละ 31.88 พบวา ตวัแปรระดับชั้น ม.2 เปนคัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดในทุก ๆ ดาน 
 

                  วีระพงศ   จินะดิษฐ ( 2540 ) ศึกษาความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อําเภอรัตภูมิ จังหวดัสงขลา กลุม
ตัวอยาง นักเรยีนชายมัธยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย  จํานวน  345   คน ผลการศึกษา พบวา ความรู
ของมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี และทัศนคติของมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลายมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

                  จันทนา  จันทรไพจิตร ( 2541 ) ศึกษาเหตุผลในการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชยีงใหม พบวา สาเหตุในการสูบบุหร่ีของนักเรียนในระดบัมาก คือ สูบเพราะ
อยากทดลองสบู ในระดับปานกลาง คือ สูบเพื่อผอนคลายความเครียด ความวิตกกังวล  สูบเพราะเพื่อน
ชวนใหสูบ สูบเพื่อเขาสังคมกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี และตองการการยอมรับจากเพื่อน โดยเริ่มสูบบหุร่ีอายุ
ระหวาง 13-16 ป ใชเวลาหลังเลิกเรียนและพักกลางวันสูบในหองน้ําของโรงเรียน สูบไดทุกที่ที่ไมใคร
เห็นมากที่สุด ใตอาคารใตตนไม ถาเปนสถานที่นอกโรงเรียนกเ็ปนหองน้ําสาธารณะ บานเพื่อนที่
ใกลเคียงและที่บาน 
 

                 จิระศักดิ์   แจมจํารัส ( 2542 ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหร่ีของผูนําชุมชน 
อําเภอบางคนที  จังหวัดสมทุรสงคราม กลุมตัวอยางคือ ผูนําชุมชนเพศชายและหญงิ  จํานวน 300  คน 
ผลการศึกษา พบวา เพศมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูนํา
ชุมชน 
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                 ธนพงศ   จันทชุม และคณะ (2542) ไดศึกษาถึงแบบแผนพฤติกรรม การสูบบุหร่ีของ
เยาวชนอาย ุ15-24 ป ในชุมชนรอบหนองบอ จังหวดัมหาสารคาม พบวา มีผูสูบบุหร่ีที่ยังคง สูบหรือเคย 
สูบบุหร่ี รอยละ 43.2 สาเหตุแรกที่สูบคอืตามเพื่อน รองลงมาเพื่อคลายเครียดและอยากลอง  โดยสูบ
บุหร่ีมากกวา 10 มวนขึ้นไป ยีห่อที่นิยมสบูคือกรองทิพย รองลงมาคือสายฝน ยาเสน และมารลโบโล คา
บุหร่ีตอเดือนโดยเฉลี่ย 408.19 บาท นิสัยการสูบบุหร่ีสวนใหญสูบทุกวนั และมีการอดัควันบหุร่ีเขาปอด 
มักจะสูบบุหร่ีเมื่อดื่มสุรา รองลงมาเมื่ออยูกับเพื่อน เมื่อรูสึกเครียดไปเที่ยวตามสถานเริงรมย และกอน
หรือหลังรับประทานอาหาร ตามลําดับ สถานที่สูบบุหร่ี สวนใหญเปนสถานเริงรมย รองลงมาในหองน้ํา 
และสถานที่ใดก็ไดที่อยากสูบ การปฏิบัติตนเปนอันดบัแรกกอนหยิบบุหร่ีขึ้นมาสูบ คือ จะมองดูคนรอบ
ขางกอนวามีผูที่สูบบุหร่ีหรือไม  เมื่อจําแนกตามความพยายามในการเลิกสูบบุหร่ี พบวา รอยละ 56.2 ไม
เคยพยายามเลกิสูบ เนื่องจาก ยังไมคิดจะเลิก ติดบุหร่ีแลว ขัดเพื่อนไมได สําหรับกลุมที่เคยพยายามเลิก
สูบบุหร่ี พบวามีเพียง  รอยละ 19.6 เทานั้นที่เลิกไดสําเร็จ สาเหตุที่เลิกไมสําเร็จ เนือ่งจากใจไมแข็งพอ 
เคยชินกับการสูบบุหร่ี และเพื่อนชวนดื่มในวงเหลา อยางไรก็ตาม มีถึงรอยละ 78.6 คาดวาจะไมสูบบุหร่ี
ในอนาคต เนือ่งจาก กลัวเปนอันตรายตอสุขภาพตนเองและบุคคลใกลชิด แตสําหรับกลุมที่จะยังคงสูบ
ตอไป ใหเหตผุลวาไมสามารถเลิกสูบได เนื่องจากติดแลว และยังไมพรอมที่จะเลิก 

 
                 อัจฉราวรรณ สรอยทอง ( 2542 ) ศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ในกลุมวยัรุน เปนการศึกษาแบบ cross-sectional study มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการสูบบุหร่ี 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี และปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีในกลุมวยัรุน กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรยีนระดับชั้น ม.1-6 ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวม 
10 แหง (โรงเรียนในภาคเหนือ อีสาน ใต กลาง และกรุงเทพมหานคร) ระหวางเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2541 โดยการสุมตัวอยางแบบ stratified random sampling จํานวนตวัอยางที่ศึกษา 2,243 ราย 
รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา อัตราการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนเทากับรอยละ 
17.6 โดยเปนกลุมที่เคยสูบบุหร่ีรอยละ 11.6 และกลุมที่ปจจุบันสูบบุหร่ีรอยละ 6.0 กลุมสูบบุหร่ี พบวา 
เร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออายุเฉลี่ย 10-14 ป และพบวากลุมสูบบุหร่ีและกลุมเคยสูบมีพฤติกรรมตางๆ ของการสูบ
บุหร่ีไดแก ระยะเวลาการสูบ ชวงเวลาของการสูบลักษณะการสูบ ปริมาณการสูบ และคาใชจายในการ
ซ้ือบุหร่ี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและความรูเกี่ยวกับบุหร่ีระหวางกลุมสูบบุหร่ีกับกลุมไม
สูบบุหร่ีไมแตกตางกัน สวนทัศนคติเกีย่วกับบุหร่ีพบวากลุมสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี มีทัศนคติเกีย่วกับ
บุหร่ีแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติและปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไดแก 
เพศ ภาค การสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาการเปนนักกีฬา การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การมีบุคคล
ใกลชิดสูบบุหร่ี การมีปญหาหรือเร่ืองกลุมใจ จากผลการศึกษานี้ พบวา ในการรณรงคเพื่อปองกันการ
สูบบุหร่ีควรเริ่มตั้งแตวยัเดก็ และการใหความรูเกีย่วกับโทษของการสูบบุหร่ีแตเพียงอยางเดียวนั้นไม
เพียงพอ ควรจะทําควบคูไปกับการเปลี่ยนความเชื่อหรือทัศนคติตอการสูบบุหร่ีดวย 
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                 โกลดเบอรก ( 2542 : ออนไลน อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม , 2549 ) สํารวจแบบ
แผนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย กลุมตัวอยางเปนเดก็วยัรุนอาย ุ 14-17 ป จากโรงเรียนทั่ว
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,338 คน พบวา วัยรุนชายรอยละ 38 และวยัรุนหญิงรอยละ 20   เคยทดลอง
สูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย คนละ 1 คร้ัง วัยรุนชายรอยละ 33 และวยัรุนหญิงรอยละ 14 เคยสูบบุหร่ี
มาแลว คนละอยางนอย 1 มวน โดยในกลุมที่มีอายุ 14-15 ป มีแนวโนมวาวยัรุนชายจะ “ทดลอง” หรือ
เปนผูสูบบุหร่ีภายในระยะเวลา 1 ปมากกวาวยัรุนหญิง มีแนวโนมสูงขึ้นในกลุมวัยรุนชายอาย ุ 16-17 ป 
วัยรุนชายรอยละ 32 และหญิงรอยละ 12 มีเพื่อนเปนผูสูบบุหร่ีอยางนอย 1 คน กลุมตัวอยางรอยละ 15 มี
พี่นองสูบบุหร่ี รอยละ 37 มีบิดาเปนผูสูบบุหร่ี รอยละ 5 มีมารดาเปนผูสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี 
รอยละ 37 นิยมสูบบุหร่ียีห่อมารลโบโล และรอยละ 33 นิยมสูบบุหร่ียี่หอกรองทพิย ซ่ึงเมื่อศึกษาถึง
ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี 3 พฤติกรรม พบแบบแผนความสัมพันธ ดังนี ้
1) พฤติกรรมการทดลองสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการทดลองสูบพนควันบหุร่ี(อาจจะไมหมดทัง้มวน) 
2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีจริงมีความสัมพันธกับการเคยสูบบุหร่ีอยางนอย 1 มวนในอดีต และ 3) ความ
ตั้งใจที่จะสูบบุหร่ีในวันขางหนามีความสมัพันธเปนอยางมากกับการไดสูบบุหร่ีในชวง 1 ปที่ผานมา 
 
                    บุญชวย  ประราศรี ( 2544 ) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรสาธารณสุข
ระดับตําบล : กรณีศึกษาจงัหวัดนครราชสีมา  กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรสาธารณสุขระดับตาํบล  
จํานวน 118  คน  ผลการศึกษา พบวา เพศ  อาย ุ ตําแหนง  ทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี  ความเชื่อเกี่ยวกับบุหร่ี  
การอยูบานพกัผอน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 

                   วรรณชนก จันทชุม ( 2547 ) ไดศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตขุองปจจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน 
พบวา การขาดทักษะตางๆของเด็ก เชน ทักษะในการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน ทักษะในการตัดสินใจอยางมี
เหตุมีผล  ทักษะในการจัดการกับความเครียด เปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งทีม่ีผลตอการสูบบุหร่ี และจากการ
สนทนากลุมนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกนพบวา นักเรียนเชื่อวา ความ สามารถ
หรือทักษะในการปฏิเสธเพื่อนเมื่อถูกชวนใหสูบบุหร่ี เปนสิ่งสําคัญคอนขางมากในการทําใหตนสูบ
บุหร่ีหรือไมสูบบุหร่ี ซ่ึงนักเรียนบางคนเลาวา “ เคยถูกเพื่อนชักชวนใหลองสูบบุหร่ี แตตนคิดวาการสูบ
บุหร่ีเปนสิ่งไมดีจึงพยายามบายเบี่ยง และหลีกเลี่ยงออกจากเหตกุารณ ” 

 
                    อนุภาพ ทองอยู ( 2547 ) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 385 คน พบวา นกัเรียนมพีฤติกรรมการสูบบุหร่ีระดับปานกลาง และปจจัยที่ทําใหพฤติกรรม
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การสูบบุหร่ีของนักเรียนแตกตางกัน ไดแก ระดับชั้น คานิยมเกีย่วกบัการสูบบุหร่ี การรับรูผลกระทบ
การสูบบุหร่ี ความสามารถในการเขาถึงแหลงซื้อ การเอาแบบอยางตามกลุม และการยอมรับของสังคม 
 
                     ใจชื่น ตะเภาพงษ (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนในชวงชัน้ที ่
3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒปทุมวัน จํานวน 300 คน พบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในระดับสูง ผลการทดสอบคาสถิติที (t-test) พบวา กลุมตัวอยางที่เพศ ระดบัชั้น 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายไดที่ไดจากผูปกครอง ความรูเกีย่วกับโทษของการสูบบุหร่ี และคานิยม
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน 
 
                     เสาวนีย อินมั่งคง (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนหญิง กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนหญิงในโรงเรียนอาชีวศกึษา
แหงหนึ่งในภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวานกัเรียนหญิงทีม่ีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีเจตคติที่ดีตอการสูบ
บุหร่ี ไดรับอทิธิพลของกลุมเพื่อน และไดรับตัวแบบทางสังคมมากวากลุมที่ไมมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
แตมีความเชื่ออํานาจภายในตนเอง และทราบผลกระทบของการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมที่ไมมีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี สําหรับนักเรียนหญิงที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสวนมากจะสูบเปนประจําสัปดาหละ 1 – 3 
มวน เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกอายุ 15 – 16 ป โดยไดบหุร่ีมาสูบดวยวิธีการซื้อและเพื่อให สถานที่ที่เลือกสูบ
นอกโรงเรียนมากที่สุด คือ ที่บานหรือที่พกั สวนสถานที่ที่นักเรียนหญิงสูบในโรงเรียนมากที่สุด คือ ใน
หองน้ํา ชวงเวลาที่สูบมากที่สุดคือหลักเลิกเรียนตอนเยน็ 
 

                  จากการทบทวนงานวิจยัที่เกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนดังทีก่ลาวมาขางตน 
ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บุคคลสวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแตยังเปนเยาวชนซึ่งสาเหตุที่ทําใหเร่ิมสบูบุหร่ี
คร้ังแรกเพราะอยากลอง เพื่อนชวน และเพือ่คลายเครียด และเมื่อพิจารณาปจจยัที่เกีย่วของกับพฤตกิรรม
การสูบบุหร่ี พบวามีทั้งปจจัยภายในตัวบคุคลเอง เชน ความเชื่อหรือทัศนคติที่มีตอการสูบบุหร่ี อารมณ
หรือความเครยีดกับเหตุการณตางๆ ความรูความเขาใจ  การไดรับทราบขอมูลขาวสารเปนตน และปจจัย
ภายนอก เชน ปจจัยดานครอบครัวและคนใกลชิดที่สูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีของเพื่อนและการอยากเขากลุม
กับเพื่อน รวมถึงปจจัยอ่ืน ๆ ดานสังคม มผีลทําใหเยาวชนมีการสูบบุหร่ีมากขี้น เชน การเขาถึงแหลงซื้อ 
– ขายบุหร่ีไดงาย  กลไกทางสังคมในการบังใชกฎหมายที่เกีย่วของ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนสงผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีทั้งสิ้น 
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวจิัยไดสรุปตวัแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้                  
 ตัวแปรตน คือ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดแก ลักษณะประชากร   การ
ไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี   การเขาถึงสูบบุหร่ี   การโฆษณา  การสูบบุหร่ีของบุคคลที่อยู
ใกลชิด   การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ 
และทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 
 
 ตัวแปรตาม คอื พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 :  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

1.  ลักษณะสวนบุคคล 
 

1)  ลักษณะประชากร    
2)  การไดรับความรูจากสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี    
3)  การเขาถึงบุหร่ี  
4)  การโฆษณา   
5)  การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด    
6)  การเรียนการสอนเกี่ยวกบับุหร่ีในโรงเรียน   
7)  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ   
8)  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน จังหวดันนทบุรี 

ตัวแปรอิสระ  

ตัวแปรตาม  



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
  การวิจยัในครัง้นี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง    เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี  เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติการไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี
ขางเคียง ทศันคติตอการเลิกสูบบุหร่ีและศึกษาปจจยัทีเ่กี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด 
นนทบุรี  เพื่อใหการวจิัยคร้ังนี้เปนไปตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว และสมบูรณตามกฎเกณฑมาตรฐาน
การวจิยั ผูวิจัยจึงกําหนดวิธีการศึกษา ดังตอไปนี ้
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
     ประชากร  คือ  นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. )  ภาคการเรียนที่ 1  ในจังหวดันนทบุรี   
          กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ภาคการเรยีนที่  1  ประจําป 2551  ในจังหวัดนนทบุรี มีการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ( stratified  sampling  )  ดังนี้ 

   1. คัดเลือกอําเภอ โดยการแบงอําเภอออกเปน  2  กลุม ไดแก อําเภอเมือง และไมใช
อําเภอเมือง  ซ่ึงกลุมที่ไมใชอําเภอเมืองสุมเลือกมา  1  อําเภอดวยวิธีการสุมอยางงาย ( Simple  Sampling  
Method )  ดวยวิธีจับฉลาก ซ่ึงไดแก อําเภอบางบัวทอง 

      2. คัดเลือกโรงเรียน ดวยวิธีการสุมอยางแบบงาย (Simple random Sampling) โดย
การจับสลาก โดยแตละอําเภอใหจําแนกโรงเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่ึงอาํเภอเมืองสุมเลือกระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แหง และระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 แหง สําหรับ 
อําเภอที่ไมใชอําเภอเมือง สุมเลือกระดับมธัยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แหง 

    3. คัดเลือกหองเรียน ดวยวิธีการสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โดย
คัดเลือกหองเรยีนในแตละชัน้ที่มีจํานวนนกัเรียนตามสัดสวนของจํานวนนักเรยีนในแตละชั้น ซ่ึงได
จํานวนกลุมตวัอยาง 1,417 คนแยกเปนมธัยมศึกษาตอนตน จํานวน 521 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จํานวน   529  คนและระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) จํานวน    367    คน  ดงัแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2  การสุมตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
  การสํารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม ไดแก  แบบสอบถามหลักสรางโดย ศจย. 
ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก  ( Global  Youth  Tobacco  
Survey - GYTS )  ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก   และแบบสอบถามโครงการสํารวจ
ความคิดเหน็ของวัยรุนตอภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยศนูยวจิัยเอแบค
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2550    เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมลู คร้ังนี้ เนื้อหาแบงออกเปน 7  สวน ไดแก 

สวนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  มีขอคําถาม  13  ขอ 
        สวนที่ 2  คําถามเกี่ยวกบัความรูและทศันคติตอการสูบบุหร่ี  มีขอคําถาม  17  ขอ 

จังหวดันนทบรีุ 

อําเภอเมือง ไมใชอําเภอเมอืง 

ร.ร.ระดับ 
ม.ตน 

254  คน 

ร.ร.ระดับ 
ม.ปลาย 
264  คน 

ร.ร.ระดับ 
ม.ตน 

260  คน 

ร.ร.ระดับ 
ปวช. 

245  คน 

ร.ร.ระดับ 
ม.ปลาย 
268  คน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.2 ปวช.3 
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 การประมวลผลระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ีไดมีการใหคะแนนขอคําถามประกอบดวยคําถามขอ 
15 , 17 ,18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30   โดยกําหนดใหคําตอบในทัศนคติที่
เหมาะสมได  1  คะแนน สวนคําตอบที่ไมเหมาะสมได  0  คะแนน แลวนํามาจดักลุมโดยใชเกณฑการ
ใหคะแนนทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  จากคําถามทั้งหมด  15  ขอ แยกดังนี้ 
   ระดับคะแนน    ทัศนคต ิ
      1 - 5  คะแนน         ดี 
      6 - 10  คะแนน       ปานกลาง 
      11 - 15  คะแนน       ไมด ี
        สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกบัการไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  มีขอคําถาม  4  ขอ 
        สวนที่ 4  คําถามเกี่ยวกบัทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี   มีขอคําถาม  6  ขอ 
        สวนที่ 5  คําถามเกี่ยวกบัความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ี  มีขอคําถาม  10  ขอ   
        สวนที่ 6  คําถามเกี่ยวกบัการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน มีขอคําถาม  4  ขอ 
         สวนที่ 7  คําถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคล  มีขอคําถาม  4  ขอ 

 

 
3.3  การทดสอบเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับการวิจยัเพื่อใหไดชุดของคําถามที่มีความถูกตอง
โดยทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ดังนี ้
 1. การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ( Validity ) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรึกษาผูทรง 
คุณวุฒ ิ   เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของคําถามใน
แตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจยัหรือไม และทําการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอไป  
 

2.  การทดสอบเครื่องมือ (Pretest) นําแบบสอบถามไปทดสอบ กับนักเรียนนักศกึษาในจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถามกอนเก็บรวบรวมขอมูล  

 
3.  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ใชวิธีคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของ 

Cronbach ,s Reliability Coefficient Alpha (บุญเรียง, 2533)  ไดคาความเชื่อมั่นแตละสวนดังนี ้
 

  ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ี    คาความเชื่อมัน่เทากับ .8521 
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        ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี      คาความเชื่อมัน่เทากับ .8451 
        ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  คาความเชื่อมัน่เทากับ .8375  
  การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีในสถานทีส่าธารณะ  คาความเชื่อมัน่เทากับ .8544 
  การเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน  คาความเชื่อมัน่เทากับ  .7862 
 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
          1) อบรมชี้แจงทําความเขาใจเกีย่วกับแบบสอบถามและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล
แกผูชวยนกัวิจยั 
  2) ประสานผูบริหารโรงเรียนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการพรอมขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูลจากนักเรียน 
  3) กําหนดนดัหมายวัน เวลาเพื่อพบกับตวัอยางและชีแ้จงโครงการอีกครั้งพรอมขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยใชเวลาตอบแบบสอบถามประมาณ  30  นาที 
  4) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนในการตอบแบบสอบถามถาไมสมบูรณขอความ
รวมมือกลุมตวัอยางตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม 
   
3.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 
  ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตวัอยางเรียบรอยแลวจะทําการประมวลผลและ
วิเคราะหผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงในการวจิัยคร้ังนี้ผูวิจยัวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการนําเสนอ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้

 
        1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics ) ใช การแจกแจงความถี่  ( Freequency ) คา

รอยละ (Percentage)   คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

         2.  สถิติเชิงอนุมาน  ( Analytical statistics )ใชการทดสอบไควสแคว ( chi – square test )
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระ ไดแก ลักษณะประชากร   การไดรับความรูจากสื่อ
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี   การเขาถึงสูบบุหร่ี   การโฆษณา  การสูบบุหร่ีของบุคคลที่อยูใกลชิด   การเรียน
การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ และทัศนคติตอ
การสูบบุหร่ีกบัตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรี มีวัตถุ 
ประสงคเพื่ออธิบายพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี  และหาความสัมพนัธ
ระหวางปจจยัที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางไดแก  เยาวชนที่
กําลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งระดบัมัธยมศึกษาและระดับอาชวีศึกษา  คดัเลือกกลุมตัวอยาง
โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ( Stratified  Sampling )  ในโรงเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
4  แหง  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 แหง ระดับอาชีวศึกษา 3 แหง ไดกลุมตัวอยางระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน  514   คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  532  คน และระดับอาชวีศึกษา ( ปวช. )     
367  คน   รวม  1,417  คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางโดย ศจย. เก็บรวบรวมขอมลูระหวางวันที ่ 1   
ตุลาคม  ถึง วันที่  15   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  โดยแบงการนําเสนอ ดังนี้  
 
 4.1   คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
 4.2   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 

4.3   ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ี และการเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี       
4.4   ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุ 
 
 

4.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
 

กลุมเยาวชนทีศ่ึกษาเปนเพศชาย และเพศหญิง ใกลเคียงกนั   มีอายุเฉลี่ย 15.54  ป โดยมีอายุ
นอยที่สุดคือ  11  ป และอายมุากที่สุด  24  ป ประมาณครึง่หนึ่งคิดเปนรอยละ 55.5  มีอายุอยูใน ชวง  
11 – 15 ป   รองลงมามีอายุ 16 – 20  ป คิดเปนรอยละ  43.3   กําลังศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย
ใกลเคียงกับระดับมัธยมศกึษาตอนตน รอยละ 37.3  และ  36.8  ตามลําดับ  และระดบั ปวช. รอยละ 
25.9   ดังตารางที่  1   
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ตารางที่ 1   จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน  1,417  คน จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

ลักษณะสวนบคุคล จํานวน ( n = 1,417 ) รอยละ 
เพศ   
         ชาย 697 49.2 
         หญิง 720 50.8 
   
อายุ   
         11 – 15 ป 786 55.5 
         16 - 20  ป 613 43.3 

         ≥  21  ป 11 0.8 

         ไมระบ ุ 7 0.5 
Mean  = 15.54   ป  Min =  11  ป  Max =  24    ป  S.D = 2.01 
   
ระดับการศึกษา                                 
         ม. 1 – ม. 3 521 36.8 
         ม. 4 – ม. 6 529 37.3 
         ปวช.1 -  ปวช. 3 367 25.9 
   
 
 
4.2  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
 

4.2.1  ความชกุของการใชยาสูบ 
 

เยาวชนเคยสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย  1  คร้ังประมาณ 1ใน 3 คิดเปนรอยละ 32.4  ซ่ึงอายุ
เมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรกเฉลี่ย 14.3  ป  อายุต่ําสุด คือ  10  ป  อายุสูงสุด คือ  20  ป โดยพบวาสวนใหญ  
คิดเปนรอยละ  70.8  มีอายุอยูในชวง 13 – 15  ป 
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จํานวนวนัที่เยาวชนสูบบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา สูบบุหร่ี  1- 2 วัน มากที่สุด
รอยละ  18.2  รองลงมาคือกลุมที่สูบบุหร่ี 3 – 5 วัน เทากนักับกลุมที่สูบทุกวันคดิเปน รอยละ  12.3 
และ 12.3  ตามลําดับ  ดังตารางที่  2 
 
ตารางที่ 2   จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน  1,417  คน จําแนกตามลักษณะกับการสูบบุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
เคยลองสูบบุหรี่อยางนอย 1 คร้ัง   
            เคย 459 32.4 
           ไมเคย 958 67.6 
   
อายุเม่ือสูบบุหรี่คร้ังแรก   442 100.0 
            10 – 12 ป 46 10.4 
            13 – 15 ป 313 70.8 
            16 – 18 ป 81 18.3 
            19 – 21 ป 2 0.4 
Mean =  14.3  ป  Min =  10 ป  Max =  20  ป   S.D. = 1.5   
   
จํานวนวันท่ีสบูบุหรี่ในชวง 30 วันท่ีผานมา 455 100.0 
            1 – 2  วัน 83 18.2 
            3 – 5  วัน 56 12.3 
            6 – 9  วัน 15 3.3 
            10 – 19  วัน 14 3.1 
            20 – 29  วัน 32 7.0 
            ทุกวัน 56 12.3 
            ไมสูบในชวง  30  วนัที่ผานมา 199 43.7 
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ความชุกของการใชยาสูบจําแนกตามพื้นที ่ พบวา เยาวชนที่อยูนอกเขตพื้นที่อําเภอเมือง
เคยลองสูบบุหร่ีมากกวาในเขตอําเภอเมือง  คิดเปนรอยละ 34.5 และ 31.2  ตามลําดับ และเยาวชนทัง้
ในอําเภอเมืองและนอกอําเภอเมืองสูบบุหร่ีคร้ังแรกเมื่ออายุอยูในชวง  13 – 15  ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 67.5 และ 69.2  ตามลําดับ  สวนเยาวชนทั้งในอําเภอเมืองและนอกอําเภอเมืองมีความถี่ของ
การสูบบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมาจะสบูบุหร่ี 1 – 2  วันมากที่สุด คดิเปนรอยละ  17.3  และรอยละ 
19.2  ตามลําดับ ดังตารางที่  3 

 
ตารางที่ 3   จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน  1,417  คน จําแนกตามพื้นที ่
 

เขตอําเภอเมือง ( 889 ) นอกเขตอําเภอเมือง ( 528 ) การสูบบุหร่ี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เคยลองสูบบุหรี่อยางนอย  1  คร้ัง     
            เคย 277 31.2 182 34.5 
           ไมเคย 612 68.8 346 65.5 
     
อายุเม่ือสูบบุหรี่คร้ังแรก  277 100.0 182 100.0 
            10 – 12 ป 16 5.8 30 16.5 
            13 – 15 ป 187 67.5 126 69.2 
            16 – 18ป 61 22.0 26 14.3 
            19 – 21 ป 2 0.7 0 0 
     
จํานวนวันท่ีสบูบุหรี่ในชวง 30 วันท่ีผานมา 277 100.0 182 100.0 
            1 – 2  วัน 48 17.3 35 19.2 
            3 – 5  วัน 33 11.9 23 12.6 
            6 – 9  วัน 8 2.9 7 3.8 
            10 – 19  วัน 5 1.8 9 4.9 
            20 – 29  วัน 19 6.8 13 7.1 
            ทุกวัน 39 14.1 17 9.3 
            ไมสูบในชวง  30  วนัที่ผานมา 125 45.1 78 42.9 
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จํานวนบุหร่ีที่เยาวชนสูบในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา สวนใหญจะสูบบุหร่ีไมเกนิ 1  
มวนตอวัน และสูบบุหร่ี 1 มวนตอวัน ใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 37.1 และรอยละ 33.9 ตามลําดับ   
ประมาณ 1 ใน  3  ซ้ือบุหร่ีจากรานขายของชํา คิดเปนรอยละ 31.6      รองลงมาซื้อจากรานสะดวก
ซ้ือใกลเคียงกบัการขอจากผูอ่ืนคิดเปนรอยละ 21.1 และรอยละ  18.4  ตามลําดับ   สําหรับยี่หอของ
บุหร่ีที่สูบใกลเคียงกันระหวางกลุมที่สูบโดยระบยุี่หอและกลุมที่สูบโดยไมระบุยีห่อ คิดเปนรอยละ 
44.5 และ รอยละ 43.8 ตามลําดับ 

 
ราคาของบุหร่ีตอ 1 ซอง 20  มวน ใกลเคียงกันระหวางกลุมที่ซ้ือโดยปกติสามารถระบุราคา

ไดกับกลุมที่ไมไดซ้ือเองหรือไมไดซ้ือทั้งซองคิดเปนรอยละ 51.5  และรอยละ  48.4  ตามลําดับโดย
กลุมที่ระบุราคาสวนใหญคิดเปนรอยละ 40.6  ซ้ือในราคาที่ไมเกิน  50  บาทตอซอง  สอดคลองกับ
จํานวนเงินที่เยาวชนซื้อบุหร่ีในรอบ 30 วนัที่ผานมา คือ กลุมที่จายเงนิซื้อบุหร่ีสามารถระบุราคาได
ใกลเคียงกับกลุมที่ไมเคยจายเงินเองคิดเปนรอยละ 56.6  และ รอยละ 43.4  ตามลําดับ   ซ่ึงประมาณ
1  ใน  3  คิดเปนรอยละ  28.1   เสียคาใชจายเกี่ยวกับบหุร่ีไมเกิน  100  บาท  

 
คาใชจายโดยปกติที่ไดรับตอเดือนเฉลี่ยทากับ 3,860.59 บาท จํานวนนอยที่สุดคือ 200  บาท  

จํานวนมากทีสุ่ด คือ 16,000 บาท โดยพบวาชวงคาใชจายตอเดือนมากที่สุดอยูในชวง  3,000 – 3,999 
บาท รอยละ  34.4  รองลงมาอยูในชวง  1,000 – 1,999  บาทและ 4,000 – 4,999  บาท คิดเปนรอยละ 
15.6  และ รอยละ15.6  ตามลําดับ   ประมาณ 1  ใน  3  คิดเปนรอยละ 36.4   มีผูขายบุหร่ีใหเยาวชน
โดยไมสนใจอายุวาถึงเกณฑหรือไม   และมีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเยาวชนเนือ่งจากอายุไมถึง
เกณฑกําหนดบางครั้ง และทุกครั้งในจํานวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 19.5 และ 19.5  ตามลําดับ  

 
 การใชยาสูบรูปแบบอื่นๆนอกจากบหุร่ี พบวา มีการใชยาสูบรูปแบบอื่นโดยสูบบุหร่ีมวน
เองมากที่สุดซึ่งใกลเคียงกับการสูบฮุกการ/บารากู คิดเปน รอยละ 19.5 และรอยละ  18.8  ตามลําดับ  
 
 สถานที่สูบบุหร่ีของเยาวชน คือ บานเพื่อนมากที่สุด รอยละ  29.3 รองลงมาคือที่บานตนเอง 
ใกลเคียงกับทีส่าธารณะคิดเปนรอยละ  23.0 และ 21.1  ตามลําดับ  สวนสถานที่ที่สูบบุหร่ีนอยที่สุด 
คือ โรงเรียนและงานในสังคมคิดเปนรอยละ 7.0 และ 5.1 ตามลําดับและประมาณครึ่งหนึ่งไมเคยสูบ 
บุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา สวนกลุมที่สูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชาเปนบางวันมีประมาณ  1 ใน 3  
คิดเปนรอยละ  35.9  และกลุมที่สูบบุหร่ีทุกวันในตอนเชาเปนสิ่งแรก รอยละ  12.1 ดังตารางที่  4   
 
 



 

 

34 

 

ตารางที่ 4   จํานวนและรอยละของผูที่สูบบุหร่ีในชวง30 วันที่ผานมาจาํนวน  256  คน จําแนก 
                   ตามการสูบบุหร่ี  
 

การสูบบุหร่ีในชวง  30  วันที่ผานมา  จํานวน รอยละ 
จํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวัน   
            นอยกวา  1  มวนตอวัน 95 37.1 
            1   มวนตอวัน 87 33.9 
            2 – 5  มวนตอวัน 34 13.3 
            6 – 10  มวนตอวัน 24 9.4 
            11 – 20  มวนตอวัน 6 2.3 
            21 มวนขึ้นไป 10 3.9 
วิธีการไดบุหรีม่าสูบ    
            ซ้ือจากรานขายของชํา 81 31.6 
            ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ 54 21.1 
            ขอจากผูอ่ืน 47 18.4 
            ผูอ่ืนใหบุหร่ี 42 16.4 
            ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน 19 7.4 
            ซ้ือจากเครื่องขายบหุร่ีอัตโนมัต ิ 4 1.6 
            ซ้ือจากหางสรรพสินคา 3 1.2 
            ไดมาโดยวิธีการอื่น 6 2.3 
ยี่หอบุหรี่ท่ีสูบปกต ิ   
             ระบุยีห่อได 114 44.5 
                   - กรุงทอง 43 37.7 
                   - สายฝน 40 35.1 
                   - กรองทิพย 13 11.4 
                   - ยี่หออ่ืนๆ   18 15.8 
             ยี่หอใดก็ได 112 43.8 
             ไมทราบยี่หอ 30 11.7 
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ตารางที่ 4   จํานวนและรอยละของผูที่สูบบุหร่ีในชวง30 วันที่ผานมาจาํนวน  256  คน จําแนก 
                   ตามการสูบบุหร่ี ( ตอ ) 
 

การสูบบุหร่ีในชวง  30  วันที่ผานมา  จํานวน รอยละ 
ราคาบุหรี่ชนดิ 1 ซอง/บุหรี ่20 มวนที่ซ้ือโดยปกต ิ   
      ระบุราคาได 132 51.5 

              ≤  50 บาท 104 40.6 

             51 – 100  บาท 21 8.2 

             ≥  100 บาท 7 2.7 

      ไมไดซ้ือบหุร่ีหรือไมไดซ้ือบุหร่ีทั้งซอง 124 48.4 
จํานวนเงินท่ีจายในการซื้อบหุรี่   
      ระบุราคาได 145 56.6 

             ≤  100  บาท 72 28.1 

             101 – 200  บาท 39 15.2 

             ≥   200 บาท 34 13.3 

      ไมเคยจายเงินเอง 111 43.4 
คาใชจายท่ีไดรับโดยปกติตอเดือน   
       ต่ํากวา  1,000  บาท 14 5.5 
       1,000 – 1,999  บาท 40 15.6 
       2,000 – 2,999  บาท 38 14.8 
       3,000 – 3,999  บาท 88 34.4 
       4,000 – 4,999  บาท 40 15.6 
       5,000  บาทขึ้นไป 36 14.1 
Mean =  3,860.59  บาท  Min =  200   บาท  Max =  16,000    บาท  S.D. = 2802.123 
มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนือ่งจากอายุไมถึงเกณฑกําหนด   
    ไมเคยซื้อบหุร่ีเองในชวง  30 วันที่ผานมา 63 24.6 
    เคยถูกปฏิเสธการขายทุกครั้ง 50 19.5 
    เคยถูกปฏิเสธการขายบางครั้ง 50 19.5 
    ไมเคยมีผูขายใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด 93 36.4 
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ตารางที่ 4   จํานวนและรอยละของผูที่สูบบุหร่ีในชวง30 วันที่ผานมาจาํนวน  256  คน จําแนก 
                   ตามการสูบบุหร่ี  (ตอ) 
 

การสูบบุหร่ีในชวง  30  วันที่ผานมา   จํานวน รอยละ 
เคยใชยาสูบรปูแบบอื่นนอกจากบุหรี่   
       เคี้ยวยาเสน 12 4.7 
       จุกยาฉนุขางกระพุงแกม        13 5.1 
       สูบซิการ 21 8.2 
       สูบบุหร่ีมวนเอง 50 19.5 
       สูบไปป 12 4.7 
       สูบฮุกการ/บารากู 48 18.8 
       ไมเคย 100 39.1 
สถานที่สูบบุหรี่โดยปกต ิ   
        บานเพื่อน 75 29.3 
        บาน 59 23.0 
        ที่สาธารณะ 54 21.1 
        อ่ืนๆระบุได 37 14.5 
        โรงเรียน 18 7.0 
        ในงานสงัคม 13 5.1 
เคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา   
       ไมเคย 133 51.9 
       เคยบางวนั 92 35.9 
       เคยทุกวัน 31 12.1 
 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจําแนกตามเพศ พบวา  การสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ัง
นักเรียนชายมากกวานักเรยีนหญิง คิดเปนรอยละ 42.3 และรอยละ 22.8 ตามลําดับ เปนไปในทิศทาง
เดียวกับการสูบบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา    มีเยาวชนชายมีการสูบมากกวาเยาวชนหญิง คิดเปน
รอยละ 26.3  และรอยละ 10.1 ตามลําดับ   การใชยาสูบอืน่ๆทุกประเภทเยาวชนชายมีการใชมากกวา
เยาวชนหญิง  สําหรับยาสูบรูปแบบอื่นที่มกีารใชมากที่สุดเยาวชนชายใชบุหร่ีมวนเองคิดเปนรอยละ  
5.7  สวนเยาวชนหญิง ใชบาระกู คิดเปนรอยละ  1.7   ดังตารางที่  5  
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ตารางที่ 5   จํานวนและรอยละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจําแนกตามเพศ 
 

ชาย  ( 697 ) หญิง ( 720 ) รวม ( 1,417 ) พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การสูบบุหรี่อยางนอย  
1  คร้ัง 

295 42.3 164 22.8 459 32.4 

       
การสูบบุหรี่ปจจุบัน  183 26.3 73 10.1 256 18.1 
       
การใชยาสบูอ่ืนๆ       
- ยาเสน 9 1.3 3 0.4 12 0.8 
- ยาฉุน จกุขางแกม 11 1.6 2 0.3 13 0.9 
- ซิการ 16 2.3 5 0.7 21 1.5 
- บุหร่ีมวนเอง 40 5.7 10 1.4 50 3.5 
- ไปป 9 1.3 3 0.4 12 0.8 
- บาระกู 36 5.2 12 1.7 48 3.4 
       
(  )  จํานวนตวัอยาง 
  

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของยาวชนจําแนกตามระดับการศกึษา พบวา  การสูบบุหร่ีอยางนอย  
1  คร้ัง พบในเยาวชนระดบัอาชีวศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ  37.6  รองลงมาคือ เยาวชนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใกลเคียงกับระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ  30.6 และรอยละ 30.5  
ตามลําดับ   สวนการสูบบหุร่ีในชวง 30 วันที่ผานมาเยาวชนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมีการสูบ
มากที่สุด รอยละ 19.8   รองลงมาใกลเคียงกันระหวางเยาวชนระดับมธัยมศึกษาตอนตน และระดบั
อาชีวศึกษา คดิเปนรอยละ  17.3  และรอยละ  16.6  ตามลําดับ      

 
 การใชยาสูบอืน่ๆทุกประเภท พบวา เยาวชนที่กําลังศกึษาระดับมัธยมศึกษาปลายมกีารใช
มากกวาเยาวชนกลุมอื่น โดยเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนตนใช
บุหร่ีมวนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ  4.7 และ รอยละ 3.3 ตามลําดับ   สวนเยาวชนระดับอาชีวะใช
บาระกู คิดเปนรอยละ 2.5  ใกลเคียงกับการใชบุหร่ีมวนเอง คิดเปนรอยละ  2.2  ดังตารางที่  6  
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ตารางที่ 6   จํานวนและรอยละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย ( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 ) 

รวม 
( 1,417) 

พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบบุหร่ีอยาง
นอย  1  คร้ัง 

159 30.5 162 30.6 138 37.6 459 32.4 

         
การสูบบุหร่ีปจจุบัน  90 17.3 105 19.8 61 16.6 256 18.1 
         
การใชยาสูบอืน่ๆ         
- บุหร่ีมวนเอง 17 3.3 25 4.7 8 2.2 50 3.5 
- บาระกู 17 3.3 22 4.2 9 2.5 48 3.4 
- ซิการ 2 0.4 18 3.4 1 0.3 21 1.5 
- ยาเสน 1 0.2 10 1.9 1 0.3 12 0.8 
- ยาฉุน จกุขางแกม 1 0.2 12 2.3 0 0 13 0.9 
- ไปป 6 1.2 5 0.9 1 0.3 12 0.8 
(  )  จํานวนตวัอยาง 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจําแนกตามพื้นที่   พบวา นักเรยีนที่อยูนอกเขตพื้นที่
อําเภอเมืองเคยลองสูบบุหร่ีมากกวาในเขตอําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 31.2 และ 34.5 ตามลําดับ  
เปนไปในทิศทางเดียวกับการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ซ่ึงเยาวชนอยูนอกเขตอําเภอเมืองมีการสูบบุหร่ี
รอยละ  19.7 ในเขตอําเภอเมืองรอยละ  17.1  ยาสูบอื่นๆที่กลุมนักเรียนใชมากที่สุดไดแก บุหร่ีมวน
เอง  บาระกูและซิการตามลาํดับสอดคลองกันทั้งสองพื้นที่   

 
สถานที่ของเยาวชนที่อยูในเขตอําเภอเมืองใชในการสูบบุหร่ีมากที่สุดคือบานเพื่อน  บาน

ตนเองและที่สาธารณะ สวนเยาวชนที่อยูนอกเขตอําเภอเมืองสถานที่สูบบุหร่ีมากที่สุด คือบานเพื่อน
ใกลเคียงกับสถานที่สาธารณะและบานตนเอง  ซ่ึงอัตราการสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชาของ
เยาวชนที่อยูในเขตอําเภอเมอืงมากกวาเยาวชนที่อยูนอกเขตอําเภอเมืองคิดเปนรอยละ 20.9 และ 18.7  
ตามลําดับ  ดังตารางที่  7  
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ตารางที่ 7   จํานวนและรอยละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจําแนกตามพื้นที่    
                    

เขตอําเภอเมือง ( 889  ) นอกเขตอําเภอเมือง ( 528 ) รวม  ( 1,417) พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การสูบบุหรี่อยาง
นอย  1  คร้ัง 

277 31.2 182 34.5 459 32.4 

การสูบบุหรี่ปจจุบัน  152 17.1 104 19.7 256 18.1 
การใชยาสบูอ่ืนๆ       
   บุหร่ีมวนเอง 31 3.5 19 3.6 50 3.6 
   บาระกู 25 2.8 23 4.4 48 3.4 
   ซิการ 19 2.1 2 0.4 21 1.5 
   ยาฉุน จกุขางแกม 12 1.3 1 0.2 13 0.9 
   ยาเสน 10 1.1 2 0.4 12 0.9 
   ไปป 9 1.0 3 0.6 12 0.9 
       
สถานที่สูบบุหรี่ 277 100.0 182 100.0 459 100.0 
   บาน 60 21.7 41 22.5 101 22.0 
   โรงเรียน 10 3.6 18 9.9 28 6.1 
   บานเพื่อน 102 36.8 48 26.4 150 32.7 
   ในงานสังคม 6 2.2 14 7.7 20 4.4 
   ที่สาธารณะ 40 14.4 45 24.7 85 18.5 
   อ่ืนๆ 47 17.0 11 6.0 58 12.6 
   ไมตอบ 12 4.3 5 2.7 17 3.7 
       
สูบบุหรี่เปนสิง่แรก
ตอนเชา 

277 100.0 182 100.0 459 100.0 

   ไมเคย 191 68.9 138 75.8 329 71.7 
   บางครั้ง 58 20.9 34 18.7 92 20.0 
   เปนปกต ิ 25 9.0 6 3.3 31 6.7 
   ไมตอบ 3 1.1 4 2.2 7 1.6 
(  )  จํานวนตวัอยาง 
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4.2.2  การสูบบุหรี่ของบุคคลท่ีพักอาศัยในบาน 
 

การสูบบุหร่ีของบุคคลในครัวเรือนของเยาวชน พบวา ประมาณ  1 ใน  3  คิดเปนรอยละ  
39.7   มีบุคคลในบานสูบบุหร่ีอยูในปจจบุันไมรวมตวัเยาวชนเองเฉลี่ย  1.71  คน  จํานวนนอยทีสุ่ด  
คือ 1  คน  จํานวนมากที่สุด คือ  6  คน ซ่ึงประมาณ  1  ใน 4  คิดเปนรอยละ  25.3   มีจํานวนผูสูบ
บุหร่ีในครอบครัว  1  คน    สําหรับผูที่สูบบุหร่ีในครอบครัวมากที่สุด คือ พอ คิดเปนรอยละ  27.2   
รองลงมาไดแก ลุง/ปา/นา/อา คิดเปนรอยละ  10.9   พี่ชาย/นองชายคิดเปนรอยละ  9.5  ดังตารางที่  8  

 
ตารางที่ 8    จาํนวนและรอยละของเยาวชนจํานวน  1,417  คนจําแนกตามการสูบบุหร่ีของบุคคล 
                    ที่พักอาศัยในบาน 
 

การสูบบุหร่ีของบุคคลที่พักอาศัยในบาน จํานวน รอยละ 
บุคคลท่ีพักอาศัยในบานปจจุบันท่ีสูบบุหรี่   
          มี 562 39.7 
                1  คน 358 25.3 
                2  คน 128 9.0 
                3  คน 29 2.0 
                4  คน 20 1.4 
                5  คนขึ้นไป 27 1.8 
                Mean =  1.71   คน Min =  1  คน  Max =  6  คน   S.D. = 10.78 
          ไมมี 838 59.1 
          ไมตอบ 17 1.2 
   
ผูท่ีสูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัว   
           พอ 385 27.2 
           แม 45 3.2 
           พี่ชาย/นองชาย 135 9.5 
           พี่สาว/นองสาว 16 1.1 
           ลุง/ปา/นา/อา 154 10.9 
           ปู/ยา/ตา/ยาย 61 4.3 
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บุคคลแวดลอมของเยาวชนในจังหวดันนทบุรีที่มีการสูบบุหร่ีมากที่สุด คือ พอ คดิเปน
รอยละ 31.8   รองลงมาไดแกกลุมเพื่อนสนิท คิดเปนรอยละ 21.4   และ แมมกีารสูบบุหร่ี คิดเปน 
รอยละ  2.8    นอกจากนั้นเมื่อพิจารณากลุมคนใกลชิดที่เคยสูบบุหร่ีแตเลิกแลวก็สอดคลองกับกลุม
คนใกลชิดทีย่งัสูบอยู คือ  พอ เคยสูบแตเลิกแลวมมีากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 16.3    เพื่อนสนิท คิดเปน 
รอยละ  9.4   และแม คิดเปนรอยละ  3.5  ดังตารางที่ 9  

 
ตารางที่ 9   จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน  1,417  คนจําแนกตามการสูบบุหร่ีของบุคคล 
                   แวดลอม 
 

การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด บุคคลแวดลอม 
สูบ เคยสูบแต

เลิกแลว 
ไมสูบ ไมทราบ ไมตอบ 

พอ 450 231 645 62 29 
 ( 31.8 ) ( 16.3 ) ( 45.5 ) ( 4.4 ) ( 2.0 ) 
แม 40 50 1,182 57 88 
 ( 2.8 ) ( 3.5 ) ( 83.4 ) ( 4.0 ) ( 6.2 ) 
เพื่อนสนิท 303 133 722 189 70 
 ( 21.4 ) ( 9.4  ) ( 51.0 ) ( 13.3 ) ( 4.9 ) 
      
(  )  รอยละ 
 
   
4.3   ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนในจงัหวัดนนทบุรี  
 
4.3.1  ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
 

เมื่อเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี เยาวชนสวนใหญ คิดเปนรอยละ  74.1  ไมสูบ
อยางแนนอน     สวนกลุมอาจจะไมสูบคิดเปนรอยละ  12.1    อาจจะสูบคิดเปนรอยละ  9.5 และกลุม
ที่สูบอยางแนนอนคิดเปนรอยละ  3.6    ประมาณ  2  ใน  3 คิดเปนรอยละ 67.1  คนในครอบครัว
เคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี  
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 ความคิดจะสูบบุหร่ีของเยาวชนในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา สวนใหญคิดเปน   
รอยละ 78.9  ไมสูบอยางแนนอน  กลุมที่อาจจะไมสูบคิดเปนรอยละ  11.0   สอดคลองกับในระยะ
อีก  5  ปขางหนากลุมเยาวชนสวนใหญ คิดเปนรอยละ  77.8  ไมสูบอยางแนนอน และอาจจะสูบ
รอยละ 13.4   สวนความคิดเกี่ยวกับการเลกิสูบบุหร่ี  พบวา กลุมที่คิดวาการเลิกสูบบุหร่ีไมยากอยาง
แนนอนมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ  41.1 รองลงมาใกลเคียงกันกลุมที่คิดวาอาจจะไมยากกับกลุมที่
คิดวาอาจจะยาก คิดเปนรอยละ  25.3 และรอยละ 22.2  ตามลําดับ ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10   จาํนวนและรอยละของเยาวชนจํานวน  1,417  คน จําแนกตามความรูและทัศนคติตอ 
                     การสูบบุหร่ี 
 

ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
เพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่   
     ไมสูบอยางแนนอน 1,050 74.1 
      อาจจะไมสูบ 172 12.1 
      อาจจะสูบ 135 9.5 
      สูบอยางแนนอน 51 3.6 
      ไมตอบ 9 0.6 
มีคนในครอบครัวเคยพูดถงึอันตรายของการสูบบุหรี่   
      มี 951 67.1 
      ไมมี 459 32.4 
      ไมตอบ 7 0.5 
ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนาคิดวาจะสบูบุหรี่   
      ไมสูบอยางแนนอน 1,118 78.9 
       อาจจะไมสูบ 156 11.0 
       อาจจะสูบ 85 6.0 
       สูบอยางแนนอน 49 3.5 
       ไมตอบ 9 0.6 
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ตารางที่ 10   จาํนวนและรอยละของเยาวชนจํานวน  1,417  คน จําแนกตามความรูและทัศนคติตอ 
                     การสูบบุหร่ี ( ตอ ) 
 

ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
ในอีก 5 ปขางหนาคิดวาจะสบูบุหรี่   
      ไมสูบอยางแนนอน 1,103 77.8 
      อาจจะไมสูบ 190 13.4 
      อาจจะสูบ 79 5.6 
      สูบอยางแนนอน 34 2.4 
      ไมตอบ 11 0.8 
 ความยากในการเลิกสูบบุหรี่   
     ไมยากอยางแนนอน 583 41.1 
      อาจจะไมยาก 358 25.3 
      อาจจะยาก 314 22.2 
      ยากอยางแนนอน 153 10.8 
      ไมตอบ 9 0.6 

 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเหน็วาเดก็ชายทีสู่บบุหร่ี 

มีมากกวาเด็กที่ไมสูบบุหร่ีเยาวชนชายและหญิง มีความคิดเห็นสอดคลองกันโดยกลุมเยาวชนชาย 
ประมาณครึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 47.3 คิดวาเดก็ชายทีสู่บบุหร่ีมีมากกวาไมสูบสวนกลุมเยาวชนหญิง 
สวนใหญคดิเปนรอยละ 60.5 คิดวาเดก็ชายที่สูบบุหร่ีมากกวาไมสูบ    สวนความคิดเห็นเกี่ยวกบั
เด็กหญิงที่สูบบุหร่ีมากกวาเด็กที่ไมสูบบุหร่ี กลุมเยาวชนชายและเยาวชนหญิงมีความคิดเหน็
สอดคลองกันในอัตราที่ใกลเคียงกันคือวาสวนใหญเยาวชนชายรอยละ 79.3 และเยาวชนหญิงรอยละ
75.6   คิดวาเดก็หญิง ที่สูบบุหร่ีมีจํานวนนอยกวาเด็กหญงิที่ไมสูบ  

 
 การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบมีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูทีไ่มสูบบุหร่ี พบวา กลุมเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ ประมาณ 1 ใน 3  คิดเปนเยาวชนชายรอยละ 37.3  
เยาวชนหญิงรอยละ  42.6    คิดวาการสบูบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลายนอยกวาผูทีไ่ม
สูบบุหร่ี  ใกลเคียงกับกลุมเยาวชนที่คิดวาการสูบบุหร่ีไมมีผลตอทําใหรูสึกผอนคลาย เยาวชนชาย
รอยละ  36.1  เยาวชนหญิง รอยละ 32.4   
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 เด็กผูชายและเด็กหญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาเดก็ที่ไมสูบ พบวา กลุมเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ สวนใหญคิดวาเดก็ชายและเดก็หญิงที่สูบบุหร่ีดู
นาสน ใจนอยกวาเด็กที่ไมสูบ และประมาณ  1  ใน   4   คิดวาเดก็ชายและเด็กหญิงที่สูบบุหร่ีมีความ
นาสนใจไมแตกตางจากเด็กที่ไมสูบบุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตวัเพิ่มขึ้นหรือลดลง พบวา กลุมเยาวชนชายและเยาวชนหญิงมี
ความคิดเหน็สอดคลองกันคือ คิดวามีน้าํหนักตวัลดลงมีจํานวนมากที่สุด เยาวชนชายประมาณ
คร่ึงหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.5   และเยาวชนหญิงประมาณ 2 ใน 3  คิดเปนรอยละ 62.2  คิดวาการสูบ
บุหร่ีทําใหน้ําหนักตวัลดลง โดยกลุมเยาวชนทั้งชายและหญิงอีกประมาณ 1 ใน 3 คิดวาการสูบบหุร่ี
ทําใหมีน้ําหนกัตัวไมแตกตางกัน 

 
การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอชีวิต  พบวา กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน คือ สวนใหญ คิดเปนเยาวชนชายรอยละ 81.2 และ เยาวชนหญิงรอยละ 87.8   คิดวาการสูบบุหร่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพแนนอน    โดยมีกลุมเยาวชนทั้งชายและหญิงประมาณรอยละ 3 – 4  ที่คิดวา
การสูบบุหร่ีไมเปนอันตรายแนนอน  

 
การเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเหน็สอดคลองกัน คือ 

ประมาณครึ่งหนึ่ง คดิเปนเยาวชนชาย รอยละ  50.1  เยาวชนหญิงรอยละ  47.9      คิดวาไมเลิกคบ
เพื่อนที่สูบบุหร่ี และอีกประมาณ  1 ใน  3  คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ  31.3  เยาวชนหญิงรอยละ  
27.8  คิดวาเลกิคบเพื่อนบางคนที่สูบบุหร่ี  

 
ความคิดเหน็ตอผูชายที่สูบบุหร่ี พบวา กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ  40.4  เยาวชนหญิงรอยละ  50.5  คิดวาผูชายที่
สูบบุหร่ีเปนคนที่โง     และประมาณ  1 ใน 4  คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ  28.4  เยาวชนหญิงรอยละ  
21.1  คิดวาเปนผูที่ขาดความมั่นใจ    และคิดวาเปนผูลมเหลวเยาวชนชายรอยละ 20.2  เยาวชนหญิง 
รอยละ  20.1 

 
ความคิดเหน็ตอผูหญิงที่สูบบุหร่ี  พบวา กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ  53.7  เยาวชนหญิงรอยละ  55.4   คิดวาผูหญิง
ที่สูบบุหร่ีเปนคนที่โง   และประมาณ  1 ใน 4  คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ  23.5  เยาวชนหญิงรอยละ  
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18.6 คิดวาเปนผูที่ขาดความมั่นใจ    และคิดวาเปนผูลมเหลวเยาวชนชายรอยละ 16.8  เยาวชน
หญิง รอยละ  20.0 

 
ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบหุร่ีภายใน 1 – 2  ป พบวา กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิด 

เห็นสอดคลองกัน คือ เกือบครึ่งหนึ่ง   คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ  48.6  เยาวชนหญิงรอยละ  43.1   
คิดวาหากเลิกสูบบุหร่ีภายใน 1 – 2 ป ชีวติจะยนืยาว และอีกประมาณ  1  ใน  4    คิดเปนเยาวชนชาย 
รอยละ  26.4  เยาวชนหญิงรอยละ  19.7 คิดวาหากเลิกสบูบุหร่ีอาจจะทําใหชีวติยืนยาว สวนที่เหลือ
คิดวาอาจจะไมยืนยาวและไมยืนยาวแนนอน ดังตารางที ่11  

 
ตารางที่ 11  จาํนวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจํานวน 1,417  คน จําแนก 
                    ตามเพศ 
 

เพศ 
ชาย  ( 697 ) หญิง ( 720 ) รวม ( 1,417 ) 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เด็กชายสูบบุหรี่มากกวาเด็กท่ีไมสูบบุหรี่     
    มากกวา 330 47.3 436 60.5 766 54.1 
    นอยกวา 183 26.3 137 19.0 320 22.6 
    ไมแตกตางกัน 175 25.1 143 19.9 318 22.4 
    ไมตอบ 9 1.3 4 0.6 13 0.9 
เด็กหญิงสูบบุหรี่มากกวาเด็กท่ีไมสูบบุหรี่     
    มากกวา 58 8.3 73 10.1 131 9.2 
    นอยกวา 553 79.3 545 75.6 1,098 77.5 
    ไมแตกตางกัน 83 11.9 98 13.6 181 12.8 
    ไมตอบ 3 0.5 4 0.7 7 0.5 
การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีมี่ความรูสึกผอนคลายมากกวาผูไมสูบบุหรี่   
    มากกวา 182 26.1 173 24.0 355 25.1 
    นอยกวา 260 37.3 307 42.6 567 40.0 
    ไมแตกตางกัน 252 36.1 233 32.4 485 34.2 
     ไมตอบ 3 0.5 7 1.0 10 0.7 
(   ) จํานวนตวัอยาง 
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ตารางที่ 11  จาํนวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจํานวน 1,417  คน จําแนก 
                    ตามเพศ  ( ตอ ) 
 

เพศ 
ชาย  ( 697 ) หญิง ( 720 ) รวม ( 1,417 ) 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เด็กชายท่ีสูบบหุรี่ดูนาสนใจมากกวาเด็กท่ีไมสูบ    
    มากกวา 74 10.6 88 12.2 162 11.4 
    นอยกวา 400 57.4 461 64.0 861 60.8 
    ไมแตกตางกัน 220 31.5 166 23.1 386 27.2 
    ไมตอบ 3 0.5 5 0.7 8 0.6 
เด็กหญิงท่ีสูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาเด็กท่ีไมสูบ    
    มากกวา 51 7.3 31 4.3 82 5.8 
    นอยกวา 460 66.0 549 76.3 1,009 71.2 
    ไมแตกตางกัน 183 26.2 134 18.6 317 22.4 
    ไมตอบ 3 0.5 6 0.8 9 0.6 
การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง    
    เพิ่มขึ้น 34 4.9 37 5.2 71 5.0 
    ลดลง 380 54.5 448 62.2 828 58.4 
    ไมแตกตางกัน 279 40.0 230 31.9 509 35.9 
    ไมตอบ 4 0.6 5 0.7 9 0.6 
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ     
    ไมเปนอันตรายแนนอน 29 4.2 25 3.6 54 3.8 
     อาจจะไมอันตราย 29 4.2 40 5.6 69 4.9 
     อาจจะอันตราย 69 9.9 17 2.4 86 6.1 
     อันตรายอยางแนนอน 566 81.2 632 87.8 1,198 84.5 
    ไมตอบ 4 0.6 6 0.8 10 0.7 
(   ) จํานวนตวัอยาง 
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ตารางที่ 11   จาํนวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจํานวน 1,417  คนจําแนก 
                     ตามเพศ ( ตอ ) 

เพศ 
ชาย  ( 697 ) หญิง ( 720 ) รวม ( 1,417 ) 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เลิกคบกับเพื่อนท่ีสูบบุหรี่       
    ไมเลิกคบ 349 50.1 345 47.9 694 48.9 
     เลิกคบบางคน 218 31.3 200 27.8 418 29.5 
     เลิกคบเปนสวนใหญ 60 8.6 93 12.9 153 10.8 
     เลิกคบทั้งหมด 67 9.6 76 10.6 143 10.1 
    ไมตอบ 3 0.5 6 0.8 9 0.6 
ความคิดตอผูชายท่ีสูบบุหรี ่       
    ขาดความมัน่ใจ 198 28.4 152 21.1 350 24.7 
    โง 282 40.4 364 50.5 646 45.6 
     ผูลมเหลว 141 20.2 145 20.1 286 20.2 
     ผูประสบผลสําเร็จ/ฉลาด 14 2.0 13 1.8 27 1.9 
     ผูมีประสบการณมาก 58 8.3 40 5.5 98 6.9 
    ไมตอบ 4 0.6 6 0.8 10 0.7 
ความคิดตอผูหญิงท่ีสูบบุหรี่       
    ขาดความมัน่ใจ 164 23.5 134 18.6 298 21.0 
    โง 374 53.7 399 55.4 773 54.6 
     ผูลมเหลว 117 16.8 144 20.0 261 18.4 
     ผูประสบผลสําเร็จ/ฉลาด 9 1.2 14 1.9 23 1.7 
     ผูมีประสบการณมาก 27 3.9 24 3.3 51 3.6 
    ไมตอบ 6 0.9 5 0.7 11 0.8 
ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 – 2  ป    
    ไมอยางแนนอน 63 9.0 48 6.7 111 7.8 
     อาจจะไมได 100 14.3 71 5.0 171 12.1 
     อาจจะได 184 26.4 279 19.7 463 32.7 
    ไดอยางแนนอน 339 48.6 310 43.1 649 45.8 
    ไมตอบ 11 1.6 12 1.7 23 1.6 
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ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดเหน็วา
เด็กชายที่สูบบุหร่ีมีมากกวาเด็กที่ไมสูบบุหร่ีเยาวชนทุกระดับการศกึษามีความคิดเหน็สอดคลองกัน 
คือประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 59.7 มัธยมปลายรอยละ 46.1 อาชีวศึกษารอยละ 
57.5   คิดวาเด็กชายที่สูบบหุร่ีมีมากกวาเด็กที่ไมสูบ และอีกประมาณ 1 ใน 4  คิดวามีจํานวนไม
แตกตางกนั  และ ความคิดเหน็เกี่ยวกับเด็กหญิงที่สูบบุหร่ีมากกวาเด็กทีไ่มสูบบุหร่ีเยาวชนทุกระดับ
การศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ สวนใหญคดิเปนระดับมัธยมตนรอยละ 83.5  มัธยมปลาย
รอยละ 78.6  อาชีวศึกษา รอยละ 67.3  คิดวาเดก็หญิงที่สูบบุหร่ีมีจํานวนนอยกวาเด็กหญิงที่ไมสูบ
บุหร่ี  

 
 การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบมีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูทีไ่มสูบบุหร่ี พบวา เยาวชนที่กําลัง
ศึกษาระดับมธัยมตนและอาชีวศึกษาประมาณ 1 ใน 3   คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 38.6 และ
อาชีวศึกษารอยละ  41.9  คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลายไมแตกตางจากการ
ไมสูบบุหร่ี สวนเยาวชนที่กาํลังศึกษาระดบัมัธยมปลายประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 49.7  คิดวา 
การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีผอนคลายนอยกวาการไมสูบบุหร่ี 
 

เด็กชายและเดก็หญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาเด็กทีไ่มสูบ พบวา เยาวชนทุกระดับการ 
ศึกษามีความเห็นสอดคลองกัน คือ สวนใหญคิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 60.6 มัธยมปลายรอยละ 
67.5 และอาชีวศึกษารอยละ 51.2  คิดวาเด็กชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจนอยกวาเดก็ชายที่ไมสูบบุหร่ี 
และเดก็หญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจนอยกวาเด็กหญิงทีไ่มสูบบุหร่ี คิดเปนมัธยมตนรอยละ 77.2 มัธยม
ปลายรอยละ 73.3 และอาชีวศึกษารอยละ 59.7   

 
การสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตวัเพิ่มขึ้นหรือลดลง พบวา เยาวชนทกุระดับการศึกษามีความ

คิดเห็นสอดคลองกัน คือ เยาวชนระดับมธัยมตนและมธัยมปลายสวนใหญ คดิเปนระดับมัธยมตน
รอยละ  62.0  และระดับมธัยมปลายรอยละ 61.6  และระดับอาชวีศกึษาประมาณครึ่งหนึ่งคิดเปน         
รอยละ 48.8    คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตวัลดลง และระดับอาชวีศึกษา รอยละ 45.5 คิดวาการ
สูบบุหร่ีไมทําใหน้ําหนักแตกตางกัน 

 
การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอชีวิต พบวา เยาวชนทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน คือ สวนใหญ คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 88.7  ระดับมัธยมปลายรอยละ  87.3  และระดบั
อาชีวศึกษารอยละ 74.6 คิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแนนอน  
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การเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 48.6  ระดับมัธยมปลายรอยละ 55.4  และ
อาชีวศึกษารอยละ 40.3 ไมเลิกคบเพื่อนทีสู่บบุหร่ี  และอีกประมาณ 1 ใน 3  คิดเปนระดับมัธยมตน
รอยละ 29.9  ระดับมัธยมปลายรอยละ 28.7  และอาชีวศกึษารอยละ 30.0  คิดวาเลิกคบบางคน  

 
ความคิดเหน็ตอผูชายที่สูบบุหร่ี พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน  คือ ประมาณครึ่งหนึ่งของเยาวชนระดบัมัธยมตนและอาชีวศกึษา  คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 
48.8  และอาชีวศึกษารอยละ 54.8 คิดวาผูชายที่สูบบุหร่ีเปนคนโง และประมาณ 1 ใน  3 ของเยาวชน
ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมปลายคิดวาผูชายที่สูบบุหร่ีเปนคนโงใกลเคียงกับคิดวาเปนคนขาดความ
มั่นใจ    

 
ความคิดเหน็ตอผูหญิงที่สูบบุหร่ี พบวา เยาวชนทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน  คือประมาณครึ่งหนึ่ง คดิเปนระดับมัธยมตนรอยละ 59.7  ระดับมัธยมปลายรอยละ 42.5  และ
ระดับอาชีวศกึษารอยละ 64.6 คิดวาผูหญิงที่สูบบุหร่ีเปนผูที่โง  รองลงมาคิดวาเปนผูที่ลมเหลวและ
ขาดความมั่นใจ   

 
ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบหุร่ีภายใน 1 – 2  ป พบวา เยาวชนทุกระดับการศกึษามีความ

คิดเห็นสอดคลองกัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนระดับมธัยมตนรอยละ 41.8 ระดับมัธยมปลาย
รอยละ 52.6 และอาชีวศึกษารอยละ 41.7 คิดวาหากเลิกสบูบุหร่ีภายใน 1–2 ป ชีวิตจะยืนยาวแนนอน
และอีกประมาณ  1 ใน  3  คิดวาการเลิกสบูบุหร่ีใน 1 – 2  ป ชีวิตอาจจะยืนยาว ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  จาํนวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจํานวน  1,417 คน จําแนก 
                    ตามระดับการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา 
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 ) 

รวม 
( 1,417) 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เด็กชายสูบบุหรี่มากกวาเด็กท่ีไมสูบบุหรี่      
    มากกวา 311 59.7 244 46.1 211 57.5 766 54.1 
    นอยกวา 94 18.0 160 30.2 66 17.9 320 22.6 
    ไมแตกตางกัน 107 20.5 121 22.9 90 24.5 318 22.4 
    ไมตอบ 9 1.7 4 0.7 0 0 13 0.9 
เด็กหญิงสูบบุหรี่มากกวาเด็กท่ีไมสูบบุหรี่     
    มากกวา 28 5.4 71 13.4 32 8.7 131 9.2 
    นอยกวา 435 83.5 416 78.6 247 67.3 1,098 77.5 
    ไมแตกตางกัน 53 10.2 40 7.6 88 23.9 181 12.8 
    ไมตอบ 5 0.9 2 0.4 0 0 7 0.5 
การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีมี่ความรูสึกผอนคลายมากกวาผูไมสูบบุหรี่    
    มากกวา 142 27.3 133 25.1 80 21.8 355 25.1 
    นอยกวา 171 32.8 263 49.7 133 36.2 567 40.0 
    ไมแตกตางกัน 201 38.6 130 24.6 154 41.9 485 34.2 
    ไมตอบ 7 1.3 3 0.6 0 0 10 0.7 
เด็กชายท่ีสูบบหุรี่ดูนา สนใจมากกวาเด็กท่ีไมสูบ      
    มากกวา 65 12.5 55 10.4 42 11.4 162 11.4 
    นอยกวา 316 60.6 357 67.5 188 51.2 861 60.8 
    ไมแตกตางกัน 134 25.7 115 21.7 137 37.3 386 27.2 
    ไมตอบ 6 1.2 2 0.4 0 0 8 0.6 
เด็กหญิงท่ีสูบบุหรี่ดูนา สนใจมากกวาเด็กท่ีไมสูบ     
    มากกวา 26 5.0 27 5.1 29 7.9 82 5.8 
    นอยกวา 402 77.2 388 73.3 219 59.7 1,009 71.2 
    ไมแตกตางกัน 86 16.5 112 21.2 119 32.4 317 22.4 
    ไมตอบ 7 1.3 2 0.4 0 0 9 0.6 
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ตารางที่ 12  จาํนวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจํานวน  1,417 คน จําแนก 
                    ตามระดับการศกึษา( ตอ ) 
 

ระดับการศึกษา 
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 ) 

รวม 
( 1,417) 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง      
    เพิ่มขึ้น 27 5.2 23 4.3 21 5.7 71 5.0 
    ลดลง 323 62.0 326 61.6 179 48.8 828 58.4 
    ไมแตกตางกัน 164 31.5 178 33.6 167 45.5 509 35.9 
    ไมตอบ 7 1.3 2 0.4 0 0 9 0.6 
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ      
    ไมเปนอันตรายแนนอน 16 3.1 12 2.3 26 7.1 54 3.8 
     อาจจะไมอันตราย 12 2.3 29 5.5 28 7.6 69 4.9 
     อาจจะอันตราย 26 5.0 21 3.9 39 10.6 86 6.1 
     อันตรายอยางแนนอน 462 88.7 462 87.3 274 74.6 1,198 84.5 
    ไมตอบ 5 0.9 5 0.9 0 0 10 0.7 
เลิกคบกับเพื่อนท่ีสูบบุหรี่         
    ไมเลิกคบ 253 48.6 293 55.4 148 40.3 694 48.9 
     เลิกคบบางคน 156 29.9 152 28.7 110 30.0 418 29.5 
     เลิกคบเปนสวนใหญ 56 10.7 35 6.6 62 16.9 153 10.8 
     เลิกคบทั้งหมด 51 9.8 45 8.5 47 12.8 143 10.1 
    ไมตอบ 5 0.9 4 0.8 0 0 9 0.6 
ความคิดตอผูชายท่ีสูบบุหรี ่       
    ขาดความมัน่ใจ 99 19.0 186 35.2 65 17.7 350 24.7 
    โง 254 48.8 191 36.1 201 54.8 646 45.6 
     เปนผูลมเหลว 116 22.3 107 20.2 63 17.2 286 20.1 
     เปนผูประสบผลสําเร็จ 6 1.2 9 1.7 6 1.6 21 1.5 
     ฉลาดหลักแหลม 3 0.6 3 0.6 0 0 6 0.4 
     ผูมีประสบการณมาก 37 7.1 29 5.5 32 8.7 98 6.9 
    ไมตอบ 5 0.9 4 0.8 0 0 9 0.6 
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ตารางที่ 12  จาํนวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจํานวน  1,417 คน จําแนก 
                    ตามระดับการศกึษา( ตอ ) 
 

ระดับการศึกษา 
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 ) 

รวม 
( 1,417) 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ความคิดตอผูหญิงท่ีสูบบุหรี่       
    ขาดความมัน่ใจ 85 16.3 158 29.9 55 14.9 298 21.0 
    โง 311 59.7 225 42.5 237 64.6 773 54.6 
     เปนผูลมเหลว 88 16.9 108 20.4 65 17.7 261 18.4 
     เปนผูประสบผลสําเร็จ 5 0.9 6 1.1 7 1.9 18 1.3 
     ฉลาดหลักแหลม 1 0.2 4 0.8 0 0 5 0.4 
     ผูมีประสบการณมาก 25 4.8 23 4.3 3 0.8 51 3.6 
    ไมตอบ 6 1.2 5 0.9 0 0 11 0.8 
ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 – 2  ป      
    ไมอยางแนนอน 40 7.7 39 7.4 32 8.7 111 7.8 
     อาจจะไมได 43 8.3 64 12.1 64 17.4 171 12.1 
     อาจจะได 208 39.9 137 25.9 118 32.2 463 32.7 
    ไดอยางแนนอน 218 41.8 278 52.6 153 41.7 649 45.8 
    ไมตอบ 12 2.3 11 2.1 0 0 23 1.6 
(  )  จํานวนตวัอยาง 
 
 
4.3.2  การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง   
 

 การไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียงของเยาวชน พบวา  เยาวชนสวนใหญ คิดเปน 
รอยละ  80.6   คิดวาการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียงจะเปนอนัตรายอยางแนนอน   ในชวง 
7 วันที่ผานมาประมาณ 1 ใน 3  มีผูสูบบุหร่ีในบานของเยาวชน โดยเยาวชนประมาณ 1 ใน 5 คิดเปน
รอยละ 21.7  มีผูสูบบุหร่ีในบานของเยาวชนทุกวนัและสวนใหญ คิดเปนรอยละ 64.7 มีผูสูบบุหร่ีอยู
ใกลกับเยาวชนในสถานที่อ่ืนนอกจากบาน แยกเปนมีผูสูบบุหร่ีทุกวันคิดเปนรอยละ  28.5  ใกลเคยีง
กับมีผูสูบบุหร่ีอยูใกล  1 – 2  วัน คิดเปนรอยละ  23.8  ดังตารางที่ 13  
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ตารางที่ 13   จาํนวนและรอยละของเยาวชนจํานวน  1,417  คนจําแนกตามการไดรับควันบุหร่ีจาก    
                      ผูสูบบุหร่ีขางเคียง 
 

การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง จํานวน รอยละ 
การไดรับควนับุหรี่จากผูสูบบุหรี่จะเปนอันตรายตอตัวทาน   
       ไมอันตรายอยางแนนอน 29 2.0 
       อาจจะไมอันตราย 41 2.9 
       อาจจะอันตราย 197 13.9 
       อันตรายอยางแนนอน 1,142 80.6 
จํานวนวันท่ีมีผูสูบบุหรี่ในบานชวง  7 วันท่ีผานมา   
       ไมมี 849 59.9 
       1 – 2  วัน 136 9.6 
       3 – 4  วัน 84 5.9 
       5 – 6  วัน 34 2.4 
       มีทุกวัน 307 21.7 
จํานวนที่มีผูสบูบุหรี่อยูใกลในสถานที่อ่ืนนอกจากบานในชวง  7  วันท่ีผานมา   
       ไมมี 491 34.7 
       1 – 2  วัน 337 23.8 
       3 – 4  วัน 118 8.3 
       5 – 6  วัน 59 4.2 
       มีทุกวัน 404 28.5 
       ไมตอบ 8 0.6 
 
 
4.3.3  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 
 

การไดรับทราบกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่ตางๆ  พบวา   เยาวชนระดับมัธยมศกึษา
เกินกวาครึ่งหนึ่งไดรับทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ เรียงตามลําดับ ไดแก  
อันดับ  1  โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  100% คิดเปนรอยละ  91.5     อันดับ  2 บนรถประจํา
ทาง/รถสาธารณะ คิดเปนรอยละ  88.5     อันดับ  3  ศาสนสถาน  ( เชน วัด  มัสยดิ โบสถ เปนตน )  
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คิดเปนรอยละ  82.1  อันดับ  4  รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศแตจัดเขตสูบบุหร่ีได  คิดเปน
รอยละ 79.4   สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 100%   คิดเปนรอยละ  78.3  สวนสาธารณะ   
คิดเปนรอยละ  74.2  สถานีขนสง คิดเปนรอยละ  73.4   สถานบันเทิง หรือ ผับ บาร  คิดเปนรอยละ  
66.3   โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา คิดเปนรอยละ  65.3  และบริเวณตลาดสด ตลาดนัดเปนสถานที่ที่
นักเรียนทราบนอยที่สุดวาเปนเขตหามสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ  54.5  ดงัตารางที่ 14  
 
ตารางที่ 14   จาํนวนและรอยละของเยาวชนจํานวน  1,417  คนจําแนกตามการไดรับทราบกฎหมาย 
                     หามสูบบุหร่ี 
 

การไดรับทราบกฎหมายหามสูบบุหร่ี สถานที่สาธารณะ 
จํานวน รอยละ 

โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 1,296 91.5 
   

บนรถประจําทาง/รถสาธารณะ 1,154 88.5 
   

ศาสนสถาน ( เชนโบสถ วัด มัสยิด เปนตน ) 1,164 82.1 
   

รานอาหารที่ไมติดเครื่อง ปรับอากาศแตจดัเขตสูบบุหร่ีได 1,125 79.4 
   

สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 1,110 78.3 
   

สวนสาธารณะ 1,052 74.2 
   

สถานีขนสง 1,040 73.4 
   

สถานบันเทิง ( ผับ บาร ) 939 66.3 
   

โรงยิมเนเซียม /สนามกีฬา 926 65.3 
   

บริเวณตลาดสด  ตลาดนัด 772 54.5 
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4.3.4  ทัศนคตติอการเลิกสูบบุหรี่ 
 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนที่เคยสูบบุหร่ี พบวา ตอนนี้เยาวชนที่เคยสูบบุหร่ี
ประมาณ  2 ใน  3  มีความคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีและอีกประมาณ  1 ใน  3  ไมคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ี ซ่ึง
ในชวง 1 ปที่ผานมามีกลุมที่เคยพยายามเลกิสูบบุหร่ีประมาณ  2  ใน 3  โดยกวาครึ่งหนึ่งเคยพยายาม
เลิกสูบบุหร่ี  1 - 3  คร้ัง  สําหรับความมั่นใจในการเลิกสูบบุหร่ีสวนใหญ คิดเปนรอยละ 72.3   คิดวา
ถาตองการเลิกสูบบุหร่ีสามารถเลิกได  
 
 กลุมเยาวชนทีเ่คยสูบบุหร่ีประมาณ 1  ใน  4 คิดเปนรอยละ  24.4   เคยไดรับความชวยเหลือ
หรือคําแนะนําจากเพื่อน  รองลงมา คือ เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิก
สูบบุหร่ีหรือผูเชี่ยวชาญและจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวใกลเคียงกับ เคยไดรับความชวยเหลือ
หรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ  15.3 และ  14.8 ตามลําดับดงัตารางที่  15  
 
ตารางที่ 15   จาํนวนและรอยละของเยาวชนที่เคยสูบบุหร่ี จํานวน  459  คนจําแนกตามทัศนคติตอ 
                     การเลิกสูบบุหร่ี 
 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
คิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ตอนนี ้   
       ใช 274 59.7 
       ไมใช 173 37.7 
       ไมตอบ 12 2.6 
ความพยายามของการเลิกสูบบุหรี่ในรอบ  1  ปท่ีผานมา   
       เคย 262 57.1 
             1 – 3  คร้ัง 198 43.1 
             4 – 6  คร้ัง 24 5.2 
             7 – 9  คร้ัง 13 2.8 
             10  คร้ังขึ้นไป 21 4.6 
             ไมระบุ 6 1.3 
        ไมเคย 182 39.7 
       ไมตอบ 15 3.2 
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ตารางที่ 15   จาํนวนและรอยละของเยาวชนที่เคยสูบบุหร่ี จํานวน  459  คนจําแนกตามทัศนคติ 
                     ตอการเลิกสูบบุหร่ี ( ตอ ) 
 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
ถาตองการเลิกสูบบุหรี่จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได   
        ได 332 72.3 
        ไมได 65 14.2 
        ไมตอบ 62 13.5 
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่   
       เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือ 
       ผูเชี่ยวชาญ 

51 11.1 

       เคยไดรับความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อน 112 24.4 
       เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 68 14.8 
       เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือ 
       ผูเชี่ยวชาญและจากเพื่อนหรือบคุคลในครอบครัว 

70 15.3 

       ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 96 20.9 
       ไมตอบ 62 13.5 
 
 

กลุมเยาวชนทีเ่คยสูบบุหร่ีและปจจุบนัเลิกแลวเกือบครึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ  41.9 ใชระยะ 
เวลาในการเลิกสูบบุหร่ี  1 – 3  เดือนและประมาณ  1  ใน  5  ใชระยะเวลานาน 3 ปหรือมากกวานั้น  

  
 สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําใหตัดสินใจเลิกสบูบุหร่ี ไดแก เหตุผลดานสุขภาพ  คิดเปนรอยละ  
38.4   ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ  24.9   เหตุผลอ่ืนๆ รอยละ  8.6  ประหยดัเงนิ 
รอยละ  7.0  สวนการรณรงคหรือบทลงโทษของโรงเรียนมีผลตอการตัดสินใจเลิกบหุร่ีเพียงรอยละ  
1.1   ดังตารางที่  16   
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ตารางที่  16   จํานวนและรอยละของเยาวชนที่เคยสูบบุหร่ีและปจจุบนัเลิกสูบแลวจํานวน 370 คน 
                      จําแนกตามทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี 
 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่   
       1 – 3  เดือน 155 41.9 
       4 – 11  เดอืน 31 8.4 
       1  ป 31 8.4 
       2  ป 32 8.6 
       3  ปหรือนานกวานั้น 75 20.3 
        ไมตอบ 46 12.4 
เหตุผลสําคัญท่ีทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่    
       สุขภาพ 142 38.4 
       ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี 92 24.9 
       ประหยดัเงิน 26 7.0 
       การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 15 4.1 
       เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 13 3.5 
       บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน 4 1.1 
       อ่ืนๆ  32 8.6 
       ไมตอบ 46 12.4 
   
 
4.3.5  ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
 

ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมากลุมเยาวชนประมาณ 
คร่ึงหนึ่งที่พบเห็นขอความเกีย่วกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ อยูในระดับมาก 
เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ  นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน 
ใกลเคียงกับกลุมที่พบเห็นอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 46.4  และ   45.9 ตามลําดับ  

 
 ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหเยาวชนไมอยากสูบบุหร่ีมากที่สุด คือ ภาพที่ 5 : สูบแลว
เปนมะเร็ง ชองปากซึ่งมีประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ  40.6  รองลงมา ไดแก ภาพที่  6 : สูบ
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แลวเปนมะเร็งกลองเสียง คิดเปนรอยละ  15.0    ภาพที่  1 : สูบแลวถุงลมพองตาย ใกลเคียงกับ
ภาพที่ 7 : ควนับุหร่ีทําใหเกดิมะเร็งปอดคดิเปนรอยละ  12.8 และ  12.0  ตามลําดับ  สวนภาพที่เหลือ
มีผลตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนนอย 
 
 ในชวง 30 วนัที่ผานมาเมื่อกลุมเยาวชนไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุมหรืองาน
สังคม ประมาณครึ่งหนึ่งพบเห็นขอความทีเ่กี่ยวของกับการหามสูบบุหร่ีบางครั้งและอีกประมาณ  1  
ใน  5  พบเหน็ขอความการหามสูบบุหร่ีบอยมากและเมื่อชมโทรทัศน วดีีโอหรือภาพยนตรประมาณ
คร่ึงหนึ่งพบเห็นนกัแสดงสบูบุหร่ีบางครั้ง 
 
 กลุมเยาวชนใชเสื้อผาที่มียี่หอบุหร่ีติดอยูคดิเปนรอยละ 9.2 ไดแก เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งใช
เสื้อผาที่มียี่หอมาลรโบโรติด   อีกประมาณ  1  ใน  5 เปนยี่หอกรองทิพย ใกลเคียงกับยี่หอ  LM เขียว
และแดง    ซ่ึงเยาวชนพบเห็นการโฆษณาบหุร่ีในรูปแบบตางๆบางครั้งมากที่สุดในทุกรูปแบบ ไดแก 
ประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนรอยละ  28.4  พบเห็นชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการทาง
โทรทัศน ประมาณ 2 ใน 3 คิดเปนรอยละ  36.1  พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีในแผนปายโฆษณา และ
ประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนรอยละ  21.0 พบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ีใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร และประมาณ 1 ใน 4 พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา งาน
เทศกาลตางๆ  คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบางครั้ง  ซ่ึงสวนใหญ คดิเปนรอยละ  91.0 ไมเคยไดรับการ
แจกบหุร่ีฟรีหรือตัวอยางจากตัวแทนบุหร่ีดังตารางที่  17   
 
ตารางที่ 17  จาํนวนและรอยละของเยาวชน จํานวน  1,417  คนจําแนกตามความรูจากขอความใน 
                    ส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
 

ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ีที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา จํานวน รอยละ 
การรณรงคหามการสูบบุหรี่ ในสื่อประเภทตางๆ( เชน โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา  
แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ภาพยนตร เปนตน ) 

  

       พบมาก 658 46.4 
       พบนอย 651 45.9 
       ไมพบเลย 50 3.5 
       ไมตอบ 58 4.1 
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ตารางที่ 17  จาํนวนและรอยละของเยาวชน จํานวน  1,417  คนจําแนกตามความรูจากขอความใน 
                    ส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ( ตอ ) 
 
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ีที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา จํานวน รอยละ 
คิดวา ภาพคาํเตือนบนซองบหุรี่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่   
       ภาพที่  1 : สูบแลวถุงลมพองตาย 182 12.8 
       ภาพที่  2 : ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดสมองแตก 28 2.0 
       ภาพที่  3 : ควันบุหร่ีนําชวีิตสูความตาย 91 6.4 
       ภาพที่  4 : สูบแลวปากเหม็น กล่ินบหุร่ี 39 2.8 
       ภาพที่  5 : สูบแลวเปนมะเร็ง ชองปาก 575 40.6 
       ภาพที่  6 : สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 213 15.0 
       ภาพที่  7 : ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 170 12.0 
       ภาพที่  8 : ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด 61 4.3 
       ภาพที่  9 : ควันบุหร่ีทําใหหวัใจวายตาย 39 2.8 
       ไมตอบ 19 1.3 
เม่ือไปงานแขงขันกฬีา  คอนเสิรต  งานชมุนุมหรืองานสังคมทานพบเห็นขอความ
ใดๆที่เก่ียวของกับการหามสูบบุหรี่ 

  

       ไมเคยไปงานดังกลาว 159 11.2 
       พบเห็นบอยมาก 307 21.7 
       พบเห็นบางครั้ง 754 53.2 
       ไมเคยพบเห็นเลย 180 12.7 
       ไมตอบ 17 1.2 
เม่ือชมโทรทัศน วีดีโอหรือภาพยนตรพบเห็นนักแสดงสบูบุหรี่   
       ไมเคยชมสื่อดังกลาว 86 6.1 
       พบเห็นบอยมาก 189 13.3 
       พบเห็นบางครั้ง 723 51.0 
       ไมเคยพบเห็นเลย 404 28.5 
       ไมตอบ 15 1.1 
   
 
 



 

 

60 

 

 
ตารางที่ 17   จาํนวนและรอยละของเยาวชนจํานวน  1,417  คนจําแนกตาม ความรูจากขอความใน 
                     ส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี( ตอ ) 
 

ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ีที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา จํานวน รอยละ 
ทานมีเคร่ืองใช เสื้อผา ท่ีมียีห่อบุหรี่ติดอยู   
       มี 130 9.2 
             - กรองทิพย 26 1.8 
             - สายฝน 17 1.2 
             - LM เขียวและแดง  23 1.6 
             - มาลรโบโร 64 4.5 
       ไมมี 1,084 76.5 
       ไมทราบ/ไมแนใจ 179 12.6 
       ไมตอบ 24 1.7 
พบเห็นชื่อยี่หอบุหรี่ในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศน    
       ไมเคยชมโทรทัศน 80 5.6 
       พบเห็นบอยมาก 91 6.4 
       พบเห็นบางครั้ง 403 28.4 
       ไมเคยพบเห็นเลย 823 58.1 
       ไมตอบ 20 1.4 
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ในบนแผนปายโฆษณา    
       ไมเคยเหน็ปายโฆษณา 101 7.1 
       พบเห็นบอยมาก 143 10.1 
       พบเห็นบางครั้ง 511 36.1 
       ไมเคยพบเห็นเลย 636 44.9 
       ไมตอบ 26 1.8 
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ตารางที่ 17   จาํนวนและรอยละของเยาวชน จํานวน  1,417  คนจําแนกตามความรูจากขอความ 
                      ในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี( ตอ )  
 

ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ีที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา จํานวน รอยละ 
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร    
       ไมเคยเหน็สื่อดังกลาว 180 12.7 
       พบเห็นบอยมาก 126 8.9 
       พบเห็นบางครั้ง 297 21.0 
       ไมเคยพบเห็นเลย 797 56.2 
        ไมตอบ 17 1.2 
เม่ือไปงานแขงขันกฬีา  งานเทศกาลตางๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุมทานพบเห็น
การโฆษณาบหุรี่ 

  

       ไมเคยไปงานดังกลาว 244 17.2 
       พบเห็นบอยมาก 121 8.5 
       พบเห็นบางครั้ง 381 26.9 
       ไมเคยพบเห็นเลย 653 46.1 
       ไมตอบ 18 1.3 
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบรษิัทบุหรี่   
       เคย 106 7.5 
       ไมเคย 1,290 91.0 
       ไมตอบ 21 1.5 
   
 
 
4.3.6  การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 
 

ในระหวางปการศึกษาที่แลวเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ  71.2 ไดรับการสอนใน
หองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี    และประมาณ  1  ใน  3  คิดเปนรอยละ  31.4  มีการ
อภิปรายในหองเรียนเกีย่วกบัการสูบบุหร่ีของคนรุนเดียวกันในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว 
 นอกจากนั้นเยาวชนประมาณ 2 ใน 3 คดิเปนรอยละ  62.7  ไดรับการสอนในหองเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีในปการศึกษาที่แลว เชน ทําใหฟนเหลือง  มีกล่ินปากและสาเหตุ
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ของรอยเหี่ยวยน  และการอภิปรายเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ีและสุขภาพครั้งลาสุดประมาณ  1  ใน  5 
คิดเปนรอยละ  21.6ม ีมากกวา  1  ปที่ผานมา   ภาคการเรียนนี ้รอยละ  18.8  ภาคการเรียนที่ 1 ของป
ที่แลว  รอยละ  14.3 และภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว รอยละ 12.3 ดังตารางที่  18 
 
ตารางที่ 18   จาํนวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417  คน จําแนกตามการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีใน 
                     โรงเรียน 
 

การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรยีนในระหวางปการศึกษาที่แลว จํานวน รอยละ 
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่   
       ไดรับ 1,009 71.2 
       ไมไดรับ 159 11.2 
       ไมแนใจ 235 16.6 
       ไมตอบ 14 1.0 
มีการอภิปรายในหองเรียนเรือ่งเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทานจงึสูบบุหรี ่   
       มี 445 31.4 
       ไมมี 546 38.5 
       ไมแนใจ 413 29.1 
       ไมตอบ 13 1.0 
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่     
       ไดรับ 889 62.7 
       ไมไดรับ 192 13.5 
       ไมแนใจ 323 22.8 
       ไมตอบ 13 1.0 
การอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งในบทเรียนครั้งลาสุด   
       ไมเคยมีการอภิปราย 446 31.5 
       ภาคการเรยีนนี ้ 266 18.8 
       ภาคการเรยีนที่ 1  ของปที่แลว 203 14.3 
       ภาคการเรยีนที่  2  ของปที่แลว 174 12.3 
       มากกวา  1  ปที่ผานมา 306 21.6 
       ไมตอบ 22 1.5 
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4.4  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจงัหวัดนนทบุรี 
 
 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรี  ซ่ึงตัวแปร
อิสระประกอบดวย ปจจัยดานลักษณะทางประชากร ( เพศ และระดับการศึกษา ) การไดรับความรู
จากสื่อเกีย่วกบัการสูบบุหร่ี   การเขาถึงบุหร่ี   การโฆษณาเกีย่วกับบหุร่ี  การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด  
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรยีน  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ี และ ทัศนคติตอการสูบ
บุหร่ี  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรี  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหไดแก คาไคสแควร กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดงันี้ 
 
 4.4.1 ปจจัยดานประชากรมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
  
 เพศของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยเยาวชนชายมีการสูบบุหร่ีรอยละ  26.3  ซ่ึงมากกวาเยาวชนหญิง รอยละ 
10.1  

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05         
โดยพบวาระดบัมัธยมปลายมีการสูบบุหร่ีมากที่สุด รอยละ 19.8  ระดบัมัธยมตน รอยละ  17.3 และ
ระดับอาชีวศกึษา รอยละ 16.6    ดังตารางที่  19  
 
ตารางที่  19   ความสัมพันธระหวางลกัษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

การสูบบหุร่ีในรอบ  30  วัน ลักษณะทางประชากร จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P – value* 

เพศ    < 0.001 
       ชาย 697 183 26.3  
       หญิง 720 73 10.1  
ระดับการศึกษา    0.001 
       มัธยมศึกษาตอนตน 521 90 17.3  
       มัธยมศึกษาตอนปลาย 529 105 19.8  
       ปวช. 367 61 16.6  
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
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 4.4.2  การไดรับความรูจากสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่  
 

การไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบหุร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่ไมไดรับความรูมีการสูบบุหร่ีมากที่สุด รอยละ  34.0  และ
กลุมที่ไดรับนอย รอยละ   19.1 กลุมที่ไดรับมาก รอยละ  15.1  ดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่  20   ความสมัพันธระหวางการไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีกับพฤติกรรมการ           
                      สูบบุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน การไดรับความรูจากสื่อ
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P - value* 

ไมไดรับ 50 17 34.0 < 0.001* 
     
ไดรับนอย 651 124 19.1  
     
ไดรับมาก 658 99 15.1  
     
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
 
4.4.3 การโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่  

 
การพบเหน็ชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศนมีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยกลุมเยาวชนที่ไมเคยชมการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศนมีอัตราการสูบบุหร่ี
มากที่สุด รอยละ  36.3  ใกลเคียงกับกลุมทีท่ี่พบเห็นบอยมาก รอยละ  31.9   และอีกประมาณ 1  ใน  
5 คือกลุมที่พบเห็นบางครั้ง 

การเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษัทบุหร่ีมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมเยาวชนที่เคยไดรับแจกมีอัตรา
การสูบบุหร่ีรอยละ  40.6 มากกวากลุมเยาวชนที่ไมเคยไดรับการแจกทีพ่บการสูบบุหร่ีรอยละ  16.4
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สวนประเด็นการพบเห็นโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณาของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
การพบเหน็นกัแสดงสูบบุหร่ีในสื่อโทรทัศน วิดีโอ ภาพยนตร การพบเห็นโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริม
การขายในหนงัสือพิมพ นิตยสาร     การพบเห็นโฆษณาบุหร่ีในงานกฬีา  คอนเสิรตและจัดกิจกรรม
ตางๆ และการมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผาที่มียี่หอบุหร่ีตดิอยู  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ดังตารางที่ 21  

 
ตารางที่  21   ความสัมพันธระหวางการโฆษณาเกี่ยวกบับุหร่ีกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน การโฆษณา จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P - value* 

พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ในสื่อโทรทัศน วิดีโอ ภาพยนตร 0.669 
       ไมเคยชม 86 24 27.9  
       พบเห็นบอยมาก 189 44 23.3  
       พบเห็นบางครั้ง 723 133 18.4  
       ไมเคยพบเห็นเลย 404 54 13.4  
พบเห็นโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายในหนังสือพิมพ  นิตยสาร 0.292 
       ไมเคยเหน็สื่อ 180 37 20.6  
       พบเห็นบอยมาก 126 31 24.6  
       พบเห็นบางครั้ง 297 70 23.6  
       ไมเคยพบเห็นเลย 797 117 14.7  
พบเห็นโฆษณาบุหรี่ในงานกฬีา คอนเสิรต และการจัดกิจกรรมตาง ๆ 0.256 
       ไมเคยไปงาน 244 38 15.6  
       พบเห็นบอยมาก 121 34 28.1  
       พบเห็นบางครั้ง 381 89 23.4  
       ไมเคยพบเห็นเลย 653 94 14.4  
มีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ท่ีมียี่หอบุหรี่ติดอยู 0.115 
       ไมมี 1,084 182 16.8  
       มี 130 32 24.6  
       ไมทราบ / ไมแนใจ 179 38 21.2  
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
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ตารางที่  21   ความสัมพันธระหวางการโฆษณาเกี่ยวกบับุหร่ีกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี(ตอ) 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน การโฆษณา จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P – value* 

พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา 0.150 
       ไมเคยเหน็สื่อ 101 18 17.8  
       พบเห็นบอยมาก 143 35 24.5  
       พบเห็นบางครั้ง 511 88 17.2  
       ไมเคยพบเห็นเลย 636 113 17.8  
พบเห็นชื่อยี่หอบุหรี่ในรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอื่นๆ ทางโทรทศัน 0.028* 
       ไมเคยชม 80 29 36.3  
       พบเห็นบอยมาก 91 29 31.9  
       พบเห็นบางครั้ง 403 81 20.1  
       ไมเคยพบเห็นเลย 823 116 14.1  
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษทับุหรี่ 0.038* 
       ไมเคย 1,290 211 16.4  
       เคย 106 43 40.6  
     
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
 
4.4.4  การสูบบุหรี่ของบุคคลท่ีอยูใกลชิดมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
 
 การสูบบุหร่ีของบุคคลที่อยูใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน
จังหวดันนทบรีุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05      โดยพบวากลุมเยาวชนที่มีบคุคลใกลชิดสูบ
บุหร่ีมีการสูบบุหร่ีรอยละ 27.8  มากกวากลุมที่มีบุคคลใกลชิดไมสูบบุหร่ีรอยละ  11.8 เมื่อพิจารณา
ตามกลุมบุคคลใกลชิด ดังนี ้
 
 การสูบบุหร่ีของพอเยาวชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบกลุมเยาวชนที่สูบบุหร่ีมากที่สุด คือ กลุมที่พอ
ยังสูบบุหร่ีอยู รอยละ 26.0   รองลงมาเปนกลุมที่พอไมสูบบุหร่ีมีการสูบบุหร่ีรอยละ  20.8  สวนกลุม
ที่พอเคยสูบบหุร่ีแตเลิกแลว รอยละ  9.7   
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 การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิทของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวา กลุมทีม่ีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีมีการสูบ
บุหร่ีมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3  คิดเปนรอยละ  37.3  กลุมที่มีเพื่อนเคยสูบบุหร่ีแตเลิกแลวรอยละ  
7.7   สวนการสูบบุหร่ีของแมไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  ดังตารางที่  22  
  
ตารางที่  22   ความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีของบุคคลที่อยูใกลชิดกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน การสูบบุหร่ีของบุคคล
ใกลชิด 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P - value* 

ไมมี 838 99 11.8 < 0.001* 
     
มี 562 156 27.8  
พอ 
-  สูบ 

 
450 

 
110 

 
26.0 

< 0.001* 

-  เคยสูบแตเลิกแลว 231 41 9.7  
-  ไมสูบ 645 88 20.8  
     
แม 
-  สูบ 

 
40 

 
11 

 
2.7 

.443 

-  เคยสูบแตเลิกแลว 50 17 4.2  
-  ไมสูบ 1,182 194 47.9  
     
เพื่อนสนิท 
-  สูบ 

 
303 

 
145 

 
37.3 

< 0.001* 

-  เคยสูบแตเลิกแลว 133 30 7.7  
-  ไมสูบ 722 49 12.6  
     
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
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4.4.5  การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
                            
 การไดรับการสอนในหองเรยีนเกีย่วกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนทีไ่มไดรับการ
สอนมีอัตราการสูบบุหร่ีมากที่สุด รอยละ  30.2  รองลงมา คือ กลุมเยาวชนที่ไมแนใจวาไดรับการ
สอนในหองเรยีนเกีย่วกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีมีการสูบบุหร่ี  รอยละ 23.8   สวนกลุมที่ไดรับ
การสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีมีการสูบบุหร่ี รอยละ  14.9  

การอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพในบทเรยีนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวากลุมเยาวชนที่ไมเคยมกีารอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ี
และสุขภาพมอัีตราการสูบบุหร่ีมากที่สุดรอยละ 22.6 ใกลเคียงกับกลุมที่มีการอภิปรายเกีย่วกับการ
สูบบุหร่ีและสุขภาพในบทเรยีนภาคการเรียนที่  1 ของปที่แลวมีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ  19.7  สวน
กลุมที่มีอัตราการสูบบุหร่ีนอยที่สุด คือ กลุมที่มีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพใน
บทเรียนมากกวา  1  ปที่ผานมามีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ  14.1 
 สวนการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ีของคนในวัยเดียวกนัและ การไดรับการ
สอนในหองเรยีนเกีย่วกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของนักเรียนในจังหวดันนทบุรี ดังตารางที่ 23 
  
ตารางที่  23   ความสัมพันธระหวางการเรยีนการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบ 
                      บุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน การเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุร่ี
ในโรงเรียน 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P – value* 

ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ 0.30* 
       ไดรับ 1,009 151 14.9  
       ไมไดรับ 159 48 30.2  
       ไมแนใจ 235 56 23.8  
มีการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนวยัเดียวกัน 0.494 
       ไดรับ 445 89 20.0  
       ไมไดรับ 546 85 15.6  
       ไมแนใจ 413 80 19.4  
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
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ตารางที่  23   ความสัมพันธระหวางการเรยีนการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียนกับพฤติกรรมการ   
                      สูบบุหร่ี  ( ตอ ) 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน การเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุร่ี
ในโรงเรียน 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P – value* 

ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ 0.086 
       ไดรับ 889 137 15.4  
       ไมไดรับ 192 50 26.0  
       ไมแนใจ 323 65 20.1  
การอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในบทเรียน 0.017 
       ไมเคยมีการอภิปราย 446 101 22.6  
       ภาคการเรยีนนี ้ 266 43 16.2  
       ภาคการเรยีนที่ 1 ปที่แลว 203 40 19.7  
       ภาคการเรยีนที่ 2 ปที่แลว 174 25 14.4  
       มากกวา 1 ปที่ผานมา 306 43 14.1  
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
 
4.4.6  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม การสูบบุหรี่ 
                          
  การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีในสถานทีส่าธารณะในภาพรวมไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรี ดังตารางที่  24  
 
ตารางที่  24   ความสัมพันธระหวางการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะกับ 
                      พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน การรับรูกฎหมาย จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

P - value* 

การรับรูนอย( 1 - 5  คะแนน ) 222 44 9.9 0.709 
     
การรับรูมาก( 6 - 10  คะแนน ) 1,135 210 47.3  
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
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4.4.7  ทัศนคตติอการสูบบุหรี่มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนทีม่ีการสูบบุหร่ีในรอบ  30  วนั
มากที่สุดคือ กลุมที่ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  27.6   รองลงมาคือ
กลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ  21.7  สวนกลุมที่มทีัศนคติที่ไมดตีอการสูบบุหร่ี
มีการสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ  6.2  ดังตารางที่ 25 
 
ตารางที่ 25   ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการสูบบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

การสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี จํานวนตัวอยาง 
จํานวน รอยละ 

P - value* 

ทัศนคติที่ดี ( 1 - 5  คะแนน) 143 94 21.7 < 0.001* 
     
ทัศนคติปานกลาง ( 6-10 คะแนน ) 687 120 27.6  
     
ทัศนคติที่ไมด ี( 11 - 15  คะแนน ) 523 27 6.2  
     
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square  test 
 



บทที่  5 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม 
การสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุ  เพื่ออธิบายความรูและทศันคติการไดรับควันบุหร่ีจาก 
ผูสูบบุหร่ีขางเคียง ทัศนคตติอการเลิกสูบบุหร่ี และเพือ่ศึกษาปจจยัที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางในการวิจัย คอื  นักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนตน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) ภาคการเรียนที่  1   ในจังหวัด
นนทบุรี      จํานวน  1,417  คน   เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร โดยกําหนดคา
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
 
1.  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจงัหวัดนนทบุรี 
 
 1.1  การสูบบหุรี่ของเยาวชน 
 จากผลการศึกษา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาในจงัหวัดนนทบุรี 
พบวา มีอัตราการสูบบุหร่ีแมเพียง 1 หรือ 2 คร้ัง รอยละ  32.4  และเมื่อพิจารณาอตัราการสูบบุหร่ี
ในชวง 30  วนัที่ผานมาลดลงเหลือรอยละ 18.2 อายุของเยาวชนเมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรกเฉลี่ย  14.3  ป 
นอยที่สุด 10 ป ใกลเคียงกับงานวิจยัของจนัทนา  จันทรไพจิตร ( 2541 ) ที่พบวาเด็กนักเรียนเริ่มสูบ
บุหร่ีอายุระหวาง 13 – 16  ป และงานวิจยัของอัจฉราวรรณ  สรอยทอง ( 2542 ) พบวาเดก็เริ่มสูบ
บุหร่ีอยูในชวง 10- 14  ป  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเยาวชนในวัยนี้เปนชวงวยัที่กําลังอยากรูอยากลอง
และเพื่อนเร่ิมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลยสงผลใหมีการสูบบุหร่ีคร้ังแรกอายุไมมากรวมถึง
อิทธิพลของสื่อตางๆที่มีการเผยแพรการสบูบุหร่ีใหเห็นเปนตัวอยาง และเยาวชนนาํไปกระทําตาม  
นอกจากนั้นสถานที่จําหนายบุหร่ีในจังหวดันนทบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดปริมณฑลมีความเจริญทางวัตถุ
จึงมีรานจําหนายคอนขางมาก  ผูขายบางสวนขาดจิตสํานกึขายใหเดก็ จงึอาจเปนปจจยัทําใหเยาวชน
ที่สูบบุหร่ีในจงัหวัดนนทบุรีอายุเร่ิมตน  10  ป 

บุหร่ีที่ใชในการสูบซื้อจากรานขายของชําคิดเปนรอยละ 31.6 ซ้ือจากรานสะดวกซื้อคิดเปน
รอยละ  21.1    และยังมีรานคาขายบุหร่ีใหเดก็โดยไมสนใจวาอายุถึงเกณฑที่กําหนดหรือไม รอยละ 
36.4  สอดคลองกับงานวจิัยของอนุภาพ  ทองอยู ( 2547 ) ที่พบวาการเขาถึงแหลงซื้อบุหร่ีไดงายมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  จากการที่แหลงซื้อบุหร่ีมีอยางแพรหลายและขาดความ
เขมงวดในการซื้อ - ขายบุหร่ี อาจเปนเหตผุลที่ทําใหยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมีการสูบบุหร่ีสําหรับ 
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เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีการใชยาสูบในรูปแบบอื่น เชน ยาสูบมวนเอง  บารากู เปนตน สําหรับสถานที่
ในการสูบบุหร่ีมากที่สุด คือบานเพื่อนรอยละ  29.3   บานของเยาวชนเอง รอยละ  23.0  และสถานที่
สาธารณะรอยละ  21.1  สอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา  จันทรไพจิตร ( 2541 ) และงานวิจยัของ
เสาวนีย  อินมั่งคง ( 2551 ) ที่พบวาสถานที่เด็กสูบบหุร่ี ไดแกหองน้ําโรงเรียน หองน้ําสาธารณะ 
บานเพื่อนและบาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานที่เหลานี้คอนขางปลอดจากผูปกครองและครูอาจารย
พบเห็นไดลําบาก รวมทัง้บานเพื่อนและบานตนเองนัน้เวลาสูบบุหร่ีจะเปนเวลาที่ผูปกครองไมอยู
บานเพราะตองไปทํางาน ทําใหสถานที่เหลานี้เด็กวัยรุนใชเปนสถานที่สูบบุหร่ีคอนขางมาก 
 
 1.2  การสูบบุหรี่ของบุคคลใกลชิดเยาวชน 
 บุคคลใกลชิดของเยาวชนทีม่ีการสูบบุหร่ีมากที่สุด คือ พอรอยละ 31.8  รองลงมา คอืเพื่อน
สนิทรอยละ  21.4    พี่ชาย / นองชาย  รอยละ 9.5  และแมรอยละ  2.8  ซ่ึงบุคคลใกลชิดของเยาวชน
โดยเฉพาะพอของเยาวชนประมาณหนึ่งในสามของทั้งหมดมีการสูบบุหร่ี จึงอาจเปนแบบอยางให
เยาวชนกระทาํตามเปนพฤตกิรรมเลียนแบบ       เพราะอาจคิดวาบุคคลใกลชิดยังสามารถสูบบุหร่ีได
ตนเองก็คงสามารถสูบบุหร่ีได เชนกัน  พอก็ไมสามารถหามปรามเนื่องจากตนเองก็ยังสูบบุหร่ีให
เยาวชนเหน็   สอดคลองงานวิจยัของอัจฉราวรรณ  สรอยทอง ( 2542 ) ที่พบวาบคุคลใกลชิดสูบ
บุหร่ีมีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี   
 
2.  ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
 
 เพื่อนชวนใหสูบบุหร่ีมีกลุมเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 74.1 จะไมสูบอยางแนนอน 
ทั้งนี้สอดคลองกับงานวจิัยของอรทัย   ล้ิมตระกูล ( 2534 )   งานวิจัยของจันทนา  จันทรไพจิตร          
( 2541 ) และงานวิจยัของธนพงศ  จนัทชุมและคณะ ( 2542 ) ที่พบวาเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  กลุมเยาวชนสวนใหญคิดวาการสบูบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
โดยแยกเปนเพศชาย รอยละ 81.2  สวนเพศหญิง รอยละ 87.8  แสดงใหเห็นวาเพศหญิงมีความ
ตระหนกัในอนัตรายที่เกดิจากการสูบบุหร่ีมากกวาเพศชาย และแสดงใหเห็นวากลุมเยาวชนที่มี
ความรูเกี่ยวกบับุหร่ีบางสวนยังมีการสูบบุหร่ี ซ่ึงความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
สอดคลองกับงานวิจยัของวรีะพงศ  จนิะดิษฐ ( 2540 ) ประมาณครึง่หนึ่งคิดวาการสูบบุหร่ีทําให
น้ําหนกัลด  ประเด็นการใหความรูในครอบครัวรอยละ 32.4    คนในครอบครัวไมมีการพดูถึง
อันตรายจากบหุร่ี ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ทีพ่บวามีกลุมเยาวชนรอยละ 32.4 ที่เคยสูบบุหร่ีอยางนอย
แมเพียง 1 หรือ 2 คร้ัง ซ่ึงเปนไดวาเปนกลุมที่ไมมีการพดูถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีในครอบครัวก็
เปนได 
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 กลุมเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 80.6  คิดวาการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบขางเคียง เปน
อันตรายอยางแนนอน   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเยาวชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ี  และมีผูสูบบุหร่ี
ในบานทกุวันคิดเปนรอยละ 21.7   นอกจากนี้มีผูสูบบุหร่ีอยูใกลในสถานที่อ่ืนในชวง 7 วันที่ผานมา
ทุกวันรอยละ 28.5  ซ่ึงปจจัยเหลานี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเยาวชนในจังหวัดนนทบรีุมีการสูบ
บุหร่ีสอดคลองกับงานวจิัยของนภดล ขยันการนาวี (2536) และงานวิจยัของอัจฉราวรรณ สรอยทอง 
( 2542 ) ที่พบวาบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ีทําใหเยาวชนสูบบหุร่ี 
 
3.  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 
 
 กลุมเยาวชนไดรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะมากทีสุ่ด คือ โรงเรียนเปน
เขตปลอดบุหร่ีทั้งหมดใกลเคียงกับรถประจําทาง/รถสาธารณะ รอยละ 91.5 และ 88.5 ตามลําดับ   
อาจเปนเพราะกฎหมายทีก่าํหนดใหโรงเรียนเปนสถานที่ปลอดบุหร่ีนัน้เกี่ยวของกับเยาวชนโดยตรง  
เปนสถานที่ที่เยาวชนใชเวลาแตละวนัคอนขางนาน โรงเรียนมีการติดสติ๊กเกอรและประชา สัมพันธ 
คอนขางบอยผานสื่อรูปแบบตาง  นอกจากนั้นเยาวชนสวนใหญยังอาศัยรถประจําทางเปนพาหนะ
ในการเดินทางและมีโอกาสพบเห็นขอความที่เปนสติ๊กเกอรขอหามตางๆ จึงสงผลใหการรับรู
กฎหมายหามสูบบุหร่ีบนรถประจําทาง/รถสาธารณะมีมากเชนกนั รองลงมา ไดแก ศาสนสถาน คิด
เปนรอยละ 82.1 ใกลเคียงกับรานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศคิดเปนรอยละ 79.4 และสนามเดก็
เลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมดคิดเปนรอยละ 78.3   ซ่ึงเปนสถานที่สาธารณะที่มีการเผยแพรผาน
ขอมูลขาวสารคอนขางมากจากหนวยงานของทางราชการ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวกับบุหร่ีจึงอาจ
ทําใหเยาวชนไดรับรูกฎหมายเหลานี ้   สวนสถานที่สาธารณะที่รับรูนอยที่สุด ไดแก บริเวณตลาด
สด / ตลาดนัด รอยละ 54.5  ทั้งนี้อาจเปนเพราะกฎหมายที่หามสูบบหุร่ีบริเวณตลาดสดหรือตลาด
นัดไมเปนที่แพรหลาย และสถานที่ในการติดปายประชาสัมพันธขอหามตางๆคอนขางมีนอย อีกทั้ง
เยาวชนซึ่งอยูในชวงวัยรุนไมคอยไดไปตลาดสดหรือตลาดนัด จึงทําใหไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กฎหมายทีเ่กีย่วของนอย 
 
4.  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ 
 
 กลุมเยาวชนทีเ่คยสูบบุหร่ีคิดจะเลิกสูบบหุร่ีในตอนนี้ มีรอยละ  59.7 และในชวง 1 ปที่ผาน
มากเคยพยายามเลกิสูบบุหร่ี รอยละ  57.1  แสดงใหเห็นวาเยาวชนเริ่มใหความสนใจในการเลิกสูบ
บุหร่ีมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคานยิมตอผูสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งขอหามของภาครัฐใน
การจํากัดสถานที่สูบบุหร่ี  การจํากัดอายุในการซื้อรวมทั้งการรณรงคตางๆมากมายยอมสงผลให
เยาวชนมีการคิดหรือพยายามที่จะเลิกสูบบุหร่ีมากขึ้น และมีกลุมเยาวชนที่คิดวาถาจะเลิกสูบบุหร่ี
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สามารถเลิกไดรอยละ 72.3 เปนผลการวจิัยซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเชือ่มั่นในตนเองของเยาวชนวา
ถาคิดจะเลิกสบูบุหร่ีกลุมเยาวชนสวนใหญคิดวาสามารถเลิกได อาจเปนสาเหตุใหกลุมที่ยังสูบบุหร่ี
ยังไมเลิกสูบบหุร่ีเพราะอาจคิดวาเลิกเมื่อไหรก็ได หรืออาจเปนเพราะคดิวาการสูบบหุร่ีดูนาสนใจจึง
ยังคงสูบบุหร่ี สําหรับผูที่เคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบบุหร่ีแลวมีเหตุผล คือ สุขภาพ คิดเปนรอยละ 35.4  
ครอบครัวไมชอบคิดเปนรอยละ 24.9 ซ่ึงเปนเหตุผลที่เกี่ยวกับตนเองมากกวาเหตุผลของครอบครัว 
ถาหากทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีมีมากขึน้อาจทําใหเยาวชนเลิกสูบบหุร่ีมากขึ้น กเ็ปนไดเชนเดยีว 
กับงานวจิัยของอนุภาพ  ทองอยู (2547) ที่พบวาคานิยมเกีย่วกับการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีรวมทั้งงานวิจยัของเสาวนีย  อินมัน่คง ( 2551 ) พบวาเจตคติตอการสูบบุหร่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี    
 
5.  ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
 
 เยาวชนพบเหน็ขอความเกีย่วกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ ประมาณ
คร่ึงหนึ่งเคยพบเห็นคิดเปนรอยละ 46.4  ซ่ึงระยะที่ผานมาสื่อที่มีมากที่สุดเปนสื่อประเภทเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ทําใหไมเปนที่แพรหลายในกลุมเยาวชนมากนัก สวนใหญเปนสื่อทีม่ีในหนวยงานที่
เกี่ยวของ เยาวชนจะไดเห็นไดในชวงเทศกาลวันบุหร่ีโลก  แตในสภาวะปกติพบเหน็ไดนอย  จึงทํา
ใหเยาวชนในจังหวดันนทบรีุพบเห็นขอความเกีย่วกับรณรงคนอย เยาวชนพบเห็นนักแสดงสูบบหุร่ี
ในรายการโทรทัศน  วิดีโอหรือภาพยนตรเปนบางครั้ง 51.0     เนื่องจากรายการโทรทัศนในปจจุบนั
คอนขางเขมงวดทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ีของดารา อาจเปนแบบอยางทีไ่ม
ถูกตองแกเยาวชนได    ภาพคําเตือนที่ทําใหเยาวชนไมสูบบุหร่ีมากที่สุด คือ ภาพสูบแลวเปนมะเร็ง
ชองปาก รอยละ 40.6  เปนภาพที่ส่ือใหเห็นถึงความนากลัวและผลกระทบของอันตรายจากการสูบ
บุหร่ี สอดคลองกับงานวจิัยของอนุภาพ  ทองอยู ( 2547 ) พบวา การรับรูผลกระทบของบุหร่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 
6.  การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 
 
 กลุมเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 71.2 เคยไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบุหร่ี 
ประมาณ  1  ใน  3  คิดเปนรอยละ  31.4  มีการอภิปรายในหองเรยีน  และไดรับการสอนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี รอยละ 62.7  จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเหน็ไดวากลุมเยาวชนสวนใหญ
ไดรับการสอนเกี่ยวกบัอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหร่ี แตกย็ังมีกลุมเยาวชนสวนหนึ่งสูบ
บุหร่ี อาจเปนเพราะยังไมตระหนกัในโทษและพิษภยัของบุหร่ีที่มากพอ ดังเชนงานวิจัยของอนุภาพ  
ทองอยู  ( 2547 )  พบวาความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ 
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บุหร่ี และงานวิจัยของอจัฉราวรรณ   สรอยทอง ( 2542 ) ที่พบวาความรูของวัยรุนเกี่ยวกับบุหร่ีไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สวนงานวิจยัของอนงค  ดําชู ( 2540 ) พบวาบรรยากาศการ
เรียนการสอนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี    อยางไรก็ตามจํานวนกลุมเยาวชนที่ไดรับ
การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีคอนขางมาก อาจเนื่องมาจากความรูเกี่ยวกับบหุร่ีมีอยูในเนื้อหาหลักสูตรใน
การเรียนการสอนในวิชาตางๆ เชน วิชาสุขศึกษา  พลศกึษา เปนตนสงผลใหเยาวชนในจังหวดั
นนทบุรีไดรับการสอนเกี่ยวกับบุหร่ี 
 
7.  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

7.1  ลักษณะทางประชากร ( เพศ และระดับการศึกษา )  
 
เพศของเยาวชน มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีอัตราการสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญงิ ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวจิัยของอรทัย   ล้ิมตระกูล ( 2534 ) งานวจิัยของอนงค   ดําชู ( 2540 )  งานวิจยัของจิระศักดิ์  
แจมจํารัส ( 2542 ) งานวิจัยของอัจฉราวรรณ  สรอยทอง ( 2542 ) และงานวิจยัของบญุชวย  ประราศี 
( 2544 ) ที่พบวา เพศของเยาวชนมีความ สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
คานิยมที่มีมาตั้งแตอดีตรวมทั้งพฤติกรรมการเลียนแบบของบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพอทําให
เยาวชนที่เปนเพศชายมีการสบูบุหร่ีมากกวา  อีกทั้งการใหการยอมรับผูชายที่สูบบุหร่ีมีมากกวาเพศ
หญิงจึงอาจเปนปจจยัเกื้อหนุนใหเยาวชนชายสูบบุหร่ีมากกวาเยาวชนหญิง 

 
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายมีการสูบ
บุหร่ีมากที่สุด  รองลงมา คือ ระดับมัธยมตนและระดับอาชีวศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ
อรทัย  ล้ิมตระกูล ( 2534 ) งานวิจยัของประเทือง  สุนทรวิภาต ( 2537 )  งานวิจยัของอนงค  ดําชู     
( 2540 )  และงานวิจยัของอนุภาพ   ทองอยู ( 2547 ) ทีพ่บวาระดับชัน้การศึกษามีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเยาวชนทีก่ําลังเรียนในระดับชั้นมัธยม
ปลายสวนหนึง่จะมีความสนมิสนมแนบแนนกับเพื่อน และเพื่อนก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือ
อาจชักชวนใหสูบบุหร่ี ซ่ึงงานวิจยัของอรทัย  ล้ิมตระกูล ( 2542 )ที่พบวาเพื่อนสนิทมคีวามสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี    อีกประการหนึ่งเยาวชนที่กําลังเรียนในระดับมัธยมปลายจะไดรับ
คาใชจายจากผูปกครองมากขึ้นมีเงินที่เหลือจากการใชจายสามารถซื้อบุหร่ีได ความตระหนกัในการ
กระทําผิดโดยเฉพาะการสูบบุหร่ียังไมมาก  จึงอาจเปนผลใหเยาวชนที่กําลังเรียนระดับมัธยมปลาย 
มีการสูบบุหร่ีมากที่สุด 
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7.2  การไดรับความรูจากสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
 
การไดรับความรูจากสื่อ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด

นนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่ไมไดรับความรูจากสื่อมกีาร
สูบบุหร่ีมากที่สุด   รองลงมา คือกลุมที่ไดรับความรูจากสื่อนอย และกลุมที่ไดรับความรูจากสื่อมาก 
ตามลําดับ   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของอนุภาพ  ทองอยู   ( 2547 )  ที่พบวาการรับรูผลกระทบของ 
การสูบบุหร่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมเยาวชนที่ไดรับความรูจากสื่อ
บอยๆอาจทําใหตระหนักในอันตรายจากการสูบบุหร่ีและทําใหการสูบบุหร่ีลดลง หรือเลิกสูบบุหร่ี 
ในทางตรงขามกลุมที่ไมไดรับความรูจากสื่อทําใหไมมคีวามกลัว ไมรูถึงอันตรายที่แทจริงของการ
สูบบุหร่ีจึงสงผลใหมีการสูบบุหร่ีมากกวากลุมอื่น 

 
7.3  การโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่   
 
การพบเหน็ยีห่อบุหร่ีในรายการแขงขันกฬีาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศน มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย
พบวากลุมเยาวชนที่ไมเคยชมรายการตางๆมีการสูบบุหร่ีมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมเยาวชน
ที่ชมรายการแขงขันกีฬา สวนใหญเปนเพศชายและบางสวนมีบุคคลที่เปนตนแบบเมื่อเห็นบุคคล
เหลานั้นหรือยีห่อบุหร่ีในรายการเหลานัน้จึงซื้อมาสูบ เพื่อใหทันตามกระแสนยิม ดวยเหตุเหลานี้
อาจเปนปจจัยที่ใหมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

 
การเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษัทบุหร่ี มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบ 
วากลุมนักเรียนที่เคยไดรับแจกมีอัตราการสูบบุหร่ีมากที่สุด   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมเยาวชนทีเ่คย
ไดรับแจกบุหร่ีฟรีบางสวนลองแลวติดใจจนสูบอยางตอเนื่อง  บางสวนอยากลองสูบบุหร่ีที่แจกฟรี
เมื่อลองแลวตดิไมสามารถเลิกได  บางสวนคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหดูนาสนใจจากเพศตรงขาม   ดวย
เหตุเหลานี้อาจเปนปจจัยใหการเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน 

การโฆษณาทีไ่มมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
ไดแก การพบเห็นดาราสูบบหุร่ีในสื่อโทรทัศน วิดีโอ ภาพยนตร  การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการ
ขายในหนังสอืพิมพ นิตยสาร  การพบเห็นโฆษณาบหุร่ีในงานกีฬา คอนเสิรตและจดักิจกรรมตางๆ  
มีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผาที่มียี่หอบุหร่ีตดิอยู  การพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณาและ
การพบเหน็ขอความเกีย่วกับการหามสูบบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม  ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากขอความที่สงเสริมการขายหรอืขอความรณรงคหามสูบบุหร่ีที่มีในสื่อโฆษณาเหลานีม้ี
นอย เนื่องจากขอหามของกฎหมายที่ไดกําหนดหามไว ทาํใหเยาวชนไมไดรับสื่อที่เกี่ยวกับบุหร่ี 

 
7.4  การสูบบุหรี่ของบุคคลท่ีอยูใกลชิด   
 
การสูบบุหร่ีของบุคคลที่อยูใกลชิด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน

ในจังหวดันนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่มีบคุคลใกลชิดสูบ
บุหร่ีมีการสูบบุหร่ีมากกวากลุมเยาวชนทีไ่มมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี ไดแก พอ และ เพื่อนสนิทซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยัของอรทัย  ล้ิมตระกูล ( 2534 )ที่พบวาการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน รวมทั้งงานวิจัยของจันทนา   จันทรไพจติร      
( 2541 ) งานวิจัยของธนพงศ  จันทชุมและคณะ ( 2542 ) ที่พบวาเยาวชนสูบบหุร่ีตามเพื่อนหรือ
เพื่อนชวนและงานวิจยัของอจัฉราวรรณ  สรอยทอง ( 2542 )    พบวาบุคคลที่อยูใกลชิดสูบบุหร่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลที่อยูใกลชิด เชน พอ  เพื่อน
สนิทหรือคนใกลชิดอื่นๆมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเยาวชน   บางสวนเชื่อฟงและดูแบบอยาง
จากพอหรือญาติที่สนิท บางสวนทําตามเพือ่นโดยไมคํานึงวาสิ่งที่ทําจะเหมาะสมหรอืไม  บางสวน
ตองการใหเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนจึงยอมสูบบุหร่ีตามเพื่อน   บางสวนตองการแสดงใหเห็นถึง
ความเกง  ความนาสนใจจากเพศตรงขามจากการสูบบหุร่ี จึงเปนปจจัยที่ทําใหการสูบบุหร่ีของ
บุคคลที่อยูใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี  นอก 
จากนั้นเพื่อนสนิทหรือพอที่สูบบุหร่ีก็จะมีอุปกรณในการสูบบุหร่ี จึงเอื้อตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน
มากขึ้น 

 
7.5  การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน   
 
การไดรับการสอนเกี่ยวกับอนัตรายจาการสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ

บุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่
ไมไดรับการสอนเกี่ยวกับอนัตรายจากการสูบบุหร่ีมีการสูบบุหร่ีมากที่สุดรอยละ 30.2 รองลงมา คือ 
กลุมเยาวชนทีไ่มแนใจวาไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกับอันตรายจากการสูบบหุร่ีมีการสูบบุหร่ี 
รอยละ 23.8     สวนกลุมเยาวชนที่ไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีมีการสูบบุหร่ี 
รอยละ  14.9  สอดคลองกับงานวิจยัของอนงค  ดําชู ( 2540 ) ที่พบวาบรรยากาศการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรยีนการสอนเกี่ยวกบั
โทษและพษิภยัของบุหร่ีทําใหเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับโทษและพษิภยัของบุหร่ีมากขึ้น ซ่ึงงานวจิัย
ของวีระพงศ จินะดิษฐ ( 2540 ) พบวาความรูเกีย่วกับบุหร่ีมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี  ดังนั้น
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เมื่อการเรียนการสอนมากขึ้น อาจสงผลใหเยาวชนมีทศันคติที่ถูกตองกับบุหร่ียอมสงผลใหเยาวชน
ลดปริมาณการสูบบุหร่ีหรือเลกสูบบุหร่ีในที่สุด ดังนั้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีจึงเปนปจจยัที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 

 
การอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวากลุมเยาวชนที่ไมเคยมี
การอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพมีการสูบบุหร่ีมากที่สุดคดิเปนรอยละ  22.6 ใกลเคียง
กับกลุมที่มีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพของภาคการเรยีนที่  1  ของปที่แลวที่มีการ
สูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 19.7 สวนกลุมที่มีการสูบบุหร่ีนอยที่สุด คือ กลุมที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับการ
สูบบุหร่ีและสุขภาพในบทเรยีนมากกวา  1 ของปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 14.21  ทั้งนี้อาจเนื่องมา 
จากความเขมขนของเนื้อหาในการอภิปรายอาจจะไมมากเพียงพอ ที่จะสงผลใหเยาวชนเกิดความ
กลัวและไมมกีารสูบบุหร่ี หรือบางสวนอาจไดรับขอมูลมากพอแตขาดความสนใจเพราะรูปแบบ
การอภิปรายในหองเรียนเปนการเรียนรูดวยตนเอง หากไมสนใจจะไมไดรับขอมลูและยังสูบบหุร่ี
สอดคลองกับงานวิจยัของอนงค  ดําชู ( 2540 ) ที่พบวาบรรยากาศการเรียนการสอนมีความสัมพนัธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 
7.6  การรับรูกฎหมายหามสบูบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ  
 

 การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีในสถานทีส่าธารณะไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานที่สาธารณะสวนใหญไมใชสถานที่
ที่เยาวชนใชในการสูบบุหร่ีซ่ึงตามผลการวิจัยในครั้งนีพ้บวาสวนใหญใชบานตนเอง และบานเพื่อน
เปนสถานที่สูบบุหร่ีมากที่สุด  อีกประการหนึ่งสถานที่สาธารณะบางแหงเยาวชนไมสามารถเขาไป
ใชบริการได เชน สถานบันเทิงผับ บาร  บางแหงเยาวชนไมนิยมไป เชน สถานที่ราชการ  บริเวณ
ตลาดสดหรือตลาดนัด   ศาสนสถานตางๆ เปนตน  ดงันั้นการรับรูวาสถานที่สาธารณะเหลานี้เปน
เขตหามสูบบุหร่ีจึงไมมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุ 
  
 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่     

 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด

นนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนทีม่ีการสูบบุหร่ีในรอบ 30 วนั
มากที่สุดคือ กลุมที่ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  27.6   รองลงมา คือ
กลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ  21.7  สวนกลุมที่มทีัศนคติที่ไมดตีอการสูบบุหร่ี
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มีการสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ  6.2 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนภดล   ขยันการนาวี ( 2536)  
งานวิจยัของประเทือง  สุนทรวิภาต ( 2537 ) และงานวจิยัของวีระพงศ  จินะดิษฐ ( 2540 ) ที่พบวา
ทัศนตยิมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมที่มทีัศนคติในระดับ
ปานกลางเปนกลุมบุคคลที่ไมมีความมั่นใจในตนเองพรอมที่จะกระทําตามบุคคลอื่น รวมทั้งมีความ
ลังเลในการตดัสินใจสูง ดังจะเห็นไดจากการวจิัยถึงแมวาจะรูวาการสูบบุหร่ีไมดีแตก็ยังมีการสูบ
บุหร่ีมากกวาเยาวชนกลุมอืน่   สวนกลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ียอมเปนกลุมมองเห็นขอดี
ของการสูบบุหร่ีมากกวาขอเสียเมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะอยางยิ่งการชักชวนของเพื่อนหรือเพื่อนสนทิ
จึงมีการสูบบุหร่ี ดังงานวิจยัของอรทัย   ล้ิมตระกูล ( 2534 ) งานวิจัยของจันทนา   จนัทรไพจิตรและ
งานวิจยัของธนพงศ   จันทนชุมละคณะ (2542)  ซ่ึงพบวาเพื่อนมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี 

 
 

 



บทที่  6 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม 
การสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุ  เพื่ออธิบายความรูและทศันคติการไดรับควันบุหร่ีจาก 
ผูสูบบุหร่ีขางเคียง ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี และศึกษาปจจยัทีเ่กี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางในการวิจัย คอื  นักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ( ปวช. ) ภาคการเรียนที่  1   ในจังหวัด
นนทบุรี      จํานวน  1,417  คน   เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร โดยกําหนดคา
นัยสําคัญที่ระดับ .05 สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
 
6.1  สรุปผลการวิจัย 

 
กลุมเยาวชนทีศ่ึกษาเปนเพศชาย และเพศหญิง ใกลเคียงกันมีอายุระหวาง 11 - 24 ป   มีอายุ

เฉลี่ย 15.5  ป ประมาณครึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 55.5  มีอายุอยูใน ชวง  11 – 15 ป   รองลงมามีอายุ 
16 – 20  ป คิดเปนรอยละ  43.3  กําลังศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายใกลเคยีงกับระดับมธัยม 
ศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 37.3  และ  36.8  ตามลําดับ  และระดับ ปวช. รอยละ 25.9   

 
6.1.1 ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจงัหวัดนนทบุรี 
 
เยาวชนเคยสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย  1  คร้ัง ประมาณ  1  ใน  3 คิดเปนรอยละ  32.4  อายุ

เมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรกเฉลี่ย 14.3  ป นอยทีสุ่ด 10  ป มากที่สุด 20  ป และ ประมาณ 1 ใน 5 คิดเปน
รอยละ  22.1 มีอายุขณะสูบบุหร่ีอยูในชวง 13 – 15  ป จาํนวนวันที่สูบบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา  
สูบบุหร่ี 1- 2 วันมากที่สุดรอยละ 18.1   รองลงมาคือกลุมที่สูบบุหร่ี 3 – 5 วัน เทากันกับกลุมที่สูบ
ทุกวัน คิดเปนรอยละ  12.2  จํานวนบุหร่ีทีสู่บสวนใหญจะสูบบุหร่ีไมเกนิ 1  มวนตอวนัสูบบุหร่ี  1 
มวนตอวัน ประมาณ 1 ใน 3  คิดเปนรอยละ 31.6  ซ้ือบุหร่ีจากรานขายของชํา ซ้ือจาก รานสะดวก
ซ้ือใกลเคียงกบัการขอจากผูอ่ืนคิดเปนรอยละ 21.1 และ 18.4 ตามลําดับ สําหรับยีห่อของบุหร่ีใกล 
เคียงกันระหวางกลุมที่สูบโดยระบยุี่หอและกลุมที่สูบโดยไมเลือกยี่หอคิดเปนรอยละ 44.5 และ 43.8 
ตามลําดับ  
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ราคาของบุหร่ีตอ 1 ซอง 20  มวน ใกลเคียงกันระหวางกลุมที่ซ้ือโดยปกติสามารถระบุราคา
ไดกับกลุมที่ไมไดซ้ือเองหรือไมไดซ้ือทั้งซองคิดเปนรอยละ 51.5  และ 48.4  ตามลําดับ  โดยกลุมที่
ระบุราคาสวนใหญคิดเปนรอยละ 78.8  ซ้ือในราคาที่ไมเกิน  50  บาทตอซอง  คาใชจายโดยปกติที่
ไดรับตอเดือนอยูระหวาง 200 - 16,000  บาท โดยเฉลี่ยเทากับ  3,860.59 บาท มีผูขายบุหร่ีให
เยาวชนโดยไมสนใจอายวุาถึงเกณฑหรือไมประมาณ 1 ใน 3  หรือรอยละ 36.4  และมีผูปฏิเสธการ
ขายบุหร่ีใหเยาวชนเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้งและทุกครั้ง ในจํานวนที่เทากันคิดเปน
รอยละ 19.5  

 
 เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีการใชยาสูบรูปแบบอื่นโดยสูบบุหร่ีมวนเองมากที่สุด ใกลเคียงกบัการ
สูบฮุกการ/บารากู คิดเปนรอยละ 19.5 และ 18.8  ตามลําดับ  สถานที่สูบบุหร่ีบานเพื่อนมากทีสุ่ด 
รอยละ  29.3  รองลงมา คือที่บานตนเอง ใกลเคียงกับสถานที่สาธารณะคิดเปนรอยละ  23.0 และ  
21.1 ตามลําดับ สวนสถานที่สูบบุหร่ีนอยที่สุด คือ โรงเรียนและงานในสังคม  นอกจากนั้นประมาณ
คร่ึงหนึ่งไมเคยสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา  สวนกลุมที่สูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชาเปนบาง
วันมีประมาณ 1 ใน 3  คิดเปนรอยละ 35.9   และกลุมที่สูบบุหร่ีทุกวันในตอนเชาเปนสิ่งแรกมีเพยีง 
รอยละ  12.1 

 
6.1.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี 
 
1) จําแนกตามเพศ  
เยาวชนชายเคยสูบบุหร่ีอยางนอย 1 คร้ังมากกวาเยาวชนหญิงถึง  2  เทา คิดเปนรอยละ 42.3 

และ 22.8 ตามลําดับ  เปนไปในทิศทางเดยีวกับการสูบบหุร่ีในชวง 30 วันที่ผานมาเยาวชนชายมีการ
สูบมากกวาเยาวชนหญิง คดิเปนรอยละ  26.3  และ 10.1 ตามลําดับ   เยาวชนชายมีการใชยาสูบอื่นๆ
มากกวาเยาวชนหญิง   สําหรับยาสูบรูปแบบอื่นที่มีการใชมากที่สุดเยาวชนชายใชบหุร่ีมวนเองสวน
เยาวชนหญิงใชบาระกู 

 
2) จําแนกตามระดบัการศึกษา  
การสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ังพบในนกัเรียนอาชวีศกึษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.6

รองลงมา คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใกลเคียงกับมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ  30.6 
และ 30.5  ตามลําดับ  สวนการสูบบุหร่ีในชวง 30 วนัที่ผานมานักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายมีการ
สูบมากที่สุดรอยละ 19.8 รองลงมาใกลเคียงกันระหวางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและอาชีวศกึษา 
คิดเปน รอยละ  17.3  และรอยละ  16.6  ตามลําดับ      
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การใชยาสูบอืน่ๆทุกประเภท นักเรยีนมัธยมศึกษาปลายมีการใชมากกวานักเรยีนกลุมอื่น
โดยนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและมธัยมศึกษาตอนตนใชบหุร่ีมวนเองมากที่สุด สวนนักเรียน
อาชีวศึกษาใชบาระกู ใกลเคียงกับการใชบหุร่ีมวนเอง  

 
การสูบบุหร่ีของบุคคลในครัวเรือนของนกัเรียนมัธยมศกึษาประมาณ  1 ใน  3  มีบุคคลใน

บานสูบบุหร่ีอยูในปจจุบันไมรวมนักเรยีน จํานวนคนที่สูบบุหร่ีอยูระหวาง 1 - 6  คน เฉลี่ย  1.71 คน  
ซ่ึงประมาณ  1 ใน 4  หรือรอยละ 25.3  มีจํานวนผูสูบบุหร่ีในครอบครัว 1  คน   สําหรับผูที่สูบบุหร่ี
ในครอบครัวมากที่สุด คือ พอ รอยละ  27.2    

 
บุคคลที่อยูใกลชิดเยาวชนทีสู่บบุหร่ีมากที่สุด คือ พอคิดเปนรอยละ 31.8 เพื่อนสนิทคดิเปน  

รอยละ 21.4  และแมสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ  2.8    เพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ีเยาวชน
สวนใหญ รอยละ  74.1  ไมสูบบุหร่ีอยางแนนอน  และประมาณ  2  ใน  3   คนในครอบครัวเคยพดู
ถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี   ในระยะเวลาอีก 12  เดือนขางหนา สวนใหญรอยละ 78.9 ไมคิดจะสูบ
บุหร่ีอยางแนนอน  เชนเดียวกับในระยะอกี  5  ปขางหนากลุมเยาวชนสวนใหญรอยละ 77.8  ไมสูบ
อยางแนนอน ประมาณครึ่งหนึ่งของเยาวชนคิดวาการเลิกสูบบุหร่ีไมยากอยางแนนอน 

 
6.1.3 ทัศนคตติอการสูบบุหรี่ 
 
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมทีัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ  10.1    กลุมเยาวชนที่

มีทัศนคติที่ไมดีตอการสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ  36.9  และมีกลุมเยาวชนที่มีทัศนคตปิานกลางตอการ
สูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ  48.5   

 
6.1.4 การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง 
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีสวนใหญ รอยละ  80.6  คิดวาการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี

ขางเคียงจะเปนอันตรายอยางแนนอน   ในชวง 7 วนัทีผ่านมามีเยาวชนประมาณ 1 ใน 3  ที่มีผูสูบ
บุหร่ีในบาน ซ่ึงเยาวชนประมาณ 1 ใน 5 หรือรอยละ 21.7 มีผูสูบบุหร่ีในบานทุกวนัและมีผูสูบบุหร่ี
อยูใกลกับเยาวชนในสถานทีอ่ื่นนอกจากบานทุกวนัรอยละ  28.5 ใกลเคียงกับมีผูสูบบุหร่ีอยูใกล  1 
– 2  วัน รอยละ  23.8 

 
6.1.5 การไดรับทราบกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีเกินกวาครึ่งหนึ่งไดรับทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถาน 

ที่สาธารณะ เรียงตามลําดับ ไดแก  โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด ( 100% ) บนรถประจําทาง/
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รถสาธารณะ  ศาสนสถาน  ( เชน วัด  มัสยดิ โบสถ เปนตน )   รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับ อากาศ 
แตจัดเขตสูบบุหร่ีได สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  สวนสาธารณะ  สถานีขนสง   สถาน 
บันเทิง ( ผับ บาร )    โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา และบริเวณตลาดสด ตลาดนัดเปนสถานที่ที่เยาวชน
ทราบนอยที่สุดวาเปนเขตหามสูบบุหร่ี   

 
6.1.6 ทัศนคตติอการเลิกสูบบุหรี่ 
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีทีเ่คยสูบบุหร่ีประมาณ  2 ใน  3  มีความคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีและ

อีกประมาณ 1 ใน 3 ไมคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ี  ซ่ึงในชวง 1 ปที่ผานมามีกลุมที่เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี
ประมาณ  2  ใน 3  โดยกวาครึ่งหนึ่งเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี  1 - 3  คร้ัง  และสวนใหญรอยละ 72.3  
มั่นใจในการเลิกสูบบุหร่ี คิดวาถาตองการเลิกสูบบุหร่ีสามารถเลิกได  และเยาวชนที่เคยสูบบหุร่ี
ประมาณ 1ใน 4 หรือรอยละ 24.4  เคยไดรับความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อน  รองลงมา คือ
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ และจากเพื่อน
หรือบุคคลในครอบครัวในการเลิกสูบบุหร่ี 

 
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีทีเ่คยสูบบุหร่ีและปจจุบนัเลิกแลว เกือบครึ่งหนึ่ง คือรอยละ 41.9  

ใชระยะเวลาในการเลิกสูบบหุร่ี  1 – 3  เดอืนและประมาณ  1  ใน  5  ใชระยะเวลานาน 3 ปหรือ
มากกวานั้น  วัตถุประสงคหลักที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ี ประมาณ  2 ใน  3 มีเหตุผลดานสุขภาพ   
ประมาณ  1  ใน  5  เลิกสูบบุหร่ีเพราะครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี และ เหตุผลอ่ืนๆ    

 
6.1.7 ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
ในชวง 30 วันที่ผานมามีกลุมเยาวชนในจงัหวัดนนทบุรีประมาณครึ่งหนึ่ง พบเหน็ขอความ 

เกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ อยูในระดับมาก เชน โทรทัศน วทิยุ ปาย
โฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ  นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน ใกลเคียงกบักลุมที่พบเหน็
นอย คิดเปนรอยละ 46.4  และ   45.9 ตามลําดับ  

 
 ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีไมอยากสบูบุหร่ีมากที่สุด คือ 
ภาพสูบแลวเปนมะเร็ง ชองปากซึ่งมีประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง คือรอยละ 40.6 รองลงมาไดแก ภาพ 
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียงคิดเปนรอยละ 15.0 และภาพสูบแลวถุงลมพองตาย ใกลเคียงกับภาพ
ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอดคิดเปนรอยละ  12.8 และ  12.0  ตามลําดับ  สวนภาพที่เหลือมีผลตอ
การสูบบุหร่ีของนักเรียนนอย 
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 ในชวง 30 วนัที่ผานมาเยาวชนในจังหวดันนทบุรีประมาณครึ่งหนึ่ง  พบเห็นขอความที่
เกี่ยวของกับการหามสูบบุหร่ีบางครั้งเมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสริต งานชุมนมุหรืองานสังคม 
และอีกประมาณ  1  ใน  5  พบเห็นขอความการหามสูบบุหร่ีบอยมาก และเมื่อชมโทรทัศน  วีดีโอ
หรือภาพยนตรประมาณครึ่งหนึ่งพบเห็นนกัแสดงสูบบุหร่ีบางครั้ง 
 

เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีทีใ่ชเสื้อผาที่มียีห่อบุหร่ีติดอยู รอยละ  9.2   ไดแก ยี่หอมาลรโบ
โร  กรองทิพย   LM เขียวและแดง  นอกจากนัน้เยาวชนพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีในรูปแบบตางๆ
บางครั้งมากที่สุดในทุกรูปแบบไดแก ประมาณ 1 ใน 4 คือ รอยละ 28.4  พบเห็นชื่อยี่หอบุหร่ีใน
รายการแขงขนักีฬาหรือรายการทางโทรทัศน  ประมาณ 2 ใน 3 คือรอยละ 36.1  พบเห็นการโฆษณา
บุหร่ีในแผนปายโฆษณา และประมาณ  1 ใน 4  คือ รอยละ 21.0  พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีหรือ
สงเสริมการขายบุหร่ีในหนังสือพิมพหรือนิตยสารและ ประมาณ  1  ใน  4  พบเห็นการโฆษณาบหุร่ี
ในงานแขงขันกีฬา  งานเทศกาลตางๆ  คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบางครั้ง  ซ่ึงสวนใหญ รอยละ 91.0 
ไมเคยไดรับการไดรับแจกบหุร่ีฟรีหรือตัวอยางจากตวัแทนบุหร่ี 

 
6.1.8 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก 1) เพศ  2) ระดับการศึกษา  3) การไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับ
การสูบบุหร่ี  4) การเขาถึงบุหร่ี  5)  การพบเห็นชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอืน่ๆ 
ทางโทรทัศน  6) การสูบบุหร่ีของบุคคลที่อยูใกลชิด  7) การไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกบั
อันตรายจากการสูบบุหร่ี   8) การอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพในบทเรียน  9) ทัศนคติ
ตอการสูบบุหร่ี 
  
6.2  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดันนทบรีุจากผลการศึกษา พบวา ประมาณ
หนึ่งในสามเคยลองสูบบุหร่ี และยังคงสบูในรอบ 30 วันที่ผานมารอยละ 18.1 ซ่ึงหนวยงานที่
เกี่ยวของไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนควรหามาตรการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
โดยเฉพาะมีผูสูบบุหร่ีคร้ังแรกอายุ 10 ป เร่ิมตั้งแตการใหความรูแกเด็กและเยาวชนมากขึ้นปลูกจิต 
สํานึกที่ถูกตองเหมาะสมในชองทางที่เยาวชนสามารถรับได เชน ทางอนิเตอรเน็ต  ปายใหความรู
และประชาสัมพันธในสถานศึกษา จดักิจกรรมเพื่อสงเสริมใหความรูแกเยาวชนมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในโรงเรียน  และควรหามาตรการกระตุนใหเยาวชนใหมีความสนใจในปญหาบหุร่ีมากขึ้น ไดแก 
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การแขงขัน  การประกวด  การมอบรางวัล เปนตน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสนับสนุน
ความรูเกี่ยวกบัโทษและพษิภัยบหุร่ี  และพัฒนาสถานบําบัดรักษาผูติดบุหร่ีใหมีคณุภาพ  สรางและ
พัฒนาเครือขายรณรงคปองกนัและแกปญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชน  ผูปกครองตองมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลเยาวชนเพราะจากการวิจยัพบวาสถานทีสู่บบุหร่ีของเยาวชนมากที่สุด คือบาน
เพื่อนและบานตนเอง  ผูปกครองจึงควรเปนแบบอยางทีด่ีและใกลชิดกบัเยาวชนมากขึ้น ใหความรู
คําแนะนําเกีย่วกับโทษและพิษภยัของบุหร่ีแกสมาชิกในครอบครัว 
 
 สรรพสามิตและเจาหนาที่ตาํรวจ ควรเขมงวดควบคุมการกระทําความผิดสําหรับรานคาที่
ขายบุหร่ี จากการวิจยัยังพบปญหามาก ไดแก รานขายของชํา  รานสะดวกซื้อ ซ่ึงเปนปญหาที่ยังไม
สามารถควบคุมไดดี บางแหงยังมีการขายบุหร่ีใหเด็กโดยไมคํานึงถึงอายุของเด็กวาถึงเกณฑหรือไม 
จะตองสรางจติสํานึกแกรานคาใหกระทําตามกฎหมายอยางเครงครัด  การมอบรางวลัสําหรับรานคา
ที่ใหความรวมมือ  การลงโทษทางกฎหมายอยางจริง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  สรรพสามิต
และเจาหนาทีต่ํารวจควรรวมมือกันตั้งเปนคณะทํางานออกตรวจอยางตอเนื่องและจริงจัง  รวมท้ัง
การสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสวนรวมมากขึ้นจะทําใหการดําเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบครอบคลุมและมีคุณภาพ 
 
 2. จากผลการศึกษา พบวา  บุคคลที่อยูใกลชิดเยาวชนมกีารสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการ
สูบบุหร่ีของเยาวชนโดยเฉพาะพอของนักเรียนมีการสูบบุหร่ีรอยละ 31.8 เพื่อนสนทิสูบบุหร่ีรอยละ  
21.4 ดังนั้นควรสรางความรูความเขาใจใหแกผูปกครองของเยาวชนโดยสงเสริมบทบาทขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามีบทบาทในการดําเนนิงาน เชน การสัมมนา  การจัดเวทีชุมชนหรือ
การเผยแพรผานหอกระจายขาว  วิทยุชุมชน สําหรับหนวยงานระดับกระทรวงหรือภาคีเครือขาย
ตางๆควรประชาสมัพันธผานสื่อโทรทัศนใหมากขึน้และสม่ําเสมอ ซ่ึงจะทําใหขาวสารสงถึง
ประชาชนไดมากในยุคปจจบุัน  สําหรับสถานศึกษาควรจัดกจิกรรมเพื่อสรางความตระหนกัใหกับ
เด็กและเยาวชนในการรกัเพือ่น หวงใยในสุขภาพของเพือ่น  การจัดชมุนุมตานอบายมุขในโรงเรียน
ใหมีบทบาทและดูแลเยาวชนไดอยางทัว่ถึง 
 
 3. การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรยีนมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน
จังหวดันนทบรีุ ดังนั้นสถานศึกษาในจังหวดันนทบุรีควรเพิ่มเนื้อหาในการใหความรูแกเยาวชนมาก
ขึ้น ซ่ึงจะตองเปนการกระตุนโดยเนนการมีสวนรวมของเยาวชน     เชน การจดัใหมีวันบุหร่ีประจํา
สัปดาห  การพัฒนาศักยภาพของครูอาจารยที่มีหนาทีใ่นการใหความรู  การพัฒนาหลักสูตรให
นาสนใจ รวมทั้งสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดานบหุร่ีดีเดนใหไดรับรางวัลเพื่อเปน
การสรางขวัญและกําลังใจ   พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหรือใหความรูเกีย่วกับโทษและพษิภยั
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ของบุหร่ีใหมคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับเยาวชน  ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาบุหร่ีในโรงเรียน 
 
 นอกจากนั้นควรสรางกลุมและเครือขายปองกันและแกไขปญหาบุหร่ีในโรงเรียน ทกุระดับ
เพื่อเปนกลุมทีเ่ฝาระวังปญหาบุหร่ีในโรงเรยีน  อีกประการหนึ่งควรปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
ทุกแหงใหมีความสะอาด  สวยงาม  สะดวกในการพบเห็นไมใหมแีหลงมั่วสุมจะเปนการปองกัน
เยาวชนไมใหมีการสูบบุหร่ีในโรงเรียน 
 
 3. การรับทราบกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีสถานที่สาธารณะบางแหงที่เยาวชนไมคอยรูจกั เชน บริเวณ
ตลาดนัด บริเวณตลาดสด เปนตน หนวยงานที่เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธ เชน จัดทํา
สติ๊กเกอรติดตามสถานที่สาธารณะ   เพิ่มมาตรการบังคับใชกฎหมายในสถานที่สาธารณะ ถามีการ
กระทําความผดิควรดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครดั การอบรมใหความรูแกผูมีสวนเกีย่วของ
ในสถานที่สาธารณะเพื่อเปนเครือขายในการปองกันปญหาการบริโภคยาสูบ เชน กลุมแมคา  กลุม
ผูคารายยอยในหางสรรพสินคา เปนตน 
 
6.3  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 
 1. การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัอาจใชตัวแปรที่เกี่ยวของกับเยาวชนไมครอบคลุมทุกประเดน็  ดังนั้น
ผูสนใจที่จะทาํการวิจยัคร้ังตอไป อาจจะมีตัวแปรอื่นๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
เชน ตวัแปรทางดานจิตวิทยา  ตัวแปรเกีย่วกับสถานที่พกัอาศัย  ตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ รวมทัง้
สัมพันธภาพในครอบครัว เปนตน 
 
 2. ประชากรในการวจิัยคร้ังนี้  คือ กลุมนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และระดับอาชวีศึกษา      อาจจะตองเพิ่มระดับประถมศกึษาในชวงชัน้ที่ 2 คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 
4 – 6  รวมดวยเพื่อความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงอาจทําใหไดรับขอมลูเพิ่มมากขึ้น สามารถนํามา
กําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาบุหร่ีใหมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 3.  การวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงปริมาณ ผูที่สนใจจะทําการศึกษาในครั้งตอไปควรจะมีการ 
ศึกษาในเชิงคณุภาพรวมดวย เชน การสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเกีย่วของ ซ่ึงจะทําใหไดรับขอมูลมาก
ยิ่งขึ้น โดยศกึษากลุมตัวอยางที่มีขนาดเล็กลงและสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก  
 

แบบสอบถามในการวิจัย 
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจงัหวัดนนทบุรี 
 

โครงการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดนนทบุรี” นี้เปนความรวมมือ
ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดนนทบุรี ระนอง แมฮองสอน ชัยภูมิ ตรัง และเพชรบูรณ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการเฝา
ระวังและการดําเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศตอไป 

 
การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดนนทบุรี ยืนยันวา

ขอมูลเหลานี้จะถูกนําเสนอเปนภาพรวมที่ไมสงผลกระทบใดๆ  ตอผูตอบเปนรายบุคคลและ
สถาบันการศึกษา ในระหวางการเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติการ
ตอบแบบสอบถามได โดยไมสงผลกระทบใดๆ 
 

แบบสอบถามนี้ มี 9 หนา ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 62 ขอ แบงเปน 7  สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี     13  ขอ 
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคตติอการสูบบุหร่ี    17  ขอ 
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง    4  ขอ 
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี     6  ขอ 
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสบูบุหร่ี   10  ขอ 
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน    4  ขอ 
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล      4  ขอ 

 

โดยแตละขอถามใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติมขอความใหสมบูรณใน
ชองวางที่ตรงกับความจริงหรือความคิดเหน็ 

 

ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย  หากมีขอ
สงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่ นางวิลาวัณย  ประทีปแกว  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี  หมู8   ตําบลบางกระสอ   อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   เบอรโทรศัพท 085-1297883 

 

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
       (นางวิลาวณัย  ประทีปแกว)                                             
           หัวหนาโครงการวิจัย 
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คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี ในสวนที่ 1–7 ใหหมายถึงบหุร่ีซองที่ผลิตจากโรงงานทัง้    
              ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอที่ 11 ในสวนที่ 1  
 
สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
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 วนั   6) ทุกวนั 

 7) ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
4. ในชวง 30 วันที่ผานมา ในวันที่ทานสูบบุหร่ี ทานสูบบุหร่ีกี่มวนตอวัน  

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

  4) 11 – 20 มวนตอวัน   5) 21 มวนขึ้นไป  6) 2-5 มวนตอวัน  
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.................. 

 9. ไมเคยไดบุหร่ีมาสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
6. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานสบูบุหร่ียี่หอใด  

 1. ระบุยี่หอ...............................  2. ยี่หอใดกไ็ด   3. ไมทราบยี่หอ 

 4. ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
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 

 3. ไมไดซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา    
9. โดยปกติทานไดรับเงินคาใชจาย 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  
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. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบ
บุหร่ี  

 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 ขอ
เทานั้น) 

 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  
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 ้
  

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  

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 
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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  
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 ทานคิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีภาพใดทําใหทานไมอยากสูบบุหร่ี (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 ทานพบ
เห็นขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสบูบุหร่ีบอยเพยีงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง    4. ไมเคยพบเห็นเลย 
43. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบบหุร่ี
บอยเพียงใด  

 1. ไมเคยชมสื่อดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง     4. ไมเคยพบเห็นเลย 
44. ทานมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ท่ีมียี่หอบหุร่ีติดอยูหรือไม  

 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 หรืองานชุมนมุ 
ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีบอยเพียงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย 
49. ทานเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรี หรือตัวอยางบุหร่ีจากตวัแทนบริษัทบุหร่ีหรือไม  

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

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 
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51. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับ
ทานจึงสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. มี     2. ไมมี   3. ไมแนใจ 
52. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบหุร่ี 
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 ขอมูลสวนตวัของทาน  
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 ปจจุบนัมใีครสูบบุหร่ีหรือไม 

  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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