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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด
แมฮองสอน    กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมตน มัธยมปลาย และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จํานวน 1,500 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามที่พัฒนามาจาก
แบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก 
(Global Youth Tobacco Survey)   

         ผลการศึกษาพบวา  เยาวชนสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 16.0 ป อัตราการความชุกการสูบบุหร่ี
ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน พบวา เคยสูบบุหร่ีรอยละ 30.4 และอัตราการสูบบุหร่ีในปจจุบันรอยละ
20.9 เร่ิมสูบบุหร่ีชวงอายุ 13 – 15 ป รอยละ 47.8 เพศชายจะสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิงประมาณหาเทา 
เพศชายรอยละ 35.4 เพศหญิงรอยละ 6.4 ระดับการศึกษาที่สูบมากคือระดับ ปวช. สวนระดับมัธยมตน
และระดับมัธยมปลายมีอัตราการสูบที่ใกลเคียงกัน  บุหร่ีที่สูบไมเลือกยี่หอ  และเปนบุหร่ีชนิดมวนเอง 
รอยละ 5.6  จํานวนที่สูบสวนใหญไมถึง 1 มวน เยาวชนสามารถการเขาถึงบุหร่ีไดงาย โดยสามารถหา
ซ้ือจากรานขายของชําในชุมชน และไดรับบุหร่ีจากผูอ่ืน  ปจจัยเสริมการสูบบุหร่ีของเยาวชน รอยละ 
45.9  มีพอสูบบุหร่ีในบานรอยละ  มีเพื่อนสูบบุหร่ีรอยละ 19.3  ดานทัศนคติตอการสูบบุหร่ีสวนใหญ
มีทัศนคติไมสนับสนุนการสูบบุหร่ี รอยละ 82.8 มีโอกาสไดรับควันบุหร่ีมือสองจากบุคคลที่อยูอาศัย
ในบานสูบบุหร่ี มีการรับรูดานกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะอยูในระดับสูง  ในโรงเรียนมี
การสอนเกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากการสูบบุหร่ีรอยละ 67.5   และเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหร่ีรอยละ 
57.3 มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีทางสื่อประเภทตางๆ มาก   ขอเสนอจาก
การศึกษา คือ ในการจัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชน ควรใหความสําคัญกับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน และควรเนนกิจกรรมเสริมทักษะแกกลุมที่เสี่ยงตอการติดบหุร่ีใหมี
คานิยมที่ถูกตอง พรอมกับหามาตรการปกปองการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน โดยใหครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษาตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม  
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Abstract 

The objective of this cross sectional study was to determine smoking  behavior of  
juvenile in Maehongson province. The samples consisted of 1500 secondary, high school and 
vocational school study. The questionair developed from The questionair smoking behavior 
juvenile world of The Global Youth Tobacco Survey was handed to the studied participants.   

The results of this study was found that the rate of frequency in smoking of young on the 
average 16.0 years old, the case used to smoking  is 30.4% and the rate of frequency smoking in 
the present is 20.9%. They began smoke between 13-15 years old is 47.8%.. The male smoke 
more than female about fifth times male 35.4 femel 6.4. The study degree smoked highest was a 
certificate level. The smoking rates of the middle and high schools were equals. The cigarette that 
they smoked haven’t brand such they could make it by themselves is 5.6. The quantity that they 
smoked not over 1 roll per day. The opportunity that young could get the cigarettes was so easy 
such as could buy from market or could take from another. The attitude of young were not 
support to smoking about 82.8 %. They took secondhand smoke from smoker in the house 56.6 % 
that his father smoked the cigarettes  45.9 %  and friend smoked 19.3% and  founded that While 
they had the good knowledge with law for smoking in public place is 79.1% besides the school 
gave the knowledge about dangerous is 67.5 % and the effects from smoking 57.3 % (The school 
teached about the dangerous and the effects from smoking). Then they consumed (received) the 
information with forbidden campaign form various institutes. The suggestion for this research is 
all of activity for smoking characteristic control of young should emphasize to the importance of 
smoking factors. After that the activity should enhance to risk group for they have the good value 
from smoking. Then search for measure protect them from smoking by using participation from 
family, community and school.                  
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   บทที่  1 
  บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต ซ่ึงสามารถปองกันไดในประเทศตางๆ การ
ระบาดของการบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตอง
เผชิญกับปญหาของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และ
มะเร็ง เปนตน ซ่ึงมีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรัง หลายประเทศซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยน
ผานทางระบาดวิทยาพบวา โรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปน
สาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุอ่ืนๆ การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน เด็กและเยาวชนจะริเร่ิมสูบ
บุหร่ีดวยเหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหร่ีของ
พอแมและญาติ พลังผลักดันจากเพื่อน อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ  เปนตน 

   ปจจุบันทัว่โลกมีเยาวชนทีสู่บบุหร่ี250 ลานคนและเยาวชนเหลานี้เสยีชีวิตเนื่องจากการ
สูบบุหร่ีอยางตอเนื่องในอนาคตโดยรอยละ70 ของผูเสียชีวิตเหลานี้อยูในประเทศกําลังพัฒนา(WHO  
2006)  นอกจากนั้นยังพบวา  การสูบบุหร่ีของเยาวชนถกูระบุวาเปนโรคระบาด   ในปจจุบันการเฝา
ระวังการสูบบุหร่ีในเยาวชนประเทศตางๆ ทั่วโลกไดรับความสนใจทั้งในประเทศกําลังพัฒนา
และพัฒนาแลว มีขอมูลทางสถิติแสดงใหเห็นวาในทกุๆ วันมีเยาวชนทั่วโลกจํานวนถึง  80,000 – 
100,000 คน   กลายเปนนกัสูบบุหร่ีหนาใหม (Centers for Disease Control and Prevention, 2008)  
โดยพบวามีนกัเรียนอายุ  13- 15 ป  สูบบุหร่ีมากถึงรอยละ 10 โดย 1 ใน 4  ของนักเรียนกลุมนี้  สูบ
บุหร่ีมวนแรกเมื่ออายุต่ํากวา  10 ป  และยังพบวาทั้งเดก็ชายและเด็กหญงิมีแบบแผนทีไ่มแตกตางกัน 
              จากการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัย
โลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) ซ่ึงเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543-2550 จาก
ประเทศสมาชิก 140 ประเทศ พบวาอัตราการสูบบุหร่ีของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงใกลเคียงกัน  เด็ก
นักเรียนกวาครึ่งหนึ่งไดรับควันบุหร่ีมือสองจากสถานที่สาธารณะในระหวางสัปดาหกอนหนาที่
สํารวจ  นักเรียนประมาณ 2 ใน 10 มีส่ิงของเครื่องใชที่มียี่หอของบริษัทบุหร่ีติดอยู  ประมาณ 1 ใน 
10 เคยไดรับบุหร่ีแจกฟรีจากบริษัทบุหร่ี ในขณะที่ประมาณ 8 ใน 10 ตองการใหมีการหามสูบบุหร่ี
ในสถานที่สาธารณะ  และประมาณ 6 ใน 10 อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบุหร่ีใน
โรงเรียน จากขอมูลการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ป ภายใตการสํารวจนี้ ซ่ึงดําเนินการในป 
พ.ศ. 2548 พบอัตราการสูบบุหร่ี รอยละ 11.7  ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหร่ี ในจํานวนนี้ เพศชาย
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เคยสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.9 และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9 
เร่ิมสูบบุหร่ีกอนอายุ 10 ป สําหรับผูที่ไมเคยสูบบุหร่ี รอยละ 10 มีแนวโนมที่จะสูบบุหร่ีในปถัดไป    

จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534-2549 โดย
ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อการควบคมุยาสูบ (ศจย.) ระบวุาแมจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีเปน
ประจําของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 11.67 ลานคน หรือรอยละ 30.46 ในป 
พ.ศ. 2534 เปน 9.54 ลานคน หรือรอยละ 18.94 ในป พ.ศ. 2549 แตเมื่อพิจารณาจํานวนและอัตราการ
สูบบุหร่ีเปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมีแนวโนมการสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 2.97 ในป พ.ศ. 2549 ช้ีใหเหน็วาผูสูบบุหร่ีเปน
คร้ังคราวมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสูบบุหร่ีเปนประจําไดในอนาคต เนื่องจากฤทธิ์เสพติดของ
บุหร่ี  
 สําหรับสถานการณการสูบบุหร่ีในกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป ในจังหวดัแมฮองสอน จากการ
สํารวจของศูนยขอมูลโรคไมติดตอ  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค (โครงการ BRFSS  ป 2547 
และ 2548)  พบวามีผูสูบบุหร่ีรอยละ 26.88  ป 2548 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 29.93  ในป 2551 สํานักงาน
ปองกันควบคมุโรคที่ 10 เชยีงใหม ไดสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุข
เขต 1 พบวาประชาชนอาย1ุ5 ปขึ้น ในจังหวัดแมฮองสอนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีลดลงเปนรอยละ 
27.5   จากการศึกษาขอมูลดังกลาวจะเหน็วาจังหวดัแมฮองสอนแมวาแนวโนมการสูบบุหร่ีจะลดลง
แตยังเปนปญหาของจังหวัดที่ตองเรงแกไข  เพราะการสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมสุขภาพที่สงผลตอการ
ทําลายสุขภาพที่สําคัญ และยังสงผลตอการทําลายสภาพแวดลอม กระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม 
และในปจจุบนัปญหาการสบูบุหร่ีไดระบาดมากในกลุมเยาวชนทั่วไปมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมนักเรียน นักศึกษา หรือกลุมผูมีอายุนอย  ซ่ึงเปนกลุมเยาวชนทีก่ําลังอยูในวัยที่อยากรูอยากลอง  
เอาอยางหรือเลียนแบบ  ทัง้นี้เนื่องจากบหุร่ีจัดเปนสิ่งเสพติดขั้นพื้นฐานที่มีสวนชกันําใหกลุมวยัรุน
และกลุมนกัเรยีนนกัศึกษากาวไปสูปญหาการติดยาเสพติดใหโทษ จากการศึกษาของ ศรีศักดิ์   จามร
มาน(2548)   พบวาการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธสูงมากกับการใชยาเสพติดในกลุมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีพฤตกิรรมเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล   และปญหาอื่นๆตามมา 
 จากเหตุผลและขอมูลที่กลาวมาแลวนั้น    การเขาใจสถานการณพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชน จึงมีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งตอโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน ซ่ึง
จะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน 
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 วัตถุประสงค 
1. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน  
2. เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติ การไดรับควันบุหร่ีมือสอง ทัศนคติตอการเลิก

สูบบุหร่ี 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสํารวจแบบภาคตัดขวาง  ในกลุมเยาวชนที่เปนนักเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จากสถานศึกษาสายสามัญ ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) ในจังหวัดแมฮองสอน  ครอบคลุม ปจจัยที่เปนเงื่อนไขสถานการณที่ชักนําให
เยาวชนมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี และการเขาถึงบุหร่ี ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
ประกอบดวยเพศ   การศึกษา ความรูและทัศนคติตอยาสูบ  การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี
ขางเคียง  ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี   และการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน   
รวมถึง ปจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของ สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคบุหร่ีของเยาวชน 
 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

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

บุหร่ีในโรงเรยีน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ส่ือ
และการโฆษณาเกีย่วกับบหุร่ี การเลิกสูบบุหร่ี การลดความตองการการพึ่งพาและการเลิกบหุร่ี และ
การเขาถึงบุหร่ี 

 
 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก การสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัด 

แมฮองสอน  
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นิยามศัพทเฉพาะ  
                    พฤติกรรมการสูบบุหรี่   หมายถึง   การแสดงออกของเยาวชนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
ในปจจุบนัของเยาวชนจังหวดัแมฮองสอน ในชวง 30 วันที่ผานมากอนมีการตอบแบบสอบถาม 
อยางนอย ม1ี- 2 วันที่เยาวชนสูบบุหร่ี 
 
                    เยาวชน  หมายถึง  เด็กวัยรุนทั้งเพศชายและเพศหญิงทีก่ําลังศึกษาในสถานศึกษาสาย
สามัญ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาแมฮองสอนเขต 1 และเขต 2  จังหวดัแมฮองสอน   
 
                   บุหรี่   หมายถงึ   ยาสูบที่มีลักษณะเปนมวน จัดเปนซองๆ  หรือยาเสนที่มวนสูบเอง 
 
                    ความรู หมายถึง ความเขาใจ ความคิด การใหความหมายของสิ่งของตางๆ ของ
เยาวชน    รวมทั้งความสามารถและทักษะดานสติปญญา ตอเร่ืองบุหร่ี 
 
 ทัศนคติตอการสบูบุหรี่  หมายถึง ความคิด ความเชื่อของเยาวชนตอการสูบบุหร่ี โดย
แยกเปนทัศนคติสนับสนุนการสูบบุหร่ี ทัศนคติปานกลางตอการสูบบุหร่ีเปนความเชื่อของเยาวชนที่
ไมสนับสนุนและไมตอตานการสูบบุหร่ี และทัศนคติไมดีตอการสูบบุหร่ี จะความคดิ ความเชื่อของ
เยาวชนที่ตอตานการสูบบุหร่ี เชน การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอน เห็นวามี
เด็กผูหญิงและผูชายไมดูนาสนใจที่สูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีไมทําใหรูสึกผอนคลาย ไมไดทําใหน้ําหนกั
ตัวเพิ่ม  
 
  การไดรับควนับุหรี่มือสอง  หมายถึง เยาวชนที่ไมสูบบุหร่ีไดรับควนับุหร่ีที่ผูอ่ืนสูบ
ในสิ่งแวดลอม ทั้งภายในบาน และนอกบาน 
 
  ปจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวของ หมายถึง  เหตุที่ชักนาํใหเยาวชนมพีฤติกรรมสูบบุหร่ี เขาถึง
บหุร่ี  เชน กลุมของเพื่อนทีสู่บบุหร่ี พอแมสูบบุหร่ี  



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
     การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัแมฮองสอนครั้งนี้ ผูวิจยัไดศึกษา
คนควา แนวคดิ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ เพื่อใชประกอบในการศึกษา สําหรับเกบ็
ขอมูลและอภปิรายผลการคนพบ รวมทั้งเปนพื้นฐานและแนวทางวิจัย จึงขอเสนอเนื้อหาสาระ 
สําคัญดังตอไปนี้ 
 

1.  ความรูเกี่ยวกับโรคพิษภยัของบุหร่ี  
                           2.  วัยรุนหรือเยาวชน 
                -  ความหมายของวัยรุนหรือเยาวชน 
                                      -  ลักษณะเดนของวัยรุน  
                                      -  สภาพที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของเด็กวยัรุน 

                     - วยัรุนหรือเยาวชนไทยกับการสูบบุหร่ี 
3.    มาตรการควบคุมการบริโภคบุหร่ีในเยาวชน 

                           4.    แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม  
            -  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
            -  องคประกอบของพฤติกรรม 
             -  ปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย 

           -  แรงสนับสนนุทางสังคม 

 5.    งานวิจยัที่เกี่ยวของ   

1.  ความรูเก่ียวกับโรค พิษภยัของบุหรี ่
 โรคและพิษภยัที่เกดิจากการสูบบุหร่ี 
  

 องคการอนามัยโลกไดประมาณการสูญเสียชีวิตของประชากรโลกจากการสูญเสียชีวิตของ
ประชากรโลกจากการสูบบหุร่ีวามีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นจาก 4 ลานคน ในป ค.ศ. 1998 เปน 4.9 ลาน
คนในป ค.ศ. 2003 และมีแนวโนมที่จะเพิม่ขึ้นเกิน 10 ลานคน ในป ค.ศ. 2030  แสดงวาบุหร่ีเปน
สาเหตุการสูญเสียมากกวาการเสียชีวิตที่เกดิจากมาลาเรีย วัณโรคและจากการเสยีชีวิตของมารดา
และทารกรวมกัน   นอกจากนี้ยังพบวารอยละ70 ของการสูญเสียในอนาคตจะเกดิขึ้นในประเทศ
กําลังพัฒนา    ประมาณป ค.ศ. 2020  บุหร่ีจะเปนสาเหตขุองการตาย  1 ใน 3  ของผูใหญ  ซ่ึงเพิ่มขึ้น



 6

1 ใน 6 ในป ค.ศ. 1990   สําหรับประเทศไทย  จากรายงานสํานักงานสถิติแหงชาติ  ป พ.ศ.2546 
พบวา   สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก คือ  มะเร็งทกุชนิด (73.3 ตอแสนประชากร)   อุบัติเหตุ 
(55.3ตอแสนประชากร)  หวัใจ/ความดนัโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง (51.2 ตอแสนประชากร)  สวน
ใหญมีสาเหตมุาจากบุหร่ีและมีแนวโนมสงูขึ้นทุกป มผูีเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับบุหร่ีถึงปละ 
42,000 คนหรอืวันละ 115 คน หรือช่ัวโมงละ 5 คน เฉพาะคาใชจายในการรักษาผูปวยมะเร็งปอด
เพียงอยางเดยีว  มีจํานวนสงูถึง 3,000 ลานบาท  หากรวมคาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ
และโรคอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี รวมมูลคาของการสูญเสียทางเศรษฐกจิอันเปนผลมาจากการ
เจ็บปวย แลว  ประเทศไทยตองเสยีคาใชจายมากมายซึ่งสูงกวารายไดที่ประเทศไดรับจากภาษีบุหร่ี
หลายเทา   

       กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษาเรื่อง  ภาระโรคและปจจยัเสีย่งของประชากรไทย 
ปพ.ศ. 2542   พบวา ประชาชนไทยตายเนือ่งจากโรคที่เปนที่เปนผลจากการสูบบุหร่ี  ไดแก โรคมะเร็ง   
โรคมะเร็งทางเดินอาหารรวมกับทางเดินหายใจสวนตน โรคกลามเนื้อหวัใจขาดเลือด ภาวะปอดอุดกัน้
เร้ือรัง  โรคหอบหืด  โรคมะเร็งอื่นๆ  วัณโรคและโรคติดเชื้อทางเดินหัวใจอื่นๆ  ประมาณ  34,000  
กวารายและมภีาระโรค 4.8 แสน DALYs  โดยเพศชายมีภาระโรคสูงกวาเพศหญิงเกือบ 10 เทา 
(Stephen  Hamann และคณะ, 2548 : 121-125) 

     บุหร่ีเปนสิ่งที่มีอันตรายตอรางกายของผูสูบและคนขางเคียง บุหร่ีทําใหคนตายทั่วโลก
ประมาณ 5 ลานคนตอปหรือช่ัวโมงละประมาณ 500 คน   ซ่ึงถาไมดําเนนิการใดๆคน จํานวน 500 ลาน
คนที่มีชีวิตอยูในวันนี้จะเสียชีวิตดวยสาเหตุจากบุหร่ีในวันขางหนา โดยครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นจะ
เสียชีวิต ในวัยกลางคนกลาวคือ จะมีชีวิตสัน้กวาที่ควรไปประมาณ 20-25 ป หรือที่ทราบกันโดยทั่วไป
แลววาการสูบบุหร่ี 1 มวนจะทําใหอายุส้ันไปประมาณ 8 นาที (สมาน  ฟูตระกูล, 2549 :  10)    

    องคการอนามัยโลกไดจดัใหการสูบบุหร่ีเปนการเสพสารเสพติด ซ่ึงจากรายงานในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2531 สรุปวาบุหร่ีและการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่นๆ เปนการเสพติด ซ่ึง
ในบุหร่ีมีสารประกอบตางๆอยูประมาณ 4,000 ชนิด มีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 ชนดิ   ซ่ึงสารบาง
ชนิดเปนอนัตรายที่สําคัญดังนี้ 

 
สารประกอบในบุหรี่ 

          1.  นิโคติน    เปนสารสําคัญที่ทําใหคนติดบุหร่ี  ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมองทั้งเปนตัว 
กระตุนและกดประสาทสวนกลาง   ถาไดรับสารนี้ขนาดนอยเชนการสูบบุหร่ี 1- 2 มวนแรก จะทํา
ใหรูสึกกระปรี้กระเปรา    แตถาสูบมากๆหลายๆมวนจะกดประสาทสวนกลางทําใหความรูสึกตางๆ
ชาลง  โดยรอยละ 95 ของนิโคตินจับอยูที่ปอด บางสวนจับอยูที่เยื่อบชุองปาก และบางสวนถูกดดู
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ซึมเขากระแสเลือดมีผลตอตอมหมวกไต  กอใหเกิดการหล่ังสารเอพิเนฟริน (Epinephrine) ทําให
ความดันโลหติสูงขึ้น หัวใจเตนเรว็กวาปกติและไมเปนจังหวะ หลอดเลือดแดงทีแ่ขนและขาหดตัว  
เพิ่มไขมันในเสนเลือด   สารนิโคตินที่พบเปนสวนประกอบในบหุร่ีโดยทัว่ไป 1 มวน จะมีนิโคตนิ
ประมาณ 0.8 - 1.8 มิลลิกรัม (คามาตรฐานสากลกําหนดไว  1  มิลลิกรัมตอมวน)  และการมีกนกรอง
ที่บุหร่ีก็ไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลง     นักวิทยาศาสตรของบริษัทบุหร่ีทราบดวีานิโคตินมีฤทธิ์
เสพติด นั่นคอื เหตุผลสําคญัที่ทําใหคนยงัสูบบุหร่ีและเมื่อยากเลิกก็เลิกไดยากบริษทัฟลลิป มอรริส    
คนพบวา การใสสารอนัคาไลนแอมโมเนยีเขาไปเพือ่ลดภาวะกรดของควนับุหร่ี จะไปทําใหนิโคตนิ
เกดิการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมีทําใหสามารถถูกดดูซึมเขาสูสมองไดเร็วขึ้นและเกือบจะเกดิ
การเสพตดิในทันที  มีการเพาะพนัธุยาสบูใหมอยางลับๆเพื่อใหไดยาสูบที่มีนิโคตินมากขึ้นเปน 2 
เทา รวมทั้งการใสสารเคมีเพื่อเรงอัตราการดูดซึมนิโคตินเขาสูปอดของบริษัทบริติชอเมริกัน โท
แบคโค (มูลนธิิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2549 :  7)   

2.  ทาร  หรือน้ํามันดิน  ประกอบดวยสารอีกหลายชนดิ เกาะตดิกันเปนสีน้ําตาล ทาร 
เปนสารที่กอใหเกดิมะเร็งได เชน มะเร็งปอด กลองเสียง หลอดลม  หลอดอาหาร  ไต  กระเพาะ
ปสสาวะและอืน่ๆ ซ่ึงรอยละ 50 ของทารจะจับอยูที่ปอดทาํใหเกิดการระคายเคืองเปนสาเหตุของอาการ
ไอเรื้อรัง มีเสมหะ คนที่สูบบุหร่ีวนัละซองปอดจะไดรับน้ํามันทารเขาไปในปริมาณ  30  มิลลิกรัมตอ
มวนหรือ 110 กรัมตอป บุหร่ีไทยมีปริมาณทารอยูระหวาง 12 - 24 มิลลิกรัมตอมวน  

3.  คารบอนมอนนอกไซด  เปนกาซที่ทําลายคุณสมบัติการเปนพาหะนาํออกซิเจนของ 
เม็ดเลือดแดงทําใหเมด็เลือดแดงไมสามารถจับออกซิเจนไดเทากับปกติเกิดการขาดออกซิเจน ทําให
มึนงง  ตัดสินใจชา  เหนื่อยงาย  ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจ  

4.  ไฮโดรเจนไซยาไนด เปนกาซพิษที่ทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนตน   ทําใหมีอาการ 
ไอเรื้อรัง มีเสมหะเปนประจาํ โดยเฉพาะในตอนเชาจะมมีากขึ้น 

5.  ไนโตรเจนไดออกไซด  เปนกาซพิษที่ทาํลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลาย และถุงลมทํา 
ใหผนังถุงลมบางโปงพอง ถุงลมเล็กๆหลายอันแตกรวมกันเปนถุงลมใหญ มีผลทําใหมีถุงลมจํานวน
นอยและการยดืหยุนในการหายใจเขา ออกนอยลง จึงเกดิโรคถุงลมปอดโปงพอง 

6.   แอมโมเนยี  มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ  ทําใหแสบตา  แสบจมูก  หลอดลมอักเสบ   
ไอและมีเสมหะมาก  

       7.  สารกัมมันตรังสี  ควันบุหร่ีมีสารโพโลเนียม  210 ที่มรัีงสีแอลฟาอยูเปนสาเหตุการ
เกิดโรคมะเร็งปอด (สํานักโรคไมติดตอ, 2546 :  2-3)   
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โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ 
1. โรคหัวใจและหลอดเลือด  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคหวัใจที่ปองกันได  

ที่สําคัญที่สุดเมื่อเทียบกับสาเหตุของโรคหัวใจอื่นๆ เชน ไขมันในเสนเลอืดสูง  เบาหวาน  ซ่ึงลวน
แลวแตเกิดจากกรรมพันธุ ขณะนี้โรคหัวใจเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย  โดยสวน
ใหญเปนโรคเสนเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขาดเลือดได เมื่อหลอดเลือดตีบจนมีผลทําใหเลือดไมสามารถ
ไปเลี้ยงหวัใจไดจะทําใหเกิดอาการจุกเสียดเจ็บหนาอกและถึงขั้นหัวใจวายไดในที่สุด 

องคการอนามัยโลกไดระบวุา 1  ใน  4  หรือรอยละ 25 ของผูที่เสียชีวิตจากโรคเสน
เลือดหัวใจตีบเปนผลมาจากการสูบบุหร่ี และในสตรีที่ไดรับยาคุมกําเนิดสูบบหุร่ีจะทําใหเสี่ยงตอ
การเปนโรคเสนเลือดหวัใจตบีมากกวาสตรีทั่วไปถึงเกือบ 40 เทาและยังเสีย่งตอการเกิดโรคเสน
เลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกวาสตรีทั่วไป 

จากรายงานการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวา ในกลุมผูสูบบุหร่ีจะมีโอกาสตอการเปน
โรคหวัใจขาดเลือดมากกวาผูไมสูบบุหร่ีถึง 2.4 เทา และถาหากผูสูบบุหร่ีนั้นเปนโรคความดนัโลหติสูง
หรือมีไขมันในเลือดสูง จะเพิ่มความเสีย่งตอเปนโรคหัวใจขาดเลือดถึง 1.5 เทาและถาหากผูสูบบหุร่ี
นั้นเปนทัง้โรคความดนัโลหติสูงและมีไขมนัในเลือดสูง จะเสีย่งตอเปนโรคหวัใจขาดเลือดถึง 8 เทา
ของคนทัว่ไป   โดยเฉลีย่แลวผูที่ติดบหุร่ีจะมีเสนเลือดเสื่อมและเกดิการตีบตันเรว็มากกวาผูไมสูบถึง 
10-15 ป  นอกจากนีย้ังมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหวัใจวายจากกลามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันมากกวา
ผูที่ไมสูบบุหร่ีถึง 10 เทา โดยความเสี่ยงจะเพิ่มตามจํานวนบุหร่ีที่สูบและในกลุมผูที่เกิดภาวะหัวใจ
วายจากกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนั้น  คร่ึงหนึ่งจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีกรอยละ  25  จะไป
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  นั่นคือ  หากเกิดภาวะหัวใจวายจากกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขึ้นแลว  
โอกาสจะมีชีวติอยูนอยลงและมีปญหาในเรือ่งคุณภาพชวีติตอไปดวย 

2.  โรคมะเร็งปอด เปนที่ทราบกันดวีาบุหร่ีมีความสัมพันธกับการเกดิโรคมะเร็ง  ไดมี
การประมาณการวา รอยละ 30  ของผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งในประเทศแถบยุโรปตะวนัตก  อเมริกา
ตอนเหนือและบางสวนของเอเซีย  มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี  โดยเฉพาะบุหร่ีเปนสาเหตุของการ
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอดถึง รอยละ 82 ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณบุหร่ี
ที่สูบตอวันและระยะเวลาทีสู่บบุหร่ี  ผูที่สูบบุหร่ีระหวาง 1-14 มวนตอวนัมีโอกาสเสี่ยงทีจ่ะเสียชีวิต
ดวยโรคมะเรง็ปอดมากกวาผูที่ไมสูบบุหร่ีถึง 8 เทา และหากสูบมากกวา 25 มวนตอวนัมีโอกาสเสีย่งที่
จะเสยีชีวติดวยโรคมะเร็งปอดมากกวาผูที่ไมสูบบุหร่ีถึง 25 เทา นอกจากนี้บุหร่ียังเปนสาเหตุของโรค 
มะเร็งตางๆ ไดแก โรคมะเรง็กลองเสียง  ชองปาก  หลอดอาหาร  ตับออน ไตและกระเพาะปสสาวะ มี
หลักฐานชดัเจนวาบุหร่ีเปนปจจยัเสีย่งของการเกดิมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งกระเพาะอาหารอกีดวย   
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จากสถิติของสหรัฐอเมรกิาพบวา รอยละ 30 ของผูปวยมะเร็งปอดไมไดสูบบุหร่ี แตสูดควันจากบหุร่ี
ที่ผูอ่ืนสูบ   สําหรับในประเทศไทย  ศ.นพ.ธีระ  ล่ิมศิลา  ไดรวบรวมสถิติผูปวยโรคมะเร็งปอดตังแต
ป พ.ศ. 2510 - 2536  ประมาณ 2,000 ราย พบวา  ผูปวยมะเร็งปอดชายมีประวัตเิปนผูสูบบุหร่ีถึง  
รอยละ 92  และ นพ.เวทย อารียชน รายงานจากโรงพยาบาลโรคทรวงอกถึงพฤตกิรรมของผูปวย
โรคมะเร็งปอด  จํานวน  2,660 ราย  ระหวาง  พ.ศ. 2514 – 2516  พบวา ผูปวยมะเร็งปอดชายมี
ประวัติเปนผูสูบบุหร่ีถึงรอยละ 96  และจากรายงานของสถาบันมะเร็งแหงชาติ  พบวา ในปจจุบนั
โรคมะเร็งปอดพบมากเปนอันดับหนึ่งในผูชายไทย   ภาคเหนือมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด พบวามี
ผูปวยโรคมะเร็งปอดทั้งในเพศชายและหญิงสูงกวาภาคอื่นๆ (สํานักโรคไมติดตอ, 2546 : 18-19)   

3. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ซ่ึงหมายถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโปงพอง 
บุหร่ีเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยทาํให
เกิดการอกัเสบระคายเคืองทางเดินหายใจ สงผลทําใหมีการสรางเสมหะมาก  ทําใหผูปวยไอเรื้อรัง
ผนังทางเดินหายใจหนาขึ้นทาํใหชองทางเดนิหายใจแคบลง  เกดิถุงลมโปงพอง   เนื่องจากมีการ
ขยายและทําลายถึงลมเล็กๆในปอด รอยละ 90  ของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมสีาเหตุมาจากการ
สูบบุหร่ี  และมักมีประวัตสูิบบุหร่ีมาไมนอยกวา 1 ซองตอวันเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 20 ป  โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถรักษาหรือแกไขใหปอดกลับมาทํางานปกติไดยาก  ความผิดปกติของ
สมรรถภาพปอดไมสามารถกลับมาเปนปกติไดแมวาจะหยุดสูบมานาน  การตอบสนองตอการรักษา
มีจํากัด  ผูปวยแตละคนตอบสนองการรักษาไดไมเหมือนกัน  

         4. โรคระบบทางเดินอาหาร  สารเคมีในบุหร่ีนัน้มีสวนเกี่ยวของกับการเกดิแผลใน
ทางเดินอาหารสวนบนพบแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน (duodenum) ของผูสูบบุหร่ี
ไดมากกวาและอตัราการหายของแผลชากวาผูที่ไมสูบบุหร่ี รวมถึงมีโอกาสที่แผลจะทะลุสูงขึ้นดวย 

         5.  โรคในชองปาก  มกีารศึกษาทีแ่สดงวาบุหร่ีเปนหนึ่งในปจจยัเสี่ยงของการเกดิโรค
ปริทันตสารเคมีในบุหร่ีทําใหกระบวนการหายของโรคปริทันต และแผลในการผาตัดในชองปาก
หายชาลง  ผูสูบบุหร่ีจะมีคราบหินปูนฝงแนนที่ฟน  เกิดชองวางระหวางเหงือกและฟน  โครงสราง
ของกระดูกและเนื้อเยื่อที่ยดึฟนหายไป นอกจากนี้บหุร่ียังทาํใหเกิดกลิ่นปาก ฟนเหลือง เหงือกรน  
ระคายในคออีกดวย การศึกษาในประเทศสวีเดน พบวา ความชุกในการเกิดโรคปริทันตในผูสูบบุหร่ี
สูงกวาผูไมสูบ 2 เทา  และยิ่งสูบปริมาณมากความเสี่ยงในการเกดิโรคปริทันตก็ยิ่งสงูขึ้น 

          6. โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  เกิดจากเสนเลอืดและประสาทที่ควบคุมการแข็งตัว
ของอวัยวะเพศชายเสื่อม ซ่ึงควันบุหร่ีมีสารทําใหหลอดเลือดตีบแคบลง การทํางานจงึเสื่อมลง นอก 
จากนีย้ังพบวาตัวอสุจิในผูสูบบุหร่ีมีการเคลื่อนไหวผิดปกติมากกวาผูทีไ่มสูบบุหร่ีรวมทั้งจํานวน
อสุจิ ลดลงดวย 
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                     นอกจากนี้การสูบบุหร่ีในวยัเดก็และวยัรุนยังมีผลตอการเติบโตของปอด  และทําให
สมรรถภาพปอดลดลง หากเลิกบหุร่ีไดก็จะทําใหสมรรถภาพปอดกลับมาดีไดเหมือนคนที่ไมสูบ
บุหร่ี(Stephen  Hamannและคณะ, 2548 : 131-135) การสูบบุหร่ียังทําใหเกิดผลกระทบทางดาน
สังคม   เชน  การสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับการใชยาเสพติดชนิดตางๆ  พบวา  รอยละ 95 ของ
วัยรุนที่ตดิโคเคนและเฮโรอนีและรอยละ 62 ของวัยรุนที่ติดเหลาจะเริม่จากการสูบบหุร่ีกอนทั้งสิ้น  
แสดงใหเห็นวาการสูบบุหร่ีในวัยรุนจะนําไปสูปญหาการใชยาเสพตดิ กอใหเกิดปญหาสําคัญและมี
ผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก การสูบบุหร่ีของผูใหญยังทําใหเกดิการเลียนแบบที่ไมเหมาะสม
แกเยาวชน กอใหเกดิอากาศเปนพิษโดยเฉพาะในสถานที่แออัด ซ่ึงจะสงผลใหเกดิความเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภยัรวมถึงอันตรายตอสุขภาพ (สุพัฒน ธีรเวชกจิเจริญชัย, 2541  อางใน พนา  พวงมะลิและ
คณะ, 2546  หนา )  
 

    ผูสูบบุหรี่มือสอง 
    คําวา Passive smoking หรือ Passive  smoker แปลไดวา สูบบุหร่ีมือสองหรือการไดรับ
ควันบุหร่ี Tobacco smoke pollution เปนการที่ผูไมสูบบุหร่ีไดรับควนับุหร่ีที่ผูอ่ืนสูบในสิ่งแวดลอม
(รวมถึงทารกในครรภที่ไดรับควันบุหร่ีจากมารดาที่สูบบุหร่ี)  สวน Environmental Tobacco Smoke 
(ETS) คือ ส่ิงแวดลอมที่เต็มไปดวยควนับหุร่ี  ซ่ึงเปนสิ่งที่เราไดรับโดยที่เราไมตั้งใจและไมตองการ     
   ควันบุหร่ีแบงออกเปน 2 ประเภทคือ Side stream smoke เปนควนัที่ลองลอยจากสวน
ปลายบุหร่ีในชวงระหวางการสูบและหลังสูบ  โดยที่คนสูบไมไดสูบเขาไปและเขาสูบรรยากาศ
โดยตรงอีกประเภท คือ Main stream smoke เปนควันบหุร่ีที่เกิดจากผูสูบสูดอากาศเขาไปผานบุหร่ี  
ผานกนกรองและเขาไปในปอดกอนที่ผูสูบจะพนควันออกสูส่ิงแวดลอม พบวา ควนับุหร่ีสวนใหญ
ในบรรยากาศ รอยละ 85 เปนควันบหุร่ีจากปลายบุหร่ีเขาสูบรรยากาศโดยตรง (Side stream smoke) 
ซ่ึงมีปริมาณความเขมขนของสารพิษหรือสารกอมะเร็งสูงกวา Main stream smoke 

  คนที่ไดรับควันบุหร่ีมีระดบัของโคตินิน ซ่ึงเปนสารประกอบของนิโคตินที่อยูในบุหร่ี 
ประมาณรอยละ 1 ของผูที่สูบบุหร่ี  ในบุคคลที่ไมมีประวตัิสูบบุหร่ีมากอนแตไดรับควนับุหร่ีก็สามารถ
ตรวจพบโคตินนิในรางกายได  เชน ในผูทีม่ีประวัติอยูกับผูสูบบุหร่ี  การไดรับควันบหุร่ีจึงกอใหเกดิ
ผลเสียตอสุขภาพไดเหมือนกบัผูที่สูบบุหร่ีและอาจไดรับผลกระทบมากกวา เชน    เด็กเล็กในครอบครัว
ที่มีผูปกครองหรือสมาชิกรายอื่นสูบบุหร่ี  หรือผูใหญที่มสีมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี  ผูใหญที่ทํางาน
ในสถานที่ที่ไมไดหามสูบบหุร่ี เชน บาร ผับหรือสถานบันเทิงอื่นๆ  และสถานที่นาเปนหวงที่สุดพบวา 
“บาน” เปนแหลงของการไดรับควันบุหร่ีจากสิ่งแวดลอมมากที่สุด (ฉันชาย สิทธิพันธ, 2549 : 4)    เด็กที่
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บิดาหรือมารดาสูบบุหร่ีวันละ 1 ซอง ลูกจะไดรับควนับหุร่ีเหมือนกับการที่เด็กสูบเองปละ  50  ซอง 
(สมาน  ฟูตระกูล, 2549 : 10)    

 
                     สาเหตุการสูบบุหรี่ 

 สาเหตุของคนสูบบุหร่ีในคนทั่วไป   แบงสาเหตุที่ทาํใหคนติดบหุร่ีเปน  3  ประการ 
  ประการแรก    เหตกุระตุน    ความเครียดอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกาย  ใจ  
และสังคมของบุคคล  เชน   การแสดงออกในที่สาธารณชน  ทาํใหเกดิความประหมา  บุคคลเหลานี้คดิ
วาการสูบบหุร่ีชวยใหหายประหมา 
  ประการที่สอง    เหตุสนับสนนุ   การหาซื้อไดสะดวก  งายดาย  พอแมสูบบุหร่ี  
เพื่อนสูบบหุร่ีกันมาก   การโฆษณา  อยากเดนดงั   เชน   เลียนแบบดาราศิลปนชื่อดงั  ทําใหเด็กกอน
วัยรุนและวยัรุนอยากเปนเหมือนดาราก็ทําตาม 
  ประการที่สาม    เหตุโนมเอยีงในบุคลิกภาพ   คนที่สูบบหุร่ีและคนทีไ่มสูบบุหร่ี   มี
บุคลิกภาพที่แตกตางกนัคือ คนที่สูบบหุร่ีมักเปนคนอารมณเปลี่ยนแปลงงาย ตอตานอาํนาจบงัคับ
บัญชา  เจาอารมณวติกกังวลมากกวาคนทีไ่มสูบบุหร่ี  บุคลิกภาพที่แสดงออกดังกลาวทาํใหผูที่ขาด
ความเชือ่มั่นเกดิการเขาใจผดิและสูบบหุร่ีในที่สุด 

          สาเหตกุารสูบบุหร่ีในวยัรุน   อาจมาจากสาเหตุเดยีว  หรือหลายสาเหตุ  ที่สําคัญประการ
แรก  คือ การที่วยัรุนประสบปญหาตางๆในชีวติ  เชนปญหาครอบครวั  เดก็ขาดความภาคภูมใิจใน
ตัวเอง  ขาดความคาดหวงัในชีวติ  ปญหาเร่ืองเพื่อนทั้งในและนอกโรงเรยีน  เมื่อเดก็กลับบานแลว
วาเหวไมพบใครในบานทีใ่หเวลาหรือคอยใหคําปรกึษาแนะนาํจึงหันไปใชชีวิตกบัเพื่อน  ซ่ึงเปน
โอกาสที่เดก็ไดมั่วสุมการสูบบุหร่ี  ปญหาเรื่องโรงเรยีน  เดก็ที่สูบบุหร่ีพบเพือ่นในโรงเรียนเกดิการ
เลียนแบบในกลุมเพื่อนที่ชักชวน  และปญหาทางสังคม  คือ  มีคนสูบบหุร่ีเปนตวัอยาง เชน พอแม ครู
อาจารย  ดารา  โดยเฉพาะกลุมที่เดก็อยูใกลชิด 
          สถาบันมะเรง็แหงชาติ   สรุปวาเดก็ไทยอายุระหวาง  14-19 ป ที่สูบบุหร่ีมีเหตจุูงใจมา
จากพอและบุคคลในครอบครวั  เหตจุูงใจอยางอื่นคือ  สูบตามเพื่อน  สูบเพื่อความโกเก  แสดงตนเปน
ผูใหญ  เปนการแกเขิน  และมีผูแนะนาํผลดีของการสูบบหุร่ี 
          มูลนิธิหมอชาวบาน ไดสรุปสาเหตกุารสูบบหุร่ีในวัยรุนไดดังนี้ คือเดก็ที่มาจาก
ครอบครวัที่สูบบุหร่ีใหเหน็เปนแบบอยาง จะมแีนวโนมในการสูบบหุร่ีมากกวาเด็กที่ผูปกครองไมสูบ
บุหร่ี พี่ชายหรือพี่สาวจะมอิีทธิพลอยางยิง่ตอแบบฉบบัการสูบบหุร่ีของเด็กวยัรุนผูเปนนอง การ
ชักชวนจากเพือ่นและความปรารถนาในการอยากลองอยากเลียนแบบเพื่อนเปนแรงผลกัดันใหสูบบหุร่ี  
การโฆษณา ณ จดุจําหนาย   ทาํใหเดก็เกิดความคุนเคยและเกิดความรูสึกที่ดีตอสินคาคือบหุร่ี  และ
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ตัวอยางจากบคุคลที่เปนทีย่อมรับและมบีทบาทในสงัคม  พฤตกิรรมการสูบบหุร่ีของผูที่มีบทบาทใน
สังคมเชน  ครู  แพทย   นกักฬีา  ดารา  นักรอง  ซ่ึงเปนบุคคลที่วยัรุนใหความสนใจจะมสีวนกระตุนให
วัยรุนสูบบหุร่ีในที่สุด 
 
2.  วัยรุนหรือเยาวชน 
 ความหมายของวัยรุนหรือเยาวชน 
 ความหมายของคําวาเยาวชน (กฤษณา  อิสรเสรี, 2530  อางในสงกรานต  ชูสาย, 2544 : 4)
รวบรวมความหมายของเยาวชนไวดังนี้ 
 ตามนโยบายเยาวชนแหงชาติ  เร่ิมประกาศใชคร้ังแรกอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 กําหนดวา เยาวชนคือ ผูมีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 25 ปบริบูรณ 
 ตามนโยบายสงเสริมและพัฒนาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2520 กําหนดวาเยาวชนคือ ผูที่มี
อายุแรกเกิดถึง 24 ปบริบูรณ 
 ตามรัฐธรรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 62 ระบุไววา การสนับสนุน
และสงเสริมการพัฒนาเยาวชนแหงชาติ  โดยถือวาเยาวชนคือ ผูที่มีอายุไมเกิน 25 ป 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2534 ซ่ึงระบุไววา “เด็ก” 
หมายถึง บุคคลที่อายุเกิน 7 ปบริบูรณแตยังไมเกิน 14 ปบริบูรณและ  “เยาวชน”  หมายถึง บุคคลที่มี
อายุเกิน 14 ปบริบูรณแตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ 
  วัยรุน  คือ วัยที่ส้ินสุดความเปนเด็กเปนวัยที่เปนสะพานไปหาวัยผูใหญ  ไมมีเสนขีดขั้นที่
แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด  แตเปนการกําหนดที่ความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รูปรางเปนสําคัญและถาจะกําหนดลงไปวาเริ่มเมื่อใดก็ถือระยะที่เพศหญิงเริ่มมีประจําเดือน
(Menstruation) และเพศชายเริ่มมีการหลั่งน้ําอสุจิ (Sperm) (สุชา  จันทรเอม, 2538 อางในบุญธรรม  
บุญหมื่น, 2545 : 15) 
 ลักษณะเดนของวัยรุน  
 ธรรมชาติของเด็กวัยรุนที่เหน็เดนชดั  ไดแก 

1. การมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นภายในรางกายมากเปนผลใหอารมณของเดก็เปลี่ยนแปลง 
2. ความตองการบานที่อบอุน  ตองการบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนดวยความเขาใจ และ

ไมบังคับเขมงวดจนเกนิไป 
3. ตองการเพื่อนมาก  กลัวคนในสังคมโดยเฉพาะเพื่อนๆ  ไมยอมรับ  มกัจะเจ็บใจแทน

เพื่อนและจะทุมเทเวลา  ความสนใจ และความรักใหเพื่อนมากกวาวยัอ่ืน ๆ  จะกินจะนอนจะเทีย่วก็
ตองไปดวยกนัและชวยเหลือกัน  แมวาจะอยูหางไกลเขากจ็ะติดตอส่ือสารถึงกันอยูตลอดเวลา 



 13

4. วัยรุนชอบทีจ่ะคบเพือ่นและแสดงออกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมเปนตนวา มีทาทาง
และคําพูดแปลก ๆ หรือแตงกายคลายคลงึกัน 

5. เร่ิมมีความสนใจเพื่อนตางเพศ จึงพยายามกระทําตัวใหเดนเพื่อเรียกรองความสนใจ  
ความรักในวัยนี้เปนความรักที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ รูปรางหนาตาภายนอกมากกวาอุปนิสัยใจ
คอ หรือองคประกอบอื่น ๆ 

6. วัยรุนมกัคิดวาตนเปนผูใหญแลว จึงมักเลียนแบบผูใหญ แสดงความคิดเห็นตางๆ 
อยางรุนแรง  และไมชอบทีจ่ะไดรับการปฏิบัติอยางเด็ก ๆ 

7. ไมตองการที่จะเปดเผยเรื่องราวของตนใหบิดามารดารูโดยส้ินเชิงในทกุเรื่อง 
8. ตองการไดรับการยกยอง  วยัรุนจะโกรธมากถาไดรับการดูถูกเหยยีดหยามจากเพื่อน  

จากครู  หรือบุคคลอื่น  รวมถึงการลอเลียนปมดอยของตนเอง  และไมตองการใหผูใหญนําตนเอง
ไปเปรียบเทยีบกับผูอ่ืน 
 
 สภาพที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของเด็กวัยรุน 
 1. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเด็กวัยรุน ความแตกตางในฐานะของเด็กอาจทําให
เกดิปมดอย มทีัศนคตไิมดีตอสังคมที่อยูอาศัยหรืออาจมพีฤติกรรมฟุงเฟอฟุมเฟอยเกินวัย 
      2.   สุขภาพรางกายและพัฒนาการสุขภาพ        สุขภาพอนามัยมีผลโดยตรงตอสติปญญา 
อารมณ   โดยเฉพาะหากรางกายไมสมประกอบ มักเปนผลใหเดก็วางตวัไมเหมาะสม    เกิดนอยเนือ้
ต่ําใจ และหาทางชดเชยในแบบผิด ๆ 

 3. ความสามารถทางสมองกบัพฤติกรรม เดก็จะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดยอมขึน้อยูกับ
ระดับเชาวนปญญา ความคิดความอานที่มอิีทธิพลจากสื่อตาง ๆ เขามาเกี่ยวของดวย 

4. พฤติกรรมที่เกีย่วของกับบานและครอบครัว  บุคคลในครอบครัว 
5. การใชเวลาวางของเด็ก 
6. การเลือกคบเพื่อน เด็กในวัยนี้ชอบอยูรวมกันเปนกลุม และจะคบเพื่อนที่มีลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่งคลายคลึงกับตน อิทธพิลของเพื่อนสามารถโนมนาวจิตใจของเด็กวยันีใ้หกระทํา
ตามกลุมเพื่อนไดโดยไมยากทั้งในเรื่องที่ดแีละเลว  (นันทา  ชัยพิชิตพนัธ, 2541 อางใน  บุญธรรม  
บุญหมื่น, 2545 : 15-16) 
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วัยรุนหรือเยาวชนไทยกับการสูบบุหรี่ 
จากการทบทวนองคความรูการควบคุมการบริโภคยาสูบ ถึงสถานการณปญหาวัยรุนไทย   

พบวาขอมูลลาสุดที่สรุปและรวบรวมโดย ศูนยขอมูลและเผยแพรมูลนธิิเพื่อการไมสูบบุหร่ี (ประกติ 
วาทีสาธกกิจ, 2547)  ซ่ึงสรุปจากการศึกษาวิจยัของนักวจิัยและนักวิชาการจากหลายสถาบัน มีขอมูล 
สําคัญเกี่ยวกับสถานการณการสูบบุหร่ีของวัยรุนและเยาวชนไทย ปจจุบนัมีเด็กไทยอายุต่ํากวา 18 ป    
เสพติดบุหร่ีเกอืบหาแสนคนและมีเยาวชนอายุต่ํากวา 24 ป เสพติดบุหร่ีหนึ่งลานหาแสนกวาคน  
โดยสถิติพบวา  อายุเฉลี่ยของคนไทยที่เสพติดบุหร่ีเทากบั 18 ปและโดยเฉลี่ยจะเสพติดบุหร่ีตอไป
เปนเวลา 23 ป  จึงจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดโดยสาเหตุสวนใหญเพราะเริ่มปวยแลว   ในแตละปมี
เยาวชนเสพตดิบุหร่ีใหมและกลายเปนผูที่ตองสูบบุหร่ีเปนประจําสองแสนถึงสามแสนคน   ทดแทน
ผูใหญที่สูบบุหร่ีที่เสียชีวติหรือเลิกสูบ  ทําใหจํานวนผูสูบบุหร่ีในประเทศไทยคงตัวอยูที่ 11 ลานคน
ในยี่สิบปที่ผานมา 
 จะเห็นไดวาวยัรุนหรือเยาวชน   เปนวัยเร่ิมตนแหงการเปลี่ยนแปลง มีความตองการตาม
วัยโดยเฉพาะการคบเพื่อน ตองการความสนุกสนานทาทาย อยากรูอยากเห็นชอบทดลองหรือพิสูจน
ความจริงจึงทาํใหเยาวชนถูกชักจูงไปทดลองสิ่งเสพติด เชน บหุร่ี สุรา หรือยาเสพติดชนิดอืน่ๆได
งายกวาวยัอ่ืน นอกจากนี้เยาวชนยงัตองการแสดงตนวาเปนผูใหญ เรียกรองความสนใจ  ไมชอบ
วิธีการสั่งสอนแบบรุนแรง ถาพอแมหรือผูปกครองมีความเขาใจก็จะสามารถประคับประคองให
เยาวชนผานพนชวงวัยนีไ้ปได   เยาวชนกจ็ะมีความประพฤติถูกตองตามครรลองคลองธรรม 
 
3. มาตราการควบคุมการบริโภคบุหรี่ในเยาวชน 
 จากการดําเนินงานควบคุมการบริโภคบุหร่ีในเยาวชนไดมีการกําหนดมาตรการที่สําคัญไว
หลายมาตราการ  ไดแก 

มาตราการทางดานภาษ ี
จากปญหาดังกลาวขางตน จึงทําใหเกิดมาตรการทางดานภาษีซ่ึงเปนเครื่องมอืที่มีประสิทธิภาพ   

ในการลดการสูบบุหร่ีและเพิ่มรายไดใหแกรัฐมากขึ้น การประมาณคาโดย  อิศรา  ศานติศาสน (2546)  
ช้ีใหเห็นวา  การเพิ่มอัตราภาษสีรรพสามิตจากรอยละ 75  เปนรอยละ 76 นัน้ไมเพยีงแตจะลดการบริโภค
บุหร่ีลงเทานั้นแตยังเปนการสรางรายไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,064 ลานบาทใหกับรัฐและในระยะยาวยัง
สามารถชวยประหยดัคาใชจายในการรักษาสุขภาพไดอีกดวย  

การกําหนดใหมีระดับราคาขั้นต่ําสาํหรับผลิตภัณฑยาสูบจะสกัดกั้นผูบริโภคที่“แพตอ
ราคา”  โดยเฉพาะเยาวชนและเปนการปองกันคนกลุมนี้ไมใหสูบบุหร่ีอีกดวย ดงันั้น ราคาของ
ผลิตภณัฑยาสบูจึงควรเพิ่มขึน้โดยสม่าํเสมอ   เพื่อใหสอดคลองกับอัตราเงนิเฟอเพือ่วาผูบริโภคจะไม
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สามารถ ซ้ือหาไดงายดวยรายไดที่เพิ่มขึน้ และเพือ่ใหผูทีสู่บอยูแลวมีเหตุจูงใจทีจ่ะเลกิสูบบุหร่ี (หทัย   
ชิตานนทและคณะ,  2544 อางใน Stephen  Hamannและคณะ, 2548 : 195)  ในป 2544 มีการขึ้นภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีจาก รอยละ 71.5 เปน 75 ยอดจําหนายบุหร่ีของโรงงานยาสูบลดลงเล็กนอยยอด
จําหนายบุหร่ีนําเขาเพิ่มขึ้นในขณะทีภ่าษีโดยรวมก็เพิ่มขึน้เชนกนัในประเด็นนี้ธนาคารโลก  ไดสรุปวา 
การเพิ่มภาษีเพือ่เพิ่มราคาของผลิตภัณฑยาสูบใหสูงขึ้นเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดการ
บริโภคบุหร่ีนอกจากนีย้ังเปนวิธีที่ทําใหวยัรุนเลิกบุหร่ีหรือไมคิดจะลองสูบบุหร่ี เนื่องจากวัยรุนมี
รายไดนอยและมีแนวโนมออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของราคาคอนขางสูง  

จะเห็นไดวาการขึ้นราคาโดยการปรับเปลี่ยนภาษีเปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะนําไปสูการลด
อัตราการสูบบุหร่ี และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน  

 
 มาตราการทางดานกฏหมาย 

เพื่อการควบคมุการเขาถึงบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน     จึงไดมีการบัญญัติ 
กฏหมายขึ้น  ดังนี ้
 1. มาตรา 26(10) แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. 2546  หามมิใหผูใดกระทําการ
จําหนายแลกเปลี่ยนหรือใหสุราหรือบุหร่ีแกเดก็(บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)เวนแตการ
ปฏิบัติทางการแพทย  หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกนิสามหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  ตามมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

2. มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546    หามมิใหเด็ก (บุคคลซึ่งมีอายุต่ํา
กวา 18 ปบริบูรณ) ซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหร่ีหรือเขาไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจําหนายหรือเสพ
สุราหรือบุหร่ี 

3. มาตรา 16/1 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานบริการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 บัญญัติหามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณซ่ึงมิไดทํางานในสถานบริการนั้นเขาไป
ในสถานบริการระหวางเวลาทําการ     หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทตามมาตรา 
28 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวและอาจถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต  นอกจากนี้มาตรา 7 
แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  ไดกําหนดเกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้ง
เปนสถานบริการตองไมอยูใกลชิดวัด  สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  โรงเรียนหรือสถานศึกษา  
โรงพยาบาล  สโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  ในขนาดที่เห็นไดวาจะกอความ
เดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว (บรรเจิด  สิงคะเนติและคณะ,  2547 : 90) 
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4.  มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  หามมิใหผูใดจําหนาย 
ขาย  แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซึ่งตนรูอยูวาผูซ้ือหรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบ
แปดปบริบูรณ  มาตรา 17 ผูใดฝาฝนมาตรา 4 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
สองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (สํานักโรคไมติดตอ,  2548 : 3-5) 

 
     มาตราการควบคุมการโฆษณา 
   มีผลการวิจัยหลายช้ินแสดงใหเห็นวาการโฆษณา ณ จดุจําหนายมีผลตอเด็ก คือ มีอิทธิพล

โดยตรงตอเดก็วาซื้อหรือสูบยี่หอใดและอาจมีผลโดยตรงตอจํานวนเด็กที่ซ้ือบุหร่ี งานวจิัยช้ินหนึ่ง
ในป 2537 พบวา  เยาวชนที่เคยทดลองสูบบหุร่ีเคยเห็นการโฆษณา ณ จุดจําหนายมากกวาเยาวชนที่
ไมเคยทดลองสูบ บริษัทบุหร่ีพยายามเทาที่จะทําไดเพื่อใหรานจําหนายปลีกบุหร่ีวางที่ขายบหุร่ีไว
ใกลหรือปะปนไปกับน้ําอดัลม ลูกอมและหมากฝรั่งซึ่งเปนของที่เดก็ชอบมาก จากการสํารวจที่
ประเทศอังกฤษในเด็กอายุ  15-16  ปพบวา 100 %  เคยเห็นการตลาดบุหร่ี  ณ   จดุจําหนาย  (หทยั   
ชิตานนท, 2547:3-5)ในประเทศไทยไดมกีารบัญญัติกฏหมายหามการโฆษณาและสงเสริมการขาย
คือ พระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  สรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี ้

   มาตรา 3  “โฆษณา”หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีการใดๆใหประชาชนเห็น ได
ยินหรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา 

   มาตรา 6   หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี ้
(1)  ขายสินคาหรือใหบริการโดยการมีการแจก  แถม  ใหผลิตภัณฑยาสูบหรือ 

แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑยาสูบ  แลวแตกรณ ี
(2)  ขายผลิตภณัฑยาสูบ  โดยแจก  แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่นหรือการ 

ใหบริการอยางอื่นประกอบ  
  (3) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน  การแสดง  การใหบริการหรือ
สิทธิประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ
มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 
    มาตรา  7   หามมิใหผูใดแจกจายผลิตภณัฑยาสูบ   ในลักษณะเปนตวัอยางของผลิตภัณฑ
ยาสูบหรือเพื่อใหผลิตภณัฑยาสูบแพรหลาย  หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบ
นั้น  ทั้งนี้ เวนแตเปนการใหโดยประเพณนีิยม 
    มาตรา 8    หามมิใหผูใด โฆษณาผลิตภณัฑยาสูบ    หรือแสดงชื่อ      หรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพมิพ ทางวิทยกุระจายเสยีง  วทิยุ  โทรทัศนหรือส่ิงอื่นใดที่ใชเปนการ
โฆษณาได   หรือใชช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง    การแขงขัน   การให 
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บริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดทีม่ีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อ    หรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ 
   บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง     มิใหใชบังคับกับการถายทอดสดรายการจากตางประเทศ     
ทางวิทยุ  โทรทัศน  และการโฆษณาผลิตภณัฑยาสูบในสิง่พิมพ  ซ่ึงจัดพิมพนอกราชอาณาจักรโดย
มิไดมีวัตถุประสงคใหเขามาจําหนายจายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ 
   มาตรา 9  หามมิใหผูใดโฆษณาสินคาที่ใชช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปน
เครื่องหมายของสินคานั้นในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ 
   มาตรา 10 หามมิใหผูใดผลติ  นําเขาเพื่อขายหรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณา
สินคาอื่นใดทีม่ีรูปลักษณะทาํใหเขาใจวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบประเภทบหุร่ีซิกาแรต
หรือบุหร่ีซิการตามกฎหมายวาดวยยาสูบหรือหีบหอผลิตภัณฑดังกลาว 
 มาตรา 18  ผูใดฝาฝนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 
 มาตรา 19   ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองแสนบาท 
  มาตรา 24 ในกรณีที่ผูฝาฝนมาตรา 4 มาตรา 5  มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 วรรคหนึง่ 
มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 13 เปนผูผลิตหรือผูนําเขา  ผูฝาฝนตองระวางโทษเปนสองเทาของ
โทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น (สํานกัโรคไมติดตอ,  2547) 
 
4.  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
มีนักวิชาการดานตางๆไดใหนิยามความหมายของพฤติกรรมไวมากมาย  ดังนี ้
พฤติกรรม  หมายถึง    ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต    พฤติกรรมของคน

หมายถึง ปฎิกริยาตางๆที่บุคคลแสดงออกทั้งภายในและภายนอกตวับคุคลมีทั้งสังเกตไดและสังเกต
ไมได (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ,  2534 อางใน นิ่มอนงค  งามประภาสม, 2549 : 30) 

พฤติกรรม   หมายถึง  กิจกรรม  เพราะถาเปนการกระทําตองแสดงออกมาใหเห็น  แตถาใช
วา  กิจกรรม   อาจหมายรวมถึงการกระทําที่เปนการแสดงออก   และสิง่ที่เกิดขึ้นภายในแตละบุคคล
ดวย   ดังนัน้พฤติกรรมจะหมายถึง  กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้น  ซ่ึงอาจเปนการกระทําทีบุ่คคลนั้นแสดง
ออกมา      รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกิจกรรมนี้อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัส
หรือไมสามารถสังเกตได    จากคําจํากดัความนี้สามารถแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท  ไดแก 

พฤติกรรมภายนอก (Overt  behavior)  คือ  การกระทําทีเ่กิดขึ้นแลวผูอ่ืนสามารถสังเกตได
โดยตรงดวยประสาทสัมผัส  เชน  การวิ่งและการรับประทานอาหาร เปนตน 
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พฤติกรรมภายใน (Covert  behavior)   คือ   กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคล    ซ่ึง
บุคคลอื่นไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน  ความรูสึกนึกคิด  ความรู  ความเชื่อและคานิยม เปนตน  
พฤติกรรมภายในจะมีสวนผลักดันใหเกดิพฤติกรรมภายนอก  ตัวอยางเชน คนที่มีความเชื่ออยางไร
มักจะปฎิบัตติามความเชื่อนัน้ (เฉลิมพล  ตันสกุล,  2546  : 5-6)  
 องคประกอบของพฤติกรรม 

องคประกอบของพฤติกรรม ตามทฤษฎีของ Bloom (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ,2534 อางใน   
นิ่มอนงค  งามประภาสม, 2549 : 31) ประกอบไปดวย 3 สวนดวยกัน คือ 
 1. ดานความรูหรือพุทธิปญญา (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรู
(Knowledge) ความเขาใจ ความคิด (Thinking) การใหความหมายของสิ่งของตางๆรวมทั้งความ 
สามารถและทักษะดานสติปญญา เปนตน 
 2.  ดานความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติพิสัย (Affective Domain)เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความ
สนใจ ความรูสึกนกึคิด  ความคิดเหน็ ความชอบหรือไมชอบ  การใหคุณคาตอส่ิงทีม่ากระทบคานยิม  
ความเชือ่ของบุคคลตอส่ิงเราตางๆ  รวมถึงทาทีที่แสดงออก  บงชี้ถึงสภาพของจิตใจที่มีตอส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งเปนนามธรรม  เปนพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในจิตใจบคุคล  มีรายละเอียดดังนี ้
 2.1 ทัศนคติ/เจตคติ (Attitude)เปนความรูสึกและ/หรือความคิดเห็นซึ่งบคุคลหรือกลุมมีหรือ
แสดงออกดวยการกระทําหรือวาจาเกี่ยวกับผูคน เหตกุารณ ความเหน็ หรือแนวคดิทฤษฎีตางๆทัศนคต ิ
มีความเกีย่วของกับพฤติกรรมของบุคคล  คือ  ทัศนคติเปนแนวโนมหรือข้ันเตรียมความพรอม
ของพฤติกรรม ทัศนคติเปนการตอบสนองทางดานจิตใจ ซ่ึงคลายกับการตอบสนองทางดาน
รางกาย (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2534 : 3) 
 2.2  คานิยม (Value) คือ   แนวความคิดทั้งที่เห็นไดเดนชัดและไมเดนชัด     ซ่ึงเปน
ลักษณะพิเศษของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวกับวาอะไรเปนสิ่งที่ดี เปนความคดิทีม่ี
อิทธิพลใหบุคคลเลือกกระทาํอันใดอนัหนึง่จากวิธีการทีม่ีอยูหลายๆวิธีหรือเลือกเปาหมายอันใด
อันหนึ่งที่มีอยู 
 2.3  ความเชื่อ (Belief) คือ ความนึกคดิหรือความเขาใจของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่ง     ซ่ึงอาจมี
เหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ไดและความเชื่อนีจ้ะทําใหเกดิการโนมเอียงทีม่นุษยจะประพฤติปฏิบัติตาม
แนวคดิและความเขาใจนั้นๆ จึงอาจกลาวไดวา  ความเชือ่มีอิทธิพลตอการกระทําสิ่งตางๆของบุคคล
ไดนั้น   ตองไดรับการกระตุนใหเกิดขึ้นอยางเหมาะสมกบัชวงเวลา    ความเชื่อของบคุคลอาจ 
เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยองคประกอบบางอยาง (จรรยา  สุวรรณทัต,  2546 : 817) 
 3. ดานการปฏบิัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ทางรางกาย  เปนความตั้งใจเปนความตั้งใจหรือทาทีที่แสดงออกวาจะปฏิบัติในอนาคต 
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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย 
  พัฒน  สุจํานง (อางในนิ่มอนงค  งามประภาสม, 2549 : 31-32)     ไดแบงองคประกอบที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนเปน 10 ประการ คือ 
     1.  กลุมสังคม (Social group) ในที่นี้อาจหมายถึง กลุมชนใดก็ได เชน  กลุมของเพื่อน

บาน กลุมเพือ่นในโรงเรียน กลุมเพื่อนรวมสถาบันเดยีวกัน เปนตน  โดยเฉพาะกลุมเพื่อนทีเ่ปน
วัยรุนจะมีอิทธิพลมาก 

    2.  บุคคลที่เปนแบบอยาง (Identification Figure) บุคคลที่เปนแบบอยางเริ่มจากพอและ
แมที่เปนแบบอยางของลูกหรือบุคคลจําพวกดารานักรอง  ดาราโทรทัศน  ดาราภาพยนตร  ในวยัรุน
จะเห็นไดอยางชัดเจนวายกยองบุคคลเหลานี้    กจ็ะมกีารแสดงพฤติกรรมเหมือนกบับุคคลเหลานั้น 
เชน   การพูด  การเดินและการแตงกาย เปนตน 

     3.   สถานภาพ (Status) อาจจะเปนสถานภาพที่สังคมกําหนดให เชน เพศ ชาย หญิง ลูก
เจาฟา พระองคเจา เปนตน หรืออาจเปนสถานภาพที่บุคคลนั้นหามาไดดวยความสามารถของตนเอง 
เชน ยศตําแหนง  เปนตน เมื่อบุคคลมีสถานภาพแตกตางกัน  การแสดงออกของพฤติกรรมยอม
แตกตางกันออกไป 

      4.  ความเจริญทางดานเทคนิค  จะเหน็ไดวาโลกไดเจริญกาวหนาขึ้นมา  ยอมมอิีทธิพล
ตอพฤติกรรมของคน เชน  สมัยโบราณการทํานาใชแรงงานคนตอมาก็เปลี่ยนเปนใชสัตวและใน
สมัยปจจุบันใชเครื่องจักรทํางาน 

      5. กฎหมาย พฤติกรรมของมนุษยบางสวนถูกควบคมุโดยกฏหมาย  เชน กฎหมายระบุ
วาการฆาบุคคลอื่นยอมมีความผิด  ดังนั้นคนเราบางคนยอมจะไมแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 

      6.  ศาสนา   พฤติกรรมของคนเรามีสวนสัมพันธกับศาสนาเปนอยางมาก ในเรื่องศาสนา
มีกฎเกณฑขอหามที่แตกตางกันไป  ดังนัน้สถานการณอันเดียวกนัคนที่นับถือศาสนาตางกันก็มกีาร
แสดงพฤติกรรมที่แตกตางกนั  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอิทธิพลทางศาสนาทั้งนั้น 

      7. ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ ความเชื่อตางๆ  วฒันธรรมสิ่งตางๆเหลานี้ลวนมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนทั้งนั้น เชน  ประเพณแีตงงานแตละชาตแิตกตาง การแตงงานของชาวเขา
กับชาว เมอืงกแ็ตกตางกนัไป 

      8.  สภาพสิ่งแวดลอม เชน สภาพที่อยูอาศัย  ชุมชนที่อาศัยอยูในชนบทยอมแตกตางไป
จากชุมชนที่อาศัยอยูในเมือง   ความสัมพันธของบุคคลในสังคมนั้นก็แตกตางกันดวย  ในสังคมชนบท
ความสัมพันธของบุคคลเปนแบบ Primary Relationship  เพราะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาก็ตองดู
สังคมนั้นเปนสําคัญ    สวนในสังคมเมืองมีความสัมพันธเปนแบบ Secondary Relationship  ทุกคน
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ถือวาตัวใครตวัมัน  ตางคนตางอยู  ทุกคนจึงแสดงออกมาโดยไมคํานึงถึงสังคม    พฤติกรรมของคน
ในเมืองจึงหากฎหาระเบยีบไมได 

      9. ทัศนคติ  เปนตวัการอยางหนึ่งที่มอิีทธิพลตอการแสดงออกของคน   นกัเรียนที่มี
ทัศนคติไมดีตอวิชาที่เรียนกแ็สดงพฤติกรรมแปลกๆออกมา เชน ไมตัง้ใจเรียนขาดเรียนบอยๆฯลฯ 

      10. การเรียนรู     ในทางจิตวิทยาสมัยใหมเราถือวาพฤติกรรมของคนสวนมากเกิดจาก 
การเรียนรู  คนเราเรียนรูตั้งแตเดก็จนตาย    การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตดิตอกันตลอดไป  
ในการทํางานก็เหมือนกัน  เราเอางานไปใหผูบังคับบัญชาเซ็นวันไหน  ผูบังคับบัญชาหนาไมสบาย
ก็ไมเซ็นวันไหนทาทางสบายทานกเ็ซ็นเราจึงเกิดการเรียนรูถาจะใหเซน็ก็ตองใหเวลาที่ทานสบายใจ 
 
                   แรงสนับสนนุทางสงัคม 
   ความหมายการสนับสนุนทางสงัคม 
   Schaefer, Coyne & Lazarus (1981) ใหความหมายวาการสนับสนุนทางสงัคมเปนสิ่งประคับ  
ประคองจิตใจของบุคคลในสังคมเมื่อบุคคลนั้นเผชิญความเครียดในชีวติ 
   Thoits (1986) ใหความหมายการสนับสนุนทางสังคมวา เปนการที่บุคคลในเครือขาย
สังคม ไดรับความชวยเหลือดานอารมณ สังคม ส่ิงของหรือขอมูล ซ่ึงการสนับสนุนนี้จะชวยให
บุคคลเผชิญกับความเครียดไดในระยะเวลาที่รวดเร็วข้ึน 
   Pender (1987, 1996) ไดใหความหมายวา  การสนับสนุนทางสังคมเปนการที่บุคคลรูสึก
ถึงความเปนเจาของ  การไดรับการยอมรับ  ไดรับความรกั  ไดรับการยกยองนับถือ  รูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  เปนที่ตองการของบุคคลอื่นๆโดยกลุมคนในระบบของสังคมนั้นเองเปนผูใหการสนับสนุน
ดานจิตใจ  อารมณ  วัสดุอุปกรณ  ขาวสาร  คําแนะนําอันจะทําใหบุคคลสามารถดํารงอยูในสังคมได
อยางเหมาะสม   
 
  ชนิดของการสนับสนุนทางสังคม 
  Schaefer et al. (Cited in Tilden, 1985) แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิดคือ 
                  1. การสนบัสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถงึ ความผูกพันใกลชิดการ
ไดรับการยนืยนั   ทําใหบุคคลไดรับความรักหรือไดรับการดูแลเอาใจใส 

 2. การสนับสนุนดานสิ่งของและบริการ(Tangible Support) หมายถึง การไดรับความ
ชวยเหลือดานวัตถุส่ิงของและการบริการ 
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 3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) หมายถึง    การไดรับขอมูล
ขาวสารทําใหบุคคลสามารถนําไปแกไขปญหาหรือขอมูลปอนกลับ ทําใหบุคคลรับรูถึงพฤติกรรม
และการปฎิบตัิตน 
 Thoits (1986) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิดคือ  
  1. การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental Aid) หมายถึง  การไดรับความชวยเหลือ
ดานแรงงาน  วัสดุ  อุปกรณ  ส่ิงของ  เงินทองที่จะทําใหบุคคลไดรับนั้นสามารถดํารงบทบาทหรือ
หนาที่รับผิดชอบไดตามปกติ 
                   2.  การสนับสนนุดานขอมูลขาวสาร (Information Aid)  หมายถึง    การไดรับขอมูลขาวสาร 
รวมทั้งคําแนะนําและการปอนกลับ 
                  3. การสนับสนุนดานอารมณและสังคม (Social Emotional Aid) หมายถึง การไดรับ
ความรัก การดแูลเอาใจใส การไดรับการยอมรับ เห็นคุณคาและรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม 
  Pender (1996) ไดแบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ชนิด  คือ 
    1.  การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนการใหการชวยเหลือสนับสนุน
การมีสวนรวม  ซ่ึงอาจเปนการชวยในสภาวะซึมเศรา 
    2.  การสนับสนุนดานขอมลูขาวสาร (Information Support) เปนการชวยเหลือบุคคลให
เกิดความเขาใจ ควรทําอยางไรถึงจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอตนเอง 
    3.   การชวยเหลือดานทรัพยากร (Instrumental Aid)  เปนการชวยเหลือในเรื่องงาน 
    4.  การยอมรับ (Affirmation) เปนการชวยใหบุคคลแตละคนเขาใจภาวะและศักยภาพที่
เปนจริงของตนเอง   
 
 

   แหลงท่ีมาของการสนับสนนุทางสงัคม 
  Pender (1996) แบงแหลงสนับสนุนทางสงัคมออกเปน 

1. กลุมที่มีความผูกพันตามธรรมชาติ (Natural Support System) ไดแก  ครอบครัวซ่ึง
เปนกลุมสนบัสนุนทางสังคมระดับปฐมภมูิ ครอบครวัทีม่ีการสนับสนนุทางสังคมทีเ่หมาะสม  สมาชิก 
ในครอบครัวตองรับรูถึงความตองการของกันและกัน 

2. กลุมเพื่อน (Peer Support System) เปนการสนับสนุนที่ไดรับจากบุคคลที่มีประสบการณ 
มีความชํานาญในการที่จะคนควาหาความตองการ สามารถที่จะชักนําใหบรรลุถึงความสําเร็จและ
สามารถปรับตัวไดอยางดใีนสถานการณที่เลวรายตางๆในชีวิตได 
     3.  กลุมองคกรทางศาสนา (Organized Religion Support System)  ไดแก  พระ ผูนํา
ศาสนาหรือบุคคลอื่นในองคกรศาสนา โดยยดึหลักคําสอนของศาสนาเปนเปาหมายในการสนับสนนุ 
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 4.  กลุมองคกรที่ใหการสนบัสนุนชวยเหลือ  ซ่ึงเปนกลุมผูใหการดแูลหรือผูชวยเหลือใน
วิชาชีพ (Organized Support System of Care Giving or Helping Professional)  ไดแก บุคลากรทาง
สุขภาพ  แพทย  พยาบาล  นกัสังคมสงเคราะหนกัจิตวิทยา  ที่จะชวยใหบุคคลรูจักการสงเสริม
ปองกันและดแูลและฟนฟูสุขภาพตนเองและผูใกลชิด 
    5.   กลุมองคกรที่ไมใชกลุมวิชาชีพดานสุขภาพ(Organized Support Groups not  Directed 
by  Health Professional)  ไดแก กลุมอาสาสมัครและกลุมที่ใหการชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั   กลุมอาสา 
สมัครเปนกลุมที่ใหการชวยเหลือบุคคลที่มคีวามตองการ หรือมีเหตบุางอยางที่บุคคลไมสามารถจัดหา
บริการใหแกตนเองได (อมรรัตน  หาญจริง,  2546 : 19-23) 
 แรงสนับสนุนทางสังคมเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ ปจจัยภายนอกตวับคุคล
รูปแบบพฤตกิรรมนี้อาศัยแนวคดิหลักการจากจติวทิยาสังคมพบวา “การตัดสินใจของคนสวนใหญ มัก
เกดิจากบคุคลที่มีความสําคญั หรือมีอํานาจเหนือกวาตวัเราตลอดเวลา” 
 รูปแบบนี้ประกอบไปดวยองคประกอบ  3 ดานดวยกันคอื 

1.    การที่คนเราจะมีพฤติกรรมนั้นเนื่องมาจากผูใหแรงสนับสนุน  คือ  กลุมบุคคลหรือ
บุคคลตัวอยาง  เชน  บุตร  สามี  ภรรยา  เพื่อน  ผูบังคบับัญชา  ญาต ิ  พี่นอง  เจาหนาที่ ฯลฯ  เปน
ส่ือสารใหผูรับแรงสนับสนุนมีพฤติกรรมไดโดยการสื่อสารระหวางผูใหและผูรับแรงสนับสนุนนัน้  
ซ่ึงจะตองใหผูรับแรงสนับสนุนมีความรูสึกวาเชื่อวาผูใหแรงสนับสนุนนั้น ใหความรักหวังดีและ
หวงใย 
       2.   ใหผูรับแรงสนับสนุนเชื่อวา ถาหากเขากระทําสิ่งนั้น ๆ (พฤติกรรม)     แลวตัวของ
เขาจะมีคณุคาตอตนเองและสังคม 

       3.    ตองใหผูรับแรงสนับสนุน รูสึกวาตัวของเขาเปนประโยชนตอ   ครอบครัว   ชุมชน 
และสังคม ซ่ึงแรงสนับสนุนที่ใหนั้นจะเปนขาวสาร วสัดุ ส่ิงของหรือจิตใจกไ็ด (บุญธรรม บุญ
หมื่น, 2545 : 24) 

 จากการศึกษาแนวคดิทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม    จะเหน็ไดวาแหลงที่มาของการสนับ 
สนุนทางสังคมที่ทําใหเยาวชนเสพยาเสพตดิ สวนใหญมาจากกลุมเพือ่นและกลุมทีม่ีความผูกพนั ตาม
ธรรมชาต ิคือ ครอบครวั       ในการศึกษาครั้งนี้จึงศกึษาแหลงสนบัสนนุทางสังคมที่ทาํใหเยาวชน     
สูบบุหร่ี ตามแนวคิดของ Pender  (1996)  คือ    อิทธิพลเพือ่นและบุคคลใกลชิดในครอบครัว   
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5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
     กองเกียรติ พรรณวด ี(2539) ไดทาํการศกึษาอุปสงคบุหร่ีสวนบุคคลจากขอมูลภาคตัดขวาง 

กรณศีึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีจดุประสงคเพือ่ศกึษาความนาจะเปนของการลด
ปริมาณกรสูบบุหร่ี การพยามยามเลกิสูบบหุร่ี และอุปสงคบุหร่ีสวนบุคคล ผลการศกึษาพบวาผูมีเดก็
อายไุมเกิน 5 ป ที่พกัอาศยัในบาน และผูทาํงานในองคกรของรฐั มีความนาจะเปนที่จะพยายามเลิกสบู
บุหร่ี แตผูที่มรีายไดสวนตวัตอเดอืนสูงกวา 20,000 บาทจะมแีนวโนมที่จะไมเลิกสูบบุหร่ี สําหรับ
การศกึษาการลดปริมาณการสูบบุหร่ีใน 1 ป ที่ผานมา ปรากฏวาผูมีโรคประจําตัว ผูที่สูบบุหร่ีใน
ปริมาณมากเมือ่ปที่ผานมา ผูที่มีสมาชกิในบานสูบบหุร่ีดวย จะมีแนวโนมสูงที่จะลดการสูบบุหร่ี 
สําหรับในการศึกษาแบบจําลองอุปสงคบหุร่ีสวนบุคคล อุปสงคบุหร่ีจะขึ้นอยูกับปรมิาณการสูบบหุร่ี
ในอดีตเปนหลักและมคีวามสมัพันธในทางบวก เพราะบหุร่ีเปนสินคาที่เสพตดิ ในขณะที่จาํนวนปที่
สูบบุหร่ีและรายไดสวนตวัของผูสูบบุหร่ี จะสงผลตออุปสงคในทางบวก สวนอายุของผูสูบบุหร่ีและ
ราคาบหุร่ีจะสงผลตออุปสงคในทางลบ ประมาณคาความยดืหยุนของอุปสงคตอรายไดเทากบั 0.04 
และคาความยดืหยุนของอุปสงคตอราคาเทากับ -0.10 ผลการศกึษาแสดงใหเหน็วา หากรัฐจะควบคุม
ปริมาณการสบูบุหร่ีไมใหมากจนเกนิไป ไมสามารถใชเพียงมาตรการภาษี ขอเสนอแนะจากการศกึษา 
คือการรณรงคเพื่อการเลกิสูบบุหร่ี โดยเนนไปยงักลุมเยาวชนอายไุมเกิน 25 ป เนื่องจากเปนชวงอายุทีผู่
ติดบหุร่ีสวนใหญจะเริ่มสูบบุหร่ี และการรณรงคไปยังบุคคลรอบขางใหชักชวนผูสูบบุหร่ีใหเลิก 
รวมทัง้การเนนผลเสยีที่เกิดกับเด็กเล็กทีอ่ายุไมเกนิ 5 ป  

     บุศยา  ณ ปอมเพชร (2539) ไดทาํการศกึษาปจจยัทีเ่กีย่วของกับพฤตกิรรมการสูบบหุร่ีของ
นักเรียนชายระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ในกรงุเทพมหานคร โดยสุมตวัอยาง จาํนวน 400 คน พบวา 
นักเรียนชายสวนมากเริ่มสูบบุหร่ีระหวางอาย ุ13 – 15 ป อายเุฉลี่ย 14.9 ป เร่ิมสูบบุหร่ีมาเปนเวลา 1 – 3 
ป เร่ิมสูบเพราะอยากลอง บหุร่ีมวนแรกไดจากเพื่อนสนิท ปริมาณการสูบวนัละ 1 – 5 มวน ปจจัยนาํ
ไดแก ความรู ทัศนคต ิเกี่ยวกับบหุร่ี อายุ ผลการเรียน รายไดครอบครวั อาชีพของบดิามารดา สถานทีท่ี่
พักอาศัย มคีวามสัมพนัธอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจยัเอือ้ไดแก คาใชจายที่ไดรับจาก
ผูปกครอง ราคาบุหร่ี การไดมาของบหุร่ี แหลงซื้อบุหร่ี และสถานทีสู่บบุหร่ี มคีวามสัมพนัธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 สวนปจจยัสนับสนนุไดแก การมเีพื่อนสนิทสูบบหุร่ี การมีครูสูบบหุร่ี 
กฎระเบยีบขอบังคับหามสูบบุหร่ีในวิทยาลยั มีความสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05   

    สรุางครัตน  ไชยสถติย (2540) ไดทําการศึกษาอปุสงคการบริโภคบหุร่ีของไทย โดยแบง
การศกึษาออกเปนสองสวนทีสํ่าคัญ คือ อุตสาหกรรมบุหร่ี และปจจยัที่มีอิทธพิลในการกําหนด
อุปสงคของการบริโภคบุหร่ี โดยในสวนของอุตสาหกรรมบุหร่ีไดพจิารณาเกีย่วกับการผลิต การ
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บริโภค ราคาเฉลี่ย และราคาที่แทจริงของบุหร่ี พรอมทัง้ผลกระทบที่เกิดจากอุสาหกรรมบุหร่ี พบวา
การผลิตบหุร่ีกอใหเกดิรายไดการจางงานของแรงงานทั้งในภาคเกษตร และรายไดในรูปเงนิตรา
ตางประเทศ เนื่องจากการสงออกใบยาสูบไปจาํหนายยังตางประเทศ สวนในภาคอุตสาหกรรมนอกจาก
จะกอใหเกดิการจางงานแลว รัฐบาลยังไดรับรายไดจากภาษีบุหร่ีประมาณรอยละ 2 ขอรายไดจากภาษี
ทั้งหมดที่รัฐบาลจัดเกบ็ได สําหรับการศกึษาอุปสงคการบริโภคบหุร่ีระหวางป 2529 ถึง 2539 พบวา 
อุปสงคของการบริโภคบุหร่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4 ตอป และประมาณรอยละ 95 
ของจาํนวนประชากรทัง้หมดที่สูบบุหร่ีจะเปนเพศชาย โดยประชากรที่อยูในกลุมอายุตัง้แต 20 ปขึ้นไป 
และมีการศกึษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา เปนกลุมที่มอัีตราการสูบบหุร่ีสูงสุด ในการศกึษาเกีย่วกับ
ปจจยัที่มอิีทธพิลในการกําหนดอปุสงคของการบริโภคบหุร่ีนัน้ เปนการหาความสัมพันธระหวาง
อุปสงคของการบริโภคบุหร่ีกับปจจยัตางๆ ไดแกราคาเฉลี่ยของบหุร่ี รายได ระยะเวลา ปริมาณการ
บริโภคบหุร่ีปที่ผานมา และการรณรงตอตานบุหร่ีของรัฐบาล ในการศกึษาไดใชขอมลูรายป
ครอบคลุมระยะเวลา 20 ป ตัง้แตป 2520 – 2539 โดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหคุูณดวยวิธีกาํลัง
สองนอยที่สุด พบวา ปจจยัที่มีนยัสําคัญทางสถิตใินการกําหนดอุปสงคของการบริโภคบหุร่ีของไทย 
คือรายได โดยมีความสัมพันธในทางบวก ความยดืหยุนของอุปสงคเมื่อเทยีบกับรายไดมีคาเทากบั 
0.462 

    จันทนา จันทรไพจิตร(2541)  ไดทําการศึกษาเหตุผลในการสูบบหุร่ีของนกัเรยีนชัน้มัธยม 
ศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงใหม กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีไ่ดจากการ
เลือกตวัอยางแบบเจาะจงจากโรงเรยีนทีม่ีขอมูลนักเรยีนสบูบุหร่ีในโรงเรียนจํานวน 30 คนขึน้ไป ได
กลุมตวัอยาง150 คน เครื่องมือทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมลู
ทั่วไป เหตุผลในการสูบบหุร่ี และพฤตกิรรมการสูบบหุร่ีของนกัเรยีน ผลการศกึษาพบวา สาเหตใุน
การสูบบหุร่ีของนกัเรยีนจําแนกตามปจจัยเชิงจิตวิทยาในระดบัมากคือ เพราะอยากทดลองสูบ ในระดับ
ปานกลางคือเพื่อผอนคลายความเครยีด ปจจยัเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอเหตุผลในการสูบ
บุหร่ีในระดบัปานกลางคือ เพราะเพื่อนชวนใหสูบ สูบเพื่อเขาสังคมกบัเพื่อนที่สูบบหุร่ี และตองการ
ยอมรบัจากเพือ่น พฤติกรรมการสูบบหุร่ี เร่ิมสูบที่อายุระหวาง 13 – 16 ป ใชเวลาหลังเลิกเรยีน และพกั
กลางวนั สูบในหองน้ําของโรงเรยีนหรือสูบบุหร่ีในหองน้ําสาธารณะนอกโรงเรยีน   

   อัจฉราวรรณ  สรอยทอง (2542) ไดทําการศึกษาปจจยัที่มีผลตอพฤตกิรรมการสูบบหุร่ีใน
กลุมวยัรุน มวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาอตัราการสูบบุหร่ี พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ความรู ทัศนคตเิกีย่วกบั
บุหร่ี และปจจัยตางๆ ที่มคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุน กลุมตัวอยางเปนเด็ก
นักเรียนระดบัชั้น ม. 1 – 6 ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวม 10 แหง โดยสุมตวัอยางที่ศึกษาจาํนวน 2,243 ราย 
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา อัตราการสูบบหุร่ีในกลุมวัยรุนเทากบัรอยละ 
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17.6 โดยเปนกลุมที่เคยสูบบหุร่ีรอยละ 11.6 และกลุมที่ปจจุบนัสูบุหร่ีรอยละ 6.0 กลุมที่สูบบุหร่ีพบวา
เร่ิมสูบบหุร่ีเมือ่อายเุฉลีย่ 10 – 14 ป และพบวากลุมสูบบหุร่ีและกลุมเคยสูบบหุร่ีมีพฤติกรรมตางๆ ของ
การสูบบหุร่ี ไดแก ระยะเวลาการสูบ ชวงเวลาของการสูบ ลักษณะการสูบ ปริมาณการสูบ และ
คาใชจายในการซื้อบหุร่ี แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p-value < 0.05) และความรูเกีย่วกับ
บุหร่ีระหวางกลุมสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีไมแตกตางกนั สวนทศันคติเกี่ยวกับบหุร่ีพบวากลุมสูบบหุร่ี
และไมสูบบหุร่ีมีทัศนคตเิกีย่วกบับหุร่ีแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)    และ
ปจจยัที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดแก เพศ การสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา การเปน
นักกฬีา การดืม่เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล การมีบุคคลใกลชิดสูบบหุร่ี การมีปญหาหรือเร่ืองกลุมใจ   

   สภุาพร  ทองศรี (2543) ไดทําการศกึษาปจจยัที่สงผลตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน
ระดบัมัธยมศกึษาในโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
กลุมตวัอยางทีใ่ชคือนกัเรียนที่มพีฤติกรรมการสูบบหุร่ี จาํนวน 127 คน ผลการศึกษาพบวา นกัเรียน
สวนมากเริ่มสบูบุหร่ีระหวางอาย ุ13 – 15 ป เฉลี่ยอาย ุ13.24 ป สูบมาเปนเวลา 1 – 3 ป บหุร่ีมวนแรกได
จากเพื่อนสนิท คาใชจายเกีย่วกับการสูบบหุร่ีเฉลี่ยเดือนละ 126.73 บาท การมเีพื่อนสนทิสูบบุหร่ี การ
มีตัวแบบสูบบหุร่ีในสื่อมวลชน และปจจยัสภาพแวดลอมทางสังคมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการ
สูบบุหร่ีดานความถี่ในการสบูบุหร่ีอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
     ยุพยง  วงศฝน (2544) ไดทําการศึกษาความสัมพนัธระหวางบทบาทของครอบครวักบัการ
สูบบุหร่ีของนกัศกึษาชายวิทยาลยัสังกดักรมอาชวีศกึษา เขตอําเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม จํานวน 285 
คน คดัเลือกกลุมตวัอยางโดยวธีิสุมแบบแบงชัน้สัดสวน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผล
การศกึษาพบวา กลุมตวัอยางที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีคดิเปนรอยละ 30.9 และ 61.1 ตามลําดับ โดย
บทบาทของครอบครวัดานการเปนแบบอยางมีความสัมพนัธกับการสูบบุหร่ี อยางมนียัสําคัญทางสถติิ 
สําหรับบทบาทของครอบครวัดานการอบรมเลี้ยงดแูละดานการสนบัสนนุขอมูลขาวสาร ไมมีความ 
สัมพันธทางสถิติ สําหรับบทบาทของครอบครัวโดยรวมพบวา ในกลุมไมสูบบหุร่ี ครอบครวัมกีาร
ปฏิบัติตอนกัศกึษาในระดับดมีาก สูงกวากลุมสูบบุหร่ี คดิเปนรอยละ 79.1 และ 20.9 ตามลําดับ ผล
การศกึษาแสดงใหเห็นวา การเปนแบบอยางของครอบครวัมีผลตอการสูบบุหร่ี ดงันัน้ บิดามารดา หรือ
บุคคลในครอบครัว ควรตระหนกัถึงวามสาํคัญในเรื่องดังกลาว โดยเปนแบบอยางที่ดแีกบุตรหลานใน
ครอบครวั    

   อิศรา  ศานติศาสน (2546) ไดทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจของการควบคมุบุหร่ีใน
ประเทศไทย พบวารายไดจากภาษีของของผลิตภณัฑยาสูบมีมูลคามากกวารอยละ 5 ของรายไดทัง้หมด
ที่รัฐไดรับ ตวัเลขการสูบบหุร่ีนั้น ผูชายมมีากกวาผูหญิง (รอยละ 50 และรอยละ 3 ตามลําดับ ) และมี
อัตราการสูบบหุร่ีในเขตชนบทมากกวาในเขตเมือง (รอยละ 26 และรอยละ 18 ตามลําดับ) ไดมกีาร
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วิเคราะหความยืดหยุนตอราคาและรายได พบวาคาความยืดหยุนเหลานัน้ผันแปรตามชั้นรายได
แตกตางระหวางพืน้ที่เมืองและพืน้ที่ชนบท โดยภาพรวมความยดืหยุนของอุปสงคตอราคาคือ – 0.39 
และความยดืหยุนของอุปสงคตอรายไดคือ 0.70 ซ่ึงใกลเคยีงกับคาประมาณทีไ่ดจากประเทศที่มีรายได
ปานกลางอื่นๆ การประมาณคาอัตราภาษี พบวาการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตจากรอยละ 75 เปนรอย
ละ 76 นั้น จะทําใหลดการบริโภคบหุร่ีลงไดทั้งหมดเฉลีย่รอยละ 1.64 กลุมทีย่ากจนที่สุดจะลดลงได
รอยละ 4.18 กลุมที่รวยท่ีสุดจะลดลงไดรอยละ 0.17 การเพิ่มอัตราภาษนีอกจากจะทาํใหลดการบริโภค
บุหร่ี ยงัเปนการสรางรายไดเพิม่ขึ้นอกีประมาณ 1,064 ลานบาทใหกับรัฐ สวนขอเสนอแนะทาง
นโยบาย 2 ประการที่สําคญัคือ ใหคงการใชนโยบายทางภาษีเพื่อลดการสูบบหุร่ีและลดรายจายดาน
สุขภาพที่จะเกดิขึ้นในอนาคต และใหบงัคบัใชมาตรการในการควบคมุบหุร่ีมาตรการดานอืน่ๆ ที่มอียู
ใหดียิ่งขึน้            
 
กรอบการวิจัย 

 

 

 
 
 

ปจจัยนํา เพศ  อายุ  การศึกษา 

ความรู และทศันคติตอยาสบู   

การไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง   

ความรูจากขอความในสื่อ 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

การโฆษณาเกีย่วกับบุหร่ี 

การรับรูเร่ืองกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 



 

 
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนี ้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัแมฮองสอน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม  ในชวง 
เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยใชระเบียบวิธีศึกษา ดังตอไปนี ้

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

                              ประชากร คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน ระดับมัธยม ศึกษา
ตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่าร 
ศึกษาแมฮองสอนเขต 1 และ เขต 2  จังหวัดแมฮองสอน  ในภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 
                       การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามลําดับดังนี้ 
                                1)   คัดเลือกอําเภอ โดยจําแนกอําเภอออกเปน 2 กลุม ไดแก อําเภอเมือง และ
ไมใชอําเภอเมือง โดยกลุมที่ไมใชอําเภอเมือง สุมเลือก 1 อําเภอดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Sampling  Method) โดยการจับสลาก  จากทั้งหมด 6 อําเภอ คือ อําเภอปาย อําเภอปางมะผา อําเภอ
ขุนยวม  อําเภอแมลานอย  อําเภอแมสะเรียง  อําเภอที่สุมได คือ  อําเภอแมสะเรียง 
                                2)  คัดเลือกโรงเรียนโดยแตละอําเภอไดจําแนกโรงเรียนออกเปน 3 ระดับคือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คัดเลือกโรงเรียนแตละระดับ โรงเรียนที่ไมใชเขตอําเภอเมือง  ได
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 แหง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 แหง 
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง ไดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 แหง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 1 แหง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 แหง                                   

3)   คัดเลือกหองเรียนและสุมนักเรียนในแตละระดับชั้นดวยการสุมอยางงายไดสุม 
เลือกเพศชาย และเพศหญิงในสัดสวนเทากัน ไดกลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน 300 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 300 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวนตัวอยาง 300 
คน รวมจํานวนตัวอยางรวมทั้งสิ้น 1,500 คน ซ่ึงแบงเปนกลุมอําเภอเมือง 900 คน และกลุมที่ไมใช
อําเภอเมือง  600 คน  
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   พื้นท่ีและระยะเวลาในการศึกษา  ในการศึกษาครั้งนี้ คอื สถานศึกษาสายสามัญ 
ประกอบดวย ระดับมัธยมศกึษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสาย
อาชีพระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ที่ตั้งอยูในพืน้ที่จังหวัดแมฮองสอน  ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปการศึกษา 2551 

ตารางที่ 1 จํานวนตวัอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน 
ระดับมัธยมตน ระดับมัธยมปลาย ระดับปวช.  

อําเภอ 
 

รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
   เมือง 900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  แมสะเรียง 600 100 100 100 100 100 100 - - - 
             รวม 1500 200 200 200 200 200 200 100 100 100 

 
        ตารางที่ 2  กรอบการสุมตัวอยางและโรงเรียนที่สุมไดจําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ ชื่อโรงเรียนมธัยมท้ังหมด ชื่อโรงเรียนท่ีสุมได   
อําเภอเมือง 1. ชุมชนบานหมอกจําแป 1.โรงเรียนเทศบาลแมฮองสอน 

 2. รมเกลาปางตอง 2.โรงเรียนชุมชนหมอกจําแเป 
 3. บานในสอย 3.โรงเรียนหองสอนศึกษา 
 4. บานหวยปูลิง 
 5. ชุมชนบานผาบอง 

4.วิทยาลัยการอาชีพนวมนิทราชินี 
    แมฮองสอน 

 6. บานปาลาน  

 7. เสรีวิทยา  

 8. บานหวยผา  

 9. ไทยรัฐวิทยา99 (บานแมสุยะ)  

 10. หองสอนศึกษา  

อําเภอแมสะเรียง 1.บานแพะพิทยา 1.โรงเรียนสังวาลยวิทยา 
 2.เจาพอหลวงอุปถัมภ 10 2.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 
 3.สังวาลยวิทยา 3.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 (ทุงพราว) 
 4.บานอมพาย 4.โรงเรียนแมสะเรียงบริพัตร 
 5.บานหวยโผ  
 6.บานหวยทราย  
 7.บานหวยสิงห  
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        ตารางที่  2  กรอบการสุมตัวอยางและโรงเรียนที่สุมไดจําแนกตามอําเภอ (ตอ) 

อําเภอ ชื่อโรงเรียนมธัยมท้ังหมด ชื่อโรงเรียนท่ีสุมได   
 8.ชุมชนบานน้ําดิบ  
 9.ไทยรัฐวิทยา33 (ทุงพราว)  
 10.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร  
 11.บานไรวิทยา  

 
3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 

การสํารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนโดยใช 
แบบสอบถาม ไดแก   แบบสอบถามหลักสรางโดย  ศจย.  ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจ
การสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth 
Tobacco Survey - GYTS) และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวัยรุนตอภาพคํา
เตือนบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550  แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 58 ขอ 
แบงเปน 7 สวน ดังนี้  

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

 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน  ใชแบบสอบถามและ
สัมภาษณโดยคณะผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูล ซ่ึงไดวิธีการดําเนินการ  ประกอบดวย  3  
ขั้นตอนคือ 
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                       4.1   การเตรียมการ 
                                 -    ผูวิจัยจัดประชุมเตรียมทีมงาน รวมปฏิบัติการศึกษา  
                        -    ทําหนังสือขอความรวมมอืในการเก็บขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และเจาหนาทีผู่เกี่ยวของ 
                          -    ประสานงานกับโรงเรียนที่จะเปนพื้นที่เปาหมาย พรอมนัดหมายวนั 
เวลา เพื่อการเก็บขอมูล 
 
                        4.2    การเก็บขอมูล   
                        -   คณะผูวิจยัไดใชแบบสอบถามแบบตอบเอง  โดยผูวิจัยและคณะไดออกไปเกบ็
ขอมูลตามโรงเรียนและวิทยาลัยที่สุมได   กอนใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามไดทําการชี้แจง
วัตถุประสงคของโครงการฯ และรายละเอียดของแบบสอบถามใหกบักลุมตัวอยาง พรอมทั้งรับรอง
วาการใหขอมลูในครั้งนี้จะไมมีผลเสียหรือเกิดผลกระทบใดๆตอผูใหขอมูลหรือทางโรงเรียนและ
ผลการศึกษาจะไมมีการเปดเผยชื่อโรงเรียน  

-    นักเรียนทําแบบสอบถามในชั้นเรียนตามจํานวน 
-    ทีมวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  และตรวจสอบความครบถวนของขอมูล ตาม 

จํานวนกลุมตวัอยาง  
 
                        4.3   การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห  และเขียนรายงานฉบับราง 
                                คณะทํางาน และทีมวจิยัไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  เพื่อนําขอมูลมา
ลงรหัสและบันทึกขอมูล  หากพบไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยไดใหคณะวิจยัลงไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม  
โดยผูวิจยัไดแบงขอมูลเพื่อการวิเคราะห ดงันี้ 

 1.  การแบงกลุมตัวแปร 
 1.   ความชุกของการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 1, 3, 11,17,18 
 2.   ปจจัยเสรมิของการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 14,15,16 
 3.   พฤติกรรมสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ4,5-9 
4.    ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 20-30 
5.    การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง ประกอบดวยขอคําถามขอ 31,32,33,57 
6.    การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน ประกอบดวยขอคําถามขอ 50-53 
7.   การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ ประกอบดวยขอคําถามขอ 34 
 8.   การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 41,41.1 



 31

 
 9.  ส่ือและการโฆษณาเกีย่วกับบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 43,44,46,47,48 
10. การเลิกสูบบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 19, 39,40 
11. การลดความตองการพึ่งพาและการเลกิบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ13,35, 36, 37 
12. การเขาถึงบุหร่ี ประกอบดวยขอคําถามขอ 5,10,49 
 

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

ทัศนคติดีตอการสูบบุหร่ีหมายถึง ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่สนับสนุน 
การสูบบุหร่ี ใหคะแนนขอละ  3 คะแนน  

ทัศนคติปานกลางตอการสูบบุหร่ี ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่ไมสนับสนุน 
และไมตอตานการสูบบุหร่ี ใหคะแนนขอละ  2 คะแนน  

ทัศนคติไมดีตอการสูบบุหร่ีความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่ตอตานการสูบบุหร่ี  
ใหคะแนนขอละ  1 คะแนน  (การใหคะแนนอยูภาคผนวก) 
 

   การแบงระดบักลุมคะแนนทัศนคติตอการสูบบุหร่ี แบง เปน 2 ระดับ  ดังนี ้  
       คะแนน ตั้งแต 17-33  คะแนน  แสดงวา มีความคิดความเชื่อสนับสนุนการสูบบุหร่ี 
       คะแนนตั้งแต  1-16 คะแนน แสดงวามีความคิด ความเชื่อไมสนับสนุนการสูบบุหร่ี 

  2.   การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 10 ขอๆละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 
               ทราบ   ใหคะแนน 1 คะแนน 
              ไมทราบ   ใหคะแนน 0 คะแนน 

    การแบงกลุมการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ เปน 2 ระดับดังนี้   
       คะแนนตั้งแต 6-10 คะแนน แสดงวา รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะสูง 
       คะแนนตั้งแต 0-5   คะแนน  แสดงวา รับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะต่ํา 

 
5.   การวิเคราะหขอมูล 

    วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่นํามาใชในการวเิคราะห
ขอมูล เพือ่บรรยายลักษณะตวัแปรที่ศกึษา 
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 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive   statistics) โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูล
สวนบุคคลและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน 

 
 2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential   statistics)  โดยการวิเคราะห Chi-square   test  

เพื่อหาความสมัพันธระหวาง เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม การสูบ
บุหร่ีของเพื่อน ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี บุคคลในบานมีการสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับอันตรายของ
การสูบบุหร่ี การอภิปรายวาทําไมวยัรุนจึงสูบบุหร่ี การสอนเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหร่ี  
การอภิปรายเรือ่งบุหร่ีใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร พบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อ
ตางๆ พบเห็นนักแสดงสูบบหุร่ีตามสื่อโทรทัศน วีดีโอ ภาพยนตร พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีตามแผน
ปายโฆษณา พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีตามหนังสือพิมพ นิตยสาร พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีในงาน
แขงขันกฬีากฬีาสี การรับรูตอกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ กบั พฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%   

 
 



 
 บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

   จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน โดยผูศึกษาได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน นํามา
วิเคราะห สรุปผลการศึกษาจาํนวน 1,500  คนซึ่งเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง  โดยนําเสนอ
ขอมูลการวิเคราะหเรียงลําดบั  แบงเปน  9  สวน  ดังนี ้
 

 สวนที่ 1    คุณลักษณะสวนบคุคลของเยาวชนกลุมตัวอยาง 
สวนที่ 2    พฤติกรรมการสูบบุหร่ี      

             สวนที่  3   ปจจัยเสริมตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
             สวนที่  4    ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี และการเลกิสูบบุหร่ีของเยาวชน  
             สวนที่  5   การไดรับควันบุหร่ีมือสอง    
             สวนที่  6   การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ   
             สวนที่  7   การสื่อสารผานสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
             สวนที่  8   การไดรับความรูเกี่ยวกับบุหร่ีจากโรงเรียน   

             สวนที่  9   ปจจัยทีม่ีความสัมพันธตอการสูบบุหร่ี 
  
 สวนท่ี  1   คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชน 
               กลุมเยาวชนกลุมตวัอยางกําลังศึกษาอยูในระดบัชั้นมัธยมตน ,มัธยมปลาย  จํานวน
เทาๆกัน  รอยละ 40  และปวช. รอยละ 20  ตามลําดับ เพศชายกับเพศหญิงในสัดสวนที่เทากัน 
โดยแยกเปนพืน้ที่อําเภอเมืองรอยละ  60  ไมใชพื้นที่อําเภอเมืองรอยละ 40  
              เยาวชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16-18 ป คิดเปนรอยละ 56.0  รองลงมาอายุ  
13 - 15 ป รอยละ 38.8   อายุเฉลี่ย 16.0  ป  
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ตารางที่  3    คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนกลุมตวัอยาง 

 ระดับการศึกษา 

รวม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช.  
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 750 50.0 300 50.0 300 50.0 150 50.0 
  หญิง 750 50.0 300 50.0 300 50.0 150 50.0 
                   รวม 1500 100 600 100 100 100 100 100 
         
พื้นที ่         

         อ.เมือง 900 60.0 300 50.0 300 50.0 300 100 
อ.แมสะเรียง 600 40.0 300 50.0 300 50.0 - - 

         
อายุ  (ป)           

10 - 12    ป 78 5.2 78 13.0     
13 - 15    ป 582 38.8 492 82.0 62 10.3 28 9.3 
16 - 18    ป 840 56.0 30 5.0 538 89.6 272 90.6 

         
    X  ± SD =16.0 ± 1.7    Min = 10  ป     Max = 18 ป          

 

สวนท่ี  2    พฤติกรรมการสูบบุหรี่   
2.1 ความชุกการสบูบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน 

                  จากการศึกษาความชุกของการสูบบุหร่ีเยาวชนกลุมตัวอยางพบวา มีการสูบบุหร่ีอยางนอย 1 
คร้ัง รอยละ 30.4   เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการสูบบุหร่ีมาก
สุด  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 35.3 และ32.8  ตามลําดับ  การสูบบุหร่ีในปจจุบันพบ
รอยละ 20.9 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีมีการสูบบุหร่ีในปจจุบันสูงสดุ(รอยละ27.0)  สวนระดับ
มัธยมศึกษาปลายและมัธยมตอนตนมีอัตราการสูบใกลเคียงกันรอยละ19.8 และ 19.0 ตามลําดับ สําหรับ
การใชยาสูบอืน่ๆ  พบวาเปนบุหร่ีชนิดมวนเองรอยละ 5.6  กลุมที่ใชมากทีสุ่ดคือ  ระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพรอยละ 7.0 (ตามตารางที่ 4 ) 
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ตารางที่  4   จาํนวนและรอยละการสูบบุหร่ีของเยาวชนกลุมตัวอยาง จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา รวม 

(1500) มัธยมตน(600) มัธยมปลาย(600) ปวช(300) 
พฤติกรรมการ 

สูบบุหรี่ 
   จํานวน รอยละ  จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบอยางนอย  
1  คร้ัง 

456 
 

30.4 153 25.5 197 
 

32.8 106 
 

35.3 

การสูบปจจุบนั  
(30 วัน) 

314 20.9 114 19.0 119 19.8 81 27.0 

การใชยาสูบอืน่ๆ  
-  บุหร่ีมวนเอง 

84 5.6 32 5.3 31 5.8 21 7.0 

 
ตาราง ท่ี  5    จํานวนและรอยละการสูบบหุร่ีของเยาวชนกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ รวม 
(1500) ชาย (750) หญิง (750) อัตราการสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การสูบอยางนอย 1 คร้ัง 456 30.4 373 49.7 83 11.0 
การสูบปจจุบนั (30วัน) 314 20.9 266 35.4 48 6.4 
การใชยาสูบอืน่ๆ 
 -  บุหร่ีมวนเอง 

84 5.6 80 10.6 4 0.5 

               

                      เมื่อพิจารณาการสูบบุหร่ีของเพศชายและเพศหญิง(ตารางที่ 5) พบวา เพศชายมีการสูบบุหร่ี
อยางนอย  1 คร้ัง มากกวาเพศหญิง รอยละ49.7 และ 11.0 ตามลําดับ  และปจจุบันเพศชายมีการสูบบุหร่ี
รอยละ 35.4  สวนเพศหญิงพบวามีการสูบบหุร่ีในปจจุบันรอยละ  6.4  การใชยาสูบอื่นๆ พบวาเพศชาย
ใชบุหร่ีมวนเองรอยละ 10.6  และเพศหญิงพบเพียงรอยละ 0.5 เทานั้น 
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ตารางที่  6   จาํนวน และรอยละทัศนคตกิารสูบบุหร่ีในอนาคตของเยาวชน 1500 คน 
 

ไมสูบอยาง 
แนนอน 

อาจไมสูบ อาจจะสูบ 
  สูบอยางแนนอน 

ขอความ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ในระยะเวลาอกี 12  
เดือนขางหนาคิดวาจะ
สูบบุหร่ีหรือไม 

1186 78.1 200 13.3 89 5.9 25 1.7 

ในอีก 5 ปขางหนา คิด
วาจะสูบบุหร่ีหรือไม 

1150 76.7 216 14.4 108 7.2 26 1.7 

     

                    จากขอมูลการศึกษาความคดิเยาวชนตอการสูบบุหร่ี ใน 12 เดือนขางหนา พบวารอยละ  
78.1 คิดวาจะไมสูบบุหร่ีอยางแนนอน และรอยละ 76.7   คิดวาอีก 5 ปขางหนาไมคิดสบูบุหร่ีอยาง
แนนอน (ตารางที่ 6 )    
 
2. 2    การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 
 

ตารางที่  7   จาํนวนและรอยละการสูบบุหร่ี ของการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหร่ี  

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก   (ป)   
             7 -  9   12 3.8 
           10  -  12 90 28.7 
           13  - 15  150 47.8 
           16  -  18  62 19.7 

  X  + SD =13.0 + 2.2 Min = 9 Max = 18   
   
เคยสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา   414 100 
        ไมเคยสบูบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 200 71.4 
        ใช  ในบางครั้งสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 57 20.4 
        ใช  ปกตจิะสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 23 8.2 
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ตารางที่  7   จาํนวนและรอยละการสูบบุหร่ี ของการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหร่ี (ตอ) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

จํานวนบุหร่ีทีสู่บตอวัน ในชวง 30 วันที่ผานมา    
           นอยกวา 1 มวนตอวัน 125 39.8 
           1 มวนตอวัน 89 28.3 
           2-5  มวนตอวัน 35 11.1 
           6 – 10  มวนตอวัน  47 15.0 
           11 – 20  มวนตอวัน 10 3.2 
           21 มวนขึ้นไป 8 2.5 

   

วิธีการไดบหุร่ีมาสูบ ในชวง 30 วันที่ผานมา     

           ซ้ือจากรานขายของชํา 73 23.2 
        ผูอ่ืนใหบุหร่ี 70 22.3 
      ขอจากผูอ่ืน 57 18.2 
      ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ 55 17.5 
       ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน 35 11.1 
       ซ้ือจากหางสรรพสินคา 16 5.1 
       ไดมาโดยวิธีการอื่น 8 2.5 

   

 ยี่หอบุหร่ีที่สูบ  ในชวง 30 วันที่ผานมา       288    100 

         ยี่หอใดกไ็ด       147       46.8 

        ระบุยี่หอที่สูบ  (n=107)       107       34.1 

                 ยี่หอ.แอลเอ็ม         48          15.2 

                 ยี่หอกรองทิพย         39          12.4 

                 ยี่หอสายฝน         14          4.4 

                 ยี่หอมาบูโร          6          1.9 

       ไมทราบยีห่อ        60       19.1 
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ตารางที่  7     จํานวนและรอยละ การสูบบหุร่ีและการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหร่ี(ตอ) 

ตัวแปร    จํานวน รอยละ 
จํานวนเงินทีจ่ายเงินซื้อบุหร่ีชนิด 1 ซอง/ บุหร่ี 20 มวน      
      ระบุราคาได   138 100 
                  20- 39  บาท            34          10.8 
                  40- 59  บาท           103          32.8 
                  60- 79  บาท              1          0.3 
      ไมไดซ้ือบหุร่ีหรือซ้ือบุหร่ีทั้งซอง 176 56.1 
   
จํานวนที่จายเงนิซื้อบุหร่ี ในชวง 30 วันที่ผานมา      

      ระบุจํานวนได       138 43.9 

                ต่ํากวา 100  บาท           107      34.1 

                 101 – 200  บาท     17        5.4 

                 201 – 300  บาท    15        4.7 
                 301 – 400  บาท    12        3.8 

                 401 – 500  บาท     1        0.3 

     ไมเคยจายเงินเอง 108 34.4 

     ไมไดซ้ือบหุร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา   68 21.7 

   

จํานวนเงินทีไ่ดรับเปนคาใชจายรายเดือน     

                 1501 - 2000  บาท  119        37.9 

                 ต่ํากวา  500  บาท 109 34.7 

                 501 -  1000  บาท  27  15.1 

                 1001 - 1500 บาท  28   6.1 
                 มากกวา 2000   บาท  31 9.9 
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ตารางที่  7     จํานวนและรอยละ การสูบบหุร่ีและการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหร่ี(ตอ) 

ตัวแปร    จํานวน รอยละ 
ถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเนื่องจากอายไุมถึงเกณฑกําหนด ในชวง  30 
วันที่ผานมา     
      ไมเคยซื้อบุหร่ีเอง 186 59.2 
      มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกาํหนดทกุครั้ง  48 15.3 
      มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกาํหนดบางครั้ง  51 16.2 
      ไมใช  มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด 29   9.2 
   
 เคยไดรับแจกบุหร่ีฟรี หรือตวัอยางบหุร่ีจากตัวแทนบริษทับุหร่ี     80  5.3 
   

 
           การเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน (ตารางที่  7)  พบวาเยาวชนรอยละ 47.8 เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกชวงอาย ุ
13-15  ป เกือบครึ่ง(รอยละ 49.8 ) สูบบุหร่ีนอยกวา 1 มวนตอวัน รองลงมาสูบ 1 มวนตอวัน รอยละ 23.5  
โดยซ้ือบุหร่ีจากรานขายของชํามาสูบและไดจากผูอ่ืนใหตามลําดับ(รอยละ 23.2 และรอยละ 22.3) บุหร่ีที่
สูบเปนยี่หอใดก็ได (รอยละ 46.8 ) ยีห่อบุหร่ีที่นิยมสูบมากที่สุด คือบุหร่ียีห่อแอลเอ็ม และยีห่อกรองทิพย
ตามลําดับ(รอยละ 15.2 และรอยละ 12.4) เยาวชนสวนใหญ(รอยละ 32.8)  ซ้ือบุหร่ีมาสูบราคาซองละ 40 - 
59 บาท  โดยมคีาใชจายเงนิเปนคาบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมาสวนมากใชเงินจํานวนต่ํากวา100 บาท รอย
ละ34.1 ทั้งนี้กลุมตัวอยางไดรับคาใชจายรายเดือนมากกวาเดือนละ1501-2000 บาท รอยละ37.9  รองลงมา
ไดรับต่ํากวา 500 บาท รอยละ 34.7   เยาวชนกวาครึ่งหนึ่งไมเคยซื้อบุหร่ีเอง (รอยละ 59.2) ที่เคยซื้อเองพบ
รอยละ 16.2 ที่ผูขายปฏิเสธไมขายใหบางครั้ง รอยละ15.3 ที่ผูขายปฏิเสธไมขายใหทุกครั้ง  เคยไดรับแจก
บุหร่ีฟรีรอยละ 5.3 
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ตารางที่  8   จาํนวนและรอยละสถานที่สูบบุหร่ีของเยาวชนกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา รวม 
(314) มัธยมตน(114) มัธยมปลาย(119) ปวช(81) สถานที่สูบบุหรี่ 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 หองน้ํา   ในปา 92 29.3 25 21.9 39 32.8 28 34.5 
ที่บานเพื่อน 89 28.3 37 32.4 31 26.0 21 26.0 
ที่สาธารณะ(สวนสาธารณะ,
ศูนยการคา, มุมถนน) 

45 14.3 12 10.5 19 16.0 14 17.3 

ในงานสังคม 37 11.8 14 12.3 14 11.7 9 11.1 
ที่บาน 34 10.8 22 19.3 7 5.9 5 6.2 
ที่โรงเรียน 17 5.4 4 3.5 9 7.5 4 4.9 
  (..... ) จํานวนตัวอยาง           314 100 114 100 119 100 81 100 

              

                จากการศึกษา(ตารางที่  8)  พบวาสถานที่ที่สูบบุหร่ีของเยาวชนสวนใหญ จะสูบที่อ่ืนๆ เชน
หองน้ําและบริเวณปา รอยละ 29.3  รองลงมาสูบที่บานเพื่อนรอยละ 28.3 แตเมื่อจําแนกตามระดบั
การศึกษาพบวา ระดับ ปวช.จะสูบบุหร่ีที่หองน้ํามากที่สุดรอยละ 34.5 และระดับมัธยมปลายรอยละ
32.79 ตามลําดับ   สวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะ สูบที่บานเพื่อนมากที่สุด (รอยละ32.4)  
และมีการสูบบุหร่ีที่หองน้ํา  รอยละ 21.9 
 
ตารางที่  9     จํานวนและรอยละสถานที่สูบบุหร่ีของเยาวชนกลุมตวัอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ รวม 
(314) ชาย (266) หญิง (48) สถานที่สูบบุหรี่ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หองน้ํา  ปา   92 29.3 75 28.2 17 35.4 
ที่บานเพื่อน 89 28.3 79 29.7 10 20.8 
ที่สาธารณะ(สวนสาธารณะ ศูนยการคา 
มุมถนน) 

37 11.8 27 10.1 10 20.8 

ในงานสังคม 45 14.3 38 14.3 7 14.6 
ที่บาน 34 10.8 31 11.7 3 6.3 
ที่โรงเรียน 17 5.4 16 6.0 1 2.1 
(..... ) จํานวนตัวอยาง                                  
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                          จากขอมูล(ตารางที่  9)    พบวา เพศชายสวนมากจะสูบบหุร่ีที่บานเพื่อน และที่อ่ืนๆเชน 
หองน้ํา ปา ตามลําดับ (รอยละ 29.7  และรอยละ 28.2)  สวนเพศหญิง รอยละ 35.4 จะสูบที่ หองน้ํา ปา  
รองลงมาจะสูบที่บานเพื่อน และสถานที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ศูนยการคา มุมถนน ใน
จํานวนที่เทากนัรอยละ 20.8 
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สวนท่ี  3    ปจจัยเสริมตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
 
ตารางที่  10    จํานวนและรอยละ การสูบบหุร่ีของบุคคลที่ใกลชิดเยาวชน 1500 คน 
 

สูบ เคยสูบเลิกแลว ไมสูบ ไมทราบ บุคคลท่ีสูบ
บุหรี่  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  พอ 688 45.9 251 16.7 493 32.9 68 4.9 

  แม 135 9.0 73 4.9 1238 82.5 54 3.6 
 เพื่อน 290 19.3 102 6.8 596 39.7 512 34.1 
 
                 จากตารางที่  10  พบวาเยาวชน สวนมากมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี คือ พอรอยละ 45.9   
สวนแมสูบบหุร่ีรอยละ 9.0 และเพื่อนสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 19.3    
 
ตารางที่ 11   จาํนวนและรอยละ ปจจัยเสริมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 1500 คน 
 

                               ตัวแปร    จํานวน รอยละ 
ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี จะสูบบุหร่ีหรือไม     
               ไมสูบอยางแนนอน 1108 73.9 
               อาจไมสูบ 193 12.9 
               อาจจะสูบ 147 9.8 
               สูบอยางแนนอน 52 3.5 
มีคนในครอบครัวเคยพดูถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี 1114 74.3 
                  

 
       ปจจัยเสรมิตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา ถามีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี 
เยาวชนรอยละ 73.9  จะไมสูบบุหร่ีอยางแนนอน รอยละ 3.5    คิกวาสูบอยางแนนอน ในครอบครัว
มีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี รอยละ  74.3 ตามตารางที่ 11    
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สวนท่ี  4    ทัศนคตติอการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชน 
 
4.1 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
ตารางที่  12   จํานวนรอยละของระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน 1,500 คน 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
ระดับทัศนคตติอการสูบบุหรี่  

จํานวน รอยละ 
ทัศนคติไมสนบัสนุนการสูบบุหร่ี  1,242 82.8 
ทัศนคติสนับสนุนการสูบบุหร่ี   258 17.2 
 

ตารางที่  13    จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน  จําแนกรายขอ 

ความคิดเห็น 
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 

มากกวา นอยกวา ไมแตกตาง 
 คิดวาเดก็ผูชายสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวา หรือนอยกวา
เด็กผูชายทีไ่มสูบบุหร่ี 

837 
 (55.8) 

341 
(22.7) 

322 
(21.5) 

 คิดวาเดก็ผูหญิงสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวา หรือนอยกวา
เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี 

125 
(8.3) 

1189 
(79.3) 

186 
(12.4) 

 คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลาย
มากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหร่ี 

304 
(20.3) 

744 
(49.6) 

452 
(30.1) 

 คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจ
มากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายท่ีไมสูบบุหร่ี 

149 
(9.9) 

1055 
(70.3) 

296 
(19.7) 

 คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจ
มากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี 

88 
(5.9) 

1176 
(78.4) 

236 
(15.7) 

     
 
ตารางที่  14    จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน  จําแนกรายขอ (ตอ) 
          

                               ตัวแปร    จํานวน รอยละ 

คิดวาการสูบบหุรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มหรือลดลง   
             เพิ่มขึ้น 51 3.4 
             ลดลง 1041 69.4 
             ไมเปลี่ยนแปลง 408 27.2 
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ตารางที่  14    จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน  จําแนกรายขอ (ตอ) 

                               ตัวแปร    จํานวน รอยละ 

 คิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม    
       อันตรายอยางแนนอน 1,230       82.0 
       อาจจะอันตราย  103 6.9 
       ไมอันตรายอยางแนนอน  93 6.2 
       อาจจะไมอันตราย 74 4.9 

   
 ทานจะเลิกคบกับเพื่อนท่ีสูบบุหรี่หรือไม    

         ไมเลิกคบ  535 35.7 
         เลิกคบบางคน 464 30.9 
         เลิกคบทั้งหมด 267 17.8 
         เลิกคบเปนสวนใหญ  234 15.6 
   
 เม่ือเห็นผูชายคนหนึ่งสบูบหุรี่ มีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น   

       โง 744 48.6 
        เปนผูลมเหลว  317 21.1 
        ขาดความมั่นใจ  308 20.5 
       เปนผูมีประสบการณมาก 92 6.1 
       เปนผูประสบความสําเร็จ 21 1.4 
       ฉลาดหลักแหลม  18 1.2 
   
 เม่ือเห็นผูหญิงคนหนึง่สูบบหุรี่มีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนัน้    
      โง 854 56.9 
       เปนผูลมเหลว  319 21.3 
       ขาดความมั่นใจ  244 16.3 
       เปนผูประสบความสําเร็จ 16 1.1 
       ฉลาดหลักแหลม  16 1.1 
       เปนผูมีประสบการณมาก 51 3.4 
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ตารางที่  14    จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน  จําแนกรายขอ (ตอ) 

                               ตัวแปร    จํานวน รอยละ 

   คิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหรี่ไดภายใน 1-2 ปนี ้   
         อาจจะได  620 41.3 
        ไดอยางแนนอน 496 33.1 
        ไมไดอยางแนนอน  146   9.7 
         อาจจะไมได 238 15.9 
 

จากการศึกษาดังตาราง 12 - 14  พบวาสวนใหญรอยละ 82.8  มีทัศนคติไมสนับสนุนการ
สูบบุหร่ี   เมื่อจําแนกรายขอ  พบวากลุมตวัอยางมีทัศนคติไมดีตอการสบูบุหร่ี   คิดวาการสูบบุหร่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 82.0 การสูบบุหร่ีทําใหน้าํหนักตวัลดลงรอยละ  69.4 การสูบบุหร่ี
ทาํใหผูสูบมีความรูสึกผอนคลายนอยกวาไมสูบบุหร่ีรอยละ  49.6    
 
4.2 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่   
 

ตารางที่   15     จํานวนและรอยละทัศนคตติอการเลิกบุหร่ีของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหร่ี   
 

                               ทัศนคตติอการเลิกบุหรี่      จํานวน     รอยละ

 คิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ตอนนี ้ 185 58.9 
               
ในชวง 1 ปท่ีผานมา เคยมีความพยายามเลิกสูบบุหรี่   211 67.2 
                        1-2.คร้ัง        135      42.9 
                        3-4 คร้ัง        43     13.7 
                        5-6  คร้ัง        33     10.5 
   
 คิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได ถาตองการเลิกสูบบุหรี่ สําหรับเยาวชนที่
สูบบุหร่ีใน 1 ปที่ผานมา 

195 92.7 
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ตารางที่   15  จํานวนและรอยละทัศนคติตอการเลิกบุหร่ีของเยาวชนทีสู่บบุหร่ี 314 คนที่สูบบุหร่ี(ตอ)
 

                               ทัศนคตติอการเลิกบุหรี่      จํานวน     รอยละ

 การไดรับความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนาํในการเลิกสูบบุหรี่สําหรับ
เยาวชนที่สูบบหุรี่ใน 1 ปท่ีผานมา  

243 100 

           เคยไดรับความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อน 60 19.1 
           เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิก 
               สูบบุหร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ 

55 17.5 

           เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากคนในครอบครัว 46 14.6 
           เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิก 
                สูบบุหร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 

15 4.8 

          ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 35 11.1 
              

    จากตารางที่  15  พบวาเยาวชนมีทัศนคตติอการเลิกบุหร่ี เกนิครึ่ง(รอยละ 58.9) คิดจะเลิก
สูบบุหร่ีในตอนนี้  โดยในชวง 1 ปที่ผานมารอยละ 67.2 เคยมีความพยายามที่เลิกสูบบหุร่ี จํานวน 1 - 2 
คร้ัง รอยละ 42.9 และรอยละ 92.7  คิดวาสามารถเลกิสูบบหุร่ีไดถาตองการเลิกสูบบหุร่ี โดยไดรับ
ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน  รอยละ 19.1  
 
4.3 การเลิกบหุรี่ 
 

ตารางที่   16    จํานวนและรอยละ เกีย่วกับการเลิกบุหร่ีของเยาวชนที่เลิกสูบบุหร่ี  280 คน 

                               การเลิกบุหรี ่    จํานวน     รอยละ 
 ระยะเวลานานเทาใดแลวท่ีเลิกสูบบุหรี่   286 100 
               1 – 3 เดือน  140 50.0 
               4 - 11 เดือน 41 14.6 
               1  ป  29 10.4 
               2  ป 20 7.4 
               3  ป หรือนานกวานั้น 50 17.9 
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ตารางที่   16    จํานวนและรอยละ เกีย่วกับการเลิกบุหร่ีของเยาวชนที่เลิกสูบบุหร่ี 280 คน (ตอ) 

                               การเลิกบุหรี ่    จํานวน     รอยละ 
วัตถุประสงคหลักท่ีทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่    

                สุขภาพ  163 58.2 

               ประหยัดเงิน 25 8.9 

               ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี  43 15.4 

               เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 14 5.0 

               บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน 3 1.1 

               การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 15 5.4 

               อ่ืน ๆ  17 6.1 

                     ตั้งใจ อยากเลกิ          9       3.2 

                     เพื่อคนรัก       4      1.4 

                     ถวายในหลวง       5      1.7 

   
  

                    การเลิกบุหร่ีของเยาวชนพบวา  รอยละ 50.0 ไดใชเวลา 1 – 3 เดือน ในการเลกิบหุร่ี 
วัตถุประสงคหลักที่ทําใหตดัสินใจเลกิสูบบหุร่ีคือเพื่อสุขภาพ(รอยละ58.2)  รองลงมาครอบครัวไม
ชอบใหสูบบุหร่ี รอยละ 15.4  นอกจากนี้มวีธีิอ่ืนๆที่ทําใหตัดสินใจเลกิสูบบุหร่ีคือมีความตั้งใจอยาก
เลิก รอยละ 3.2   
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สวนท่ี  5     การไดรับควนับหุรีม่ือสองจากผูสูบบุหรี่ขางเคียง  
 

ตารางที่  17    จํานวนและรอยละของการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียงของเยาวชน 1,500 
คน 

                               ตัวแปร    จํานวน รอยละ 

บุคคลที่พักอาศัยในบานสูบบุหร่ี      

               ไมมี  651 43.4 

                มี  849 56.6 

                    1  คน 588        39.2 

                    2  คน 185        12.3 

                    3  คน 47          3.1 

                    4  คน 17          1.1 

                    มากกวา 5 คน 10            .7  
ผูท่ีสูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัวมีความสมัพันธกับตัวทาน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

  

                พอ 688 45.9 

                แม 135 9.0 

               พี่ชาย/ นองชาย  79 5.3 

               พี่สาว/ นองสาว  9 0.6 

               ลุง/ ปา/ นา/ อา  94 6.3 

               ปู/ ยา/ ตา/ ยาย  90 6.0 

 คิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่จะเปนอันตรายตอตัวทาน    

              อันตรายอยางแนนอน 1127 75.1 

              อาจจะอันตราย  225 15.0 

              ไมอันตรายอยางแนนอน  82 5.5 

              อาจจะไมอันตราย 66 4.4 
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ตารางที่  17   จํานวนและรอยละของเยาวชนตัวอยางกับการไดรับควันบหุร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 
                      ของเยาวชน 1,500 คน (ตอ) 
 

                               ตัวแปร จํานวน รอยละ 
 ในชวง  7 วันท่ีผานมา มีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่ในบาน       1,476 100 
          ไมมี  751 50.1 
           1 – 2 วัน 242 16.1 
           3 – 4 วัน 102 6.8 
           5 – 6 วัน  37 2.5 
           มีทุกวนั 368 24.5 
   
ในชวง 7 วันท่ีผานมา มีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่อยูใกลทานในสถานที่อ่ืน
นอกจากบาน 

1,477 100 

          ไมมี  616 41.1 
           1 – 2 วัน 449 29.6 
          3 – 4 วัน 125 8.3 
          5 – 6 วัน  43 2.9 
          มีทุกวัน 267 17.8 
   

        

                      จากตารางที่  17   พบวาเยาวชนไดรับควนับุหร่ีมือสองจากบุคคลที่พักอาศัยสูบบุหร่ี 
รอยละ 56.6   จํานวนคนที่สูบสวนมาก 1  คน  รอยละ39.2   พอสูบบุหร่ีรอยละ 45.9   แมสูบบุหร่ี
รอยละ 9.0   เยาวชนมีความคิดวาการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีจะเปนอันตรายตอตัวเองอยาง
แนนอนรอยละ 75.1   ในชวง 7 วันที่ผานมาเยาวชนกวาครึ่ง(รอยละ 50.1) ไมมีผูสูบบุหร่ีในบาน  
และอีกรอยละ24.9  มีผูสูบบุหร่ีในบานทกุวัน  สําหรับในสถานที่อ่ืนนอกจากบานไมมีผูสูบบุหร่ี  
อยูใกลรอยละ 41.1   
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สวนท่ี  6    การรับรูกฎหมายกําหนดสถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหรี่ 
 

ตารางที่   18    จํานวนและรอยละการรับรูเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหร่ีของ 
                        เยาวชน 1,500 คน 

ทราบ 
ขอความ 

จํานวน รอยละ 
1. รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขต  สูบบหุร่ีได 896 59.7 
2.  บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ 1215 81.2 
3.  สถานีขนสง 1082 72.1 
4.  สถานบันเทิง (ผับ บาร) 833 55.5 
5.  บริเวณตลาดสด ตลาดนัด  897 59.8 
6. โรงเรียนเปนเขตปลอดบหุร่ีทั้งหมด (100%) 1297 86.5 
7.  สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%) 1218 81.2 
8.  สวนสาธารณะ 1145 76.3 
9.  ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน) 1213 80.9 
10. โรงยิมเนเซียม/ สนามกฬีา 945 63.0 
 
              จากตารางที่  18  พบวาเยาวชนกลุมตัวอยางสวนใหญจะทราบเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่
เปนเขตปลอดบุหร่ี โดยเฉพาะสถานศึกษา   สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ี  บนรถประจําทาง/ รถ
สาธารณะ  รอยละ 86.5 , 81.2   และ81.2  ตามลําดับ  แตยังมีสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหร่ี
ที่เยาวชนสวนหนึ่งยังไมทราบ  คือ สถานบันเทิง (ผับ บาร ) รอยละ 55.5  และบริเวณตลาดสด 
ตลาดนัดรอยละ  40.1   
 
ตารางที่   19    จํานวนและรอยละระดับการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะของ 
                        เยาวชน  1,500 คน 
 

การรับรูกฎหมายหามสูบบหุรี่ฯ 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุรี่ในที่สาธารณะ  

จํานวน รอยละ 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีฯสูง (6-10 คะแนน) 1,186 79.1 
การรับรูกฎหมายหามสูบบหุร่ีฯต่ํา (0- 5  คะแนน) 314 20.9 
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                จากการศึกษา(ตาราง 19 )  พบวา เยาวชนสวนใหญ(รอยละ 79.1)  มีการรับรูเกี่ยวกับ
กฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะอยูในระดับสูง   
 
สวนท่ี    7     ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่  
 

ตารางที่  20    จํานวนและรอยละการรับรูจากส่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน 1500 คน   

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ในชวง 30 วันที่ผานมาพบเห็นขอความเกีย่วกับการรณรงคหามการ
สูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ (เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผน
ปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน) 1394 100 
              พบมาก  892 59.5 
              พบนอย  528 35.2 
             ไมพบเลย 80 5.3 

 คิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหไมอยากสูบบุหร่ี (เลือกตอบ 1 
รูปเทานั้น) 1340 100 
               ภาพที่   1  สูบแลวเปนถุงลมโปงพองตาย 86 5.7 
               ภาพที่   2  ควันบุหร่ีทําใหเสนเลอืดในสมองแตก 39 2.6 
               ภาพที่   3  ควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย 163 10.9 
               ภาพที่   4  สูบแลวปากเหม็นกลิน่บุหร่ี 38 2.5 
               ภาพที่   5  สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 568 37.9 
               ภาพที่   6  สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 183 12.2 
               ภาพที่   7  ควันบุหร่ีทําใหเกดิมะเร็งปอด 247 16.5 
               ภาพที่   8  ควันบุหร่ีทํารายคนใกลชิด 107 7.1 
               ภาพที่   9  ควันบุหร่ีทําใหหวัใจวาย 69 4.6 

 

                    การรับรูขอความจากสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี ในชวง 30 วนัที่ผานมา (ตาราง 20)  พบวา 
เยาวชนสวนใหญ(รอยละ 56.5 )  เคยเห็นขอความเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภท
ตางๆ พบมากทางสื่อโทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร 
ภาพยนตร)   สวนภาพคําเตอืนบนซองบุหร่ีทําใหไมอยากสูบบุหร่ี  คือภาพสูบแลวเปนมะเร็งชอง
ปากรอยละ 37.9  รองลงมาเปนภาพมะเรง็ปอด 
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ตารางที่   21   จํานวน รอยละเกีย่วกับการโฆษณาเกี่ยวกบับุหร่ีผานสื่อของเยาวชน 1500 คน   

     ไมชม   บอยมาก บางครัง้ ไมเคยเห็น 
ขอความ 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
พบเห็นชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬา หรือ
รายการอื่นๆ ทางโทรทัศน  
 

127 
(8.5) 

129 
(8.6) 

418 
(27.9) 

826 
(55.1) 

เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ
งานสังคม พบเห็นขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
หามสูบบุหร่ี 
 

202 
(13.5) 

465 
(31.0) 

649 
(43.3) 

184 
(12.3) 

เมื่อชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร พบเห็น
นักแสดงสูบบหุร่ี 
 

116 
(7.7) 

272 
(18.1) 

836 
(55.7) 

276 
(18.4) 

ในชวง 30 วันที่ผานมา พบเห็นการโฆษณาบุหร่ี
บนแผนปายโฆษณา  
 

162 
(10.8) 

186 
(12.4) 

546 
(36.4) 

606 
(40.4) 

ในชวง 30 วันที่ผานมา พบเห็นการโฆษณาบุหร่ี
หรือสงเสริมการขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร  
 

232 
(15.5) 

139 
 (9.3) 

326 
(21.7) 

803 
(53.5) 

ในชวง 30 วันที่ผานมาเมื่อไปงานแขงขันกีฬา งาน
เทศกาลตางๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุม พบเห็น
การโฆษณาบหุร่ี 

240 
(16.0) 

143 
(9.5) 

411 
(27.4) 

706 
(47.1) 

 

                   จากขอมูลตารางที่ 21  พบวา  ในชวง 30 วันทีผ่านมาเยาวชนรอยละ 31.0   เคยพบเห็น
บอยคือขอความใดๆ ที่เกีย่วของกับการหามสูบบุหร่ีเมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม 
หรืองานสังคม รอยละ55.7  เคยพบเหน็นักแสดงสูบบุหร่ีเปนบางครั้งเมือ่ชมโทรทัศน  วีดีโอ หรือ
ภาพยนตร  และเยาวชนสวนใหญรอยละ 55.1  ไมเคยพบเห็นเคยพบเหน็ขอความเกีย่วกับการหาม
สูบบุหร่ีในงานแขงขันกฬีา คอนเสิรต งานชุมนุม หรืองานสังคม   และรอยละ 53.5  ไมเคยพบเห็น
การโฆษณาบหุร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร   
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ตารางที่  22     จํานวนรอยละเกีย่วกับการโฆษณายี่หอบหุร่ีผานทางสิ่งของเครื่องใชของเยาวชน  
                       1500 คน   

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

  สิ่งของเครื่องใช เสื้อผาท่ีมียีห่อบุหรี่ติดอยู  1407 100 
              ไมมี 1215 81.0 
               มี ระบุยี่หอได  59 3.3 
                      -  มาบูโร         49         3.2 
                      -  สายฝน          4         0.2 
                      -  แอลเอ็ม          6         0.4 
              ไมทราบ/ ไมแนใจ 226 15.1 
   

                     จากตารางที่ 22   พบวา เยาวชนสวนใหญ(รอยละ 81.0)ไมมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา  
ที่มียี่หอบุหร่ีตดิอยู มีเพยีงรอยละ 3.3 ที่มีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผามียี่หอบุหร่ีติดอยูเปนบุหร่ียีห่อมาบูโร 
รอยละ 3.2   
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สวนท่ี  8  การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 
 

ตารางที่   23   จํานวนและรอยละเกีย่วกับการสอนเกี่ยวกบับุหร่ีในโรงเรียนของเยาวชน 1500 คน   

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่    

            ไดรับ  1012 67.5 

            ไมไดรับ  242 16.1 

            ไมแนใจ 246 16.4 

   
 ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง มีกล่ินปาก และ
สาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน  1459 100 

             ไดรับ  859 57.3 

             ไมไดรับ  335 22.3 

             ไมแนใจ 306 20.4 

   
 ในระหวางปการศึกษาที่แลว มีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกี่ยว 
กับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทานจึงสูบบุหรี ่ 1467 100 

               มี 402 26.8 

              ไมมี 667 44.5 

              ไมแนใจ 431 28.7 
มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
บทเรียนครั้งลาสุด เม่ือไหร   

             ไมเคยมีการอภิปราย  566 37.7 

             ภาคการเรียนนี ้ 231 15.4 

             ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว  214 14.3 

             ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว 184 12.3 

             มากกวา 1 ป ที่ผานมา 305 20.3 
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                    จากขอมูลการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียนในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว (ตารางที่ 23 )  
พบวา  เยาวชนรอยละ  67.5  เคยไดเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี  และ เร่ืองผลกระทบจาก
การสูบบุหร่ี  รอยละ 57.3    สําหรับการอภปิรายในชั้นเรียน เร่ืองเกีย่วกับทําไมเยาวชนจึงสูบบุหร่ีมี
เพียงรอยละ 26.8  และการอภิปรายเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ีและสุขภาพในภาคเรียนนี้รอยละ 15.4    
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สวนท่ี   9   ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน  
 

ตารางที่  23     ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกับระดับการศึกษาของเยาวชนจังหวดั 
                      แมฮองสอน 
 

สูบบุหร่ี (30 วนั) 
ตัวแปร จํานวนตัวอยาง 

 จํานวน    รอยละ 
            
           p-value 

ระดับการศึกษา 1500 314 20.9  
     มัธยมตน 600 114 19.0  
     มัธยมปลาย 600 119 19.8  
     ปวช 300 81   
เพศ     
     ชาย 750 266 35.5  
     หญิง              750 48   

 

                     จากตารางที่  23   พบวาเยาวชนระดับมัธยมตนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากใกลเคยีง
กับระดับมัธยมปลาย  และจากการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนจังหวดัแมฮองสอนมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

                     จากตารางที่  24   พบวาเยาวชนเพศชายมพีฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิงเกือบ
สามเทา และจากการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอน  มีความสัมพันธกับเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่  25    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกับการมีบคุคลที่พักอาศัยในบานสูบ 
     บุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน 

สูบบุหร่ี (30 วนั) 
ตัวแปร จํานวนตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
           คาสถิติ 
      

บุคคลที่พักอาศัย
ในบานสูบบุหร่ี 

1500 314 20.9  

มี 269 190   
ไมมี 187 124   

 

                 จากตารางที่  25   พบวาเยาวชนที่สูบบุหร่ีมีบุคคลที่พักอาศัยในบานสูบบุหร่ีรอยละ 70.6 
จากการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัแมฮองสอน    
ไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่พักอาศัยในบานสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 
 
ตารางที่  26    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน กับการสูบบหุร่ีของพอ       

สูบบุหร่ี (30 วนั) 
ตัวแปร จํานวนตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
           คาสถิติ 
      

พอสูบบุหรี่  314 20.9  

สูบ 199 137   
เคยสูบแตเลิกแลว 87 62   
ไมสูบ 149 102   
ไมทราบ         21 13   
     
 
                จากตารางที่  26    พบวาเยาวชนที่สวนใหญที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีพอสูบบุหร่ีรอย
ละ 68.8    จากการทดสอบทางสถิติ แสดงใหเห็นวาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอน ไมมีความสัมพนัธกับการสูบบุหร่ีของพออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
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ตารางที่  27    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน กับการสูบบหุร่ีของแม                 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วัน) 

สูบ ไมสูบ รวม คาสถิต ิแมสูบบุหรี่ 

 จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ      จํานวน   รอยละ    
สูบ 26 74.3 9 25.7 35 100 Chi-square =3.866 
เคยสูบแตเลิกแลว 10 50.0 10 50.0 20 100 Df=3 
ไมสูบ 261 69.2 116 30.8 377 100  p-value.= .276 
ไมทราบ         17 70.8 7 29.2 24 100   
รวม 314 68.9 142 31.1 456 100  
                จากตารางที่  27    พบวา จากการทดสอบทางสถิติ แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน ไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของแมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.05 
 

 
ตารางที่  28    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน กับการสูบบหุร่ีของเพื่อน                 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วนั) 
สูบ ไมสูบ รวม คาสถิต ิเพื่อนสูบบุหรี่ 

 จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ      จํานวน   รอยละ    
สูบ 155 82.4 33 17.6 35 100  Chi-square =31.309 
เคยสูบแตเลิกแลว 23 56.1 18 43.9 19 100   Df=3 
ไมสูบ 49 52.1 45 47.9 294 100   p-value.= .000 
ไมทราบ         87 65.4 46 34.6 24 100   
รวม 314 68.9 142 31.1 372 100  
                จากตารางที่  28    จากการทดสอบทางสถิติ พบวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน
จังหวดัแมฮองสอน มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเพื่อนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 
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ตารางที่  29    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนกับการเห็นขอความเกีย่วกบั 
                       การรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อ  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วนั) 
สูบ ไมสูบ รวม คาสถิต ิ

เห็นขอความ
รณรงค 

 จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ      จํานวน   รอยละ    
พบมาก 186 67.1 91 32.9 277 100  Chi-square = 1.207 
พบนอย 112 70.9 46 29.1 158 100  Df=2 
ไมพบเลย 16 76.2 5 23.8 21 100  p-value.= .547 
รวม 314 68.9 142 31.1 456 100   
                จากตารางที่  29    เยาวชนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเคยพบเหน็ขอความรณรงคมากกวา
กลุมที่ไมสูบรอยละ 67.1  กลุมที่ไมสูบพบเห็นรอยละ 32.9  จากการทดสอบทางสถิติ พบวา
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัแมฮองสอน ไมมีความสัมพันธกับการเห็นขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่ออยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ0.05 
 
 
 

ตารางที่  30    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนกับความรูดานกฎหมายหาม 
                    สูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วนั) 
สูบ ไมสูบ รวม คาสถิต ิ

ความรูเร่ือง
กฏหมาย 

 จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ      จํานวน   รอยละ    
รับรูสูง 241 69.9 104 30.1 345 100    Chi-square =.655 
รับรูต่ํา 73 65.8 46 39.3 111 100      Df=1 
รวม 314 68.9 142 31.1 456 100 p-value.= .243 
                จากตารางที่  30   พบวากลุมที่สูบมีการรับรูเกี่ยวกับกฎหมายสูงกวากลุมที่มีการรับรูต่ํา  
จากการทดสอบทางสถิติ พบวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัแมฮองสอน ไมมีความ 
สัมพันธกับความรูดานกฎหมายหามสูบบหุร่ีในสถานทีส่าธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ตารางที่  31    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนกับการโฆษณาเกีย่วกับการ 
                    สูบบุหร่ีทางสื่อ  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วนั) 
สูบ ไมสูบ รวม คาสถิต ิการโฆษณา 

จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ    
พบเห็นชื่อยี่หอบุหร่ี พบ       137 70.6 57 29.4 194 100 Chi-square=.487 

ในรายการแขงขัน  ไมพบ 117 67.6 85 32.4 262 100  Df=1  
กีฬา  ทางโทรทัศน                          p-value.= .276 
พบเห็นขอความใดๆ  พบ       220 67.3 107 32.7 327 100 Chi-square=1.348 

ที่เกี่ยวของกับ ไมพบ 94 72.9 35 27.1 129 100  Df=1  
การหามสูบบุหร่ี       p-value.= .147 
ชมโทรทัศน วดีีโอ  พบ       228 67.9 108 32.1 336 100 Chi-square =.598 

หรือภาพยนตร พบ ไมพบ 86 71.7 34 28.3 120 100  Df=1  
เห็นนกัแสดงสูบบุหร่ี       p-value.= .256 
เห็นการโฆษณาบุหร่ี พบ       147 67.1 72 32.9 219 100 Chi-square =.592 

บนแผนปายโฆษณา ไมพบ 167 70.5 70 29.5 237 100  Df=1  
       p-value.= .252 
เห็นการโฆษณาบุหร่ี  พบ       117 73.6 42 26.4 159 100 Chi-square =2.54 

หรือสงเสริมการขาย ไมพบ 197 66.3 100 33.7 289 100  Df=1  
บุหร่ี ในหนังสือพิมพนิตยสาร       p-value.= .068 
พบเห็นการโฆษณา พบ       125 70.6 52 29.4 177 100 Chi-square =.419 

บุหร่ีในงานแขงกีฬา ไมพบ 189 67.7 90 32.3 279 100  Df=1  
งานเทศกาลตางๆงานชุมนุม       p-value.= .294 

 

                    จากตารางที่  31    จากการทดสอบทางสถิติ พบวาการโฆษณาบหุร่ีหรือสงเสริมการ
ขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร   และการโฆษณาบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตางๆ 
คอนเสิรต หรืองานชุมนุม มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน
การโฆษณายีห่อบุหร่ีในรายการแขงขันกฬีา ทางสื่อโทรทัศน  การโฆษณาการหามสูบบุหร่ี  การ
เห็นนกัแสดงสูบบุหร่ีทางโทรทัศน การโฆษณาบหุร่ีบนแผนปายโฆษณาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่  32    ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนกับการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีใน 
                    โรงเรียน   
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วนั) 
สูบ ไมสูบ รวม คาสถิต ิการสอนในโรงเรียน 

จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ    
การสอนเรื่อง มี  198 66.2 101 33.8 299 100 Chi-square =3.02 

อันตรายจากการ ไมมี 70 75.3 23 24.7 93 100  Df=2  

สูบบุหร่ี                    ไมแนใจ 46 71.9 18 28.1 64 100 p-value.= .220 

                                

การสอนเรื่องผล มี 166 66.4 84 33.6 250 100 Chi-square=3.0810

กระทบจากการ ไมมี 80 68.4 37 31.6 117 100  Df=1  

สูบบุหร่ี ไมแนใจ 68 76.4 21 23.6 89 100 p-value= .214 

         

การอภิปรายในชั้น มี  87 67.4 42 32.6 129 100 Chi-square =.865 

เรียนเรื่อง ทําไม ไมมี 145 71.1 59 28.9 204 100  Df=2 

เยาวชนจึงสูบบุหร่ี ไมแนใจ 82 66.7 41 33.3 123 100 p-value= .649 

        

การอภิปรายในชั้น มี  192 68.3 89 31.7 281 100 Chi-square =.097 

เรียนเรื่อง การสูบ ไมมี 122 69.7 53 30.3 175 100 Df=1  

บุหร่ีและสุขภาพ       p-value.= .419 

        
 

                    จากตารางที่ 32   จากการทดสอบทางสถิติ พบวาการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน  
เร่ืองอันตรายจากการสูบบุหร่ี  เร่ือง ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี  และการอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยว 
กับเรื่อง ทําไมเยาวชนจึงสูบบุหร่ี และการอภิปรายเรื่องการสูบบุหร่ีและสุขภาพ ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 
 



 
บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
           การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัแมฮองสอน  คร้ังนี้  เปนการศึกษา
สํารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน ประชากรที่
ศึกษา เปนนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) จํานวน 1,500 คน   การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Stratified Random Sampling) โดยเริ่มจากการคัดเลือกอําเภอ จําแนกอําเภอออกเปน 2 กลุม ไดแก 
อําเภอเมือง และไมใชอําเภอเมือง สุมเลือกมา 1 อําเภอดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Sampling 
Method)  ตอมาคัดเลือกโรงเรียนโดยแตละอําเภอจําแนกโรงเรียนออกเปน 3 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี(ปวช.) การคัดเลือกโรงเรียนโดย
การสุมตัวอยางแบบงายดวยการจับฉลากโรงเรียนในแตละอําเภอ และโรงเรียนที่สุมไดจะสุมเลือก
หองเรียน และสอบถามนักเรียนทกุชั้นปตามจํานวนในสัดสวนเพศชายและเพศหญิงเทากัน ไดกลุม
ตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน 300 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 300 คน และประกาศนยีบตัรวิชาชีพ
(ปวช.)300 คน  รวมกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 1,500 คน แบงเปนกลุมอําเภอเมือง 900 คน และกลุมที่
ไมใชอําเภอเมอืง 600 คน ในการศึกษาครัง้นี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  ซ่ึงพัฒนามาจาก
แบบสอบถามการสํารวจการสบูบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global 
Youth Tobacco Survey-GYTS) และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวยัรุนตอภาพคําเตือนบน
ซองบุหร่ีและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยศนูยวจิัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมการจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 และ ไดแบบสอบถามครบรอยละ 100  ของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  เพื่อจัดหมวดหมูตามลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีแจกแจงความถี่เปนคาจาํนวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังสรุปผลการศึกษาได  
ดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา   
 

                  เยาวชนกลุมตวัอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16-18 ป  รอยละ 56.0  อายุเฉลี่ย 16.0 ป เปนเพศ
ชายในจํานวนเทากับเพศหญิง  กาํลังศึกษาอยูในระดับชัน้มัธยมตน และระดบัมัธยมปลาย  จํานวนเทาๆกนั  
รอยละ 50  และระดับปวช  รอยละ 50 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอนโดยรวมที่เคย
สูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง รอยละ30.4 จําแนกตามระดับการศกึษา พบวาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพมี
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การสูบบุหร่ีสูงสุดรอยละ35.3 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 32.8   ปจจุบันเยาวชนสูบบุหร่ี
รอยละ20.9 จําแนกเปนเพศชายสูบบุหร่ีรอยละ 35.4  หญิงสูบรอยละ 6.4  นอกจากนีม้ีการใชยาสูบอื่นๆ เปน
บุหร่ีชนิดมวนเองรอยละ 5.6 ชวงอายุเร่ิมสบูบุหร่ีคร้ังแรกอายุ 13-15 ปรอยละ 47.4 บุหร่ีที่สูบนอยกวา 1 มวน
ตอวันรอยละ 39.8 ไมเคยสูบบุหร่ีในตอนเชา รอยละ75.8  ใน 12 เดือนขางหนาสวนใหญมีความคิดจะไมสูบ
บุหร่ีอยางแนนอน รอยละ 78.1 และอีก 5 ปขางหนาไมคิดสูบบุหร่ีอยางแนนอน รอยละ 76.7 การเขาถึง
บุหร่ีของเยาวชนโดยซื้อจากรานขายของชํารอยละ 23.2 และไดบหุร่ีจากผูอ่ืนใหรอยละ 22.3  บุหร่ีที่สูบ
สวนมากเปนยีห่อใดก็ได ยีห่อบุหร่ีที่นิยมสบูมากที่สุด คือบุหร่ียี่หอแอลเอ็ม  สวนใหญรอยละ 32.8 ซ้ือบุหร่ี
ราคาซองละ 40 - 59 บาท ในชวง 30 วันที่ผานมารอยละ34.1ใชจายเงินเปนคาบุหร่ีจํานวนต่ํากวา100 บาท โดย
ไดรับคาใชจายรายเดือนเดือนละ 1501-2000 บาท รอยละ 37.9  เคยไดรับแจกบหุร่ีฟรีรอยละ 5.3  เคยไดรับ
การปฏิเสธจากผูขายไมขายใหบางครั้งรอยละ 16.2 สําหรับสถานที่สูบบุหร่ีสวนมากจะสูบที่ หองน้ํา ในปา
รอยละ 29.3 นอกจากนี้สูบทีบ่านเพื่อนรอยละ 28.3 จําแนกตามระดบัการศึกษาพบวา ระดบั ประกาศนยีบัตร
วิชาชพี จะสูบบุหร่ีที่หองน้ํามากที่สุดรอยละ34.5 รองลงมาระดับมัธยมปลาย รอยละ32.79 ปจจยัเสริมตอ
การสูบบุหร่ีของเยาวชน สวนใหญมีพอสูบบุหร่ีรอยละ 45.9 มีแมสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 9.0  เพื่อนสูบบุหร่ี
รอยละ 19.3 ถามีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี สวนมาก(รอยละ 73.9) จะไมสูบบุหร่ีอยางแนนอน 
ในครอบครัวมีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี รอยละ  74.3  
                   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี สวนใหญรอยละ 82.8 มีทัศนคติไมสนับสนุนการสูบบุหร่ี และคิด
วาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรอยละ 82.0 การสูบบุหร่ีทําใหน้าํหนักตวัลดลงรอยละ 69.4  เยาวชน
เกนิครึ่ง(รอยละ58.9) คดิเลกิสูบบุหร่ี  ในชวง 1 ปที่ผานมารอยละ 67.2 เคยพยายามทีจ่ะเลกิสูบบุหร่ี รอยละ 
92.7 คิดวาจะสามารถเลิกสบูบุหร่ีไดถาตองการเลกิ โดยไดรับความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อนรอยละ 
19.1 ความคิดตอการสูบบุหร่ีในชวง 12  เดือน และ 5 ป สวนใหญไมคดิสูบบุหร่ีอยางแนนอน รอยละ 78.9 และ 
76.6  สวนเยาวชนที่เลิกบุหร่ีของเยาวชนรอยละ 50 ใชเวลา 1 – 3 เดือนในการเลิกบุหร่ี  วัตถุประสงคหลักที่ทํา
ใหตัดสินใจเลกิสูบบุหร่ีคือ เพื่อสุขภาพ(รอยละ58.2) วิธีอ่ืนๆที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบหุร่ีคือมีความตัง้ใจอยาก
เลิก(รอยละ3.2) การไดรับควนับุหร่ีมือสอง เยาวชนเกนิครึ่ง(รอยละ 52.9)มีบุคคลที่สูบบุหร่ีในบาน พอสูบบุหร่ี
รอยละ 38.8 แมสูบบุหร่ีรอยละ 9.0 สวนใหญคิดวาการไดรับควันบหุร่ีจากผูสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอตัวเอง
อยางแนนอนรอยละ75.1 เยาวชนสวนใหญมีการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะระดับสูงถึงรอย
ละ 79.1    
                  การสื่อสารผานสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  เยาวชนรอยละ 59.5 เคยเหน็ขอความเกีย่วกบัการรณรงค
หามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ พบมากทางสื่อโทรทัศน วิทยุ  ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพมิพ 
นิตยสาร ภาพยนตร  สวนภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหไมอยากสูบบุหร่ี  คือภาพสูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
รอยละ 37.9 สําหรับการโฆษณาเกี่ยวกับบุหร่ี พบวา เยาวชนรอยละ 55.7 เคยเห็นการโฆษณาที่นักแสดงสูบ
บุหร่ีเปนบางครั้งเมื่อชมโทรทัศน  วีดีโอ หรือภาพยนตร สวนการโฆษณาหามสูบบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา 
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คอนเสิรต งานชุมนุม งานสังคม  และโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา  เคยพบเห็นเปนบางครั้งรอยละ 
43.3และ รอยละ 36.4 ตามลําดับ เยาวชนมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหร่ีติดอยูรอยละ 3.3 เปนบุหร่ี
ยี่หอมาบูโร รอยละ 3.2  
                   การสอนเกีย่วกับบหุร่ีในโรงเรียนพบวา เยาวชนไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกับอนัตราย
จากการสูบบหุร่ีรอยละ 67.5 และไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี เชน ฟน
เหลือง มีกล่ินปาก และเหี่ยวยนรอยละ 57.3 เยาวชนมีการอภิปรายในหองเรียน เร่ืองทําไมวัยรุนจึงมีการสูบ
บุหร่ีรอยละ 26.8  และเยาวชนไมเคยมกีารอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพรอยละ 37.7  
                   
การอภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้      
                  พฤติกรรมการสูบบุหรี่  จากผลการศึกษาพบวา อัตราความชุกการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอนที่เคยสูบบุหร่ีอยางนอย 1 คร้ังรอยละ 30.4  และอัตราการสูบบุหร่ีในปจจุบัน รอยละ 20.9 เมื่อ
พิจารณาตามปจจัยพืน้ฐาน พบวา เพศชายสบูบุหร่ีมากกวาเพศหญิงประมาณหาเทาระดบัการศึกษา พบวาระดบั
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด ระดับมธัยมศึกษาตอนตนและระดับมธัยมปลายมีอัตราการ
สูบใกลเคียงกนัชวงอายุทีเ่ร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก 13-15ป ซ่ึงเมื่อเทียบกบัภาพรวมระดบัประเทศจากการวิเคราะห
สถานการณการสูบบุหร่ีของประชากรไทย พ.ศ.2534-2547 ของศูนยวจิัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ นับวาสูบเร็วกวาอายุเฉลี่ยภาพรวมของประเทศไทย (อายุ18±4 ป)  จํานวนบุหร่ีที่สูบนอยกวา 1 
มวนตอวัน นอกจากบหุร่ีชนดิซองที่สูบเยาวชนไดมีการใชยาสูบอื่นๆเปนบุหร่ีชนิดมวนเองรอยละ 6.3 กลุมที่
ใชมากที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอยูในชวงที่เร่ิมเขาสูวัยรุน ซ่ึงเปนวัยที่อยากรู อยาก
ลอง และอยากตามเพื่อนหรือเลียนแบบ ทําใหเยาวชนหาทางเลือกอื่นเพื่อใหไดบหุร่ีมาสูบ              
                    การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน  จากผลการศึกษาโดยรวม พบวา  เยาวชนเขาถึงบุหร่ีไดงาย โดยไดบหุร่ี
จากการซื้อจากรานขายของชําในชุมชนและผูอ่ืนให ในชวง 30 วันที่ผานมาไมมีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหถึง 
แมอายุจะไมถึงเกณฑกําหนดก็ตามรอยละ9.2 แตไมเคยไดรับการแจกบหุร่ีฟรีหรือตัวอยางบุหร่ีจากตัวแทน
บริษัทฯรอยละ 90.0 และมีเพยีงรอยละ 15.3 ที่ผูขายปฏิเสธไมขายให สวนบุหร่ีที่สูบเปนยี่หอใดก็ไดที่มี
จําหนายในชุมชน สําหรับที่เลือกยี่หอบุหร่ีนิยมสูบยีห่อแอลเอ็ม และยีห่อกรองทิพย  ราคาซื้อบุหร่ีมาสูบราคา
ซองละ 40- 59 บาท(รอยละ 74.6 ) ในชวง 30 วันที่ผานมาสวนใหญใชจายเงินซื้อบุหร่ีต่ํากวา 100  บาท  สถานที่
สูบบุหร่ีมากทีสุ่ดจะสูบที่ที่อ่ืนๆเชน หองน้าํ ในปา(รอยละ 29.3) นอกจากนี้สูบที่บานเพื่อนรอยละ 28.3  ซ่ึง
มีปจจัยเสริมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  โดยในบานทีอ่าศยัมีบุคคลทีใ่กลชิดสูบบุหร่ี เกือบครึ่งทีพ่อสูบบุหร่ี 
แมสูบบุหร่ีเพยีงรอยละ9.0 และมีเพื่อนสบูบุหร่ีรอยละ 19.3 ซ่ึงในครอบครัวเยาวชนสวนใหญมีการพูดถึง
อันตรายของการสูบบุหร่ี แตเยาวชนปฏิเสธการชักชวนใหสูบบหุร่ีจากเพื่อนสนิท จากขอมูลดังกลาว
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สะทอนใหเหน็วาเยาวชนจังหวดัแมฮองสอนสามารถเขาถึงบุหร่ีไดงายเนื่องจากสามารถหาซื้อไดจากรานคา
ในชมุชนและมีผูอ่ืนให และแมอายไุมถึงตามเกณฑทีก่ฎหมายกําหนด การเขาถึงไดงาย อาจสงผลใหเยาวชนมี
โอกาสสบูบุหร่ีมากขึน้ รวมถึงสถานที่สูบบุหร่ีสวนใหญจะสูบที่หองน้าํ ปา บานเพื่อน ซ่ึงเปนโอกาสที่เดก็ได
มั่วสุมกนัสูบบหุร่ี นบัเปนปจจยัเอือ้ใหเยาวชนสูบบหุร่ี ประกอบกับในครอบครวัมคีนสูบบหุร่ีเปนตวัอยาง  
เชน  พอแม  และมีเพื่อนสูบลวนเปนการจูงใจใหเยาวชนเกดิเลียนแบบ ซ่ึงสอดคลองกับสถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
ซ่ึงไดสรุปไววาเด็กไทยอายุระหวาง 14-19 ป ที่สูบบุหร่ีมีเหตุจูงใจมาจากพอและบุคคลในครอบครัว  เหตุจูงใจ
อยางอื่นคือ   สูบตามเพื่อน  สูบเพื่อความโกเก  แสดงตนเปนผูใหญ  เปนการแกเขิน  
                  ทัศนคตติอการสบูบุหรี่ จากผลการศึกษาโดยรวมพบวา เยาวชนจังหวดัแมฮองสอนสวนใหญมี
ทัศนคติไมสนบัสนุนตอการสูบบุหร่ี เยาวชนสวนใหญคดิวาการสูบบหุร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ทั้งนี้มี
เยาวชนเกินกวาครึ่งคิดจะเลกิสูบบุหร่ี และเคยมีความพยายามที่เลิกสูบบหุร่ีใน 1 ปที่ผานมา สวนใหญคิดวาจะ
สามารถเลิกสูบบุหร่ีไดถาตองการเลิกสูบบุหร่ี โดยสวนหนึ่งไดรับความชวยเหลือและคําแนะนําการเลิกสูบ
บุหร่ีจากเพื่อน และไดรับคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีใน
อนาคตสวนใหญไมคิดสูบบุหร่ีอยางแนนอน จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา ทัศนคติ มีผลใหเยาวชนมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจยัเชงิสังคมของเยาวชน และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการสูบบุหร่ี  

การสัมผัสควนับุหรี่มือสอง จากผลการศกึษาพบวา เยาวชนเกินครึ่งมโีอกาสไดรับควันบุหร่ีมือ
สองจากบุคคลที่อยูอาศัยในบานสูบบุหร่ี มีผูสูบในบานทกุวันรอยละ 52.9 สวนใหญพอสูบบุหร่ีมากที่สุด 
นอกจากภายในบานแลวเยาวชนอีกเกือบครึ่งไดสัมผัสกับผูที่สูบบุหร่ีที่อยูนอกบานทุกวัน โดยเยาวชนสวน
ใหญคิดวาการไดรับควันบหุร่ีจากบุคคลขางเคียงจะเปนอนัตรายตอตวัเองอยางแนนอน ซ่ึงเปนความคิดที่มี
ผลดีตอสุขภาพ เพราะการไดรับควันบหุร่ีจะกอใหเกดิผลเสียตอสุขภาพไดเหมือนกับผูที่สูบบุหร่ีและอาจ
ไดรับผลกระทบมากกวา  
                    การรับรูดานกฎหมายหามสูบบหุรี่ในสถานที่สาธารณะ เยาวชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายหามสูบ
บุหร่ีในสถานที่สาธารณะอยูในระดบัสูง สวนใหญจะทราบเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหร่ี 
โดยเฉพาะสถานศึกษา บนรถประจําทาง/รถสาธารณะ สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ี  แตยังมกีารรับรู
นอยคือ สถานบันเทิง (ผับ บาร) รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบหุร่ีได  บริเวณตลาดสด 
ตลาดนัด จากการวิเคราะหกลาวไดวา การเผยแพรตามประกาศสถานที่สาธารณะหามสบูบุหร่ีฉบับเพิม่เติม ยัง
ไมครอบคลุมเยาวชนในสถานศึกษา  
                 การรับรูผานสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ จากผลการวิเคราะหพบวา เยาวชนรอยละ59.5 เคยพบเหน็
ขอความเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ เคยเหน็ทางสื่อโทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา 
แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตรมาก และเคยเหน็นักแสดงสูบบุหร่ีเปนบางครั้ง(รอย
ละ 55.7) ในสื่อโทรทัศน  วีดีโอ หรือภาพยนตร  สวนภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหไมอยากสูบบุหร่ี  คือ 
ภาพสูบแลวเปนมะเร็งชองปาก รองลงมาเปนภาพควันบหุร่ีทําใหเปนมะเร็งปอด การโฆษณาเกีย่วกับบุหร่ี  
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พบวา บางครั้งเคยเห็นการโฆษณาหามสูบบุหร่ีในงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม งานสังคมและโฆษณา
บุหร่ีบนแผนปายโฆษณา (รอยละ 43.3 และรอยละ 36.4) เยาวชนมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหร่ีติดอยู
รอยละ 3.3  สวนใหญเปนบุหร่ียี่หอมาบูโร จากการวิเคราะหกลาวไดวา   การสื่อสารเรื่องบุหร่ีผานทางสื่อตางๆ
สามารถเขาถึงกลุมเยาวชนได โดยเฉพาะการเห็นโฆษณาตางๆ ดวยธรรมชาติของวัยรุนชอบตามบุคคลที่ช่ืน
ชอบ หากดาราสูบบุหร่ีสงผลทําใหเยาวชนเอาอยาง หรือวาเลียนแบบได  ตามที่มูลนธิิหมอชาวบาน ไดสรุป
สาเหตกุารสูบบุหร่ีในวยัรุนไววา ตวัอยางจากบุคคลทีเ่ปนที่ยอมรบัและมีบทบาทในสงัคม  พฤตกิรรมการสูบ
บุหร่ีของผูที่มบีทบาทในสังคมเชน  ครู  แพทย   นักกฬีา  ดารา  นกัรอง  ซ่ึงเปนบุคคลที่วยัรุนใหความสนใจ
จะมีสวนกระตุนใหวัยรุนสูบบุหร่ีในที่สุด สวนภาพทีท่ําใหไมอยากสูบบุหร่ี เปนภาพเกี่ยวกับอันตรายจาก
บุหร่ีแสดงวาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอการรับรูถึงความรุนแรงของบุหร่ีเนนการใชความกลัวยังไดผล  
                  การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน   พบวา ในโรงเรียนรอยละ 67.5  มีการสอนเกี่ยวกับเรื่อง
อันตรายจากการสูบบุหร่ี  และเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหร่ี  เชน ทําใหฟนมสีีเหลือง มีกล่ินปาก และ
เปนสาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน รอยละ 57.3  สวนการอภิปรายทําไมเยาวชนจึงสูบบุหร่ีมีเพียงรอยละ 
26.8   ไมมีการอภิปรายเรื่องการสูบบุหร่ีและสุขภาพ รอยละ 37.7   

ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ
            1.1 จากผลการศึกษาครั้งนี ้ทําใหทราบวาสถานการณการสูบบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา
เยาวชนเพศชายสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง และเยาวชนระดับอาชีวศึกษาจะสูบบหุร่ีมากกวาระดับมัธยมศึกษา 
ดังนั้นหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ควรนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
กลุมเยาวชน โดยใหความสาํคัญกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน เชน ควรใหมมีาตรการ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชนเพศชาย โดยดําเนนิการในชวงอายกุอนที่เร่ิมสูบบุหร่ี และ
เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษา สําหรับกลุมเปาหมายที่สูบบุหร่ี ควรเนนการเสริมสรางความรูสึกเหน็คุณคาใน
ตนเอง พัฒนาทักษะปฏิเสธแกเยาวชน เพื่อใหมีภูมิตานทานตอการชักนําสูบบุหร่ี   
            1.2 ผลการศึกษาทําใหทราบวา  การเขาถึงบุหร่ีของเยาวชนไดงาย อาทิเชน การรับจากคน
อ่ืนให และสามารถซื้อไดจากรานคาในชมุชน และยังมีซ่ึงมีการฝาฝนจําหนายบหุร่ีแกเดก็อายุไมถึงเกณฑ 
มีเพื่อนสูบบหุร่ี รวมถึงสถานที่สูบบุหร่ีของเยาวชน จะสูบที่หองน้าํ ปา  บานเพื่อน ดังนั้นควรมกีารบรูณาการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมระหวางหนวยงานตางๆที่เกีย่วของ ในการวางแผนแกไขปญหาเกีย่วกบัการบริโภค
ยาสูบของเยาวชน โดยใหครอบครวัเขามามสีวนรวมในการดูแล เพื่อเปนตนแบบที่ดแีกเยาวชน มีทกัษะใน
การเปนทีป่รึกษาที่พึง่พาของเยาวชน นอกจากนี้ควรสรางความเขาใจและติดตามเฝาระวังการบังคับใชกฎหมาย
ในสถานศึกษาและในชมุชนอยางตอเนื่อง   สถานศึกษามีมาตรการที่ชัดเจนเปนเขตปลอดบุหร่ี   
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          1.3. สวนมากวัยรุนที่สูบบุหรี่จะมีเพื่อนที่สูบบุหร่ี ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
วัยรุน ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหเพื่อนเปนแบบอยางที่ดี เพื่อปองกันการสูบบุหร่ี  
รวมทั้งมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติใหเหน็โทษภยัของบุหร่ีมากขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
            2.1    การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเฉพาะกลุมวัยรุนในสถานศึกษาเทานั้น ดังนัน้ ในการวิจยัคร้ังตอไป 
ควรมีการศึกษาในเรื่องเดยีวกันในกลุมเยาวชนที่อยูนอกระบบการศึกษา เพื่อใหครอบคลุมมากขึ้น   
            2.2    ควรศึกษาเจาะลึกในกลุมที่เสีย่งตอการติดบหุร่ี โดยศึกษาเชิงลึก การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
หรือการเฝาสังเกตติดตามพฤติกรรม เปนตน 
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน  
 
โครงการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดแมฮองสอน” นี้เปนความรวมมือ

ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดภูเก็ต  ระนอง  แมฮองสอน  ชัยภูมิ  ตรัง และเพชรบูรณ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการเฝาระวังและ
การดําเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศตอไป 

 
การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดแมฮองสอน ยืนยันวา

ขอมูลเหลานี้จะถูกนํา เสนอเปนภาพรวมที่ไมสงผลกระทบใดๆ  ตอผูตอบเปนรายบุคคลและ
สถาบันการศึกษา ในระหวางการเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติการ
ตอบแบบสอบถามได โดยไมสงผลกระทบใดๆ 
 

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

โดยแตละขอถามใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติมขอความใหสมบูรณในชองวางที่
ตรงกับความจริงหรือความคิดเห็น 

 
ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย  หากมีขอสงสัย

ประการใด สามารถติดตอไดที่ นางสาวสมหมาย   กลาณรงค  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน  
52 หมู 2  ตําบลผาบอง  อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  เบอรโทรศัพท  089-8351039 

 
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
…………………………………. 
    ( นางสาวสมหมาย   กลาณรงค )                                         
           หัวหนาโครงการวิจัย 
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คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี ในสวนที่ 1–7 ใหหมายถึงบหุร่ีซองที่ผลิตจากโรงงานทัง้    
              ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวน ขอที่ 11 ในสวนที่ 1  
 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
 

1. ทานเคยลองสูบบุหร่ีแมเพียง 1 หรือ 2 คร้ังหรือไม  

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

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

 4)   10 – 19 วัน    5)   20 – 29 วัน  6)   ทุกวนั 

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

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

  4)   11 – 20 มวนตอวัน  5)   21 มวนขึ้นไป  6)   2-5 มวนตอวัน  
5. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานไดบุหร่ีมาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1.  ซ้ือจากหางสรรพสินคา    2.   ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ  

 3.  ซ้ือจากรานขายของชํา   4.   ซ้ือจากเครื่องขายบุหร่ีอัตโนมัติ 

 5.  ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน   6.   ขอจากผูอ่ืน   

 7.  ผูอ่ืนใหบุหร่ี    8.   ไดมาโดยวิธีการอื่น ระบุ.................. 

 9.  ไมเคยไดบุหร่ีมาสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
6. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานสบูบุหร่ียี่หอใด  

 1.  ระบุยี่หอ...............................  2.  ยี่หอใดก็ได  3.   ไมทราบยี่หอ 

 4.  ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
7. โดยปกตทิานจายเงนิซื้อบุหร่ีชนิด 1 ซอง/ บุหร่ี 20 มวน ในราคาเทาไหร  

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

 2.   ไมไดซ้ือบุหร่ี หรือ ไมไดซ้ือบุหร่ีทัง้ซอง 
8. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานจายเงินซื้อบุหร่ีเทาไหร 

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

 2.  ไมเคยจายเงินเอง 

 3.   ไมไดซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา    
9. โดยปกติทานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท  
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10. ในชวง 30 วันที่ผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง 
เกณฑกําหนดใชหรือไม  

 1.   ไมเคยซื้อบุหร่ีเองในชวง 30 วันที่ผานมา  

 2.   ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายไุมถึงเกณฑกําหนดทุกครั้ง  

 3.   ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายไุมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง  

 4.   ไมใช  มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายไุมถึงเกณฑกําหนด 
11. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานเคยใชยาสบูรูปแบบอื่นนอกจากบหุร่ีหรือไม  

11.1   เคี้ยวยาเสน   1. ใช   2. ไมใช 

11.2   จุกยาฉนุขางกระพุงแกม  1. ใช   2. ไมใช 

11.3   สูบซิการ    1. ใช   2. ไมใช 

11.4   สูบบุหร่ีมวนเอง   1. ใช   2. ไมใช 

11.5   สูบไปป    1. ใช   2. ไมใช 

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

 1.  ที่บาน    2.  ที่โรงเรียน  

 3.  ที่บานเพื่อน   4.  ในงานสังคม 

 5   ที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน) 

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

 1.  ไมเคยสบูบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 

 2.  ใช  ในบางครั้งสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 

 3.  ใช  ปกติจะสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 
 
สวนท่ี 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่  
 

14. บุคคลเหลานี้สูบบุหร่ีหรือไม 

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

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

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

 1.  ไมสูบอยางแนนอน   2.  อาจจะไมสูบ 

 3.  อาจจะสบู     4.  สูบอยางแนนอน 
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16. มีใครในครอบครัวของทานเคยพดูถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีกับทานหรือไม  

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

 1.  ไมสูบอยางแนนอน   2.  อาจจะไมสูบ 

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

 1.  ไมสูบอยางแนนอน   2.  อาจจะไมสูบ 

 3.  อาจจะสบู     4.  สูบอยางแนนอน 
19. ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหร่ี ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหร่ี  

 1.  ไมยากอยางแนนอน  2.  อาจจะไมยาก 

 3.  อาจจะยาก    4.  ยากอยางแนนอน 
20. ทานคิดวาเด็กผูชายสูบบหุร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบุหร่ี  

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

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

 1.  มากกวา     2.  นอยกวา   3.  ไมแตกตางกัน 
23. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหร่ี  

 1.  มากกวา     2.  นอยกวา   3.  ไมแตกตางกัน 
24. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูหญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบ
บุหร่ี 

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

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

 1.  ไมอันตรายอยางแนนอน   2.  อาจจะไมอันตราย 

 3.  อาจจะอนัตราย    4.  อันตรายอยางแนนอน 
27. ทานจะเลกิคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ีหรือไม  

 1.  ไมเลิกคบ     2.  เลิกคบบางคน 

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

 1.  ขาดความมั่นใจ    2.  โง 

 3.  เปนผูลมเหลว    4.  เปนผูประสบความสําเร็จ 

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

 1.  ขาดความมั่นใจ    2.  โง 

 3.  เปนผูลมเหลว    4.  เปนผูประสบความสําเร็จ 

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

 1.  ไมไดอยางแนนอน   2.  อาจจะไมได 

 3.  อาจจะได     4.  ไดอยางแนนอน 
 
สวนท่ี 3 การไดรับควันบุหรีจ่ากผูสูบบุหรีข่างเคียง  
 

31. ทานคิดวาการไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี จะเปนอนัตรายตอตวัทานหรือไม  

 1.  ไมอันตรายอยางแนนอน   2.  อาจจะไมอันตราย 

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

 1)  ไมม ี    2)   1 – 2 วนั   3)   3 – 4 วนั 

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

 1)   ไมม ี    2)  1 – 2 วนั   3)  3 – 4 วนั 

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

สถานที่ 1)  ทราบ 2)  ไมทราบ 
34.1 รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหร่ีได   

34.2 บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ   

34.3 สถานีขนสง   

34.4 สถานบันเทิง (ผับ บาร)   

34.5 บริเวณตลาดสด ตลาดนัด    

34.6) โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)   

34.7) สนามเดก็เลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)   

34.8) สวนสาธารณะ   

34.9) ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)   

34.10) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา   

 
สวนท่ี 4   ทัศนคตติอการเลิกสูบบุหรี่  

สวนท่ี 4.1  ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี่ 
35. ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีตอนนี้ใชหรือไม  

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

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

 1.  ได      2.  ไมได 
38. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีหรือไม  

 1.  เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ 

 2.  เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน 

 3.  เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 

 4.  เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ 
         และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 

 5.  ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 
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สวนท่ี  4.2  ตอบเฉพาะผูท่ีเคยสูบบุหรี่ และปจจุบันเลิกสูบแลว 
 

39. ระยะเวลานานเทาใดแลวที่ทานเลิกสบูบุหร่ี  

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

 3)  1  ป      4)  2  ป    

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

 1.  สุขภาพ      2.  ประหยดัเงิน 

 3.  ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี   4.  เพื่อนไมชอบใหสูบบหุร่ี 

 5.  บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน  6.  การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 

 7.  อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 
สวนท่ี  5  ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่  
 

41. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็ขอความเกีย่วกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ 
มากนอยเพียงใด (เชน โทรทัศน วิทย ุปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร 
เปนตน) 

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

 

 
 ภาพที่ 1 

 

 
 ภาพที่ 2 

 

 
 ภาพที่ 3 

 

 
 ภาพที่ 4 

 

 
 ภาพที่ 5 

 

 
 ภาพที่ 6 

 

 
 

 ภาพที่ 7 

 

 
 

 ภาพที่ 8 

 

 
 

 ภาพที่ 9 
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42. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกฬีา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ งานสังคม ทานพบเห็น
ขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหร่ีบอยเพยีงใด  

 1.  ไมเคยไปงานดังกลาว    2.  พบเห็นบอยมาก  

 3.  พบเห็นบางครั้ง    4.  ไมเคยพบเห็นเลย 
43. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบบหุร่ีบอย
เพียงใด  

 1.  ไมเคยชมสื่อดังกลาว    2.  พบเห็นบอยมาก  

 3.  พบเห็นบางครั้ง     4.  ไมเคยพบเห็นเลย 
44. ทานมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ท่ีมียี่หอบหุร่ีติดอยูหรือไม  

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

 1.  ไมเคยชมโทรทัศน    2.  พบเห็นบอยมาก  

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

 1.  ไมเคยเห็นปายโฆษณา  2.  พบเห็นบอยมาก  

 3.  พบเห็นบางครั้ง   4.  ไมเคยพบเห็นเลย  
47. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร บอยเพียงใด 

 1.  ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว  2.  พบเห็นบอยมาก  

 3.  พบเห็นบางครั้ง   4.  ไมเคยพบเห็นเลย  
48. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนมุ ทาน
พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีบอยเพียงใด  

 1.  ไมเคยไปงานดังกลาว  2.  พบเห็นบอยมาก  

 3.  พบเห็นบางครั้ง   4.  ไมเคยพบเห็นเลย 
49. ทานเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรี หรือตัวอยางบุหร่ีจากตวัแทนบริษัทบุหร่ีหรือไม  

 1.  เคย    2.  ไมเคย 
 

สวนท่ี  6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน  
 

50. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี 
หรือไม  

 1.  ไดรับ     2.  ไมไดรับ    3.  ไมแนใจ 
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51. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทาน
จึงสูบบุหร่ีหรือไม  

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

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

 1.  ไมเคยมกีารอภิปราย    2.  ภาคการเรียนนี ้  

 3.  ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว   4.  ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว  

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

 1.  ชาย      2.  หญิง 
56.  ทานกําลังศึกษาอยูระดับใด 

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

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

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

  1.  มี (ตอบขอ 57.1 และ 57.2)  2.  ไมมี (ยตุิการตอบแบบสอบถาม) 
     57.1    จํานวนคนที่สูบบหุร่ี (ไมนับรวมตัวทาน) ............ คน 
     57.2   ผูท่ีสูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไรกับตวัทาน  

        (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

   1.   พอ     

 2.   แม 

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

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

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

   6.   ปู/ ยา/ ตา/ ยาย  ระบุ ...................... คน 
**************************************************** 
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ประวัติผูวิจัย 
 
1.   ชื่อ                                 นางสาวสมหมาย  กลาณรงค 
     ประวัติการศึกษา        -  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพทันตสาธารณสุข   

  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัชลบุรี  ปการศึกษา 2526  
    ประวัติการศึกษา         -  ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม   

             -  ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต  (ประชาสัมพนัธ)         
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปการศึกษา 2541  

                                        -  ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสรมิสุขภาพ)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา 2549 
 

     ประสบการณ  -  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลแมสะเรียง จ.แมฮองสอน  
     ประสบการณ  -  นักวิชาการสุขศึกษา   3 – 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน  

-  นักวิชาการสาธารณสุข 5 – 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
-  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ   
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
 
 

2.  ชื่อ     นายสมบตัิ  ดุลยรัตน 
     ประวัติการศึกษา        -  ปริญญาตรี ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ  
             -  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
-  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

    ประสบการณ  - พยาบาลวิชาชีพ   3 – 5      โรงพยาบาลปาย จังหวัดแมฮองสอน 
- นักวิชาการสาธารณสุข 5 – 7  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
- นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ   
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน  
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3.  ชื่อ                                นายชมรักษ  ภษูิตวิโรจนกุล  
    ประวัติการศึกษา         -  ประกาศนยีบตัรเจาพนักงานสาธารณสุข   

 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัพิษณโุลก 
            -  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
                มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

    ประสบการณ  -  พนักงานสาธารณสุขชุมชน    
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 
-  นักวิชาการสาธารณสุข  3 – 7    
    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน 
-  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ   
   โรงพยาบาลศรีสังวาลย   จงัหวัดแมฮองสอน 
     
 

4.  ชื่อ    นายฤทธิเดช  ดํารงชีพ  
     ประวัติการศึกษา        -  ปริญญาตรี ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง  ปการศึกษา 2544 
             -  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาจิตเวช   ป  2548 
 

    ประสบการณ  -  พยาบาลวิชาชีพ 3 – 5      โรงพยาบาลปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
-  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  โรงพยาบาลปาย จังหวัดแมฮองสอน 

 
 
 
 


