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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
แมฮองสอน กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมตน มัธยมปลาย และระดับประกาศนียบัตร
วิ ชาชี พ จํ านวน 1,500 คน เครื่ องมื อที่ ใช ในการรวบรวมข อมู ลคื อ แบบสอบถามที่ พั ฒนามาจาก
แบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก
(Global Youth Tobacco Survey)
ผลการศึกษาพบวา เยาวชนสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 16.0 ป อัตราการความชุกการสูบบุหรี่
ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน พบวา เคยสูบบุหรี่รอยละ 30.4 และอัตราการสูบบุหรี่ในปจจุบันรอยละ
20.9 เริ่มสูบบุหรี่ชวงอายุ 13 – 15 ป รอยละ 47.8 เพศชายจะสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิงประมาณหาเทา
เพศชายรอยละ 35.4 เพศหญิงรอยละ 6.4 ระดับการศึกษาที่สูบมากคือระดับ ปวช. สวนระดับมัธยมตน
และระดับมัธยมปลายมีอัตราการสูบที่ใกลเคียงกัน บุหรี่ที่สูบไมเลือกยี่หอ และเปนบุหรี่ชนิดมวนเอง
รอยละ 5.6 จํานวนที่สูบสวนใหญไมถึง 1 มวน เยาวชนสามารถการเขาถึงบุหรี่ไดงาย โดยสามารถหา
ซื้อจากรานขายของชําในชุมชน และไดรับบุหรี่จากผูอื่น ปจจัยเสริมการสูบบุหรี่ของเยาวชน รอยละ
45.9 มีพอสูบบุหรี่ในบานรอยละ มีเพื่อนสูบบุหรี่รอยละ 19.3 ดานทัศนคติตอการสูบบุหรี่สวนใหญ
มีทัศนคติไมสนับสนุนการสูบบุหรี่ รอยละ 82.8 มีโอกาสไดรับควันบุหรี่มือสองจากบุคคลที่อยูอาศัย
ในบานสูบบุหรี่ มีการรับรูดานกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะอยูในระดับสูง ในโรงเรียนมี
การสอนเกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่รอยละ 67.5 และเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่รอยละ
57.3 มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ทางสื่อประเภทตางๆ มาก ขอเสนอจาก
การศึกษา คือ ในการจัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชน ควรใหความสําคัญกับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน และควรเนนกิจกรรมเสริมทักษะแกกลุมที่เสี่ยงตอการติดบุหรีใ่ หมี
คานิยมที่ถูกตอง พรอมกับหามาตรการปกปองการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 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 ซึ่งสามารถปองกันไดในประเทศตางๆ การ
ระบาดของการบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตอง
เผชิญกับปญหาของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และ
มะเร็ง เปนตน ซึ่งมีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรัง หลายประเทศซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยน
ผานทางระบาดวิทยาพบวา โรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปน
สาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุอื่นๆ การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน เด็กและเยาวชนจะริเริ่มสูบ
บุหรี่ดวยเหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหรี่ของ
พอแมและญาติ พลังผลักดันจากเพื่อน อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ เปนตน
ปจจุบันทัว่ โลกมีเยาวชนทีส่ ูบบุหรี่250 ลานคนและเยาวชนเหลานี้เสียชีวิตเนื่องจากการ
สูบบุหรี่อยางตอเนื่องในอนาคตโดยรอยละ70 ของผูเสียชีวิตเหลานี้อยูใ นประเทศกําลังพัฒนา(WHO
2006) นอกจากนั้นยังพบวา การสูบบุหรี่ของเยาวชนถูกระบุวาเปนโรคระบาด ในปจจุบันการเฝา
ระวังการสูบบุหรี่ในเยาวชนประเทศตางๆ ทั่วโลกไดรับความสนใจทั้งในประเทศกําลังพัฒนา
และพัฒนาแลว มีขอมูลทางสถิติแสดงใหเห็นวาในทุกๆ วันมีเยาวชนทั่วโลกจํานวนถึง 80,000 –
100,000 คน กลายเปนนักสูบบุหรี่หนาใหม (Centers for Disease Control and Prevention, 2008)
โดยพบวามีนกั เรียนอายุ 13- 15 ป สูบบุหรี่มากถึงรอยละ 10 โดย 1 ใน 4 ของนักเรียนกลุมนี้ สูบ
บุหรี่มวนแรกเมื่ออายุต่ํากวา 10 ป และยังพบวาทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีแบบแผนทีไ่ มแตกตางกัน
จากการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัย
โลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) ซึ่งเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543-2550 จาก
ประเทศสมาชิก 140 ประเทศ พบวาอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงใกลเคียงกัน เด็ก
นักเรียนกวาครึ่งหนึ่งไดรับควันบุหรี่มือสองจากสถานที่สาธารณะในระหวางสัปดาหกอนหนาที่
สํารวจ นักเรียนประมาณ 2 ใน 10 มีสิ่งของเครื่องใชที่มียี่หอของบริษัทบุหรี่ติดอยู ประมาณ 1 ใน
10 เคยไดรับบุหรี่แจกฟรีจากบริษัทบุหรี่ ในขณะที่ประมาณ 8 ใน 10 ตองการใหมีการหามสูบบุหรี่
ในสถานที่ ส าธารณะ และประมาณ 6 ใน 10 อยากให มีก ารสอนเกี่ย วกับ อัน ตรายจากบุ ห รี่ ใ น
โรงเรียน จากขอมูลการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ป ภายใตการสํารวจนี้ ซึ่งดําเนินการในป
พ.ศ. 2548 พบอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 11.7 ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหรี่ ในจํานวนนี้ เพศชาย
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เคยสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.9 และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9
เริ่มสูบบุหรี่กอนอายุ 10 ป สําหรับผูที่ไมเคยสูบบุหรี่ รอยละ 10 มีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่ในปถัดไป
จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534-2549 โดย
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระบุวาแมจํานวนและอัตราการสูบบุหรี่เปน
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
สูบบุหรี่เปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมีแนวโนมการสูบบุหรี่เปนครั้งคราว
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 2.97 ในป พ.ศ. 2549 ชี้ใหเห็นวาผูสูบบุหรี่เปน
ครั้งคราวมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสบู บุหรี่เปนประจําไดในอนาคต เนื่องจากฤทธิ์เสพติดของ
บุหรี่
สําหรับสถานการณการสูบบุหรี่ในกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป ในจังหวัดแมฮองสอน จากการ
สํารวจของศูนยขอมูลโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค (โครงการ BRFSS ป 2547
และ 2548) พบวามีผูสูบบุหรี่รอยละ 26.88 ป 2548 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 29.93 ในป 2551 สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม ไดสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุข
เขต 1 พบวาประชาชนอายุ15 ปขึ้น ในจังหวัดแมฮองสอนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงเปนรอยละ
27.5 จากการศึกษาขอมูลดังกลาวจะเห็นวาจังหวัดแมฮองสอนแมวาแนวโนมการสูบบุหรี่จะลดลง
แตยังเปนปญหาของจังหวัดที่ตองเรงแกไข เพราะการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมสุขภาพที่สงผลตอการ
ทําลายสุขภาพที่สําคัญ และยังสงผลตอการทําลายสภาพแวดลอม กระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม
และในปจจุบนั ปญหาการสูบบุหรี่ไดระบาดมากในกลุมเยาวชนทั่วไปมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมนักเรียน นักศึกษา หรือกลุมผูมีอายุนอย ซึ่งเปนกลุมเยาวชนทีก่ ําลังอยูในวัยที่อยากรูอยากลอง
เอาอยางหรือเลียนแบบ ทัง้ นี้เนื่องจากบุหรี่จัดเปนสิ่งเสพติดขั้นพื้นฐานที่มีสวนชักนําใหกลุมวัยรุน
และกลุมนักเรียนนักศึกษากาวไปสูปญหาการติดยาเสพติดใหโทษ จากการศึกษาของ ศรีศักดิ์ จามร
มาน(2548)
พบวาการสูบบุหรี่มีความสัมพันธสูงมากกับการใชยาเสพติดในกลุมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปญหาอื่นๆตามมา
จากเหตุผลและขอมูลที่กลาวมาแลวนั้น การเขาใจสถานการณพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเยาวชน จึงมีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งตอโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน ซึ่ง
จะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน
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วัตถุประสงค
1. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน
2. เพือ่ อธิบายความรูและทัศนคติ การไดรับควันบุหรี่มือสอง ทัศนคติตอการเลิก
สูบบุหรี่

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสํารวจแบบภาคตัดขวาง ในกลุมเยาวชนที่เปนนักเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จากสถานศึกษาสายสามัญ ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดแมฮองสอน ครอบคลุม ปจจัยที่เปนเงื่อนไขสถานการณที่ชักนําให
เยาวชนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ และการเขาถึงบุหรี่ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ประกอบด ว ยเพศ การศึ ก ษา ความรู แ ละทั ศ นคติต อ ยาสูบ การได รั บ ควั น บุ ห รี่ จ ากผูสู บ บุ ห รี่
ขางเคียง ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
รวมถึง ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ของเยาวชน

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก
- ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
- ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง การเรียนการสอนเกี่ยวกับ
บุหรี่ในโรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ สื่อ
และการโฆษณาเกีย่ วกับบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ การลดความตองการการพึ่งพาและการเลิกบุหรี่ และ
การเขาถึงบุหรี่
ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก การสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอน
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นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หมายถึง การแสดงออกของเยาวชนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ในปจจุบนั ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน ในชวง 30 วันที่ผานมากอนมีการตอบแบบสอบถาม
อยางนอย มี1- 2 วันที่เยาวชนสูบบุหรี่
เยาวชน หมายถึง เด็กวัยรุน ทั้งเพศชายและเพศหญิงทีก่ ําลังศึกษาในสถานศึกษาสาย
สามัญ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแมฮองสอนเขต 1 และเขต 2 จังหวัดแมฮองสอน
บุหรี่ หมายถึง ยาสูบที่มีลักษณะเปนมวน จัดเปนซองๆ หรือยาเสนที่มวนสูบเอง
ความรู หมายถึง ความเขาใจ ความคิด การใหความหมายของสิ่งของตางๆ ของ
เยาวชน รวมทั้งความสามารถและทักษะดานสติปญญา ตอเรื่องบุหรี่
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ หมายถึง ความคิด ความเชื่อของเยาวชนตอการสูบบุหรี่ โดย
แยกเปนทัศนคติสนับสนุนการสูบบุหรี่ ทัศนคติปานกลางตอการสูบบุหรี่เปนความเชื่อของเยาวชนที่
ไมสนับสนุนและไมตอตานการสูบบุหรี่ และทัศนคติไมดีตอการสูบบุหรี่ จะความคิด ความเชื่อของ
เยาวชนที่ตอตานการสูบบุหรี่ เชน การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอน เห็นวามี
เด็กผูหญิงและผูชายไมดูนาสนใจที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ไมทําใหรูสึกผอนคลาย ไมไดทําใหน้ําหนัก
ตัวเพิ่ม
การไดรับควันบุหรี่มือสอง หมายถึง เยาวชนที่ไมสูบบุหรี่ไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบ
ในสิ่งแวดลอม ทั้งภายในบาน และนอกบาน
ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ หมายถึง เหตุที่ชักนําใหเยาวชนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ เขาถึง
บุหรี่ เชน กลุม ของเพื่อนทีส่ ูบบุหรี่ พอแมสูบบุหรี่

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอนครั้งนี้ ผูวิจยั ไดศึกษา
คนควา แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ เพื่อใชประกอบในการศึกษา สําหรับเก็บ
ขอมูลและอภิปรายผลการคนพบ รวมทั้งเปนพื้นฐานและแนวทางวิจัย จึงขอเสนอเนื้อหาสาระ
สําคัญดังตอไปนี้
1. ความรูเกี่ยวกับโรคพิษภัยของบุหรี่
2. วัยรุนหรือเยาวชน
- ความหมายของวัยรุนหรือเยาวชน
- ลักษณะเดนของวัยรุน
- สภาพที่มีอทิ ธิพลเหนือพฤติกรรมของเด็กวัยรุน
- วัยรุนหรือเยาวชนไทยกับการสูบบุหรี่
3. มาตรการควบคุมการบริโภคบุหรี่ในเยาวชน
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
- องคประกอบของพฤติกรรม
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย
- แรงสนับสนุนทางสังคม
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1. ความรูเกี่ยวกับโรค พิษภัยของบุหรี่
โรคและพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่
องคการอนามัยโลกไดประมาณการสูญเสียชีวิตของประชากรโลกจากการสูญเสียชีวิตของ
ประชากรโลกจากการสูบบุหรี่วามีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นจาก 4 ลานคน ในป ค.ศ. 1998 เปน 4.9 ลาน
คนในป ค.ศ. 2003 และมีแนวโนมที่จะเพิม่ ขึ้นเกิน 10 ลานคน ในป ค.ศ. 2030 แสดงวาบุหรี่เปน
สาเหตุการสูญเสียมากกวาการเสียชีวิตที่เกิดจากมาลาเรีย วัณโรคและจากการเสียชีวิตของมารดา
และทารกรวมกัน นอกจากนี้ยังพบวารอยละ70 ของการสูญเสียในอนาคตจะเกิดขึ้นในประเทศ
กําลังพัฒนา ประมาณป ค.ศ. 2020 บุหรี่จะเปนสาเหตุของการตาย 1 ใน 3 ของผูใหญ ซึ่งเพิ่มขึ้น
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1 ใน 6 ในป ค.ศ. 1990 สําหรับประเทศไทย จากรายงานสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ.2546
พบวา สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก คือ มะเร็งทุกชนิด (73.3 ตอแสนประชากร) อุบัติเหตุ
(55.3ตอแสนประชากร) หัวใจ/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง (51.2 ตอแสนประชากร) สวน
ใหญมีสาเหตุมาจากบุหรีแ่ ละมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป มีผูเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับบุหรี่ถึงปละ
42,000 คนหรือวันละ 115 คน หรือชั่วโมงละ 5 คน เฉพาะคาใชจายในการรักษาผูปวยมะเร็งปอด
เพียงอยางเดียว มีจํานวนสูงถึง 3,000 ลานบาท หากรวมคาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ
และโรคอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ รวมมูลคาของการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการ
เจ็บปวย แลว ประเทศไทยตองเสียคาใชจายมากมายซึ่งสูงกวารายไดที่ประเทศไดรับจากภาษีบุหรี่
หลายเทา
กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษาเรื่อง ภาระโรคและปจจัยเสีย่ งของประชากรไทย
ปพ.ศ. 2542 พบวา ประชาชนไทยตายเนือ่ งจากโรคที่เปนที่เปนผลจากการสูบบุหรี่ ไดแก โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งทางเดินอาหารรวมกับทางเดินหายใจสวนตน โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะปอดอุดกัน้
เรื้อรัง โรคหอบหืด โรคมะเร็งอื่นๆ วัณโรคและโรคติดเชื้อทางเดินหัวใจอื่นๆ ประมาณ 34,000
กวารายและมีภาระโรค 4.8 แสน DALYs โดยเพศชายมีภาระโรคสูงกวาเพศหญิงเกือบ 10 เทา
(Stephen Hamann และคณะ, 2548 : 121-125)
บุหรี่เปนสิ่งที่มีอันตรายตอรางกายของผูสูบและคนขางเคียง บุหรี่ทําใหคนตายทั่วโลก
ประมาณ 5 ลานคนตอปหรือชั่วโมงละประมาณ 500 คน ซึ่งถาไมดําเนินการใดๆคน จํานวน 500 ลาน
คนที่มีชีวิตอยูใ นวันนี้จะเสียชีวิตดวยสาเหตุจากบุหรี่ในวันขางหนา โดยครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นจะ
เสียชีวิต ในวัยกลางคนกลาวคือ จะมีชีวิตสัน้ กวาที่ควรไปประมาณ 20-25 ป หรือที่ทราบกันโดยทั่วไป
แลววาการสูบบุหรี่ 1 มวนจะทําใหอายุสั้นไปประมาณ 8 นาที (สมาน ฟูตระกูล, 2549 : 10)
องคการอนามัยโลกไดจดั ใหการสูบบุหรี่เปนการเสพสารเสพติด ซึ่งจากรายงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2531 สรุปวาบุหรีแ่ ละการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่นๆ เปนการเสพติด ซึ่ง
ในบุหรี่มีสารประกอบตางๆอยูประมาณ 4,000 ชนิด มีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 ชนิด ซึ่งสารบาง
ชนิดเปนอันตรายที่สําคัญดังนี้
สารประกอบในบุหรี่
1. นิโคติน เปนสารสําคัญที่ทําใหคนติดบุหรี่ ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมองทั้งเปนตัว
กระตุนและกดประสาทสวนกลาง ถาไดรับสารนี้ขนาดนอยเชนการสูบบุหรี่ 1- 2 มวนแรก จะทํา
ใหรูสึกกระปรี้กระเปรา แตถาสูบมากๆหลายๆมวนจะกดประสาทสวนกลางทําใหความรูสึกตางๆ
ชาลง โดยรอยละ 95 ของนิโคตินจับอยูท ี่ปอด บางสวนจับอยูที่เยื่อบุชองปาก และบางสวนถูกดูด
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ซึมเขากระแสเลือดมีผลตอตอมหมวกไต กอใหเกิดการหลั่งสารเอพิเนฟริน (Epinephrine) ทําให
ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกติและไมเปนจังหวะ หลอดเลือดแดงทีแ่ ขนและขาหดตัว
เพิ่มไขมันในเสนเลือด สารนิโคตินที่พบเปนสวนประกอบในบุหรี่โดยทัว่ ไป 1 มวน จะมีนิโคติน
ประมาณ 0.8 - 1.8 มิลลิกรัม (คามาตรฐานสากลกําหนดไว 1 มิลลิกรัมตอมวน) และการมีกน กรอง
ที่บุหรี่ก็ไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลง นักวิทยาศาสตรของบริษัทบุหรี่ทราบดีวานิโคตินมีฤทธิ์
เสพติด นั่นคือ เหตุผลสําคัญที่ทําใหคนยังสูบบุหรีแ่ ละเมื่อยากเลิกก็เลิกไดยากบริษทั ฟลลิป มอรรสิ
คนพบวา การใสสารอันคาไลนแอมโมเนียเขาไปเพือ่ ลดภาวะกรดของควันบุหรี่ จะไปทําใหนิโคติน
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมีทําใหสามารถถูกดูดซึมเขาสูสมองไดเร็วขึ้นและเกือบจะเกิด
การเสพติดในทันที มีการเพาะพันธุยาสูบใหมอยางลับๆเพื่อใหไดยาสูบที่มีนิโคตินมากขึ้นเปน 2
เทา รวมทั้งการใสสารเคมีเพื่อเรงอัตราการดูดซึมนิโคตินเขาสูปอดของบริษัทบริติชอเมริกัน โท
แบคโค (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2549 : 7)
2. ทาร หรือน้ํามันดิน ประกอบดวยสารอีกหลายชนิด เกาะติดกันเปนสีน้ําตาล ทาร
เปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งได เชน มะเร็งปอด กลองเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะ
ปสสาวะและอืน่ ๆ ซึ่งรอยละ 50 ของทารจะจับอยูท ี่ปอดทําใหเกิดการระคายเคืองเปนสาเหตุของอาการ
ไอเรื้อรัง มีเสมหะ คนที่สูบบุหรี่วนั ละซองปอดจะไดรับน้ํามันทารเขาไปในปริมาณ 30 มิลลิกรัมตอ
มวนหรือ 110 กรัมตอป บุหรี่ไทยมีปริมาณทารอยูระหวาง 12 - 24 มิลลิกรัมตอมวน
3. คารบอนมอนนอกไซด เปนกาซที่ทําลายคุณสมบัติการเปนพาหะนําออกซิเจนของ
เม็ดเลือดแดงทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถจับออกซิเจนไดเทากับปกติเกิดการขาดออกซิเจน ทําให
มึนงง ตัดสินใจชา เหนื่อยงาย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจ
4. ไฮโดรเจนไซยาไนด เปนกาซพิษที่ทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนตน ทําใหมีอาการ
ไอเรื้อรัง มีเสมหะเปนประจํา โดยเฉพาะในตอนเชาจะมีมากขึ้น
5. ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษที่ทาํ ลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลาย และถุงลมทํา
ใหผนังถุงลมบางโปงพอง ถุงลมเล็กๆหลายอันแตกรวมกันเปนถุงลมใหญ มีผลทําใหมีถุงลมจํานวน
นอยและการยืดหยุน ในการหายใจเขา ออกนอยลง จึงเกิดโรคถุงลมปอดโปงพอง
6. แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ
ไอและมีเสมหะมาก
7. สารกัมมันตรังสี ควันบุหรี่มีสารโพโลเนียม 210 ที่มรี ังสีแอลฟาอยูเปนสาเหตุการ
เกิดโรคมะเร็งปอด (สํานักโรคไมติดตอ, 2546 : 2-3)
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โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
1. โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจที่ปองกันได
ที่สําคัญที่สุดเมื่อเทียบกับสาเหตุของโรคหัวใจอื่นๆ เชน ไขมันในเสนเลือดสูง เบาหวาน ซึ่งลวน
แลวแตเกิดจากกรรมพันธุ ขณะนี้โรคหัวใจเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยสวน
ใหญเปนโรคเสนเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขาดเลือดได เมื่อหลอดเลือดตีบจนมีผลทําใหเลือดไมสามารถ
ไปเลี้ยงหัวใจไดจะทําใหเกิดอาการจุกเสียดเจ็บหนาอกและถึงขั้นหัวใจวายไดในที่สุด
องคการอนามัยโลกไดระบุวา 1 ใน 4 หรือรอยละ 25 ของผูที่เสียชีวิตจากโรคเสน
เลือดหัวใจตีบเปนผลมาจากการสูบบุหรี่ และในสตรีที่ไดรับยาคุมกําเนิดสูบบุหรี่จะทําใหเสี่ยงตอ
การเปนโรคเสนเลือดหัวใจตีบมากกวาสตรีทั่วไปถึงเกือบ 40 เทาและยังเสีย่ งตอการเกิดโรคเสน
เลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกวาสตรีทั่วไป
จากรายงานการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวา ในกลุมผูสูบบุหรี่จะมีโอกาสตอการเปน
โรคหัวใจขาดเลือดมากกวาผูไมสูบบุหรี่ถึง 2.4 เทา และถาหากผูสูบบุหรีน่ ั้นเปนโรคความดันโลหิตสูง
หรือมีไขมันในเลือดสูง จะเพิ่มความเสีย่ งตอเปนโรคหัวใจขาดเลือดถึง 1.5 เทาและถาหากผูสูบบุหรี่
นั้นเปนทัง้ โรคความดันโลหิตสูงและมีไขมันในเลือดสูง จะเสีย่ งตอเปนโรคหัวใจขาดเลือดถึง 8 เทา
ของคนทัว่ ไป โดยเฉลีย่ แลวผูที่ติดบุหรีจ่ ะมีเสนเลือดเสื่อมและเกิดการตีบตันเร็วมากกวาผูไมสูบถึง
10-15 ป นอกจากนีย้ ังมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหัวใจวายจากกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมากกวา
ผูที่ไมสูบบุหรี่ถึง 10 เทา โดยความเสี่ยงจะเพิ่มตามจํานวนบุหรี่ที่สูบและในกลุมผูที่เกิดภาวะหัวใจ
วายจากกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนั้น ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีกรอยละ 25 จะไป
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล นั่นคือ หากเกิดภาวะหัวใจวายจากกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขึ้นแลว
โอกาสจะมีชวี ติ อยูนอยลงและมีปญหาในเรือ่ งคุณภาพชีวติ ตอไปดวย
2. โรคมะเร็งปอด เปนที่ทราบกันดีวาบุหรี่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็ง ไดมี
การประมาณการวา รอยละ 30 ของผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งในประเทศแถบยุโรปตะวันตก อเมริกา
ตอนเหนือและบางสวนของเอเซีย มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่เปนสาเหตุของการ
เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอดถึง รอยละ 82 ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณบุหรี่
ที่สูบตอวันและระยะเวลาทีส่ ูบบุหรี่ ผูที่สูบบุหรี่ระหวาง 1-14 มวนตอวันมีโอกาสเสี่ยงทีจ่ ะเสียชีวิต
ดวยโรคมะเร็งปอดมากกวาผูท ี่ไมสูบบุหรี่ถงึ 8 เทา และหากสูบมากกวา 25 มวนตอวันมีโอกาสเสีย่ งที่
จะเสียชีวติ ดวยโรคมะเร็งปอดมากกวาผูที่ไมสูบบุหรี่ถึง 25 เทา นอกจากนี้บุหรี่ยังเปนสาเหตุของโรค
มะเร็งตางๆ ไดแก โรคมะเร็งกลองเสียง ชองปาก หลอดอาหาร ตับออน ไตและกระเพาะปสสาวะ มี
หลักฐานชัดเจนวาบุหรีเ่ ปนปจจัยเสีย่ งของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งกระเพาะอาหารอีกดวย
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จากสถิติของสหรัฐอเมริกาพบวา รอยละ 30 ของผูปวยมะเร็งปอดไมไดสูบบุหรี่ แตสูดควันจากบุหรี่
ที่ผูอื่นสูบ สําหรับในประเทศไทย ศ.นพ.ธีระ ลิ่มศิลา ไดรวบรวมสถิติผูปวยโรคมะเร็งปอดตังแต
ป พ.ศ. 2510 - 2536 ประมาณ 2,000 ราย พบวา ผูปวยมะเร็งปอดชายมีประวัตเิ ปนผูสูบบุหรี่ถึง
รอยละ 92 และ นพ.เวทย อารียชน รายงานจากโรงพยาบาลโรคทรวงอกถึงพฤติกรรมของผูปว ย
โรคมะเร็งปอด จํานวน 2,660 ราย ระหวาง พ.ศ. 2514 – 2516 พบวา ผูปวยมะเร็งปอดชายมี
ประวัติเปนผูสูบบุหรี่ถึงรอยละ 96 และจากรายงานของสถาบันมะเร็งแหงชาติ พบวา ในปจจุบนั
โรคมะเร็งปอดพบมากเปนอันดับหนึ่งในผูชายไทย ภาคเหนือมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด พบวามี
ผูปวยโรคมะเร็งปอดทั้งในเพศชายและหญิงสูงกวาภาคอื่นๆ (สํานักโรคไมติดตอ, 2546 : 18-19)
3. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งหมายถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโปงพอง
บุหรี่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยทําให
เกิดการอักเสบระคายเคืองทางเดินหายใจ สงผลทําใหมีการสรางเสมหะมาก ทําใหผูปวยไอเรื้อรัง
ผนังทางเดินหายใจหนาขึ้นทําใหชองทางเดินหายใจแคบลง เกิดถุงลมโปงพอง เนื่องจากมีการ
ขยายและทําลายถึงลมเล็กๆในปอด รอยละ 90 ของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีสาเหตุมาจากการ
สูบบุหรี่ และมักมีประวัตสิ ูบบุหรี่มาไมนอยกวา 1 ซองตอวันเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 20 ป โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถรักษาหรือแกไขใหปอดกลับมาทํางานปกติไดยาก
ความผิดปกติของ
สมรรถภาพปอดไมสามารถกลับมาเปนปกติไดแมวาจะหยุดสูบมานาน การตอบสนองตอการรักษา
มีจํากัด ผูปวยแตละคนตอบสนองการรักษาไดไมเหมือนกัน
4. โรคระบบทางเดินอาหาร สารเคมีในบุหรีน่ นั้ มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดแผลใน
ทางเดินอาหารสวนบนพบแผลในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน (duodenum) ของผูสูบบุหรี่
ไดมากกวาและอัตราการหายของแผลชากวาผูที่ไมสูบบุหรี่ รวมถึงมีโอกาสที่แผลจะทะลุสูงขึ้นดวย
5. โรคในชองปาก มีการศึกษาทีแ่ สดงวาบุหรี่เปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
ปริทันตสารเคมีในบุหรี่ทําใหกระบวนการหายของโรคปริทันต และแผลในการผาตัดในชองปาก
หายชาลง ผูสูบบุหรี่จะมีคราบหินปูนฝงแนนที่ฟน เกิดชองวางระหวางเหงือกและฟน โครงสราง
ของกระดูกและเนื้อเยื่อที่ยดึ ฟนหายไป นอกจากนี้บหุ รีย่ ังทําใหเกิดกลิ่นปาก ฟนเหลือง เหงือกรน
ระคายในคออีกดวย การศึกษาในประเทศสวีเดน พบวา ความชุกในการเกิดโรคปริทันตในผูสูบบุหรี่
สูงกวาผูไมสูบ 2 เทา และยิ่งสูบปริมาณมากความเสี่ยงในการเกิดโรคปริทันตก็ยิ่งสูงขึ้น
6. โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดจากเสนเลือดและประสาทที่ควบคุมการแข็งตัว
ของอวัยวะเพศชายเสื่อม ซึ่งควันบุหรี่มีสารทําใหหลอดเลือดตีบแคบลง การทํางานจึงเสื่อมลง นอก
จากนีย้ ังพบวาตัวอสุจิในผูสบู บุหรี่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติมากกวาผูทไี่ มสูบบุหรี่รวมทั้งจํานวน
อสุจิ ลดลงดวย
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นอกจากนี้การสูบบุหรี่ในวัยเด็กและวัยรุนยังมีผลตอการเติบโตของปอด และทําให
สมรรถภาพปอดลดลง หากเลิกบุหรี่ไดก็จะทําใหสมรรถภาพปอดกลับมาดีไดเหมือนคนที่ไมสูบ
บุหรี่(Stephen Hamannและคณะ, 2548 : 131-135) การสูบบุหรี่ยังทําใหเกิดผลกระทบทางดาน
สังคม เชน การสูบบุหรีม่ ีความสัมพันธกับการใชยาเสพติดชนิดตางๆ พบวา รอยละ 95 ของ
วัยรุนที่ตดิ โคเคนและเฮโรอีนและรอยละ 62 ของวัยรุนที่ติดเหลาจะเริม่ จากการสูบบุหรี่กอนทั้งสิ้น
แสดงใหเห็นวาการสูบบุหรี่ในวัยรุน จะนําไปสูปญหาการใชยาเสพติด กอใหเกิดปญหาสําคัญและมี
ผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก การสูบบุหรี่ของผูใหญยังทําใหเกิดการเลียนแบบที่ไมเหมาะสม
แกเยาวชน กอใหเกิดอากาศเปนพิษโดยเฉพาะในสถานที่แออัด ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภยั รวมถึงอันตรายตอสุขภาพ (สุพัฒน ธีรเวชกิจเจริญชัย, 2541 อางใน พนา พวงมะลิและ
คณะ, 2546 หนา )
ผูสูบบุหรี่มอื สอง
คําวา Passive smoking หรือ Passive smoker แปลไดวา สูบบุหรีม่ ือสองหรือการไดรับ
ควันบุหรี่ Tobacco smoke pollution เปนการที่ผูไมสูบบุหรี่ไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบในสิ่งแวดลอม
(รวมถึงทารกในครรภที่ไดรบั ควันบุหรี่จากมารดาที่สูบบุหรี่) สวน Environmental Tobacco Smoke
(ETS) คือ สิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยควันบุหรี่ ซึ่งเปนสิ่งที่เราไดรับโดยที่เราไมตั้งใจและไมตองการ
ควันบุหรีแ่ บงออกเปน 2 ประเภทคือ Side stream smoke เปนควันที่ลองลอยจากสวน
ปลายบุหรี่ในชวงระหวางการสูบและหลังสูบ
โดยที่คนสูบไมไดสูบเขาไปและเขาสูบรรยากาศ
โดยตรงอีกประเภท คือ Main stream smoke เปนควันบุหรี่ที่เกิดจากผูส ูบสูดอากาศเขาไปผานบุหรี่
ผานกนกรองและเขาไปในปอดกอนที่ผูสูบจะพนควันออกสูสิ่งแวดลอม พบวา ควันบุหรี่สวนใหญ
ในบรรยากาศ รอยละ 85 เปนควันบุหรี่จากปลายบุหรี่เขาสูบรรยากาศโดยตรง (Side stream smoke)
ซึ่งมีปริมาณความเขมขนของสารพิษหรือสารกอมะเร็งสูงกวา Main stream smoke
คนที่ไดรับควันบุหรี่มีระดับของโคตินิน ซึ่งเปนสารประกอบของนิโคตินที่อยูในบุหรี่
ประมาณรอยละ 1 ของผูที่สูบบุหรี่ ในบุคคลที่ไมมีประวัติสูบบุหรี่มากอนแตไดรับควันบุหรี่ก็สามารถ
ตรวจพบโคตินนิ ในรางกายได เชน ในผูทมี่ ีประวัติอยูกับผูสูบบุหรี่ การไดรับควันบุหรี่จึงกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพไดเหมือนกับผูที่สูบบุหรี่และอาจไดรับผลกระทบมากกวา เชน เด็กเล็กในครอบครัว
ที่มีผูปกครองหรือสมาชิกรายอื่นสูบบุหรี่ หรือผูใหญที่มสี มาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ ผูใหญที่ทํางาน
ในสถานที่ที่ไมไดหามสูบบุหรี่ เชน บาร ผับหรือสถานบันเทิงอื่นๆ และสถานที่นาเปนหวงที่สดุ พบวา
“บาน” เปนแหลงของการไดรับควันบุหรี่จากสิ่งแวดลอมมากที่สุด (ฉันชาย สิทธิพันธ, 2549 : 4) เด็กที่
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บิดาหรือมารดาสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง ลูกจะไดรับควันบุหรี่เหมือนกับการที่เด็กสูบเองปละ 50 ซอง
(สมาน ฟูตระกูล, 2549 : 10)
สาเหตุการสูบบุหรี่
สาเหตุของคนสูบบุหรี่ในคนทั่วไป แบงสาเหตุที่ทาํ ใหคนติดบุหรี่เปน 3 ประการ
ประการแรก เหตุกระตุน ความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกาย ใจ
และสังคมของบุคคล เชน การแสดงออกในที่สาธารณชน ทําใหเกิดความประหมา บุคคลเหลานี้คดิ
วาการสูบบุหรีช่ วยใหหายประหมา
ประการที่สอง เหตุสนับสนุน การหาซื้อไดสะดวก งายดาย พอแมสูบบุหรี่
เพื่อนสูบบุหรี่กันมาก การโฆษณา อยากเดนดัง เชน เลียนแบบดาราศิลปนชื่อดัง ทําใหเด็กกอน
วัยรุน และวัยรุน อยากเปนเหมือนดาราก็ทําตาม
ประการที่สาม เหตุโนมเอียงในบุคลิกภาพ คนที่สูบบุหรี่และคนทีไ่ มสูบบุหรี่ มี
บุคลิกภาพที่แตกตางกันคือ คนที่สูบบุหรี่มักเปนคนอารมณเปลี่ยนแปลงงาย ตอตานอํานาจบังคับ
บัญชา เจาอารมณวติ กกังวลมากกวาคนทีไ่ มสูบบุหรี่ บุคลิกภาพที่แสดงออกดังกลาวทําใหผูที่ขาด
ความเชือ่ มั่นเกิดการเขาใจผิดและสูบบุหรี่ในที่สุด
สาเหตุการสูบบุหรีใ่ นวัยรุน อาจมาจากสาเหตุเดียว หรือหลายสาเหตุ ที่สําคัญประการ
แรก คือ การที่วยั รุนประสบปญหาตางๆในชีวติ เชนปญหาครอบครัว เด็กขาดความภาคภูมใิ จใน
ตัวเอง ขาดความคาดหวังในชีวติ ปญหาเรื่องเพื่อนทั้งในและนอกโรงเรียน เมื่อเด็กกลับบานแลว
ซึ่งเปน
วาเหวไมพบใครในบานทีใ่ หเวลาหรือคอยใหคําปรึกษาแนะนําจึงหันไปใชชีวิตกับเพื่อน
โอกาสที่เด็กไดมั่วสุมการสูบบุหรี่ ปญหาเรื่องโรงเรียน เด็กที่สูบบุหรี่พบเพือ่ นในโรงเรียนเกิดการ
เลียนแบบในกลุมเพื่อนที่ชักชวน และปญหาทางสังคม คือ มีคนสูบบุหรี่เปนตัวอยาง เชน พอแม ครู
อาจารย ดารา โดยเฉพาะกลุม ที่เด็กอยูใ กลชิด
สถาบันมะเร็งแหงชาติ สรุปวาเด็กไทยอายุระหวาง 14-19 ป ที่สูบบุหรี่มีเหตุจูงใจมา
จากพอและบุคคลในครอบครัว เหตุจูงใจอยางอื่นคือ สูบตามเพื่อน สูบเพื่อความโกเก แสดงตนเปน
ผูใหญ เปนการแกเขิน และมีผูแนะนําผลดีของการสูบบุหรี่
มูลนิธิหมอชาวบาน ไดสรุปสาเหตุการสูบบุหรี่ในวัยรุน ไดดังนี้ คือเด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่สบู บุหรีใ่ หเห็นเปนแบบอยาง จะมีแนวโนมในการสูบบุหรี่มากกวาเด็กที่ผูปกครองไมสูบ
บุหรี่ พี่ชายหรือพี่สาวจะมีอิทธิพลอยางยิง่ ตอแบบฉบับการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุนผูเปนนอง การ
ชักชวนจากเพือ่ นและความปรารถนาในการอยากลองอยากเลียนแบบเพื่อนเปนแรงผลักดันใหสูบบุหรี่
การโฆษณา ณ จุดจําหนาย ทําใหเด็กเกิดความคุน เคยและเกิดความรูสึกที่ดีตอสินคาคือบุหรี่ และ
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ตัวอยางจากบุคคลที่เปนทีย่ อมรับและมีบทบาทในสังคม พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูที่มีบทบาทใน
สังคมเชน ครู แพทย นักกีฬา ดารา นักรอง ซึ่งเปนบุคคลที่วยั รุนใหความสนใจจะมีสวนกระตุน ให
วัยรุน สูบบุหรีใ่ นที่สดุ
2. วัยรุนหรือเยาวชน
ความหมายของวัยรุนหรือเยาวชน
ความหมายของคําวาเยาวชน (กฤษณา อิสรเสรี, 2530 อางในสงกรานต ชูสาย, 2544 : 4)
รวบรวมความหมายของเยาวชนไวดังนี้
ตามนโยบายเยาวชนแหงชาติ เริ่มประกาศใชครั้งแรกอยางเปนทางการเมื่อวัน ที่ 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
ตามพระราชบั ญญัติ การจัดตั้ งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2534 ซึ่งระบุไ ววา “เด็ก ”
หมายถึง บุคคลที่อายุเกิน 7 ปบริบูรณแตยังไมเกิน 14 ปบริบูรณและ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มี
อายุเกิน 14 ปบริบูรณแตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ
วัยรุน คือ วัยที่สิ้นสุดความเปนเด็กเปนวัยที่เปนสะพานไปหาวัยผูใหญ ไมมีเสนขีดขั้นที่
แนนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แตเปนการกําหนดที่ความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและ
รู ป ร า งเป น สํ า คั ญ และถ า จะกํ า หนดลงไปว า เริ่ ม เมื่ อ ใดก็ ถื อ ระยะที่ เ พศหญิ ง เริ่ ม มี ป ระจํ า เดื อ น
(Menstruation) และเพศชายเริ่มมีการหลั่งน้ําอสุจิ (Sperm) (สุชา จันทรเอม, 2538 อางในบุญธรรม
บุญหมื่น, 2545 : 15)
ลักษณะเดนของวัยรุน
ธรรมชาติของเด็กวัยรุนที่เห็นเดนชัด ไดแก
1. การมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในรางกายมากเปนผลใหอารมณของเด็กเปลี่ยนแปลง
2. ความตองการบานที่อบอุน ตองการบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนดวยความเขาใจ และ
ไมบังคับเขมงวดจนเกินไป
3. ตองการเพื่อนมาก กลัวคนในสังคมโดยเฉพาะเพื่อนๆ ไมยอมรับ มักจะเจ็บใจแทน
เพื่อนและจะทุม เทเวลา ความสนใจ และความรักใหเพื่อนมากกวาวัยอืน่ ๆ จะกินจะนอนจะเทีย่ วก็
ตองไปดวยกันและชวยเหลือกัน แมวา จะอยูหางไกลเขาก็จะติดตอสื่อสารถึงกันอยูตลอดเวลา
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4. วัยรุน ชอบทีจ่ ะคบเพือ่ นและแสดงออกวาตนเปนสวนหนึ่งของกลุมเปนตนวา มีทา ทาง
และคําพูดแปลก ๆ หรือแตงกายคลายคลึงกัน
5. เริ่มมีความสนใจเพื่อนตางเพศ จึงพยายามกระทําตัวใหเดนเพื่อเรียกรองความสนใจ
ความรักในวัยนี้เปนความรักที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ รูปรางหนาตาภายนอกมากกวาอุปนิสัยใจ
คอ หรือองคประกอบอื่น ๆ
6. วัยรุนมักคิดวาตนเปนผูใหญแลว จึงมักเลียนแบบผูใหญ แสดงความคิดเห็นตางๆ
อยางรุนแรง และไมชอบทีจ่ ะไดรับการปฏิบัติอยางเด็ก ๆ
7. ไมตองการที่จะเปดเผยเรื่องราวของตนใหบิดามารดารูโดยสิ้นเชิงในทุกเรื่อง
8. ตองการไดรับการยกยอง วัยรุนจะโกรธมากถาไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากเพื่อน
จากครู หรือบุคคลอื่น รวมถึงการลอเลียนปมดอยของตนเอง และไมตองการใหผูใหญนําตนเอง
ไปเปรียบเทียบกับผูอื่น
สภาพที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของเด็กวัยรุน
1. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเด็กวัยรุน ความแตกตางในฐานะของเด็กอาจทําให
เกิดปมดอย มีทัศนคติไมดีตอ สังคมที่อยูอาศัยหรืออาจมีพฤติกรรมฟุงเฟอฟุมเฟอยเกินวัย
2. สุขภาพรางกายและพัฒนาการสุขภาพ สุขภาพอนามัยมีผลโดยตรงตอสติปญญา
อารมณ โดยเฉพาะหากรางกายไมสมประกอบ มักเปนผลใหเด็กวางตัวไมเหมาะสม เกิดนอยเนือ้
ต่ําใจ และหาทางชดเชยในแบบผิด ๆ
3. ความสามารถทางสมองกับพฤติกรรม เด็กจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดยอมขึน้ อยูกับ
ระดับเชาวนปญ
 ญา ความคิดความอานที่มอี ิทธิพลจากสื่อตาง ๆ เขามาเกี่ยวของดวย
4. พฤติกรรมที่เกีย่ วของกับบานและครอบครัว บุคคลในครอบครัว
5. การใชเวลาวางของเด็ก
6. การเลือกคบเพื่อน เด็กในวัยนี้ชอบอยูรวมกันเปนกลุม และจะคบเพื่อนที่มีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งคลายคลึงกับตน อิทธิพลของเพื่อนสามารถโนมนาวจิตใจของเด็กวัยนีใ้ หกระทํา
ตามกลุมเพื่อนไดโดยไมยากทั้งในเรื่องที่ดแี ละเลว (นันทา ชัยพิชิตพันธ, 2541 อางใน บุญธรรม
บุญหมื่น, 2545 : 15-16)
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วัยรุนหรือเยาวชนไทยกับการสูบบุหรี่
จากการทบทวนองคความรูการควบคุมการบริโภคยาสูบ ถึงสถานการณปญหาวัยรุนไทย
พบวาขอมูลลาสุดที่สรุปและรวบรวมโดย ศูนยขอมูลและเผยแพรมูลนิธิเพื่อการไมสูบบุหรี่ (ประกิต
วาทีสาธกกิจ, 2547) ซึ่งสรุปจากการศึกษาวิจยั ของนักวิจัยและนักวิชาการจากหลายสถาบัน มีขอมูล
สําคัญเกี่ยวกับสถานการณการสูบบุหรี่ของวัยรุนและเยาวชนไทย ปจจุบนั มีเด็กไทยอายุต่ํากวา 18 ป
เสพติดบุหรี่เกือบหาแสนคนและมีเยาวชนอายุต่ํากวา 24 ป เสพติดบุหรี่หนึ่งลานหาแสนกวาคน
โดยสถิติพบวา อายุเฉลี่ยของคนไทยที่เสพติดบุหรี่เทากับ 18 ปและโดยเฉลี่ยจะเสพติดบุหรี่ตอไป
เปนเวลา 23 ป จึงจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดโดยสาเหตุสวนใหญเพราะเริ่มปวยแลว ในแตละปมี
เยาวชนเสพติดบุหรี่ใหมและกลายเปนผูที่ตองสูบบุหรี่เปนประจําสองแสนถึงสามแสนคน ทดแทน
ผูใหญที่สูบบุหรี่ที่เสียชีวติ หรือเลิกสูบ ทําใหจํานวนผูสูบบุหรี่ในประเทศไทยคงตัวอยูที่ 11 ลานคน
ในยี่สิบปที่ผานมา
จะเห็นไดวาวัยรุนหรือเยาวชน เปนวัยเริ่มตนแหงการเปลี่ยนแปลง มีความตองการตาม
วัยโดยเฉพาะการคบเพื่อน ตองการความสนุกสนานทาทาย อยากรูอยากเห็นชอบทดลองหรือพิสูจน
ความจริงจึงทําใหเยาวชนถูกชักจูงไปทดลองสิ่งเสพติด เชน บุหรี่ สุรา หรือยาเสพติดชนิดอืน่ ๆได
งายกวาวัยอื่น นอกจากนี้เยาวชนยังตองการแสดงตนวาเปนผูใหญ เรียกรองความสนใจ ไมชอบ
วิธีการสั่งสอนแบบรุนแรง ถาพอแมหรือผูปกครองมีความเขาใจก็จะสามารถประคับประคองให
เยาวชนผานพนชวงวัยนีไ้ ปได เยาวชนก็จะมีความประพฤติถูกตองตามครรลองคลองธรรม
3. มาตราการควบคุมการบริโภคบุหรี่ในเยาวชน
จากการดําเนินงานควบคุมการบริโภคบุหรี่ในเยาวชนไดมีการกําหนดมาตรการที่สําคัญไว
หลายมาตราการ ไดแก
มาตราการทางดานภาษี
จากปญหาดังกลาวขางตน จึงทําใหเกิดมาตรการทางดานภาษีซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการลดการสูบบุหรี่และเพิ่มรายไดใหแกรัฐมากขึ้น การประมาณคาโดย อิศรา ศานติศาสน (2546)
ชี้ใหเห็นวา การเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตจากรอยละ 75 เปนรอยละ 76 นัน้ ไมเพียงแตจะลดการบริโภค
บุหรี่ลงเทานั้นแตยังเปนการสรางรายไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,064 ลานบาทใหกับรัฐและในระยะยาวยัง
สามารถชวยประหยัดคาใชจายในการรักษาสุขภาพไดอีกดวย
การกําหนดใหมีระดับราคาขั้นต่ําสําหรับผลิตภัณฑยาสูบจะสกัดกั้นผูบริโภคที่“แพตอ
ราคา” โดยเฉพาะเยาวชนและเปนการปองกันคนกลุม นี้ไมใหสูบบุหรี่อีกดวย ดังนั้น ราคาของ
ผลิตภัณฑยาสูบจึงควรเพิ่มขึน้ โดยสม่าํ เสมอ เพื่อใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอเพือ่ วาผูบริโภคจะไม
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สามารถ ซื้อหาไดงา ยดวยรายไดที่เพิ่มขึน้ และเพือ่ ใหผูทสี่ ูบอยูแลวมีเหตุจูงใจทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ (หทัย
ชิตานนทและคณะ, 2544 อางใน Stephen Hamannและคณะ, 2548 : 195) ในป 2544 มีการขึ้นภาษี
สรรพสามิตบุหรี่จาก รอยละ 71.5 เปน 75 ยอดจําหนายบุหรี่ของโรงงานยาสูบลดลงเล็กนอยยอด
จําหนายบุหรีน่ ําเขาเพิ่มขึ้นในขณะทีภ่ าษีโดยรวมก็เพิ่มขึน้ เชนกันในประเด็นนี้ธนาคารโลก ไดสรุปวา
การเพิ่มภาษีเพือ่ เพิ่มราคาของผลิตภัณฑยาสูบใหสูงขึ้นเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการลดการ
บริโภคบุหรี่นอกจากนีย้ ังเปนวิธีที่ทําใหวยั รุนเลิกบุหรีห่ รือไมคิดจะลองสูบบุหรี่ เนื่องจากวัยรุนมี
รายไดนอยและมีแนวโนมออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของราคาคอนขางสูง
จะเห็นไดวาการขึ้นราคาโดยการปรับเปลี่ยนภาษีเปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่จะนําไปสูการลด
อัตราการสูบบุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน
มาตราการทางดานกฏหมาย
เพื่อการควบคุมการเขาถึงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน จึงไดมีการบัญญัติ
กฏหมายขึ้น ดังนี้
1. มาตรา 26(10) แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หามมิใหผูใดกระทําการ
จําหนายแลกเปลี่ยนหรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก(บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)เวนแตการ
ปฏิบัติทางการแพทย หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
2. มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หามมิใหเด็ก (บุคคลซึ่งมีอายุต่ํา
กวา 18 ปบริบูรณ) ซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจําหนายหรือเสพ
สุราหรือบุหรี่
3. มาตรา 16/1 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร พ.ศ. 2509 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสถานบริการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 บัญญัติหามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้นเขาไป
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 แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซึ่งตนรูอยูวาผูซื้อหรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบ
แปดปบริบูรณ มาตรา 17 ผูใดฝาฝนมาตรา 4 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
สองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (สํานักโรคไมติดตอ, 2548 : 3-5)
มาตราการควบคุมการโฆษณา
มีผลการวิจัยหลายชิ้นแสดงใหเห็นวาการโฆษณา ณ จุดจําหนายมีผลตอเด็ก คือ มีอิทธิพล
โดยตรงตอเด็กวาซื้อหรือสูบยี่หอใดและอาจมีผลโดยตรงตอจํานวนเด็กที่ซื้อบุหรี่ งานวิจัยชิ้นหนึ่ง
ในป 2537 พบวา เยาวชนที่เคยทดลองสูบบุหรี่เคยเห็นการโฆษณา ณ จุดจําหนายมากกวาเยาวชนที่
ไมเคยทดลองสูบ บริษัทบุหรี่พยายามเทาที่จะทําไดเพื่อใหรานจําหนายปลีกบุหรีว่ างที่ขายบุหรี่ไว
ใกลหรือปะปนไปกับน้ําอัดลม ลูกอมและหมากฝรั่งซึ่งเปนของที่เด็กชอบมาก จากการสํารวจที่
ประเทศอังกฤษในเด็กอายุ 15-16 ปพบวา 100 % เคยเห็นการตลาดบุหรี่ ณ จุดจําหนาย (หทัย
ชิตานนท, 2547:3-5)ในประเทศไทยไดมกี ารบัญญัติกฏหมายหามการโฆษณาและสงเสริมการขาย
คือ พระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 สรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
มาตรา 3 “โฆษณา”หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธกี ารใดๆใหประชาชนเห็น ได
ยินหรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา
มาตรา 6 หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ขายสินคาหรือใหบริการโดยการมีการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบหรือ
แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑยาสูบ แลวแตกรณี
(2) ขายผลิตภัณฑยาสูบ โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่นหรือการ
ใหบริการอยางอื่นประกอบ
(3) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการหรือ
สิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ
มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
มาตรา 7 หามมิใหผใู ดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบ ในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑ
ยาสูบหรือเพื่อใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบ
นั้น ทั้งนี้ เวนแตเปนการใหโดยประเพณีนิยม
มาตรา 8 หามมิใหผใู ด โฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนหรือสิ่งอื่นใดที่ใชเปนการ
โฆษณาได หรือใชชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง การแขงขัน การให
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บริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดทีม่ ีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อ หรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการถายทอดสดรายการจากตางประเทศ
ทางวิทยุ โทรทัศน และการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสิง่ พิมพ ซึ่งจัดพิมพนอกราชอาณาจักรโดย
มิไดมีวัตถุประสงคใหเขามาจําหนายจายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ
มาตรา 9 หามมิใหผูใดโฆษณาสินคาที่ใชชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปน
เครื่องหมายของสินคานั้นในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ
มาตรา 10 หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อขายหรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณา
สินคาอื่นใดทีม่ ีรูปลักษณะทําใหเขาใจวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต
หรือบุหรี่ซิการตามกฎหมายวาดวยยาสูบหรือหีบหอผลิตภัณฑดังกลาว
มาตรา 18 ผูใดฝาฝนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 19 ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา 24 ในกรณีที่ผูฝาฝนมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 วรรคหนึง่
มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 13 เปนผูผลิตหรือผูนําเขา ผูฝาฝนตองระวางโทษเปนสองเทาของ
โทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น (สํานักโรคไมติดตอ, 2547)
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
มีนักวิชาการดานตางๆไดใหนิยามความหมายของพฤติกรรมไวมากมาย ดังนี้
พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของคน
หมายถึง ปฎิกริยาตางๆที่บุคคลแสดงออกทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลมีทั้งสังเกตไดและสังเกต
ไมได (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2534 อางใน นิ่มอนงค งามประภาสม, 2549 : 30)
พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรม เพราะถาเปนการกระทําตองแสดงออกมาใหเห็น แตถาใช
วา กิจกรรม อาจหมายรวมถึงการกระทําที่เปนการแสดงออก และสิง่ ที่เกิดขึ้นภายในแตละบุคคล
ดวย ดังนัน้ พฤติกรรมจะหมายถึง กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเปนการกระทําทีบ่ ุคคลนั้นแสดง
ออกมา รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกิจกรรมนี้อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัส
หรือไมสามารถสังเกตได จากคําจํากัดความนี้สามารถแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท ไดแก
พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) คือ การกระทําทีเ่ กิดขึ้นแลวผูอนื่ สามารถสังเกตได
โดยตรงดวยประสาทสัมผัส เชน การวิ่งและการรับประทานอาหาร เปนตน
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พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคล ซึ่ง
บุคคลอื่นไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน ความรูสึกนึกคิด ความรู ความเชื่อและคานิยม เปนตน
พฤติกรรมภายในจะมีสวนผลักดันใหเกิดพฤติกรรมภายนอก ตัวอยางเชน คนที่มีความเชื่ออยางไร
มักจะปฎิบัตติ ามความเชื่อนัน้ (เฉลิมพล ตันสกุล, 2546 : 5-6)
องคประกอบของพฤติกรรม
องคประกอบของพฤติกรรม ตามทฤษฎีของ Bloom (ประภาเพ็ญ สุวรรณ,2534 อางใน
นิ่มอนงค งามประภาสม, 2549 : 31) ประกอบไปดวย 3 สวนดวยกัน คือ
1. ดานความรูห รือพุทธิปญญา (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรู
(Knowledge) ความเขาใจ ความคิด (Thinking) การใหความหมายของสิ่งของตางๆรวมทั้งความ
สามารถและทักษะดานสติปญ
 ญา เปนตน
2. ดานความรูส ึกนึกคิดหรือเจตคติพิสัย (Affective Domain)เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความ
สนใจ ความรูส ึกนึกคิด ความคิดเห็น ความชอบหรือไมชอบ การใหคุณคาตอสิ่งทีม่ ากระทบคานิยม
ความเชือ่ ของบุคคลตอสิ่งเราตางๆ รวมถึงทาทีที่แสดงออก บงชี้ถึงสภาพของจิตใจที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเปนนามธรรม เปนพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทัศนคติ/เจตคติ (Attitude)เปนความรูสึกและ/หรือความคิดเห็นซึ่งบุคคลหรือกลุมมีหรือ
แสดงออกดวยการกระทําหรือวาจาเกี่ยวกับผูคน เหตุการณ ความเห็น หรือแนวคิดทฤษฎีตางๆทัศนคติ
มีความเกีย่ วของกับพฤติกรรมของบุคคล คือ ทัศนคติเปนแนวโนมหรือขั้นเตรียมความพรอม
ของพฤติกรรม ทัศนคติเปนการตอบสนองทางดานจิตใจ ซึ่งคลายกับการตอบสนองทางดาน
รางกาย (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2534 : 3)
2.2 คานิยม (Value) คือ แนวความคิดทั้งที่เห็นไดเดนชัดและไมเดนชัด
ซึ่งเปน
ลักษณะพิเศษของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวกับวาอะไรเปนสิ่งที่ดี
เปนความคิดทีม่ ี
อิทธิพลใหบุคคลเลือกกระทําอันใดอันหนึง่ จากวิธีการทีม่ ีอยูห ลายๆวิธหี รือเลือกเปาหมายอันใด
อันหนึ่งที่มีอยู
2.3 ความเชื่อ (Belief) คือ ความนึกคิดหรือความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจมี
เหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ไดและความเชื่อนีจ้ ะทําใหเกิดการโนมเอียงทีม่ นุษยจะประพฤติปฏิบัติตาม
แนวคิดและความเขาใจนั้นๆ จึงอาจกลาวไดวา ความเชือ่ มีอิทธิพลตอการกระทําสิ่งตางๆของบุคคล
ไดนั้น ตองไดรับการกระตุน ใหเกิดขึ้นอยางเหมาะสมกับชวงเวลา ความเชื่อของบุคคลอาจ
เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยองคประกอบบางอยาง (จรรยา สุวรรณทัต, 2546 : 817)
3. ดานการปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ทางรางกาย เปนความตั้งใจเปนความตั้งใจหรือทาทีที่แสดงออกวาจะปฏิบัติในอนาคต
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย
พัฒน สุจํานง (อางในนิ่มอนงค งามประภาสม, 2549 : 31-32) ไดแบงองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนเปน 10 ประการ คือ
1. กลุมสังคม (Social group) ในที่นี้อาจหมายถึง กลุม ชนใดก็ได เชน กลุมของเพื่อน
บาน กลุมเพือ่ นในโรงเรียน กลุมเพื่อนรวมสถาบันเดียวกัน เปนตน โดยเฉพาะกลุมเพื่อนทีเ่ ปน
วัยรุนจะมีอทิ ธิพลมาก
2. บุคคลที่เปนแบบอยาง (Identification Figure) บุคคลที่เปนแบบอยางเริ่มจากพอและ
แมที่เปนแบบอยางของลูกหรือบุคคลจําพวกดารานักรอง ดาราโทรทัศน ดาราภาพยนตร ในวัยรุน
จะเห็นไดอยางชัดเจนวายกยองบุคคลเหลานี้ ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับบุคคลเหลานั้น
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 จะเห็นไดวาโลกไดเจริญกาวหนาขึ้นมา ยอมมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของคน เชน สมัยโบราณการทํานาใชแรงงานคนตอมาก็เปลี่ยนเปนใชสัตวและใน
สมัยปจจุบันใชเครื่องจักรทํางาน
5. กฎหมาย พฤติกรรมของมนุษยบางสวนถูกควบคุมโดยกฏหมาย เชน กฎหมายระบุ
วาการฆาบุคคลอื่นยอมมีความผิด ดังนั้นคนเราบางคนยอมจะไมแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
6. ศาสนา พฤติกรรมของคนเรามีสวนสัมพันธกับศาสนาเปนอยางมาก ในเรื่องศาสนา
มีกฎเกณฑขอหามที่แตกตางกันไป ดังนัน้ สถานการณอันเดียวกันคนที่นับถือศาสนาตางกันก็มกี าร
แสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอิทธิพลทางศาสนาทั้งนั้น
7. ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ ความเชื่อตางๆ วัฒนธรรมสิ่งตางๆเหลานี้ลวนมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนทั้งนั้น เชน ประเพณีแตงงานแตละชาติแตกตาง การแตงงานของชาวเขา
กับชาว เมืองก็แตกตางกันไป
8. สภาพสิ่งแวดลอม เชน สภาพที่อยูอาศัย ชุมชนที่อาศัยอยูใ นชนบทยอมแตกตางไป
จากชุมชนที่อาศัยอยูในเมือง ความสัมพันธของบุคคลในสังคมนั้นก็แตกตางกันดวย ในสังคมชนบท
ความสัมพันธของบุคคลเปนแบบ Primary Relationship เพราะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาก็ตองดู
สังคมนั้นเปนสําคัญ สวนในสังคมเมืองมีความสัมพันธเปนแบบ Secondary Relationship ทุกคน
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ถือวาตัวใครตัวมัน ตางคนตางอยู ทุกคนจึงแสดงออกมาโดยไมคํานึงถึงสังคม พฤติกรรมของคน
ในเมืองจึงหากฎหาระเบียบไมได
9. ทัศนคติ เปนตัวการอยางหนึ่งที่มอี ิทธิพลตอการแสดงออกของคน นักเรียนที่มี
ทัศนคติไมดีตอ วิชาที่เรียนก็แสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมา เชน ไมตงั้ ใจเรียนขาดเรียนบอยๆฯลฯ
10. การเรียนรู ในทางจิตวิทยาสมัยใหมเราถือวาพฤติกรรมของคนสวนมากเกิดจาก
การเรียนรู คนเราเรียนรูต้งั แตเด็กจนตาย การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นติดตอกันตลอดไป
ในการทํางานก็เหมือนกัน เราเอางานไปใหผูบังคับบัญชาเซ็นวันไหน ผูบังคับบัญชาหนาไมสบาย
ก็ไมเซ็นวันไหนทาทางสบายทานก็เซ็นเราจึงเกิดการเรียนรูถาจะใหเซ็นก็ตองใหเวลาที่ทานสบายใจ
แรงสนับสนุนทางสังคม
ความหมายการสนับสนุนทางสังคม
Schaefer, Coyne & Lazarus (1981) ใหความหมายวาการสนับสนุนทางสังคมเปนสิ่งประคับ
ประคองจิตใจของบุคคลในสังคมเมื่อบุคคลนั้นเผชิญความเครียดในชีวติ
Thoits (1986) ใหความหมายการสนับสนุนทางสังคมวา เปนการที่บุคคลในเครือขาย
สังคม ไดรับความชวยเหลือดานอารมณ สังคม สิ่งของหรือขอมูล ซึ่งการสนับสนุนนี้จะชวยให
บุคคลเผชิญกับความเครียดไดในระยะเวลาที่รวดเร็วขึน้
Pender (1987, 1996) ไดใหความหมายวา การสนับสนุนทางสังคมเปนการที่บุคคลรูสกึ
ถึงความเปนเจาของ การไดรับการยอมรับ ไดรับความรัก ไดรับการยกยองนับถือ รูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง เปนที่ตองการของบุคคลอื่นๆโดยกลุมคนในระบบของสังคมนั้นเองเปนผูใ หการสนับสนุน
ดานจิตใจ อารมณ วัสดุอุปกรณ ขาวสาร คําแนะนําอันจะทําใหบุคคลสามารถดํารงอยูในสังคมได
อยางเหมาะสม
ชนิดของการสนับสนุนทางสังคม
Schaefer et al. (Cited in Tilden, 1985) แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิดคือ
1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถึง ความผูกพันใกลชิดการ
ไดรับการยืนยัน ทําใหบุคคลไดรับความรักหรือไดรับการดูแลเอาใจใส
2. การสนับสนุนดานสิ่งของและบริการ(Tangible Support) หมายถึง การไดรับความ
ชวยเหลือดานวัตถุสิ่งของและการบริการ
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3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) หมายถึง การไดรับขอมูล
ขาวสารทําใหบุคคลสามารถนําไปแกไขปญหาหรือขอมูลปอนกลับ ทําใหบุคคลรับรูถึงพฤติกรรม
และการปฎิบตั ิตน
Thoits (1986) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิดคือ
1. การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental Aid) หมายถึง การไดรับความชวยเหลือ
ดานแรงงาน วัสดุ อุปกรณ สิ่งของ เงินทองที่จะทําใหบุคคลไดรับนั้นสามารถดํารงบทบาทหรือ
หนาที่รับผิดชอบไดตามปกติ
2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Aid) หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร
รวมทั้งคําแนะนําและการปอนกลับ
3. การสนับสนุนดานอารมณและสังคม (Social Emotional Aid) หมายถึง การไดรับ
ความรัก การดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับ เห็นคุณคาและรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม
Pender (1996) ไดแบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ชนิด คือ
1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนการใหการชวยเหลือสนับสนุน
การมีสวนรวม ซึ่งอาจเปนการชวยในสภาวะซึมเศรา
2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) เปนการชวยเหลือบุคคลให
เกิดความเขาใจ ควรทําอยางไรถึงจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอตนเอง
3. การชวยเหลือดานทรัพยากร (Instrumental Aid) เปนการชวยเหลือในเรื่องงาน
4. การยอมรับ (Affirmation) เปนการชวยใหบุคคลแตละคนเขาใจภาวะและศักยภาพที่
เปนจริงของตนเอง
แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคม
Pender (1996) แบงแหลงสนับสนุนทางสังคมออกเปน
1. กลุมที่มีความผูกพันตามธรรมชาติ (Natural Support System) ไดแก ครอบครัวซึ่ง
เปนกลุมสนับสนุนทางสังคมระดับปฐมภูมิ ครอบครัวทีม่ ีการสนับสนุนทางสังคมทีเ่ หมาะสม สมาชิก
ในครอบครัวตองรับรูถึงความตองการของกันและกัน
2. กลุมเพื่อน (Peer Support System) เปนการสนับสนุนที่ไดรบั จากบุคคลที่มีประสบการณ
มีความชํานาญในการที่จะคนควาหาความตองการ สามารถที่จะชักนําใหบรรลุถึงความสําเร็จและ
สามารถปรับตัวไดอยางดีในสถานการณที่เลวรายตางๆในชีวิตได
3. กลุมองคกรทางศาสนา (Organized Religion Support System) ไดแก พระ ผูนํา
ศาสนาหรือบุคคลอื่นในองคกรศาสนา โดยยึดหลักคําสอนของศาสนาเปนเปาหมายในการสนับสนุน
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4. กลุมองคกรที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งเปนกลุมผูใหการดูแลหรือผูชวยเหลือใน
วิชาชีพ (Organized Support System of Care Giving or Helping Professional) ไดแก บุคลากรทาง
สุขภาพ แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะหนกั จิตวิทยา ที่จะชวยใหบุคคลรูจักการสงเสริม
ปองกันและดูแลและฟนฟูสุขภาพตนเองและผูใกลชิด
5. กลุมองคกรที่ไมใชกลุมวิชาชีพดานสุขภาพ(Organized Support Groups not Directed
by Health Professional) ไดแก กลุมอาสาสมัครและกลุม ที่ใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลุมอาสา
สมัครเปนกลุมที่ใหการชวยเหลือบุคคลที่มคี วามตองการ หรือมีเหตุบางอยางที่บุคคลไมสามารถจัดหา
บริการใหแกตนเองได (อมรรัตน หาญจริง, 2546 : 19-23)
แรงสนับสนุนทางสังคมเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ ปจจัยภายนอกตัวบุคคล
รูปแบบพฤติกรรมนี้อาศัยแนวคิดหลักการจากจิตวิทยาสังคมพบวา “การตัดสินใจของคนสวนใหญ มัก
เกิดจากบุคคลที่มีความสําคัญ หรือมีอํานาจเหนือกวาตัวเราตลอดเวลา”
รูปแบบนี้ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ดานดวยกันคือ
1. การที่คนเราจะมีพฤติกรรมนั้นเนื่องมาจากผูใหแรงสนับสนุน คือ กลุมบุคคลหรือ
บุคคลตัวอยาง เชน บุตร สามี ภรรยา เพื่อน ผูบังคับบัญชา ญาติ พี่นอง เจาหนาที่ ฯลฯ เปน
สื่อสารใหผูรับแรงสนับสนุนมีพฤติกรรมไดโดยการสื่อสารระหวางผูใ หและผูรับแรงสนับสนุนนัน้
ซึ่งจะตองใหผูรับแรงสนับสนุนมีความรูสกึ วาเชื่อวาผูใหแรงสนับสนุนนั้น ใหความรักหวังดีและ
หวงใย
2. ใหผูรับแรงสนับสนุนเชื่อวา ถาหากเขากระทําสิ่งนั้น ๆ (พฤติกรรม) แลวตัวของ
เขาจะมีคณ
ุ คาตอตนเองและสังคม
3. ตองใหผูรับแรงสนับสนุน รูสึกวาตัวของเขาเปนประโยชนตอ ครอบครัว ชุมชน
และสังคม ซึ่งแรงสนับสนุนที่ใหนั้นจะเปนขาวสาร วัสดุ สิ่งของหรือจิตใจก็ได (บุญธรรม บุญ
หมื่น, 2545 : 24)
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม จะเห็นไดวา แหลงที่มาของการสนับ
สนุนทางสังคมที่ทําใหเยาวชนเสพยาเสพติด สวนใหญมาจากกลุมเพือ่ นและกลุมทีม่ ีความผูกพัน ตาม
ธรรมชาติ คือ ครอบครัว ในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาแหลงสนับสนุนทางสังคมที่ทาํ ใหเยาวชน
สูบบุหรี่ ตามแนวคิดของ Pender (1996) คือ อิทธิพลเพือ่ นและบุคคลใกลชิดในครอบครัว
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กองเกียรติ พรรณวดี (2539) ไดทาํ การศึกษาอุปสงคบุหรี่สวนบุคคลจากขอมูลภาคตัดขวาง
กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยมีจดุ ประสงคเพือ่ ศึกษาความนาจะเปนของการลด
ปริมาณกรสูบบุหรี่ การพยามยามเลิกสูบบุหรี่ และอุปสงคบุหรี่สวนบุคคล ผลการศึกษาพบวาผูมีเด็ก
อายุไมเกิน 5 ป ที่พกั อาศัยในบาน และผูทาํ งานในองคกรของรัฐ มีความนาจะเปนที่จะพยายามเลิกสูบ
บุหรี่ แตผูที่มรี ายไดสว นตัวตอเดือนสูงกวา 20,000 บาทจะมีแนวโนมที่จะไมเลิกสูบบุหรี่ สําหรับ
การศึกษาการลดปริมาณการสูบบุหรีใ่ น 1 ป ที่ผานมา ปรากฏวาผูมีโรคประจําตัว ผูที่สูบบุหรี่ใน
ปริมาณมากเมือ่ ปที่ผานมา ผูที่มีสมาชิกในบานสูบบุหรี่ดว ย จะมีแนวโนมสูงที่จะลดการสูบบุหรี่
สําหรับในการศึกษาแบบจําลองอุปสงคบหุ รี่สวนบุคคล อุปสงคบุหรีจ่ ะขึ้นอยูก ับปริมาณการสูบบุหรี่
ในอดีตเปนหลักและมีความสัมพันธในทางบวก เพราะบุหรี่เปนสินคาที่เสพติด ในขณะที่จาํ นวนปที่
สูบบุหรี่และรายไดสวนตัวของผูสูบบุหรี่ จะสงผลตออุปสงคในทางบวก สวนอายุของผูสูบบุหรีแ่ ละ
ราคาบุหรี่จะสงผลตออุปสงคในทางลบ ประมาณคาความยืดหยุน ของอุปสงคตอรายไดเทากับ 0.04
และคาความยืดหยุน ของอุปสงคตอราคาเทากับ -0.10 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา หากรัฐจะควบคุม
ปริมาณการสูบบุหรีไ่ มใหมากจนเกินไป ไมสามารถใชเพียงมาตรการภาษี ขอเสนอแนะจากการศึกษา
คือการรณรงคเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ โดยเนนไปยังกลุมเยาวชนอายุไมเกิน 25 ป เนื่องจากเปนชวงอายุทผี่ ู
ติดบุหรี่สวนใหญจะเริ่มสูบบุหรี่
และการรณรงคไปยังบุคคลรอบขางใหชกั ชวนผูสูบบุหรี่ใหเลิก
รวมทัง้ การเนนผลเสียที่เกิดกับเด็กเล็กทีอ่ ายุไมเกิน 5 ป
บุศยา ณ ปอมเพชร (2539) ไดทาํ การศึกษาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร โดยสุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวา
นักเรียนชายสวนมากเริ่มสูบบุหรี่ระหวางอายุ 13 – 15 ป อายุเฉลี่ย 14.9 ป เริม่ สูบบุหรีม่ าเปนเวลา 1 – 3
ป เริ่มสูบเพราะอยากลอง บุหรี่มวนแรกไดจากเพื่อนสนิท ปริมาณการสูบวันละ 1 – 5 มวน ปจจัยนํา
ไดแก ความรู ทัศนคติ เกี่ยวกับบุหรี่ อายุ ผลการเรียน รายไดครอบครัว อาชีพของบิดามารดา สถานทีท่ ี่
พักอาศัย มีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยเอือ้ ไดแก คาใชจายที่ไดรับจาก
ผูปกครอง ราคาบุหรี่ การไดมาของบุหรี่ แหลงซื้อบุหรี่ และสถานทีส่ ูบบุหรี่ มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสนับสนุนไดแก การมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ การมีครูสูบบุหรี่
กฎระเบียบขอบังคับหามสูบบุหรี่ในวิทยาลัย
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุรางครตั น ไชยสถิตย (2540) ไดทําการศึกษาอุปสงคการบริโภคบุหรี่ของไทย โดยแบง
การศึกษาออกเปนสองสวนทีส่ ําคัญ คือ อุตสาหกรรมบุหรี่ และปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนด
อุปสงคของการบริโภคบุหรี่ โดยในสวนของอุตสาหกรรมบุหรีไ่ ดพจิ ารณาเกีย่ วกับการผลิต การ
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บริโภค ราคาเฉลี่ย และราคาที่แทจริงของบุหรี่ พรอมทัง้ ผลกระทบที่เกิดจากอุสาหกรรมบุหรี่ พบวา
การผลิตบุหรี่กอ ใหเกิดรายไดการจางงานของแรงงานทั้งในภาคเกษตร
และรายไดในรูปเงินตรา
ตางประเทศ เนื่องจากการสงออกใบยาสูบไปจําหนายยังตางประเทศ สวนในภาคอุตสาหกรรมนอกจาก
จะกอใหเกิดการจางงานแลว รัฐบาลยังไดรบั รายไดจากภาษีบุหรี่ประมาณรอยละ 2 ขอรายไดจากภาษี
ทั้งหมดที่รฐั บาลจัดเก็บได สําหรับการศึกษาอุปสงคการบริโภคบุหรี่ระหวางป 2529 ถึง 2539 พบวา
อุปสงคของการบริโภคบุหรีม่ ีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4 ตอป และประมาณรอยละ 95
ของจํานวนประชากรทัง้ หมดที่สูบบุหรี่จะเปนเพศชาย โดยประชากรที่อยูในกลุมอายุตงั้ แต 20 ปขึ้นไป
และมีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา เปนกลุมที่มอี ัตราการสูบบุหรี่สูงสุด ในการศึกษาเกีย่ วกับ
ปจจัยที่มอี ิทธิพลในการกําหนดอุปสงคของการบริโภคบุหรี่นนั้
เปนการหาความสัมพันธระหวาง
อุปสงคของการบริโภคบุหรีก่ ับปจจัยตางๆ ไดแกราคาเฉลี่ยของบุหรี่ รายได ระยะเวลา ปริมาณการ
บริโภคบุหรี่ปท ี่ผานมา และการรณรงตอตานบุหรี่ของรัฐบาล ในการศึกษาไดใชขอมูลรายป
ครอบคลุมระยะเวลา 20 ป ตัง้ แตป 2520 – 2539 โดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธีกาํ ลัง
สองนอยที่สดุ พบวา ปจจัยที่มีนยั สําคัญทางสถิตใิ นการกําหนดอุปสงคของการบริโภคบุหรี่ของไทย
คือรายได โดยมีความสัมพันธในทางบวก ความยืดหยุนของอุปสงคเมื่อเทียบกับรายไดมีคาเทากับ
0.462
จันทนา จันทรไพจิตร(2541) ไดทําการศึกษาเหตุผลในการสูบบุหรีข่ องนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีไ่ ดจากการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากโรงเรียนทีม่ ีขอมูลนักเรียนสูบบุหรีใ่ นโรงเรียนจํานวน 30 คนขึน้ ไป ได
กลุมตัวอยาง150 คน เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล
ทั่วไป เหตุผลในการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา สาเหตุใน
การสูบบุหรี่ของนักเรียนจําแนกตามปจจัยเชิงจิตวิทยาในระดับมากคือ เพราะอยากทดลองสูบ ในระดับ
ปานกลางคือเพื่อผอนคลายความเครียด ปจจัยเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอเหตุผลในการสูบ
บุหรี่ในระดับปานกลางคือ เพราะเพื่อนชวนใหสูบ สูบเพื่อเขาสังคมกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ และตองการ
ยอมรับจากเพือ่ น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เริม่ สูบที่อายุระหวาง 13 – 16 ป ใชเวลาหลังเลิกเรียน และพัก
กลางวัน สูบในหองน้ําของโรงเรียนหรือสูบบุหรีใ่ นหองน้ําสาธารณะนอกโรงเรียน
อัจฉราวรรณ สรอยทอง (2542) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน
กลุมวัยรุน มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู ทัศนคติเกีย่ วกับ
บุหรี่ และปจจัยตางๆ ที่มคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นกลุมวัยรุน กลุม ตัวอยางเปนเด็ก
นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวม 10 แหง โดยสุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 2,243 ราย
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา อัตราการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน เทากับรอยละ
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17.6 โดยเปนกลุมที่เคยสูบบุหรี่รอยละ 11.6 และกลุมที่ปจ จุบนั สูบุหรี่รอ ยละ 6.0 กลุมที่สูบบุหรี่พบวา
เริ่มสูบบุหรี่เมือ่ อายุเฉลีย่ 10 – 14 ป และพบวากลุมสูบบุหรี่และกลุมเคยสูบบุหรี่มีพฤติกรรมตางๆ ของ
การสูบบุหรี่ ไดแก ระยะเวลาการสูบ ชวงเวลาของการสูบ ลักษณะการสูบ ปริมาณการสูบ และ
คาใชจา ยในการซื้อบุหรี่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และความรูเกีย่ วกับ
บุหรี่ระหวางกลุมสูบบุหรี่และไมสูบบุหรีไ่ มแตกตางกัน สวนทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่พบวากลุมสูบบุหรี่
และไมสูบบุหรี่มีทัศนคติเกีย่ วกับบุหรี่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไดแก เพศ การสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา การเปน
นักกีฬา การดืม่ เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล การมีบุคคลใกลชดิ สูบบุหรี่ การมีปญหาหรือเรือ่ งกลุมใจ
สุภาพร ทองศรี (2543) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางทีใ่ ชคือนักเรียนที่มพี ฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 127 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียน
สวนมากเริ่มสูบบุหรี่ระหวางอายุ 13 – 15 ป เฉลี่ยอายุ 13.24 ป สูบมาเปนเวลา 1 – 3 ป บุหรี่มวนแรกได
จากเพื่อนสนิท คาใชจายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ 126.73 บาท การมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ การ
มีตัวแบบสูบบุหรี่ในสื่อมวลชน และปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ดานความถี่ในการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยุพยง วงศฝน (2544) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของครอบครัวกับการ
สูบบุหรี่ของนักศึกษาชายวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 285
คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงชัน้ สัดสวน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่คดิ เปนรอยละ 30.9 และ 61.1 ตามลําดับ โดย
บทบาทของครอบครัวดานการเปนแบบอยางมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
สําหรับบทบาทของครอบครัวดานการอบรมเลี้ยงดูและดานการสนับสนุนขอมูลขาวสาร ไมมีความ
สัมพันธทางสถิติ สําหรับบทบาทของครอบครัวโดยรวมพบวา ในกลุมไมสูบบุหรี่ ครอบครัวมีการ
ปฏิบัติตอนักศึกษาในระดับดีมาก สูงกวากลุมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 79.1 และ 20.9 ตามลําดับ ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา การเปนแบบอยางของครอบครัวมีผลตอการสูบบุหรี่ ดังนัน้ บิดามารดา หรือ
บุคคลในครอบครัว ควรตระหนักถึงวามสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยเปนแบบอยางที่ดแี กบุตรหลานใน
ครอบครัว
อิศรา ศานติศาสน (2546) ไดทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจของการควบคุมบุหรี่ใน
ประเทศไทย พบวารายไดจากภาษีของของผลิตภัณฑยาสูบมีมูลคามากกวารอยละ 5 ของรายไดทงั้ หมด
ที่รัฐไดรับ ตัวเลขการสูบบุหรี่นั้น ผูชายมีมากกวาผูหญิง (รอยละ 50 และรอยละ 3 ตามลําดับ ) และมี
อัตราการสูบบุหรี่ในเขตชนบทมากกวาในเขตเมือง (รอยละ 26 และรอยละ 18 ตามลําดับ) ไดมกี าร
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วิเคราะหความยืดหยุนตอราคาและรายได
พบวาคาความยืดหยุน เหลานัน้ ผันแปรตามชั้นรายได
แตกตางระหวางพืน้ ที่เมืองและพืน้ ที่ชนบท โดยภาพรวมความยืดหยุน ของอุปสงคตอ ราคาคือ – 0.39
และความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดคือ 0.70 ซึ่งใกลเคียงกับคาประมาณทีไ่ ดจากประเทศที่มีรายได
ปานกลางอื่นๆ การประมาณคาอัตราภาษี พบวาการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตจากรอยละ 75 เปนรอย
ละ 76 นั้น จะทําใหลดการบริโภคบุหรี่ลงไดทั้งหมดเฉลีย่ รอยละ 1.64 กลุมทีย่ ากจนที่สุดจะลดลงได
รอยละ 4.18 กลุมที่รวยที่สุดจะลดลงไดรอยละ 0.17 การเพิ่มอัตราภาษีนอกจากจะทําใหลดการบริโภค
บุหรี่ ยังเปนการสรางรายไดเพิม่ ขึ้นอีกประมาณ 1,064 ลานบาทใหกับรัฐ สวนขอเสนอแนะทาง
นโยบาย 2 ประการที่สําคัญคือ ใหคงการใชนโยบายทางภาษีเพื่อลดการสูบบุหรีแ่ ละลดรายจายดาน
สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใหบงั คับใชมาตรการในการควบคุมบุหรี่มาตรการดานอืน่ ๆ ที่มอี ยู
ใหดียิ่งขึน้
กรอบการวิจัย
ปจจัยนํา เพศ อายุ การศึกษา
ความรู และทัศนคติตอยาสูบ
การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
ความรูจากขอความในสื่อ
การโฆษณาเกีย่ วกับบุหรี่
การรับรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม ในชวง
เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยใชระเบียบวิธีศึกษา ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยม ศึกษา
ตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ าร
ศึกษาแมฮองสอนเขต 1 และ เขต 2 จังหวัดแมฮองสอน ในภาคการศึกษาที่ 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 ซึ่งแบงเปนกลุมอําเภอเมือง 900 คน และกลุมที่ไมใช
อําเภอเมือง 600 คน
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พื้นที่และระยะเวลาในการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานศึกษาสายสามัญ
ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในสถานศึกษาสาย
อาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ตั้งอยูในพืน้ ที่จังหวัดแมฮองสอน ในภาคการศึกษาที่
1 ปการศึกษา 2551
ตารางที่ 1 จํานวนตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน
ระดับมัธยมตน
ระดับมัธยมปลาย
ระดับปวช.
อําเภอ
รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
เมือง
แมสะเรียง
รวม

900
600
1500

100
100
200

100
100
200

100
100
200

100
100
200

100
100
200

100
100
200

100
100

100
100

100
100

ตารางที่ 2 กรอบการสุมตัวอยางและโรงเรียนที่สุมไดจําแนกตามอําเภอ
อําเภอ
ชื่อโรงเรียนมัธยมทั้งหมด
ชื่อโรงเรียนทีส่ ุมได
1. ชุมชนบานหมอกจําแป
1.โรงเรียนเทศบาลแมฮองสอน
อําเภอเมือง
2. รมเกลาปางตอง
2.โรงเรียนชุมชนหมอกจําแเป
3. บานในสอย
3.โรงเรียนหองสอนศึกษา
4. บานหวยปูลิง
4.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
5. ชุมชนบานผาบอง
แมฮองสอน
6. บานปาลาน
7. เสรีวิทยา
8. บานหวยผา
9. ไทยรัฐวิทยา99 (บานแมสยุ ะ)
10. หองสอนศึกษา
1.โรงเรียนสังวาลยวิทยา
อําเภอแมสะเรียง
1.บานแพะพิทยา
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
ชื่อโรงเรียนมัธยมทั้งหมด
ชื่อโรงเรียนทีส่ ุมได
8.ชุมชนบานน้ําดิบ
9.ไทยรัฐวิทยา33 (ทุงพราว)
10.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
11.บานไรวิทยา
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสํารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยใช
แบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามหลักสรางโดย ศจย. ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจ
การสูบบุหรี่ในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth
Tobacco Survey - GYTS) และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวัยรุนตอภาพคํา
เตือนบนซองบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 58 ขอ
แบงเปน 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
13
ขอ
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
17
ขอ
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
4
ขอ
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
6
ขอ
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
10
ขอ
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
4
ขอ
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล
4
ขอ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน ใชแบบสอบถามและ
สัมภาษณโดยคณะผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูล ซึ่งไดวิธีการดําเนินการ ประกอบดวย 3
ขั้นตอนคือ
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4.1 การเตรียมการ
- ผูวิจัยจัดประชุมเตรียมทีมงาน รวมปฏิบัติการศึกษา
- ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และเจาหนาทีผ่ ูเกี่ยวของ
- ประสานงานกับโรงเรียนที่จะเปนพื้นที่เปาหมาย พรอมนัดหมายวัน
เวลา เพื่อการเก็บขอมูล
4.2 การเก็บขอมูล
- คณะผูว ิจยั ไดใชแบบสอบถามแบบตอบเอง โดยผูวิจัยและคณะไดออกไปเก็บ
ขอมูลตามโรงเรียนและวิทยาลัยที่สุมได กอนใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามไดทําการชี้แจง
วัตถุประสงคของโครงการฯ และรายละเอียดของแบบสอบถามใหกบั กลุมตัวอยาง พรอมทั้งรับรอง
วาการใหขอมูลในครั้งนี้จะไมมีผลเสียหรือเกิดผลกระทบใดๆตอผูใหขอ มูลหรือทางโรงเรียนและ
ผลการศึกษาจะไมมีการเปดเผยชื่อโรงเรียน
- นักเรียนทําแบบสอบถามในชั้นเรียนตามจํานวน
- ทีมวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความครบถวนของขอมูล ตาม
จํานวนกลุมตัวอยาง
4.3 การเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห และเขียนรายงานฉบับราง
คณะทํางาน และทีมวิจยั ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อนําขอมูลมา
ลงรหัสและบันทึกขอมูล หากพบไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยไดใหคณะวิจยั ลงไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม
โดยผูวิจยั ไดแบงขอมูลเพื่อการวิเคราะห ดังนี้
1. การแบงกลุม ตัวแปร
1. ความชุกของการสูบบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ 1, 3, 11,17,18
2. ปจจัยเสริมของการสูบบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ 14,15,16
3. พฤติกรรมสูบบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ4,5-9
4. ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ 20-30
5. การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ประกอบดวยขอคําถามขอ 31,32,33,57
6. การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน ประกอบดวยขอคําถามขอ 50-53
7. การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ประกอบดวยขอคําถามขอ 34
8. การสื่อสารเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ 41,41.1
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9. สื่อและการโฆษณาเกีย่ วกับบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ 43,44,46,47,48
10. การเลิกสูบบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ 19, 39,40
11. การลดความตองการพึ่งพาและการเลิกบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ13,35, 36, 37
12. การเขาถึงบุหรี่ ประกอบดวยขอคําถามขอ 5,10,49
2. เกณฑการใหคะแนน
1. แบบสอบถามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 11 ขอๆละ 3 คะแนน รวม 33 คะแนน
ทัศนคติดีตอการสูบบุหรี่หมายถึง ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่สนับสนุน
การสูบบุหรี่ ใหคะแนนขอละ 3 คะแนน
ทัศนคติปานกลางตอการสูบบุหรี่ ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่ไมสนับสนุน
และไมตอตานการสูบบุหรี่ ใหคะแนนขอละ 2 คะแนน
ทัศนคติไมดีตอ การสูบบุหรี่ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่ตอตานการสูบบุหรี่
ใหคะแนนขอละ 1 คะแนน (การใหคะแนนอยูภาคผนวก)
การแบงระดับกลุมคะแนนทัศนคติตอการสูบบุหรี่ แบง เปน 2 ระดับ ดังนี้
คะแนน ตั้งแต 17-33 คะแนน แสดงวา มีความคิดความเชื่อสนับสนุนการสูบบุหรี่
คะแนนตั้งแต 1-16 คะแนน แสดงวามีความคิด ความเชื่อไมสนับสนุนการสูบบุหรี่
2. การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 10 ขอๆละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
ทราบ
ใหคะแนน 1 คะแนน
ไมทราบ
ใหคะแนน 0 คะแนน
การแบงกลุมการรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เปน 2 ระดับดังนี้
คะแนนตั้งแต 6-10 คะแนน แสดงวา รับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสูง
คะแนนตั้งแต 0-5 คะแนน แสดงวา รับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะต่ํา
5. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอ มูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูล เพือ่ บรรยายลักษณะตัวแปรที่ศกึ ษา

32

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูล
สวนบุคคลและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยการวิเคราะห Chi-square test
เพื่อหาความสัมพันธระหวาง เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหรี่ของพอ การสูบบุหรี่ของแม การสูบ
บุหรี่ของเพื่อน ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ บุคคลในบานมีการสูบบุหรี่ การสอนเกี่ยวกับอันตรายของ
การสูบบุหรี่ การอภิปรายวาทําไมวัยรุนจึงสูบบุหรี่ การสอนเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่
การอภิปรายเรือ่ งบุหรี่ใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร พบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อ
ตางๆ พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ตามสื่อโทรทัศน วีดีโอ ภาพยนตร พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ตามแผน
ปายโฆษณา พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ตามหนังสือพิมพ นิตยสาร พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ในงาน
แขงขันกีฬากีฬาสี การรับรูตอกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ กับ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน โดยผูศึกษาได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเยาวชนในจังหวัดแมฮอ งสอน นํามา
วิเคราะห สรุปผลการศึกษาจํานวน 1,500 คนซึ่งเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอ
ขอมูลการวิเคราะหเรียงลําดับ แบงเปน 9 สวน ดังนี้
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5
สวนที่ 6
สวนที่ 7
สวนที่ 8
สวนที่ 9

คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนกลุมตัวอยาง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัยเสริมตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชน
การไดรบั ควันบุหรี่มือสอง
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
การสื่อสารผานสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
การไดรบั ความรูเกี่ยวกับบุหรี่จากโรงเรียน
ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธตอการสูบบุหรี่

สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชน
กลุมเยาวชนกลุมตัวอยางกําลังศึกษาอยูใ นระดับชั้นมัธยมตน ,มัธยมปลาย จํานวน
เทาๆกัน รอยละ 40 และปวช. รอยละ 20 ตามลําดับ เพศชายกับเพศหญิงในสัดสวนที่เทากัน
โดยแยกเปนพืน้ ที่อําเภอเมืองรอยละ 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 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนกลุมตัวอยาง
ระดับการศึกษา
รวม
มัธยมตน
มัธยมปลาย
ปวช.
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
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

เพศ

พื้นที่
อ.เมือง
อ.แมสะเรียง

900
600

60.0
40.0

300
300

50.0
50.0

300
300

50.0
50.0

300
-

100
-

อายุ (ป)
10 - 12 ป
13 - 15 ป
16 - 18 ป

78
582
840

5.2
38.8
56.0

78
492
30

13.0
82.0
5.0

62
538

10.3
89.6

28
272

9.3
90.6

X ± SD =16.0 ± 1.7 Min = 10 ป Max = 18 ป
สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
2.1 ความชุกการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน
จากการศึกษาความชุกของการสูบบุหรี่เยาวชนกลุมตัวอยางพบวา มีการสูบบุหรี่อยางนอย 1
ครั้ง รอยละ 30.4 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการสูบบุหรี่มาก
สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 35.3 และ32.8 ตามลําดับ การสูบบุหรี่ในปจจุบันพบ
รอยละ 20.9 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการสูบบุหรี่ในปจจุบันสูงสุด(รอยละ27.0) สวนระดับ
มัธยมศึกษาปลายและมัธยมตอนตนมีอัตราการสูบใกลเคียงกันรอยละ19.8 และ 19.0 ตามลําดับ สําหรับ
การใชยาสูบอืน่ ๆ พบวาเปนบุหรี่ชนิดมวนเองรอยละ 5.6 กลุมที่ใชมากทีส่ ุดคือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพรอยละ 7.0 (ตามตารางที่ 4 )
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละการสูบบุหรี่ของเยาวชนกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
รวม
ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการ
(1500)
มัธยมตน(600) มัธยมปลาย(600)
ปวช(300)
สูบบุหรี่
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
การสูบอยางนอย
456 30.4 153 25.5 197 32.8 106 35.3
1 ครั้ง
การสูบปจจุบนั
314 20.9 114 19.0 119 19.8
81
27.0
(30 วัน)
การใชยาสูบอืน่ ๆ
84
5.6
32
5.3
31
5.8
21
7.0
- บุหรี่มวนเอง
ตาราง ที่ 5 จํานวนและรอยละการสูบบุหรี่ของเยาวชนกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
อัตราการสูบบุหรี่
การสูบอยางนอย 1 ครั้ง
การสูบปจจุบนั (30วัน)
การใชยาสูบอืน่ ๆ
- บุหรี่มวนเอง

รวม
(1500)

เพศ
ชาย (750)

หญิง (750)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
456
30.4
373
49.7
83
11.0
314
20.9
266
35.4
48
6.4
84
5.6
80
10.6
4
0.5

เมื่อพิจารณาการสูบบุหรี่ของเพศชายและเพศหญิง(ตารางที่ 5) พบวา เพศชายมีการสูบบุหรี่
อยางนอย 1 ครั้ง มากกวาเพศหญิง รอยละ49.7 และ 11.0 ตามลําดับ และปจจุบันเพศชายมีการสูบบุหรี่
รอยละ 35.4 สวนเพศหญิงพบวามีการสูบบุหรี่ในปจจุบันรอยละ 6.4 การใชยาสูบอื่นๆ พบวาเพศชาย
ใชบุหรี่มวนเองรอยละ 10.6 และเพศหญิงพบเพียงรอยละ 0.5 เทานั้น
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ตารางที่ 6 จํานวน และรอยละทัศนคติการสูบบุหรี่ในอนาคตของเยาวชน 1500 คน
ขอความ

ไมสูบอยาง
แนนอน

อาจไมสูบ

อาจจะสูบ

สูบอยางแนนอน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน

ในระยะเวลาอีก 12
เดือนขางหนาคิดวาจะ 1186 78.1 200 13.3 89
สูบบุหรี่หรือไม
ในอีก 5 ปขางหนา คิด
1150 76.7 216 14.4 108
วาจะสูบบุหรีห่ รือไม

รอยละ

5.9

25

1.7

7.2

26

1.7

จากขอมูลการศึกษาความคิดเยาวชนตอการสูบบุหรี่ ใน 12 เดือนขางหนา พบวารอยละ
78.1 คิดวาจะไมสูบบุหรี่อยางแนนอน และรอยละ 76.7 คิดวาอีก 5 ปขา งหนาไมคิดสูบบุหรี่อยาง
แนนอน (ตารางที่ 6 )
2. 2 การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละการสูบบุหรี่ ของการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหรี่
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก (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
เคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
ไมเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
ใช ในบางครั้งสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
ใช ปกติจะสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา

414
200
57
23

100
71.4
20.4
8.2
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละการสูบบุหรี่ ของการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหรี่ (ตอ)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
จํานวนบุหรี่ทสี่ ูบตอวัน 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
วิธีการไดบหุ รี่มาสูบ ในชวง 30 วันที่ผานมา
ซื้อจากรานขายของชํา
ผูอื่นใหบุหรี่
ขอจากผูอื่น
ซื้อจากรานสะดวกซื้อ
ฝากใหผูอื่นซื้อแทน
ซื้อจากหางสรรพสินคา
ไดมาโดยวิธีการอื่น
ยี่หอบุหรี่ที่สบู ในชวง 30 วันที่ผานมา
ยี่หอใดก็ได
ระบุยี่หอที่สูบ (n=107)
ยี่หอ .แอลเอ็ม
ยี่หอ กรองทิพย
ยี่หอ สายฝน
ยี่หอ มาบูโร
ไมทราบยีห่ อ

73
70
57
55
35
16
8

23.2
22.3
18.2
17.5
11.1
5.1
2.5

288
147
107
48
39
14
6
60

100
46.8
34.1
15.2
12.4
4.4
1.9
19.1
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละ การสูบบุหรี่และการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหรี่(ตอ)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
จํานวนเงินทีจ่ า ยเงินซื้อบุหรีช่ นิด 1 ซอง/ บุหรี่ 20 มวน
ระบุราคาได
138
100
20- 39 บาท
34
10.8
40- 59 บาท
103
32.8
60- 79 บาท
1
0.3
ไมไดซื้อบุหรี่หรือซื้อบุหรี่ทั้งซอง
176
56.1
จํานวนที่จายเงินซื้อบุหรี่ ในชวง 30 วันที่ผานมา
ระบุจํานวนได
ต่ํากวา 100 บาท
101 – 200 บาท
201 – 300 บาท
301 – 400 บาท
401 – 500 บาท
ไมเคยจายเงินเอง
ไมไดซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา

138
107
17
15
12
1
108
68

43.9
34.1
5.4
4.7
3.8
0.3
34.4
21.7

119
109
27
28
31

37.9
34.7
15.1
6.1
9.9

จํานวนเงินทีไ่ ดรับเปนคาใชจายรายเดือน
1501 - 2000 บาท
ต่ํากวา 500 บาท
501 - 1000 บาท
1001 - 1500 บาท
มากกวา 2000 บาท
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละ การสูบบุหรี่และการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหรี่(ตอ)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนด ในชวง 30
วันที่ผานมา
ไมเคยซื้อบุหรี่เอง
186
59.2
มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกาํ หนดทุกครั้ง
48
15.3
51
16.2
มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกาํ หนดบางครั้ง
ไมใช มีผูขายบุหรี่ใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด
29
9.2
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษทั บุหรี่

80

5.3

การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน (ตารางที่ 7) พบวาเยาวชนรอยละ 47.8 เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกชวงอายุ
13-15 ป เกือบครึ่ง(รอยละ 49.8 ) สูบบุหรี่นอ ยกวา 1 มวนตอวัน รองลงมาสูบ 1 มวนตอวัน รอยละ 23.5
โดยซื้อบุหรี่จากรานขายของชํามาสูบและไดจากผูอื่นใหตามลําดับ(รอยละ 23.2 และรอยละ 22.3) บุหรี่ที่
สูบเปนยี่หอใดก็ได (รอยละ 46.8 ) ยีห่ อบุหรีท่ ี่นิยมสูบมากที่สุด คือบุหรี่ยหี่ อแอลเอ็ม และยีห่ อกรองทิพย
ตามลําดับ(รอยละ 15.2 และรอยละ 12.4) เยาวชนสวนใหญ(รอยละ 32.8) ซื้อบุหรี่มาสูบราคาซองละ 40 59 บาท โดยมีคาใชจายเงินเปนคาบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมาสวนมากใชเงินจํานวนต่ํากวา100 บาท รอย
ละ34.1 ทั้งนี้กลุมตัวอยางไดรับคาใชจายรายเดือนมากกวาเดือนละ1501-2000 บาท รอยละ37.9 รองลงมา
ไดรับต่ํากวา 500 บาท รอยละ 34.7 เยาวชนกวาครึ่งหนึ่งไมเคยซื้อบุหรี่เอง (รอยละ 59.2) ที่เคยซื้อเองพบ
รอยละ 16.2 ที่ผูขายปฏิเสธไมขายใหบางครั้ง รอยละ15.3 ที่ผูขายปฏิเสธไมขายใหทุกครั้ง เคยไดรับแจก
บุหรี่ฟรีรอยละ 5.3
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละสถานที่สูบบุหรี่ของเยาวชนกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
รวม
ระดับการศึกษา
(314)
สถานที่สูบบุหรี่
มัธยมตน(114) มัธยมปลาย(119)
ปวช(81)
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,
45 14.3 12 10.5 19
16.0
14 17.3
ศูนยการคา, มุมถนน)
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) พบวาสถานที่ที่สูบบุหรี่ของเยาวชนสวนใหญ จะสูบที่อื่นๆ เชน
หองน้ําและบริเวณปา รอยละ 29.3 รองลงมาสูบที่บานเพื่อนรอยละ 28.3 แตเมื่อจําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา ระดับ ปวช.จะสูบบุหรี่ที่หอ งน้ํามากที่สุดรอยละ 34.5 และระดับมัธยมปลายรอยละ
32.79 ตามลําดับ สวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะ สูบที่บานเพื่อนมากที่สุด (รอยละ32.4)
และมีการสูบบุหรี่ที่หองน้ํา รอยละ 21.9
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละสถานที่สูบบุหรี่ของเยาวชนกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
รวม
ชาย (266)
หญิง (48)
(314)
สถานที่สูบบุหรี่
หองน้ํา ปา
ที่บานเพื่อน
ที่สาธารณะ(สวนสาธารณะ ศูนยการคา
มุมถนน)
ในงานสังคม
ที่บาน
ที่โรงเรียน
(..... ) จํานวนตัวอยาง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
92
29.3
75
28.2
17
35.4
89
28.3
79
29.7
10
20.8
37

11.8

27

10.1

10

20.8

45
34
17

14.3
10.8
5.4

38
31
16

14.3
11.7
6.0

7
3
1

14.6
6.3
2.1
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จากขอมูล(ตารางที่ 9) พบวา เพศชายสวนมากจะสูบบุหรี่ที่บานเพื่อน และที่อื่นๆเชน
หองน้ํา ปา ตามลําดับ (รอยละ 29.7 และรอยละ 28.2) สวนเพศหญิง รอยละ 35.4 จะสูบที่ หองน้ํา ปา
รองลงมาจะสูบที่บานเพื่อน และสถานที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ศูนยการคา มุมถนน ใน
จํานวนที่เทากันรอยละ 20.8
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สวนที่ 3 ปจจัยเสริมตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละ การสูบบุหรี่ของบุคคลที่ใกลชิดเยาวชน 1500 คน
บุคคลที่สูบ
สูบ
จํานวน รอยละ
บุหรี่
พอ
688 45.9
แม
135
9.0
เพื่อน
290 19.3

เคยสูบเลิกแลว

ไมสูบ

ไมทราบ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

251
73
102

16.7 493 32.9
4.9 1238 82.5
6.8 596 39.7

68
54
512

4.9
3.6
34.1

จากตารางที่ 10 พบวาเยาวชน สวนมากมีบุคคลใกลชิดสูบบุหรี่ คือ พอรอยละ 45.9
สวนแมสูบบุหรี่รอยละ 9.0 และเพื่อนสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 19.3
ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละ ปจจัยเสริมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 1500 คน
ตัวแปร
ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่ จะสูบบุหรี่หรือไม
ไมสูบอยางแนนอน
อาจไมสูบ
อาจจะสูบ
สูบอยางแนนอน
มีคนในครอบครัวเคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่

จํานวน

รอยละ

1108
193
147
52
1114

73.9
12.9
9.8
3.5
74.3

ปจจัยเสริมตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน พบวา ถามีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่
เยาวชนรอยละ 73.9 จะไมสูบบุหรี่อยางแนนอน รอยละ 3.5 คิกวาสูบอยางแนนอน ในครอบครัว
มีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ รอยละ 74.3 ตามตารางที่ 11
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สวนที่ 4 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชน
4.1 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ตารางที่ 12 จํานวนรอยละของระดับทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน 1,500 คน
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ระดับทัศนคติตอการสูบบุหรี่
จํานวน
รอยละ
ทัศนคติไมสนับสนุนการสูบบุหรี่
1,242
82.8
ทัศนคติสนับสนุนการสูบบุหรี่
258
17.2
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน จําแนกรายขอ
ความคิดเห็น
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
มากกวา นอยกวา ไมแตกตาง
คิดวาเด็กผูชายสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวา หรือนอยกวา
837
341
322
เด็กผูชายทีไ่ มสูบบุหรี่
(55.8)
(22.7)
(21.5)
คิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวา หรือนอยกวา
125
1189
186
เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่
(8.3)
(79.3)
(12.4)
คิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผูสบู บุหรี่มีความรูสึกผอนคลาย
304
744
452
มากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหรี่
(20.3)
(49.6)
(30.1)
คิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจ
149
1055
296
มากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่
(9.9)
(70.3)
(19.7)
คิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจ
88
1176
236
มากกวาหรือนอยกวาเด็กผูห ญิงที่ไมสูบบุหรี่
(5.9)
(78.4)
(15.7)
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน จําแนกรายขอ (ตอ)
ตัวแปร
คิดวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มหรือลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ไมเปลี่ยนแปลง

จํานวน

รอยละ

51
1041
408

3.4
69.4
27.2
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ตัวแปร
คิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม
อันตรายอยางแนนอน
อาจจะอันตราย
ไมอันตรายอยางแนนอน
อาจจะไมอันตราย

จําแนกรายขอ (ตอ)
รอยละ
จํานวน
1,230
103
93
74

82.0
6.9
6.2
4.9

ทานจะเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือไม
ไมเลิกคบ
เลิกคบบางคน
เลิกคบทั้งหมด
เลิกคบเปนสวนใหญ

535
464
267
234

35.7
30.9
17.8
15.6

เมื่อเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ มีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น
โง
เปนผูลมเหลว
ขาดความมั่นใจ
เปนผูมีประสบการณมาก
เปนผูประสบความสําเร็จ
ฉลาดหลักแหลม

744
317
308
92
21
18

48.6
21.1
20.5
6.1
1.4
1.2

เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึง่ สูบบุหรี่มีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนัน้
โง
เปนผูลมเหลว
ขาดความมั่นใจ
เปนผูประสบความสําเร็จ
ฉลาดหลักแหลม
เปนผูมีประสบการณมาก

854
319
244
16
16
51

56.9
21.3
16.3
1.1
1.1
3.4
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละ ของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ตัวแปร
คิดวาชีวติ จะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหรี่ไดภายใน 1-2 ปนี้
อาจจะได
ไดอยางแนนอน
ไมไดอยางแนนอน
อาจจะไมได

จําแนกรายขอ (ตอ)
รอยละ
จํานวน
620
496
146
238

41.3
33.1
9.7
15.9

จากการศึกษาดังตาราง 12 - 14 พบวาสวนใหญรอยละ 82.8 มีทัศนคติไมสนับสนุนการ
สูบบุหรี่ เมื่อจําแนกรายขอ พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติไมดีตอการสูบบุหรี่ คิดวาการสูบบุหรี่
เปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 82.0 การสูบบุหรี่ทําใหนา้ํ หนักตัวลดลงรอยละ 69.4 การสูบบุหรี่
ทําใหผูสูบมีความรูสึกผอนคลายนอยกวาไมสูบบุหรี่รอยละ 49.6
4.2

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละทัศนคติตอการเลิกบุหรี่ของเยาวชน 314 คนที่สูบบุหรี่
ทัศนคติตอการเลิกบุหรี่
คิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ตอนนี้

จํานวน
185

รอยละ
58.9

ในชวง 1 ปที่ผา นมา เคยมีความพยายามเลิกสูบบุหรี่
1-2.ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง

211
135
43
33

67.2
42.9
13.7
10.5

คิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได ถาตองการเลิกสูบบุหรี่ สําหรับเยาวชนที่
สูบบุหรี่ใน 1 ปที่ผานมา

195

92.7
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ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละทัศนคติตอ การเลิกบุหรีข่ องเยาวชนทีส่ ูบบุหรี่ 314 คนที่สูบบุหรี่(ตอ)
ทัศนคติตอการเลิกบุหรี่
การไดรับความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่สําหรับ
เยาวชนที่สูบบุหรี่ใน 1 ปที่ผานมา
เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อน
เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิก
สูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ
เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากคนในครอบครัว
เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิก
สูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว
ไมเคยไดรับความชวยเหลือ

จํานวน
243

รอยละ
100

60
55

19.1
17.5

46
15

14.6
4.8

35

11.1

จากตารางที่ 15 พบวาเยาวชนมีทัศนคติตอ การเลิกบุหรี่ เกินครึ่ง(รอยละ 58.9) คิดจะเลิก
สูบบุหรี่ในตอนนี้ โดยในชวง 1 ปที่ผานมารอยละ 67.2 เคยมีความพยายามที่เลิกสูบบุหรี่ จํานวน 1 - 2
ครั้ง รอยละ 42.9 และรอยละ 92.7 คิดวาสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดถาตองการเลิกสูบบุหรี่ โดยไดรับ
ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน รอยละ 19.1
4.3 การเลิกบุหรี่
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละ เกีย่ วกับการเลิกบุหรี่ของเยาวชนที่เลิกสูบบุหรี่ 280 คน
การเลิกบุหรี่
จํานวน
รอยละ
ระยะเวลานานเทาใดแลวที่เลิกสูบบุหรี่
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 เกีย่ วกับการเลิกบุหรี่ของเยาวชนที่เลิกสูบบุหรี่ 280 คน (ตอ)
การเลิกบุหรี่
จํานวน
รอยละ
วัตถุประสงคหลักที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่
สุขภาพ
163
58.2
ประหยัดเงิน
25
8.9
ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่
43
15.4
เพื่อนไมชอบใหสบู บุหรี่
14
5.0
บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน
3
1.1
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
15
5.4
อื่น ๆ
17
6.1
ตั้งใจ อยากเลิก
9
3.2
เพื่อคนรัก
4
1.4
ถวายในหลวง
5
1.7
การเลิกบุหรี่ของเยาวชนพบวา รอยละ 50.0 ไดใชเวลา 1 – 3 เดือน ในการเลิกบุหรี่
วัตถุประสงคหลักที่ทําใหตดั สินใจเลิกสูบบุหรี่คือเพื่อสุขภาพ(รอยละ58.2) รองลงมาครอบครัวไม
ชอบใหสูบบุหรี่ รอยละ 15.4 นอกจากนี้มวี ธิ ีอื่นๆที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่คือมีความตั้งใจอยาก
เลิก รอยละ 3.2
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สวนที่ 5 การไดรับควันบุหรีม่ ือสองจากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของการไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรี่ขางเคียงของเยาวชน 1,500
คน
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
บุคคลที่พักอาศัยในบานสูบบุหรี่
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
ผูที่สูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธกับตัวทาน (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
คิดวาการไดรบั ควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่จะเปนอันตรายตอตัวทาน
1127
75.1
อันตรายอยางแนนอน
225
15.0
อาจจะอันตราย
82
5.5
ไมอันตรายอยางแนนอน
66
4.4
อาจจะไมอันตราย
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ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของเยาวชนตัวอยางกับการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
ของเยาวชน 1,500 คน (ตอ)
ตัวแปร
ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วนั ที่มีผูสูบบุหรี่ในบาน
ไมมี
1 – 2 วัน
3 – 4 วัน
5 – 6 วัน
มีทุกวัน

จํานวน
1,476
751
242
102
37
368

รอยละ
100
50.1
16.1
6.8
2.5
24.5

ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบุหรี่อยูใกลทานในสถานที่อื่น
นอกจากบาน
ไมมี
1 – 2 วัน
3 – 4 วัน
5 – 6 วัน
มีทุกวัน

1,477

100

616
449
125
43
267

41.1
29.6
8.3
2.9
17.8

จากตารางที่ 17 พบวาเยาวชนไดรับควันบุหรี่มือสองจากบุคคลที่พักอาศัยสูบบุหรี่
รอยละ 56.6 จํานวนคนที่สบู สวนมาก 1 คน รอยละ39.2 พอสูบบุหรี่รอยละ 45.9 แมสูบบุหรี่
รอยละ 9.0 เยาวชนมีความคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่จะเปนอันตรายตอตัวเองอยาง
แนนอนรอยละ 75.1 ในชวง 7 วันที่ผานมาเยาวชนกวาครึ่ง(รอยละ 50.1) ไมมีผูสูบบุหรี่ในบาน
และอีกรอยละ24.9 มีผูสูบบุหรี่ในบานทุกวัน สําหรับในสถานที่อื่นนอกจากบานไมมีผูสูบบุหรี่
อยูใกลรอยละ 41.1
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สวนที่ 6 การรับรูกฎหมายกําหนดสถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหรี่
ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละการรับรูเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่ของ
เยาวชน 1,500 คน
ทราบ
ขอความ
จํานวน
รอยละ
1. รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขต สูบบุหรี่ได
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. โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%)
1297
86.5
7. สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%)
1218
81.2
8. สวนสาธารณะ
1145
76.3
9. ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)
1213
80.9
10. โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา
945
63.0
จากตารางที่ 18 พบวาเยาวชนกลุมตัวอยางสวนใหญจะทราบเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่
เปนเขตปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะสถานศึกษา สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ บนรถประจําทาง/ รถ
สาธารณะ รอยละ 86.5 , 81.2 และ81.2 ตามลําดับ แตยังมีสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่
ที่เยาวชนสวนหนึ่งยังไมทราบ คือ สถานบันเทิง (ผับ บาร ) รอยละ 55.5 และบริเวณตลาดสด
ตลาดนัดรอยละ 40.1
ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละระดับการรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะของ
เยาวชน 1,500 คน
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ฯสูง (6-10 คะแนน)
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ฯต่ํา (0- 5 คะแนน)

การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ฯ
จํานวน
รอยละ
1,186
79.1
314
20.9
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จากการศึกษา(ตาราง 19 ) พบวา เยาวชนสวนใหญ(รอยละ 79.1) มีการรับรูเกี่ยวกับ
กฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะอยูในระดับสูง
สวนที่ 7 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละการรับรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน 1500 คน
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ในชวง 30 วันที่ผานมาพบเห็นขอความเกีย่ วกับการรณรงคหามการ
สูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ (เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผน
ปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน)
พบมาก
พบนอย
ไมพบเลย

1394
892
528
80

100
59.5
35.2
5.3

คิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่ (เลือกตอบ 1
รูปเทานั้น)
ภาพที่ 1 สูบแลวเปนถุงลมโปงพองตาย
ภาพที่ 2 ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดในสมองแตก
ภาพที่ 3 ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย
ภาพที่ 4 สูบแลวปากเหม็นกลิน่ บุหรี่
ภาพที่ 5 สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
ภาพที่ 6 สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
ภาพที่ 7 ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด
ภาพที่ 8 ควันบุหรี่ทํารายคนใกลชิด
ภาพที่ 9 ควันบุหรี่ทําใหหวั ใจวาย

1340
86
39
163
38
568
183
247
107
69

100
5.7
2.6
10.9
2.5
37.9
12.2
16.5
7.1
4.6

การรับรูขอความจากสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ในชวง 30 วันที่ผานมา (ตาราง 20) พบวา
เยาวชนสวนใหญ(รอยละ 56.5 ) เคยเห็นขอความเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภท
ตางๆ พบมากทางสื่อโทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร
ภาพยนตร) สวนภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่ คือภาพสูบแลวเปนมะเร็งชอง
ปากรอยละ 37.9 รองลงมาเปนภาพมะเร็งปอด
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ตารางที่ 21 จํานวน รอยละเกีย่ วกับการโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่ผานสื่อของเยาวชน 1500 คน
ไมชม บอยมาก บางครัง้
ไมเคยเห็น
ขอความ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
พบเห็นชื่อยี่หอ บุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬา หรือ
127
129
418
826
รายการอื่นๆ ทางโทรทัศน
(8.5)
(8.6)
(27.9)
(55.1)
เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ
งานสังคม พบเห็นขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
หามสูบบุหรี่

202
(13.5)

465
(31.0)

649
(43.3)

184
(12.3)

เมื่อชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร พบเห็น
นักแสดงสูบบุหรี่

116
(7.7)

272
(18.1)

836
(55.7)

276
(18.4)

ในชวง 30 วันที่ผานมา พบเห็นการโฆษณาบุหรี่
บนแผนปายโฆษณา

162
(10.8)

186
(12.4)

546
(36.4)

606
(40.4)

ในชวง 30 วันที่ผานมา พบเห็นการโฆษณาบุหรี่
หรือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร

232
(15.5)

139
(9.3)

326
(21.7)

803
(53.5)

ในชวง 30 วันที่ผานมาเมื่อไปงานแขงขันกีฬา งาน
เทศกาลตางๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุม พบเห็น
การโฆษณาบุหรี่

240
(16.0)

143
(9.5)

411
(27.4)

706
(47.1)

จากขอมูลตารางที่ 21 พบวา ในชวง 30 วันทีผ่ านมาเยาวชนรอยละ 31.0 เคยพบเห็น
บอยคือขอความใดๆ ที่เกีย่ วของกับการหามสูบบุหรี่เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม
หรืองานสังคม รอยละ55.7 เคยพบเห็นนักแสดงสูบบุหรีเ่ ปนบางครั้งเมือ่ ชมโทรทัศน วีดีโอ หรือ
ภาพยนตร และเยาวชนสวนใหญรอยละ 55.1 ไมเคยพบเห็นเคยพบเห็นขอความเกีย่ วกับการหาม
สูบบุหรี่ในงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม หรืองานสังคม และรอยละ 53.5 ไมเคยพบเห็น
การโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
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ตารางที่ 22 จํานวนรอยละเกีย่ วกับการโฆษณายี่หอบุหรี่ผานทางสิ่งของเครื่องใชของเยาวชน
1500 คน
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
สิ่งของเครื่องใช เสื้อผาที่มียหี่ อบุหรี่ติดอยู
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)ไมมีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา
ที่มียี่หอบุหรี่ตดิ อยู มีเพียงรอยละ 3.3 ที่มีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผามียี่หอบุหรี่ติดอยูเปนบุหรี่ยหี่ อมาบูโร
รอยละ 3.2
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สวนที่ 8 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
ตารางที่ 23 จํานวนและรอยละเกีย่ วกับการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนของเยาวชน 1500 คน
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่
ไดรับ
1012
67.5
ไมไดรบั
242
16.1
ไมแนใจ
246
16.4
ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง มีกลิ่นปาก และ
สาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน
ไดรับ
ไมไดรับ
ไมแนใจ
ในระหวางปการศึกษาที่แลว มีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกี่ยว
กับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทานจึงสูบบุหรี่
มี
ไมมี
ไมแนใจ
มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
บทเรียนครั้งลาสุด เมื่อไหร
ไมเคยมีการอภิปราย
ภาคการเรียนนี้
ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว
ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว
มากกวา 1 ป ที่ผานมา

1459
859
335
306

100
57.3
22.3
20.4

1467
402
667
431

100
26.8
44.5
28.7

566
231
214
184
305

37.7
15.4
14.3
12.3
20.3
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จากขอมูลการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว (ตารางที่ 23 )
พบวา เยาวชนรอยละ 67.5 เคยไดเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และ เรื่องผลกระทบจาก
การสูบบุหรี่ รอยละ 57.3 สําหรับการอภิปรายในชั้นเรียน เรื่องเกีย่ วกับทําไมเยาวชนจึงสูบบุหรีม่ ี
เพียงรอยละ 26.8 และการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในภาคเรียนนี้รอ ยละ 15.4

56

สวนที่ 9 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ตารางที่ 23 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่กับระดับการศึกษาของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอน
ตัวแปร
ระดับการศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
ปวช
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวนตัวอยาง
1500
600
600
300
750
750

สูบบุหรี่ (30 วัน)
จํานวน
รอยละ
314
20.9
114
19.0
119
19.8
81
266
48

p-value

35.5

จากตารางที่ 23 พบวาเยาวชนระดับมัธยมตนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากใกลเคียง
กับระดับมัธยมปลาย และจากการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนจังหวัดแมฮองสอนมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 24 พบวาเยาวชนเพศชายมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิงเกือบ
สามเทา และจากการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอน มีความสัมพันธกับเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 25 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่กับการมีบคุ คลที่พักอาศัยในบานสูบ
บุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน
ตัวแปร

จํานวนตัวอยาง

บุคคลที่พักอาศัย
ในบานสูบบุหรี่
มี
ไมมี

1500
269
187

สูบบุหรี่ (30 วัน)
จํานวน รอยละ
314
20.9

คาสถิติ

190
124

จากตารางที่ 25 พบวาเยาวชนที่สูบบุหรี่มีบุคคลที่พักอาศัยในบานสูบบุหรี่รอยละ 70.6
จากการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน
ไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่พักอาศัยในบานสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

ตารางที่ 26 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน กับการสูบบุหรี่ของพอ
ตัวแปร

จํานวนตัวอยาง

พอสูบบุหรี่
สูบ
เคยสูบแตเลิกแลว
ไมสูบ
ไมทราบ

199
87
149
21

สูบบุหรี่ (30 วัน)
จํานวน รอยละ
314
20.9
137
62
102
13

คาสถิติ

จากตารางที่ 26 พบวาเยาวชนที่สวนใหญที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีพอสูบบุหรี่รอย
ละ 68.8 จากการทดสอบทางสถิติ แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอน ไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของพออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
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ตารางที่ 27 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน กับการสูบบุหรี่ของแม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วัน)
แมสูบบุหรี่
คาสถิติ
สูบ
ไมสูบ
รวม
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 แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน ไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของแมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.05
ตารางที่ 28 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน กับการสูบบุหรี่ของเพื่อน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วัน)
คาสถิติ
เพื่อนสูบบุหรี่
สูบ
ไมสูบ
รวม
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 พบวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
จังหวัดแมฮองสอน มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของเพื่อนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.001
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ตารางที่ 29 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนกับการเห็นขอความเกีย่ วกับ
การรณรงคหามการสูบบุหรี่ในสื่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วัน)
เห็นขอความ
คาสถิติ
สูบ
ไมสูบ
รวม
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 เยาวชนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เคยพบเห็นขอความรณรงคมากกวา
กลุมที่ไมสูบรอยละ 67.1 กลุมที่ไมสูบพบเห็นรอยละ 32.9 จากการทดสอบทางสถิติ พบวา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน ไมมีความสัมพันธกับการเห็นขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามการสูบบุหรี่ในสื่ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
ตารางที่ 30 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนกับความรูดานกฎหมายหาม
สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วัน)
ความรูเรื่อง
คาสถิติ
สูบ
ไมสูบ
รวม
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 พบวากลุมที่สบู มีการรับรูเกี่ยวกับกฎหมายสูงกวากลุมที่มีการรับรูต่ํา
จากการทดสอบทางสถิติ พบวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน ไมมีความ
สัมพันธกับความรูดานกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ตารางที่ 31 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนกับการโฆษณาเกีย่ วกับการ
สูบบุหรี่ทางสื่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วัน)
คาสถิติ
การโฆษณา
สูบ
ไมสูบ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
พบเห็นชื่อยี่หอ บุหรี่ 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
การหามสูบบุหรี่
p-value.= .147
ชมโทรทัศน วีดีโอ 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
เห็นนักแสดงสูบบุหรี่
p-value.= .256
เห็นการโฆษณาบุหรี่ 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
เห็นการโฆษณาบุหรี่ 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
บุหรี่ ในหนังสือพิมพนิตยสาร
p-value.= .068
พบเห็นการโฆษณา พบ
125 70.6 52 29.4 177
100 Chi-square =.419
บุหรี่ในงานแขงกีฬา ไมพบ 189 67.7 90 32.3 279
100 Df=1
งานเทศกาลตางๆงานชุมนุม
p-value.= .294
จากตารางที่ 31 จากการทดสอบทางสถิติ พบวาการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการ
ขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร และการโฆษณาบุหรีใ่ นงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตางๆ
คอนเสิรต หรืองานชุมนุม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน
การโฆษณายีห่ อบุหรี่ในรายการแขงขันกีฬา ทางสื่อโทรทัศน การโฆษณาการหามสูบบุหรี่ การ
เห็นนักแสดงสูบบุหรี่ทางโทรทัศน การโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 32 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนกับการสอนเกี่ยวกับบุหรีใ่ น
โรงเรียน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่(30 วัน)
คาสถิติ
การสอนในโรงเรียน
สูบ
ไมสูบ
รวม
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
สูบบุหรี่
ไมแนใจ 46 71.9 18 28.1 64
100 p-value.= .220
การสอนเรื่องผล
กระทบจากการ
สูบบุหรี่

มี 166
ไมมี 80
ไมแนใจ 68

66.4
68.4
76.4

84
37
21

33.6
31.6
23.6

250
117
89

100
100
100

Chi-square=3.0810

การอภิปรายในชั้น
เรียนเรื่อง ทําไม
เยาวชนจึงสูบบุหรี่

มี 87
ไมมี 145
ไมแนใจ 82

67.4
71.1
66.7

42
59
41

32.6
28.9
33.3

129
204
123

100
100
100

Chi-square =.865

การอภิปรายในชั้น
เรียนเรื่อง การสูบ
บุหรี่และสุขภาพ

มี 192
ไมมี 122

68.3
69.7

89
53

31.7
30.3

281
175

100
100

Chi-square =.097

Df=1
p-value= .214

Df=2
p-value= .649

Df=1
p-value.= .419

จากตารางที่ 32 จากการทดสอบทางสถิติ พบวาการสอนเกี่ยวกับบุหรีใ่ นโรงเรียน
เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ เรื่อง ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และการอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยว
กับเรื่อง ทําไมเยาวชนจึงสูบบุหรี่ และการอภิปรายเรื่องการสูบบุหรี่และสุขภาพ ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน ครั้งนี้ เปนการศึกษา
สํารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) การคัดเลือกโรงเรียนโดย
การสุมตัวอยางแบบงายดวยการจับฉลากโรงเรียนในแตละอําเภอ
และโรงเรียนที่สุมไดจะสุมเลือก
หองเรียน และสอบถามนักเรียนทุกชั้นปตามจํานวนในสัดสวนเพศชายและเพศหญิงเทากัน ไดกลุม
ตัวอยางระดับมัธยมศึกษาตอนตน 300 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 300 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)300 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 1,500 คน แบงเปนกลุมอําเภอเมือง 900 คน และกลุมที่
ไมใชอําเภอเมือง 600 คน ในการศึกษาครัง้ นี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งพัฒนามาจาก
แบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global
Youth Tobacco Survey-GYTS) และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวัยรุนตอภาพคําเตือนบน
ซองบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยศูนยวจิ ัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมการจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ พ.ศ. 2550 และ ไดแบบสอบถามครบรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อจัดหมวดหมูตามลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีแจกแจงความถี่เปนคาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้
สรุปผลการศึกษา
เยาวชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 16-18 ป รอยละ 56.0 อายุเฉลี่ย 16.0 ป เปนเพศ
ชายในจํานวนเทากับเพศหญิง กําลังศึกษาอยูใ นระดับชัน้ มัธยมตน และระดับมัธยมปลาย จํานวนเทาๆกัน
รอยละ 50 และระดับปวช รอยละ 50 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอนโดยรวมที่เคย
สูบบุหรี่มาแลวอยางนอย 1 ครั้ง รอยละ30.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี
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การสูบบุหรี่สูงสุดรอยละ35.3 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 32.8 ปจจุบันเยาวชนสูบบุหรี่
รอยละ20.9 จําแนกเปนเพศชายสูบบุหรี่รอยละ 35.4 หญิงสูบรอยละ 6.4 นอกจากนีม้ ีการใชยาสูบอื่นๆ เปน
บุหรี่ชนิดมวนเองรอยละ 5.6 ชวงอายุเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุ 13-15 ปรอยละ 47.4 บุหรี่ที่สูบนอยกวา 1 มวน
ตอวันรอยละ 39.8 ไมเคยสูบบุหรี่ในตอนเชา รอยละ75.8 ใน 12 เดือนขางหนาสวนใหญมีความคิดจะไมสูบ
บุหรี่อยางแนนอน รอยละ 78.1 และอีก 5 ปขางหนาไมคิดสูบบุหรี่อยางแนนอน รอยละ 76.7 การเขาถึง
บุหรี่ของเยาวชนโดยซื้อจากรานขายของชํารอยละ 23.2 และไดบหุ รี่จากผูอื่นใหรอยละ 22.3 บุหรี่ที่สบู
สวนมากเปนยีห่ อใดก็ได ยีห่ อ บุหรี่ที่นิยมสูบมากที่สุด คือบุหรี่ยี่หอแอลเอ็ม สวนใหญรอยละ 32.8 ซื้อบุหรี่
ราคาซองละ 40 - 59 บาท ในชวง 30 วันที่ผา นมารอยละ34.1ใชจายเงินเปนคาบุหรี่จํานวนต่ํากวา100 บาท โดย
ไดรับคาใชจายรายเดือนเดือนละ 1501-2000 บาท รอยละ 37.9 เคยไดรบั แจกบุหรี่ฟรีรอยละ 5.3 เคยไดรับ
การปฏิเสธจากผูขายไมขายใหบางครั้งรอยละ 16.2 สําหรับสถานที่สูบบุหรี่สวนมากจะสูบที่ หองน้ํา ในปา
รอยละ 29.3 นอกจากนี้สูบทีบ่ านเพื่อนรอยละ 28.3 จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จะสูบบุหรี่ที่หองน้ํามากที่สุดรอยละ34.5 รองลงมาระดับมัธยมปลาย รอยละ32.79 ปจจัยเสริมตอ
การสูบบุหรี่ของเยาวชน สวนใหญมีพอสูบบุหรี่รอยละ 45.9 มีแมสูบบุหรี่เพียงรอยละ 9.0 เพื่อนสูบบุหรี่
รอยละ 19.3 ถามีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่ สวนมาก(รอยละ 73.9) จะไมสูบบุหรี่อยางแนนอน
ในครอบครัวมีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ รอยละ 74.3
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ สวนใหญรอยละ 82.8 มีทัศนคติไมสนับสนุนการสูบบุหรี่ และคิด
วาการสูบบุหรีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพรอยละ 82.0 การสูบบุหรี่ทําใหนา้ํ หนักตัวลดลงรอยละ 69.4 เยาวชน
เกินครึ่ง(รอยละ58.9) คิดเลิกสูบบุหรี่ ในชวง 1 ปที่ผานมารอยละ 67.2 เคยพยายามทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ รอยละ
92.7 คิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ดถาตองการเลิก โดยไดรับความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อนรอยละ
19.1 ความคิดตอการสูบบุหรี่ในชวง 12 เดือน และ 5 ป สวนใหญไมคดิ สูบบุหรี่อยางแนนอน รอยละ 78.9 และ
76.6 สวนเยาวชนที่เลิกบุหรี่ของเยาวชนรอยละ 50 ใชเวลา 1 – 3 เดือนในการเลิกบุหรี่ วัตถุประสงคหลักที่ทํา
ใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่คือ เพื่อสุขภาพ(รอยละ58.2) วิธีอื่นๆที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่คือมีความตัง้ ใจอยาก
เลิก(รอยละ3.2) การไดรับควันบุหรี่มือสอง เยาวชนเกินครึ่ง(รอยละ 52.9)มีบุคคลที่สูบบุหรี่ในบาน พอสูบบุหรี่
รอยละ 38.8 แมสูบบุหรี่รอยละ 9.0 สวนใหญคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่เปนอันตรายตอตัวเอง
อยางแนนอนรอยละ75.1 เยาวชนสวนใหญมีการรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะระดับสูงถึงรอย
ละ 79.1
การสื่อสารผานสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เยาวชนรอยละ 59.5 เคยเห็นขอความเกีย่ วกับการรณรงค
หามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ พบมากทางสื่อโทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ
นิตยสาร ภาพยนตร สวนภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่ คือภาพสูบแลวเปนมะเร็งชองปาก
รอยละ 37.9 สําหรับการโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่ พบวา เยาวชนรอยละ 55.7 เคยเห็นการโฆษณาที่นักแสดงสูบ
บุหรี่เปนบางครั้งเมื่อชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร สวนการโฆษณาหามสูบบุหรี่ในงานแขงขันกีฬา
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คอนเสิรต งานชุมนุม งานสังคม และโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา เคยพบเห็นเปนบางครั้งรอยละ
43.3และ รอยละ 36.4 ตามลําดับ เยาวชนมีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหรี่ติดอยูรอยละ 3.3 เปนบุหรี่
ยี่หอมาบูโร รอยละ 3.2
การสอนเกีย่ วกับบุหรี่ในโรงเรียนพบวา เยาวชนไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่ วกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่รอยละ 67.5 และไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน ฟน
เหลือง มีกลิ่นปาก และเหี่ยวยนรอยละ 57.3 เยาวชนมีการอภิปรายในหองเรียน เรื่องทําไมวัยรุน จึงมีการสูบ
บุหรี่รอยละ 26.8 และเยาวชนไมเคยมีการอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพรอยละ 37.7
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดแมฮองสอน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากผลการศึกษาพบวา อัตราความชุกการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัด
แมฮองสอนที่เคยสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้งรอยละ 30.4 และอัตราการสูบบุหรี่ในปจจุบัน รอยละ 20.9 เมื่อ
พิจารณาตามปจจัยพืน้ ฐาน พบวา เพศชายสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิงประมาณหาเทาระดับการศึกษา พบวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมปลายมีอัตราการ
สูบใกลเคียงกันชวงอายุทเี่ ริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 13-15ป ซึ่งเมื่อเทียบกับภาพรวมระดับประเทศจากการวิเคราะห
สถานการณการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ.2534-2547 ของศูนยวจิ ัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ นับวาสูบเร็วกวาอายุเฉลี่ยภาพรวมของประเทศไทย (อายุ18±4 ป) จํานวนบุหรี่ที่สบู นอยกวา 1
มวนตอวัน นอกจากบุหรี่ชนิดซองที่สูบเยาวชนไดมีการใชยาสูบอื่นๆเปนบุหรี่ชนิดมวนเองรอยละ 6.3 กลุมที่
ใชมากที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอยูในชวงที่เริ่มเขาสูวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่อยากรู อยาก
ลอง และอยากตามเพื่อนหรือเลียนแบบ ทําใหเยาวชนหาทางเลือกอื่นเพื่อใหไดบหุ รี่มาสูบ
การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน จากผลการศึกษาโดยรวม พบวา เยาวชนเขาถึงบุหรี่ไดงาย โดยไดบหุ รี่
จากการซื้อจากรานขายของชําในชุมชนและผูอ ื่นให ในชวง 30 วันที่ผานมาไมมีผูปฏิเสธการขายบุหรีใ่ หถึง
แมอายุจะไมถงึ เกณฑกําหนดก็ตามรอยละ9.2 แตไมเคยไดรับการแจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทน
บริษัทฯรอยละ 90.0 และมีเพียงรอยละ 15.3 ที่ผูขายปฏิเสธไมขายให สวนบุหรีท่ ี่สูบเปนยี่หอใดก็ไดที่มี
จําหนายในชุมชน สําหรับที่เลือกยี่หอบุหรีน่ ิยมสูบยีห่ อแอลเอ็ม และยีห่ อ กรองทิพย ราคาซื้อบุหรี่มาสูบราคา
ซองละ 40- 59 บาท(รอยละ 74.6 ) ในชวง 30 วันที่ผานมาสวนใหญใชจายเงินซื้อบุหรี่ต่ํากวา 100 บาท สถานที่
สูบบุหรี่มากทีส่ ุดจะสูบที่ที่อนื่ ๆเชน หองน้าํ ในปา(รอยละ 29.3) นอกจากนี้สูบที่บานเพื่อนรอยละ 28.3 ซึ่ง
มีปจจัยเสริมการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยในบานทีอ่ าศัยมีบุคคลทีใ่ กลชิดสูบบุหรี่ เกือบครึ่งทีพ่ อสูบบุหรี่
แมสูบบุหรี่เพียงรอยละ9.0 และมีเพื่อนสูบบุหรี่รอยละ 19.3 ซึ่งในครอบครัวเยาวชนสวนใหญมีการพูดถึง
อันตรายของการสูบบุหรี่ แตเยาวชนปฏิเสธการชักชวนใหสูบบุหรี่จากเพื่อนสนิท จากขอมูลดังกลาว
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สะทอนใหเห็นวาเยาวชนจังหวัดแมฮองสอนสามารถเขาถึงบุหรี่ไดงายเนื่องจากสามารถหาซื้อไดจากรานคา
ในชุมชนและมีผูอื่นให และแมอายุไมถึงตามเกณฑทกี่ ฎหมายกําหนด การเขาถึงไดงาย อาจสงผลใหเยาวชนมี
โอกาสสูบบุหรี่มากขึน้ รวมถึงสถานที่สูบบุหรี่สวนใหญจะสูบที่หองน้าํ ปา บานเพื่อน ซึ่งเปนโอกาสที่เด็กได
มั่วสุมกันสูบบุหรี่ นับเปนปจจัยเอือ้ ใหเยาวชนสูบบุหรี่ ประกอบกับในครอบครัวมีคนสูบบุหรี่เปนตัวอยาง
เชน พอแม และมีเพื่อนสูบลวนเปนการจูงใจใหเยาวชนเกิดเลียนแบบ ซึ่งสอดคลองกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ซึ่งไดสรุปไววา เด็กไทยอายุระหวาง 14-19 ป ที่สูบบุหรี่มีเหตุจูงใจมาจากพอและบุคคลในครอบครัว เหตุจูงใจ
อยางอื่นคือ สูบตามเพื่อน สูบเพื่อความโกเก แสดงตนเปนผูใหญ เปนการแกเขิน
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ จากผลการศึกษาโดยรวมพบวา เยาวชนจังหวัดแมฮองสอนสวนใหญมี
ทัศนคติไมสนับสนุนตอการสูบบุหรี่ เยาวชนสวนใหญคดิ วาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้มี
เยาวชนเกินกวาครึ่งคิดจะเลิกสูบบุหรี่ และเคยมีความพยายามที่เลิกสูบบุหรี่ใน 1 ปที่ผานมา สวนใหญคิดวาจะ
สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดถาตองการเลิกสูบบุหรี่ โดยสวนหนึ่งไดรับความชวยเหลือและคําแนะนําการเลิกสูบ
บุหรี่จากเพื่อน และไดรับคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ใน
อนาคตสวนใหญไมคิดสูบบุหรี่อยางแนนอน จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา ทัศนคติ มีผลใหเยาวชนมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจัยเชิงสังคมของเยาวชน และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการสูบบุหรี่
การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง จากผลการศึกษาพบวา เยาวชนเกินครึ่งมีโอกาสไดรับควันบุหรี่มือ
สองจากบุคคลที่อยูอาศัยในบานสูบบุหรี่ มีผูสูบในบานทุกวันรอยละ 52.9 สวนใหญพอสูบบุหรี่มากที่สุด
นอกจากภายในบานแลวเยาวชนอีกเกือบครึ่งไดสัมผัสกับผูที่สูบบุหรี่ที่อยูนอกบานทุกวัน โดยเยาวชนสวน
ใหญคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากบุคคลขางเคียงจะเปนอันตรายตอตัวเองอยางแนนอน ซึ่งเปนความคิดที่มี
ผลดีตอสุขภาพ เพราะการไดรับควันบุหรี่จะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพไดเหมือนกับผูที่สูบบุหรี่และอาจ
ไดรับผลกระทบมากกวา
การรับรูดานกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เยาวชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายหามสูบ
บุหรี่ในสถานที่สาธารณะอยูใ นระดับสูง สวนใหญจะทราบเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่เปนเขตปลอดบุหรี่
โดยเฉพาะสถานศึกษา บนรถประจําทาง/รถสาธารณะ สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ แตยังมีการรับรู
นอยคือ สถานบันเทิง (ผับ บาร) รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหรี่ได บริเวณตลาดสด
ตลาดนัด จากการวิเคราะหกลาวไดวา การเผยแพรตามประกาศสถานที่สาธารณะหามสูบบุหรี่ฉบับเพิม่ เติม ยัง
ไมครอบคลุมเยาวชนในสถานศึกษา
การรับรูผานสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ จากผลการวิเคราะหพบวา เยาวชนรอยละ59.5 เคยพบเห็น
ขอความเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ เคยเห็นทางสื่อโทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา
แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตรมาก และเคยเห็นนักแสดงสูบบุหรี่เปนบางครั้ง(รอย
ละ 55.7) ในสื่อโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร สวนภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่ คือ
ภาพสูบแลวเปนมะเร็งชองปาก รองลงมาเปนภาพควันบุหรี่ทําใหเปนมะเร็งปอด การโฆษณาเกีย่ วกับบุหรี่
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พบวา บางครั้งเคยเห็นการโฆษณาหามสูบบุหรี่ในงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม งานสังคมและโฆษณา
บุหรี่บนแผนปายโฆษณา (รอยละ 43.3 และรอยละ 36.4) เยาวชนมีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหรี่ติดอยู
รอยละ 3.3 สวนใหญเปนบุหรี่ยี่หอมาบูโร จากการวิเคราะหกลาวไดวา การสื่อสารเรื่องบุหรี่ผานทางสื่อตางๆ
สามารถเขาถึงกลุมเยาวชนได โดยเฉพาะการเห็นโฆษณาตางๆ ดวยธรรมชาติของวัยรุนชอบตามบุคคลที่ชื่น
ชอบ หากดาราสูบบุหรี่สงผลทําใหเยาวชนเอาอยาง หรือวาเลียนแบบได ตามที่มูลนิธิหมอชาวบาน ไดสรุป
สาเหตุการสูบบุหรี่ในวัยรุนไววา ตัวอยางจากบุคคลทีเ่ ปนที่ยอมรับและมีบทบาทในสังคม พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของผูที่มบี ทบาทในสังคมเชน ครู แพทย นักกีฬา ดารา นักรอง ซึ่งเปนบุคคลที่วยั รุน ใหความสนใจ
จะมีสวนกระตุน ใหวัยรุน สูบบุหรี่ในที่สุด สวนภาพทีท่ ําใหไมอยากสูบบุหรี่ เปนภาพเกี่ยวกับอันตรายจาก
บุหรี่แสดงวาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอการรับรูถึงความรุนแรงของบุหรี่เนนการใชความกลัวยังไดผล
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน พบวา ในโรงเรียนรอยละ 67.5 มีการสอนเกี่ยวกับเรื่อง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน ทําใหฟน มีสีเหลือง มีกลิ่นปาก และ
เปนสาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน รอยละ 57.3 สวนการอภิปรายทําไมเยาวชนจึงสูบบุหรี่มีเพียงรอยละ
26.8 ไมมีการอภิปรายเรื่องการสูบบุหรี่และสุขภาพ รอยละ 37.7
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบวาสถานการณการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา
เยาวชนเพศชายสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง และเยาวชนระดับอาชีวศึกษาจะสูบบุหรี่มากกวาระดับมัธยมศึกษา
ดังนั้นหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ควรนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
กลุมเยาวชน โดยใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน เชน ควรใหมมี าตรการ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชนเพศชาย โดยดําเนินการในชวงอายุกอนที่เริ่มสูบบุหรี่ และ
เยาวชนในระดับอาชีวศึกษา สําหรับกลุมเปาหมายที่สูบบุหรี่ ควรเนนการเสริมสรางความรูสึกเห็นคุณคาใน
ตนเอง พัฒนาทักษะปฏิเสธแกเยาวชน เพื่อใหมีภูมิตานทานตอการชักนําสูบบุหรี่
1.2 ผลการศึกษาทําใหทราบวา การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนไดงาย อาทิเชน การรับจากคน
อื่นให และสามารถซื้อไดจากรานคาในชุมชน และยังมีซึ่งมีการฝาฝนจําหนายบุหรี่แกเด็กอายุไมถึงเกณฑ
มีเพื่อนสูบบุหรี่ รวมถึงสถานที่สูบบุหรี่ของเยาวชน จะสูบที่หองน้าํ ปา บานเพื่อน ดังนั้นควรมีการบูรณาการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมระหวางหนวยงานตางๆที่เกีย่ วของ ในการวางแผนแกไขปญหาเกีย่ วกับการบริโภค
ยาสูบของเยาวชน โดยใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแล เพื่อเปนตนแบบที่ดแี กเยาวชน มีทกั ษะใน
การเปนทีป่ รึกษาที่พงึ่ พาของเยาวชน นอกจากนี้ควรสรางความเขาใจและติดตามเฝาระวังการบังคับใชกฎหมาย
ในสถานศึกษาและในชุมชนอยางตอเนื่อง สถานศึกษามีมาตรการที่ชัดเจนเปนเขตปลอดบุหรี่
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1.3. สวนมากวัยรุนที่สูบบุหรี่จะมีเพื่อนที่สูบบุหรี่ ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
วัยรุน ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหเพื่อนเปนแบบอยางที่ดี เพื่อปองกันการสูบบุหรี่
รวมทั้งมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติใหเห็นโทษภัยของบุหรี่มากขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะกลุมวัยรุนในสถานศึกษาเทานั้น ดังนัน้ ในการวิจยั ครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันในกลุมเยาวชนที่อยูน อกระบบการศึกษา เพื่อใหครอบคลุมมากขึ้น
2.2 ควรศึกษาเจาะลึกในกลุมที่เสีย่ งตอการติดบุหรี่ โดยศึกษาเชิงลึก การสัมภาษณแบบเจาะลึก
หรือการเฝาสังเกตติดตามพฤติกรรม เปนตน
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
โครงการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 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
ข อ มู ล เหล า นี้ จ ะถู ก นํ า เสนอเป น ภาพรวมที่ ไ ม ส ง ผลกระทบใดๆ ต อ ผู ต อบเป น รายบุ ค คลและ
สถาบันการศึกษา ในระหวางการเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติการ
ตอบแบบสอบถามได โดยไมสงผลกระทบใดๆ
แบบสอบถามนี้ มี 9 หนา ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 58 ขอ แบงเปน 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
13
ขอ
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
17
ขอ
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
4
ขอ
6
ขอ
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
10
ขอ
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
4
ขอ
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล
4
ขอ
โดยแตละขอถามใหนกั เรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน หรือเติมขอความใหสมบูรณในชองวางที่
ตรงกับความจริงหรือความคิดเห็น
ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย หากมีขอสงสัย
ประการใด สามารถติดตอไดที่ นางสาวสมหมาย กลาณรงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
52 หมู 2 ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เบอรโทรศัพท 089-8351039
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
………………………………….
( นางสาวสมหมาย กลาณรงค )
หัวหนาโครงการวิจัย
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในสวนที่ 1–7 ใหหมายถึงบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานทัง้
ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวน ขอที่ 11 ในสวนที่ 1
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
1. ทานเคยลองสูบบุหรี่แมเพียง 1 หรือ 2 ครั้งหรือไม
1. เคย
2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที่ 2)
2. ทานสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ…………ป
3. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานสูบบุหรี่กี่วนั
1) 1 – 2 วัน
2) 3 – 5 วัน
3) 6 – 9 วัน
4) 10 – 19 วัน
5) 20 – 29 วัน
6) ทุกวัน
7) ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่ านมา
4. ในชวง 30 วันที่ผานมา ในวันที่ทานสูบบุหรี่ ทานสูบบุหรี่กี่มวนตอวัน
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 โดยปกติทานไดบุหรี่มาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)
2. ซื้อจากรานสะดวกซื้อ
1. ซื้อจากหางสรรพสินคา
3. ซื้อจากรานขายของชํา
4. ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ
5. ฝากใหผอู ื่นซื้อแทน
6. ขอจากผูอื่น
7. ผูอื่นใหบุหรี่
8. ไดมาโดยวิธกี ารอื่น ระบุ..................
9. ไมเคยไดบุหรี่มาสูบในชวง 30 วันทีผ่ านมา
6. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานสูบบุหรี่ยี่หอใด
2. ยี่หอใดก็ได
3. ไมทราบยี่หอ
1. ระบุยี่หอ ...............................
4. ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่ านมา
7. โดยปกติทานจายเงินซื้อบุหรี่ชนิด 1 ซอง/ บุหรี่ 20 มวน ในราคาเทาไหร
1. ระบุราคา............................. บาท
2. ไมไดซอื้ บุหรี่ หรือ ไมไดซื้อบุหรี่ทงั้ ซอง
8. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานจายเงินซื้อบุหรี่เทาไหร
1. ระบุราคา............................. บาท
2. ไมเคยจายเงินเอง
3. ไมไดซอื้ บุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
9. โดยปกติทานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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10. ในชวง 30 วันที่ผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง
เกณฑกําหนดใชหรือไม
1. ไมเคยซื้อบุหรี่เองในชวง 30 วันที่ผานมา
2. ใช มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดทุกครั้ง
3. ใช มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง
4. ไมใช มีผูขายบุหรี่ใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด
11. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานเคยใชยาสูบรูปแบบอื่นนอกจากบุหรี่หรือไม
11.1 เคี้ยวยาเสน
1. ใช
2. ไมใช
11.2 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม
1. ใช
2. ไมใช
11.3 สูบซิการ
1. ใช
2. ไมใช
11.4 สูบบุหรี่มวนเอง
1. ใช
2. ไมใช
11.5 สูบไปป
1. ใช
2. ไมใช
11.6 สูบฮุกการ/บารากู
1. ใช
2. ไมใช
12. โดยปกติทา นสูบบุหรี่ที่ใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)
1. ที่บาน
2. ที่โรงเรียน
3. ที่บานเพื่อน
4. ในงานสังคม
5 ที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน)
6. อื่นๆ ระบุ........................................................................
13. ทานเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม
1. ไมเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
2. ใช ในบางครั้งสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
3. ใช ปกติจะสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
14. บุคคลเหลานี้สูบบุหรี่หรือไม
14.1 พอ
1. สูบ
2. เคยสูบ แตเลิกแลว 3. ไมสูบ
14.2 แม
1. สูบ
2. เคยสูบ แตเลิกแลว 3. ไมสูบ
14.3 เพื่อนสนิท 1. สูบ
2. เคยสูบ แตเลิกแลว 3. ไมสูบ
15. ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของทานชวนใหสูบบุหรี่ ทานจะสูบบุหรีห่ รือไม
1. ไมสูบอยางแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. สูบอยางแนนอน
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
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16. มีใครในครอบครัวของทานเคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่กับทานหรือไม
1. มี
2. ไมมี
17. ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบอยางแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. สูบอยางแนนอน
18. ในอีก 5 ปขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบอยางแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. สูบอยางแนนอน
19. ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหรี่ ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหรี่
1. ไมยากอยางแนนอน
2. อาจจะไมยาก
3. อาจจะยาก
4. ยากอยางแนนอน
20. ทานคิดวาเด็กผูชายสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. จํานวนไมแตกตางกัน
21. ทานคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. จํานวนไมแตกตางกัน
22. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีม่ ีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. ไมแตกตางกัน
23. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. ไมแตกตางกัน
24. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสูบ
บุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. ไมแตกตางกัน
25. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มหรือลดลง
1. น้ําหนักตัวเพิ่ม
2. น้ําหนักตัวลดลง
3. น้ําหนักตัวไมเปลี่ยนแปลง
26. ทานคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม
1. ไมอันตรายอยางแนนอน
2. อาจจะไมอันตราย
3. อาจจะอันตราย
4. อันตรายอยางแนนอน
27. ทานจะเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือไม
1. ไมเลิกคบ
2. เลิกคบบางคน
4. เลิกคบทั้งหมด
3. เลิกคบเปนสวนใหญ
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28. เมื่อทานเห็นผูชายคนหนึง่ สูบบุหรี่ ทานมีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น)
1. ขาดความมั่นใจ
2. โง
3. เปนผูลมเหลว
4. เปนผูประสบความสําเร็จ
5. ฉลาดหลักแหลม
6. เปนผูมีประสบการณมาก
29. เมื่อทานเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่ ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น)
1. ขาดความมั่นใจ
2. โง
3. เปนผูลมเหลว
4. เปนผูประสบความสําเร็จ
5. ฉลาดหลักแหลม
6. เปนผูมีประสบการณมาก
30.ทานคิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหรีไ่ ดภายใน 1-2 ปนี้
1. ไมไดอยางแนนอน
2. อาจจะไมได
3. อาจจะได
4. ไดอยางแนนอน
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรีข่ างเคียง
31. ทานคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ จะเปนอันตรายตอตัวทานหรือไม
1. ไมอันตรายอยางแนนอน
2. อาจจะไมอันตราย
3. อาจจะอันตราย
4. อันตรายอยางแนนอน
32. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบุหรี่ในบานของทาน
1) ไมมี
2) 1 – 2 วัน
3) 3 – 4 วัน
4) 5 – 6 วัน
5) มีทุกวัน
33. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบุหรี่อยูใกลทานในสถานที่อื่นนอกจากบานของทาน
1) ไมมี
2) 1 – 2 วัน
3) 3 – 4 วัน
4) 5 – 6 วัน
5) มีทุกวัน
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34. ทานทราบหรือไมวามีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่ตอไปนี้
สถานที่
34.1 รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหรี่ได
34.2 บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ
34.3 สถานีขนสง
34.4 สถานบันเทิง (ผับ บาร)
34.5 บริเวณตลาดสด ตลาดนัด
34.6) โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%)
34.7) สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%)
34.8) สวนสาธารณะ
34.9) ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)
34.10) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา

1) ทราบ

2) ไมทราบ

สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
สวนที่ 4.1 ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี่
35. ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหรีต่ อนนี้ใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช
36. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม
1. เคย ระบุ...........ครั้ง
2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 41)
37. ทานคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดหรือไม ถาทานตองการเลิกสูบบุหรี่
1. ได
2. ไมได
38. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํ แนะนําในการเลิกสูบบุหรี่หรือไม
1. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ
2. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน
3. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว
4. เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ
และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว
5. ไมเคยไดรับความชวยเหลือ
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สวนที่ 4.2 ตอบเฉพาะผูที่เคยสูบบุหรี่ และปจจุบันเลิกสูบแลว
39. ระยะเวลานานเทาใดแลวที่ทานเลิกสูบบุหรี่
1) 1 – 3 เดือน
2) 4 – 11 เดือน
3) 1 ป
4) 2 ป
5) 3 ป หรือนานกวานั้น
40. อะไรคือวัตถุประสงคหลักที่ทําใหทานตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)
1. สุขภาพ
2. ประหยัดเงิน
3. ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่
4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหรี่
5. บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน
6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
7. อื่น ๆ ระบุ..................................
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
41. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นขอความเกีย่ วกับการรณรงคหามการสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ
มากนอยเพียงใด (เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร
เปนตน)
1. พบมาก
2. พบนอย
3. ไมพบเลย
41.1 ทานคิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ภาพใดทําใหทานไมอยากสูบบุหรี่ (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 เมื่อทานไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ งานสังคม ทานพบเห็น
ขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่บอยเพียงใด
1. ไมเคยไปงานดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
43. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บอย
เพียงใด
1. ไมเคยชมสื่อดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
44. ทานมีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหรี่ติดอยูห รือไม
1. มี ระบุยหี่ อ....................
2. ไมมี
3. ไมทราบ/ ไมแนใจ
45. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นชื่อยี่หอบุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอื่นๆ ทาง
โทรทัศน บอยเพียงใด
1. ไมเคยชมโทรทัศน
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
46. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา บอยเพียงใด
1. ไมเคยเห็นปายโฆษณา
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
47. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นการโฆษณาบุหรีห่ รือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร บอยเพียงใด
1. ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
4. ไมเคยพบเห็นเลย
3. พบเห็นบางครั้ง
48. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุม ทาน
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บอยเพียงใด
1. ไมเคยไปงานดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
49. ทานเคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่หรือไม
1. เคย
2. ไมเคย
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
50. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
หรือไม
1. ไดรับ
2. ไมไดรบั
3. ไมแนใจ
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51. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่ วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทาน
จึงสูบบุหรี่หรือไม
1. มี
2. ไมมี
3. ไมแนใจ
52. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน
ทําใหฟน มีสีเหลือง มีกลิ่นปาก และสาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน หรือไม
1. ไดรับ
2. ไมไดรบั
3. ไมแนใจ
53. ทานมีการอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่ง ในบทเรียนครั้งลาสุด เมื่อไหร
1. ไมเคยมีการอภิปราย
2. ภาคการเรียนนี้
3. ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว
4. ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว
5. มากกวา 1 ป ที่ผานมา
สวนที่ 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 ปจจุบันมีใครสูบบุหรี่หรือไม
1. มี (ตอบขอ 57.1 และ 57.2) 2. ไมมี (ยุติการตอบแบบสอบถาม)
57.1 จํานวนคนที่สูบบุหรี่ (ไมนับรวมตัวทาน) ............ คน
57.2 ผูที่สูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไรกับตัวทาน
(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
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ
ประสบการณ

นางสาวสมหมาย กลาณรงค
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตสาธารณสุข
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2526
- ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปการศึกษา 2541
- ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2549
-

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแมสะเรียง จ.แมฮองสอน
นักวิชาการสุขศึกษา 3 – 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
นักวิชาการสาธารณสุข 5 – 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน

2. ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นายสมบัติ ดุลยรัตน
- ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ
- ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ

- พยาบาลวิชาชีพ 3 – 5 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแมฮองสอน
- นักวิชาการสาธารณสุข 5 – 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
- นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
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3. ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นายชมรักษ ภูษิตวิโรจนกุล
- ประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
- ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ

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

4. ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นายฤทธิเดช ดํารงชีพ
- ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง ปการศึกษา 2544
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ป 2548

ประสบการณ

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

