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 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะครูทุกทานของสถานศึกษาเปาหมาย ท่ีให
ความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเยาวชนกลุมตัวอยาง และ
คอยดูแลในระหวางท่ีคณะผูวิจัยทํางานอยางใกลชิด ขอขอบคุณเยาวชนในสถานศึกษาท่ีเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัย ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศูนยวจิัยและจดัการความรูเพือ่การควบคุมยาสูบ (ศจย.) ท่ีให           
การสนบัสนุนทุนวิจยั เพื่อใชในการดําเนนิงานคร้ังนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงสุด สําหรับกําลังใจและการสนับสนนุชวยเหลือจากสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวของคณะผูวิจยั ซ่ึงไดมอบความรัก ความหวงใย คอยเปนกําลังใจในการทํางาน
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จอยางสมํ่าเสมอดวยดตีลอดมา และขอบคุณหวัหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัชัยภมิู เพือ่นรวมงานของคณะผูวจิัยทุกทานท่ีคอยใหคําปรึกษาและ
เปนกําลังใจให คณะผูวิจยัซาบซ้ึงและขอนอมระลึกถึงพระคุณทุกทาน มา ณ ท่ีนี ้
 
 
       คณะผูวจิัย 



บทคัดยอ 
 

 การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบ

ภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และปจจัยท่ีสัมพันธกับการสูบบุหรี่
ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางคือ เยาวชนในสถานศึกษา จํานวน 1,500 คน ซ่ึงไดจาก
การสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด และคาไคสแควร 
 ผลการศึกษา พบวา เยาวชนเคยลองสูบบุหร่ี รอยละ 30.3 และยังคงสูบบุหร่ีในปจจุบัน   
รอยละ 24.0 ซ่ึงจะสูบบุหร่ีทุกวัน รอยละ 36.4 สูบวันละ 6 – 10 มวน รอยละ 34.7 และซ้ือจาก     
รานสะดวกซ้ือ รอยละ 33.1 โดยสถานท่ีท่ีสูบบุหร่ีเปนสวนใหญ คือ บานเพือ่น รอยละ 28.6         
และพบวารอยละ 13.6 มีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน  สําหรับผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 1) ปจจยัดานลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ        
และระดับการศึกษา 2) ปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิด ไดแก การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท   
และการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว 3) ปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 4) ปจจยัดานการโฆษณา
และสงเสริมการขาย ไดแก การพบเหน็นกัแสดงสูบบุหร่ีในส่ือตาง ๆ  การพบเห็นช่ือยี่หอบุหร่ีทาง
โทรทัศน การพบเห็นการโฆษณาในงานสังคม/งานชุมชนตาง ๆ การมีส่ิงของเคร่ืองใชท่ีมียี่หอบุหร่ี
ติดอยู และการไดรับแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ี 5) ปจจยัดานการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน 
ไดแก การสอนเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี การสอนเก่ียวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี และ
การอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีกับสุขภาพคร้ังลาสุด 



Abstract 
 

A survey of smoking behaviors among  young people in Chiyaphum province is       
cross-sectional survey research. The research aimed to study smoking behaviors and factors 
relating smoking of young people in Chiyaphum province. Sample of the study consists of, from 
Stratified random sampling, 1,500 high school students in Chiyaphum province. Data collection 
used questionnaire survey and data were analyzed through percentage, mean, standard deviation, 
maximum, minimum and Chi-square. 

Result revealed that 30.3 % of young people tried to smoke cigarettes and 24 % of them 
have been smoking. 36.4 % of them smoke every day, 34.7 % of them smoke 6-10 curls of 
cigarette per day, and 33.1% of them buy the cigarette from convenience store. 28.6 % of them 
mostly smoke cigarette at theirs friend’s home. And 13.6 % of them ever used any form of 
tobacco products other than cigarettes . According to analyzing factors related to smoking 
behavior of young people was significant : 1) Demographic characteristic factors: sex, age, and 
level of education, 2) Smoking environmental exposure factors: smoking friends, and members in 
family, 3) Attitude toward smoking factors, 4) Advertising and sell promotion factors: 
encountering super stars smoking in mass media, encountering advertisements for cigarettes in 
TV program, encountering advertisements for cigarettes in sports events, fairs, concerts, or 
community events, encountering cigarette brand’s label on things, distributed example cigarette 
for free 5) tobacco curriculum in school: teaching in the danger of smoking, teaching in the effect 
of smoking, and  last discuss smoking and health as part of a lesson.  
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ตารางท่ี 28 การไดรับความรูจากส่ือเกีย่วกบัการสูบบุหร่ีของเยาวชน      79 
ตารางท่ี 29 ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน    79 
ตารางท่ี 30 ระดับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน จําแนกตามเพศ    80 
ตารางท่ี 31 การสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน จําแนกตามเพศ      81 
ตารางท่ี 32 การสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา     82 
ตารางท่ี 33 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
     ของเยาวชน           83 
ตารางท่ี 34 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดกับพฤติกรรม 
     การสูบบุหร่ีของเยาวชน         84 
ตารางท่ี 35 ความสัมพันธระหวางระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ีกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 
     ของเยาวชน           85
ตารางท่ี 36 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
     กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน        85 

ตารางท่ี 37 ความสัมพันธระหวางระดับระดับการรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
     กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน        86 
ตารางท่ี 38 ความสัมพนัธระหวางปจจยัดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายกับพฤติกรรม 
     การสูบบุหร่ีของเยาวชน          86 
 

ช 



สารบัญตาราง (ตอ) 

 
                       หนา 
ตารางท่ี 39 ความสัมพันธระหวางระดับความรูจากขอความในส่ือเกีย่วกับการสูบบุหร่ี 
     กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน        87 
ตารางท่ี 40 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
     กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน        88 
ตารางท่ี 41 ความสัมพันธระหวางระดับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน  

     กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน        89 
ตารางท่ี 42 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนกบัพฤติกรรม 
     การสูบบุหร่ีของเยาวชน         89 
  

ซ 



สารบัญภาพ 

 
                    หนา 

ภาพท่ี 1  ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการเร่ิมเสพติดบุหร่ี      16
ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย        37 



สารบัญแผนผัง 
 

                      หนา 

แผนผังท่ี 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง       40 

 
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ปจจุบันยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต  ซ่ึงสามารถปองกันไดในประเทศตาง ๆ   
การระบาดของการบริโภคยาสูบเร่ิมเกิดข้ึนในประเทศท่ีพัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศ
ตองเผชิญกับปญหาของโรคท่ีเกี่ยวของกบัการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด 
และโรคมะเร็ง เปนตน ซ่ึงมีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเร้ือรัง หลายประเทศซ่ึงอยูในระยะ
การเปล่ียนผานทางระบาดวทิยา พบวา โรคเร้ือรังท่ีมีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปน
ปญหาและเปนสาเหตุการตายท่ีสูงกวาสาเหตุอ่ืน ๆ (ลักขณา เติมศิริกุลชัย และคณะ, 2550)             
การบริโภคยาสูบมักเร่ิมในชวงวยัรุน เดก็และเยาวชนจะริเร่ิมสูบบุหร่ีดวยเหตุผลตาง ๆ เชน      
ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหร่ีของพอแมและญาติ พลัง
ผลักดันจากเพือ่น อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ เปนตน    

จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 – 2549      
โดยศูนยวจิัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ศรัณญา เบญจกุล และคณะ, 2550) 
ระบุวา แมจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปเปล่ียนแปลงลดลง
จาก 11.67 ลานคน หรือรอยละ 30.46 ในป พ.ศ. 2534 เปน 9.54 ลานคน หรือรอยละ 18.94            
ในป พ.ศ. 2549 แตเม่ือพจิารณาจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีเปนคร้ังคราว กลับพบวาประชากร
ไทยอายุ 15 ปข้ึนไปมีแนวโนมการสูบบุหร่ีเปนคร้ังคราวเพิ่มข้ึนจากรอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 
เปนรอยละ 2.97 ในป พ.ศ.2549 ช้ีใหเห็นวาผูสูบุหร่ีเปนคร้ังคราวมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาไปเปน       
ผูสูบบุหร่ีเปนประจําไดในอนาคต เนื่องจากฤทธ์ิเสพติดของบุหร่ี นอกจากนี้ ยังพบวาอายุเฉล่ียเม่ือ
เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของผูชายและผูหญิงเทากับ 18 ป และ 20 ป ตามลําดับ  

จากการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวงัขององคการอนามัย
โลก (Global Youth Tobacco Survey – GYTS) ซ่ึงเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543 – 2550 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2008) จากประเทศสมาชิก 140 ประเทศ พบวา อัตรา
การสูบบุหร่ีของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงใกลเคียงกัน เด็กนักเรียนกวาคร่ึงหนึ่งไดรับควันบุหร่ีมือสอง
จากสถานท่ีสาธารณะในระหวางสัปดาหกอนหนาท่ีสํารวจ นักเรียนประมาณ 2 ใน 10 มีส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ีมียีห่อของบริษัทบุหร่ีติดอยู ประมาณ 1 ใน 10 เคยไดรับบุหร่ีแจกฟรีจากบริษัทบุหร่ี 
ในขณะท่ีประมาณ 8 ใน 10 ตองการใหมีการหามสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ และประมาณ          
6 ใน 10 อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบุหร่ีในโรงเรียน จากขอมูลการสูบบุหร่ีของ
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เยาวชนไทยอายุ 13 – 15 ป ภายใตการสํารวจนี้ ซ่ึงดําเนนิการในป พ.ศ. 2548 พบอัตราการสูบบุหร่ี 
รอยละ 11.7 ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหร่ี ในจํานวนนี้ เพศชายเคยสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 37.9 และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9 เร่ิมสูบบุหร่ีกอนอายุ 10 ป สําหรับ
ผูท่ี     ไมเคยสูบบุหร่ี รอยละ 10 มีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีในปถัดไป 

สําหรับสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรในจังหวัดชัยภูมิ จากการสํารวจ
สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 – 2549 โดยศูนยวจิัยและจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ศรัณญา เบญจกุล และคณะ, 2550) พบวา  ในประชากรชายอายุ 15 ป 
ข้ึนไป มีอัตราการสูบบุหร่ีและปริมาณการสูบบุหร่ีสูงสุดเปนลําดับท่ี 5 ของประเทศ อัตราการสูบ
บุหร่ีและปริมาณการสูบบุหร่ีของผูสูบบุหร่ีเปนประจําสูงสุดเปนลําดับท่ี 3 ของประเทศ รองจาก
จังหวดักระบ่ีและหนองบัวลําภู ตามลําดับ สวนในประชากรหญิงอาย ุ 15 ป ข้ึนไป  พบวาปริมาณ
การสูบบุหร่ีของกลุมผูสูบบุหร่ีเปนคร้ังคราวสูงสุดเปนลําดับท่ี 3 ของประเทศ คือ โดยเฉล่ีย 8.52 
มวนตอวัน รองจากจังหวดัอางทองและสูงสุด คือ จังหวดั ปทุมธานี    
           จากสถิติและปญหาการสูบบุหร่ีดังกลาวขางตน ถึงแมวาจะมีการรณรงคประชาสัมพันธให
นักเรียน วัยรุน และประชาชนท่ัวไป ไดทราบเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหร่ีแตกย็ังพบวา
นักเรียน วยัรุนยังมีพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีใหพบเห็นเสมอ และจากผลการสํารวจสถานการณ      
การสูบบุหร่ีของประชากรในจังหวัดชัยภมิูท่ีพบวามีแนวโนมการสูบบุหร่ีคอนขางสูง ในลําดบัท่ีตน ๆ 
ของประเทศไทย ซ่ึงยังเปนการสํารวจประชากรในชวงอายุ 15  ป  ข้ึนไป แตในชวงวัยรุน ท่ีมีอายุ
ระหวาง 10 -18 ป ยังไมมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานการสูบบุหร่ีอยางจริงจัง  
 ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี
ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ จึงมีความสําคัญท้ังนี้เพื่อใชเปนแนวทางใหผูท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโรงเรียนซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาค
ประชาชนและภาคีท่ีเกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุม
ยาสูบท้ังในระดับโรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน ซ่ึงจะนําไปสูการปองกันและแกไข
ปญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและย่ังยืน 



 3

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ 
 2.2 เพื่ออธิบายทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี การไดรับควันบุหร่ีจาก
ผูสูบบุหร่ีขางเคียง การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การโฆษณาและการสงเสริม     
การขาย ความรูจากขอความในส่ือเกีย่วกบัการสูบบุหร่ี และการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนของ
เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ   
 2.3 เพื่อศึกษาปจจยัท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ปจจัยดานลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 3.2  ปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิด ไดแก การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม  
การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท และการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรม   
การสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 3.3 ปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ไดแก การชวนใหสูบบุหร่ีของเพื่อน การไมเลิกคบ
เพื่อนท่ีสูบบุหร่ี การคิดวาเด็กผูชายท่ีสูบบุหร่ีมีมากกวาไมสูบ การคิดวาเดก็ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีมี
มากกวาไมสูบ การคิดวาเดก็ผูชายท่ีสูบบุหร่ีนาสนใจมากกวาไมสูบ การคิดวาเด็กผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี
นาสนใจมากกวาไมสูบ การสูบบุหร่ีทําใหผอนคลายมากกวาไมสูบ ผลของการสูบบุหร่ีตอการ
เปล่ียนแปลงของน้ําหนกั  ความคิดตอผูชายท่ีสูบบุหร่ี ความคิดตอผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ การเลิกสูบบุหร่ีไมใชเร่ืองยากถาคิดจะเลิก และชีวิตจะยืนยาวไดหากเลิกสูบ
บุหร่ีภายใน 1 – 2 ป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

 3.4 ปจจัยดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมีความสัมพันธกับพฤตกิรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 3.5 ปจจัยดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ไดแก การพบเห็นนกัแสดงสูบบุหร่ี       
ในส่ือตาง ๆ การพบเหน็ช่ือยี่หอบุหร่ีทางโทรทัศนการพบเห็นโฆษณาบุหร่ีทางแผนปายโฆษณา     
การพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีในส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ การพบเห็นการโฆษณาในงานสังคม / งานชุมชน
ตาง ๆ การมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผาท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู และการไดรับแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ี     
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 3.6 ปจจัยดานความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ไดแก การพบเหน็ขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหาม การสูบบุหร่ีในส่ือประเภทตาง ๆ และการพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีใน
งานสังคม / งานชุมชน  ตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
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 3.7 ปจจัยดานการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน ไดแก การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหร่ี การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี การอภิปรายใน
หองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี และการอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกบัการสูบบุหร่ีและสุขภาพครั้ง
ลาสุดของเยาวชนของเยาวชนมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

 4.  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ ครอบคลุมเยาวชนท่ีเปนนักเรียนในจังหวัดชัยภมิู ท่ีกําลังศึกษาอยูใน         
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จากสถานศึกษาสายสามัญ ประกอบดวย ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 1,500 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม     
พ.ศ. 2551 

5.  นิยามศัพทหรือคําสําคัญ 
 5.1 บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีซองท่ีผลิตจากโรงงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 5.2 ยาสูบรูปแบบอื่น หมายถึง บุหร่ีหรือยาสูบรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไมใชบุหร่ีซองท่ีผลิตจาก
โรงงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก ยาเสน ยาฉุน ซิการ บุหร่ีมวนเอง ไปป ฮุกการ
และบารากู 
 5.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่  หมายถึง  การแสดงออกของเยาวชนเก่ียวกับการสูบบุหรี่
และ     ไมสูบบุหร่ี ประกอบดวย 
  5.3.1 การเคยสูบบุหร่ี หมายถึง เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือเคยลองสูบ
บุหร่ีแมเพยีง 1 หรือ 2 คร้ัง แตปจจุบันไมไดสูบบุหร่ีแลว 
  5.3.2 การสูบบุหร่ีในปจจุบัน หมายถึง เยาวชนท่ียังมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีภายใน        
30 วันท่ีผานมา 
  5.3.3 การไมสูบบุหร่ี หมายถึง เยาวชนท่ีไมเคยสูบบุหร่ีเลยแมเพียง 1 หรือ 2 คร้ัง   
 5.4 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น คานิยม ความเช่ือ การให
คุณคาของเยาวชนท่ีมีตอการสูบบุหร่ี ประกอบดวย 
  5.4.1 ทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี หมายถึง เยาวชนมีความรูสึกท่ีดีตอการสูบบุหร่ี 
โดยเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนประโยชน ไมมีโทษ และไมตระหนักถึงอันตรายของบุหร่ีท่ีมีตอรางกาย
ของตนเองและผูอ่ืน 
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  5.4.2 ทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี หมายถึง เยาวชนมีความรูสึกท่ีไมดีตอ         
การสูบบุหร่ี โดยเห็นวาบุหร่ีเปนสารเสพติดใหโทษ ท่ีมีอันตรายตอรางกายของตนเองและผูอ่ืน 
และไมควรสูบบุหร่ี 
 5.5 ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน หมายถึง สาเหตุตาง ๆ ท่ีทําให
เยาวชนมีพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี ประกอบดวย  

5.5.1 ปจจัยดานลักษณะทางประชากร หมายถึง ลักษณะทั่วไปดานประชากรของ
เยาวชน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศกึษา 

5.5.2 ปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิด หมายถึง พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
คนท่ีอยูใกลชิดกับเยาวชน ประกอบดวย การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของ
เพื่อนสนิท และการสูบบุหร่ีของบุคคลภายในบาน 

5.5.3 ปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ี หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของเยาวชนตอ 
การสูบบุหร่ี ประกอบดวย ความยากในการเลิกสูบบุหร่ีถาคิดจะเลิก การคิดวาเดก็ผูชายท่ีสูบบุหร่ี       
มีมากกวาไมสูบ การคิดวาเด็กผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีมากกวาไมสูบ การคิดวาเด็กผูชายท่ีสูบบุหร่ี
นาสนใจมากกวาไมสูบ การคิดวาเดก็ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีนาสนใจมากกวาไมสูบ การสูบบุหร่ีทําให
ผอนคลายมากกวาไมสูบ ผลของการสูบบุหร่ีตอการเปล่ียนแปลงของน้ําหนกั การเลิกคบเพื่อนท่ีสูบ
บุหร่ี ความคิดตอผูชายท่ีสูบบุหร่ี ความคิดตอผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
และชีวิตจะยืนยาวไดหากเลิกสูบบุหร่ีภายใน 1 – 2 ป 

5.5.4 ปจจัยดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ หมายถึง 
กระบวนการเปดรับขอมูลและเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะของเยาวชน 

5.5.5 ปจจัยดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย หมายถึง การส่ือสารขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบับุหร่ี โดยใชส่ือประเภทตาง ๆ รวมถึงการสรางความสนใจ การจูงใจหรือกระตุนให
เยาวชนเกดิความตองการบุหร่ี ประกอบดวย การพบเหน็นักแสดงสูบบุหร่ีในส่ือตาง ๆ  การพบ
เห็นช่ือยี่หอบุหร่ีทางโทรทัศน การพบเห็นโฆษณาบุหร่ีทางแผนปายโฆษณา การพบเห็น            
การโฆษณาบุหร่ีในส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  การพบเห็นการโฆษณาในงานสังคม / งานชุมชนตาง ๆ           
การมีสิ่งของเคร่ืองใช เสื้อผาที่มียี่หอบุหร่ีติดอยู และการไดรับแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ี          
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

5.5.6 ปจจยัดานการไดรับความรูจากส่ือ หมายถึง การรับรูขอมูลการหามสูบบุหร่ี
จากส่ือตาง ๆ ของเยาวชน ประกอบดวย การพบเหน็ขอความเกีย่วกับการรณรงคหาม การสูบบุหร่ี
ในส่ือประเภทตาง ๆ และการพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานสังคม / งานชุมชนตาง ๆ 
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5.5.7 ปจจัยดานการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียน หมายถึง การเรียนการสอนใน
หองเรียน รวมถึงการอภิปรายเก่ียวกับบุหร่ีในหองเรียนของเยาวชน ประกอบดวย การสอนใน
หองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี การสอนในหองเรียนเกีย่วกบัผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 
การอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน และการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับ  
การสูบบุหร่ีและสุขภาพคร้ังลาสุดของเยาวชน 

 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัชัยภมิู เพื่อทราบ
ถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ทัศนคติ
ตอการเลิกสูบบุหร่ี การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การโฆษณาและการสงเสริม     
การขาย การไดรับความรูจากส่ือ การสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน และปจจัยท่ีสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจงัหวดัชัยภมิู ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษา ดังนี ้

 1. สถานการณการสูบบุหร่ีและพิษภยัของบุหร่ี 
 2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 3. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 4. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี 
 5. งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. สถานการณการสูบบุหร่ีและพิษภัยของบุหร่ี 
 1.1 สถานการณการสูบบุหร่ี  
  1.1.1 แนวโนมการใชยาสูบในโลก (กรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2551) 
      ปจจุบันมีผูสูบบุหร่ีท่ัวโลกประมาณ 1,100 ลานคน ภายในป พ.ศ.2568            
จะเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากกวา 1,600 ลานคน ในประเทศท่ีประชากรโดยรวมมีรายไดสูง ปริมาณ
การสูบบุหร่ีโดยรวมไดลดนอยลงมาเปนเวลาหลายทศวรรษแลว แตในประเทศท่ีประชากรโดยรวม
มีรายไดนอยและรายไดปานกลาง ผูคนจะสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน การคาบุหร่ีท่ีเสรีข้ึนทําใหการสูบ
บุหร่ีเพิ่มสูงข้ึนในประเทศเหลานี้ สถิติขององคการอนามัยโลกรายงานป พ.ศ.2545 รอยละ 80    
ของคนสูบบุหร่ีอาศัยอยูในประเทศท่ีกําลังพัฒนา รอยละ 50 ของผูท่ีเสียชีวิตดวยโรคท่ีเกดิจาก    
การสูบบุหร่ีอยูในประเทศท่ีกําลังพัฒนาและจะเพิ่มเปนรอยละ 70 ในป พ.ศ.2570 
      จากสถิติขององคการอนามัยโลก พ.ศ.2545 พบวา มีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี
ท่ัวโลกปละ 4 ลานคน หรือวันละ 11,000 คน และมีแนวโนมเพิม่ข้ึนทุกป โดยมีการคาดคะเน     
ทางระบาดวิทยาวาในอีก 20 ปขางหนา จํานวนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีจะเพ่ิมข้ึนเปนปละ         
10 ลานคนหรือนาทีละ 20 คน 
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      ทุก ๆ วันเยาวชนประมาณ 80,00 – 100,000 คนท่ัวโลกเร่ิมติดบุหร่ี หาก
แนวโนมยังเปนเชนนี้ตอไป เด็ก 250 ลานคนท่ีมีชีวิตอยูในขณะน้ีจะตองเสียชีวิตเนือ่งมาจากพิษภยั
ของบุหร่ี สําหรับสตรีในประเทศอุตสาหกรรมสูบบุหร่ีประมาณรอยละ 25 ขณะที่สตรีในประเทศ
กําลังพัฒนาสูบบุหร่ีรอยละ 7 เทานั้น สําหรับประเทศไทย พบวาหญิงไทยสูบบุหร่ีรอยละ 2.1 หรือ 
0.52 ลานคน แตมีแนวโนมจะสูบเพิ่มข้ึนท่ัวโลก  
      โรคท่ีมีสาเหตุจากบุหร่ีเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหผูใหญเสียชีวิต 1 ใน 10 คน      
ท่ัวโลก ภายในป พ.ศ.2573 ตัวเลขจะเพิ่มเปน ในทุก ๆ 6 คนจะมีคนท่ีเสียชีวิตดวยโรคท่ีมีสาเหตุ
จากบุหร่ี 1 คน ซ่ึงเปนอัตราการสูญเสียชีวิตท่ีมากกวาสาเหตุอ่ืน ถาแนวโนมยังเปนเชนนี้ คนจํานวน
ประมาณ 650 ลานคนท่ียังมีชีวิตอยูในขณะนี้ จะเสียชีวิตดวยสาเหตุจากบุหร่ีในอนาคตขางหนา 
บุหร่ีจะกลายเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตท่ัวโลกมากกวาการเสียชีวิตจากโรคเอดส การเสีย 
ชีวิตของมารดาหลังคลอด อุบัติเหตุทางรถยนต การฆาตกรรม และการฆาตัวตายรวมกัน 
 1.1.2 สถานการณการสูบบุหร่ีของประชากรไทย 
      จากขอมูลผลการวิจัยสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 
– 2550 ของศูนยวจิัยและจดัการความรูเพือ่การควบคุมยาสูบ (ศจย.) (2551) ซ่ึงสํารวจการสูบบุหร่ี
ของคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป พบวา  
      1) จํานวนและอัตราการสูบบุหร่ี ผูสูบบุหร่ีปจจุบันลดลงอยางตอเนือ่ง จาก 12.2 
ลานคนในป พ.ศ.2534 เปน 10.86 ลานคนในป พ.ศ.2550 โดยมีอัตราการสูบบุหร่ีปจจุบันลดลงจาก
รอยละ 32.00 เปน 21.22 ในชวงเวลาดงักลาว อยางไรก็ตามในชวง ป พ.ศ.2549 – 2550 พบขอมูลท่ี
นาสนใจคือ ประชากรหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีปจจุบัน และเปนประจาํ เปล่ียนแปลงลดลงประมาณ
รอยละ 60 ขณะท่ีประชากรชายเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 30 นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจของผูสูบบุหร่ีปจจุบันท่ีมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน ไดแก กลุมเยาวชน ผูไม
เคยเรียนหนังสือ ผูอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล อาศัยในภาคอีสาน และมีฐานะทางเศรษฐกจิใน
ระดับกลาง 
      2) ปริมาณการสูบบุหร่ี ผูสูบบุหร่ีปจจุบัน สูบบุหร่ีเฉล่ียตอวันลดลงจาก 12 มวน
ในป พ.ศ.2534 เปน 10 มวนในป พ.ศ.2550 หากแตในชวงป พ.ศ.2549 – 2550 กลับพบปริมาณสูบ
บุหร่ีเฉล่ียตอวนัเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจาก 9.66 มวนในป พ.ศ.2549 เปน 10.27 มวนในป พ.ศ.2550 
      3) อายุเม่ือเร่ิมตนสูบบุหร่ี ชวงป พ.ศ.2534 – 2550 ผูสูบบุหร่ีปจจุบันโดยรวม 
และกลุมประชากรชาย มีอายุเฉล่ียเม่ือเร่ิมตนสูบบุหร่ีเทากับ 18 ป ขณะท่ีประชากรหญิงมีอายุเฉล่ีย
เม่ือเร่ิมตนสูบบุหร่ีประมาณ 22 ป โดยประชากรหญิงในภาคอีสานมีแนวโนมเร่ิมตนสูบบุหร่ีเม่ือ
อายุนอยลง ขณะท่ีภูมิภาคอ่ืน ๆ เร่ิมตนสูบบุหร่ีเม่ืออายมุากข้ึน 
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  นอกจากนี้ ฐานขอมูลทุติยภมิูในบางรอบการสํารวจ ใหขอมูลสถานการณการบริโภค
ยาสูบท่ีนาสนใจ ดังนี ้
      1) อัตราเลิกบุหร่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.95 ในป พ.ศ.2534 เปนรอยละ 
18.29 ในป พ.ศ.2550 
      2) ผูสูบบุหร่ีปจจุบันกวาคร่ึง (6 ลานคน จาก 10.86 ลานคน) ไมเคยคิดเลิกบุหร่ี
และไมพยายามเลิกบุหร่ี ซ่ึงสวนใหญอยูในกลุมประชากรอายุ 15 – 18 ป กลุมท่ีไมเคยเรียนหนังสือ
และกลุมท่ีอยูในครัวเรือนยากจน และมีเพยีง 1 ใน 10 (1.77 ลานคน) ท่ีเคยและพยายามเลิกบุหร่ี 
โดยสามารถเลิกไดนาน 11 เดือนกอนท่ีจะกลับมาสูบซํ้า และกลุมท่ียิ่งพยายามเลิกบุหร่ีหลายคร้ัง จะ
มีชวงระยะเวลาการเลิกบุหร่ีคร้ังสุดทายกอนกลับมาสูบซํ้ายิ่งนอยลง ยิ่งกวานั้นยังพบวาผูเลิกบุหร่ี
คร้ังสุดทายไดนานถึง 20 ป ก็ยังมีโอกาสทีจ่ะกลับมาสูบซํ้าได 
      3) ในชวงป พ.ศ.2534 – 2550 ผูสูบบุหร่ีปจจุบันนยิมสูบบุหร่ีซอง และบุหร่ีมวน
เองในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 40 – 50 โดยบุหร่ีมวนเอง ไดรับความนิยมสูงในกลุม
เพศหญิง กลุมท่ีมีอายุมากกวา 40 ป กลุมการศึกษานอย (ไมเคยเรียนหนังสือถึงระดับประถมศึกษา) 
กลุมท่ีอาศัยอยูในภาคเหนือและภาคอีสาน รวมถึงพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลและกลุมท่ีมีฐานะยากจน 
      4) รานคาหรือรานขายของชําใกลท่ีอยูอาศัย เปนแหลงขายบุหร่ีท่ีผูสูบบุหร่ี
ปจจุบันเกินกวารอยละ 90 สามารถเขาถึงไดงายท่ีสุด และการซ้ือบุหร่ีแบบเปนมวน/แบงขาย พบสูง
ในกลุมผูสูบบุหร่ีปจจุบันท่ีมีอายุนอย (15 – 18 ป) อาศัยในพื้นท่ีนอกเขตเทศบาล และกลุมคนจน 
นอกจากนี ้ ยังพบวาผูสูบบุหร่ีปจจุบันในพืน้ท่ีภาคใตสูบบุหร่ีซองผลิตจากตางประเทศท่ีไมมีคํา
เตือนเปนรูปภาพบนซองบุหร่ีสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภมิูภาคอ่ืน ๆ 
      5) รายไดครัวเรือนทุก ๆ 100 บาท ในป พ.ศ.2550 ถูกใชเพื่อซ้ือบุหร่ีสูบดวย
สัดสวนท่ีตางกันมาก กลาวคือ 8.04 บาทสําหรับครัวเรือนจนท่ีสุด และ 1.18 บาทสําหรับครัวเรือน
รวยท่ีสุด และผูสูบบุหร่ีปจจุบันจะจายเงินซ้ือบุหร่ีเฉล่ียวนัละ 10 – 12 บาทตอคน ซ่ึงเทียบเทากบัวนั
ละ 120 – 130 ลานบาทตอผูสูบบุหร่ีปจจุบันท้ังหมด 
      6) ผลการสํารวจป พ.ศ. 2354, 2539 และ 2550 พบอัตราการสูบบุหร่ีของหญิง
ต้ังครรภมีแนวโนมลดลง โดยผูหญิงท่ีเคยสูบบุหร่ีปริมาณนอย จะสามารถเลิกบุหร่ีไดขณะต้ังครรภ
สูงกวากลุมท่ีสูบปริมาณสูง เม่ือพิจารณาน้ําหนกัตัวแรกคลอดของบุตรคนสุดทองอายุไมเกนิ 5 ป 
ของหญิงท่ียังคงสูบบุหร่ีขณะต้ังครรภ พบน้ําหนกัตัวของทารกแรกคลอดเฉล่ีย 2,648.38 กรัม 
นอกจากนี้ ยงัมีประเด็นท่ีนาวิตกก็คือ หญิงท่ีสูบบุหร่ีขณะต่ังครรภพบสูงข้ึนในครัวเรือนท่ีมีฐานะ
ยากจน และลุมการศึกษาตํ่าและทารกมีโอกาสสัมผัสควันบุหร่ีในระดับคอนขางสูง เพราะมารดา
เกินกวารอยละ 50 ยังคงสูบบุหร่ีในระหวางในนมบุตร 
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      7) ป พ.ศ.2550 สรุปไดวาประชากรเกนิกวารอยละ 80 มีความรูเกีย่วกับกฎหมาย
สําคัญของการควบคุมยาสูบ 3 ประเด็นไดแก 1) การหามขาย/แจก/แลกเปล่ียน/ใหบุหร่ีแกบุคคลอายุ
ตํ่ากวา 18 ป 2) การหามโฆษณาผลิตภณัฑยาสูบในส่ือหรือกิจกรรมทุกประเภท และ 3) การหาม
โชวบุหร่ี ณ จดุขาย และโทรทัศนเปนส่ือท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลความรู/คําแนะนําเกีย่วกับ
โทษบุหร่ีมากที่สุด 

 1.2 พิษภัยของบุหร่ี 
  บุหร่ีเปนสารเสพติดชนิดหนึ่ง ซ่ึงไมไดจัดอยูในประเภทของสารเสพติดท่ีรายแรง 
และผิดกฎหมาย จึงเปนพฤติกรรมท่ีพบเห็นไดโดยท่ัวไป อยางไรกต็าม บุหร่ีมีอันตรายตอสุขภาพ
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากในควันบุหร่ีประกอบดวย สารเคมีในรูปของไอระเหยและฝุนผงชนิดตางๆ  
รวมกันมากกวา 4,000 ชนิด ซ่ึงมีผลตอการทํางานของอวยัวะตางๆ ในรางกาย ถาสูบบุหร่ีติดตอกนั
เปนเวลานาน 20-30 ป (U.S. Department of Health and Human Services, 1994)  สาระสําคัญใน
ควันบุหร่ีท่ีกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ไดแก นิโคตินท่ีทําใหติดบุหร่ี ทารหรือสารน้ํามันดินท่ีเกิด
จากการเผาไหมของใบยาสูบ และกาซพิษ เชน คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนซัยยาไนด เปนตน
นอกจากนี ้ ยังมีสารกัมมันตภาพรังสี กรดชนิดตางๆ ท่ีกอใหเกดิการระคายเคืองตอเยื่อบุตางๆ ของ
รางกาย เชน ตา หลอดลม และปอด เปนตน โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี ไดแก 
              1.2.1 ผมรวง การสูบบุหร่ีท่ีกดภูมิคุมกันของรางกาย  ทําใหรางกายไวตอการเกิด
โรคตางๆ  เชน  Lupus erythematsus ซ่ึงทําใหผมรวง มีแผลในปาก ผ่ืนข้ึนใบหนา หนังศีรษะและมือ 
  1.2.2 ตอกระจก คนท่ีสูบบุหร่ีมีเกิดอัตราการเกิดตอกระจกสูงกวาคนปกติ ถึง 40% 
โดยตอกระจกจะทําใหเลนสดวงตามัว  ขวางลําแสงและอาจตาบอดได 
  1.2.3 ฟนผุ  การสูบบุหร่ี ทําใหเกิดคราบฟนเหลืองและฟนผุได 
  1.2.4 กระดูกพรุน  กาซคารบอนมอนอกไซดจากควันบุหร่ีจะไปจับกับ เม็ดเลือด
ไดดีกวาออกซิเจน  ทําใหออกซิเจนในเม็ดเลือดลดลงถึง 15%  ผลท่ีตามมา ก็คือ  กระดูกของงคนที่
สูบบุหร่ีจะสูญเสียความหนาแนน  หักงาย 
  1.2.5 ถุงลมโปงพอง การสูบบุหร่ีทําใหเกดิถุงลมโปงพอง (Emphysema) เปนโรค
ท่ีเนื้อปอดคอยๆ เส่ือมสมรรถภาพจากการไดรับควันบุหร่ี มีผลทําใหพื้นผิวเนื้อเยือ่ภายในปอด ซ่ึง
เปนท่ีรับออกซิเจนเขาสูรางกายมีขนาดเล็กลง จึงตองหายใจเร็วข้ึน เพื่อใหออกซิเจนเขาสูรางกาย
เพียงพอ รอยละ 70 ของผูปวยท่ีมีอาการอยูในระยะสุดทายจะตายภายใน 10 ป โดยมีอาการเหนือ่ย
หอบตลอดเวลาจนกวาจะเสียชีวิต 
  1.2.6 นิ้วเหลือง  สวนประกอบของสารทาร  (Tar)  ในบุหร่ีจะค่ังคางตาม นิ้วมือ
และเล็บ ทําใหนิ้วมือเปนสีเหลืองน้ําตาล 
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  1.2.7 เช้ืออสุจิผิดปกติ การสูบบุหร่ีทําใหเช้ืออสุจิผิดปกติและทําลายสารพันธุกรรม
ของเช้ืออสุจิ  จึงทําใหเกิดการแทงไดหรือเด็กเกดิมาผิดปกติ 
  1.2.8 โรคสะเก็ดเงิน  คนท่ีสูบบุหร่ีมีโอกาสเปนโรคสะเก็ดเงินไดมากกวาคนปกติ 
2-3 เทา โรคสะเก็ดเงินเปนโรคไมติดตอท่ีมีการอักเสบของผิวหนัง ทําใหเกิดอาการคัน  มีผ่ืนแดง
พุพองท่ัวรางกาย 
  1.2.9 โรคการอักเสบของผิวหนังชนิด Buerger (Buerger’s disease) เปนการ
อักเสบของเสนเลือดแดง เสนเลือดดํา และเสนประสาทท่ีปลายขา และกําจดัเลือดท่ีไปเล้ียงขาถา
ไมไดรับการรักษาจะทําใหเกิดเนื้อตาย (gangrene) จนตองตัดขาบริเวณท่ีเนื้อตาย 
  1.2.10 ผิวหนงัเหี่ยวยน  การสูบบุหร่ีทําใหผิวหนังดูแกกอนวยั  เนื่องจากมีผลกับ
โปรตีนท่ีใหความยดืหยุนตอผิวหนัง 
  1.2.11 มะเร็งผิวหนัง  คนท่ีสูบบุหร่ีมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังชนิด cutaneus 
squamous cell  มากกวาคนปกติถึง 2 เทา  ซ่ึงทําใหผิวหนังเปนขุย  ลอกเปน    ผ่ืนแดง 
  1.2.12 การสูญเสียการไดยนิ  คนท่ีสูบบุหร่ีจะสูญเสียการไดยินมากกวา คนปกติ  
เนื่องจากบุหร่ีไปทําใหเกิดคราบ (plaque)  บนผนังเสนเลือด สงผลใหเลือดไหลเวยีนไปสูหูช้ันใน
ไดนอยลง 
  1.2.13 โรคหัวใจ  การสูบบุหร่ีมีผลทําใหหัวใจเตนเร็ว  ความดันโลหติสูงข้ึน และ
เพิ่มความเสี่ยงตอโรคความดนัโลหติสูงและเสนเลือดอุดตันจนเกดิโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และอัมพาต ซ่ึงสวนใหญจะเปนโรคเสนเลือดหัวใจตีบ โดยการสูบบุหร่ีจะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ของหลอดเลือดท่ัวรางกาย รูหลอดเลือดคอยๆตีบลงจนทําใหเลือดผานไดนอยลง ในท่ีสุดอาจทําให
หัวใจวายได 
  1.2.14 โรคมะเร็งปอด ซ่ึงในระยะแรกยงัไมมีอาการ ถาโรคเปนมากแลวอาการ    
ท่ีพบ คือ ไอเร้ือรัง ไอเสมหะมีเลือดปน น้ําหนักลด ออนเพลีย มีไข เจ็บหนาอก โดยเฉล่ียแลว ผูปวย
ท่ีเปนจะมีชีวิตอยูได หลังจากเร่ิมมีอาการเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน หรือรอยละ 80 จะเสียชีวิต
ภายใน 1 ป 
  1.2.15 แผลในกระเพาะอาหาร การสูบบุหร่ีทําใหรางกายมีความตานตอเช้ือแบคทีเรีย
ลดลง เปนสาเหตุใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารสงผลใหกระเพาะอาหารไมสามารถปรับสภาพน้ํายอย
ท่ีฤทธ์ิเปนกรดใหกลายสภาพเปนกลางได  ทําใหเกิดการกัดกรอนของเยื่อบุกระเพาะอาหาร 
  1.2.15 มะเร็งมดลูกและการแทงลูก  ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีเส่ียงตอการเกดิมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งมดลูก  อีกท้ังยังทําเกิดปญหาการมีบุตรยากและเกดิภาวะแทรกซอนเวลาต้ังครรภ
และคลอดบุตร  และมีโอกาสท่ีจะแทงลูก 
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  1.2.16 โรคมะเร็ง พบวาสวนประกอบมากกวา 40 ชนิดในควันบุหร่ีทําใหเกิด
โรคมะเร็ง  คนท่ีสูบบุหร่ีมีโอกาสเปนมะเร็งปอด  มะเร็งจมูก  ล้ิน  ปาก  เปนตน  
  นอกจากนี้ยังมีพิษภยัของควนับุหร่ีตอผูอ่ืน (Passive Smoking) (สุรินทร              
ธีระวานิช, 2551) ซ่ึงพบวาควันบุหร่ีมี 2 ชนิด คือ ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี (Mainstream) และควนัท่ี
เกิดจากการเผาไหม (Side-stream) ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ีเปนควนัท่ีผูสูบบุหร่ีสูบจากมวนบุหร่ี
โดยตรงควันเหลานี้จะกรองดวยตัวยาสูบในบุหร่ีช้ันหนึ่ง กอนจะถูกสูดหายใจเขาไปในปอด ขณะท่ี
ควันจากการเผาไหมท่ีปลายบุหร่ี และลอยไปในอากาศโดยไมผานการกรอง จะมีสารเคมีท่ีเปนพษิ 
ท่ีเกิดจากการเผาไหมมากกวา  ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี  โดยเฉพาะสารกอมะเร็งคือ  สารไนโตรซามีน       
พบมากวาถึง 50 เทา จากการศึกษาพบวา ผูไมสูบบุหร่ีท่ีอยูในหอง ซ่ึงมีควันบุหร่ีเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
จะหายใจเอาสารไนโตรซามีน เขาสูรางกายดวยปริมาณเทากับ การสูบบุหร่ีท่ีกนกรอง ถึง 15 มวน 
ดังนั้น ผูไมสูบบุหร่ีจึงไดรับอันตรายมากกวา โดยเฉพาะผูท่ีตองสัมผัสควันบุหร่ี เปนเวลานาน ๆ 
     จะเห็นไดวา เด็ก คนในครอบครัว และผูรวมงาน เปนผูไดรับสารพิษโดยตรงอยาง
เล่ียงไมได โดยหายใจเอาควันบุหร่ี ชนดิท่ีเปนควนัจากการเผาไหม เด็กท่ีพอแมสูบบุหร่ี พบวา       
มีการอักเสบของหลอดลมในปอด ปอดบวม หูช้ันกลางอักเสบ และเปนหืดมากกวา ในสตรีมีครรภ  
ท่ีสูบบุหร่ี อาจทําใหทารกมีน้ําหนกันอยกวาปกติ คลอดกอนกําหนด และแทงได ท้ังนี้เปนผลมาจาก
การสะสมควนับุหร่ีทางออม สวนผูท่ีทํางานรวมกับผูสูบบุหร่ี ท่ีมีการทําลายของปอด      ท่ีตรวจพบ
ไดเชนกัน 
  อัตราการเกิดมะเร็งปอด พบสูงมากในผูไมสูบบุหร่ี ท่ีอยูรวมกับผูสูบบุหร่ีจัด ท้ังนี้
หนึ่งในสาม ของผูไมสูบบุหร่ี ท่ีเปนมะเร็งปอด พบวา อาศัยอยูรวมกับผูท่ีสูบบุหร่ี ผูหญิงท่ีไมสูบ
บุหร่ี แตสามีสูบบุหร่ี จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาผูหญิง ท่ีสามีและลูกไมสูบบุหร่ีถึง 2 เทา 
นอกจากนี้ ผูหญิงเหลานี ้ยังเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจมากกวา ถึง 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวา 

2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 การสูบบุหร่ี เปนพฤติกรรมท่ีปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของกลุมชนตาง ๆ ท่ัวโลกเปนเวลา 
นาน มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช และปรับแตงชนิดใหม ๆ ออกมาตลอดเวลาเพ่ือสนอง     
ความตองการของผูสูบบุหร่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากการสูบบุหร่ีเปนการติดส่ิงเสพยติดอยางหนึง่
การเลิกสูบบุหร่ีจึงยากท้ัง ๆ ท่ีมีผลการศึกษาถึงโทษและพิษภยัของการสูบบุหร่ี การทดลองใช
โครงการสุขศึกษารูปแบบตาง ๆ เพื่อชวยใหผูสูบบุหร่ี เลิกสูบบุหร่ีมานานหลายป แตก็ยังมีผูสูบ
บุหร่ีอีกเปนจํานวนมากท่ียังสูบอยู ท้ังนี้เนือ่งจากไมสามารถเลิกสูบได ถึงแมจะไดพยายามแลวและ
ท้ังท่ีไมเคยพยายามท่ีจะเลิกก็ตาม (เสาวนยี อินม่ันคง, 2551) 
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 Glynn , L. & Hirschman, W. (1995) ไดกลาวถึงข้ันตอนของการพัฒนาพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของบุคคลกอนท่ีจะกลายมาเปนคนสูบบุหร่ีเปนนิสัย หรือสูบเปนประจาํ ซ่ึงแบงข้ันตอนออกเปน 
4 ระยะ คือ 
  ระยะท่ี 1 ระยะปลูกฝง (Preparatory Stage) ระยะนี้เปนชวงท่ีเด็กพฒันาทัศนคติ   
ท่ีมีตอการสูบบุหร่ี แตจะยงัไมมีผลเสียรายแรงตอการนําไปสูพฤติกรรรมการสูบบุหร่ี โดยเด็กใน
ระยะอายุ 4 เดือน จะสามารถรูเกี่ยวกับบุหร่ีท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอมรอบตัวเดก็ และภายในอาย ุ 3 ป 
เด็กมากกวารอยละ 90 จะเร่ิมคุนเคยกับบุหร่ี ในระยะนี้การรับรูเกี่ยวกับบุหร่ีจะมีผลตอการพัฒนา
ความตองการและการสรางบุคลิกภาพตามรูปแบบท่ีเดก็ตองการซ่ึงรูปแบบบุคลิกภาพนี้จะมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเด็กในระยะตอมา ในการทําใหเด็กเร่ิมสูบบุหร่ีและผานเขาสูระยะ
ตางๆ จนกลายเปนคนสูบบุหร่ีเปนนิสัย 
  ระยะท่ี 2 ระยะเร่ิมทดลอง (Initiation) คือระยะท่ีเดก็เร่ิมทดลองสูบบุหร่ีเปน     
คร้ังแรก ซ่ึงอาจมีคร้ังท่ี 2 และ 3 ตามมา โดยเดก็สวนใหญมักผานเขาสูระยะนี้โดยมีการเร่ิมลอง   
สูบบุหร่ีอยางนอย 1 มวน ในระยะนีมี้ปจจัยท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการมีเพือ่น      
สูบบุหร่ีและการท่ีเพื่อนชักชวนใหสูบบุหร่ี รวมท้ังการอยากรูอยากลองของเด็กท่ีมีผลใหเดก็พัฒนา
ผานระยะนี้และเขาสูระยะท่ี 3 อยางรวดเร็ว 
  ระยะท่ี 3 ระยะเร่ิมสูบบุหร่ี (Becoming) เปนระยะท่ีวยัรุนอาจยังไมคิดวาตนเอง
เปนผูสูบบุหร่ี เนื่องจากเปนชวงท่ีทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เชน การซ้ือบุหร่ี การสูบบุหร่ีท่ี
สัมพันธกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน หลังรับประทานอาหาร เม่ือดื่มสุรา เม่ือไปเท่ียวกับเพื่อน ในระยะนี้
การสูบบุหร่ีของวัยรุนจะถูกกระตุนโดยส่ิงแวดลอมท่ีทําใหมีการสูบเปนระยะ ๆ โดยเกี่ยวของกับ
กิจกรรมท่ีเคยทํา 
  ระยะท่ี 4 ระยะสูบบุหร่ีประจํา (Maintenance) เม่ือบุคคลเขาสูระยะนี ้ จะมี         
การสูบบุหร่ีประจําและมีการกําหนดภาพลักษณของตนเองวาเปนคนสูบบุหร่ีโดยสวนมากบุคคลจะ
ใชเวลาประมาณ 2 ป หรือมากกวาในการผานข้ันตอนตางๆ ของการสูบบุหร่ี และเขาสูการเปนคน
สูบบุหร่ีจัดและตองสูบอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามแตละบุคคลจะมีความแตกตางของระยะเวลาใน
การพัฒนาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแตกตางกนัไป 
 ซัลลิแวน ทอมกินส (Sullivan Tomkins) ไดกลาววาถึง พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไว   
4 ประเภท ดังนี้ (สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541) 
  1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีเปนนิสัยเคยชิน (Habitual smoking) ผูสูบบุหร่ีประเภท
นี้มักจะติดท่ีปากตลอดเวลา จะมีบุหร่ีติดตัวหรือใกลตัวตลอดเวลา เม่ือสูบบุหร่ีจะทําใหมีความรูสึก
อะไร ๆ ดข้ึีน หรืออาจมีความรูสึกวาการสูบบุหร่ีชวยใหเกิดความภูมิฐาน เกดิความม่ันใจใน
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พฤติกรรมของตนกลุมนี้จะเปนแบบอัตโนมัติ นักสูบบุหร่ีประเภทนี ้ ถาตองการเลิกสูบบุหร่ีจะตอง
ทําความเขาใจลักษณะของพฤติกรรมของการสูบบุหร่ีของตนเองเพ่ือจะนําไปสูการเลิกสูบบุหร่ีได 
  2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีมองโลกในแงดี (Positive affect smoking) แบบฉบับ
ของผูสูบบุหร่ีประเภทนี ้ ถือวาการสูบบุหร่ีเปนการกระตุนชวยใหเกดิความพอใจ เกิดความสุข  
ความต่ืนเตน เพื่อผอนคลายความเครียด เชน การสูบบุหร่ีหลังอาหารแตละม้ือ เดก็วัยรุนท่ีสูบบุหร่ี
เพื่อท่ีจะแสดงใหเห็นวามีความเปนผูใหญ หรือสูบบุหร่ีเพราะเอาตัวอยางของผูท่ีตนเองรัก เชน    
ทําตามดาราภาพยนตรท่ีตนเองชอบ กลุมนี้บางคนมีความสุขท่ีไดถือบุหร่ีมีความสุขท่ีไดสัมผัสกับ
ควันบุหร่ี ท่ีพนออกจากปาก จมูก คนท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแบบนี้ถาชักจูงใหเลิกสูบบุหร่ีตอง
ใชความพยายามอยางมาก 
  3. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเนือ่งจากมองโลกในแงลบ (Negative affect smoking)   
ผูสูบบุหร่ีประเภทนีจ้ะสูบบุหร่ีเปนบางคร้ัง ไมตอเนื่อง เชน เม่ือมีความเปล่ียนแปลงทางอารมณ
ไดรับความกดดัน มีปญหาเพื่อระงับอารมณก็จะสูบบุหร่ี เชน เม่ือรูสึกต่ืนเตน หวาดกลัว ความสุข 
ความเศรา เขินอาย การเขาสังคม การอยูคนเดียว พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไมไดติดตัวสืบเนื่อง ปกติ
แลวการลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุมนีทํ้าไดงาย เพยีงแตพยายามคนหาวาจะสูบบุหร่ีเม่ือไหร 
จะหาอะไรมาทดแทนการสูบบุหร่ี 
  4. พฤติกรรมท่ีขาดการสูบบุหร่ีไมได (Addiction smoking) ผูสูบบุหร่ีประเภทนี้ 
ถือวาบุหร่ีเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีขาดไมได การสูบบุหร่ีจะชวยทําใหสบายใจข้ึน มีความพอใจชวยลด
ความรูสึกกดดนั ชวยใหบรรยากาศด ีคิดอะไรออก บุคคลกลุมนี้ถาเลิกสูบบุหร่ีอาจทําไดยาก จะตอง
ใชกระบวนการพยายาม ความต้ังใจมากเปนพิเศษ ตองไดรับการสงเสริมกําลังใจท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี 
ใหได มีขอเสนอแนะสําหรับนักติดบุหร่ีประเภทนี้วา กอนถึงวันท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีใหสูบบุหร่ีให   
มากข้ึนเทาตัวหรือหลายเทา เปนการทําโทษตนเอง บังคับตนเองใหสูบบุหร่ีมาก ๆ จะทําใหเกดิ
ความไมสบายใจ เชน เจ็บคอ ไอ เสียงแหบ เพื่อจะไดรูสึกถึงความไมดีโทษของการสูบบุหร่ีไดรับ
ความไมสบายใจหลังสูบบุหร่ี ซ่ึงอาจจะเลิกสูบบุหร่ีอยางเด็ดขาด พฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของคน
กลุมนี้อาจใชวธีิตาง ๆ มาชวยหลาย ๆ ทาง 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคล จะเหน็ไดวา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
บุคคลสวนใหญจะเร่ิมตนข้ึนในขณะท่ีเปนเยาวชน ซ่ึงผลการสํารวจ สูบบุหร่ีของเด็กนกัเรียน อาย ุ
13 – 15 ป ใน 151 ประเทศ ขององคการอนามัยโลก ในป พ.ศ.2550 พบวา รอยละ 9.8 ใชยาสูบ  
รอยละ 47 ไดรับควันบุหร่ีมือสองในบาน รอยละ 60 ไดรับควันบุหร่ีมือสองในท่ีสาธารณะ และ 
รอยละ 23.1 ของเด็กท่ีสูบบุหร่ีเร่ิมทดลองสูบกอนอายุ 10 ป (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 
2551 : ออนไลน) 



 15

  สําหรับในประเทศไทย พบวา ผลการสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติในชวง 20 กวาปท่ีผานมา สรุปไดวา จํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีของประชากร        
มีแนวโนมลดลงในทุกกลุมอายุ ยกเวนกลุมเยาวชนอายุ 15 - 24 ป ซ่ึงเปนกลุมท่ีนาเปนหวง 
เนื่องจากมีการสูบบุหร่ีมากข้ึน และยังพบวาผูหญิงเร่ิมสูบบุหร่ีเร็วข้ึนกวาแตกอน (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2551 : ออนไลน) ซ่ึงสอดคลองกับการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชน       
ใน พ.ศ.2539 ท่ีพบวา จุดเร่ิมตนของการเปนผูสูบบุหร่ี เร่ิมต้ังแตยังอยูในชวงท่ีเปนเยาวชน         
โดยผูสูบบุหร่ีเปนประจํา สวนใหญเร่ิมสูบต้ังแตอาย ุ 15 - 19 ป และยังสูบตอไปจนถึงชวงวัยรุน
ตอนปลาย มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีหลังจากอาย ุ 24 ป ซ่ึงวัยรุนชายรอยละ 40 และ
วัยรุนหญิง รอยละ 44 ใหเหตุผลวาเร่ิมหดัสูบบุหร่ี เพื่อความสนุกสนาน รอยละ 25 ทําตามเพ่ือน 
วัยรุนสวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกท่ีบานเพ่ือน และมีแนวโนมท่ีจะสูบกับเพื่อน วยัรุนท่ีสูบบุหร่ี
มักมีเพื่อนท่ีเคยลองเสพยาเสพติดถึงรอยละ 50 อยางไรก็ตาม วยัรุนท่ีสูบบุหร่ีเหลานี้ สวนใหญ
อยากจะเลิกสูบบุหร่ี โดยรอยละ 83 ของกลุมวัยรุนท่ีสูบบุหร่ี ไดเคยพยายามท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี และ
รอยละ 12 แมยังไมมีพฤติกรรมในการเลิกสูบแตมีความตองการที่จะเลิกสูบ มีเพียงรอยละ 5.2 
เทานั้น ท่ียังยนืยันวาจะสูบบุหร่ีตอไป (ชูชัย ศุภวงศ และสุภกร บัวสาย. 2539 : ออนไลน อางถึงใน 
วรรณชนก จนัทชุม , 2549) 

3. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 จาการศึกษาของซินเดอร ( อางถึงใน อรทัย ล้ิมตระกูล, 2534) ไดอธิบายพัฒนาการท่ีนํามา
สูพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลเชิงจิตวิทยาสังคม มี 5 ข้ันตอน ดังนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการ เปนปจจยัทางดานจิตวิทยากอนการสูบบุหร่ี ไดแก เจตคติ
ทางบวกตอการสูบบุหร่ี การดูตัวแบบ (Modeling) จากบุคคลรอบขาง ซ่ึงปจจัยสนับสนุนใหบุคคล
มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีตามตัวแบบที่เหน็ เชน พอ แม ครู ดารา และผูนําสังคม ฯลฯ  
 ข้ันตอนท่ี 2 การเร่ิมสูบบุหร่ี เปนปจจยัทางดานจิตวิทยาสังคม ท่ีนําไปสูการทดลองสูบ เชน 
ความกดดันและแรงเสริมจากกลุมเพื่อน การหาซ้ือไดงาย ความอยากรู อยากทดลอง  
 ข้ันตอนท่ี 3 นสัิยการสูบบุหร่ี เปนปจจยัทางดานจิตวิทยาสังคมและปจจัยทางดานรางกายท่ี
นําไปสูนิสัยการสูบบุหร่ี ไดแก ความตองการนิโคตินของรางกาย ความตองการทางดานอารมณ 
ส่ิงแวดลอมและแรงเสริมจากเพ่ือน  
 ข้ันตอนท่ี 4 การหยุดสูบบุหร่ี มีปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมและปจจัยทางดานรางกาย     
ท่ีช้ีแนะใหพยายามหยุดพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี คือ สาเหตุท่ีเกีย่วของกับการสูบบุหร่ีแรงสนับสนุน
จากสังคม รวมท้ังการบังคับจิตใจของตนเองใหเลิกสูบบุหร่ี  
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 ข้ันตอนท่ี 5 การสูบบุหร่ีตอไป เปนปจจัยทางดานสังคม และปจจัยทางดานรางกาย ท่ีทําให
มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีตอไปหลังจากท่ีมีพฤติกรรมการหยุดสูบในข้ันตอนท่ี 4 หรืออาจจะขาม
ข้ันตอนท่ี 4 เลยก็ได ไดแก อาการถอนฤทธ์ิยาจากนิโคติน ความเครียด ความกดดันทางสังคม และ
การควบคุมบังคับตนเองไมไดต้ังแตข้ันตอนท่ี 1 – 5 ใชเวลารวมประมาณ 2 – 3 ป คนเราจะมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางถาวร  
 ดังนั้น เพื่อเปนการขจดัปจจยัสงเสริมท่ีจะนําไปสูพัฒนาการในการสูบบุหร่ีของบุคคล
ดังกลาว ประกิต วาทีสาธกกิจ (2535) ไดเสนอปจจยัขัดขวางเพื่อนําไปสูข้ันตอนการหยุดสูบบุหร่ี 
ดังภาพท่ี 1 
ปจจัยสงเสริม        ปจจัยขัดขวาง 
 

ไมเคยสูบบุหร่ี 
การโฆษณา        การเผยแพรความรู 
ผูใหญหรือคนในครอบครัวสูบ              ไมสูบบุหร่ี 

คิดท่ีจะสูบบุหร่ี 
ซ้ือหาไดงาย ไดมาฟรี      หามใชเคร่ืองขาย 
เพื่อนกดดัน หามสูบบุหร่ีในโรงเรียน                    หามขายแกเยาวชน  

ทดลองสูบบุหร่ี 
หาซ้ืองาย        กิจกรรมรณรงคในโรงเรียน 
การโฆษณา        สรางความเช่ือม่ันแกเด็ก   
         คานิยมของสังคม 
        ราคาบุหร่ี 
                   ไมสูบบุหร่ี 

สูบอยางสมํ่าเสมอ 
นาย/เพื่อนรวมงานสูบบุหร่ี        หามสูบบุหร่ีในท่ีทํางาน 
เกิดนิสัย – ความเช่ือวา 
บุหร่ีคลายเครียด                 หยุดสูบบุหร่ี 

เปนเหยื่อเสพติดบุหร่ี 
 

ภาพท่ี 1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเร่ิมเสพติดบุหร่ี 
ท่ีมา : ประกิต วาทีสาธกกิจ (2535) 
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 สําหรับการวิเคราะหหาสาเหตุของการสูบบุหร่ีของบุคคลในทางพฤติกรรมศาสตร อาจสรุป
ไดวาปจจัยท่ีนาํไปสูสาเหตุของการสูบบุหร่ี อาจเปนเพียงปจจัยเดียวหรือหลาย ๆ ปจจัยท่ีเกิดข้ึนใน
บุคคลก็ได แลวสงผลใหบุคคลนั้นสูบบุหร่ี มีดังนี ้(สมจิตต, 2522 อางถึงใน อุษา ฤทธิธาดา, 2549) 
 1. การเอาแบบอยางตามกลุม บุคคลมักจะมีกลุมอางอิง (Reference group) เสมอ ในแง
ความคิด ความรูสึก และการกระทํา ท้ังนี้เพราะบุคคลตองการ การเปนสวนหนึ่งของกลุมและ
ตองการ การยอมรับจากกลุม ดังนั้น เม่ือกลุมอางอิงสูบบุหร่ี บุคคลในกลุมนั้นยอมมีแนวโนม        
ท่ีจะสูบบุหร่ีตามไปดวย 
 2. การอยากลองทํา บุคคลโดยเฉพาะในวัยรุน ซ่ึงมีความกระตือรือรนอยากรูอยากลอง 
อยากมีประสบการณตาง ๆ ดังนั้นการสูบบุหร่ีก็เปนส่ิงหนึ่งท่ีเขาตองการทดลองสูบดู ซ่ึงจะมีผลตอ
การสูบบุหร่ีตอ ๆ ไป 
 3. การเอาตามอยางบุคคลอ่ืน ในสังคมทุกสังคมจะมีบุคคลแทบทุกประเภทสูบบุหร่ี ต้ังแต
สมาชิกในครอบครัว ครู พระภิกษ ุแพทย ดารา นักรอง และผูนํากลุมตาง ๆ ซ่ึงจะเปนแบบอยางให
บุคคลเกิดการเลียนแบบ โดยการสูบบุหร่ีตามบุคคลเหลานั้น 
 4. กิจกรรมสังคม เม่ือมีการรวมกลุมทางสังคม นอกจากจะมีกจิกรรมตาง ๆ แลว การดื่ม
เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ีมักจะตามมาเสมอ ทําใหบุหร่ีมีไวสําหรับการตอนรับแขก
ในงานสังคมผูท่ีเขารวมในกิจกรรมสังคมนั้น ๆ เกิดความรูสึกวาจะตองดื่มและสูบบุหร่ีเพื่อเขาสังคม 
 5. ธรรมเนียม ในสังคมไทย บางแหงจะใชบุหร่ีเปนส่ิงสําหรับตอนรับแขกท่ีมาเยี่ยม     
หรือนําไปเปนของฝากแดผูท่ีเคารพนับถือ เพื่อเปนการแสดงถึงน้ําใจไมตรีตอกัน ทําใหตองมีการ
สูบบุหร่ีเพื่อผูกมิตรหรือรักษาน้ําใจของผูท่ีนํามามอบให 
 6. ความตองการหลีกเล่ียงการตอวาหรือตําหนิติเตียน วัยรุนหรือผูชายมักมีคานยิมในการ
แสดงความเปนชาย หรือแสดงความเปนผูใหญใหสังคมไดรูจักโดยการสูบบุหร่ี ถาสูบบุหร่ีไมเปน    
ก็จะถูกตอวาหรือตําหนิติเตียน ดังนัน้เพือ่หลีกเล่ียงการถูกตอวาหรือตําหนิติเตียน ก็จะตองหดั     
สูบบุหร่ีใหเปน 
 7. กลไกการปรับตัว บุคคลจํานวนมากใชการสูบบุหร่ีเปนทางออกของความตึงเครียด    
เม่ือเกิดความกลัดกลุมมีปญหา เกิดความวุนวายใจ ไมมีทางแสดงออกในทางอ่ืน ก็หันไปลอง      
สูบบุหร่ี โดยหวังวาการสูบบุหร่ีจะระงับอาการเหลานั้นได 
 8. การมีบุหร่ีจําหนายโดยทั่วไป และการโฆษณาทางส่ือมวลชนตาง ๆ เนื่องจากมี         
ความสะดวกในการซ้ือหาบุหร่ี ซ่ึงมีจําหนายอยูท่ัวทุกหนทุกแหง มีสวนสงเสริมใหบุคคลสูบบุหร่ี 
สวนการโฆษณาบุหร่ีทางส่ือมวลชนในรูปแบบตาง ๆ นั้น ไดมีมานานแลวซ่ึงเปนส่ิงจูงใจใหบุคคล
อยากทดลองสูบบุหร่ี 
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จากการศึกษาของวรรณชนก จันทชุม (2549) กลาวโดยสรุปไววา ปจจยัท่ีเปนสาเหตุ    
ใหญ ๆ ในการสูบบุหร่ี ประกอบดวย ปจจัยภายในซ่ึงเปนปจจยัสวนบุคคลของเยาวชนเอง และ
ปจจยัภายนอก ซ่ึงเปนปจจยัดานสภาพแวดลอมรอบตัว เชน ครอบครัว เพื่อนโรงเรียน สังคม เปนตน 
 1. ปจจัยภายใน เปนองคประกอบท่ีมาจากตัวเยาวชนเอง หรือ อาจกลาวไดวาเปนปจจยั       
สวนบุคคล ท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีหรือไมสูบบุหร่ีของเยาวชน ไดแก ความเช่ือหรือเจตคติของ
เยาวชนท่ีมีตอการสูบบุหร่ี เหตุผลท่ีทําใหวัยรุนตัดสินใจสูบหรือไมสูบบุหร่ี สวนใหญมาจากเจตคติ
และความเช่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี เชน กลุมท่ีสูบบุหร่ีรับรูวาการสูบบุหร่ีเปนเร่ืองธรรมดา ไมผิด
กฎหมาย เปนเร่ืองท่ีโก สนกุสนาน แสดงถึงความเปนผูใหญ และชวยในการเขาสังคมกับเพื่อนฝูง 
เช่ือวาบุหร่ีชวยผอนคลาย ความเครียด คลายเหงา และชวยไดเม่ือรูสึกมีเวลาวาง ไมมีอะไรจะทํา 
นอกจากนี ้ความอยากรูอยากลองของวัยรุนก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเร่ิมสูบบุหร่ี  

2. ปจจยัภายนอก เปนปจจยัดานสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับเยาวชน เชน ครอบครัว เพื่อน 
โรงเรียน กฎระเบียบตาง ๆ ของสังคม กฎหมายและนโยบายท่ีเกีย่วของ ดังนี ้
  2.1 ครอบครัว เยาวชนท่ีเติบโตอยูในสภาพแวดลอมท่ีพอแมมีปญหาความขัดแยง
มีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีมากกวาครอบครัววัยรุนปกติ (U.S. Department of Health and Human 
Services. 1998) เยาวชนท่ีอยูในส่ิงแวดลอมท่ีมีปญหาหรืออยูในครอบครัวท่ีขาดความอบอุนมีความ
เส่ียงตอการถูกตบตีทําราย มีแนวโนมจะสูบบุหร่ี โดยผูท่ีสูบบุหร่ีเปนประจําจะมีประวัติถูกทําราย
รางกายจากคนในครอบครัวมากกวาผูไมสูบบุหร่ีถึง 4 – 12 เทา (ชูชัย ศุภวงศ และ สุภกร บัวสาย,  
2539 อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม, 2549) เยาวชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพท่ีดีจะเปนผูท่ี
สูบบุหร่ีนอยกวา เยาวชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจาํ รวมถึงการมี
สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นองท่ีสูบบุหร่ี (ธนพงศ จันทชุม และคณะ, 2542)  
  2.2 เพื่อน อิทธิพลของเพื่อนเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งของวยัรุน Jessor 
Donovan & Costa. (1991 อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม, 2549) กลาววา การเปนตัวแบบของเพื่อน 
หรือการควบคุมของเพ่ือนเปนปจจยัหนึ่งท่ีสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธของวัยรุน
กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม กอใหเกดิการเลียนแบบและเอาอยาง เนื่องจากตองการเปนสวนหนึ่งของ
กลุม หรือไดรับการยอมรับจากกลุม เชน การเลียนแบบเพื่อน  
  วัยรุนสวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกท่ีบานเพ่ือน และมีแนวโนมวาจะสูบกับเพื่อน 
วัยรุนท่ีสูบบุหร่ีมักจะมีเพื่อนท่ีเคยลองเสพยาเสพติด เม่ือเทียบกับวัยรุนท่ีไมสูบบุหร่ีแลว พบวา 
วัยรุนท่ีสูบบุหร่ีรอยละ 52 มีเพื่อนท่ีเคยลองเสพยา สวนวัยรุนท่ีไมเคยสูบบุหร่ีมีเพยีงรอยละ 19.1 
เทานั้นท่ีมีเพื่อนท่ีเคยลองเสพยาเสพติด (ชูชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย, 2539 อางถึงใน       
วรรณชนก จันทชุม, 2549) 



 19

  2.3 โรงเรียน โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีวัยรุนสวนใหญใชเวลาเรียนรูและศึกษา 
จึงมีบทบาทสําคัญในการชวยแกปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน ซ่ึงจากการศึกษาการศกึษา
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย พบวา วัยรุนท่ีสูบบุหร่ีมักจะไมคอยต้ังความหวังเกี่ยวกบั
การศึกษาในอนาคตมากนกัซ่ึงมีความสัมพันธกับการศึกษาท่ีตํ่า และยังมีความสัมพันธอยางมากกับ
การออกจากโรงเรียน หรือ ออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับกอนกาํหนด (ชูชัย ศุภวงศ; และ 
สุภกร บัวสาย, 2539 อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม, 2549) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจยัรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองภกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน
ชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน พบวา นักเรียนมีการประเมินความยากงายในการ
กระทําพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีภายใตปจจัยท่ีสนับสนุน ไดแก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนท่ีหามสูบบุหร่ี วานักเรียนสามารถชวยสนับสนุนในการปองกันการสูบบุหร่ีไดใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางมาก (วรรณชนก จันทชุม, 2547) 
  2.4 สังคม สภาพแวดลอมทางสังคมอ่ืนๆ ก็มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
ต้ังแตสังคมระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ินหรือชุมชน เชน การกระทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
บรรทัดฐานและคานิยมของสังคม เปนตน สําหรับการศึกษาในประเทศไทยไดช้ีใหเห็นถึง 
ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ในเร่ืองของการหาม
จําหนายบุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป พบวาในทางปฏิบัติยังไมคอยมีประสิทธิผลมากนัก ดังผล
การศึกษา ท่ีพบวา เม่ือใหเดก็อาย ุ15 ปไปซ้ือบุหร่ี รอยละ 96.7 สามารถซ้ือบุหร่ีได โดยผูขายรอยละ 
86 ขายบุหร่ีใหเด็กทันที (ชูชัย ศุภวงศ;  และ สุภกร บัวสาย, 2539 อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม, 
2549) นอกจากนี ้ การเลียนแบบบุคคลท่ีช่ืนชอบ เชน ดารา การดูภาพยนตร หรือโฆษณาผานส่ือ
ตางๆ ก็มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนดวยเชนกนั 

4. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหร่ี 
 ควันบุหร่ีกอใหเกิดผลรายตอผูอยูใกลชิด จึงทําใหเกดิมาตรการคุมครองสิทธิและสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี ท้ังนี้เพื่อชวยใหมนษุยอยูรวมกนัไดอยางมีความสุข โดยไมรบกวนสิทธิซ่ึงกันและ
กัน ซ่ึงสิทธิของผูไมสูบบุหร่ี มีดังนี ้ 
 1) สิทธิท่ีจะไดรับอากาศบริสุทธ์ิปราศจากควันบุหร่ี โดยท่ีสิทธิของผูไมสูบบุหร่ียอมมา
กอนสิทธิของผูท่ีสูบบุหร่ีเสมอ แมวาในขณะนั้นจะมีผูสูบบุหร่ีมากกวาผูไมสูบบุหร่ีก็ตาม  
 2) สิทธิทางกฎหมาย ผูไมสูบบุหร่ีมีสิทธิฟองรองผูสูบบุหร่ี หากไดรับผลจากการสูบบุหร่ี
ของผูนั้นตามกฎหมาย  
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 3) สิทธิในการรองขอผูไมสูบบุหร่ีมีสิทธิ ท่ีจะแสดงออกตอผูสูบบุหร่ีอยางสุภาพถึง    
ความไมพึงพอใจ และความเดือดรอนท่ีไดรับควันบุหร่ี และมีสิทธิท่ีจะคัดคาน เม่ือมีการสูบบุหร่ี 
โดยไมไดรับอนุญาต  
 4) สิทธิในการแสดงออก ท่ีจะกระทําการใด ๆ ท้ังโดยสวนตัวหรือรูปของกลุมคน อันจะ
กอใหเกิดมาตรการทางสังคม หรือกฎหมายเพ่ือท่ีจะปกปองผูท่ีไมสูบบุหร่ีใหพนจากควนัพิษท่ีเกดิ
จากบุหร่ี 
 เพื่อคุมครองสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี รวมถึงการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  คณะ 
รัฐมนตรีไดมีการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีท่ีสําคัญ คือ พระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูท่ีไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535       
ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 4.1 พระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูท่ีไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญ คือ 
  มีการกําหนดประเภทของสถานท่ีใหมีเขตสูบบุหร่ี เขตปลอดบุหร่ี หากเจาของ
สถานบริการทีมิ่ไดมีการจัดสวนใดสวนหนึง่หรือท้ังหมด เปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีจะตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือถามิไดจัดเขตสูบบุหร่ีใหเปนไปตามมาตรฐานลักษณะท่ี
กฎหมายกําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือสถานท่ีนั้น ๆ ไมไดมีเคร่ืองหมาย  
ในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ก็ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 
บาท สําหรับผูท่ีสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีก็ตองระวางโทษปรับไมเกนิ 2,000 บาท เชนเดยีวกนั 
สําหรับสถานท่ีตาง ๆ ท่ีอยูในขายของกฎหมายฉบับนีบั้งคับ ไดแบงสถานท่ีออกเปน 4 ประเภท 
ดังนี ้
  ประเภทท่ี 1 : สถานท่ีท่ีเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด “หามสูบบุหร่ีโดยเดด็ขาด” 
ไดแก สถานท่ีสาธารณะ ดังตอไปนี ้
      1. รถยนตโดยสารประจํา ทางท่ัวไป ท้ังปรับอากาศ และไมปรับอากาศ 
      2. รถยนตโดยสารรับจางท่ัวไป ท้ังปรับอากาศและไมปรับอากาศ 
      3. ตูรถโดยสารของการรถไฟ สวนท่ีมีการปรับอากาศ 
      4. เรือโดยสารประจํา ทาง และเรือโดยสารท่ัวไป 
      5. เคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศ 
      6. ลิฟตโดยสาร 
      7. รถรับสงนักเรียน 
      8. หองชมมหรสพ 
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  ประเภทท่ี 2: สถานท่ีท่ีเปนเขตปลอดบุหร่ีเฉพาะชวงเวลาเปดทําการเทานั้น ยกเวน
บริเวณหองพกัสวนตัว และหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานไดแก 
      1. โรงเรียน หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และต่ํากวา 
      2. อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ และหอศลิป 
      3. หองสมุด 
      4. สถานท่ีรับเล้ียงเด็กกอนวัยเรียน 
      5. เรือโดยสารปรับอากาศเฉพาะบริเวณปรับอากาศ 
  ประเภทท่ี 3 : สถานท่ีสาธารณะท่ีจะตองจดัใหมีบริเวณ “เขตปลอดบุหร่ี” ไดแก 
      1. สถานพยาบาล 
      2. อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
      3. ศูนยการคา และหางสรรพสินคา เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ 
      4. อาคารแสดงสินคา หรือนิทรรศการ เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ 
      5. สนามกีฬาในรม 
      6. สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกิจ เฉพาะบริเวณท่ีประชาชนเขาไปใชบริการ 
      7. ธนาคารและสถาบันการเงิน เฉพาะบริเวณท่ีประชาชนเขาไปใชบริการ 
      8. โรงมหรสพ เฉพาะบริเวณท่ีจัดไวคอยเขาชม ท่ีมีระบบปรับอากาศ 
      9. ท่ีพักผูโดยสารรถประจํา ทาง เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ 
  สถานท่ีสาธารณะประเภทท่ี 3 นี ้ สามารถสูบบุหร่ีไดเฉพาะบริเวณท่ีกําหนดเปน 
“เขตสูบบุหร่ี” และหองสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัว ของผูปฏิบัติงานในสถานท่ีนัน้เทานั้น 
  ประเภทท่ี 4 : สถานท่ีสาธารณะ ซ่ึงมีเพียงสองประเภท คือ 
      1. ตูรถโดยสารท่ัวไปของการรถไฟ 
      2. สถานท่ีจาํหนายอาหาร และสถานท่ีจดัเล้ียงเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ 
  สถานท่ีสาธารณะท้ัง 4 ประเภทนี ้ตลอดเวลาเปดทําการจะตองเปนเขตปลอดบุหร่ี 
ยกเวนบริเวณที่จัดเปน “เขตสูบบุหร่ี” ซ่ึงจะตองไมเกินรอยละ 50 ของสถานท่ีนี้ 
 สําหรับบทลงโทษผูฝาฝนจะไดรับโทษ พอสรุปไดดังนี ้
  1. ใครฝาฝนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี ถูกปรับไมเกิน 2,000 บาท 
  2. รานคาหรือสถานท่ีสาธารณะใดฝาฝน ไมจดัใหเปนเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายท่ีกําหนด จะถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท 
  3. รานคาหรือสถานท่ีสาธารณะใด ไมจัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพลักษณะมาตรฐาน
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด จะถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท 
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  4. รานคาหรือสถานท่ีสาธารณะใด ฝาฝนไมจัดใหมี “เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี” 
ตามหลักเกณฑ ตองถูกปรับไมเกิน 20,000 บาท 
  เพื่อใหมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะไดครอบคลุมมากข้ึน 
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 18 (ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535) เพื่อใหสถานท่ีสาธารณะท่ีจะตองจัดใหมีการคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ีเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 17)  คือ 
   1. ผับ – บาร และสถานบริการอ่ืน ๆ โดยใหพื้นท่ีสวนท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศ ตอง
เปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด และพ้ืนท่ีสวนท่ีไมไดติดเคร่ืองปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี 
ยกเวนพืน้ท่ีท่ีจัด ไวเปนเขตสูบบุหร่ี 
  2. รานอาหารที่ไมไดติดเคร่ืองปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี ยกเวนพื้นท่ีท่ี
จัดไวเปนเขตสูบบุหร่ี 
  3. ตลาดท่ีไมไดติดเคร่ืองปรับอากาศ  ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี ยกเวนพื้นท่ีท่ีจัดไว
เปนเขตสูบบุหร่ี 
  4. สถานท่ีตอไปนี้ ในสวนท่ีไมเปนพืน้ท่ีปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหร่ี  
ยกเวนพืน้ท่ีท่ีจัดไวเปนเขตสูบบุหร่ี 
       - สถานท่ีจัดแสดงศิลปวฒันธรรม  พิพิธภัณฑสถาน  หรือหอศิลป 
       - หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานท่ีแสดงสินคาหรือนิทรรศการ 
       - รานตัดผม  รานตัดเส้ือ  สถานเสริมความงาม 
       - สถานบริการคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  ตูเกมส  หรือตูคาราโอเกะ 
       - บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม  รีสอรท  หอพัก  หองเชา  อาคารชุด 
คอนโดมิเนียม  คอรท  หรืออพารทเมนต 
  สําหรับสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหร่ี ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เขตสูบบุหร่ีตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี ้
  1.ไมอยูในบริเวณท่ีกอใหเกดิความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนท่ีอยูบริเวณ
ขางเคียง 
  2. ไมอยูในบริเวณทางเขา – ออกของสถานท่ีท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ี 
  3. ไมอยูในบริเวณท่ีเปดเผยอันเปนท่ีเห็นไดชัดแกผูมาใชสถานท่ีนั้น 
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  สําหรับสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหร่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เขตปลอดบุหร่ีตองมีสภาพและลักษณะดงัตอไปนี ้
   1.ตองแสดงเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตามกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
   2. ไมมีการสูบบุหร่ี 
   3. ไมมีอุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี 
       การจัดเปนเขตปลอดบุหร่ีถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง มีเคร่ืองหมายแสดง
เขตปลอดบุหร่ีไดถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยติดท่ี      
                             1) บริเวณทางเขา-ออก (ประตู/ร้ัว/ขอบเขตของสถานท่ีนั้นๆ)  
                       2) บริเวณอ่ืนๆท่ีเห็นไดชัดเจนภายในและภายนอกตัวอาคาร 

 4.2 พระราชบญัญัติควบคุมผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มีสาระท่ีสําคัญ คือ 
  1. หามขาย แลกเปล่ียน ใหบุหร่ีแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป หากฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุก 1 เดือน หรือปรับไมเกนิ 2,000 บาท 
  2. หามขายบุหร่ีดวยเคร่ืองขาย เชน เคร่ืองหยอดเหรียญ หากฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุก 1 เดือน หรือปรับไมเกนิ 2,000 บาท 
  3. หามขายโดยการลด แลก แจก แถม ให แลกเปล่ียน ใหหรือเสนอสิทธ์ิในการเขา
ชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการ หากฝาฝนปรับไมเกิน 20,000 บาท 
  4. หามแจกบุหร่ีเปนตัวอยาง/เพื่อใหแพรหลาย (ยกเวนใหตามประเพณีนยิม) หาก
ฝาฝนปรับไมเกิน 20,000 บาท 
  5. หามไมใหมีการโฆษณาในส่ือทุกทาง ท้ังทางตรงและทางออม  หากฝาฝนปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท 
  6. หามโฆษณาสินคาท่ีใชช่ือบุหร่ีเปนเคร่ืองหมายของสินคานั้น หากฝาฝนปรับไม
เกิน 20,000 บาท 
  7. หามผลิต นําเขา โฆษณาสินคาท่ีเลียนแบบบุหร่ี หากฝาฝนปรับไมเกิน 20,000 
บาท 
  8. ผูผลิตหรือนําเขา ตองแจงรายการสวนประกอบของบุหร่ี ใหกระทรวง
สาธารณสุข หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 
  9. ผูผลิต ผูนําเขา ตองแสดงฉลากท่ีซองบุหร่ีตามหลักเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุข หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกนิ 100,000 บาท 
  10. หามผลิตบุหร่ีท่ีมิไดแสดงฉลาก หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
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 4.3 นโยบายสาธารณะ  กฎหมาย  และกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในเยาวชน 
 4.3.1 นโยบายสาธารณะ 
 มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จ เปนองค 

ประกอบท่ีสําคัญตอความสําเร็จของโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ ต้ังแตป 2513 องคการ
อนามัยโลกไดลงมติเปนชอบมาตรการท่ีประสบผลสําเร็จและไดเรียกรองใหรัฐบาลประเทศสมาชิก
ยอมรับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อแกปญหาการระบาดของการบริโภคยาสูบ กระบวนการนี้ได
รวมอยูในกรองอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO – FCTC)         
ซ่ึงตองการใหพันธมิตรดําเนนิการตามความสามารถท่ีมีอยูโดย “ยอมรับและดําเนนิการมาตรการ
ทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการดานบริหารงาน หรือมาตรการอ่ืน ๆ ในการพัฒนา
นโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันและลดการบริโภคยาสูบ ลดการติดนโิคตินและผูท่ีสัมผัสควันบุหร่ี
มือสอง” ในการใชมาตรการทางกฎหมาย รัฐบาลจะตองยอมรับวาการบริโภคยาสูบเปนปญหา
สาธารณสุขท่ีมีความสําคัญและรัฐบาลจะตองริเร่ิมใหเกดิการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิด
ชุมชนปลอดบุหร่ี 

 ธนาคารโลกและองคการอนามัยโลกไดพจิารณาถึงคุณคาท่ีเกี่ยวของของวิธีดําเนนิ 
การตาง ๆ ท่ีจะลดการระบาดของการบริโภคยาสูบในหมูเยาวชน วธีิดําเนินการนีแ้บงไดเปนกลุม
ใหญ ๆ 2 กลุม คือ กลุมท่ีมุงเนนการลดความตองการยาสูบ (Demand) และกลุมท่ีมีเปาหมายเพื่อลด
ปริมาณสินคาของยาสูบ (Supply) กลยุทธท่ีใชเพื่อลดคามตองการยาสูบของเยาวชน แบงยอยออก
ไดเปนมาตรการทางราคา (ความพยายามท่ีจะเพิ่มราคาบุหร่ี) และมาตรการท่ีไมเกีย่วกับมาตรการ
ทางราคา โดยท่ัวไปวิธีเพื่อลดความตองการยาสูบเปนวิธีการท่ีคอนขางจะประสบผลสําเร็จ  

 มาตรการอ่ืน ๆ จะรวมถึงการสนับสนุนดานการวจิยัในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ การตัง้ระบบ การเฝาระวังและการควบคุมกํากบั การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารอยางเปน
ระบบเกีย่วกับยาสูบและการควบคุมยาสูบ การพิจารณาถึงการฟองรองเพ่ือขอคาใชจายในการดแูล
การเจ็บปวยท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบ การขัดขวางอุสาหกรรม / บริษัทยาสูบและการสรางกลไก
การใหความชวยเหลือดานการเงินเพื่อชวยประเทศกําลังพัฒนา 
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 นโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชน แบงออกเปน 2 กลุม
ใหญ ๆ คือ กลุมท่ีมุงเนนการลดความตองการยาสูบ (Demand) และกลุมท่ีมีเปาหมายเพื่อลดปริมาณ
สินคาของยาสูบ (Supply) ดังนี้ 

       1) นโยบายสาธารณะทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวธีิการลดความตองการของ
เยาวชน (Demand)  

       ก. นโยบายมาตรการดานราคา มีขอมูลดานวิชาการท่ีแสดงผลกระทบของ
มาตรการดานราคาตอการบริโภคยาสูบของเยาวชนซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

        - การเพิ่มราคายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ สวนใหญโดยผานการเพิ่ม
ภาษี ซ่ึงเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีจะลดการบริโภคยาสูบของเยาวชนในระยะส้ัน 

        - มาตรการดานราคามีบทบาทสําคัญมากในการควบคุมจํานวนเยาวชน
ท่ีจะริเร่ิมสูบบุหร่ี มาตรการนี้จะมีอิทธิพลตอแนวโนมของการบริโภคยาสูบในระยะยาว 

        - มีความสัมพันธทางลบระหวางภาษบุีหร่ีและการบริโภคยาสูบ ซ่ึง
อาจจะแตกตางกันในแตละประเทศ แตโดยท่ัวไป พบวาทุก ๆ 10 % ของการเพ่ิมภาษีบุหร่ีจะทําให
เกิดการลดการบริโภคยาสูบ ประมาณ 4% 

        - เยาวชน เด็ก และกลุมผูสูบบุหร่ีท่ีมีรายไดตํ่า จะสามารถเลิกบุหร่ีหรือ
สูบบุหร่ีนอยกวากลุมสูบบุหร่ีอ่ืน ๆ 2 -  3 เทา หากราคาบุหร่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นการมีนโยบายสาธารณะ
เพื่อเพิ่มราคาบุหร่ีและผลติภณัฑยาสูบ จะคุมครองกลุมบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูงตอการบริโภคยาสูบ 

  ข. นโยบายมาตรการท่ีไมเกีย่วกับราคา ผลกระทบของมาตรการนี้สามารถ
สรุปไดดังนี ้

        - การมีกฎหมาย การหามการโฆษณา : การวิจยัจาก 102 ประเทศ 
ช้ีใหเห็นวาการหามการโฆษณาแบเบ็ดเสร็จจะลดการบริโภคยาสูบ 6 % (Jha P. & Chaloupka, J F., 
2000 side in สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2550) 

        - นโยบายหามการบริโภคยาสูบในสถานท่ีสาธารณะ และสถานท่ี
ประกอบการ ขอมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ช้ีใหเห็นวานโยบายเหลานี้สามารถลดการบริโภค
ยาสูบได 4 – 10 %  

        - การมีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ในประเทศแคนนาดา พบวา 
คร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ีต้ังใจที่จะเลิกบุหร่ีหรือลดการสูบ เนื่องจากไดรับการจูงใจจากคําเตือนบน
ซองบุหร่ี 
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       2) นโยบายสาธารณะเพือ่ลดปริมาณสินคาของยาสูบ (Supply) 
  ก. การควบคุมการนําเขาบุหร่ีท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุหร่ีชูรส 

บุหร่ีรสผลไม ซ่ึงมุงตลาดในกลุมเยาวชน 
  ข. การหามและกวดขันการบายบุหร่ีใหเดก็อายุตํ่ากวา 18 ป 

  4.3.2 มาตรการทางกฎหมายกับเยาวชนในประเทศไทย 
        จากการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบอยางตอเนือ่ง นโยบายนับเปนสวน
สําคัญท่ีทําใหการดําเนนิงานประสบความสําเร็จ รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
แหง ชาติ (National Policies for Tobacco Control) ข้ึนในป พ.ศ.2545 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้  
(หทัย ชิตานนท, 2549) 
         1) ลดการริเร่ิมการสูบบุหร่ีในเด็กและเยาวชน 
        2) ลดการบริโภคยาสูบ อัตราผูสูบบุหร่ีและปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวตอป 
        3) ปกปองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีจากอันตรายของควันบุหร่ี 
  สาระสําคัญของนโยบายท้ังสามประการ มีความเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนเปนอยางยิ่ง และไดมีการเสนอมาตรการควบคุมระดับชาติ หลายประการดวยกันคือ 
        1) การพัฒนาองคความรูและการวิจัย 
        2) การจัดระบบสารสนเทศ การเผยแพรความรูขอมูลขาวสาร 
        3) ดําเนนิมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อลดการบริโภคยาสูบ 
        4) ดําเนนิมาตรการเชิงกฎหมาย 
        5) ศึกษาพฒันาระบบและวิธีการฟองรองทางกฎหมาย เม่ือไดรับความเสียหาย
จากการสูบบุหร่ี 
        6) กระตุน ผลักดันและช้ีแนะ (Advocacy) ใหทุกสวนของสังคมใหตระหนักวา
การสูบบุหร่ีไมใชพฤติกรรมปกติของสังคมและตองชวยกันลดการบริโภคยาสูบ 
        7) สรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อลดการบริโภคยาสูบ 
        8) การประเมินผลสัมฤทธ์ิในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 
        9) การสงเสริมการใชพลังเยาวชนในการมีสวนรวมในการรณรงค    ปองกนั
ควบคุมการบริโภคยาสูบในครอบครัว ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน และพัฒนาไปสูเครือขายกลุม
เยาวชนใหเกดิพลังลดการบริโภคยาสูบไดในอนาคต 
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  4.3.3 นโยบายสาธารณะทางกฎหมายท่ีเกีย่วของกับเยาวชนโดยตรง ไดแก 
        1) นโยบายสาธารณะที่มีอิทธิพลตออุปสงค (Demand) และพฤติกรรม
ผูบริโภค ไดแก  
   ก. นโยบายการเพ่ิมภาษแีละราคาของบุหร่ี 
       การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต เปนมาตรการสําคัญท่ีใชเพื่อ
การควบคุมยาสูบ โดยมุงหวงัใหการข้ึนภาษีทําใหราคาบุหร่ีสูงข้ึนและสงผลใหยอดจาํหนายบุหร่ีจะ
ลดลง และอัตราการสูบบุหร่ีก็ลดลงดวย เม่ือพิจารณาการเพ่ิมอัตราภาษสีรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตกบั
อัตราการสูบบุหร่ีต้ังแต ป พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2547 พบขอมูลท่ีนาสนใจดังนี ้
       - ในป พ.ศ. 2536 และ 2537 ภาษีบุหร่ีเพิ่มข้ึนจากรอยละ 55 เปน 60   
ทํารัฐมีรายไดจากภาษีบุหร่ีเพิ่มข้ึนจาก 15,346 ลานบาท เปน 19,642 ลานบาท ในขณะท่ีจํานวน
บุหร่ีท่ีขายไดก็เพิ่มมากข้ึน ขอมูลนี้ใชเปนหลักฐานช้ีแจงแกกระทรวงการคลังไดวาการข้ึนภาษบุีหร่ี
ไมไดทําใหรัฐมีรายไดลดลงแตประการใด 
       - ในป พ.ศ.2540 – 2541 รัฐเพิ่มภาษีบุหร่ีข้ึนอีกรอยละ 2 มีผลใหยอด
จําหนายบุหร่ีและรายไดจากการจัดเก็บภาษีในป พ.ศ. 2541 ลดลงจากป พ.ศ. 2540 ท้ังนี้เนื่องจากใน
ป 2540 – 2541 เปนชวงท่ีประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกจิ 
       - ในป พ.ศ. 2542 – 2544 รัฐไดเพิ่มภาษจีากรอยละ 70 เปน 71.5 และ 5 
ตามลําดับ กลับพบวา ทําใหรัฐมีรายไดจากภาษีเพิ่มมากข้ึน แมจํานวนบุหร่ีท่ีขายไดจะลดลงในป 
พ.ศ. 2544 นี่แสดงใหเห็นวาเม่ือข้ึนภาษีบุหร่ีถึงจุดหนึ่งรัฐจะมีรายไดเพิม่ข้ึนและสามารถลดปริมาณ
บุหร่ีท่ีประชาชนสูบลงได จากอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 25.38 ในป พ.ศ. 2539 เปนรอยละ 22.47, 
19.47 และ 18.94 ในป 2544, 2547 และ 2549 ตามลําดับ 
       - จากป พ.ศ. 2544 – 2548 แมประเทศไทยจะสามารถปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจไดแลว และดูเหมือนจะเปนชวงเศรษฐกิจขาข้ึน แตรัฐบาลก็มิไดข้ึนภาษีบุหร่ีตลอด
ระยะเวลา 5 ป และพบวารัฐมีรายไดจากภาษีบุหร่ีเพิ่มข้ึนทุกป รวมท้ังยอดจําหนายบุหร่ีก็เพิ่มข้ึนทุก
ปเชนกัน นั่นหมายความวาจํานวนบุหร่ีท่ีประชาชนไทยสูบเพิ่มมากข้ึนตลอดชวง 5 ป 
      - ในป พ.ศ. 2549 กระทรวงการคลังไดเพิม่อัตราภาษีบุหร่ีเปนรอยละ 79 
เปนผลใหรายไดภาษีท่ีจัดเกบ็และยอดจําหนายบุหร่ีลดลงจากป พ.ศ. 2547 และ 2548 แตอยางไร     
ก็ตามดูเหมือนวาการยอมรับของสังคมและผูกําหนดนโยบายวาการข้ึนภาษีบุหร่ีจะเปนมาตรการ
หนึ่งท่ีมีประสิทธิผลในการควบคุมการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ดังปรากฏในเอกสารของ
กระทรวงการคลังเปนคร้ังแรกถึงเหตุผลในการข้ึนภาษบุีหร่ีวา “ การบริโภคยาสูบทําใหเกิดปญหา
สุขภาพของประชาชนเปนอยางมาก และทําใหรัฐสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาเปนจํานวน
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มาก ไมคุมกบัคาแสตมปยาสูบท่ีจัดเก็บได จึงเหน็ควรใชมาตรการภาษีสรรพสามิตในการปรับเพิ่ม
คาแสตมปยาสูบใหสูงข้ึน อันเปนการสนับสนุนมาตรการลดการบริโภคยาสูบเพื่อสังคมอีกทางหนึ่ง” 
(ชลธาร วิศรุตวงศ และคณะ, 2550) 
         - เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมเยาวชนอายุ 11 – 14 ป 15 – 18 ป และ 19 – 24 
ป พบวา เม่ือภาษีบุหร่ีเพิ่มข้ึนอัตราการสูบบุหร่ีก็มีการเปล่ียนแปลลดลงเชนกัน (แมในป พ.ศ.2544 
และ 2547 รัฐจะไมไดเพิ่มภาษีบุหร่ี แตอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนลดลงในทุกกลุมอายุ เนื่องจาก
ในชวงเวลาดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขและฝายสุขภาพไดมีมาตรการในการควบคุมยาสูบออกมา
อยางตอเนื่อง ท้ังการจัดต้ังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในป พ.ศ. 
2544 การขยายเขตพื้นท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี โดยเฉพาะในโรงเรียน การเพิ่มภาษแีละราคาจําหนาย
บุหร่ี การหามโฆษณา การกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี การระบุปริมาณทารและนิโคติน 
การหามสงเสริมการขาย และการใหการอุปถัมภของบริษัทบุหร่ี การหามต้ังแสดงบุหร่ี ณ จุดขาย 
รวมท้ังการรณรงคสรางความต่ืนตัวในเร่ืองการไมสูบบุหร่ีตลอดจนการขยายภาคีการควบคุมยาสูบ
ใหกวางขวางมากข้ึนจากการหนุนเสริมดานงบประมาณจาก สสส. 
   ข. การหามโฆษณาบุหร่ี การสงเสริมการขายของบริษัทบุหร่ี 
       มีงานวิจยัทางวิชาการท่ีแสดงใหวา การโฆษณาทําใหการบริโภคยาสูบ
ของเยาวชนเพ่ิมสูงข้ึน เชน 
       - ในกลุมเดก็อายุ 10 -11 ขวบ มากกวารอยละ 80 เช่ือวาการโฆษณา
บุหร่ีอาจกระตุนใหเด็กริเร่ิมสูบบุหร่ี (Fisher, D.& Magnus P., 1981) 
       - ในประเทศออสเตรเลีย การโฆษณาบุหร่ียี่หอง Petre Jeckson ทําให
สวนแบงการตลาดของกลุมผูสูบวัยรุนเพิ่มจาก 1% ในป 2526 ข้ึนเปน 27% เม่ือถึงป 2529 (Baker, 
W., Homel, P., Flaherty, B. & Trebilco P., 1986) 
       - การโฆษณามีบทบาทสําคัญซ่ึงกอใหเกิดอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด 
ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน (Richard, P., 1997) 
       - การโฆษณาโดยใชภาพพจน (Image ad) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
นายแบบ และนางแบบ (Human model) และการตูนท่ีมีช่ือผลตอการยอมรบภาพพจนและการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน เพราะวาการรับรูผิด ๆ ตอส่ิงเหลานี้นับเปนปจจยัเส่ียงทางจิตสังคม ในการเร่ิมสูบ
บุหร่ี การโฆษณาจึงเพิ่มความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน (US Department of Health and 
Human Services, 1994) 
   ดังนั้น ประเทศไทยไดคํานึงถึงอิทธิพลของการโฆษณาท่ีมีผลตอเยาวชน 
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดผลักดันเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบในส่ิงพิมพ ทางวิทยุกระจาย เสียง 
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วิทยุ โทรทัศน หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเปนการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงคใหสาธารณชน
เขาใจวาเปนช่ือ หรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ ท้ังนี้ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกนิ
สองแสนบาทตามมาตรา 19 (กลุมควบคุมการบริโภคยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล, 2547) 
   ค. การมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 
       คําเตือนบนซองบุหร่ีถือเปนการใหขอมูล ความรูแกประชาชนให
รับทราบถึงพิษภยัของบุหร่ี โดยท่ีกระทรวงสาธารณสุขไมตองลงทุนในการดําเนินการดังกลาว แต
ใหบริษัทผูผลิตบุหร่ีทําหนาท่ีนี้แทน 
       มีงานวิจยัในตางประเทศ ท่ีประเมินผลกระทบของการมีฉลากคําเตือน
บนซองบุหร่ี จะเห็นไดวา สวนใหญมีผลตอการยั้งคิดในการท่ีจะเร่ิมสูบบุหร่ี และพยายามทีจ่ะเลิก
บุหร่ี ซ่ึงการศึกษาดังกลาวเร่ิมตนมาต้ังแต พ.ศ.2503 ท่ีพบวามีรัฐบาลในหลายประเทศเร่ิมมีการออก
คําส่ังใหผูผลิตบุหร่ีตองพิมพคําเตือนใหผูบริโภคทราบถึงพิษภยัของบุหร่ี เม่ือถึงป พ.ศ.2534          
มีจํานวนประเทศท่ีพิมพคําเตือนดังกลาวถึง 77 ประเทศ ทําใหมีผลการศึกษาถึงผลคําเตือนตอการ
บริโภคบุหร่ีในประชาชนในเวลาตอมา เชนในประเทศตุรกี ผลการวิจัยพบวา คําเตือนเกีย่วกับพษิ
ภัยตอสุขภาพชวยใหการบริโภคบุหร่ีในตุรกีลดลงประมาณ รอยละ 8 ในชวง 6 ปท่ีผานมา รวมถึง
ในแอฟริกาใต การติดคําเตือนภัยจากบุหร่ีอยางจริงจังในป พ.ศ.2537 ทําให การบริโภคบุหร่ีลดลง
อยางมากโดยรอยละ 58 ของผูตอบแทนสอบถามกลาววา คําเตือนภยัทําใหเขาเลิกหรือลดการสูบ
บุหร่ีลงได และในออสเตรเลีย แคนนาดา และโปแลนด กพ็บวาคําเตือนดังกลาวนัน้ใชไดผลเชนกัน 
(World Bank, 1999) 
       สําหรับพัฒนาการของการมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีในประเทศไทย
นั้น พบวา เกิดข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ.2517 โดยมีการพิมพขอความที่วา “การสูบบุหร่ีอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ” อยูดานขางของซองบุหร่ี โดยรัฐไมไดกําหนดขนาดและสีของคําเตือน ตอมา
ในป พ.ศ.2525 แพทยสมาคมฯ ไดเสนอตอรัฐบาลในสมัยนั้นใหมีการปรับเปน “การสูบบุหร่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ” เม่ือถึงป พ.ศ.2532 ไดมีการกําหนดใหฉลากคําเตือนมาอยูดานหนาซองและ
ขนาดตัวอักษรมีขนาดไมเล็กกวา 2 x 2 มิลลิเมตร ไมกําหนดสี ทําใหโรงงานยาสูบพิมพคําเตือน
ดวยสีท่ีกลมกลืนกับซอง ทําใหคําเตือนไมสะดุดตา และเห็นไมชัด ตอมาในป พ.ศ.2535 ซ่ึงมี 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหฉลากคําเตือนบนซอง
บุหร่ีมีขนาดพืน้ท่ีไมนอยกวา รอยละ 25 ของท้ังหนาและหลังซองโดยใชอักษรส่ีพระยาขนาด 16 
พอยด เปนตัวอักษรสีดําพื้นขาวกรอบดําหรือใชอักษรสีขาวบนพ้ืนดําและอยูดานลางของซอง และ
ป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน กําหนดใหฉลากคําเตือนมีขนาดพื้นท่ีไมนอยกวา รอยละ 33.3 ของทั้ง
หนาและหลังซอง ใชตัวอักษรส่ีพระยา สีขาวขนาด 20 พอยด บนพืน้สีดํา กรองสีขาว และอยูดาน
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บนสุดของซอง โดยตองมีคําเตือน 10 ขอความสลับกันไป ตอมา กระทรวงสาธารณสุขไดออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2547 เร่ืองการพิมพฉลากเปนรูปภาพคําเตือนถึงพิษภยั
ของบุหร่ี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 
กําหนดรายละเอียดของฉลากคําเตือนใหม โดยมีผลบังคับใชต้ังแต 25 มีนาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป 
ดังนี้คือ ขนาดของฉลากตองมีพื้นท่ีไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นท่ีซอง ใหฉลากอยูบริเวณดานบน
ของซองบุหร่ีท้ังดานหนาและดานหลัง และฉลากเปนรูปภาพ 4 สี ประกอบขอความคําเตือน 6 แบบ 
คละกันไป และต้ังแตวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2549 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 11 ใหมีการเพิ่มภาพและคําเตือนจาก 6 ภาพ เปน 9 ภาพ โดยใหมีผลบังคับใชใน
การพิมพลงบนซองบุหร่ีในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550 
       จากการศึกษาของสําอาง สืบสมาน และคณะ (2543) เกี่ยวกับ        
ความคิดเหน็ของกลุมวัยรุนไทยตอคําเตือนและส่ือขาวสารท่ีใชในการรณรงคไมสูบบุหร่ี พบวา     
มีผูเคยพยายามเลิกบุหร่ีจากผลกระทบจากท้ังคําเตือนบนซองบุหร่ีและส่ืออ่ืน ๆ ท่ีใชในการรณรงค
ถึงรอยละ 65 สาเหตุจูงใจที่สําคัญคือ เห็นอันตรายจากโทษของบุหร่ี และคําเตือนบนซองบุหร่ีท่ีมี
ผลตอความเช่ือมากท่ีสุดคือ บุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 
           งานวิจยัของชูชัย ศุภวงศ และ สุภกร บัวสาย (2539 อางถึงใน       
วรรณชนก จันทชุม, 2549) พบวาคําเตือนบนซองบุหร่ีสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
กลาวคือ กลุมเยาวชนท่ีทําการศึกษาในระดับอายุ 15 ป และ 22 ป ท้ังชายและหญิงกวารอยละ 80 
สังเกตเห็นคําเตือนบนซองบุหร่ี ในกลุมเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี ประมาณรอยละ 30 ระบุวาเกดิ          
ความยั้งคิดในการสูบบุหร่ีและรอยละ 10 เห็นวาทําใหไดความรู และในกลุมเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี
รอยละ 42 ทําใหไมอยากลองสูบ และรอยละ 31.5 บอกวาทําใหไดความรู 
   ง. สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีโดยเฉพาะในโรงเรียน 
       เนื่องจากควนับุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและไมสูบบุหร่ีท่ีอยู
ใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งปอด และอวยัวะอ่ืน ๆ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีก
ท้ังควันบุหร่ียงัทําใหโรคบางโรค เชน โรคหอบหืด หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน นอกจากนัน้
ยังพิสูจนไดวาการท่ีผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซ่ึงผูอ่ืนสูบเขาไป เปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้น
เชนเดยีวกับท่ีเกิดข้ึนกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีผูสูดควันบุหร่ีนั้นเปนเด็ก สมควร
ท่ีจะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองรับควันบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ โดยการหามสูบ
บุหร่ีในบางสถานท่ีหรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ จึงไดมีการตรา พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ข้ึน 
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       สําหรับสถานท่ีสาธารณะที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี
ออกตาม พ.ร.บ.คุมครองสูบภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  และเกีย่วของกับการปกปองสุขภาพ
ของเยาวชนจากการไมริเร่ิมสูบบุหร่ี และควันบุหร่ีมือสองนั้น พบวามีการกําหนดมาต้ังแตป พ.ศ.
2535 จนถึงป พ.ศ.2549 โดยไดมีการขยายพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีหามสูบบุหร่ีมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานท่ีราชการ และสถานศึกษา (ราชกจิจานุเบกษา, 2549)        
        2) นโยบายท่ีมีผลตอการลดอุปทาน (Supply) ของเยาวชน ประกอบดวย 
   ก. การหามจําหนายบุหร่ีใหแกเดก็อายุตํ่ากวา 18 ป 
       การควบคุมการขายบุหร่ีแกเยาวชนปรากฏใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2535 โดยมีสาระสําคัญคือการหามจําหนายบุหร่ีใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป กับการหาม
ขายบุหร่ีโดยใชเคร่ืองขาย ซ่ึงปรากฏในมาตรา 4 และ 5 ของ พ.ร.บ. ดังกลาว ท้ังนีห้ากผูใดฝาฝน 
กฎหมายไดกําหนดบทลงโทษในมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกดิหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท 
       จากงานวิจยัของนิรุจน อุทธา และกนกวรรณ แกวปา (2542) พบวา  
การใชสัญลักษณทางกฎหมายควบคุมการซ้ือบุหร่ีของเด็กและเยาวชน ทําใหเด็กและเยาวชนมีการ
ซ้ือบุหร่ีลดลง รอยละ 45 จาํนวนเด็กและเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีลดลงรอยละ 41.7 ปริมาณการสูบบุหร่ี
เฉล่ียลดลง 1 มวนตอวัน นอกจากนีก้ารใชสัญลักษณทางกฎหมาย ยังทําใหเด็กและเยาวชนมีความรู 
ทัศนคติ แรงจงูใจและความคาดหวังตอการไมสูบบุหร่ี 
   ข. การหามผลิต นําเขา และจาํหนายบุหร่ีท่ีมีฉลากวา ไมล และไลท 
       ปจจุบันประชาชนรับรูในพิษภยัของบุหร่ีมากข้ึน และเปนเหตุผลท่ี
สําคัญท่ีทําใหลดและเลิกสูบบุหร่ีกันมากข้ึน ดังนั้นบริษัทบุหร่ีไดใชคําท่ีหลอกลวงใหคนเช่ือวา     
“มีอันตรายนอยลง” และไมมีความจําเปนตองเลิกสูบบุหร่ี เพียงแตใหรูจักสูบอยางเหมาะสม บริษัท
บุหร่ีจึงผลิตบุหร่ีโดยใชคําวา ไลท  และไมลด (Light & mild) อุลตราไลท (Ultra light) สลิม (Slim) 
และซุปเปอรสลิม (Supper slim) และการปรุงแตง รูป รส กล่ินและสี เปนสวนหนึ่งของช่ือยี่หอและ
ส่ือเพื่อการตลาด เพื่อทําใหสาธารณชนเขาใจวาบุหร่ีประเภท “รสออน” (Light) หรือ “น้ํามันดินตํ่า” 
(Low Tar) หรือบุหร่ีชูรส มีอันตรายนอยกวาบุหร่ีท่ัวไป เพื่อแสดงวาบริษัทบุหร่ีไดพยายามลดความ
เส่ียงของปญหาสุขภาพลงแลว 
       จากการรายงานของสถาบันมะเร็งแหงชาติ พบวา ผูสูบบุหร่ีท่ีหันมา 
สูบบุหร่ีท่ีมีน้ํามันดินนอย (Low Tar) จะสูบในปริมาณมากข้ึนเพื่อใหไดปริมาณนิโคตินเทากับท่ีเคย
ไดรับเดิม ท้ัง ๆ ท่ีในความเปนจริงแลวในบุหร่ีทุกชนิด อัตราสวนระหวางน้ํามันดนิและนิโคตินไม
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แตกตางกัน เพราะผูสูบจะปรับพฤติกรรมการสูบใหสูบถ่ีข้ึนและสูบมากมวนข้ึน ดงันั้น ไมวาจะสูบ
บุหร่ีชนิดใด ความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งผอดจะมีเทากัน 
           ผลจากการสํารวจนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในกรุงเทพมหานคร 
(Thet Lyar Myint, 2005) พบวา รอยละ 15.2 เคยสูบบุหร่ี และรอยละ 67.9 ของผูสูบบุหร่ี เคยสูบ
บุหร่ีไลทและไมลด และรอยละ 52.8 เคยสูบบุหร่ีรสผลไม 
   ค. การกําหนดสถานท่ีจําหนายบุหร่ีเพื่อปกปองเยาวชน 
       สํานักวิจยัเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลสํารวจเร่ือง 
“โครงการวิจัยเพื่อเฝาระวังรักษาคุณภาพเยาวชนไทยกับปจจัยเส่ียงตออบายมุขและส่ิงเสพติดรอบ
สถาบันการศึกษา :  กรณีศึกษาตัวอยางนกัเรียน นกัศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาถึง
ระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” พบวา แหลงอบายมุข ส่ิงเสพติด และ
แหลงจําหนายเหลาบุหร่ีในบริเวณสถานบันการศึกษา ระยะไมเกิน 500 เมตร 5 อันดับแรก คือ 
สถานท่ีจําหนายบุหร่ี สุรา หรือส่ิงมึนเมา สถานท่ีรับเลนพนัน/สนุกเกอร/จําหนายสลาก สถาน
บันเทิง เชน ผับ/เธค/คาราโอเกะ และสถานท่ีจําหนายส่ิงเสพติด และพบวานกัเรียนนักศึกษาท่ีอายุ
ตํ่ากวา 18 ป สวนใหญ รอยละ 56.3 สามารถซ้ือบุหร่ีสูบไดงายจากบริเวณท่ีใกลเคียงกับ
สถาบันการศึกษาหางกันไมเกิน 500 เมตร (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2548) 
       เพื่อปองกันไมใหเยาวชนเขาถึงบุหร่ีไดงาย กระทรวงการคลังโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 28 (พ.ศ.2549)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสูบ พ.ศ.2509 ใหเพิ่มขอกําหนดขอ4/1 เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตชนิดบุหร่ีซิกา
แรต มีขอความท่ีเกี่ยวของกบัเยาวชน ดังตอไปนี ้
      - สถานท่ีขายยาสูบตองไมต้ังอยูในสถานศึกษาและใหรวมตลอด
ถึงบริเวณท่ีซ่ึงใชสําหรับสถานศึกษานั้นดวย ไมวาจะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม รวมท้ังบริเวณตอเนื่อง
ติดกับสถานศึกษา 
    - สถานท่ีขายยาสูบตองไมต้ังอยูในศาสนสถานและใหรวมตลอด
ถึงบริเวณท่ีซ่ึงใชสําหรับศาสนสถานน้ันดวย ไมวาจะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม รวมท้ังบริเวณตอเนื่อง
ติดกับศาสนสถาน 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสูบบหุรีข่องเยาวชน 
 อนงค ดําชู (2540) ไดศึกษาถึงตัวแปรท่ีเกี่ยวของกันพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 –  6 โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชาย 359 คน 
และนักเรียนหญิง 34 คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรท่ีทําใหพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยรวมแตกตาง
กัน ไดแกตัวแบบท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี และปฏิสัมพันธทางสังคมตางกัน และในการคนหา  
ตัวพยากรณเพือ่ทํานายพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีโดยรวมและรายดาน มีตัวแปรทั้งส้ิน 12 ตัว            
จากตัวแปรท้ังส้ิน 16 ตัว ไดแก ดานปริมาณการสูบ ดานเวลาท่ีสูบ และดานสถานท่ีสูบ พบวา ตัว
แปรระดับช้ัน ม.2 ม.5 ม.1 ม.4 ม.3 เพศ อาย ุ ระเบียบวนิัยของโรงเรียน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ             
การสูบบุหร่ี สถานภาพการสมรสของบิดามารดา บรรยากาศการเรียนการสอน และการอบรมเล้ียงดู 
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยรวมและรายดานได อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และมีอํานาจในการทํานายโดยรวม รอยละ 34.17 ดานปริมาณการสูบ รอยละ 22.07 
ดานเวลาท่ีสูบ รอยละ 34.00 และดานสถานที่สูบ รอยละ 31.88 โดยพบวา ตัวแปรระดับช้ัน ม.2 
เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในทุก ๆ ดาน 
 จันทนา จันทรไพจิตร (2541 : ออนไลน) ไดศึกษาเหตุผลในการสูบบุหร่ีของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม พบวา สาเหตุในการสูบบุหร่ีของนักเรียนในระดับมาก 
คือ สูบเพราะอยากทดลองสูบ ในระดับปานกลาง คือ สูบเพื่อผอนคลายความเครียด ความวิตกกังวล  
สูบเพราะเพื่อนชวนใหสูบ สูบเพื่อเขาสังคมกับเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี และตองการการยอมรับจากเพื่อน 
โดยเร่ิมสูบบุหร่ีอายุระหวาง 13-16 ป ใชเวลาหลังเลิกเรียนและพักกลางวนัสูบในหองน้ําของ
โรงเรียน สูบไดทุกท่ีท่ีไมใครเห็นมากท่ีสุด ใตอาคารใตตนไม ถาเปนสถานท่ีนอกโรงเรียนก็เปน
หองน้ําสาธารณะ บานเพื่อนท่ีใกลเคียง และท่ีบาน 
 อัจฉราวรรณ สรอยทอง (2542) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีใน
กลุมวัยรุน เปนการศึกษาแบบ cross-sectional study มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการสูบบุหร่ี 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี และปจจยัตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ กบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุน กลุมตัวอยางเปนเดก็นักเรียนระดบัช้ัน ม.1-6 ท้ังภาครัฐบาล
และเอกชน รวม 10 แหง (โรงเรียนในภาคเหนือ อีสาน ใต กลาง และกรุงเทพมหานคร) ระหวาง
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2541 โดยการสุมตัวอยางแบบ stratified random sampling จํานวน
ตัวอยางท่ีศึกษา 2,243 ราย รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา อัตราการสูบ
บุหร่ีในกลุมวยัรุนเทากับรอยละ 17.6 โดยเปนกลุม ท่ีเคยสูบบุหร่ีรอยละ 11.6 และกลุมท่ีปจจุบันสูบ
บุหร่ีรอยละ 6.0 กลุมสูบบุหร่ีพบวา เร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายเุฉล่ีย 10-14 ป และพบวากลุมสูบบุหร่ีและ
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กลุมเคยสูบมีพฤติกรรมตางๆ ของการสูบบุหร่ีไดแก ระยะเวลาการสูบ ชวงเวลาของการสูบลักษณะ
การสูบ ปริมาณการสูบ และคาใชจายในการซ้ือบุหร่ี แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ
ความรูเกี่ยวกบับุหร่ีระหวางกลุมสูบบุหร่ีกับกลุมไมสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน สวนทัศนคติเกีย่วกับ
บุหร่ีพบวากลุมสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี มีทัศนคติเกีย่วกบับุหร่ีแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และปจจยัท่ีมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไดแก เพศ ภาค การสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา
การเปนนกักฬีา การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี การมีปญหาหรือเร่ือง
กลุมใจ จากผลการศึกษานีพ้บวา ในการรณรงคเพื่อปองกันการสูบบุหร่ีควรเร่ิมต้ังแตวยัเดก็ และ
การใหความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหร่ีแตเพียงอยางเดียวนั้นไมเพยีงพอ ควรจะทําควบคูไปกบั
การเปล่ียนความเช่ือหรือทัศนคติตอการสูบบุหร่ีดวย   
 โกลดเบอรก (2542 : ออนไลน อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม , 2549)ไดสํารวจแบบแผน
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยรุนอาย ุ 14-17 ป จากโรงเรียน          
ท่ัวกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,338 คน พบวา วัยรุนชายรอยละ 38 และวยัรุนหญิงรอยละ 20            
เคยทดลองสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย คนละ 1 คร้ัง วัยรุนชายรอยละ 33 และวยัรุนหญิงรอยละ 14 
เคยสูบบุหร่ีมาแลว คนละอยางนอย 1 มวน โดยในกลุมท่ีมีอาย ุ 14-15 ป มีแนวโนมวาวยัรุนชายจะ 
“ทดลอง” หรือเปนผูสูบบุหร่ีภายในระยะเวลา 1 ปมากกวาวยัรุนหญิง และมีแนวโนมสูงข้ึนในกลุม
วัยรุนชายอาย ุ 16-17 ป วัยรุนชายรอยละ 32 และหญิงรอยละ 12 มีเพื่อนเปนผูสูบบุหร่ีอยางนอย      
1 คน กลุมตัวอยางรอยละ 15 มีพี่นองสูบบุหร่ี รอยละ 37 มีบิดาเปนผูสูบบุหร่ี รอยละ 5 มีมารดาเปน
ผูสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหร่ี รอยละ 37 นิยมสูบบุหร่ียี่หอมารลโบโล และรอยละ 33 นิยม    
สูบบุหร่ียี่หอกรองทิพย เม่ือศึกษาถึงปจจยัตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรม ท่ีเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
3 พฤติกรรม พบแบบแผนความสัมพันธ ดังนี ้ 1) พฤติกรรมการทดลองสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกบั
การทดลองสูบพนควันบุหร่ี (อาจจะไมหมดท้ังมวน) 2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีจริงมีความสัมพันธ
กับการเคยสูบบุหร่ีอยางนอย 1 มวนในอดีต และ 3) ความต้ังใจที่จะสูบบุหร่ีในวันขางหนามี
ความสัมพันธเปนอยางมากกบัการไดสูบบุหร่ีในชวง 1 ปท่ีผานมา  
 ธนพงศ จันทชุม และคณะ (2542) ไดศึกษาถึงแบบแผนพฤติกรรม การสูบบุหร่ีของเยาวชน
อายุ 15-24 ป ในชุมชนรอบหนองบอ จังหวัดมหาสารคาม พบวา มีผูสูบบุหร่ีท่ียังคง  สูบหรือเคย 
สูบบุหร่ี รอยละ 43.2 สาเหตุแรกท่ีสูบคือตามเพ่ือน รองลงมาเพื่อคลายเครียดและอยากลอง        
โดยสูบบุหร่ีมากกวา 10 มวนข้ึนไป ยี่หอท่ีนิยมสูบคือกรองทิพย รองลงมาคือสายฝน ยาเสน และ
มารลโบโล คาบุหร่ีตอเดือนโดยเฉล่ีย 408.19 บาท นิสัยการสูบบุหร่ีสวนใหญสูบทุกวัน และ          
มีการอัดควันบุหร่ีเขาปอด มักจะสูบบุหร่ีเม่ือดื่มสุรา รองลงมาเม่ืออยูกับเพื่อน เม่ือรูสึกเครียด       
ไปเท่ียวตามสถานเริงรมย และกอนหรือหลังรับประทานอาหาร ตามลําดับ สถานท่ีสูบบุหร่ี       
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สวนใหญเปนสถานเริงรมย รองลงมาในหองน้ํา และสถานท่ีใดก็ไดท่ีอยากสูบ การปฏิบัติตนเปน
อันดับแรกกอนหยิบบุหร่ีข้ึนมาสูบ คือ จะมองดูคนรอบขางกอนวามีผูท่ีสูบบุหร่ีหรือไม  เม่ือจําแนก
ตามความพยายามในการเลิกสูบบุหร่ี พบวา รอยละ 56.2 ไมเคยพยายามเลิกสูบ เนื่องจาก ยังไมคิด
จะเลิก ติดบุหร่ีแลว ขัดเพื่อนไมได สําหรับกลุมท่ีเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี พบวามีเพยีง  รอยละ 19.6 
เทานั้นท่ีเลิกไดสําเร็จ สาเหตุท่ีเลิกไมสําเร็จ เนื่องจากใจไมแข็งพอ เคยชินกับการสูบบุหร่ี และเพื่อน
ชวนดื่มในวงเหลา อยางไรก็ตาม มีถึงรอยละ 78.6 คาดวาจะไมสูบบุหร่ีในอนาคต เนื่องจาก กลัว
เปนอันตรายตอสุขภาพตนเองและบุคคลใกลชิด แตสําหรับกลุมท่ีจะยังคงสูบตอไป ใหเหตุผลวาไม
สามารถเลิกสูบได เนื่องจากติดแลว และยงัไมพรอมท่ีจะเลิก 
 อนุภาพ ทองยู (2547) ไดศึกษาถึงปจจยัท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
385 คน พบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีระดับปานกลาง และปจจยัท่ีทําใหพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีของนักเรียนแตกตางกัน ไดแก ระดับช้ัน คานยิมเกีย่วกับการสูบบุหร่ี การรับรูผลกระทบ
การสูบบุหร่ี ความสามารถในการเขาถึงแหลงซ้ือ การเอาแบบอยางตามกลุม และการยอมรับของ
สังคม 
 วรรณชนก จันทชุม (2547 ) ไดศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน 
พบวาการขาดทักษะตางๆ ของเด็ก เชน ทักษะในการปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวน ทักษะในการตัดสินใจ
อยางมีเหตุมีผลทักษะในการจัดการกับความเครียด เปนปจจัยเส่ียงหนึง่ท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี จาก
การสนทนากลุมในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดขอนแกน พบวา นักเรียนเช่ือวา 
ความสามารถหรือทักษะในการปฏิเสธเพ่ือนเม่ือถูกชวนใหสูบบุหร่ี เปนส่ิงสําคัญคอนขางมากใน
การทําใหตนสูบบุหร่ีหรือไมสูบบุหร่ี ซ่ึงนักเรียนบางคนเลาวา “เคยถูกเพื่อนชักชวนใหลองสูบบุหร่ี 
แตตนคิดวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงไมดีจึงพยายามบายเบ่ียง และหลีกเล่ียงออกจากเหตุการณ” 
 กิตติพงษ ทองเหลือ (2550) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของนักเรียน
ชายระดับอาชีวศึกษา จังหวดัสมุทรสงคราม พบวา ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การมุงอนาคตและการ
ควบคุมตนเอง ความเช่ืออํานาจในตน และปจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
 ใจช่ืน ตะเภาพงษ (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนในชวงช้ันท่ี 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 300 คน พบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในระดับสูง ผลการทดสอบคาสถิติที (t-test) พบวา กลุมตัวอยางท่ีเพศ 
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ระดับช้ัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายไดท่ีไดจากผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหร่ี 
และคานยิมเกีย่วกับการสูบบุหร่ี มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน 
 เสาวนีย อินม่ังคง (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการพฒันาโปรแกรมเพ่ือลด
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนหญิง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษาแหง
หนึ่งในภาคเหนือ ผลการวจิัยพบวานกัเรียนหญิงท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีเจตคติท่ีดีตอการสูบ
บุหร่ี ไดรับอิทธิพลของกลุมเพื่อน และไดรับตัวแบบทางสังคมมากวากลุมท่ีไมมีพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี แตมีความเช่ืออํานาจภายในตนเองและทราบถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมท่ีไมมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี สําหรับนักเรียนหญิงท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสวนมากจะสูบเปนประจํา
สัปดาหละ 1 – 3 มวน เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกอายุ 15 – 16 ป โดยไดบุหร่ีมาสูบดวยวิธีการซ้ือและ
เพื่อให สถานท่ีท่ีเลือกสูบนอกโรงเรียนมากท่ีสุด คือ ท่ีบานหรือท่ีพัก สวนสถานท่ีท่ีนักเรียนหญิง
สูบในโรงเรียนมากท่ีสุด คือ ในหองน้ํา ชวงเวลาท่ีสูบมากท่ีสุดคือหลักเลิกเรียนตอนเย็น 
 จากการทบทวนงานวจิัยท่ีเกีย่วของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัย
สามารถสรุปไดวา บุคคลสวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีต้ังแตยงัเปนเยาวชน ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหเร่ิมสูบบุหร่ี
คร้ังแรก เพราะอยากลอง เพื่อนชวน และเพื่อคลายเครียด และเม่ือพิจารณาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวามีท้ังปจจัยภายในตัวบุคคลเอง เชน ความเชื่อหรือทัศนคติท่ีมีตอการ
สูบบุหร่ี อารมณหรือความเครียดกับเหตุการณตาง ๆ เปนตน และปจจัยภายนอก เชน ปจจยัดาน
ครอบครัวและคนใกลชิดท่ีสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีของเพือ่นและการอยากเขากลุมกับเพื่อน รวมถึง
ปจจัยอ่ืน ๆ ดานสังคม มีผลทําใหเยาวชนมีการสูบบุหร่ีมากข้ีน 
 

6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัชัยภมิู และปจจัย

ท่ีสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัชัยภูมิ โดยกําหนดกรอบการวิจยัอยูบนพื้นฐานของ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
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ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ปจจัยดานลักษณะทางประชากร 
    - เพศ       
    - อายุ      
    - ระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
    - สูบบุหร่ี 
    - ไมสูบบุหร่ี 

ปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

ปจจัยดานการไดรับควันบุหร่ี 
จากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 

ปจจัยดานการรับรูกฎหมาย 
หามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

ปจจัยดานการโฆษณาและการสงเสริม
การขาย 

ปจจัยดานความรูจากขอความในส่ือ
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

ปจจัยดานการสอนเกี่ยวกับบุหร่ี 
ในโรงเรียน 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
1.  รูปแบบงานวิจัย (Research Design) 

การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional survey research)  

2.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 การสุมตัวอยาง ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยมี
ข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 
  1) คัดเลือกอําเภอ โดยจําแนกอําเภอออกเปน 2 กลุม ไดแก อําเภอเมือง และไมใช
อําเภอเมือง โดยกลุมท่ีไมใชอําเภอเมือง สุมเลือกมา 1 อําเภอ ดวยวิธีการสุมอยางแบบงาย (Simple 
random Sampling) โดยการจับสลาก  
  2) สุมตัวอยางโรงเรียน ดวยวิธีการสุมอยางแบบงาย (Simple random Sampling) 
โดยการจับสลาก โดยแตละอําเภอใหจําแนกโรงเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย อําเภอเมืองสุม
เลือกระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แหง และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 2 แหง สําหรับ อําเภอท่ีไมใชอําเภอเมือง สุมเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แหง 
  3) คัดเลือกหองเรียน ดวยวิธีการสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยคัดเลือกหองเรียนในแตละช้ันท่ีมีจํานวนนกัเรียน ตามสัดสวนของจํานวนนักเรียนในแตละช้ัน 
ซ่ึงไดจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 1,500 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ
แผนผังท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามอําเภอ สถานศึกษา และระดับช้ัน 
 

อําเภอ สถานศึกษา ระดับชั้น จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. เมือง 1.โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ม.1 400 83 
  ม.2 388 81 
  ม.3 312 65 
  ม.4 188 39 
  ม.5 244 51 
  ม.6 141 29 
 2. โรงเรียนบานคายวิทยา ม.1 130 27 
  ม.2 135 28 
  ม.3 124 26 
  ม.4 70 15 
  ม.5 68 14 
  ม.6 54 11 
 3. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ปวช.1 1,156 240 
  ปวช.2 947 197 
  ปวช.3 787 164 
 4. สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปวช.1 195 41 
  ปวช.2 183 38 
  ปวช.3 138 29 
2. คอนสวรรค 1. โรงเรียนคอนสวรรค ม.1 224 47 
  ม.2 224 47 
  ม.3 213 44 
  ม.4 156 32 
  ม.5 177 37 
  ม.6 164 34 
 2. โรงเรียนสามหมอวิทยา ม.1 109 23 
  ม.2 67 14 
  ม.3 69 14 
  ม.4 58 12 
  ม.5 58 12 
  ม.6 41 9 

รวม 7,220 1,500 
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แผนผังท่ี 1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 

จังหวัดชัยภูมิ 
(1,500 คน) 

อําเภอเมือง 
(1,176 คน) 

รร.เมืองพญาแล
วิทยา (348 คน) 

ม.1 (83 คน) 

ม.2 (81 คน) 

ม.3 (65 คน) 

ม.4 (39 คน) 

ม.5 (51 คน) 

ม.6 (29 คน) 

รร.บานคายวิทยา 
(121 คน) 

ม.1 (27 คน) 

ม.2 (28 คน) 

ม.3 (26 คน) 

ม.4 (15 คน) 

ม.5 (14 คน) 

ม.6 (11 คน) 

วิทยาลัยเทคนิค
ชัยภูมิ (600 คน) 

ปวช.1 (240 คน) 

ปวช.2 (197 คน) 

ปวช.3 (163 คน) 

สถาบันชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ (107 คน) 

ปวช.1 (40 คน) 

ปวช.2 (38 คน) 

ปวช.3 (29 คน) 

อําเภอ 
คอนสวรรค 

(324 คน) 

รร.คอนสวรรค 
(241 คน) 

ม.1 (47 คน) 

ม.2 (47 คน) 

ม.3 (44 คน) 

ม.4 (32 คน) 

ม.5 (37 คน) 

ม.6 (34 คน) 

รร.สามหมอ
วิทยา (83 คน) 

ม.1 (23 คน) 

ม.2 (14 คน) 

ม.3 (14 คน) 

ม.4 (12 คน) 

ม.5 (12 คน) 

ม.6 (8 คน) 
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3.  เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสรางโดยศูนยวิจัย
และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซ่ึงพฒันามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบ
บุหร่ีในเยาวชนของโลกในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco 
Survey – GYTS) และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวยัรุนตอภาพคําเตือนบนซอง
บุหร่ีและพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี โดยศูนยวจิัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย 
 สวนท่ี 1 คําถามท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ประกอบดวย คําถามท่ีเกี่ยวกับ
การเคยลองสูบบุหร่ีและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีใน ปจจุบัน มีจํานวน 14 ขอ ไดแก ขอท่ี 1 – 14  
 สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน จํานวน 1 ขอ ไดแก ขอท่ี 15 มี 6 ขอยอย 
ซ่ึงเปนคําถามท่ีเกี่ยวกับการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากบุหร่ี ไดแก เค้ียวยาเสน จุกยาฉุนขาง
กระพุงแกม สูบซิการ สูบบุหร่ีมวนเอง สูบไปป และสูบฮุกการ/บารากู 
 สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ีของคนใกลชิด ประกอบดวย คําถามท่ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดกับเยาวชน มีจํานวน 3 ขอ ไดแก ขอท่ี 16 – 18  
 สวนท่ี 4  การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอท่ี 19 – 21  
 สวนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการสูบบุหร่ี จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอท่ี 22 – 34 เปน
แบบสอบถามแบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choice) การประเมินคาคะแนนโดยปรับฐาน 
การใหคาน้ําหนักคําถามเกีย่วกับทัศนคตแิตละขอ เปน 1 คะแนน  ซ่ึงมีการประเมินคาคะแนน ดังนี ้
  ขอ 22 สอบถามทัศนคติเร่ืองการสูบบุหร่ีถาเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี 
   ไมสูบอยางแนนอน ได 0.25  คะแนน 
   อาจจะไมสูบ  ได 0.50  คะแนน 
   อาจจะสูบ  ได 0.75  คะแนน 
   สูบอยางแนนอน  ได 1  คะแนน 

ขอ 23 สอบถามทัศนคติตอการเลิกคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี 
   ไมเลิกคบ  ได 1  คะแนน 
   เลิกคบบางคน  ได 0.75  คะแนน 
   เลิกคบเปนสวนใหญ ได 0.50  คะแนน 
   เลิกคบท้ังหมด  ได 0.25  คะแนน 
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  ขอ 24 - 27 สอบถามทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนชายและหญิง 
   มากกวา   ได 1  คะแนน 
   ไมแตกตาง  ได 0.67  คะแนน 
   นอยกวา   ได 0.33  คะแนน 

ขอ 28 สอบถามทัศนคติเร่ืองความรูสึกผอนคลายเม่ือสูบบุหร่ี 
   มากกวา   ได 1  คะแนน 
   ไมแตกตาง  ได 0.67  คะแนน 
   นอยกวา   ได 0.33  คะแนน 

ขอ 29 สอบถามทัศนคติเกีย่วกับผลของการสูบบุหร่ีตอการเปล่ียนแปลงของน้าํหนัก 
   น้ําหนกัตัวเพิม่ข้ึน ได 0.33  คะแนน 

 ไมแตกตางกัน  ได 0.67  คะแนน   
น้ําหนกัตัวลดลง  ได 1  คะแนน 

ขอ  30 – 31 สอบถามทัศนคติตอผูชายและผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี 
   โง   ได 0.17  คะแนน 
   เปนผูลมเหลว  ได 0.33  คะแนน 
   ขาดความม่ันใจ  ได 0.50  คะแนน 
   เปนผูมีประสบการณมาก ได 0.67  คะแนน 
   ฉลาดหลักแหลม  ได 0.83  คะแนน 

 เปนผูประสบความสําเร็จ ได 1  คะแนน 
ขอ 32 สอบถามทัศนคติเกีย่วกับอันตรายตอสุขภาพของการสูบบุหร่ี 

   ไมอันตรายอยางแนนอน ได 1  คะแนน 
   อาจจะไมอันตราย ได 0.75  คะแนน 
   อาจจะอันตราย  ได 0.50  คะแนน 
   อันตรายอยางแนนอน ได 0.25  คะแนน   

ขอ33 สอบถามทัศนคติเร่ืองความยากในการเลิกสูบบุหร่ีถาคิดจะเลิก 
   ไมยากอยางแนนอน ได 1  คะแนน 
   อาจจะไมยาก  ได 0.75  คะแนน 
   อาจจะยาก  ได 0.50  คะแนน 
   ยากอยางแนนอน ได 0.25  คะแนน 
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  ขอ 34 สอบถามทัศนคติเกีย่วกับการเลิกสูบบุหร่ีภายใน 1 – 2 ป ทําใหชีวติยนืยาวข้ึน 
   ไมไดอยางแนนอน ได 1  คะแนน 
   อาจจะไมได  ได 0.75  คะแนน 
   อาจจะได  ได 0.50  คะแนน 
   ไดอยางแนนอน  ได 0.25  คะแนน 
  เกณฑการแบงชวงคะแนนเฉล่ียเพื่อการแปรผลและอธิบายตัวแปรจากคําถาม โดย
แบงเปน 3 ระดับ ไดแบงชวงคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ (สําเริง จนัทรสุวรรณ และ สุวรรณ บัวทวน, 2544) 

   ขนาดช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
       จํานวนช้ัน    

  สําหรับการใหความหมายกํากับคาน้ําหนักคะแนนเฉล่ีย ผูวิจัยใชการประเมิน
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี โดยกําหนดเกณฑชวงคะแนนเฉล่ียไว ดังนี ้
  - ขอท่ี 22 – 23, 32 – 34  
  ชวงคะแนนเฉล่ีย   การแปลผล 
  0.25 – 0.62  มีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี 
  0.63 – 1.00   มีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี 
  - ขอท่ี 24 – 29 
  ชวงคะแนนเฉล่ีย   การแปลผล 
  0.33 – 0.67  มีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี 
  0.68 – 1.00   มีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี 
  - ขอท่ี 30 – 31 
  ชวงคะแนนเฉล่ีย   การแปลผล 
  0.17 – 0.58  มีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี 
  0.59 – 1.00   มีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี 

- กําหนดเกณฑชวงคะแนนเฉล่ียรวมดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 
  ชวงคะแนนเฉล่ีย   การแปลผล 
  3.57 – 8.28  มีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี 
  8.29 – 13.00   มีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี 
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 สวนท่ี 6 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย คําถาม
เกี่ยวกับทัศนคติ ตอการเลิกสูบบุหร่ีของผูท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน ขอท่ี 35 – 38 และคําถามเกี่ยวกบั
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของผูท่ีเคยสูบบุหร่ีและปจจุบันเลิกสูบแลว ขอท่ี 39 – 40 

สวนท่ี 7 คําถามเกี่ยวกับการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ จํานวน 1 ขอ ไดแก
ขอท่ี 41 ประกอบดวย คําถาม 10 ขอยอย เลือกตอบแบบทราบ – ไมทราบ โดยใหผูตอบพิจารณา
สถานท่ีในแตละขอวาทราบหรือไมวาสถานท่ีนั้น ๆ เปนสถานท่ีหามสูบบุหร่ี โดยการประเมินคา
คะแนน คือ 
  ตอบทราบ ได 1  คะแนน 
  ตอบไมทราบ ได 0  คะแนน 
  การแปลผลโดยแบงระดับคะแนนการประเมินตามเกณฑของ Bloom (1971) เปน 
3 ระดับ ไดดังนี้ 
  รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีมาก  หมายถึง  ไดคะแนนต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 
  รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีปานกลาง  หมายถึง  ไดคะแนนรอยละ 60-79 
  รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีนอย    หมายถึง ไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 60 

สวนท่ี 8 คําถามเกี่ยวกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จํานวน 7 ขอ ไดแก ขอท่ี        
42 – 48 เปนแบบสอบถามแบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choice) มีการประเมินคาคะแนน 
ดังนี ้
  ขอ 42 – 46 สอบถามการพบเหน็การโฆษณาและการสงเสริมการขายในส่ือ
ประเภทตาง ๆ และงานสังคม / งานชุมชนตาง ๆ 
   พบเห็นบอยมาก  ได 3  คะแนน 
   พบเห็นบางคร้ัง  ได 2  คะแนน 
   ไมเคยพบเห็นเลย และ ไมเคยชม / พบเห็น / ไปงานดังกลาว   
      ได 1  คะแนน 
  ขอ 47 การมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผาท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู 
   มี   ได 3  คะแนน 
   ไมแนใจ /ไมทราบ ได 2  คะแนน 
   ไมมี   ได  1  คะแนน   
  ขอ 48 การไดรับแจกบุหร่ีฟรี หรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษัทบุหร่ี 
   เคย   ได 3   คะแนน 
   ไมเคย   ได 1   คะแนน 
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  การแปลผลโดยแบงระดับคะแนนการประเมินตามเกณฑของ Bloom (1971) เปน 
3 ระดับ ไดดังนี้ 
  รับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายระดับมาก    หมายถึง  ไดคะแนนต้ังแต 
รอยละ 80 ข้ึนไป 
  รับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายระดับปานกลาง  หมายถึง  ไดคะแนน 
รอยละ 60-79 
  รับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายระดับนอย      หมายถึง ไดคะแนนตํ่ากวา
รอยละ 60 
 สวนท่ี 9 ความรูจากขอความในส่ือและการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน มีจํานวน 6 ขอ 
ไดแก ขอท่ี 49 – 54 ประกอบดวย  
       - คําถามเก่ียวกับการไดรับความรูในส่ือ จํานวน 2 ขอ ไดแก ขอท่ี 49 – 50 เปน
แบบสอบถามแบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choice) มีการประเมินคาคะแนน ดังนี ้
  ขอ 49 การพบเห็นขอความเกี่ยวกับการณรงคหามการสูบบุหร่ีในส่ือประเภทตาง ๆ 
   พบมาก   ได 3  คะแนน 
   พบนอย   ได 2  คะแนน 
   ไมพบเลย  ได 1  คะแนน 
  ขอ 50 การพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานสังคม / งานชุมชนตาง ๆ 
   พบเห็นบอยมาก  ได 3  คะแนน 
   พบเห็นบางคร้ัง  ได 2  คะแนน 
   ไมเคยพบเห็นเลยไมเคยไปงานดังกลาว ได 1  คะแนน 
  การแปลผลโดยแบงระดับคะแนนการประเมินตามเกณฑของ Bloom (1971) เปน 
3 ระดับ ไดดังนี้ 
  การไดรับความรูจากส่ือมาก    หมายถึง  ไดคะแนนต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป 
  การไดรับความรูจากส่ือปานกลาง  หมายถึง  ไดคะแนนรอยละ 60-79 
  การไดรับความรูจากส่ือนอย       หมายถึง  ไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 60 
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       - การสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน จาํนวน 4 ขอ ไดแกขอท่ี 51 – 54 เปนแบบสอบถาม
แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choice) มีการประเมินคาคะแนน ดังนี ้
  ขอ 51 – 53 การไดรับการสอนและอภิปรายเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน 
   ไดรับ   ได 3  คะแนน 
   ไมแนใจ  ได 2  คะแนน 
   ไมไดรับ  ได 1  คะแนน 
  ขอ 54 คร้ังลาสุดท่ีเคยมีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียน 
   ภาคการเรียนนี้  ได 3  คะแนน 
   ปการศึกษาท่ีผาน ๆ มา ได 2  คะแนน 
   ไมเคยมีการอภิปราย ได 1  คะแนน 
 การแปลผลโดยแบงระดับคะแนนการประเมินตามเกณฑของ Bloom (1971) เปน 3 ระดับ 
ไดดังนี้ 
  การไดรับความรูจากการสอนมาก   หมายถึง  ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 
  การไดรับความรูจากการสอนปานกลาง  หมายถึง  ไดคะแนนรอยละ 60-79 
  การไดรับความรูจากการสอนนอย       หมายถึง  ไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 60 
 สวนท่ี 10 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอท่ี 55 – 57 ประกอบดวย อายุ เพศ และ
ระดับการศึกษา  

4.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 4.1 จัดทําโครงรางการวิจัย เสนอศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 4.2 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลถึงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเปาหมาย   
 4.3 ช้ีแจงวัตถุประสงคโครงการฯ และรายละเอียดของแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง 
และเก็บขอมูลโดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามในช้ันเรียน  
 4.4 รวบรวมขอมูลและตรวจสอบความครบถวนของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตอไป 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตอง ครบถวนแลว ผูวิจยันาํขอมูลมาลงรหสัและทําการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ ใชสถิติในการวิเคราะห ดงันี้ 
 5.1 การวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียว ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหดวย
สถิติรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุดและคาสูงสุด เพื่อทราบลักษณะการกระจาย
ขอมูลของกลุมตัวอยาง และบรรยายลักษณะของขอมูลแตละตัวแปร 
 5.2 การวิเคราะหความสัมพนัธขอมูล 2 ตัวแปร ใชการทดสอบไคสแควร (Chi-square test) 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน และปจจัยท่ีสัมพันธกับ

การสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัชัยภูมิ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมือง และนอกเขต
อําเภอเมือง จาํนวน 1,500 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดอืน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ผลการวิจยัเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  คุณลักษณะของเยาวชนกลุมตัวอยาง 
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชัยภุมิ 
ตอนท่ี 3  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี

ขางเคียง การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย ความรูจาก
ขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี     และการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียนของเยาวชนในจังหวดัชัยภมิู   

ตอนท่ี 4  ปจจยัท่ีเกีย่วของกบัการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชัยภมิู 

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะของเยาวชนกลุมตัวอยาง  
เยาวชนกลุมตัวอยางคร่ึงหนึง่เปนเพศชาย รอยละ 52.9 เพศหญิงรอยละ 47.1 มีอายุต้ังแต 11 – 18 ป 

โดยกลุมอายุ 13 – 15 ป และ 16 – 18 ป ใกลเคียงกัน คิดเปน รอยละ 45.7 และ 47.3 ตามลําดับ อายุเฉล่ีย 
15.3 ป และกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 47.1 รองลงมากําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 33.3 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของคุณลักษณะของเยาวชนกลุมตัวอยาง  
 

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน (1,500) รอยละ 
เพศ ชาย 794 52.9 
 หญิง 706 47.1 

อายุ ตํ่ากวา 13 ป 105 7.0 

 13 – 15 ป 685 45.7 

 16 – 18  ป 710 47.3 

 (อายุเฉล่ีย 15.3 ป, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.7 ป, อายุตํ่าสุด 11 ป, สูงสุด 18 ป) 
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ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของคุณลักษณะของเยาวชนกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน (1,500) รอยละ 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 499 33.3 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 294 19.6 

 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 707 47.1 
 
 

ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชยัภูมิ 
 2.1 ความชุกของการสูบบุหร่ี 
  เยาวชนเคยลองสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 30.3 โดยเยาวชนท่ียังคงสูบบุหร่ีในปจจุบัน       
รอยละ 24.0 และเยาวชนสวนใหญไมคิดท่ีจะสูบบุหร่ีอยางแนนอนในอีก 12 เดือน และ 5 ป ขางหนา     
รอยละ 71.7 และ 71.5 ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาตามสภาพทางภมิูศาสตร พบวา เยาวชนในอําเภอเมืองเคยลองสูบบุหร่ีสูงกวา
เยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง คือ รอยละ 34.2 และ 16.4 ตามลําดับ ซ่ึงปจจุบันเยาวชนในอําเภอเมืองยงัคงสูบ
บุหร่ีอยูในปจจุบัน รอยละ 26.6 สวนเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง ยังคงสูบบุหร่ีอยูในปจจุบัน รอยละ 14.5 
สําหรับความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีในอีก 12 เดือน ขางหนา พบวา เยาวชนในอําเภอเมือง และเยาวชนนอก
เขตอําเภอเมือง รอยละ 69.0 และ 81.8 ตามลําดับ ไมสูบอยางแนนอน และความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีใน
อีก 5 ป ขางหนา พบวา เยาวชนในอําเภอเมือง และเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง รอยละ 69.6 และ 78.4 
ตามลําดับ ไมสูบอยางแนนอน 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนชาย รอยละ 48.0 เคยลองสูบบุหร่ี ซ่ึงปจจุบันยังคง  
สูบบุหร่ีอยูถึง รอยละ 37.8 สวนเยาวชนหญิง เคยลองสูบบุหร่ี รอยละ 10.5 และยังคงสูบบุหร่ีอยูในปจจุบัน 
รอยละ 8.5 สําหรับความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีในอีก 12 เดือน ขางหนา พบวา เยาวชนชาย และเยาวชน
หญิง รอยละ 57.9 และ 87.3 ตามลําดับ ไมสูบอยางแนนอน และความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีในอีก 5 ป 
ขางหนา พบวา เยาวชนชาย และเยาวชนหญิง รอยละ 58.9 และ 85.7 ตามลําดับ ไมสูบอยางแนนอน 

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา เยาวชนท่ีเคยลองสูบบุหร่ีและสูบบุหร่ีในปจจุบัน
มากท่ีสุด คือ เยาวชนท่ีศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยเคยลองสูบบุหร่ี รอยละ 40.6 และ
ปจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยู รอยละ 33.1 สําหรับความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีในอีก 12 เดือน ขางหนา พบวา 
เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวา รอยละ 81.2, 
77.6 และ 62.7 ตามลําดับ ไมสูบอยางแนนอน และความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีในอีก 5 ป ขางหนา พบวา
เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวา รอยละ 77.2, 
76.2 และ 65.6 ตามลําดับ ไมสูบอยางแนนอน 

ดังแสดงในตารางท่ี 3, 4 และ ตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 3  ความชุกของการสูบบุหร่ี จําแนกตามสภาพทางภูมิศาสตร 
 

  สภาพทางภูมิศาสตร 

ความชุกของการสูบบุหร่ี อ.เมือง (1,176) 
นอกเขต 

อําเภอเมือง (324) 

รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ประวัติการสูบบุหรี่ (เคยลองสูบ แมเพียง 1 – 2 ครั้ง) 402 34.2 53 16.4 455 30.3 

ผูสูบบุหรี่ในปจจุบัน (สูบใน 30 วัน) 313 26.6 47 14.5 360 24.0 

ความคิดท่ีจะสูบบุหรี่ ไมสูบอยางแนนอน 811 69.0 265 81.8 1,076 71.7 
ในอีก 12 เดือนขางหนา อาจจะไมสูบ 222 18.9 38 11.7 260 17.3 
 อาจจะสูบ 105 8.9 16 4.9 121 8.1 
 สูบอยางแนนอน 30 2.5 4 1.2 34 2.3 
 ไมตอบ 8 0.7 1 0.3 9 0.6 

ความคิดท่ีจะสูบบุหรี่ ไมสูบอยางแนนอน 819 69.6 254 78.4 1,073 71.5 
ในอีก 5 ปขางหนา อาจจะไมสูบ 208 17.7 39 12.0 247 16.5 
 อาจจะสูบ 114 9.7 23 7.1 137 9.1 
 สูบอยางแนนอน 24 2.0 6 1.9 30 2.0 
 ไมตอบ 11 0.9 2 0.6 13 0.9 

ตารางท่ี 4  ความชุกของการสูบบุหร่ี จําแนกตามเพศ 
 

  เพศ 

ความชุกของการสูบบุหร่ี ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ประวัติการสูบบุหรี่ (เคยลองสูบ แมเพียง 1 – 2 ครั้ง) 381 48.0 74 10.5 455 30.3 

ผูสูบบุหรี่ในปจจุบัน (สูบใน 30 วัน) 300 37.8 60 8.5 360 24.0 

ความคิดท่ีจะสูบบุหรี่ ไมสูบอยางแนนอน 460 57.9 616 87.3 1,076 71.7 
ในอีก 12 เดือนขางหนา อาจจะไมสูบ 205 25.8 55 7.8 260 17.3 
 อาจจะสูบ 92 11.6 29 4.1 121 8.1 
 สูบอยางแนนอน 29 3.7 5 0.7 34 2.3 
 ไมตอบ 8 1.0 1 0.1 9 0.6 
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ตารางท่ี 4  ความชุกของการสูบบุหร่ี จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

  เพศ 

ความชุกของการสูบบุหร่ี ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ความคิดท่ีจะสูบบุหรี่ ไมสูบอยางแนนอน 468 58.9 605 85.7 1,073 71.5 
ในอีก 5 ปขางหนา อาจจะไมสูบ 187 23.6 60 8.5 247 16.5 
 อาจจะสูบ 103 13.0 34 4.8 137 9.1 
 สูบอยางแนนอน 27 3.4 3 0.4 30 2.0 
 ไมตอบ 9 1.1 4 0.6 13 0.9 

ตารางท่ี 5  ความชุกของการสูบบุหร่ี จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

ความชุกของการสูบบุหร่ี ม.ตน (499) ม.ปลาย (294) ปวช. (707) 
รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ประวัติการสูบบุหรี่ (เคยลองสูบ แมเพียง 1 – 2 ครั้ง) 84 16.8 84 28.6 287 40.6 455 30.3 

ผูสูบบุหรี่ในปจจุบัน (สูบใน 30 วัน) 68 13.6 58 19.7 234 33.1 360 24.0 

ความคิดท่ีจะสูบบุหรี่ ไมสูบอยางแนนอน 405 81.2 228 77.6 443 62.7 1,076 71.7 
ในอีก 12 เดือน อาจจะไมสูบ 57 11.4 49 16.7 154 21.8 260 17.3 
ขางหนา อาจจะสูบ 26 5.2 13 4.4 82 11.6 121 8.1 
 สูบอยางแนนอน 8 1.6 4 1.4 22 3.1 34 2.3 
 ไมตอบ 3 0.6 0 0 6 0.8 9 0.6 

ความคิดท่ีจะสูบบุหรี่ ไมสูบอยางแนนอน 385 77.2 224 76.2 464 65.6 1,073 71.5 
ในอีก 5 ปขางหนา อาจจะไมสูบ 58 11.6 53 18.0 136 19.2 247 16.5 
 อาจจะสูบ 42 8.4 13 4.4 82 11.6 137 9.1 
 สูบอยางแนนอน 9 1.8 4 1.4 17 2.4 30 2.0 
 ไมตอบ 5 1.0 0 0 8 1.1 13 0.9 
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2.2 ประวัติการสูบบุหร่ี 
  เยาวชนท่ีเคยลองสูบบุหร่ีอายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเฉล่ีย 14.5 ป ซ่ึงสวนใหญเร่ิมสูบเม่ือ
อายุ 13 – 15 ป มากท่ีสุด รอยละ 62.2 รองลงมา คือ อายุ 10 – 12 ป รอยละ 20.2 เม่ือพิจารณาตามสภาพ  
ทางภูมิศาสตร พบวา เยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง มากกวารอยละ 90 เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกต้ังแตอายุ 7 – 15 
ป ซ่ึงสูงกวาเยาวชนในอําเภอเมือง ซ่ึงมีรอยละ 83.7 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนชายเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกต้ังแตอายุยังนอยกวาเยาวชน
หญิง โดยรอยละ 82.7 ของเยาวชนชาย เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออายุ 10 – 15 ป และรอยละ 94.6 ของ
เยาวชนหญิง เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออายุ 13 – 18 ป 

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเร่ิมสูบบุหร่ี      
คร้ังแรกต้ังแตอายุยังนอยกวามัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ซ่ึงพบวา คร้ังหนึ่งของ
เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเร่ิมสูบบุหร่ีต้ังแตอายุ 10 – 12 ป สําหรับเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
และประกาศนยีบัตรวิชาชีพ มีอัตราของอายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกใกลเคียงกัน  

ดังแสดงในตารางท่ี 6, 7 และ ตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 6  ประวัติการสูบบุหร่ีของเยาวชน จําแนกตามสภาพทางภูมิศาสตร 
 

  สภาพทางภูมิศาสตร 

ประวัติการสูบบุหร่ี  อ.เมือง (402) นอกเขตอําเภอเมือง (53)
รวม (455) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อายุท่ีสูบบุหรี่ครั้งแรก 7 – 9  ป 9 2.2 1 1.9 10 2.2 
 10 – 12 ป 85 21.1 7 13.2 92 20.2 
 13 – 15 ป 243 60.4 40 75.5 283 62.2 
 16 – 18 ป 61 15.2 5 9.4 66 14.5 
 ไมตอบ 4 1.0 0 0.0 4 0.9 
 (อายุเฉลี่ย 14.5 ป ,สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.2 ป,อายุตํ่าสุด 7 ป,อายุสูงสุด 18 ป) 
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ตารางท่ี 7  ประวัติการสูบบุหร่ีของเยาวชน จําแนกตามเพศ 
 

  เพศ 

ประวัติการสูบบุหร่ี  ชาย (381) หญิง (74) 
รวม (455) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อายุท่ีสูบบุหรี่ครั้งแรก 7 – 9  ป 10 2.6 0 0.0 10 2.2 
 10 – 12 ป 88 23.1 4 5.4 92 20.2 
 13 – 15 ป 227 59.6 56 75.7 283 62.2 
 16 – 18 ป 52 13.6 14 18.9 66 14.5 
 ไมตอบ 4 1.0 0 0.0 4 0.9 
 (อายุเฉลี่ย 14.5 ป ,สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.2 ป,อายุตํ่าสุด 7 ป,อายุสูงสุด 18 ป) 

ตารางท่ี 8  ประวัติการสูบบุหร่ีของเยาวชน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

ความชุกของการสูบบุหร่ี ม.ตน (84) ม.ปลาย (84) ปวช. (287) 
รวม (455) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อายุท่ีสูบบุหรี่ครั้งแรก 7 – 9  ป 1 1.2 2 2.4 7 2.4 10 2.2 
 10 – 12 ป 42 50.0 10 11.9 40 13.9 92 20.2 
 13 – 15 ป 39 46.4 56 66.7 188 65.5 283 62.2 
 16 – 18 ป 0 0.0 15 17.9 51 17.8 66 14.5 
 ไมตอบ 2 2.4 1 1.2 1 0.3 4 0.9 

 (อายุเฉล่ีย 14.5 ป ,สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.2 ป,อายุตํ่าสุด 7 ป,อายุสูงสุด 18 ป) 

 2.3 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน 
  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน สูบบุหร่ีทุกวนั รอยละ 36.4 ซ่ึงรอยละ 34.7 จะสูบบุหร่ี     
วันละ 6 – 10 มวน โดยซ้ือบุหร่ีจากรานสะดวกซ้ือ รอยละ 33.1 ซ่ึงเยาวชนสามารถสูบบุหร่ียี่หอใดก็ได 
รอยละ 42.5 สําหรับเยาวชนท่ีระบุยีห่อบุหร่ีท่ีสูบได สวนใหญจะสูบบุหร่ียี่หอกรองทิพย รองลงมาคือ   
สายฝน เยาวชนไมไดซ้ือบุหร่ีเองหรือไมไดซ้ือบุหร่ีท้ังซอง รอยละ 48.9 สําหรับเยาวชนท่ีซ้ือบุหร่ีท้ังซอง 
ซ้ือบุหร่ีในราคาเฉล่ีย 47.2 โดยเยาวชนไมไดจายเงินเอง รอยละ 33.1 เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีไดรับคาใชจาย     
ตอเดือนเฉล่ีย 1,926.4 บาท โดยไดรับคาใชจายตอเดือน 1,000 – 1,999 บาท รอยละ 30.0 สถานท่ีท่ีเยาวชน
สูบบุหร่ีเปนสวนใหญ คือ ท่ีบาน รองลงมา คือ บานเพ่ือน รอยละ 31.4 และ 28.9 ตามลําดับ โดยเยาวชน
สวนใหญไมเคยสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา รอยละ 55.8 สําหรับการปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจาก
อายุไมถึงเกณฑกําหนด พบวา มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายไุมถึงเกณฑกําหนด รอยละ 30.8  
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  เม่ือพิจารณาตามสภาพทางภมิูศาสตร พบวา เยาวชนในอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมือง 
สูบบุหร่ีทุกวันในอัตราท่ีใกลเคียงกัน คือ รอยละ 36.4 และ 36.2 ตามลําดับ โดยรอยละ 35.5 ของเยาวชนใน
อําเภอเมืองจะสูบบุหร่ีวันละ 6 – 10 มวน สวนเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง มากกวาคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 53.2) 
สูบบุหร่ีวันละ 1 มวนหรือนอยกวา สวนใหญซ้ือบุหร่ีจากรานสะดวกซ้ือและรานขายของชําเชนเดียวกนั   
ซ่ึงเยาวชนในอาํเภอเมืองมีอัตราของการสูบบุหร่ียี่หอใดก็ไดสูงกวานอกเขตอําเภอเมอืง รอยละ 4.8 เยาวชน
ท้ังในอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมือง ซ้ือบุหร่ีในราคา 45 – 55 บาท/ซองในอัตราท่ีใกลเคียงกนั          
ซ่ึงเยาวชนสวนใหญไมไดจายเงินซ้ือบุหร่ีเอง และจายเงินซ้ือเองไมถึง 200 บาท/เดอืนในอัตราท่ีพอ ๆ กนั 
คือ อําเภอเมือง รอยละ 76.4 และนอกเขตอําเภอเมือง รอยละ 76.6 เม่ือเปรียบเทียบจํานวนเงินท่ีไดรับเปน
คาใชจายตอเดอืน พบวา เยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองมีอัตราการไดรับเงินเปนคาใชจายตอเดือน นอยกวา
เยาวชนในอําเภอเมือง สําหรับสถานท่ีสูบบุหร่ีสวนใหญของเยาวชนในอําเภอเมือง คือท่ีบาน รอยละ 31.0 
เยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง คือท่ีบานเพื่อน รอยละ 38.3 ซ่ึงเยาวชนในอําเภอเมืองมีพฤติกรรมการเคยสูบ
บุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชาเปนบางคร้ังสูงกวานอกเขตอําเภอเมือง ประมาณ รอยละ 15 สําหรับการปฏิเสธ
การขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกาํหนด พบวา เยาวชนในอําเภอเมืองมีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวา
อายุไมถึงเกณฑกําหนดสูงกวานอกเขตอําเภอเมือง และเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง รอยละ 38.3 ไมไดซ้ือ
บุหร่ีเอง  ดังแสดงในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จําแนกตามสภาพทางภูมิศาสตร 
 

  สภาพทางภูมิศาสตร 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน อ.เมือง (313) 
นอกเขต 

อําเภอเมือง (47) 

รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนวันท่ีสูบบุหรี่ 1 - 2 วัน 96 30.7 15 31.9 111 30.8 
ในชวง 30 วันท่ีผานมา 3 - 5 วัน 36 11.5 4 8.5 40 11.1 
 6 - 9 วัน 29 9.3 5 10.6 34 9.4 
 10 - 19 วัน 20 6.4 0 0.0 20 5.6 
 20 - 29 วัน 18 5.8 6 12.8 24 6.7 
 ทุกวัน 114 36.4 17 36.2 131 36.4 
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ตารางท่ี 9  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จําแนกตามสภาพทางภูมิศาสตร (ตอ) 
 

  สภาพทางภูมิศาสตร 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน อ.เมือง (313) นอกเขตอําเภอเมือง (47) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ   จํานวน      รอยละ จํานวน รอยละ 
ปริมาณการสูบบุหรี่ นอยกวา 1 มวน/วัน 70 22.4 11 23.4 81 22.5 
ตอวัน 1 มวน/วัน 85 27.2 14 29.8 99 27.5 
 2 - 5 มวน/วัน 11 3.5 0 0.0 11 3.1 
 6 - 10 มวน/วัน 111 35.5 14 29.8 125 34.7 
 11 - 20 มวน/วนั 26 8.3 5 10.6 31 8.6 
 21 มวนข้ึนไป 9 2.9 0 0.0 9 2.5 
 ไมตอบ 1 0.3 3 6.4 4 1.1 

การไดบุหรี่มาสูบ ซื้อจากรานสะดวกซ้ือ 105 33.5 14 29.8 119 33.1 
 ซื้อจากรานขายของชํา 71 22.7 9 19.1 80 22.2 
 ขอจากผูอื่น 50 16.0 10 21.3 60 16.7 
 ผูอื่นใหบุหรี ่ 36 11.5 8 17.0 44 12.2 
 ซื้อจากหางสรรพสินคา 24 7.7 4 8.5 28 7.8 
 ฝากใหผูอื่นซื้อแทน 21 6.7 1 2.1 22 6.1 
 ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่       
 อัตโนมัติ 4 1.3 0 0.0 4 1.1 
 ไมตอบ 2 0.6 1 2.1 3 0.8 

ยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ ยี่หอใดก็ได 135 43.1 18 38.3 153 42.5 
 กรองทิพย 57 18.2 10 21.3 67 18.6 
 สายฝน 43 13.7 7 14.9 50 13.9 
 LM 32 10.2 1 2.1 33 9.2 
 กรุงทอง 7 2.2 0 0.0 7 1.9 
 มาโบโร 6 1.9 0 0.0 6 1.7 
 999 3 1.0 0 0.0 3 0.8 
 85 2 0.6 0 0.0 2 0.6 
 กาแลม 3 1.0 0 0.0 3 0.8 
 วันเดอร 1 0.3 0 0.0 1 0.3 
 ไมทราบยี่หอ 15 4.8 7 14.9 22 6.1 
 ไมตอบ 9 2.9 4 8.5 13 3.6 
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ตารางท่ี 9  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จําแนกตามสภาพทางภูมิศาสตร (ตอ) 
 

  สภาพทางภูมิศาสตร 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน อ.เมือง (313) 
นอกเขต 

อําเภอเมอืง (47) 

รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนเงินท่ีซื้อบุหรี่  ตํ่ากวา 45 บาท 12 3.8 3 6.4 15 4.2 
ชนิด 1 ซอง /บุหรี ่ 45 ถึง 55 บาท 135 43.1 21 44.7 156 43.3 
20 มวน 75 ถึง 140 บาท 6 1.9 0 0.0 6 1.7 
 ไมไดซื้อ/ไมไดซื้อท้ังซอง 154 49.2 22 46.8 176 48.9 
 ไมตอบ 6 1.9 1 2.1 7 1.9 

(เฉลี่ย47.21 บาท/ซอง,มัธยฐาน 45 บาท, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.79 บาท, ตํ่าสุด 30 บาท, สูงสุด 140 บาท) 

จํานวนเงินท่ีซื้อบุหรี ่ ตํ่ากวา 100 บาท 95 30.4 11 23.4 106 29.4 
ใน 30 วันท่ีผานมา 100 ถงึ 199 บาท 39 12.5 11 23.4 50 13.9 
 200 ถงึ 299 บาท 15 4.8 1 2.1 16 4.4 
 300 ถงึ 399 บาท 25 8.0 3 6.4 28 7.8 
 400 ถงึ 499 บาท 3 1.0 0 0.0 3 0.8 
 500 บาทข้ึนไป 23 7.3 4 8.5 27 7.5 
 ไมเคยจายเงินเอง 105 33.5 14 29.8 119 33.1 
 ไมตอบ 8 2.6 3 6.4 11 3.1 

(เฉลี่ย 186.1 บาท,มัธยฐาน 100 บาท, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 255.7 บาท, ตํ่าสุด 5 บาท, สูงสุด 1,500 บาท) 

จํานวนเงินท่ีไดรับ ตํ่ากวา 1,000 บาท 52 16.6 21 44.7 73 20.3 
เปนคาใชจายตอเดือน 1,000 – 1,999 บาท 94 30.0 14 29.8 108 30.0 
 2,000 – 2,999 บาท 78 24.9 3 6.4 81 22.5 
 3,000 – 3,999 บาท 52 16.6 1 2.1 53 14.7 
 4,000 – 4,999 บาท 8 2.6 0 0.0 8 2.2 
 5,000 บาทข้ึนไป 14 4.5 2 4.3 16 4.4 
 ไมตอบ 15 4.8 6 12.8 21 5.8 

(เฉลี่ย 1,926.4 บาท,มัธยฐาน 1,500 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,734.7 บาท, ตํ่าสุด 100 บาท, สูงสุด 15,000 บาท) 
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 ตารางท่ี 9  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามสภาพทางภูมิศาสตร (ตอ) 
 

  สภาพทางภูมิศาสตร 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน อ.เมือง (313) 
นอกเขต 

อําเภอเมอืง (47) 

รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานท่ีท่ีสูบบุหรี่เปน บาน 97 31.0 16 34.0 113 31.4 
สวนใหญ บานเพ่ือน 86 27.5 18 38.3 104 28.9 
 ท่ีสาธารณะ 63 20.1 6 12.8 69 19.2 
 โรงเรียน 25 8.0 5 10.6 30 8.3 
 ในงานสังคม 20 6.4 2 4.3 22 6.1 
 หอพัก 16 5.1 0 0.0 16 4.4 
 ไมตอบ 6 1.9 0 0.0 6 1.7 

พฤติกรรมการเคยสูบ ไมเคย 169 54.0 32 68.1 201 55.8 
บุหรี่เปนสิ่งแรกใน เคยบางครั้ง 107 34.2 9 19.1 116 32.2 
ตอนเชา เคยเปนปกติ 30 9.6 6 12.8 36 10.0 
 ไมตอบ 7 2.2 0 0.0 7 1.9 

การปฏิเสธการขาย ถูกปฏิเสธทุกครั้ง 43 13.7 6 12.8 49 13.6 
บุหรี่ใหเนื่องจากอาย ุ ถูกปฏิเสธบางครั้ง 75 24.0 9 19.1 84 23.3 
ไมถึงเกณฑกําหนด มีผูขายใหโดยไมดูอาย ุ 97 31.0 14 29.8 111 30.8 
 ไมเคยซ้ือเอง 90 28.8 18 38.3 108 30.0 
 ไมตอบ 8 2.6 0 0.0 8 2.2 

 
  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา ในชวง 30 วันท่ีผานมา รอยละ 
40.7 ของเยาวชนชาย สูบบุหร่ีทุกวนั สวนเยาวชนหญิงสูบ 1 – 2 วัน รอยละ 53.3 โดยรอยละ 35.7 ของ
เยาวชนชายจะสูบบุหร่ีวันละ 6 – 10 มวน สวนเยาวชนหญิง มากกวาคร่ึงหนึ่ง คิดเปน รอยละ 65.0 สูบบุหร่ี
วันละ 1 มวนหรือนอยกวา ซ่ึงการไดบุหร่ีมาสูบของเยาวชนชายคือซ้ือจากรานสะดวกซ้ือมากกวาเยาวชน
หญิง สวนเยาวชนหญิงจะขอจากผูอ่ืน ซ่ึงเยาวชนหญิงมีอัตราของการสูบบุหร่ียี่หอใดก็ไดสูงกวาเยาวชนชาย 
อยูรอยละ 5.0 เยาวชนหญิงสวนใหญไมไดซ้ือ/ไมไดซ้ือบุหร่ีท้ังซอง และไมเคยจายเงินซ้ือบุหร่ีเอง สวน
เยาวชนชายรอยละ 30.3 จายเงินซ้ือบุหร่ีตํ่ากวา 100 บาท เม่ือเปรียบเทียบจํานวนเงินท่ีไดรับเปนคาใชจาย 
ตอเดือน พบวา รอยละ 53.6 ของเยาวชนชายไดรับเงินคาใชจายตํ่ากวา 2,000 บาท ซ่ึงไดรับนอยกวาเยาวชน
หญิง คือ รอยละ 60.0 ของเยาวชนหญิงไดรับเงินคาใชจาย 1,000 – 3,999 บาท สําหรับสถานท่ีสูบบุหร่ี   
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สวนใหญของเยาวชนชาย คือท่ีบาน รอยละ 33.7 เยาวชนหญิง คือท่ีบานเพื่อน รอยละ 35.0 ซ่ึงเยาวชนท้ัง
ชายและหญิงไมเคยสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา รอยละ 53.7 และ 66.7 ตามลําดับ สําหรับการปฏิเสธ   
การขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกาํหนด พบวา เยาวชนชายและหญิงมีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวา
อายุไมถึงเกณฑกําหนด รอยละ  29.3 และ 38.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามเพศ 
 

  เพศ 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ชาย (300) หญิง (60) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนวันท่ีสูบบุหรี่ 1 - 2 วัน 79 26.3 32 53.3 111 30.8 
ในชวง 30 วันท่ีผานมา 3 - 5 วัน 32 10.7 8 13.3 40 11.1 
 6 - 9 วัน 26 8.7 8 13.3 34 9.4 
 10 - 19 วัน 18 6.0 2 3.3 20 5.6 
 20 - 29 วัน 23 7.7 1 1.7 24 6.7 
 ทุกวัน 122 40.7 9 15.0 131 36.4 

ปริมาณการสูบบุหรี่ นอยกวา 1 มวน/วัน 62 20.7 19 31.7 81 22.5 
ตอวัน 1 มวน/วัน 79 26.3 20 33.3 99 27.5 
 2 - 5 มวน/วัน 9 3.0 2 3.3 11 3.1 
 6 - 10 มวน/วัน 107 35.7 18 30.0 125 34.7 
 11 - 20 มวน/วนั 30 10.0 1 1.7 31 8.6 
 21 มวนข้ึนไป 9 3.0 0 0 9 2.5 
 ไมตอบ 4 1.3 0 0 4 1.1 

การไดบุหรี่มาสูบ ซื้อจากรานสะดวกซ้ือ 107 35.7 12 20.0 119 33.1 
 ซื้อจากรานขายของชํา 64 21.3 16 26.7 80 22.2 
 ขอจากผูอื่น 43 14.3 17 28.3 60 16.7 
 ผูอื่นใหบุหรี ่ 35 11.7 9 15.0 44 12.2 
 ซื้อจากหางสรรพสินคา 26 8.7 2 3.3 28 7.8 
 ฝากใหผูอื่นซื้อแทน 18 6.0 4 6.7 22 6.1 
 ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่       
 อัตโนมัติ 4 1.3 0 0 4 1.1 
 ไมตอบ 3 1.0 0 0 3 0.8 
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ตารางท่ี 10  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามเพศ (ตอ) 
 

  เพศ 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ชาย (300) หญิง (60) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ  ยี่หอใดก็ได 125 41.7 28 46.7 153 42.5 
 กรองทิพย 56 18.7 11 18.3 67 18.6 
 สายฝน 45 15.0 5 8.3 50 13.9 
 LM 23 7.7 10 16.7 33 9.2 
 กรุงทอง 7 2.3 0 0 7 1.9 
 มาโบโร 6 2.0 0 0 6 1.7 
 999 3 1.0 0 0 3 0.8 
 85 2 0.7 0 0 2 0.6 
 กาแลม 1 0.3 2 3.3 3 0.8 
 วันเดอร 1 0.3 0 0 1 0.3 
 ไมทราบยี่หอ 18 6.0 4 6.7 22 6.1 
 ไมตอบ 13 4.3 0 0 13 3.6 

จํานวนเงินท่ีซื้อบุหรี่  ตํ่ากวา 45 บาท 11 3.7 4 6.7 15 4.2 
ชนิด 1 ซอง /บุหรี ่ 45 ถึง 55 บาท 135 45.0 21 35.0 156 43.3 
20 มวน 75 ถึง 140 บาท 6 2.0 0 0 6 1.7 
 ไมไดซื้อ/ไมไดซื้อท้ังซอง 141 47.0 35 58.3 176 48.9 
 ไมตอบ 7 2.3 0 0.0 7 1.9 

(เฉลี่ย47.21 บาท/ซอง,มัธยฐาน 45 บาท, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.79 บาท, ตํ่าสุด 30 บาท, สูงสุด 140 บาท) 

จํานวนเงินท่ีซื้อบุหรี ่ ตํ่ากวา 100 บาท 91 30.3 15 25.0 106 29.4 
ใน 30 วันท่ีผานมา 100 ถงึ 199 บาท 45 15.0 5 8.3 50 13.9 
 200 ถงึ 299 บาท 11 3.7 5 8.3 16 4.4 
 300 ถงึ 399 บาท 28 9.3 0 0 28 7.8 
 400 ถงึ 499 บาท 3 1.0 0 0 3 0.8 
 500 บาทข้ึนไป 24 8.0 3 5.0 27 7.5 
 ไมเคยจายเงินเอง 87 29.0 32 53.3 119 33.1 
 ไมตอบ 11 3.7 0 0 11 3.1 

(เฉลี่ย 186.1 บาท,มัธยฐาน 100 บาท, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 255.7 บาท, ตํ่าสุด 5 บาท, สูงสุด 1,500 บาท) 
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ตารางท่ี 10  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามเพศ (ตอ) 
 

  เพศ 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ชาย (300) หญิง (60) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนเงินท่ีไดรับ ตํ่ากวา 1,000 บาท 67 22.3 6 10.0 73 20.3 
เปนคาใชจายตอเดือน 1,000 – 1,999 บาท 94 31.3 14 23.3 108 30.0 
 2,000 – 2,999 บาท 59 19.7 22 36.7 81 22.5 
 3,000 – 3,999 บาท 43 14.3 10 16.7 53 14.7 
 4,000 – 4,999 บาท 6 2.0 2 3.3 8 2.2 
 5,000 บาทข้ึนไป 12 4.0 4 6.7 16 4.4 
 ไมตอบ 19 6.3 2 3.3 21 5.8 

(เฉลี่ย 1,926.4 บาท,มัธยฐาน 1,500 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,734.7 บาท, ตํ่าสุด 100 บาท, สูงสุด 15,000 บาท) 

สถานท่ีท่ีสูบบุหรี่เปน บาน 101 33.7 12 20.0 113 31.4 
สวนใหญ บานเพ่ือน 83 27.7 21 35.0 104 28.9 
 ท่ีสาธารณะ 58 19.3 11 18.3 69 19.2 
 โรงเรียน 27 9.0 3 5.0 30 8.3 
 ในงานสังคม 20 6.7 2 3.3 22 6.1 
 หอพัก 7 2.3 9 15.0 16 4.4 
 ไมตอบ 4 1.3 2 3.3 6 1.7 

พฤติกรรมการเคยสูบ ไมเคย 161 53.7 40 66.7 201 55.8 
บุหรี่เปนสิ่งแรกใน เคยบางครั้ง 103 34.3 13 21.7 116 32.2 
ตอนเชา เคยเปนปกติ 31 10.3 5 8.3 36 10.0 
 ไมตอบ 5 1.7 2 3.3 7 1.9 

การปฏิเสธการขาย ถูกปฏิเสธทุกครั้ง 47 15.7 2 3.3 49 13.6 
บุหรี่ใหเนื่องจากอาย ุ ถูกปฏิเสธบางครั้ง 74 24.7 10 16.7 84 23.3 
ไมถึงเกณฑกําหนด มีผูขายใหโดยไมดูอาย ุ 88 29.3 23 38.3 111 30.8 
 ไมเคยซ้ือเอง 84 28.0 24 40.0 108 30.0 
 ไมตอบ 7 2.3 1 1.7 8 2.2 
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เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ในชวง 30 วันท่ีผานมา 
เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีอัตราการสูบบุหร่ีทุกวนัสูงกวาเยาวชน
มัธยมศึกษาตอนตน คือ รอยละ 43.1 และ 40.2 ตามลําดบั  และยังพบวา เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพสูบบุหร่ีในปริมาณท่ีมากกวาเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กลาวคือ เยาวชนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สูบบุหร่ีวันละ 6 – 10 มวน รอยละ 41.4 และ 38.5 
ตามลําดับ สวนเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สูบบุหร่ี วันละ 1 มวนหรือนอยกวา รอยละ 73.5 ซ่ึงรอยละ 
37.9 ของเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ รอยละ 35.9 ของเยาวชนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ        
ซ้ือบุหร่ีจากรานสะดวกซ้ือ สวนรอยละ 20.6 ของเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจะขอจากผูอ่ืน ซ่ึงเยาวชน  
ทุกระดับช้ันสามารถสูบบุหร่ียี่หอใดก็ไดเชนเดียวกนั เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและประกาศนยีบัตร
วิชาชีพสวนใหญไมไดซ้ือ/ไมไดซ้ือบุหร่ีท้ังซอง  สวนเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายซ้ือในราคา 45 – 55 
บาท/ซอง และยังพบวาเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายไมเคยจายเงินซ้ือบุหร่ีเองสูงกวาเยาวชน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยูรอยละ 19.4 เม่ือเปรียบเทียบจํานวนเงินท่ีไดรับเปนคาใชจายตอเดือน พบวา 
เยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไดรับเงินคาใชจายตอเดือนสูงกวาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ตอนตน สําหรับสถานท่ีสูบบุหร่ีสวนใหญของเยาวชนช้ันมัธยมศึกษา คือท่ีบานเพื่อน รอยละ 41.2 เยาวชน  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คือท่ีบาน รอยละ 44.8 และเยาวชนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ คือท่ีบาน รอยละ 
31.6 ซ่ึงเยาวชนทุกระดับช้ันสวนใหญไมเคยสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา สําหรับการปฏิเสธการขายบุหร่ีให
เนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนด พบวา เยาวชนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพมีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวา
อายุไมถึงเกณฑกําหนดสูงท่ีสุด คือ รอยละ 31.6 ดังแสดงในตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ม.ตน (68) ม.ปลาย (58) ปวช. (234) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนวันท่ีสูบบุหรี่ 1 - 2 วัน 32 47.1 15 25.9 64 27.4 111 30.8 
ในชวง 30 วันท่ีผานมา 3 - 5 วัน 15 22.1 3 5.2 22 9.4 40 11.1 
 6 - 9 วัน 3 4.4 7 12.1 24 10.3 34 9.4 
 10 - 19 วัน 3 4.4 3 5.2 14 6.0 20 5.6 
 20 - 29 วัน 3 4.4 5 8.6 16 6.8 24 6.7 
 ทุกวัน 12 17.6 25 43.1 94 40.2 131 36.4 
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ตารางท่ี 11  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

  ระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ม.ตน (68) ม.ปลาย (58) ปวช. (234) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปริมาณการสูบบุหรี่ นอยกวา 1 มวน/วัน 23 33.8 13 22.4 45 19.2 81 22.5 
ตอวัน 1 มวน/วัน 27 39.7 13 22.4 59 25.2 99 27.5 
 2 - 5 มวน/วัน 1 1.5 2 3.4 8 3.4 11 3.1 
 6 - 10 มวน/วัน 11 16.2 24 41.4 90 38.5 125 34.7 
 11 - 20 มวน/วนั 2 2.9 4 6.9 25 10.7 31 8.6 
 21 มวนข้ึนไป 2 2.9 1 1.7 6 2.6 9 2.5 
 ไมตอบ 2 2.9 1 1.7 1 0.4 4 1.1 

การไดบุหรี่มาสูบ ซื้อจากรานสะดวกซ้ือ 13 19.1 22 37.9 84 35.9 119 33.1 
 ซื้อจากรานขายของชํา 11 16.2 10 17.2 59 25.2 80 22.2 
 ขอจากผูอื่น 14 20.6 13 22.4 33 14.1 60 16.7 
 ผูอื่นใหบุหรี ่ 13 19.1 6 10.3 25 10.7 44 12.2 
 ซื้อจากหางสรรพสินคา 7 10.3 4 6.9 17 7.3 28 7.8 
 ฝากใหผูอื่นซื้อแทน 6 8.8 3 5.2 13 5.6 22 6.1 

 ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่         
 อัตโนมัติ 1 1.5 0 0.0 3 1.3 4 1.1 
 ไมตอบ 3 4.4 0 0.0 0 0.0 3 0.8 

ยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ  ยี่หอใดก็ได 27 39.7 21 36.2 105 44.9 153 42.5 
 กรองทิพย 11 16.2 12 20.7 44 18.8 67 18.6 
 สายฝน 11 16.2 8 13.8 31 13.2 50 13.9 
 LM 1 1.5 5 8.6 27 11.5 33 9.2 
 กรุงทอง 1 1.5 2 3.4 4 1.7 7 1.9 
 มาโบโร 0 0.0 3 5.2 3 1.3 6 1.7 
 999 0 0.0 2 3.4 1 0.4 3 0.8 
 85 0 0.0 0 0.0 2 0.9 2 0.6 
 กาแลม 1 1.5 0 0.0 2 0.9 3 0.8 
 วันเดอร 1 1.5 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
 ไมทราบยี่หอ 8 11.8 4 6.9 10 4.3 22 6.1 
 ไมตอบ 7 10.3 1 1.7 5 2.1 13 3.6 



 63

ตารางท่ี 11  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

  ระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ม.ตน (68) ม.ปลาย (58) ปวช. (234) 
รวม (360)

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนเงินท่ีซื้อบุหรี่  ตํ่ากวา 45 บาท 3 4.4 4 6.9 8 3.4 15 4.2 
ชนิด 1 ซอง /บุหรี ่ 45 ถึง 55 บาท 21 30.9 30 51.7 105 44.9 156 43.3 
20 มวน 75 ถึง 140 บาท 1 1.5 0 0.0 5 2.1 6 1.7 
 ไมไดซื้อ/ไมไดซื้อท้ังซอง 39 57.4 24 41.4 113 48.3 176 48.9 
 ไมตอบ 4 5.9 0 0.0 3 1.3 7 1.9 

(เฉลี่ย47.21 บาท/ซอง,มัธยฐาน 45 บาท, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.79 บาท, ตํ่าสุด 30 บาท, สูงสุด 140 บาท) 

จํานวนเงินท่ีซื้อบุหรี ่ ตํ่ากวา 100 บาท 19 27.9 19 27.9 67 28.6 106 29.4 
ใน 30 วันท่ีผานมา 100 ถงึ 199 บาท 8 11.8 8 11.8 35 15.0 50 13.9 
 200 ถงึ 299 บาท 0 0.0 0 0.0 12 5.1 16 4.4 
 300 ถงึ 399 บาท 3 4.4 3 4.4 22 9.4 28 7.8 
 400 ถงึ 499 บาท 0 0.0 0 0.0 3 1.3 3 0.8 
 500 บาทข้ึนไป 0 0.0 0 0.0 22 9.4 27 7.5 
 ไมเคยจายเงินเอง 33 48.5 33 48.5 68 29.1 119 33.1 
 ไมตอบ 5 7.4 5 7.4 5 2.1 11 3.1 

(เฉลี่ย 186.1 บาท,มัธยฐาน 100 บาท, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 255.7 บาท, ตํ่าสุด 5 บาท, สูงสุด 1,500 บาท) 

จํานวนเงินท่ีไดรับ ตํ่ากวา 1,000 บาท 32 47.1 21 36.2 20 8.5 73 20.3 
เปนคาใชจายตอเดือน 1,000 – 1,999 บาท 24 35.3 22 37.9 62 26.5 108 30.0 
 2,000 – 2,999 บาท 4 5.9 5 8.6 72 30.8 81 22.5 
 3,000 – 3,999 บาท 1 1.5 5 8.6 47 20.1 53 14.7 
 4,000 – 4,999 บาท 1 1.5 1 1.7 6 2.6 8 2.2 
 5,000 บาทข้ึนไป 1 1.5 2 3.4 13 5.6 16 4.4 
 ไมตอบ 5 7.4 2 3.4 14 6.0 21 5.8 

(เฉลี่ย 1,926.4 บาท,มัธยฐาน 1,500 บาท สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,734.7 บาท, ตํ่าสุด 100 บาท, สูงสุด 15,000 บาท) 
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ตารางท่ี 11  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จาํแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

  ระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน ม.ตน (68) ม.ปลาย (58) ปวช. (234) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานท่ีท่ีสูบบุหรี่เปน บาน 13 19.1 26 44.8 74 31.6 113 31.4 
สวนใหญ บานเพ่ือน 28 41.2 18 31.0 58 24.8 104 28.9 
 ท่ีสาธารณะ 11 16.2 8 13.8 50 21.4 69 19.2 
 โรงเรียน 7 10.3 4 6.9 19 8.1 30 8.3 
 ในงานสังคม 6 8.8 2 3.4 14 6.0 22 6.1 
 หอพัก 1 1.5 0 0.0 15 6.4 16 4.4 
 ไมตอบ 2 2.9 0 0.0 4 1.7 6 1.7 

พฤติกรรมการเคยสูบ ไมเคย 54 79.4 31 53.4 116 49.6 201 55.8 
บุหรี่เปนสิ่งแรกใน เคยบางครั้ง 11 16.2 21 36.2 84 35.9 116 32.2 
ตอนเชา เคยเปนปกติ 2 2.9 6 10.3 28 12.0 36 10.0 
 ไมตอบ 1 1.5         0      0.0 6 2.6 7 1.9 

การปฏิเสธการขาย ถูกปฏิเสธทุกครั้ง 7 10.3 6 10.3 36 15.4 49 13.6 
บุหรี่ใหเนื่องจากอาย ุ ถูกปฏิเสธบางครั้ง 10 14.7 14 24.1 60 25.6 84 23.3 
ไมถึงเกณฑกําหนด มีผูขายใหโดยไมดูอาย ุ 20 29.4 17 29.3 74 31.6 111 30.8 
 ไมเคยซ้ือเอง 28 41.2 21 36.2 59 25.2 108 30.0 
 ไมตอบ 3 4.4 0 0.0 5 2.1 8 2.2 

 
 2.4 การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน 
  เยาวชนรอยละ 13.6 มีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน  รูปแบบของยาสูบท่ีเปนท่ีนิยมของเยาวชนคือ
บุหร่ีมวนเอง รอยละ 10.7 รองลงมาคือ ซิการ รอยละ 2.7 เม่ือพิจารณาตามสภาพทางภูมิศาสตร พบวา  เยาวชน
ในอําเภอเมืองมีอัตราการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน รอยละ 15.5 ซ่ึงสูงกวาเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง คิดเปน รอยละ 
6.8 โดยเยาวชนชายมีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืนมากกวาเยาวชนหญิง คือ รอยละ 23.3 และ 2.7 ตามลําดับ และเม่ือ
พิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา เยาวชนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ มีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืนมากกวา  
กลุมอ่ืน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนตน คือ รอยละ 18.5, 11.2 และ 8.0 
ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางท่ี 12, 13 และ 14 
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ตารางท่ี 12  การใชยาสูบรูปแบบอ่ืนของเยาวชน จําแนกตามสภาพทางภูมิศาสตร 
 

  สภาพทางภูมิศาสตร 

การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน อ.เมือง (1,176) 
นอกเขต 

อําเภอเมือง (324) 

รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ใชยาสูบรูปแบบอ่ืน  182 15.5 22 6.8 204 13.6 
รูปแบบของยาสูบ * บุหร่ีมวนเอง 143 12.2 17 5.2 160 10.7 

 ซิการ 35 3.0 5 1.5 40 2.7 

 เค้ียวยาเสน 26 2.2 3 0.9 29 1.9 

 ไปป 19 1.6 3 0.9 22 1.5 

 ฮุกการ / บารากู 13 1.1 3 0.9 16 1.1 
 จุกยาฉุนขางแกม 15 1.3 0 0.0 15 1.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตารางท่ี 13  การใชยาสูบรูปแบบอ่ืนของเยาวชน จําแนกตามเพศ 
 

  เพศ 

การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ใชยาสูบรูปแบบอ่ืน  185 23.3 19 2.7 204 13.6 

รูปแบบของยาสูบ * บุหร่ีมวนเอง 146 18.4 14 2.0 160 10.7 
 ซิการ 37 4.7 3 0.4 40 2.7 
 เค้ียวยาเสน 27 3.4 2 0.3 29 1.9 
 ไปป 19 2.4 3 0.4 22 1.5 
 ฮุกการ / บารากู 13 1.6 3 0.4 16 1.1 
 จุกยาฉุนขางแกม 14 1.8 1 0.1 15 1.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 14  การใชยาสูบรูปแบบอ่ืนของเยาวชน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน ม.ตน (499) ม.ปลาย (294) ปวช. (707) 
รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ใชยาสูบรูปแบบอ่ืน  40 8.0 33 11.2 131 18.5 204 13.6 

รูปแบบของยาสูบ * บุหร่ีมวนเอง 35 7.0 26 8.8 99 14.0 160 10.7 

 ซิการ 5 1.0 11 3.7 24 3.4 40 2.7 

 เค้ียวยาเสน 6 1.2 4 1.4 19 2.7 29 1.9 

 ไปป 1 0.2 4 1.4 17 2.4 22 1.5 

 ฮุกการ / บารากู 1 0.2 3 1.0 12 1.7 16 1.1 
 จุกยาฉุนขางแกม 2 0.4 1 0.3 12 1.7 15 1.0 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 2.5 การสูบบุหร่ีของคนใกลชดิ 
  การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวในปจจบัุน รอยละ 58.4 มีคนในครอบครัวของเยาวชน
สูบบุหร่ี  โดยรอยละ 52.8 ของเยาวชนมีจํานวนคนสูบบุหร่ีในครอบครัว 1 – 2 คน สวนใหญเปนเพศชาย 
คือ เปนพอของเยาวชน รอยละ 43.5 และเปนพี่ชาย/นองชายของเยาวชน รอยละ 10.9 สําหรับการสูบบุหร่ี
ของคนในครอบครัวของเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี พบวา รอยละ 63.9 มีคนในครอบครัวของเยาชนสูบบุหร่ี     
ซ่ึงสวนใหญมีคนสูบบุหร่ี 1 – 2 คน และเปนเพศชาย คือ เปนพอ/พี่ชาย/นองชายของเยาวชน เชนเดยีวกัน  
  สําหรับการสูบบุหร่ีของคนใกลชิด พบวา รอยละ 48.5 ของเยาวชนมีพอท่ีสูบบุหร่ี    
รอยละ 29.6 ของเยาวชนมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ี และเยาวชนสวนใหญมีแมท่ีไมสูบบุหร่ี รอยละ 93.7 
สําหรับเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี พบวา มีพอท่ีสูบบุหร่ีใกลเคียงกับเยาวชนทั้งหมด แตมีเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ี
มากถึง รอยละ 69.4 ดังแสดงในตารางท่ี 15 และ 16 
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ตารางท่ี 15  การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนท้ังหมด  
(1,500) 

เยาวชนท่ีสูบบุหร่ี 
ในปจจุบัน (360) การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานวนคนในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีใน ไมมีคนสูบในบาน 618 41.2 127 35.3 
ปจจุบัน มีคนสูบในบาน  876 58.4 230 63.9 
      - 1 – 2 คน 792 52.8 205 56.9 
      - 3 – 4 คน 77 5.1 22 6.1 
      - 5 – 6 คน 7 0.5 3 0.8 
 ไมตอบ 6 0.4 3 0.8 

ความสัมพันธกับคนท่ีสูบบุหร่ี พอ 652 43.5 156 43.3 
ในครอบครัว* แม 5 0.3 0 0.0 
 พี่ชาย/นองชาย 163 10.9 55 15.3 
 พี่สาว/นองสาว 5 0.3 2 0.6 
 ลุง/ปา/นา/อา 162 10.8 39 10.8 
 ปู/ยา/ตา/ยาย 157 10.5 34 9.4 

การพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี มี 1,159 77.3 290 80.6 
ของคนในครอบครัว ไมมี 335 22.3 68 18.9 
 ไมตอบ 6 0.4 2 0.6 

* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตารางท่ี 16  การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด จาํแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนทั้งหมด (1,500) เยาวชนที่สูบบุหร่ีในปจจุบัน (360) 

สูบ เคยสูบแตเลิกแลว ไมสูบ สูบ เคยสูบแตเลิกแลว ไมสูบ 

การสูบ
บุหร่ีของ
คนใกลชิด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
พอ 728 48.5 232 15.5 460 30.7 174 48.3 58 16.1 100 27.8 
แม 9 0.6 10 0.7 1,406 93.7 3 0.8 3 0.8 327 90.8 
เพื่อนสนิท 444 29.6 78 5.2 686 45.7 250 69.4 28 7.8 42 11.7  
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ตอนท่ี 3 ทัศนคตติอการสูบบุหร่ี ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย ความรูจากขอความใน
ส่ือเก่ียวกับการสูบบุหร่ี และการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ   
 3.1 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 
  เยาวชนสวนใหญมีทัศนคตท่ีิไมดีตอการสูบบุหร่ีคือ รอยละ 93.1 (คาเฉล่ีย 6.81) ซ่ึง
ทัศนคติท่ีไมดตีอการสูบบุหร่ีของเยาวชน 3 ลําดับแรก คือ  ความคิดเหน็ตอผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี  การสูบบุหร่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ และ ความคิดเห็นตอผูชายท่ีสูบบุหร่ี สวนทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
3 ลําดับแรก คือ บุหร่ีทําใหน้าํหนักตัวลดลง เด็กผูชายสูบบุหร่ีมีมากกวาเด็กผูชายท่ีไมสูบบุหร่ี และการไม
เลิกคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี 
  เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนชายที่มีทัศนคติท่ีดตีอการสูบบุหร่ีมีสัดสวนสูงกวา
เยาวชนหญิงประมาณสองเทา คือ รอยละ 9.1 และ 4.5 ตามลําดับ เยาวชนหญิงคิดวาจะไมสูบบุหร่ีอยาง
แนนอนถาเพือ่นหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบในสัดสวนท่ีสูงกวาเยาวชนชาย มากถึงรอยละ 27.9 ซ่ึงเยาวชน
สวนใหญท้ังหญิงและชายคิดวาจะไมเลิกคบหรือเลิกคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีเพียงบางคน เยาวชนสวนใหญ 
คิดวาเดก็ผูชายที่สูบบุหร่ีมีมากกวาไมสูบ รอยละ 69.1 แตคิดวาเด็กผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีนอยกวาไมสูบ รอย
ละ 81.4 โดยคิดวาเดก็ผูชายและเดก็ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีดูนาสนใจนอยกวาไมสูบ รอยละ 66.8 และ 82.4 
ตามลําดับ และคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหรูสึกผอนคลายนอยกวาไมสูบ รอยละ 44.8 สําหรับผลของ        
การสูบบุหร่ีตอการเปล่ียนแปลงของน้ําหนัก รอยละ 72.4 ของเยาวชนคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตัว
ลดลง  สวนความคิดตอผูชายและผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีท้ังเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นคลายคลึงกัน คือ 
คิดวาเปนคนโง ขาดความม่ันใจ และ เปนผูลมเหลว เยาวชนสวนใหญคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพอยางแนนอน รอยละ 88.1 เยาวชนหญิงคิดวาอาจจะไมยากหากคิดจะเลิกสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชน
ชาย และเยาวชนหญิงคิดวาชีวิตอาจจะยนืยาวไดหากเลิกสูบบุหร่ี ภายใน 1 – 2 ป รอยละ 49.4 แตเยาวชน
ชายคิดวาชีวิตยืนยาวไดอยางแนนอนหากเลิกสูบบุหร่ี ภายใน 1 – 2 ปนี้ รอยละ 40.4  

ดังแสดงในตารางท่ี 17 และ18 

ตารางท่ี 17  ระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน จาํแนกตามเพศ  
  

เพศ 

ชาย (762) หญิง (687) 
รวม (1,449) 

ระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

     จํานวน       รอยละ    จํานวน รอยละ      จํานวน    รอยละ 
มีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหรี ่ 69 9.1 31 4.5 100 6.9 
มีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหรี่ 693 90.9 656 95.5 1,349 93.1 

(คาเฉลี่ย 6.81, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95, คาตํ่าสุด 4.49 และ คาสูงสุด 11.24) 
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ตารางท่ี 18  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน จําแนกตามเพศ  
 

  เพศ 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) 

ระดับ
ทัศนคติ 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  ..DS  

แปล
ผล 

ความคิดตอผูหญิง โง 503 63.4 445 63.0 948 63.2 0.27 0.17 ไมดี
ท่ีสูบบุหรี่ ขาดความม่ันใจ 99 12.5 91 12.9 190 12.7    
 เปนผูลมเหลว 121 15.2 134 19.0 255 17.0    
 มีประสบการณมาก 47 5.9 29 4.1 76 5.1    
 ประสบความสําเร็จ 9 1.1 3 0.4 12 0.8    
 ฉลาดหลักแหลม 5 0.6 1 0.1 6 0.4    
 ไมตอบ 10 1.3 3 0.4 13 0.9    

การสูบบุหรี่เปน ไมอันตรายแนนอน 46 5.8 19 2.7 65 4.3 0.31 0.17 ไมดี
อันตรายตอสุขภาพ อาจจะไมอันตราย 24 3.0 5 0.7 29 1.9    

 อาจจะอันตราย 58 7.3 19 2.7 77 5.1    
 อันตรายแนนอน 659 83.0 662 93.8 1,321 88.1    
 ไมตอบ 7 0.9 1 0.1 8 0.5    

ความคิดตอผูชายท่ี โง 383 48.2 404 57.2 787 52.5 0.32 0.19 ไมดี
สูบบุหรี่ ขาดความม่ันใจ 165 20.8 120 17.0 285 19.0    
 เปนผูลมเหลว 133 16.8 130 18.4 263 17.5    
 มีประสบการณมาก 77 9.7 44 6.2 121 8.1    
 ประสบความสําเร็จ 13 1.6 3 0.4 16 1.1    
 ฉลาดหลักแหลม 13 1.6 0 0.0 13 0.9    
 ไมตอบ 10 1.3 5 0.7 15 1.00    

ถาเพื่อนหรอืเพ่ือน ไมสูบอยางแนนอน 434 54.7 583 82.6 1,017 67.8 0.39 0.23 ไมดี
สนิทชวนสูบบุหรี ่ อาจจะไมสูบ 138 17.4 58 8.2 196 13.1    
 อาจจะสูบ 142 17.9 42 5.9 184 12.3    
 สูบอยางแนนอน 70 8.8 16 2.3 86 5.7    
 ไมตอบ 10 1.3 7 1.0 17 1.1    
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ตารางท่ี 18  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

  เพศ 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) 

ระดับ
ทัศนคติ 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  ..DS  

แปล
ผล 

เด็กผูหญิงท่ีสูบบุหรี ่ มากกวา 47 5.9 31 4.4 78 5.2 0.41 0.18 ไมดี
ดูนาสนใจมากกวา นอยกวา 628 79.1 608 86.1 1,236 82.4    
หรือนอยกวาท่ี ไมแตกตางกัน 111 14.0 66 9.3 177 11.8    
ไมสูบบุหรี่ ไมตอบ 8 1.0 1 0.1 9 0.6    

เด็กผูหญิงสูบบุหรี ่ มากกวา 67 8.4 46 6.5 113 7.5 0.42 0.20 ไมดี
มากกวาหรือนอย นอยกวา 642 80.9 579 82.0 1,221 81.4    
กวาไมสูบบุหรี่ ไมแตกตางกัน 77 9.7 79 11.2 156 10.4    
 ไมตอบ 8 1.0 2 0.3 10 0.7    

ชีวิตจะยืนยาวหาก ไมไดอยางแนนอน 69 8.7 37 5.2 106 7.1 0.46 0.22 ไมดี
เลิกสูบบุหรี่ได อาจจะไมได 90 11.3 62 8.8 152 10.1    
ภายใน 1 – 2 ป อาจจะได 303 38.2 349 49.4 652 43.5    
 ไดอยางแนนอน 321 40.4 254 36.0 575 38.3    
 ไมตอบ 11 1.4 4 0.6 15 1.0    

เด็กผูชายท่ีสูบบุหรี่ มากกวา 95 12.0 66 9.3 161 10.7 0.48 0.23 ไมด ี
ดูนาสนใจมากกวา นอยกวา 468 58.9 534 75.6 1,002 66.8    
หรือนอยกวาท่ีไม ไมแตกตางกัน 224 28.2 104 14.7 328 21.9    
สูบบุหรี่ ไมตอบ 7 0.9 2 0.3 9 0.6    

การสูบบุหรี่ทําให มากกวา 235 29.6 181 25.6 416 27.7 0.61 0.28 ไมดี
ผอนคลายมากกวา นอยกวา 320 40.3 352 49.9 672 44.8    
หรือนอยกวา ไมแตกตางกัน 229 28.8 171 24.2 400 26.7    
ไมสูบบุหรี่ ไมตอบ 10 1.3 2 0.3 12 0.8    

สามารถเลิกสูบบุหรี ่ ไดอยางแนนอน 242 30.5 132 18.7 374 24.9 0.67 0.25 ดี 
ไดถาคิดจะเลิก อาจจะได 235 29.6 253 35.8 488 32.5    
 อาจจะไมได 204 25.7 220 31.2 424 28.3    
 ไมไดอยางแนนอน 106 13.4 99 14.0 205 13.7    
 ไมตอบ 7 0.9 2 0.3 9 0.6    
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ตารางท่ี 18  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน จําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

  เพศ 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) 

ระดับ
ทัศนคติ 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ X  ..DS  

แปล
ผล 

การเลิกคบกับเพ่ือน ไมเลิกคบ 297 37.4 230 32.6 527 35.1 0.73 0.26 ดี 
ท่ีสูบบุหรี่ เลิกคบบางคน 297 37.4 247 35.0 544 36.3    
 เลิกคบสวนใหญ 90 11.3 115 16.3 205 13.7    
 เลิกคบท้ังหมด 103 13.0 113 16.0 216 14.4    
 ไมตอบ 7 0.9 1 0.1 8 0.5    

เด็กผูชายสูบบุหรี ่ มากกวา 504 63.5 533 75.5 1,037 69.1 0.86 0.24 ดี 
มากกวาหรือนอย นอยกวา 133 16.8 62 8.8 195 13.0    
กวาไมสูบบุหรี่ ไมแตกตางกัน 150 18.9 108 15.3 258 17.2    
 ไมตอบ 7 0.9 3 0.4 10 0.7    

การสูบบุหรี่ทําให เพ่ิมข้ึน 34 4.3 20 2.8 54 3.6 0.90 0.18 ดี 
น้ําหนักเพิ่มหรอื ลดลง 561 70.7 525 74.4 1,086 72.4    
ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง 191 24.1 157 22.2 348 23.2    
 ไมตอบ 8 1.0 4 0.6 12 0.8    

 
3.2 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี  
 3.2.1  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน 

   รอยละ 64.7 ของเยาวชนที่สูบบุหร่ีในปจจุบันคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีในตอนน้ี 
โดยรอยละ 77.2 เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี ในชวง 1 ปท่ีผานมา ซ่ึงรอยละ 62.6 ของเยาวชนท่ีเคยพยายาม
เลิกสูบบุหร่ี เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี นอยกวา 5 คร้ัง และคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ถาตองการ     
จะเลิก รอยละ 89.6 สําหรับการไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ี พบวา รอยละ 
31.7 ของเยาวชนท่ีเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลใน
ครอบครัว เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนชายเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคล
ในครอบครัว มากท่ีสุด คือ รอยละ 34.6 สวนเยาวชนหญิงเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจาก
เพื่อน มากท่ีสุด คือ รอยละ 31.9 ดังแสดงในตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน จําแนกตามเพศ 
 

  เพศ 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี ชาย (300) หญิง (60) 
รวม (360) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ทัศนคติท่ีจะเลิกสูบ คิดจะเลิก 190 63.3 43 71.7 233 64.7 
บุหรี่ในปจจุบัน ไมคิดจะเลิก 103 34.3 15 25.0 118 32.8 
 ไมตอบ 7 2.3 2 3.3 9 2.5 

ความพยายามเลิกสูบ เคยพยายามเลิก 231 77.0 47 78.3 278 77.2 
บุหรี่ในชวง 1 ปท่ีผานมา ไมเคยพยายามเลิก 61 20.3 11 18.3 72 20.0 
 ไมตอบ 8 2.7 2 3.3 10 2.8 

จํานวนครั้งท่ีพยายามเลิก นอยกวา 5 ครั้ง 143 61.9 31 66.0 174 62.6 
สูบบุหรี่ (ในชวง 1 ป 5 ถึง 9 ครั้ง 31 13.4 7 14.9 38 13.7 
ท่ีผานมา) *  10 ถึง 14 ครั้ง 24 10.4 4 8.5 28 10.1 
 15 ถึง 20 ครั้ง 20 8.7 4 8.5 24 8.6 
 ไมระบุจํานวนครั้ง 13 5.6 1 2.1 14 5.0 

ทัศนคติตอการเลิกสูบ คิดวาเลิกได 204 88.3 45 95.7 249 89.6 
บุหรี่ของตนเอง * คิดวาเลิกไมได 25 10.8 2 4.3 27 9.7 
 ไมตอบ  2 0.9 0 0.0 2 0.7 

การไดรับความชวยเหลือ จากโปรแกรมเลิกสูบหรือผูเช่ียวชาญ 39 16.9 3 6.4 42 15.1 
หรือใหคําแนะนําใน จากเพื่อน 26 11.3 15 31.9 41 14.7 
การเลิกสูบบุหรี่ * จากบุคคลในครอบครัว 80 34.6 8 17.0 88 31.7 
 จากโปรแกรมเลิกสูบหรือผูเช่ียวชาญ 50 21.6 12 25.5 62 22.3 
 และจากเพ่ือนหรือบุคคลใน       
 ครอบครัว       
 ไมเคยไดรับ 33 14.3 9 19.1 42 15.1 
 ไมตอบ 3 1.3 0 0 3 1.1 

* รอยละจากผูท่ีเคยพยายามเลิก (278 คน) 
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3.2.2 เยาวชนท่ีเคยสูบบุหร่ี และปจจุบันเลิกสูบแลว  
   ระยะเวลาท่ีเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา เยาวชนเลิกสูบมาแลว 3 ป หรือนาน
กวานัน้ รอยละ 38.2 รองลงมา คือ เลิกสูบมา 1 – 3 เดือน รอยละ 25.8 เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ พบวา 
เยาวชนชายท่ีเลิกสูบบุหร่ีมาแลว 3 ป หรือนานกวานั้น มีมากกวาเยาวชนหญิง คือ รอยละ 40.7 และ 7.1       
ซ่ึงเยาวชนหญิงสวนใหญเลิกสูบบุหร่ีมาเพียง 1 – 3 เดือน มากถึงรอยละ 42.9 โดยเหตุผลหลักท่ีทําให
เยาวชนตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ี คือ สุขภาพ รอยละ 60.7 รองลงมาคือ ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี รอยละ 
14.6 เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนชาย คือ สุขภาพ 
รองลงมา คือครอบครัวไมชอบ รอยละ 59.3 และ 16.0 ตามลําดับ สวนเหตุผลหลักในการตัดสินใจ       
เลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนหญิง คือ สุขภาพ รองลงมาคือ เพื่อนไมชอบ รอยละ 42.9 และ 21.4 ตามลําดับ   
ดังแสดงในตารางท่ี 20 

ตารางท่ี 20  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนท่ีเคยสูบบุหร่ีและปจจุบันเลิกแลว จําแนกตามเพศ 
 

  เพศ 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี ชาย (81) หญิง (14) 
รวม (95) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระยะท่ีเลิกสูบบุหรี่ 1 - 3 เดือน 17 21.0 6 42.9 23 24.2 
 4 - 11 เดือน 10 12.3 2 14.3 12 12.6 
 1 ป 8 9.9 2 14.3 10 10.5 
 2 ป 5 6.2 1 7.1 6 6.3 
 3 ป หรือนานกวาน้ัน 33 40.7 1 7.1 34 35.8 
 ไมตอบ 8 9.9 2 14.3 10 10.5 

เหตุผลหลักในการ สุขภาพ 48 59.3 6 42.9 54 56.8 
ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ ครอบครัวไมชอบ 13 16.0 0 0.0 13 13.7 
 ประหยัดเงิน 6 7.4 1 7.1 7 7.4 
 เพ่ือนไมชอบ 4 4.9 3 21.4 7 7.4 
 บทลงโทษของโรงเรียน 2 2.5 1 7.1 3 3.2 
 การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 0 0.0 1 7.1 1 1.1 
 ไมตอบ 8 9.9 2 14.3 10 10.5 
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3.3 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  
  รอยละ 82.5 เยาวชนคิดวาการไดรับควนับุหร่ีเปนอันตรายอยางแนนอน สําหรับการมี   
ผูสูบบุหร่ีอยูใกลเยาวชน พบวา ในชวง 7 วันท่ีผานมา ไมมีผูสูบบุหร่ีในบาน รอยละ 43.1 รองลงมาคือ    
มีทุกวัน รอยละ 32.8 และมีผูสูบบุหร่ีอยูใกลตัวเยาวชนในสถานท่ีอ่ืนนอกจากบาน ทุกวัน รอยละ 36.8 
เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนหญิงคิดวาการไดรับควันบุหร่ีเปนอันตรายอยางแนนอนสูงกวา
เยาวชนชาย รอยละ 5.4 ซ่ึงเยาวชนหญิงมีอัตราการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีในบานทุกวันสูงกวา
เยาวชนชายเพียงเล็กนอย (รอยละ 1.2) แตเยาวชนชายมีอัตราการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีใกลตัว   
ในสถานท่ีอ่ืนนอกจากบาน ทุกวันสูงกวาเยาวชนหญิงมากถึง รอยละ 16.3 ดังแสดงในตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 21  การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  

(บุหร่ีมือสอง) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อันตรายจากการไดรับ ไมอันตรายแนนอน 37 4.7 14 2.0 51 3.4 
ควันบุหรี่ อาจจะไมอันตราย 19 2.4 12 1.7 31 2.1 
 อาจจะอันตราย 95 12.0 74 10.5 169 11.3 
 อันตรายแนนอน 635 80.0 603 85.4 1,238 82.5 
 ไมตอบ 8 1.0 3 0.4 11 0.7 

มีผูสูบบุหรี่ในบาน ไมมี 340 42.8 306 43.3 646 43.1 
ในชวง 7 วันท่ีผานมา 1-2วัน 98 12.3 100 14.2 198 13.2 
 3-4วัน 61 7.7 49 6.9 110 7.3 
 5-6วัน 28 3.5 11 1.6 39 2.6 
 มีทุกวัน 256 32.2 236 33.4 492 32.8 
 ไมตอบ 11 1.4 4 0.6 15 1.00 

มีผูสูบบุหรี่ใกลตัว ไมมี 148 18.6 165 23.4 313 20.9 
ในสถานท่ีอื่นในชวง 7 วัน 1-2วัน 166 20.9 220 31.2 386 25.7 
ท่ีผานมา 3-4วัน 86 10.8 89 12.6 175 11.7 
 5-6วัน 32 4.0 29 4.1 61 4.1 
 มีทุกวัน 353 44.5 199 28.2 552 36.8 
 ไมตอบ 9 1.1 4 0.6 13 0.9 
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3.4 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ   
  เยาวชนคร่ึงหนึ่ง คือ รอยละ 50.1 รับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยูใน
ระดับมาก โดยเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยูในระดับปานกลางถึง
มาก ในอัตราท่ีตํ่ากวาเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี ประมาณรอยละ 5.6 สําหรับสถานท่ีท่ีเยาวชนรับรูวามี
กฎหมายหามสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียน รถประจําทาง / รถสาธารณะ และสนามเด็ก
เลน คิดเปนรอยละ 90.1, 87.1 และ 80.4 และสถานท่ีท่ีเยาวชนรับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีนอยท่ีสุด     
3 ลําดับสุดทาย ไดแกบริเวณตลาดสด / ตลาดนัด รานอาหารที่ไมติดเคร่ืองปรับอากาศ และสถานบันเทิง 
(ผับ บาร) คิดเปนรอยละ 49.9, 58.0 และ 60.3 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 22 และ23 

ตารางท่ี 22  ระดับการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบ (358) ไมสูบ (1,131) 
รวม (1,489) ระดับการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ี 

ในที่สาธารณะ 
     จํานวน       รอยละ    จํานวน รอยละ      จํานวน    รอยละ 

 มาก 177 49.5 569 50.3 746 50.1 
 ปานกลาง 90 25.1 338 29.9 428 28.7 
 นอย 91 25.4 224 19.8 315 21.2 

 (คาเฉลี่ย 7.22, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.32, คาตํ่าสุด 0 และ คาสูงสุด 10) 

ตารางท่ี 23  การรับรูกฎหมายหามสูบในท่ีสาธารณะของเยาวชน จําแนกตามสถานท่ีหามสูบบุหร่ี 
 

เยาวชนท่ีรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ี (1,500) 
สถานท่ีหามสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ 
โรงเรียน 1,351 90.1 
รถประจําทาง / รถสาธารณะ 1,306 87.1 
สวนสาธารณะ 1,206 80.4 
สนามเด็กเลน 1,194 79.6 
ศาสนสถาน 1,179 78.6 
สถานีขนสง 1,081 72.1 
โรงยิมเนเซียม / สถานกีฬา 915 61.0 
สถานบันเทิง (ผับ บาร) 905 60.3 
รานอาหารที่ไมติดเคร่ืองปรับอากาศ 870 58.0 
บริเวณตลาดสด / ตลาดนัด 748 49.9 
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3.5 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย   
  ในชวง 30 วันท่ีผานมา เยาวชนสวนใหญรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการการอยู  
ในระดบันอย รอยละ 85.7 เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายในระดับมาก       
ในสัดสวนท่ีสูงกวาเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 2.3 และ 0.2 ตามลําดับ สําหรับการพบเห็น       
การโฆษณาจากส่ือตาง ๆ ของเยาวชน พบวา รอยละ 59.9 ของเยาวชน พบเหน็นักแสดงสูบบุหร่ีเม่ือชม
โทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตรเปนบางคร้ัง และรอยละ 56.1 ของเยาวชน ไมเคยพบเห็นช่ือยีห่อบุหร่ีใน
รายการแขงขันกีฬา หรือรายการอ่ืน ๆ ทางโทรทัศนเลย สวนการพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีบนแผนปาย
โฆษณา เยาวชนตอบวาพบเห็นบางคร้ัง รอยละ 39.7 และเยาวชนไมเคยพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีหรือ
สงเสริมการขายบุหร่ีในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร และไมเคยพบเห็นเม่ือไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาล
ตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุมเลย คิดเปน รอยละ 57.5 และ 54.0 ตามลําดับ  
  สําหรับการมีส่ิงของเคร่ืองใชเส้ือผาท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู พบวา เยาวชนสวนใหญไมมี
ส่ิงของเคร่ืองใชท่ีมียี่หอติดอยู รอยละ 82.7 สําหรับเยาวชนท่ีมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผา ไมระบุวาเปนยี่หอ
ใด รองลงมาคือระบุวาเปนยีห่อ LM และสายฝน และเยาวชนสวนใหญไมเคยไดรับการแจกบหุร่ีฟรีหรือ
ตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษัทบุหร่ี รอยละ 94.6  

ดังแสดงในตารางท่ี 24, 25 และ26 

ตารางท่ี 24  ระดับการรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบ (358) ไมสูบ (1,133) 
รวม (1,491) 

ระดับการรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

     จํานวน       รอยละ    จํานวน รอยละ      จํานวน    รอยละ
 มาก 8 2.3 2 0.2 10 0.7 
 ปานกลาง 60 16.9 139 12.5 199 13.6 
 นอย 287 80.8 968 87.3 1,255 85.7 

(คาเฉลี่ย 10.12, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.17, คาตํ่าสุด 7 และ คาสูงสุด 18) 
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ตารางท่ี 25  การพบเห็นการโฆษณาจากส่ือตาง ๆ ของเยาวชน   
 

การพบเห็นการโฆษณาจากสื่อตาง ๆ (1,500) 

บอยมาก บางคร้ัง ไมพบ 
ไมเคย 
เห็นส่ือ 

ไมตอบ 
การโฆษณา 
จากส่ือตาง ๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การพบเหน็นกัแสดง
สูบบุหร่ีในส่ือตาง ๆ 

233 15.5 898 59.9 283 18.9 61 4.1 25 1.7 

การพบเหน็ช่ือยี่หอ
บุหร่ีทางโทรทัศน 

110 7.3 485 32.3 842 56.1 39 2.6 24 1.6 

การโฆษณาบนแผน
ปายโฆษณา 

206 13.7 596 39.7 583 38.9 91 6.1 24 1.6 

การโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพตาง ๆ 

80 5.3 368 24.5 862 57.5 166 11.1 24 1.6 

การโฆษณาในงาน
สังคม / ชุมชนตาง ๆ 

82 5.5 460 30.7 810 54.0 125 8.3 23 1.5 

ตารางท่ี 26  การสงเสริมการขายบุหร่ี จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบ (360) ไมสูบ (1,140) 
รวม (1,500) 

การสงเสริมการขาย 

  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ 
การมีสิ่งของเครื่องใช  มี 21 5.8 13 1.1 34 2.3 
เสื้อผา ท่ีมียี่หอบุหรี่ติดอยู ไมมี 279 77.5 961 84.3 1240 82.7 
 ไมทราบ/ไมแนใจ 56 15.6 139 12.2 195 13.0 
 ไมตอบ 4 1.1 27 2.4 31 2.1 

ยี่หอบุหรี่ท่ีติดอยูบนสิ่งของ LM 5 1.4 1 0.1 6 0.4 
เครื่องใช เสื้อผา สายฝน 1 0.3 3 0.3 4 0.3 
 มาโบโร 1 0.3 1 0.1 2 0.1 
 กรองทิพย 0 0.0 2 0.2 2 0.1 
 ยี่หออื่น ๆ 2 0.6 1 0.1 3 0.2 
 จําไมได 3 0.8 0 0.0 3 0.2 
 ไมตอบ 9 2.5 5 0.4 14 0.9 
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ตารางท่ี 26  การสงเสริมการขายบุหร่ี จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน (ตอ) 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบ (360) ไมสูบ (1,140) 
รวม (1,500) 

การสงเสริมการขาย 

  จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ   จํานวน   รอยละ 
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือ เคยไดรับ 42 11.7 15 1.3 57 3.8 
ตัวอยางบุหรี ่ ไมเคยไดรับ 317 88.1 1,102 96.7 1,419 94.6 
 ไมตอบ 1 0.3 23 2.0 24 1.6 

 
 3.6  ความรูจากขอความในส่ือเก่ียวกับการสูบบุหร่ี  
  ในชวง 30 วนัท่ีผานมา เยาวชนไดรับความรูจากขอความในส่ือเกีย่วกับการสูบบุหร่ีอยู
ในระดบัมาก รอยละ 66.3 อัตราการไดรับความรูของเยาวชนท่ีสูบและไมสูบบุหร่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงพบวา 
รอยละ 68.8 ของเยาวชนเคยพบเห็นขอความเกีย่วกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในส่ือประเภทตาง ๆ บอย
มาก และพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนมุหรืองานสังคมเพียง
บางคร้ัง รอยละ 57.9  
  สําหรับภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี พบวา ภาพคําเตือนท่ีทําใหเยาวชนไมอยากสูบบุหร่ีมาก
ท่ีสุด 3 ลําดบัแรก คือ สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก ควันบุหร่ีนําชีวติสูความตาย และควนับุหร่ีทําใหเกิด
มะเร็งปอด คิดเปน รอยละ 36.3, 15.7 และ 13.1  
  ดังแสดงในตารางท่ี 27, 28 และ29 

ตารางท่ี 27  ระดับความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบ (350) ไมสูบ (1,092) 
รวม (1,442) ระดับความรูจากขอความในสือ่เกี่ยวกับ 

การสูบบุหร่ี 
     จํานวน       รอยละ    จํานวน รอยละ      จํานวน    รอยละ

 มาก 230 65.7 726 66.5 956 66.3 
 ปานกลาง 93 26.6 278 25.5 371 25.7 
 นอย 27 7.7 88 8.1 115 8.0 

(คาเฉลี่ย 4.78, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89, คาตํ่าสุด 2 และ คาสูงสุด 6) 
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ตารางท่ี 28 การไดรับความรูจากส่ือเกีย่วกบัการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

การพบเห็นขอความสื่อตาง ๆ (1,500) 

บอยมาก บางคร้ัง ไมพบ 
ไมเคย 
เห็นส่ือ 

ไมตอบ การไดรับความรูจากส่ือ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การพบเหน็ขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหาม
การสูบบุหร่ีในส่ือ
ประเภทตาง ๆ 

1,032 68.8 378 25.2 43 2.9 0 0.0 47 3.1 

การพบเหน็ขอความหาม
สูบบุหร่ีในงานสังคม / 
ชุมชนตาง ๆ 

380 25.3 869 57.9 84 5.6 142 9.5 25 1.7 

 

ตารางท่ี 29  ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบ (360) ไมสูบ (1,140) 
รวม (1,500) 

ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพคําเตือนบนซอง สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 109 30.3 435 38.2 544 36.3 
บุหรี่ท่ีทําใหไมอยาก ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย 70 19.4 165 14.5 235 15.7 
สูบบุหรี่มากท่ีสุด ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด 43 11.9 153 13.4 196 13.1 
 สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 53 14.7 138 12.1 191 12.7 
 ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด 17 4.7 53 4.6 70 4.7 
 สูบแลวถุงลมพองตาย 20 5.6 47 4.1 67 4.5 
 สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหรี ่ 15 4.2 38 3.3 53 3.5 
 ควันบุหรี่ทําใหหัวใจวายตาย 9 2.5 44 3.9 53 3.5 
 ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก 7 1.9 27 2.4 34 2.3 
 ไมตอบ 17 4.7 40 3.5 57 3.8 
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3.7 การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน 
  เยาวชนไดรับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนอยูในระดบัมาก รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง รอยละ 43.0 และ 37.0 ตามลําดับ เยาวชนหญิงมีอัตราการไดรับความรูจากการสอน
เกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนอยูในระดับมาก สูงกวาเยาวชนชาย รอยละ 13.0 ซ่ึงในปการศึกษาท่ีแลว เยาวชน
สวนใหญไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี และการสอนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการสูบบุหร่ี รอยละ 73.3 และ 66.7 ตามลําดับ และมีการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี
ของเยาวชนเพียง รอยละ 34.2 และพบวา ไมเคยมีการอภปิรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียน
เลยมากถึง รอยละ 40.1 
  เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา ในปการศึกษาท่ีแลว เยาวชนหญิงไดรับการสอนใน
หองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีและการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีมากถึง รอยละ 
79.3 และ 75.9 ตามลําดับ สวนเยาวชนชายไดรับเพยีง รอยละ 67.9 และ 58.6 ตามลําดับ สําหรับ           
การอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา ท้ังเยาวชนชายและหญิงมีอัตราการ
อภิปรายในหองเรียนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 32.9 และ 35.7 ตามลําดับ และพบวา  ท้ังเยาวชนชายและ
หญิงไมเคยมีการอภปิรายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียนเลยมากถึง รอยละ 44.0 และ 35.7 
ตามลําดับ 
  เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ในปการศึกษาที่แลว เยาวชนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี และการสอนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการสูบบุหร่ีมากท่ีสุด รอยละ 82.3 และ 75.2 ตามลําดับ รองลงมาคือเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 62.7 และ 67.1 ตามลําดับ สําหรับการอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนพบวา
เยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการอภิปรายในหองเรียนมากท่ีสุด รอยละ 37.1 รองลงมาคือ 
เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 35.7 และพบวา เยาวชนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพและ
เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนไมเคยมีการอภิปรายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียนเลยในอัตรา
ท่ีใกลเคียงกนั คือ รอยละ 44.1 และ 41.3 ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางที่ 30, 31 และ32 

ตารางท่ี 30  ระดับความรูจากการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย (773) หญิง (694) 
รวม (1,467) 

ระดับความรูจากการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียน 

     จํานวน       รอยละ    จํานวน รอยละ      จํานวน    รอยละ
 มาก 285 36.9 346 49.9 631 43.0 
 ปานกลาง 306 39.6 237 34.1 543 37.0 
 นอย 182 23.5 111 16.0 293 20.0 

(คาเฉลี่ย 8.98, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.80, คาตํ่าสุด 4 และ คาสูงสุด 12) 
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ตารางท่ี 31  การสอนเก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย (794) หญิง (706) 
รวม (1,500) 

การสอนเก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ ไดรับ 539 67.9 560 79.3 1,099 73.3 
อันตรายจากการสูบบุหรี่ ไมไดรับ 103 13.0 48 6.8 151 10.1 
ในปการศึกษาท่ีแลว ไมแนใจ 147 18.5 94 13.3 241 16.1 
 ไมตอบ 5 0.6 4 0.6 9 0.6 

การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ ไดรับ 465 58.6 536 75.9 1,001 66.7 
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ไมไดรับ 116 14.6 49 6.9 165 11.0 
ในปการศึกษาท่ีแลว ไมแนใจ 208 26.2 117 16.6 325 21.7 
 ไมตอบ 5 0.6 4 0.6 9 0.6 

การอภิปรายในหองเรียน มี 261 32.9 252 35.7 513 34.2 
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของ ไมมี 279 35.1 227 32.2 506 33.7 
เยาวชนในปการศึกษาท่ีแลว ไมแนใจ 248 31.2 223 31.6 471 31.4 
 ไมตอบ 6 0.8 4 0.6 10 0.7 

การอภิปรายเกีย่วกับการสูบ ไมเคยมีการอภปิราย 349 44.0 252 35.7 601 40.1 
บุหรี่และสุขภาพ ครั้งลาสุด ภาคการเรียนนี ้ 152 19.1 106 15.0 258 17.2 
 ภาคการเรียนท่ี 1 ปท่ีแลว 106 13.4 125 17.7 231 15.4 
 ภาคการเรียนท่ี 2 ปท่ีแลว 66 8.3 94 13.3 160 10.7 
 มากกวา 1 ป 103 13.0 118 16.7 221 14.7 
 ไมตอบ 18 2.3 11 1.6 29 1.9 
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ตารางท่ี 32  การสอนเก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  ระดับการศึกษา 

การสอนเก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียน ม.ตน (499) ม.ปลาย (294) ปวช. (707) 
รวม (1,500) 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสอนในหองเรียน ไดรับ 360 72.1 242 82.3 497 70.3 1,099 73.3 
เกี่ยวกับอันตรายจากการ ไมไดรับ 49 9.8 21 7.1 81 11.5 151 10.1 
สูบบุหรี่ในปการศึกษา ไมแนใจ 87 17.4 29 9.9 125 17.7 241 16.1 
ท่ีแลว ไมตอบ 3 0.6 2 0.7 4 0.6 9 0.6 

การสอนในหองเรียน ไดรับ 335 67.1 221 75.2 445 62.9 1,001 66.7 
เกี่ยวกับผลกระทบจาก ไมไดรับ 52 10.4 19 6.5 94 13.3 165 11.0 
การสูบบุหรี่ในปการ ไมแนใจ 110 22.0 51 17.3 164 23.2 325 21.7 
ศึกษาท่ีแลว ไมตอบ 2 0.4 3 1.0 4 0.6 9 0.6 

การอภิปรายในหองเรียน มี 146 29.3 105 35.7 262 37.1 513 34.2 
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของ ไมมี 184 36.9 87 29.6 235 33.2 506 33.7 
เยาวชนในปการศึกษา ไมแนใจ 167 33.5 99 33.7 205 29.0 471 31.4 
ท่ีแลว ไมตอบ 2 0.4 3 1.0 5 0.7 10 0.7 

การอภิปรายเกีย่วกบั ไมเคยมีการอภปิราย 206 41.3 83 28.2 312 44.1 601 40.1 
การสูบบุหรี่และสุขภาพ  ภาคการเรียนนี ้ 79 15.8 82 27.9 97 13.7 258 17.2 
ครั้งลาสุด ภาคการเรียนท่ี 1 ปท่ีแลว 85 17.0 43 14.6 103 14.6 231 15.4 
 ภาคการเรียนท่ี 2 ปท่ีแลว 68 13.6 24 8.2 68 9.6 160 10.7 
 มากกวา 1 ป 53 10.6 56 19.0 112 15.8 221 14.7 
 ไมตอบ 8 1.6 6 2.0 15 2.1 29 1.9 
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ตอนท่ี 4  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชยัภมิู 

 4.1 ปจจัยดานลักษณะทางประชากร 
  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะทางประชากรกับพฤตกิรรม   
การสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา 
  1) เพศ พบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.001) โดย เยาวชนชายสูบบุหร่ีมากกวาเยาวชนหญิง ถึง 4.4 เทา 
  2) อาย ุพบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.001) โดย เยาวชนท่ีมีอาย ุ 16 – 18 ป รอยละ 32.5 มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี
มากกวาเยาวชนท่ีมีอายุนอยกวา 
  3) ระดับการศกึษา พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

เยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.001) โดย เยาวชนท่ีศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีมากกวาเยาวชนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ประมาณ 2 เทา   ดังแสดงในตารางท่ี 33  

ตารางท่ี 33  ความสัมพันธระหวางปจจยัดานลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
ลักษณะทางประชากร 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p – value* 

เพศ ชาย 794 300 37.8 < 0.001 
 หญิง 706 60 8.5  

อาย ุ ตํ่ากวา 13 ป 105 5 4.8 < 0.001 
 13 – 15 ป 685 124 18.1  
 16 – 18  ป 710 231 32.5  

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 499 68 13.6 < 0.001 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 294 58 19.7  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 707 234 33.1  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 
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4.2  ปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิด 
  จากการศึกษา ความสัมพนัธระหวางปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดกับพฤติกรรม     
การสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา การสูบบุหร่ีของพอและแม ไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
แตการสูบบุหร่ีของเพื่อสนิท และการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของ

เยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.001 และ 0.011 ตามลําดบั)ซ่ึงเยาวชนท่ีมีเพื่อนสนิท
สูบบุหร่ีจะสูบบุหร่ีมากกวาคนท่ีไมมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ี ถึง 7.2 เทา สําหรับเยาวชนที่มีคนในครอบครัว
สูบบุหร่ี พบวาสูบบุหร่ีมากกวาเยาวชนท่ีไมมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี 1.3 เทา  ดังแสดงในตารางท่ี 34 

ตารางท่ี 34  ความสัมพันธระหวางปจจยัดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p – value* 

พอ สูบ 728 174     23.9 0.865 
 เคยสูบ แตเลิกแลว 232 58     25.0  
 ไมสูบ / ไมทราบ 513 119     23.2  

แม สูบ 9 3     33.3 0.710 
 เคยสูบ แตเลิกแลว 10 3     30.0  
 ไมสูบ / ไมทราบ 1,427 337     23.6  
เพื่อนสนิท สูบ 444 250     56.3 < 0.001 
 เคยสูบ แตเลิกแลว 78 28     35.9  
 ไมสูบ / ไมทราบ 936 73      7.8  

คนในครอบครัว มี 876 230     26.3 0.011 
 ไมมี 618 127     20.6  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 

 4.3 ปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  
 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.001) กลาวคือ เยาวชนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีมีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีในสัดสวนท่ีสูงกวาเยาวชนท่ีมีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี มากถึง 3.3 เทา โดย เยาวชนท่ีมี
ทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี รอยละ 67.0 มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดังแสดงในตารางท่ี 35  
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ตารางท่ี 35 ความสัมพันธระหวางระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
ระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

Chi - square df p – value* 

มีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหรี ่ 100 67 67.0 191.473 2 < 0.001 

มีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหรี่ 1,349 278 20.6    

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 

4.4 ปจจัยดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.045) โดย เยาวชนท่ีรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ี
ในท่ีสาธารณะนอยมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในสัดสวนท่ีสูงกวาเยาวชนท่ีรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะมาก ดังแสดงในตารางท่ี 36 

ตารางท่ี 36  ความสัมพันธระหวางปจจยัดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะกับพฤติกรรม 
       การสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี ระดับการรับรูกฎหมาย 
หามสูบในที่สาธารณะ 

จํานวนตัวอยาง 
จํานวน รอยละ 

p – value* 

 มาก 746 177 23.7 0.045 

 ปานกลาง 428 90 21.0  
 นอย 315 91 28.9  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 

4.5 ปจจัยดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
 จากการศึกษา พบวา การโฆษณาและการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  (p < 0.001)  กลาวคือ เยาวชนท่ีมีระดับ
การรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายมาก มีการสูบบุหร่ีในสัดสวนท่ีสูงกวาเยาวชนท่ีมีระดับการ
รับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายนอย มากถึงเกอืบ 4 เทา โดยพบวา  การพบเห็นนกัแสดงสูบบุหร่ี  

(p < 0.001) การพบเห็นช่ือยีห่อบุหร่ีทางโทรทัศน (p = 0.018)   การโฆษณาบุหร่ีในงานสังคม/งานชุมชน

ตาง ๆ (p = 0.002)  การมีส่ิงของเคร่ืองใช/เส้ือผาท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู (p < 0.001)  และการไดรับแจกบุหร่ี

ฟรีหรือตัวอยางบุหร่ี (p < 0.001)  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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  สําหรับปจจัยดานการโฆษณาและสงเสริมการขายท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีของเยาวชน ไดแก การพบเหน็โฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา การโฆษณาบหุร่ีในส่ือส่ิงพิมพ
ตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 37 และ 38 

ตารางท่ี 37  ความสัมพันธระหวางระดับระดับการรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายกับพฤติกรรม 
       การสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
ระดับการรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p – value* 

 มาก 10 8 80.0 < 0.001 

 ปานกลาง 199 60 30.2  
 นอย 1,255 287 22.9  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 

ตารางท่ี 38  ความสัมพนัธระหวางปจจยัดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
       ของเยาวชน 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน   รอยละ 

p – value* 

การพบเห็นนักแสดง บอยมาก 233 79  33.9 < 0.001 
สูบบุหรี่ในสื่อตาง ๆ บางครั้ง 898 214  23.8  
 ไมพบ / ไมเคยดูสื่อ 344 66  19.2  

การพบเห็นช่ือยี่หอบุหรี ่ บอยมาก 110 39  35.5 0.018 
ทางโทรทัศน บางครั้ง 485 114  23.5  
 ไมพบ/ไมเคยดูโทรทัศน 881 206  23.4  

การโฆษณาบนแผนปาย บอยมาก 206 45  21.8 0.164 
โฆษณา บางครั้ง 596 134  22.5  
 ไมพบ/ไมเคยเห็นแผนปาย 674 179  26.6  

การโฆษณาในส่ือ บอยมาก 80 27  33.8 0.074 
สิ่งพิมพตาง ๆ บางครั้ง 368 95  25.8  
 ไมพบ / ไมเคยเห็นสื่อ 1,028 237  23.1  
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ตารางท่ี 38  ความสัมพนัธระหวางปจจยัดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
       ของเยาวชน (ตอ) 
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน   รอยละ 

p – value* 

การโฆษณาในงานสังคม  บอยมาก 82 33  40.2 0.002 
/ งานชุมชนตาง ๆ บางครั้ง 460 104  22.6  
 ไมพบ / ไมเคยไปงาน 935 222  23.7  

การมีสิ่งของเครื่องใช  มี 34 21  61.8 < 0.001 
เสื้อผาท่ีมียี่หอบุหรี่ติดอยู ไมมี / ไมทราบ 1,435 335  23.3  

การไดรับแจกบุหรี่ฟรี  เคยไดรับ 57 42  73.7 < 0.001 
หรือตัวอยางบุหรี ่ ไมเคยไดรับ 1,419 317  22.3  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 

4.6 ปจจัยดานความรูจากขอความในส่ือเก่ียวกับการสูบบุหร่ี 
การไดรับความรูจากขอความในส่ือเกีย่วกบัการสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของเยาวชน ดังแสดงในตารางท่ี 39 และ 40 

ตารางท่ี 39  ความสัมพันธระหวางระดับความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีกับพฤติกรรม 
       การสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี ระดับความรูจากขอความในสือ่เกี่ยวกับ 
การสูบบุหร่ี 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p - value* 

 มาก 956 230 24.1 0.909 
 ปานกลาง 371 93 25.1  
 นอย 115 27 23.5  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 
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ตารางท่ี 40  ความสัมพันธระหวางปจจยัดานความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีกับพฤติกรรม 
      การสูบบุหร่ีของเยาวชน 

 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน   รอยละ 

p - value* 

การพบเห็นขอความเก่ียวกับ พบมาก 1,032 246  23.8 0.056 
การรณรงคหามการสูบบุหรี่ พบนอย 378 88  23.3  
ในสื่อประเภทตาง ๆ ไมพบเลย 43 17  39.5  

การพบเห็นขอความหามสูบ บอยมาก 380 107  28.2 0.130 
บุหรี่ในงานสังคม/ งานชุมชน  บางครั้ง 869 201  23.1  
ตางๆ ไมพบ/ไมเคยไปงาน 226 51  22.6  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 

4.7 ปจจัยดานการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน 
จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจยัดานการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนกับ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา ระดับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาแตละปจจยักลับพบวา 
การสอนในหองเรียนเกีย่วกบัอันตรายจากการสูบบุหร่ี และการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(p < 0.001) โดย เยาวชนท่ีไมไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหร่ีมีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชนท่ีไดรับการสอน แตในทางกลับกันจากผลการศึกษา พบวา การอภิปราย
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีกับสุขภาพคร้ังลาสุดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.016) ในทางตรงกันขาม กลาวคือ เยาวชนท่ีมีการอภิปรายเก่ียวกับ
การสูบบุหร่ีกบัสุขภาพในภาคการเรียนนีก้ลับมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชนท่ีมีการอภิปรายในป
ท่ีผาน ๆ มา และไมมีการอภปิรายเลย 

สําหรับปจจัยดานการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนท่ีไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชน ไดแก การอภปิรายในหองเรียนเกีย่วกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 41 และ42  
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ตารางท่ี 41   ความสัมพันธระหวางระดับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนกับพฤติกรรม      
        การสูบบุหร่ีของเยาวชน 

 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี ระดับความรูจากการสอนเกีย่วกับบุหร่ี 
ในโรงเรียน 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p – value* 

 มาก 631 136 21.6 0.187 
 ปานกลาง 543 141 26.0  
 นอย 293 73 25.0  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 

ตารางท่ี 42  ความสัมพันธระหวางปจจยัดานการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
      ของเยาวชน   
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน   รอยละ 

p – value* 

การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ ไดรับ 1,099 235  21.4 < 0.001 
อันตรายจากการสูบบุหรี่ ไมแนใจ 241 69 28.6  
 ไมไดรับ 151 54  35.8  

การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ ไดรับ 1,001 195  19.5 < 0.001 
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ไมแนใจ 325 99  30.5  
 ไมไดรับ 165 62  37.6  

การอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับ มี 513 137  26.7 0.068 
การสูบบุหรี่ของเยาวชน ไมแนใจ 471 114  24.2  
 ไมมี 506 104  20.6  

การอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหรี ่ ภาคการเรียนนี ้ 258 79 30.6 0.016 
และสุขภาพ ครั้งลาสุด ปการศึกษาท่ีผาน ๆ มา 612 142 23.2  
 ไมเคยมีการอภปิราย 601 130 21.6  

* p – value โดยใชการทดสอบไคสแควร 
 
 
  



บทท่ี 5 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน และปจจัยท่ี

สัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีอาศัยอยูในอําเภอ
เมือง และนอกเขตอําเภอเมอืง จํานวน 1,500 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยดําเนนิการเกบ็
ขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงคการศึกษา ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 1.1 เยาวชนเกือบหน่ึงในสามเคยลองสูบบุหร่ี และยังคงสูบบุหร่ีในปจจุบันอยู ถึงรอยละ 
24.0 ซ่ึงสวนใหญเปนเพศชาย และกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากท่ีสุด อายุท่ีเร่ิมสูบ
บุหร่ีคร้ังแรกเฉล่ีย 14.5 ป ซ่ึงสวนใหญเร่ิมสูบเม่ืออายุ 13 – 15 ป มากท่ีสุด รอยละ 62.2 สอดคลองกบั
การศกึษาของอัจฉราวรรณ สรอยทอง (2542) ท่ีพบวาในกลุมวยัรุน เร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายุเฉล่ีย 10 – 14 
ป เชนเดยีวกบัการศึกษาของ ยุวด ี โคกโพธ์ิ (2543) ท่ีพบวาการเร่ิมสูบบุหร่ีพบมากในกลุมอายุ         
12 – 14 ป  และยังสอดคลองกับการศึกษาของ  สุภาพร ทองศรี (2543) ท่ีพบวา อายท่ีุเร่ิมสูบบุหร่ีของ
นักเรียน เร่ิมสูบบุหร่ีท่ีอายุ 13 – 15 ป อายเุฉล่ียคือ 13.24 และ นพมาศ รมเกตุ (2550) พบวา นักเรียนท่ี
สูบและเคยสูบบุหร่ี ชวงอายท่ีุสูบบุหร่ีเปนคร้ังแรก สวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีในชวงอาย ุ 11 – 14 ป        
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก วัยรุนเปนวยัท่ีมีความอยากรูอยากลอง ตองการการยอมรับจากกลุมเพือ่น ชอบ
เลียนแบบพฤติกรรมบุคคลใกลชิดและบุคคลท่ีตนยอมรับ นอกจากนี้ ลักษณะทางสังคม ระบบ     
การเรียนการสอนของนักศึกษา วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา มีความเปนอิสระในการเรียนรู       
ดานตาง ๆ ทําใหมีอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีในสายอาชีพมากกวานักเรียนในสายสามัญศึกษา 
(สตีเฟน ฮาแมน, 2548) 
 1.2 เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน สูบบุหร่ีทุกวัน รอยละ 36.4 ซ่ึงรอยละ 34.7 จะสูบบุหร่ี     
วันละ 6 – 10 มวน โดยเยาวชนจะซ้ือบุหร่ีจากรานสะดวกซ้ือมากท่ีสุด โดยรอยละ 42.5 ของเยาวชน
สามารถสูบบุหร่ียี่หอใดกไ็ด สําหรับเยาวชนท่ีระบุยีห่อบุหร่ีท่ีสูบได สวนใหญจะสูบบุหร่ียีห่อ   
กรองทิพย รองลงมาคือ สายฝน รอยละ 48.9 ของเยาวชนไมไดซ้ือบุหร่ีเองหรือไมไดซ้ือบุหร่ีท้ังซอง 
สําหรับเยาวชนท่ีซ้ือบุหร่ีท้ังซอง ซ้ือบุหร่ีในราคาเฉล่ีย 47.2 โดยเยาวชนไมไดจายเงินเอง รอยละ 33.1 
เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีไดรับคาใชจายตอเดือนเฉล่ีย 1,926.4 บาท โดยไดรับคาใชจายตอเดือน 1,000 – 
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1,999 บาท รอยละ 30.0 สถานท่ีท่ีเยาวชนสูบบุหร่ีเปนสวนใหญ คือ ท่ีบาน รองลงมา คือ บานเพือ่น 
โดยเยาวชนสวนใหญไมเคยสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา รอยละ 55.8 และมีผูขายบุหร่ีใหกับ
เยาวชนโดยไมสนใจวาอายไุมถึงเกณฑกําหนด รอยละ 30.8 สําหรับการใชยาสูบรูปแบบอ่ืนของ
เยาวชน พบวา รอยละ 13.6 ของเยาวชนมีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน ซ่ึงรูปแบบของยาสูบท่ีใชมากท่ีสุด
คือบุหร่ีมวนเอง รองลงมาคือ ซิการ สอดคลองกับการศึกษาของจิรวรรณ   สุดลาภา (2549) ท่ีพบวา
ปริมาณการสูบบุหร่ีของนักศึกษาเทากับ 9.30 มวนตอวัน ผูสูบบุหร่ีคร้ังแรกท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป     
ระบุวาสามารถหาซ้ือบุหร่ีไดจากรานคาโดยท่ัวไป เนื่องจากรานคาไมคอยเขมงวดในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เชนเดียวกับการศึกษาของเสาวนีย อินม่ันคง (2551) ซ่ึงแสดงวาการเขาถึงแหลงซ้ือมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อาจเปนผลมาจากปจจุบันบุหร่ีซ่ึงถือเปนส่ิงเสพติดท่ีถูกกฎหมาย วางขาย
ท่ัวไปตามซุปเปอรมารเก็ต มินิมารท รานคา รานขายของชําท่ัวไป โดยเฉพาะรานมินิมารทตาง ๆ      
มีการเปดขายตลอด 24 ช่ัวโมง และรานเหลานีจ้ะมีบุหร่ีจําหนายเกอืบทุกยี่หอท้ังบุหร่ีไทยและบุหร่ี
ตางประเทศในราคาท่ีใกลเคียงกัน การศึกษาของสุภาพร ทองศรี (2543) พบวา คาใชจายในการซ้ือ
บุหร่ีของนักเรียนเฉล่ียเดือนละ 10 – 250 บาท เชนเดยีวกับการศึกษาของวรรณชนก จันทชุม (2549) 
ท่ีพบวาอายเุฉล่ียท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีเทากับ 11.07 ป ชนิดหรือยีห่อของบุหร่ีท่ีนักเรียนนิยมสูบ ไดแก      
สายฝน และกรองทิพย ตามลําดับ บุหร่ีสวนใหญไดมาจากการหาซ้ือเอง ตามรานคาในหมูบานหรือ
จากเพื่อน ปริมาณบุหร่ีท่ีสูบเฉล่ียวันละ 4.18 มวน คาบุหร่ีเฉล่ีย เดือนละ 91.64 บาท สอดคลองกับ
การศึกษาของเสาวนีย อินม่ันคง (2551) ท่ีพบวา นักเรียนหญิงท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสวนมากมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนประจําสัปดาหละ 1-3 มวน เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกอาย ุ15-16 ป โดยไดบุหร่ี
มาสูบดวยวิธีการซ้ือและเพ่ือนให สถานท่ีท่ีนักเรียนหญิงเลือกสูบบุหร่ีนอกโรงเรียนมากท่ีสุด คือ     
ท่ีบานหรือท่ีพกั และการศึกษาของนพมาศ รมเกตุ (2550) พบวาชนิดของบุหร่ีท่ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสูบสวนใหญสูบบุหร่ีซองยี่หอในประเทศ รอยละ 62.1 ของนักเรียนท่ีสูบและเคยสูบบุหร่ี 
 จากผลการศึกษาขางตน เปนท่ีนาเปนหวงในพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน เนื่องจาก
เยาวชนสวนใหญสูบบุหร่ีทุกวัน วนัละ 6 – 10 มวน และยี่หอท่ีสูบสวนใหญ คือ กรองทิพย 
รองลงมาคือสายฝน ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาว อาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายของเยาวชนที่       
สูบบุหร่ีไดเนือ่งจาก เยาวชนมีการสูบเปนประจําในปรมิาณท่ีคอนขางมาก และผลการวิเคราะห
ปริมาณสารน้ํามันดินและนโิคติน โดยฝายวิจยัของโรงงานยาสูบในประเทศไทย พบวา บุหร่ียี่หอ
กรองทิพยมีสารน้ํามันดินและนิโคตินอยูในปริมาณปานกลางถึงสูง และบุหร่ีสายฝนมีสารน้ํามันดิน
และนิโคตินอยูในปริมาณท่ีสูงมาก (จุฑารัตน ไตเมฆ, 2541) 
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 1.3 การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด พบวา ปจจุบันมีคนในครอบครัวของเยาวชนสูบบุหร่ี    
รอยละ 58.4 โดยรอยละ 90.4 ของครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหร่ี มีจํานวนคนสูบบุหร่ี 1 – 2 คน        
สวนใหญเปนเพศชาย คือ เปนพอของเยาวชน และเปนพีช่าย/นองชายของเยาวชน โดยในครอบครัว
ของเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีมีอัตราการสูบบุหร่ีคนในครอบครัวสูงกวาครอบครัวของเยาวชนท้ังหมดและ 
พบวารอยละ 48.5 ของเยาวชนมีพอท่ีสูบบุหร่ี รอยละ 29.6 ของเยาวชนมีเพื่อนสนทิสูบบุหร่ี และ
เยาวชนสวนใหญมีแมท่ีไมสูบบุหร่ี สําหรับเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี พบวา มีพอท่ีสูบบุหร่ีใกลเคียงกับ
เยาวชนท้ังหมด แตมีเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ีมากถึง รอยละ 69.4  
 จากผลการศึกษาขางตน จะเห็นไดวา เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีสวนใหญจะมีบุคคลในครอบครัว
และเพื่อนสนทิสูบบุหร่ีดวยเชนกัน เนื่องมาจาก การอยูในส่ิงแวดลอมท่ีมีคนสูบบุหร่ีทําใหเยาวชน  
มีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีมากข้ึน จากการศกึษาท่ีผานมา พบวา วัยรุนสวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรก  
ท่ีบานเพื่อน และมีแนวโนมวาจะสูบกับเพื่อน วยัรุนท่ีสูบบุหร่ีมักจะมีเพื่อนท่ีเคยลองเสพยาเสพติด 
เม่ือเทียบกับวยัรุนท่ีไมสูบบุหร่ีแลว พบวา วัยรุนท่ีสูบบุหร่ีรอยละ 52 มีเพื่อนท่ีเคยลองเสพยา    
สวนวยัรุนท่ีไมเคยสูบบุหร่ีมีเพียงรอยละ 19.1 เทานั้นท่ีมีเพื่อนท่ีเคยลองเสพยาเสพติด (ชูชัย           
ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย, 2539 อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม, 2549) 

2. ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคยีง 
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย ความรูจาก
ขอความในส่ือเก่ียวกับการสูบบุหร่ี และการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนของเยาวชนในจังหวัด
ชัยภูมิ   

 2.1 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 
  เยาวชนสวนใหญมีทัศนคตท่ีิไมดีตอการสูบบุหร่ีคือ รอยละ 93.1 (คาเฉล่ีย 6.81) 
ซ่ึงทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน 3 ลําดับแรก คือ ความคิดเห็นตอผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี    
การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และ ความคิดเห็นตอผูชายท่ีสูบบุหร่ี สวนทัศนคติท่ีดีตอ       
การสูบบุหร่ีของเยาวชน 3 ลําดับแรก คือ บุหร่ีทําใหน้าํหนักตัวลดลง เด็กผูชายสูบบุหร่ีมีมากกวา
เด็กผูชายท่ีไมสูบบุหร่ี และการไมเลิกคบเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี นอกจากนี้ยังพบวา เยาวชนชายท่ีมี
ทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีมีสัดสวนสูงกวาเยาวชนหญิงประมาณสองเทา เยาวชนหญิงคิดวา   จะไม
สูบบุหร่ีอยางแนนอนถาเพือ่นหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบในสัดสวนท่ีสูงกวาเยาวชนชาย ซ่ึงเยาวชน
สวนใหญคิดวาจะไมเลิกคบหรือเลิกคบเพือ่นท่ีสูบบุหร่ีเพียงบางคน โดยคิดวาเด็กผูชายและเด็ก 
ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีดูนาสนใจนอยกวาไมสูบ และคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหรูสึกผอนคลายนอยกวาไมสูบ 
สําหรับผลของการสูบบุหร่ีตอการเปล่ียนแปลงของน้ําหนัก รอยละ 72.4 ของเยาวชนคิดวา          
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การสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตัวลดลง สวนความคิดตอผูชายและผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีท้ังเยาวชนชายและ
หญิงมีความคิดเห็นคลายคลึงกัน คือ คิดวาเปนคนโง ขาดความม่ันใจ และ เปนผูลมเหลว นอกจากนี้       
ยังพบวา รอยละ 88.1 ของเยาวชนคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตราย   ตอสุขภาพอยางแนนอน เยาวชน
หญิงคิดวาอาจจะไมยากหากคิดจะเลิกสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชนชาย และเยาวชนหญิงคิดวาชีวติอาจจะ
ยืนยาวไดหากเลิกสูบบุหร่ี ภายใน 1 – 2 ป รอยละ 49.4 แตเยาวชนชายคิดวาชีวติยืนยาวไดอยาง
แนนอนหากเลิกสูบบุหร่ี ภายใน 1 – 2 ปนี้ รอยละ 40.4    
  จะเห็นไดวา เยาวชนยังมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีบางอยางท่ีไมเหมาะสม เชน     
คิดวาอาจจะไมยากถาผูสูบบุหร่ีตองการจะเลิกสูบ อาจเนื่องจากเยาวชนมีความเห็นวา บุหร่ีเปน  
สารเสพติดท่ีมีอันตรายไมมากเทาสารเสพติดอ่ืน ๆ เชน เฮโรอีน ยาบา กัญชา เปนตน เม่ือติดแลว
สามารถเลิกได ซ่ึงเปนทัศนคติท่ีควรไดรับการแกไข เพราะนิโคตินในบุหร่ีจัดเปนสารเสพติดซ่ึงมี
ฤทธ์ิรายแรงเทียบเทากับเฮโรอีน ซ่ึงสงผลใหผูสูบเกิดอาการติดบุหร่ีและไมสามารถเลิกไดเม่ือ
ตองการ (บัญญัติ สุขศรีงาม, 2539 อางถึงในอรนุช หงษาชาติ, 2542) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
อรนุช หงษาชาติ (2542) ท่ีพบวาทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีในระดบัเห็นดวย คือ คนท่ีติดบุหร่ี
อยากจะเลิกเม่ือใดก็ทําได  
  สวนทัศนคติตอการสูบบุหร่ีท่ีเหมาะสม เชน การสูบบุหร่ีไมไดทําใหดูนาสนใจ
มากข้ึน การสูบบุหร่ีไมไดทําใหผอนคลายมากข้ึน และการมองวาผูชายและผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีเปน  
คนโง ซ่ึงสอดคลองบางสวนกับการศึกษาของ กนกพร สุขรองชาง ท่ีพบวา ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี
สวนใหญมีทัศนคติดานลบ คือ บุหร่ีไมสามารถชวยลดความเครียด ไมชวยสรางความม่ันใจ หรือ
ชวยลดน้ําหนกัได และสอดคลองกับการศึกษาของอรนชุ หงษาชาติ (2542) ท่ีพบวา นักเรียน      
รอยละ 99.5 มีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่งตอการสูบบุหร่ี และการศึกษาของอรทัย ล้ิมตระกลู 
(2534) ไดศึกษาคานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี พบวา นกัศึกษาสวนใหญมีคานิยมเกีย่วกับการสูบบุหร่ี
อยูในระดับปานกลางคอนขางตํ่า และระดับตํ่า หรือไมใหคุณคากับการสูบบุหร่ี โดยไมเห็นดวย
อยางยิ่งกับทัศนคติท่ีวา ผูหญิงทันสมัยตองสูบบุหร่ี จะเห็นไดวาทัศนคติดังกลาว สงผลใหเยาวชน
คิดวาผูชายหรือผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีเปนคนโง ซ่ึงเปนทัศนคติในทางลบตอผูสูบบุหร่ี 

 2.2 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี 
  เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน สวนใหญคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีในตอนนี้ รอยละ 64.7          
โดยในชวง 1 ปท่ีผานมาสวนใหญเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี และคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดถา
ตองการจะเลิก ซ่ึงเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 
สําหรับเยาวชนท่ีเคยสูบบุหร่ี ปจจุบันเลิกสูบมาแลว 3 ป หรือนานกวานั้น รองลงมา คือ เลิกสูบมา  
1 – 3 เดือน โดยวัตถุประสงคหลักท่ีทําใหเยาวชนตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ีสวนใหญ คือ สุขภาพ 
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รองลงมาคือ ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี สอดคลองกับการศึกษาของนพมาศ รมเกตุ (2550) 
นักเรียนท่ีสูบบุหร่ีและเคยสูบบุหร่ี สวนใหญเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี 1-2 คร้ัง รอยละ 41.4           
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร ทองศรี (2543) ท่ีพบวา ปจจบัุนนักเรียนมีความตองการเลิก
สูบบุหร่ีมากกวาไมตองการ และจากการศกึษาของสุภาพร ทองศรี (2543) ท่ีพบวาสาเหตุท่ีนกัเรียน
ตองการเลิกสูบบุหร่ีเนื่องจากไมอยากเสียเงินทําลายสุขภาพของตนเองอีกตอไป  
  จากผลการศึกษาขางตน จะเห็นไดวา เยาวชนสวนใหญท้ังท่ีสูบบุหร่ีอยูในปจจุบัน 
มีความคิดและพยายามเลิกสูบบุหร่ี อาจเนื่องจากเยาวชนเร่ิมมองเห็นอันตรายจากการสูบบุหร่ี 
รวมท้ังคานิยมในการสูบบุหร่ีในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปทําใหอยากเลิกสูบบุหร่ี แสดงใหเห็นวา
เยาวชนพอจะทราบวาบุหร่ีทําลายสุขภาพ แตอาจจะยังขาดทักษะในการเลิกสูบบุหร่ี ดังนัน้ 
โรงเรียนจึงควรมีการใหความรูเกี่ยวกับบุหร่ีกับสุขภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดโปรแกรมเลิก
สูบบุหร่ีหรือใหผูเช่ียวชาญมากใหความชวยเหลือเยาวชนที่สูบบุหร่ี 

 2.3 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  
  รอยละ 82.5 เยาวชนคิดวาการไดรับควันบุหร่ีเปนอันตรายอยางแนนอน ซ่ึงในชวง 
7 วันท่ีผานมา ไมมีผูสูบบุหร่ีในบาน รอยละ 43.1 รองลงมาคือ มีทุกวัน รอยละ 32.8 และมี             
ผูสูบบุหร่ีอยูใกลตัวเยาวชนในสถานท่ีอ่ืนนอกจากบานทุกวัน รอยละ 36.8 โดยเยาวชนชายมีอัตรา
การไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีใกลตัวในสถานท่ีอ่ืนนอกจากบานทุกวันสูงกวาเยาวชนหญิงมาก
ถึง รอยละ 16.3 จากสถานการณการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง (บุหร่ีมือสอง) ของ
เยาวชน เปนท่ีนาเปนหวงอยางยิ่งเพราะเยาวชนประมาณหน่ึงในสามไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี
ท้ังในและนอกบานอยูทุกวนั ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาควันบุหร่ีในบรรยากาศ  หรือ ควันบุหร่ี
มือสอง มีสารพิษมากกวา 250 ชนิด และกวา 50 ชนิด ท่ีเปนสารพิษท่ีวงการแพทยระบุวาเปน     
สารกอมะเร็ง โดยผูท่ีไดรับควันบุหร่ีมือสองในบาน หรือท่ีทํางาน วันละ 3 ช่ัวโมงข้ึนไป จะเส่ียงตอ
การเปนโรคหวัใจเพิ่มข้ึนรอยละ 25-30 เส่ียงตอการเปนมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึน รอยละ 20-30 จะมีอัตรา
การเปนโรคมะเร็งท่ีลําคอมากกวาผูไมไดรับควันบุหร่ี 3 เทา  และเส่ียงตอการเปนโรคมะเร็งอ่ืน ๆ 
มากกวาคนปกติถึง 2 เทา โดยควนับุหร่ีมือสองกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเลือดหัวใจทันทีท่ี
ไดรับควันบุหร่ีมือสอง  

2.4 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ   
  เยาวชนคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 50.1) รับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยูใน
ระดบัมาก โดยเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยูในระดับปานกลาง
ถึงมากในอัตราท่ีตํ่ากวาเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี ประมาณรอยละ 5.6 สําหรับสถานท่ีท่ีเยาวชนรับรูวามี
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กฎหมายหามสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียน รถประจําทาง / รถสาธารณะ และ
สนามเด็กเลน และสถานท่ีท่ีเยาวชนรับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีนอยท่ีสุด 3 ลําดับสุดทาย ไดแก
บริเวณตลาดสด / ตลาดนดั รานอาหารที่ไมติดเคร่ืองปรับอากาศ และสถานบันเทิง (ผับ บาร)        
จะเห็นไดวาปจจุบันมีการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ท้ังส่ือโฆษณาและส่ือบุคคล ทําใหประชาชน
รับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะท่ัวถึงมากข้ึน สําหรับสถานท่ีท่ีเยาวชนยังรับรูนอย    
วาเปนสถานท่ีหามสูบบุหร่ี สวนใหญเปนสถานท่ีท่ีเพิ่งจะประกาศใหเปนสถานที่หามสูบ (ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 18 เร่ิมบังคับใช วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2551)  จึงอาจทําให
เยาวชนยังไมรับทราบขอมูลขาวสาร  

 2.5 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย   
  รอยละ 85.7 ของเยาวชนรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการการอยูในระดบันอย 
โดยเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรับรูการโฆษณาและการสงเสริมการขายในระดับมากและปานกลางในอัตรา
ท่ีสูงกวาเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี นอกจากนีย้ังพบวา เยาวชนยังคงพบเห็นนกัแสดงสูบบุหร่ีเม่ือชม
โทรทัศน วดีีโอ หรือภาพยนตรเปนบางคร้ัง พบเหน็การโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณาเปน
บางคร้ัง สวนการโฆษณาท่ีเยาวชนใหขอมูลวาไมเคยพบเห็นเลย ไดแก การพบเหน็ช่ือยี่หอบุหร่ีใน
รายการแขงขันกีฬา หรือรายการอ่ืน ๆ ทางโทรทัศน การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ีใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร และไมเคยพบเห็นเม่ือไปงานแขงขันกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต 
หรืองานชุมนมุ สําหรับการสงเสริมการขาย พบวา เยาวชนสวนใหญไมมีส่ิงของเคร่ืองใชท่ีมียี่หอ
ติดอยู และเยาวชนสวนใหญไมเคยไดรับการแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษัทบุหร่ี  
  เนื่องจากประเทศไทยไดมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 8      
ท่ีหามโฆษณาบุหร่ีในทุกรูปแบบ และในป พ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุขยังไดกําหนดใหมี     
การหามต้ังโชวบุหร่ี ณ จดุขาย ทําใหการพบเหน็การโฆษณาและการสงเสริมการขายของบริษัท
บุหร่ีในรูปแบบตาง ๆ ถูกจํากัด จงึทําใหเยาวชนมีโอกาสพบเหน็ไดนอยหรือไมพบเหน็เลย          
แตอาจจะมีการละเมิดกฎหมาย และลักลอบในการโฆษณาและการสงเสริมการขายแบบแอบแฝง 
สอดคลองกับการศึกษาของอรนุช หงษาชาติ (2542) ท่ีพบวาการเห็นภาพการสูบบุหร่ีผานส่ือตาง ๆ 
ก็อาจสงผลใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีได ส่ือท่ีสําคัญท่ีนักเรียนพบเหน็การสูบบุหร่ีได
บอยคร้ัง คือ ส่ือโทรทัศน ในปจจุบันแมจะมีการแพรภาพการสูบบุหร่ีในบทละครของผูแสดงละคร
นอยลง แตกย็งัพอจะพบไดในส่ือวีดีโอ 
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2.6 ความรูจากขอความในส่ือเก่ียวกับการสูบบุหร่ี 
  รอยละ 66.3 ของเยาวชนไดรับความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงเยาวชนสวนใหญเคยพบเหน็ขอความเกีย่วกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในส่ือประเภท   
ตาง ๆ บอยมาก และพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานแขงขันกฬีา คอนเสิรต งานชุมนุมหรืองาน
สังคมเพียงบางคร้ัง สําหรับภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี พบวา ภาพคําเตือนท่ีทําใหเยาวชนไมอยาก 
สูบบุหร่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก ควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย และ  
ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด จะเห็นไดวาภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดสวนใหญเปนภาพคําเตือนท่ี
นําเสนอความนากลัว (Fear Appeal) ท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคและการเจ็บปวยท่ีรุนแรงและถึงข้ัน     
นําชีวิตสูความตายได สอดคลองกับการศึกษาประสิทธิภาพของภาพคําเตือนท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีในหลายกลุม ท่ีพบวา ภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูงตอการรับรูความรุนแรงของบุหร่ี        
คือ “ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด”  (พรรณราย เจริญชาตรี, 2550) 

 2.7 การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน 
  เยาวชนไดรับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนอยูในระดบัมาก และ
ระดับปานกลาง ซ่ึงในปการศึกษาท่ีแลว เยาวชนสวนใหญไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหร่ีและการสอนเกีย่วกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี แตมีการอภิปรายใน
หองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนเพียง รอยละ 34.2 และพบวา ไมเคยมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
การสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียน มากถึง รอยละ 40.1 จะเหน็ไดวาแมจะมีการสอนในหองเรียน
เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหร่ี แตการอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกับบุหร่ียังมีนอย 
ทําใหเยาวชนไมไดแสดงความคิดเห็น หรือแสดงบทบาทในการท่ีจะควบคุมการสูบบุหร่ีของเพื่อน ๆ 
ในสถานศึกษา จึงทําใหยังมีความชุกของการสูบบุหร่ีในสถานศึกษาสูงอยู (รอยละ 24.0) ดังนั้น 
สถานศึกษาควรตระหนักถึงความสําคัญในการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงนอกจากจะมี
การสอนตามหลักสูตรแลว ควรใหเยาวชนมีการอภิปราย และแสดงความคิดเหน็ในการท่ีจะควบคุม
การสูบบุหร่ีของเยาวชนดวย หรืออาจจะนําหลักสูตร “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ี
พัฒนาข้ึน โดยมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงสูการรณรงคเพือ่การไมสูบบุหร่ี ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิเพื่อการไมสูบบุหร่ีและศูนยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
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3. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ 

 3.1 ปจจัยดานลักษณะทางประชากร 
        ปจจัยดานลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน   
ขอท่ี 1 กลาวคือ 
  1) เพศ เพศชายมีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง อาจเนื่องจาก การสูบ
บุหร่ีในสังคมไทยสวนใหญจะสูบกันในกลุมเพศชาย ซ่ึงแสดงถึงความเปนเพศชาย ถือวาการสูบ
บุหร่ีเปนเร่ืองปกติ และเยาวชนท่ีอยูในกลุมเดียวกันมักจะมีพฤติกรรมคลายคลึงกัน ดังนั้นเม่ือเพื่อน
ผูชายท่ีอยูในกลุมเดียวกันก็มักจะสูบบุหร่ีเหมือนกนัดวย 
  2) อายุ เยาวชนท่ีมีอายุมากข้ึนมีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีมากข้ึน จะเห็นไดวา เยาวชน
ท่ีเร่ิมลองสูบบุหร่ีสวนใหญจะลองเม่ือเร่ิมเขาสูวัยรุนตอนตน แตอาจจะมีบางสวนท่ีเลิกสูบไป แต
กลุมท่ีสูบเปนประจําในปจจบัุนสวนใหญจะเปนวัยรุนท่ีมีอายุมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการสํารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชน ใน พ.ศ.2539 ท่ีพบวา จุดเร่ิมตนของการเปนผูสูบบุหร่ี  
เร่ิมต้ังแตยังอยูในชวงท่ีเปนเยาวชน โดยผูสูบบุหร่ีเปนประจํา สวนใหญเร่ิมสูบต้ังแตอายุ 15 - 19 ป 
และยังสูบตอไปจนถึงชวงวัยรุนตอนปลาย 
  3) ระดับการศึกษา เยาวชนท่ีศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีแนวโนมท่ีจะ
สูบบุหร่ีมากกวาเยาวชนท่ีศึกษาในสายสามัญศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ลักษณะทางสังคม ระบบ  
การเรียนการสอนของนักศึกษา วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา มีความเปนอิสระในการเรียนรู    
ดานตาง ๆ ทําใหมีอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีในสายอาชีพมากกวานักเรียนในสายสามัญศึกษา    
(สตีเฟน ฮาแมน, 2548) 

3.2 ปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชดิ 
              ปจจยัดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดท่ีมีความสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนทิ และการมีคนในครอบครัว
สูบบุหร่ี ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 บางสวน กลาวคือ 
  1) การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท เยาวชนท่ีมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีมีแนวโนมท่ีจะ      
สูบบุหร่ีมากข้ึน อาจกลาวไดวา การคบเพ่ือนสนิทของเยาวชนสวนใหญจะคบเพื่อนท่ีมีลักษณะ
อยางใดอยางหน่ึงคลายคลึงกันเพื่อตองการใหเพื่อน ยอมรับและเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในกลุม 
ดังนั้น เยาวชนท่ีมีเพื่อนที่สูบบุหร่ีก็จะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ดวยเชนเดียวกัน ประกอบกับการ
ขาดทักษะตางๆ ของเยาวชน เชน ทักษะในการปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวน ทักษะในการตัดสินใจ       
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อยางมีเหตุมีผล ทักษะในการจัดการกบัความเครียด เปนปจจัยเส่ียงหนึ่งท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี      
ผลการศึกษานีส้อดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย อินม่ันคง (2551) ท่ีพบวานกัเรียนหญิงท่ีมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดรับอิทธิพลของกลุมเพื่อน เชนเดียวกับการศึกษาของ จิราพร สุวรรณธีรางกูร 
(2542)  ท่ีพบวา การมีเพือ่นสูบบุหร่ี โอกาสที่จะสูบเพิ่มข้ึน 3.74 เทา การศกึษาของจันทนา      
จันทรไพจิตร (2541) พบวา เพื่อนชวนใหสูบเพื่อเขาสังคมกับเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีและตองการ          
การยอมรับจากเพ่ือน เชนเดยีว กับการศึกษาของกิตติพงษ ทองเหลือ (2550) พบวา จํานวนเพ่ือน
สนิทท่ีสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม สวนการศกึษาของยวุลักษณ ขันอาสา (2541) ซ่ึงไดศึกษาถึงปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ  
การสูบบุหร่ีของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา การมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี และการศึกษาของชูชัย    
ศุภวงศ, สุภกร บัวสาย และนวลอนันต ตันติเกตุ (2540 อางถึงในฐิติทิพย ยิ้มพลอย, 2543) พบวา 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนมากท่ีสุด คือ เพื่อนสนิท โดยสวนใหญแลวการ        
สูบบุหร่ีในคร้ังแรกจะเกดิจาก   การชักนําของเพ่ือน และหัดสูบคร้ังแรกท่ีบานเพื่อน และการศึกษา
ของบอนทวิน และคณะ (Bontvin, et al.,1994 อางถึงใน ยุวลักษณ ขันอาสา 2541) ท่ีพบวาเพือ่น
และกลุมหรือพวกเดียวกันเปนปจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนท่ีสําคัญท่ีสุด 
โดยพบวาอัตราเส่ียงตอการสูบบุหร่ีในปจจบัุนมีถึง 19.6 เทา 

 2) การมีคนในครอบครัวสูบบุหร่ี เยาวชนท่ีมีบุคคลภายในบานสูบบุหร่ีมีแนวโนม
ท่ีจะสูบบุหร่ีมากข้ึน กลาวคือ เยาวชนท่ีพบเหน็การสูบบุหร่ีของบุคคลภายในบานเปนประจาํ        
จะถือวาการสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมท่ีเปนปกติ ซ่ึงจะเปนแบบอยางใหเยาวชนเกิดการเลียนแบบ   
โดยการสูบบุหร่ีตามบุคคลเหลานั้น สอดคลองกับการศึกษาของ ชูชัย ศุภวงศ และ สุภกร บัวสาย 
(2539  อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม, 2549) ท่ีพบวา การมีสมาชิกในครอบครัวและญาติพีน่อง      
ท่ีสูบบุหร่ี รวมถึง เยาวชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา จะมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีสูงกวาไมมี และการศึกษาของ ธนพงศ จันทชุม และคณะ (2542) ท่ีศึกษา
พฤติกรรม  การสูบบุหร่ีของเยาวชน ในชุมชนรอบหนองบอ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
พบวา ปจจยัหนึ่งท่ีอธิบายความแตกตางระหวางเยาวชนกลุมท่ีสูบบุหร่ีกับกลุมท่ีไมสูบบุหร่ี คือ    
การมีสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นองท่ีสูบบุหร่ี 

       สําหรับปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีของเยาวชน ไดแก การสูบบุหร่ีของพอ และการสูบบุหร่ีของแม  
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3.3 ปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  
        ทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เยาวชนท่ีมีทัศนคตท่ีิดีตอการสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
สูงกวาเยาวชนที่มีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี นอกจากนี้ การศึกษาแตละปจจัย พบวา ปจจยั     
ดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ีท่ีมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก การคิดวาเด็กผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีมากกวาไมสูบบุหร่ี การคิดวาเดก็ผูชายท่ีสูบบุหร่ี    
ดูนาสนใจมากกวาไมสูบบุหร่ี การคิดวาเดก็ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาไมสูบบุหร่ี การคิด
วาการสูบบุหร่ีทําใหผอนคลายมากกวาไมสูบบุหร่ี ผลของการสูบบุหร่ีตอการเปล่ียนแปลงของ
น้ําหนกั การไมเลิกคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี ความคิดตอผูชายท่ีสูบบุหร่ี ความคิดตอผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี       
การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และชีวิตจะยืนยาวไดหากเลิกสูบบุหร่ีภายใน 1 – 2 ป ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอท่ี 3 เปนสวนใหญ จะเหน็ไดวา ทัศนคติท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนสวนใหญจะเปนทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ี กลาวคือ เยาวชนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ  
การสูบบุหร่ีมีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีมากข้ึน ซ่ึงทัศนคติเปนผลรวมของความเช่ือท่ีจะเปนตัว กําหนด
แนวโนมของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงนั้น กลาวคือ การที่บุคคลมีทัศนคติอยางไร
ตอพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง บุคคลก็มักจะแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับทัศนคติตอพฤติกรรม
นั้น ๆ  ดังนัน้  การที่เยาวชนยอมรับและมีทัศนคติเชิงบวกตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เยาวชนกจ็ะ
แสดงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีออกมาเชนกนั นอกจากนี ้ การที่เยาวชนมีทัศนคติท่ีดตีอการสูบบุหร่ี 
เชน การสูบบุหร่ีจะชวยลดภาวะเครียด ความเบ่ือหนายได พรอมกับกระตุนใหมีการผอนคลาย   
และไมตระหนักวาบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพยอมสงผลใหเยาวชนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีตอไป 
สอดคลองกับการศึกษาของ จันทนา จนัทรไพจิตร (2541) พบวาสาเหตุในการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
คือ อยากทดลองสูบ เพื่อผอนคลายความเครียด ความวติกกังวล สอดคลองกับการศึกษาของจิราพร 
สุวรรณธีรางกูร (2542) ท่ีพบวา การมีความคิดดานบวกเก่ียวกับบุหร่ีตอสุขภาพโอกาสที่จะสูบ
เพิ่มข้ึน 1.13 เทา ซ่ึงจากการศึกษาของกิตติพงษ ทองเหลือ (2550) ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของ
นกัเรียนชายระดับอาชีวศึกษา พบวา ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา จังหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ       
ยุวลักษณ ขันอาสา (2541) ไดศึกษาวิจยัปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
ตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีมี
ความสัมพันธกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
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        สําหรับปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ีท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน ไดแก ความยากในการเลิกสูบบุหร่ีถาคิดจะเลิก การคิดวาเดก็ผูชายสูบบุหร่ีมากกวา
ไมสูบบุหร่ี 

3.4 ปจจัยดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
       ปจจยัดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมีความสัมพนัธกับพฤตกิรรม

การสูบบุหร่ีของเยาวชน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 4 โดย เยาวชนท่ีรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ี
ในท่ีสาธารณะนอยมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชนท่ีรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ
มาก ซ่ึงจากการศึกษาจะเห็นไดวาการมีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเปนอีกหนึ่งมาตรการท่ี
สําคัญท่ีสามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนได ดังนั้นการท่ีมีกฎหมายประกาศเพ่ิมเติมสถานที่
หามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะทั่วถึงมากข้ึนจะเปนผลดีแกเยาวชนในอนาคตได 

3.5 ปจจัยดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
       การโฆษณาและการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

เยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ เยาวชนท่ีมีระดับการรับรูการโฆษณาและการสงเสริม
การขายมากมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สูงกวาเยาวชนท่ีมีระดับการรับรูการโฆษณาและการสงเสริม
การขายนอย นอกจากนี้ การศึกษาแตละปจจัย พบวา ปจจัยดานการโฆษณาและสงเสริมการขายท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การพบเหน็
นักแสดงสูบบุหร่ี  การพบเหน็ช่ือยี่หอบุหร่ีทางโทรทัศน การโฆษณาบุหร่ีในงานสังคม / งานชุมชน
ตาง ๆ การมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผาท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู และการไดรับแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ี 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 5 เปนสวนใหญ กลาวคือ เยาวชนท่ีพบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีใน
โทรทัศน วีดโีอ หรือภาพยนตร  เยาวชนท่ีพบเหน็ช่ือยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการ 
อ่ืน ๆ ทางโทรทัศน งานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุม เยาวชนท่ีมีส่ิงของ
เคร่ืองใช เส้ือผาท่ีมีช่ือยี่หอบุหร่ีติดอยู และเยาวชนท่ีไดรับแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทน
บริษัทบุหร่ี มีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร ทองศรี (2543)       
ท่ีพบวา การมีตัวแบบในส่ือมวลชนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
ในดานความถ่ีในการสูบบุหร่ีในระดับตํ่า แสดงวา การมีตัวแบบสูบบุหร่ีในส่ือมวลชนอาจเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีดานความถ่ีในการสูบบุหร่ี ท้ังนี้อาจเปน
เพราะคานยิมในหมูวยัรุนท่ีนยิมเลียนแบบตามดารา นักรอง หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีปรากฏตาม  
ส่ือประเภทตาง ๆ  ซ่ึงเม่ือเหน็การสูบบุหร่ีในส่ือตาง ๆ ก็ทําใหเกิดความอยากท่ีจะสูบตามอยางส่ือ
นั้น ๆ โดยเฉพาะละครโทรทัศนท่ีดารานกัแสดงท่ีแสดงตามบทและมีการสูบบุหร่ี อาจเปนผลทําให
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เยาวชนเกดิความอยากสูบบุหร่ี  ถาสภาพจติใจของเยาวชนคนนั้นไมเขมแข็งพอ ก็อาจทําใหสูบบุหร่ี
ตามไปดวยเชนกัน รวมถึงการมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผาท่ีมีช่ือยี่หอบุหร่ี การเหน็ช่ือยี่หอบุหร่ีตาม
ส่ือตาง ๆ ก็อาจเปนตัวกระตุนใหมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากข้ึนดวย เนื่องจากมีการพบเห็นบอย ๆ 
ก็จะทําใหอยากลอง และเม่ือติดใจก็จะมีพฤติกรรมการสูบซํ้า ๆ  
       สําหรับปจจยัดานการโฆษณาและสงเสริมการขายท่ีไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชน ไดแก การพบเหน็โฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา การโฆษณาบหุร่ีในส่ือ
ส่ิงพิมพตาง ๆ 

3.6 ปจจัยดานความรูจากขอความในส่ือเก่ียวกับการสูบบุหร่ี 
 ปจจัยดานความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 6 กลาวคือ การพบเห็นขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในส่ือประเภทตาง ๆ  และการพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีใน
งานสังคม / งานชุมชนตาง ๆ  ไมไดทําใหแนวโนมการสูบบุหร่ีของเยาวชนลดลง อาจเนื่องจาก 
เยาวชนสวนใหญไมใหความสนใจ และไมตระหนกัถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีจากการรณรงคหาม
สูบบุหร่ีท่ีสงผานส่ือตาง ๆ เทาท่ีควร 

 3.7 ปจจัยดานการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน 
การสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

เยาวชน กลาวคือ ระดับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนไมมีผลกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 7 แตอยางไรกต็าม เม่ือพิจารณาแตละปจจัย   
กลับพบวา การสอนในหองเรียนเกีย่วกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีและการสอนในหองเรียนเกีย่วกบั
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน โดยเยาวชนท่ี
ไมไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสูงกวา
เยาวชนท่ีไดรับการสอน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย อินม่ันคง (2551) ท่ีพบวา          
กลุมนักเรียนหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีคาเฉล่ียของผลกระทบของการสูบบุหร่ีท่ีมีตอรางกายตํ่ากวานักเรียน
กลุมไมสูบบุหร่ี นอกจากนี้ ยังพบวา นักเรียนหญิงสวนใหญมีความรูตอผลกระทบของการสูบบุหร่ี
ตอรางกายอยูในระดับสูง โดยเฉพาะขอคําถามท่ีเกี่ยวกบัอันตรายของบุหร่ีตอสุขภาพท่ัว ๆ ไป    
และการศึกษาของอุษา ฤทธิธาดา (2549) พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจาก               
การสูบบุหร่ี การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการไมสูบบุหร่ีมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยรวมทุกดานของทหารเกณฑกองประจําการรอยพลเสนารักษ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา แตในทางกลับกันจากผลการศึกษา พบวา การอภิปรายเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ีกับ
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สุขภาพคร้ังลาสุดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ในทางตรงกันขาม กลาวคือ 
เยาวชนท่ีมีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีกับสุขภาพในภาคการเรียนนี้ มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
สูงกวาเยาวชนที่มีการอภิปรายในปท่ีผาน ๆ มา และไมมีการอภิปรายเลย 
  สําหรับปจจัยดานการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนท่ีไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ไดแก การอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 
 

 
  
 



บทท่ี 6 
สรุป  และขอเสนอแนะ 

 
1. สรุป 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัชัยภมิู เพื่อทราบ
ถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ทัศนคติ
ตอการเลิกสูบบุหร่ี การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การโฆษณาและการสงเสริม     
การขาย ความรูจากขอความในส่ือเกีย่วกับการสูบบุหร่ี การสอนเก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียน และปจจัย
ท่ีสัมพันธกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัชัยภมิู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีอาศัย
อยูในอําเภอเมือง และนอกเขตอําเภอเมือง จํานวน 1,500 คน เกบ็ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม         
โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษา ไดดังนี ้

 1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
       เยาวชนสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.9 เพศหญิงรอยละ 47.1 อาย ุ 16 – 18 ป  

มากท่ีสุด รอยละ 47.3 รองลงมาคือ อายุ 13 – 15 ป รอยละ 45.7 โดยมีอายุเฉล่ีย 15.3 ป   และกําลัง
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากท่ีสุด รอยละ 47.1 รองลงมากําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 33.3  (ตารางท่ี 2) 

 1.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดชยัภูมิ 
  1) ความชุกของการสูบบุหร่ี พบวา รอยละ 30.3 ของเยาวชนเคยลองสูบบุหร่ี โดย
เยาวชนท่ียังคงสูบบุหร่ีในปจจุบัน รอยละ 24.0 อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเฉล่ีย 14.5 ป สวนใหญเร่ิม
สูบเม่ืออายุ 13 – 15 ป มากท่ีสุด รอยละ 62.2 เม่ือพิจารณาตามสภาพทางภูมิศาสตร พบวา เยาวชนใน
อําเภอเมืองเคยลองสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง และในปจจุบันเยาวชนในอําเภอเมือง
ยังคงสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองเชนกัน เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนชาย   
รอยละ 48.0 เคยลองสูบบุหร่ี ซ่ึงปจจุบันยงัคงสูบบุหร่ีอยูถึง รอยละ 37.8 สวนเยาวชนหญิง เคยลอง
สูบบุหร่ี รอยละ 10.5 และยังคงสูบบุหร่ีอยูในปจจุบัน รอยละ 8.5 และเม่ือพจิารณาตามระดับ
การศึกษา พบวา เยาวชนท่ีเคยลองสูบบุหร่ีและสูบบุหร่ีในปจจุบันมากท่ีสุด คือ เยาวชนท่ีศึกษาอยูใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตารางท่ี 3,4 และ 5) 
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        2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน พบวา เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบันสวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 83.3 สูบบุหร่ีทุกวนั รอยละ 36.4 สูบบุหร่ีวันละ 6 – 10 มวน รอยละ 34.7 โดยซ้ือ
บุหร่ีจากรานสะดวกซ้ือ รอยละ 33.1 ซ่ึงเยาวชนสามารถสูบบุหร่ียี่หอใดก็ได รอยละ 42.5 เยาวชน
ไมไดซ้ือบุหร่ีเองหรือไมไดซ้ือบุหร่ีท้ังซอง รอยละ 48.9 สถานท่ีท่ีเยาวชนสูบบุหร่ีเปนสวนใหญ คือ 
ท่ีบาน รองลงมา คือ บานเพื่อน โดยเยาวชนสวนใหญไมเคยสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา สําหรับ
การปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนด พบวา มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายุ
ไมถึงเกณฑกําหนด รอยละ 30.8 เม่ือพิจารณาตามสภาพทางภูมิศาสตร พบวา เยาวชนในอําเภอเมือง
และนอกเขตอําเภอเมือง สูบบุหร่ีทุกวนัในอัตราท่ีใกลเคียงกันแตเยาวชนในอําเภอเมืองจะมีปริมาณ
การสูบบุหร่ีตอวันสูงกวาเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง (ตารางท่ี 9) เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชน
ชายสูบบุหร่ีทุกวัน สวนเยาวชนหญิงสูบ 1 – 2 วัน/เดอืน เยาวชนชายมีปริมาณการสูบบุหร่ีตอวัน    
สูงกวาเยาวชนหญิง ซ่ึงการไดบุหร่ีมาสูบของเยาวชนชายคือซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ สวนเยาวชนหญิง
จะขอจากผูอ่ืน (ตารางท่ี 10) เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา เยาวชนช้ันมัธยมศึกษา         
ตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพมีอัตราการสูบบุหร่ีทุกวนัสูงกวาเยาวชนมัธยมศึกษาตอนตน 
และยงัพบวา เยาวชนช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูบบุหร่ีในปริมาณท่ี
มากกวาเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนและเยาวชนประกาศนียบัตร
วิชาชีพจะซ้ือบุหร่ีจากรานสะดวกซ้ือ สวนเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจะขอจากผูอ่ืน (ตารางท่ี 
11) 
        3) การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน พบวา เยาวชนรอยละ 13.6 มีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน  
รูปแบบของยาสูบท่ีใชมากท่ีสุดคือบุหร่ีมวนเอง รองลงมาคือ ซิการ โดยเยาวชนในอําเภอเมืองมีอัตรา 
การใชยาสูบรูปแบบอ่ืนสูงกวาเยาวชนนอกเขตอําเภอเมอืง เยาวชนชายมีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืน
มากกวาเยาวชนหญิง และเยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการใชยาสูบรูปแบบอ่ืนมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ตารางท่ี 12, 13 และ 14) 
  4) การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด พบวา รอยละ 58.4 มีคนในครอบครัวของเยาวชน
สูบบุหร่ี  โดยรอยละ 90.4 ของครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหร่ี มีจํานวนคนสูบบุหร่ี 1 – 2 คน สวนใหญ
เปนเพศชาย คือ เปนพอของเยาวชน และเปนพี่ชาย/นองชายของเยาวชน เม่ือพิจารณาถึงการสูบบุหร่ี
ของคนในครอบครัวของเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี พบวา อัตราการสูบบุหร่ีคนในครอบครัวสูงกวา
ครอบครัวของเยาวชนท้ังหมด ซ่ึงสวนใหญมีคนสูบบุหร่ี 1 – 2 คน และเปนเพศชาย คือ เปนพอ/
พี่ชาย/นองชายของเยาวชน เชนเดียวกัน (ตารางท่ี 15) สําหรับการสูบบุหร่ีของคนใกลชิด พบวา  
รอยละ 48.5 ของเยาวชนมีพอท่ีสูบบุหร่ี   รอยละ 29.6 ของเยาวชนมีเพือ่นสนิทสูบบุหร่ี และเยาวชน
สวนใหญมีแมท่ีไมสูบบุหร่ี รอยละ 93.7 (ตารางท่ี 16) 
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 1.3 ทัศนคตติอการสูบบุหร่ี ทัศนคตติอการเลิกสูบบุหร่ี การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี
ขางเคียง การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย ความรู
จากขอความในส่ือเก่ียวกับการสูบบุหร่ี และการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนของเยาวชนในจังหวัด
ชัยภูมิ   
  1) ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี พบวา เยาวชนสวนใหญมีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี 
คือ รอยละ 93.1 (คาเฉล่ีย 6.81) ซ่ึงส่ิงท่ีเยาวชนมีทัศนคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับ
แรก คือ ความคิดเห็นตอผูชายท่ีสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และความคิดเห็นตอ
ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี และส่ิงท่ีเยาวชนมีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ บุหร่ีทําให
น้ําหนกัตัวลดลง เด็กผูชายสูบบุหร่ีมีมากกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหร่ี และ การไมเลิกคบเพื่อนท่ีสูบ
บุหร่ี เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนชายท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการสูบบุหร่ีมีสัดสวนสูงกวาเยาวชน
หญิงประมาณสองเทา เยาวชนหญิงคิดวาจะไมสูบบุหร่ีอยางแนนอนถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวน
ใหสูบในอัตราท่ีสูงกวาเยาวชนชาย มากถึงรอยละ 27.9 ซ่ึงเยาวชนสวนใหญท้ังหญิงและชายคิดวา
จะไมเลิกคบหรือเลิกคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีเพยีงบางคน เยาวชนสวนใหญคิดวาเด็กผูชายท่ีสูบบุหร่ีมี
มากกวาไมสูบ แตคิดวาเดก็ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีนอยกวาไมสูบ โดยคิดวาเด็กผูชายและเด็กผูหญิงท่ีสูบ
บุหร่ีดูนาสนใจนอยกวาไมสูบ คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหรูสึกผอนคลายนอยกวาไมสูบ และคิดวาการ
สูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตัวลดลง  สวนความคิดตอผูชายและผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีท้ังเยาวชนชายและหญิง
มีความคิดเหน็คลายคลึงกัน คือ คิดวาเปนคนโง ขาดความม่ันใจ และ เปนผูลมเหลว เยาวชน        
สวนใหญคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอน เยาวชนหญิงคิดวาอาจจะไมยาก
หากคิดจะเลิกสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชนชาย และเยาวชนหญิงคิดวาชีวิตอาจจะยนืยาวไดหากเลิกสูบ
บุหร่ี ภายใน 1 – 2 ป แตเยาวชนชายคิดวาชีวิตยนืยาวไดอยางแนนอนหากเลิกสูบบุหร่ี (ตารางท่ี 17
และ18) 
  2) ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี สําหรับเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน พบวา รอยละ 
64.7 ของเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบันคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีในตอนนี ้ โดยเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี 
ในชวง 1 ปท่ีผานมา และคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีได ถาตองการจะเลิก มากถึงรอยละ 89.6 
สําหรับการไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ี พบวา เยาวชนท่ีเคยพยายาม
เลิกสูบบุหร่ีเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว โดยเยาวชนชายเคย
ไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด สวนเยาวชนหญิงเคยไดรับ
ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อนมากท่ีสุด (ตารางท่ี 19) สําหรับเยาวชนท่ีเคยสูบบุหร่ี 
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และปจจุบันเลิกสูบแลว เลิกสูบมาแลว 3 ป หรือนานกวานั้นมากท่ีสุด รองลงมา คือ เลิกสูบมา 1 – 3 
เดือน โดยเยาวชนชายท่ีเลิกสูบบุหร่ีมาแลว 3 ป หรือนานกวานั้นมีมากกวาเยาวชนหญิง ซ่ึงเยาวชน
หญิงสวนใหญเลิกสูบบุหร่ีมาเพียง 1 – 3 เดือน (ตารางท่ี 20) 
  3) การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง เยาวชนคิดวาการไดรับควันบุหร่ี  
เปนอันตรายอยางแนนอน สําหรับการมีผูสูบบุหร่ีอยูใกลเยาวชน พบวา ในชวง 7 วันท่ีผานมา ไมมี
ผูสูบบุหร่ีในบานมากท่ีสุด รองลงมาคือมีทุกวัน และมีผูสูบบุหร่ีอยูใกลตัวเยาวชนในสถานท่ีอ่ืน
นอกจากบานทุกวันมากท่ีสุด และยังพบวา เยาวชนหญิงคิดวาการไดรับควันบุหร่ีเปนอันตราย      
อยางแนนอนมีอัตราท่ีสูงกวาเยาวชนชาย รอยละ 5.4  ซ่ึงเยาวชนหญิงมีอัตราการไดรับควันบุหร่ีจาก
ผูสูบบุหร่ีในบานทุกวนัสูงกวาเยาวชนชายเพียงเล็กนอย (รอยละ 1.2) แตเยาวชนชายมีอัตรา        
การไดรับควนับุหร่ีจาก  ผูสูบบุหร่ีใกลตัวในสถานท่ีอ่ืนนอกจากบานทุกวันสูงกวาเยาวชนหญิงมาก
ถึง รอยละ 16.3 (ตารางท่ี 21) 
  4) การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เยาวชนคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 50.1) 
รับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยูในระดบัมาก โดยเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรับรูวามีกฎหมาย
หามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยูในระดับปานกลางถึงมากในอัตราท่ีตํ่ากวาเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี (ตาราง
ท่ี 22) สําหรับสถานท่ีท่ีเยาวชนรับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียน 
รถประจําทาง / รถสาธารณะ และสนามเด็กเลน และสถานท่ีท่ีเยาวชนรับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ี
นอยท่ีสุด 3 ลําดับสุดทาย ไดแกบริเวณตลาดสด / ตลาดนัด รานอาหารที่ไมติดเคร่ืองปรับอากาศ และ
สถานบันเทิง (ผับ บาร) (ตารางท่ี 23) 
  5) การโฆษณาและการสงเสริมการขาย รอยละ 85.7 ของเยาวชนรับรูการโฆษณา
และการสงเสริมการการอยูในระดบันอย โดยเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรับรูการโฆษณาและการสงเสริม
การขายในระดับมากและปานกลางในอัตราท่ีสูงกวาเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี (ตารางท่ี 24) เม่ือพจิารณา
การพบเหน็การโฆษณาจากส่ือตาง ๆ ของเยาวชน พบวา เยาวชนพบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีเม่ือ     
ชมโทรทัศน วีดีโอหรือภาพยนตรเปนบางคร้ัง ไมเคยพบเหน็ช่ือยีห่อบุหร่ีในรายการแขงขันกฬีา
หรือรายการอืน่ ๆ ทางโทรทัศนเลย ไมเคยพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ีใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร และไมเคยพบเห็นเม่ือไปงานแขงขันกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต 
หรืองานชุมนมุเลย (ตารางที่ 25) สําหรับการมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผาท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู พบวา 
เยาวชนสวนใหญไมมีส่ิงของเคร่ืองใชท่ีมียี่หอติดอยู สําหรับเยาวชนท่ีมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผา    
ไมระบุวาเปนยี่หอใด รองลงมาคือระบุวาเปนยี่หอ LM และสายฝน และเยาวชนสวนใหญไมเคย
ไดรับการแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษทั (ตารางท่ี 26) 
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  6) ความรูจากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี เยาวชนสวนใหญไดรับความรู  
จากขอความในส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีอยูในระดับมาก ซ่ึงอัตราการไดรับความรูของเยาวชนที่สูบ
และไมสูบบุหร่ีใกลเคียงกนั (ตารางท่ี 27) โดยเยาวชนเคยพบเห็นขอความเกี่ยวกับการรณรงค       
หามสูบบุหร่ีในส่ือประเภทตาง ๆ บอยมาก และพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา 
คอนเสิรต งานชุมนุมหรืองานสังคมเพียงบางคร้ัง (ตารางท่ี 28) สําหรับภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี 
พบวา ภาพคําเตือนท่ีทําใหเยาวชนไมอยากสูบบุหร่ีมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ สูบแลวเปนมะเร็ง    
ชองปาก ควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย และควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็ง (ตารางท่ี 29) 
  7) การสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียน เยาวชนไดรับความรูจากการสอนเกี่ยวกับบุหร่ี
ในโรงเรียนอยูในระดบัมาก รองลงมาคือ ระดับปานกลาง เยาวชนหญิงมีอัตราการไดรับความรูจาก
การสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนอยูในระดับมากสูงกวาเยาวชนชาย (ตารางท่ี 30) ซ่ึงในปการศึกษา
ท่ีแลวเยาวชนสวนใหญไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี และการสอน
เกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี แตมีการอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน
คอนขางนอย และยังพบวาไมเคยมีการอภปิรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียนเลยมากถึง 
รอยละ 40.1 ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา เยาวชนหญิงไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหร่ีและการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีมากกวาเยาวชนชาย แตมีการอภิปราย
ในหองเรียนเกีย่วกับการสูบบุหร่ีใกลเคียงกัน และพบวาท้ังเยาวชนชายและหญิงไมเคยมีการอภิปราย
เกีย่วกบัการสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียนเลยมากถึง รอยละ 44.0 และ 35.7 ตามลําดับ (ตารางท่ี 31) 
เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา เยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับการสอนในหองเรียน
เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี และการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีมากท่ีสุด รองลงมา
คือเยาวชนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน
พบวาเยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการอภิปรายในหองเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ เยาวชน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และพบวา เยาวชนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนไมเคยมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพในหองเรียนเลยในอัตราที่ใกลเคียงกนั 
(ตารางท่ี 32) 

 1.4 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
        1) ปจจยัดานลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา  
        2) ปจจยัดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท และการสูบบุหร่ีของ
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คนในครอบครัว สวนปจจัยดานการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน ไดแก การสูบบุหร่ีของพอ และการสูบบุหร่ีของแม 
        3) ปจจัยดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน กลาวคือ เยาวชนท่ีมีทัศนคติท่ีดตีอการสูบบุหร่ีจะสูบบุหร่ีในสัดสวนท่ีสูงกวาเยาวชนท่ีมี
ทัศนคติท่ีไมดตีอการสูบบุหร่ี         

4) ปจจัยดานการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
       5) ปจจยัดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การพบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีในส่ือตาง ๆ 
การพบเหน็ช่ือยี่หอบุหร่ีทางโทรทัศน การพบเห็นการโฆษณาในงานสังคม / งานชุมชนตาง ๆ การมี
ส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผาท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู และการไดรับแจกบุหร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ี สวนปจจยั
ดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
ไดแก การพบเห็นโฆษณาบุหร่ีทางแผนปายโฆษณา และการพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีในส่ือส่ิงพิมพ
ตาง ๆ 
       6) ปจจัยดานความรูจากขอความในส่ือเกีย่วกับการสูบบุหร่ี ไดแก การพบเห็น
ขอความเกี่ยวกับการรณรงคหาม การสูบบุหร่ีในส่ือประเภทตาง ๆ และการพบเห็นขอความหาม    
สูบบุหร่ีในงานสังคม / งานชุมชน  ตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
       7) ปจจยัดานการสอนเก่ียวกับบุหร่ีในโรงเรียนท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจาก  
การสูบบุหร่ี การสอนในหองเรียนเกีย่วกบัผลกระทบจากการสูบบุหร่ี และการอภปิรายเกีย่วกับการ
สูบบุหร่ีกับสุขภาพคร้ังลาสุด สวนปจจยัดานการสอนเกีย่วกับบุหร่ีในโรงเรียนท่ีไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ไดแก การอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกับการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน 
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2. ขอเสนอแนะ 

 2.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
        1) ผลการวิจัยพบวา กลุมเพื่อนหรือเพื่อนสนิทเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ดังนัน้กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะรณรงคตอตานบุหร่ีในกลุมของ
เยาวชน ควรที่จะใชแรงจูงใจจากเพ่ือน โดยสงเสริมกจิกรรมกลุมเพือ่นในเชิงสรางสรรคใหมากข้ึน 
เชน การกอต้ังกลุมสัมพันธ หรือชมรมเพื่อการไมสูบบุหร่ีท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน โดย
สนับสนุนใหกลุมมีการวางแผนดําเนนิงานรวมกนัอยางจริงจัง รวมถึงการการปลูกฝงทัศนคติเชิง
ลบตอการสูบบุหร่ี และลบลางคานิยมเกีย่วกับการสูบบุหร่ี 
  2) สถานศึกษา ควรมุงใหความรูและคําแนะนําถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอ
สุขภาพแกเด็กวัยนีด้วย เพราะสาเหตุท่ีทําใหเร่ิมสูบบุหร่ี สวนใหญเพราะอยากรูอยากลอง และจาก
การวิจยัในคร้ังนี้อายุตํ่าสุดท่ีเยาวชนเร่ิมสูบบุหร่ีเปนคร้ังแรก คือ อาย ุ7 ป ดังนั้นในการใหความรูใน
หองเรียน ควรมีการใหความรูต้ังแตในระดับประถมศึกษา เพื่อการปองกันการเกดิปญหาติดบุหร่ี
ตอไป นอกจากนี้ สถานศึกษาควรจัดเขตปลอดบุหร่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดและปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัดดวย 
              3) บิดามารดารวมถึงสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวควรประพฤติตนเปนแบบ 
อยางท่ีด ีและดูแลเอาใจใสบุตรหลาน เปนท่ีปรึกษา เม่ือพบวาบุตรหลานสูบบุหร่ีตองใหความเขาใจ 
ไมใชวิธีการประณามหรือดดุาลูก รวมถึงใหกําลังใจแกบุตรหลานในการเลิกสูบบุหร่ี รวมท้ังสอน
บุตรหลานใหเลือกคบเพ่ือนท่ีไมสูบบุหร่ี 
  4) สําหรับเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ี ควรเรียนรูวิธีปองกันตัวเอง และครอบครัวจาก 
การไดรับควนับุหร่ีมือสอง เชน ทําบานใหปลอดบุหร่ี หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีผูสูบบุหร่ี เลือกทาน
อาหารในภัตตาคารท่ีปลอดบุหร่ี เปนตน และควรใหกําลังใจแกคนในครอบครัวและเพื่อนท่ี        
สูบบุหร่ีในการเลิกสูบบุหร่ี 
        5) เพื่อเปนการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง สถาบันครอบครัวและสถานศึกษา ควร
รวมมือกันสงเสริมใหเยาวชนรูจักใชวิจารณญาณในการคิดตัดสินใจ กระทําพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
การสอนทักษะชีวิต เพราะทักษะชีวิตเปนการจัดการกับชีวิตของตนเองกับปญหาสภาพแวดลอม
ตางๆ ท้ังนี้เด็กจะไดเกดิตัดสินใจท่ีถูกตองตลอดถึงการรูจักเลือกคบเพ่ือนดวย 
        6) ในสวนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร ควรบรรจุเนือ้หาเกีย่วกับ
บุหร่ีและอันตรายตอสุขภาพ เพื่อใหเยาวชนไดตระหนกัและหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี และควรมีการจดั
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน นิทรรศการ ภาพยนตร วีดิทัศน เพือ่เพิ่มความรูเกีย่วกับบุหร่ีใหแก
เยาวชนอยางตอเนื่อง  
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 2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
        1) ควรมีการศึกษา เร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพในเดก็นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เพราะจากการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ พบวาอายุนอยท่ีสุดของการเร่ิมสูบบุหร่ีเปนคร้ังแรก 
คือ อาย ุ 7 ป ซ่ึงอาจเปนสัญญาณเตือนไดวาอายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีจะยิ่งลดนอยลง จึงควรใหความสนใจ
เปนพิเศษเพื่อการปองกันและแกไขกอนเกดิการเสพติดบุหร่ีตอไป 
        2) การวจิยัคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษาเทานั้น ดังนัน้ ควรมีการศึกษา
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนท่ีไมไดอยูในสถานศึกษาดวย เพราะกลุมเยาวชนเหลานี ้จะมีการ
คบหากันอาจจะทําใหมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมได ท้ังนี้กลุมเยาวชนที่อยูนอกสถานศึกษาอาจจะมี
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเกีย่วกับการสูบบุหร่ี เพื่อนาํไปสูการสงเสริมพัฒนาดานการใหความรูท่ี
ถูกตองตอไป 
       3) ควรมกีารวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแยกประเดน็ปจจยัท่ีเกีย่วของกบัพฤติกรรม     
การสูบบุหร่ีของเยาวชนมาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมและทราบขอเท็จจริงในการศึกษามาก
ยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  
โครงการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ” นี้เปนความรวมมือ

ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดภูเก็ต ระนอง แมฮองสอน ชัยภูมิ ตรัง  และเพชรบูรณ ท้ังนี้เพื่อประโยชนตอการเฝา
ระวังและการดําเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบท้ังในระดับจังหวัด และในระดับประเทศตอไป 

การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดชัยภูมิ ยืนยันวา
ขอมูลเหลานี้จะถูกนําเสนอเปนภาพรวมท่ีไมสงผลกระทบใดๆ ตอผูตอบเปนรายบุคคลและ
สถาบันการศึกษา ในระหวางการเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติ
การตอบแบบสอบถามได โดยไมสงผลกระทบใดๆ 

แบบสอบถามนี้ มี 10 หนา ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 57 ขอ แบงเปน 10 สวน ดังนี ้
สวนท่ี 1 คําถามท่ีเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี          14  ขอ 
สวนท่ี 2 การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน             1  ขอ 
สวนท่ี 3 การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด              3  ขอ 
สวนท่ี 4 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง           3  ขอ 
สวนท่ี 5 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี           13  ขอ 
สวนท่ี 6 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี           6  ขอ 
สวนท่ี 7 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ          1  ขอ 
สวนท่ี 8 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย          7  ขอ 
สวนท่ี 9 ความรูจากขอความในส่ือและการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน  6  ขอ 
สวนท่ี 10 ขอมูลสวนบุคคล             3  ขอ 

โดยแตละขอถามใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความใหสมบูรณใน
ชองวางท่ีตรงกับความจริงหรือความคิดเหน็ 

ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย  หากมีขอ
สงสัยประการใด สามารถติดตอไดท่ี นางสาวชณิษฐชา  บุญเสริม  สสจ.ชัยภูมิ  379/114ก        
ถนนโนนมวง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เบอรโทรศัพท  085-9000860 

ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 
…………………………………. 
    (นางสาวชณิษฐชา  บุญเสริม)                                       
           หัวหนาโครงการวิจัย 
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คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี ในสวนท่ี 1–7 ใหหมายถึงบุหร่ีซองท่ีผลิตจากโรงงานท้ัง    
              ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอท่ี 13 ในสวนท่ี 2  
 
สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับการสูบบุหร่ี 
1. ทานเคยลองสูบบุหร่ีแมเพียง 1 หรือ 2 คร้ังหรือไม  

 1. เคย      2. ไมเคย (ขามไปตอบ ขอ15 สวนท่ี 2) 
2. ทานสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออายุ…………ป 
3. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานสูบบุหร่ีกี่วนั 

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

 4) 10 – 19 วนั    5) 20 – 29 วัน   6) ทุกวนั 
4. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ในวันท่ีทานสูบบุหร่ี ทานสูบบุหร่ีกี่มวนตอวัน  

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

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

 1. ซ้ือจากหางสรรพสินคา    2. ซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ  

 3. ซ้ือจากรานขายของชํา   4. ซ้ือจากเคร่ืองขายบุหร่ีอัตโนมัติ 

 5. ฝากใหผูอ่ืนซ้ือแทน    6. ขอจากผูอ่ืน  

 7. ผูอ่ืนใหบุหร่ี    8. ไดมาโดยวิธีการอ่ืน ระบุ.................. 
6. ในชวง 30 วันท่ีผานมา โดยปกติทานสูบบุหร่ียี่หอใด  

 1. ระบุยี่หอ...............................  2. ยี่หอใดก็ได   3. ไมทราบยี่หอ 
7. โดยปกติทานจายเงินซ้ือบุหร่ีชนิด 1 ซอง/ บุหร่ี 20 มวน ในราคาเทาไหร  

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

 2.  ไมไดซ้ือบุหร่ี หรือ ไมไดซ้ือบุหร่ีท้ังซอง 
8. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานจายเงินซ้ือบุหร่ีเทาไหร 

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

 2. ไมเคยจายเงินเอง    
9. โดยปกติทานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท  
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10. ในชวง 30 วันท่ีผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง 
เกณฑกําหนดใชหรือไม  

 1. ไมเคยซ้ือบุหร่ีเองในชวง 30 วันท่ีผานมา  

 2. ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดทกุคร้ัง  

 3. ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง  

 4. ไมใช  มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด 
11. โดยปกติทานสูบบุหร่ีท่ีใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. ท่ีบาน    2. ท่ีโรงเรียน  

 3. ท่ีบานเพือ่น   4. ในงานสังคม 

 5. ท่ีสาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน) 

 6. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................ 
12. ทานเคยสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชาหรือไม  

 1. ไมเคยสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา 

 2. ใช  ในบางคร้ังสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา 

 3. ใช  ปกติจะสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกในตอนเชา 
13. ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสูบ     4. สูบอยางแนนอน 
14. ในอีก 5 ปขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสูบ     4. สูบอยางแนนอน 

สวนท่ี 2 การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน 
15. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานเคยใชยาสูบรูปแบบอ่ืนนอกจากบุหร่ีหรือไม  

13.1 เค้ียวยาเสน    1. ใช   2. ไมใช 

13.2 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม  1. ใช   2. ไมใช 

13.3 สูบซิการ    1. ใช   2. ไมใช 

13.4 สูบบุหร่ีมวนเอง   1. ใช   2. ไมใช 

13.5 สูบไปป    1. ใช   2. ไมใช 

13.6 สูบฮุกการ/บารากู   1. ใช   2. ไมใช 



 121

สวนท่ี 3 การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด  
16. 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 
17. บุคคลท่ีพักอาศัยในบาน ปจจุบันมีใครสูบบุหร่ีหรือไม 

  1. มี (ตอบขอ 17.1 และ 17.2)  2. ไมมี (ขามไปตอบขอ 18) 
 17.1 จํานวนคนท่ีสูบบุหร่ี (ไมนับรวมตัวทาน) ............ คน 
 17.2 ผูท่ีสูบบุหร่ีปจจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไรกับตัวทาน  

        (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 
18. มีใครในครอบครัวของทานเคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีกับทานหรือไม  

 1. มี      2. ไมมี 

สวนท่ี 4 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 
19. ทานคิดวาการไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี จะเปนอันตรายตอตัวทานหรือไม  

 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอันตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 
20. ในชวง 7 วันท่ีผานมา มีกี่วันท่ีมีผูสูบบุหร่ีในบานของทาน  

 1) ไมมี     2) 1 – 2 วัน   3) 3 – 4 วัน 

 4)  5 – 6 วนั     5) มีทุกวนั 
21. ในชวง 7 วันท่ีผานมา มีกี่วันท่ีมีผูสูบบุหร่ีอยูใกลทานในสถานท่ีอ่ืนนอกจากบานของทาน 

 1) ไมมี     2) 1 – 2 วัน   3) 3 – 4 วัน 

 4) 5 – 6 วัน     5) มีทุกวนั 
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สวนท่ี 5 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 
22. ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของทานชวนใหสูบบุหร่ี ทานจะสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสูบ     4. สูบอยางแนนอน 
23. ทานจะเลิกคบกับเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมเลิกคบ     2. เลิกคบบางคน 

 3. เลิกคบเปนสวนใหญ   4. เลิกคบท้ังหมด 
24. ทานคิดวาเดก็ผูชายสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 
25. ทานคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญิงท่ีไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 
26. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายท่ีไม
สูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
27. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงท่ีไม
สูบบุหร่ี 

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
28. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
29. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตัวเพิ่มหรือลดลง  

 1. น้ําหนกัตัวเพิ่ม   2. น้ําหนกัตัวลดลง  3. น้ําหนกัตัวไมเปล่ียนแปลง 
30. เม่ือทานเหน็ผูชายคนหนึง่สูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูชายคนน้ัน (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น) 

 1. ขาดความม่ันใจ    2. โง 

 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเร็จ 

 5. ฉลาดหลักแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 
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31. เม่ือทานเหน็ผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนน้ัน (เลือกตอบเพียง 1 
ขอเทานั้น) 

 1. ขาดความม่ันใจ    2. โง 

 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเร็จ 

 5. ฉลาดหลักแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 
32. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม  

 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอันตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 
33. ถามีใครสักคนเร่ิมสูบบุหร่ี ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหร่ี  

 1. ไมยากอยางแนนอน   2. อาจจะไมยาก 

 3. อาจจะยาก     4. ยากอยางแนนอน 
34.ทานคิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหร่ีไดภายใน 1-2 ปนี ้ 

 1. ไมไดอยางแนนอน    2. อาจจะไมได 

 3. อาจจะได     4. ไดอยางแนนอน 

สวนท่ี 6 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี   (ผูท่ีไมเคยสูบบุหร่ี ขามไปทําสวนท่ี 7) 
สวนท่ี 6.1 ตอบเฉพาะผูสูบบุหร่ีในปจจุบัน (สูบใน 30 วันท่ีผานมา) 
35. ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีตอนนี้ใชหรือไม  

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

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

 1. ได      2. ไมได 
38. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีหรือผูเช่ียวชาญ 

 2. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน 

 3. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 

 4. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีหรือผูเช่ียวชาญ 
         และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 

 5. ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 
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สวนท่ี 6.2 ตอบเฉพาะผูท่ีเคยสูบบุหร่ี และปจจุบันเลิกสูบแลว 
39. ระยะเวลานานเทาใดแลวท่ีทานเลิกสูบบุหร่ี  

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

 3) 1 ป      4) 2 ป    

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

 1. สุขภาพ      2. ประหยดัเงิน 

 3. ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี   4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 

 5. บทลงโทษท่ีรุนแรงของโรงเรียน  6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 

 7. อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 

สวนท่ี 7 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
41. ทานทราบหรือไมวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานท่ีตอไปนี ้
  

สถานท่ี ทราบ ไมทราบ 
41.1 รานอาหารที่ไมติดเคร่ืองปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหร่ีได   

41.2 บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ   

41.3 สถานีขนสง   

41.4 สถานบันเทิง (ผับ บาร)   

41.5 บริเวณตลาดสด ตลาดนัด    

41.6) โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด (100%)   

41.7) สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด (100%)   

41.8) สวนสาธารณะ   

41.9) ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)   

41.10) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา   

สวนท่ี 8 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
42. ในชวง 30 วันท่ีผานมา เม่ือทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบ
บุหร่ีบอยเพยีงใด  

 1. ไมเคยชมส่ือดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางคร้ัง     4. ไมเคยพบเห็นเลย 
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43. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานพบเหน็ช่ือยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอ่ืนๆ ทาง
โทรทัศน บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยชมโทรทัศน    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางคร้ัง   4. ไมเคยพบเห็นเลย 
44. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา บอยเพยีงใด 

 1. ไมเคยเหน็ปายโฆษณา  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางคร้ัง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
45. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพ
หรือนิตยสาร บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยเหน็ส่ือดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางคร้ัง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
46. ในชวง 30 วันท่ีผานมา เม่ือทานไปงานแขงขันกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองาน
ชุมนุม ทานพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีบอยเพียงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางคร้ัง   4. ไมเคยพบเห็นเลย 
47. ทานมีส่ิงของเคร่ืองใช เส้ือผา ท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยูหรือไม  

 1. มี ระบุยีห่อ....................  2. ไมมี   3. ไมทราบ/ ไมแนใจ 
48. ทานเคยไดรับแจกบุหร่ีฟรี หรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทนบริษัทบุหร่ีหรือไม  

 1. เคย    2. ไมเคย 

สวนท่ี 9 ความรูจากขอความในส่ือและการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน  
49. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานพบเหน็ขอความเกีย่วกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในส่ือประเภท
ตาง ๆ มากนอยเพยีงใด (เชน โทรทัศน วิทย ุปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร 
ภาพยนตร เปนตน) 

 1. พบมาก     2. พบนอย    3. ไมพบเลย 
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49.1 ทานคิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีภาพใดทําใหทานไมอยากสูบบุหร่ี (เลือกตอบ 1 รูป
เทานั้น) 
 

 

 
 ภาพที่ 1 

 

 
 ภาพที่ 2 

 

 
 ภาพที่ 3 

 

 
 ภาพท่ี 4 

 

 
 ภาพที่ 5 

 

 
 ภาพที่ 6 

 

 
 

 ภาพที่ 7 

 

 
 

 ภาพที่ 8 

 

 
 

 ภาพที่ 9 

 
50. ในชวง 30 วันท่ีผานมา เม่ือทานไปงานแขงขันกฬีา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ งานสังคม ทาน
พบเห็นขอความใดๆ ท่ีเกีย่วของกับการหามสูบบุหร่ีบอยเพียงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางคร้ัง    4. ไมเคยพบเห็นเลย 
51. ในระหวางปการศึกษาท่ีแลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี 
หรือไม  

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 
52. ในระหวางปการศึกษาท่ีแลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเร่ืองเกีย่วกับทําไมคนอายุรุน
เดียวกับทานจงึสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. มี     2. ไมมี   3. ไมแนใจ 
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53. ในระหวางปการศึกษาท่ีแลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบ
บุหร่ี เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง มีกล่ินปาก และสาเหตุของรอยเห่ียวยน เปนตน หรือไม  

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 
54. ทานมีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพซ่ึงเปนสวนหนึ่ง ในบทเรียนคร้ังลาสุด 
เม่ือไหร 

 1. ไมเคยมีการอภิปราย    2. ภาคการเรียนนี ้  

 3. ภาคการเรียนท่ี 1 ของปท่ีแลว   4. ภาคการเรียนท่ี 2 ของปท่ีแลว  

 5. มากกวา 1 ป ท่ีผานมา 

สวนท่ี 10 ขอมูลสวนตัวของทาน  
55. อายุ………ป 
56. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
57. ทานกําลังศึกษาอยูระดับใด 

 1. มัธยมศึกษาปท่ี 1    2. มัธยมศึกษาปท่ี 2        3. มัธยมศึกษาปท่ี3 

 4. มัธยมศึกษาปท่ี 4   5. มัธยมศึกษาปท่ี 5        6. มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 7. ปวช. ป 1              8. ปวช. ป 2         9. ปวช. ป 3 
 

**************************************************** 
ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 

 



ประวัติผูวิจัย 
 
1. นางสาวชณษิฐชา  บุญเสริม 
   ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
   ประวัติการศกึษา พ.ศ. 2539 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ 
พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2539 – 2540 พยาบาลวชิาชีพ  กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลบานแทน 
   พ.ศ. 2540 – 2549 พยาบาลวชิาชีพ  กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลบานเขวา 
   พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

2. นางผกามาศ   สุฐิติวนิช 
   ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   ประวัติการศกึษา พ.ศ. 2532 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สระบุรี 
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจติวิทยาการใหคําปรึกษา 

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ  กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ 

3. นางสาวรษา   รวิสานนท 
   ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
   ประวัติการศกึษา พ.ศ. 2533 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครราชสีมา 
พ.ศ. 2544 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาบริหารทางการพยาบาล 

      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2533 – 2536 พยาบาลวชิาชีพ  กลุมการพยาบาล  

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ 
   พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ  กลุมการพยาบาล  

โรงพยาบาลคอนสวรรค 
 


