รายงานวิจัย
เรื่อง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
โดย
วิลาวัณย
พรเทพ
วัลภา

ประทีปแกว
ลอมพรม
พรหมชัย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ไดรับทุนสนับสนุนโดยศูนยวิจัยการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
( ศจย. )
มิถุนายน 2552

ก.

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนีส้ ําเร็จลุลวงไปดวยดี
โดยไดรับความกรุณาจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
พรอมทั้งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยวจิ ัยการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย. ) คณะผูว ิจัย
ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนและคณาจารยของโรงเรียนกลุมเปาหมายที่อนุญาตใหคณะผูชวยทีมวิจยั
เขาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณคณะผูชวยทีมวิจัย ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุขที่
รับผิดชอบงานยาเสพติดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลของอําเภอเมืองและอําเภอบางบัวทองที่
ทําหนาที่เปนผูประสานโรงเรียนและเปนผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณนักเรียนกลุมตัวอยางที่
ใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี พรอมทั้งทุกทานที่มิไดกลาวนาม ณ ที่นี้
ที่มีสวนรวมทําใหการ
วิจัยครั้งนี้ประสบผลสําเร็จดวยดี

คณะผูวิจยั
มิถุนายน 2552

ข.

บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติการไดรบั ควันบุหรี่จาก
ผูสูบบุหรี่ขางเคียง ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ และศึกษาปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคการเรียนที่ 1ในจังหวัดนนทบุรี
จํานวน 1,417 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามตั้งแต 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2551
วิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไควสแคว
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 49.2 และเพศหญิง รอยละ 50.8 มีอายุ
เฉลี่ย 15.5 ป อัตราการสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.4 อัตราการสูบบุหรี่ในชวง
30 วันที่ผานมารอยละ 18.1 อายุของเยาวชนเมื่อสูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ย 14.3 ป บุหรี่ที่ใชในการ
สูบซื้อจากรานขายของชํา ซื้อจากรานสะดวกซื้อ บุคคลที่อยูใกลชดิ ของเยาวชนสูบบุหรี่ คือ พอ
คิดเปนรอยละ 31.8 เพื่อนสนิทรอยละ 21.4 พี่ชาย / นองชายรอยละ 9.5 แมรอยละ 2.8 สวน
ใหญคดิ วาสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทําใหน้ําหนักลด รับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่
สาธารณะมากที่สุดคือรถประจําทาง/รถสาธารณะ เยาวชนที่เคยสูบบุหรี่ประมาณสองในสามเคย
พยายามเลิกสูบ ประมาณครึ่งหนึ่งเคยพบเห็นขอความการณรงคหามสูบบุหรี่ผานสื่อตางๆและเคย
ไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่รอยละ 71.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา การไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การเขาถึงบุหรี่
การพบเห็นชื่อยี่หอบุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆ ทางโทรทัศน การสูบบุหรี่ของ
บุคคลที่อยูใกลชิด การไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ การอภิปราย
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในบทเรียนและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรเพิ่มชองทางการเผยแพรความรูเกีย่ วกับบุหรี่แกเยาวชนผาน
ทางอินเตอรเน็ตหรือชองทางอื่นๆที่เยาวชนใชในการสื่อสาร ควบคุมการจําหนายบุหรี่ในรานขาย
ของชํา รานสะดวกซื้อ โดยสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมบี ทบาทมากขึ้น
สรางความรูความเขาใจแกผปู กครองในการสูบบุหรี่ และเฝาระวังการสูบบุหรี่ที่บานและบานเพื่อน
สถานศึกษาควรจัดใหมีกจิ กรรมการรณรงคเกี่ยวกับบุหรี่อยางตอเนื่องและมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
ที่ชัดเจนโดยใหเยาวชนมีสวนรวมมากขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตซึง่ สามารถปองกันไดในประเทศตางๆ การระบาดของ
การบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตองเผชิญกับปญหา
ของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และมะเร็ง เปนตน ซึ่งมี
อันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรังหลายประเทศซึ่งในระยะการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยา พบวา
โรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหา และเปนสาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุ
อื่นๆ ( ลักขณา เติมศิรกิ ุลชัย และคณะ, 2550 ) การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน เด็กและเยาวชน
จะริเริ่มสูบบุหรี่ดวยเหตุผลตางๆ เชน อยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหรี่
ของพอแมและญาติ อิทธิพลจากเพื่อน อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ เปนตน ( วิลาวัณย ประทีปแกว
และคณะ, 2549 )
จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534–2549 โดยศูนยวจิ ัย
และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ระบุวา แมจํานวนและอัตราการสูบบุหรี่เปนประจําของ
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 11.67 ลานคนหรือรอยละ 30.46 ในป พ.ศ. 2534
เปน 9.54 ลานคนหรือรอยละ 18.94 ในป พ.ศ.2549 แตเมื่อพิจารณาจํานวนและอัตราการสูบบุหรี่
เปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีแนวโนมการสูบบุหรี่เปนครั้งคราวเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 2.97 ในป พ.ศ. 2549 ชี้ใหเห็นวาผูสูบบุหรี่เปนครั้งคราวมี
แนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสูบบุหรี่เปนประจําไดในอนาคตเนื่องจากฤทธิ์เสพติดของบุหรี่ นอกจากนี้
ยังพบวาอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผูชายและผูห ญิงเทากับ 18 ปและ 20 ป ตามลําดับ
การสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนของโลก ( Global Youth Tobacco Survey - GYTS )
ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัย ซึ่งเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543 – 2550 จากประเทศ
สมาชิก 140 ประเทศ พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงใกลเคียงกัน เด็กนักเรียน
กวาครึ่งหนึ่งไดรับควันบุหรีม่ ือสองจากสถานที่สาธารณะในระหวางสัปดาหกอนหนาที่สํารวจ นักเรียน
ประมาณ 2 ใน 10 มีสิ่งของเครื่องใชที่มียี่หอของบริษัทบุหรี่ติดอยู ประมาณ 1 ใน 10 เคยไดรับบุหรี่
แจกฟรีจากบริษัทบุหรี่ในขณะที่ประมาณ 8 ใน 10 ตองการใหมีการหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
และประมาณ 6 ใน 10 อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการบุหรี่ในโรงเรียน ขอมูลการสูบ
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บุหรี่ของเยาวชนไทยอายุ 13 – 15 ป ภายใตการสํารวจนี้ซึ่งดําเนินการในป พ.ศ. 2548 พบอัตราการสูบ
บุหรี่รอยละ 11.7 ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหรี่ ในจํานวนนี้ เพศชายเคยสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 37.9 และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9 เริ่มสูบบุหรี่กอนอายุ 10 ป
สําหรับผูที่ไมเคยสูบบุหรี่ รอยละ 10 มีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่ในปถัดไป
จากรายงานการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ของสํานักโรคไมติดตอ
กระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2550 ในกลุมประชากรอายุ 15 – 17 ป พบวาจังหวัดนนทบุรีมีความ
ชุกของผูที่สูบบุหรี่หรือยาสูบในปจจุบนั คิดเปนรอยละ 12.5 ผูที่สูบบุหรี่จนหมดมวนเปนครั้งแรกมี
อายุเฉลี่ย 18.3 ป รอยละ 96.8 สูบบุหรี่จากโรงงาน
ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนและปจจัยที่เกีย่ วของกับการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี จึงมีความสําคัญทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางใหผูที่เกีย่ วของโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคี
ที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับ
โรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
1.2.2 เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติการไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรี่ขางเคียง ทัศนคติตอการ
เลิกสูบบุหรี่
1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเยาวชนที่เปนนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จาก
สถานศึกษาสายสามัญ ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียน
ในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
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1.4 นิยามศัพทปฏิบัติการ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หมายถึง การแสดงออกของเยาวชนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือไมสูบ
บุหรี่ ประกอบดวย
การเคยสูบบุหรี่ หมายถึง เยาวชนที่มพี ฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือเคยลองสูบบุหรี่แม
เพียง 1 หรือ 2 ครั้ง
การสูบบุหรี่ในปจจุบัน หมายถึง เยาวชนที่ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภายใน 30 วัน ที่
ผานมา
ความรูและทัศนคติตอยาสูบ หมายถึง ระดับความรู ความเขาใจและความคิดเห็นของเยาวชน
ในจังหวัดนนทบุรีที่มีตอยาสูบ
การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด หมายถึง การแสดงออกของพอ แมและเพือ่ นสนิทของเยาวชน
เกี่ยวกับการสูบและไมสูบบุหรี่
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน หมายถึง การไดรับการสอน การอภิปรายใน
หองเรียน เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่
การเขาถึงบุหรี่ หมายถึง วิธีการไดมาซึ่งบุหรี่เพื่อใชในการสูบบุหรี่ของเยาวชน
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ หมายถึง ระดับการไดรับทราบกฎหมายหามสูบบุหรีใ่ นที่
สาธารณะ
การโฆษณา หมายถึง การเผยแพรขอความ ขอมูลเกี่ยวกับบุหรีใ่ นสื่อประเภทตางๆ ไดแก
โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร
ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ หมายถึง ระดับของการพบเห็นขอความเกีย่ วกับ
การรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร
หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน
จังหวัดนนทบุรี มีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเยาวชน
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับบุหรี่
2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
2.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหรี่
2.6 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
ความหมายของพฤติกรรม
ชัยพร วิชชาวุธ ( 2523 ) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของมนุษยไมวาการ
กระทํานั้นผูก ระทําจะกระทําโดยรูตัวหรือไมรูตัว และไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็
ตาม เชน การพูด การเดิน การกระพริบตา การไดยนิ การรูสึกโกรธ การคิด ตางเปนพฤติกรรม
ทั้งนั้น
สงวน สุทธิเลิศอรุณและคณะ ( 2524 ) กลาววา พฤติกรรม หมายถึงการกระทํา หรือ
กริยาที่ปรากฏออกมาทางรางกาย ทางกลามเนื้อ ทางสมอง ทางอารมณและทางความคิดซึ่งโดยปกติ
มนุษยและสัตวยอมแสดงออกมาใหเปนทีส่ ังเกตเห็นไดชัดและเห็นไดไมชัดซึ่งขึ้นอยูกับการตอบสนอง
ตอสิ่งเราที่มากระตุนเปนสําคัญ
อรุณ รักธรรม ( 2524 ) ใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง การปฏิบัติซึ่งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งแสดงตอบุคคลหนึ่งหรือบุคคลอื่นในการที่ถกู ตองหรือผิดไปจากขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือมารยาทของสังคมหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง พฤติกรรมหมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยการกระทําที่
มีการประสานสัมพันธระหวางระบบรางกายกับเครื่องกระตุน
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( 2526 ) ใหความหมายของพฤติกรรม ไววา หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภทที่มนุษยกระทํา ไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไม เชน การเดิน การพูด การคิด ความรู ความ
สนใจ เปนตน
สมโภชน เอีย่ มสุภาษิต ( 2526 ) ใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง สิ่งที่
บุคคลกระทํา แสดงออก ตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง สามารถสังเกต
ได หรือวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวา การแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้น
ภายในหรือภายนอกรางกาย
สมจิตต หนุเจริญกุล ( 2538 ) ใหความหมายของพฤติกรรม ไววา หมายถึง ปฏิกริยา
หรือกิจกรรมทุกชนิดของสิง่ มีชีวิตจะสังเกตไดหรือไมไดก็ตาม เปนพฤติกรรมที่มีอยูภายในหรือแสดง
ออกมาภายนอก
สุรพล พยอมแยม ( 2545 ) กลาววา พฤติกรรมในทางจิตวิทยา หมายถึง การกระทําอัน
เนื่องมาจากการกระตุนหรือจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่
บุคคลไดผานกระบวนการกลั่นกรอง ตกแตงและตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้น เพื่อใหบุคคลอื่นไดสัมผัสรับรู
พฤติกรรมของบุคคลแมจะกระทําดวยสาเหตุ จุดมุงหมายเดียวกันแตจะมีลักษณะอาการแตกตางกันเมื่อ
บุคคล เวลา สถานที่หรือสถานการณเปลี่ยนไป และเนื่องจากการกระทําของแตละบุคคลจะตองผาน
กระบวนการคิด ตัดสินใจ อันประกอบดวยอารมณ ความรูสึกของผูกระทํา พฤติกรรมนั้นๆ จึงทําให
พฤติกรรมของแตละบุคคลมีความแตกตางกันหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เกี่ยวของเสมอ
สรุปความหมายของพฤติกรรมไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการตอบสนอง
ตอสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรือสิ่งกระตุนตางๆ โดยการกระทํานั้นเปนไปโดยมีจุดมุงหมายและ
เปนไปอยางใครครวญหรือเปนไปอยางไมใครครวญ โดยมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ความตระหนัก
สิ่งแวดลอมและปจจัยอืน่ ๆเปนตัวกอใหแสดงออกมา ซึ่งบุคคลอื่นที่อยูรอบๆสามารถสังเกตการกระทํา
นั้นไดหรือไมก็ตาม
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ประเภทของพฤติกรรม
ชัยพร วิชชาวุธ ( 2517 ) ไดแบงประเภทของพฤติกรรมไว 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior ) ไดแก พฤติกรรมที่ผูอื่นสามารถสังเกตได
โดยตรงจากประสาททั้ง 5 ประกอบดวย ตา หู จมูก ปากและผิวหนัง ซึ่งสามารถแบงยอยไปไดอกี คือ
1.1 ) พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตรง ไมตองใชเครื่องมือบางครั้ง เรียกวา พฤติกรรม
โมลาร ( Molar Behavior ) เชน หัวเราะ รองไห อาปาก กระโดด เปนตน
1.2) พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ตองใชเครื่องมือชวยบางครั้งเรียกวา
พฤติกรรมโมเลกุล ( Molecular Behavior ) เชน การเตนของหัวใจ ฟงจากเครื่องฟงหัวใจ แพทยใช
ความดันโลหิตสูงดูจากเครือ่ งวัดความดันโลหิต เปนตน
2. พฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior ) ไดแกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลโดย
รูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตามโดยปกติผูอนื่ ไมอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมประเภทนี้โดยตรง ถาไมบอก
หรือไมแสดงออกมาใหเห็นเปนที่สังเกต พฤติกรรมภายในจึงเปนเรือ่ งประสบการณสวนบุคคล ตน
เทานั้นที่รู ตัวอยางเชน ความคิด ความจํา จินตนาการ ความฝนและพฤติกรรมรูสึกตางๆ เชน กลัว
หิว เสียใจ เจ็บ เปนตน ซึ่งถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตไดโดยตรงก็สามารถสังเกตไดโดยออม เชน
การใชแบบทดสอบหรือสังเกตพฤติกรรมภายนอกที่เปนการสรุปโยงถึงพฤติกรรมภายใน ซึ่งสามารถ
แบงพฤติกรรมภายในได 2 ชนิด คือ
2.1) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตัว ( Conscious Processes ) เชน หิว เหนื่อย
ตื่นเตน เจ็บปวด พฤติกรรมเหลานี้เจาของพฤติกรรมรูตัววามันเกิดและเจาของพฤติกรรมอาจจะควบคุม
หรือเก็บความรูสึกตางๆที่เกิดขึ้นได ไมแสดงออกซึ่งกิริยาอาการหรือสัญญาณใดๆ
2.2) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมรูตวั ( Unconscious Processes ) พฤติกรรม
บางอยางเกิดขึน้ ภายในโดยทีบ่ างครั้งบุคคลไมรูสึกตัวแตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคลนั้น เชน
ความขลาด ความกลา ความคิด ความสมหวัง ความปรารถนา ความสุขใจ เปนตน
กระบวนการเกิดพฤติกรรม
สุรพล พยอมแยม ( 2545 ) แบงกระบวนการเกิดพฤติกรรมออกเปนกระบวนการยอย
ไดอีก 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการรับรู ( Perception Process ) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบื้องตนที่
เริ่มจากการทีบ่ ุคคลไดรับสัมผัสหรือรับรูขาวสารจากสิ่งเราตางๆโดยผานระบบประสาทสัมผัส รวมถึง
ความรูสึก ( Sensation ) กับสิ่งเราที่ไดสัมผัสนั้นๆดวย
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2. กระบวนการคิดและเขาใจ ( Cognition Process ) กระบวนการนี้อาจเรียกวาเปน
กระบวนการทางปญญา ซึ่งประกอบดวย การเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิด
การพัฒนาจากการเรียนรูนนั้ ๆดวยการรับสัมผัสและการรับรูที่นําไปสูการคิดและการเขาใจ เปนระบบ
การทํางานที่มคี วามซับซอนเปนกระบวนการภายในทางจิตใจที่ศกึ ษาและสรุปเปนคําอธิบายที่ชัดเจนได
3. กระบวนการแสดงออก ( Spatial Behavior Process ) หลังจากที่ผานขั้นตอนการรับรู
และการคิดและเขาใจแลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งที่ไดรับรูนั้น แตยังมิไดแสดงออกใหผูอื่น
ไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน ( Covert Behavior ) แตเมือ่ คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบ
สนองใหบุคคลอื่นสังเกตไดเราเรียกวาพฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior ) ซึ่งพฤติกรรมภายนอกนี้
เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่ง
เราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้จึงเรียกวา Spatial Behavior

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเยาวชน
ความหมายของเยาวชน
องคการสหประชาชาติ ( สุภักดิ์ อนุกูล , 2539 ) ไดใหความหมายสากลของ “เยาวชน”
หมายถึง คนในวัยหนุมสาว คือ ผูมีอายุระหวาง 15 - 25 ป
เยาวชน เปนกลุมคนที่มีพลังสําคัญสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เยาวชนควรตระหนักในคุณคาของตนเองที่รวมแรงรวมใจ สามัคคี
และเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนสว นรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญาอันชาญฉลาด ในการ
สรางสรรคส่งิ ที่ดีงามแกสังคม และนําพาประเทศชาติสูความเจริญรุงเรือง
ประมวญ ดิคดิดสัน ( 2520 ) ไดแบงระยะเยาวชนเปน 2 ระยะ คือ
ระยะแรก อายุประมาณ 12-14 ป ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรางกาย และบุคลิกภาพ
โดยรวดเร็วตลอดเวลาแหงชีวิต แตก็มีความคลายคลึงไปทางวัยเด็กมากกวาวัยผูใหญ
ระยะหลัง คือ เยาวชนตอนปลาย อายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป สูความเจริญเต็มที่ ประมาณ
22-25 ป ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับผูใหญมากกวา
สรุปไดวา เยาวชน คือ ผูที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณและ
จิตใจ และสังคม เปนวัยทีม่ ีการปรับตัวเพื่อการรับผิดชอบในหนาทีข่ องตนเองใหมากขึ้น เปนผูที่เริ่มมี
ความคิดความอานเปนของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเปนสําคัญ

8
จํานง อดิวฒ
ั นสิทธิ์ ( 2541 ) ไดกลาวถึงเยาวชนวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่ง
ของชาติ คือ
1)
2)
3)
4)

เปนผูกุมชะตากรรมของประเทศชาติในอนาคต
เปนผูสืบตอมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของสังคม
เปนผูที่จะจุดประกายไฟแหงความหวังที่ดีในอนาคตสําหรับผูใหญในวันนี้
เปนผูที่ผูใหญในวันนีห้ วังจะฝากผีฝากไขดวย

ลักษณะทางรางกายของเยาวชน เปนบุคคลที่มีรางกายเติบโตเปนผูใหญ คือ
1) มีสมองที่เจริญงอกงามเต็มที่
2) มีพละกําลังทางรางกายเขมแข็ง
3) มีความพรอมทางรางกายที่จะปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางเต็มที่
ลักษณะทางอารมณของเยาวชนเปนวัยที่มอี ารมณรอนแรง คือ
1) มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใหม ๆ
2) มีความหวัน่ ไหวในสิ่งทีม่ ากระทบกระทั่ง
3) มักจะไมเชือ่ ฟงในสิ่งที่ผูใหญหามปรามซึ่งไมคอยจะมีเหตุผล
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับบุหรี่
สารประกอบในบุหรี่
บุหรี่มีสารประกอบตางๆอยูป ระมาณ 4,000 ชนิด มีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 ชนิด
ซึ่งสารบางชนิดเปนอันตรายที่สําคัญไดแก
1. นิโคติน เปนสารที่ทําใหคนติดบุหรี่ ออกฤทธื์โดยตรงตอสมองทั้งเปนตัวกระตุน
และกดประสาทสวนกลาง ถาไดรับสารนี้ขนาดนอยๆ เชนการสูบบุหรี่ 1-2 มวนแรก อาจกระตุน ทําให
รูสึกกระปรี้กระเปรา แตถาสูบมากหลายมวนก็จะไปกดประสาทสวนกลาง ทําใหความรูสึกตางๆชาลง
รอยละ 95 ของนิโคติน จะไปจับอยูที่ปอด บางสวนจับอยูที่เยื่อหุมริมฝปาก และบางสวนถูกดูดซึมเขาสู
กระแสเลือดมีผลโดยตรงตอตอมหมวกไต กอใหเกิดการหลั่งอิพิเนฟริน (Epinephrine) ทําใหความดัน
โลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกติและไมเปนจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพิ่มระดับไขมัน
ในเสนเลือด บุหรี่ 1 มวนจะมีนิโคติน 0.8-1.8 มิลลิกรัม (คามาตรฐานสากลกําหนดไว 1 มิลลิกรัม) และ
สําหรับบุหรี่กน กรองนั้นก็ไมไดชวยใหปริมาณนิโคตินลดลงได
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2. ทาร สารคลายน้ํามันดิน ประกอบดวยสารหลายชนิด เกาะรวมกันเปนสารสีน้ําตาล
เปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งได เชน มะเร็งปอด กลองเสียงหลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะ
และอื่นๆ ซึ่งรอยละ 50 ของทารจะไปจับที่ปอดทําใหเกิดการระคายเคืองอันเปนสาเหตุของการไอเรื้อรัง
ในคนที่สูบบุหรี่วันละซอง ปอดจะไดรับน้ํามันทารเขาไปประมาณ 30 มิลลิกรัม/มวน หรือ 110 กรัม/ป
บุหรี่ไทยมีสารทารอยูระหวาง 12 – 24 มิลลิกรัม/มวน
3. คารบอนมอนอกไซด เปนกาซที่ทําลายคุณสมบัติการนําพาออกซิเจนของเม็ดเลือด
แดง ทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถจับกับออกซิเจนไดเทากับระยะเวลาปกติ ทําใหเซลรางกายเกิดอาการ
ขาดออกซิเจน จะรูสึกมึนงง ตัดสินใจชา เหนื่อยงาย ซึ่งสาเหตุสําคัญใหหวั ใจตองทํางานหนักขึ้นจนเปน
โรคหัวใจได
4. ไฮโดรเจนไซยาไนด เปนกาซพิษที่ทําลายเยื่อบุผวิ หลอดลมสวนตนทําใหเกิดอาการ
ไอเรื้อรังมีเสมหะเปนประจําโดยเฉพาะในชวงตื่นนอนตอนเชาจะมีมากขึ้น
5. ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษที่ทาํ ลายเยื่อบุสวนปลายและถุงลมทําใหผนังถุง
ลมบางและโปงพอง ถุงลมเล็กในปอดแตกกลายเปนถุงขนาดใหญ ทําใหลดพืน้ ที่ผิวที่จะใชจับและ
แลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน ทําใหการยืดหยุน ในการหายใจเขาออกลดลง จนเกิดอาการโรคถุงลมโปงพอง
ในที่สุด
6. แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตาแสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอ
และมีเสมหะมาก
7. สารกัมตภาพรังสี ในควันบุหรี่มีสารโพโลเนี่ยม 210 ที่มีรังสีอัลฟาอยูเปนสาเหตุการ
เกิดโรคมะเร็งปอดและควันบุหรี่ยังเปนพาหะรายแรงในการนําสารกัมมันตภาพรังสีทําใหผูที่อยูรอบขาง
ที่ไมไดสูบบุหรี่หายใจเอาอากาศที่มีสารพิษเหลานี่เขาไปดวย ( สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541 )
ผลของควันบุหรี่ตอบุคคลขางเคียง
การสูบบุหรี่นนั้ นอกจากจะมีผลตอผูสูบโดยตรงแลว ยังทําใหผูอื่นที่อยูในระยะของ
ควันบุหรี่สูดเอาพิษจากควันบุหรี่เขาไปดวย ทําใหเกิดอันตรายไดเชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ ซึ่งผลกระทบ
ของบุหรี่ที่มีผลตอคนขางเคียงพอสรุปไดดังนี้
1. เด็ก การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ทําใหเด็กปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบ ปอด
บวม หอบหืด หูอักเสบเพิ่มมากขึ้น
2. หญิงมีครรภ ที่สูบบุหรี่ จะทําใหน้ําหนักตัวในขณะตัง้ ครรภเพิ่มนอยกวาปกติ และมี
โอกาสแทง คลอดกอนกําหนด ตกเลือดในระหวางคลอด และหลังคลอดมากเปน 2 เทาของหญิง
ตั้งครรภที่ไมไดสูบบุหรี่ นอกจากนัน้ ยังทําใหเกิดภาวะรกเกาะต่ําและรกลอกตัวกอนกําหนดมากขึ้นลูก
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ที่คลอดจากแมที่สูบบุหรี่ อาจมีน้ําหนักและความยาวตัวนอยกวาปกติ พัฒนาการทางดานสมองชากวา
เด็กปกติ อาจมีความผิดปกติทางดานระบบประสาท ระบบความจํา
3. คูสมรสของผูสูบบุหรี่ มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูสมรสที่ไมสูบบุหรี่เปน 2
เทา มีความเสีย่ งที่จะเปนโรคหัวใจ 3 ทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป
4. คนทั่วๆไป บุคคลทั่วๆไปที่อยูในบรรยากาศที่ผูอื่นสูบบุหรี่อยู ควันบุหรี่จะทําใหเกิด
อาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผูที่เปนโรคหอบหืดอยูแลว โรคหัวใจ โรค
หลอดลมอักเสบ มีอาการกําเริบเพิ่มมากขึน้ ( สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541 )
2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
การสูบบุหรี่ เปนพฤติกรรมที่ปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของกลุมชนตาง ๆ ทั่วโลกเปน
เวลา นาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช และปรับแตงชนิดใหมๆ ออกมาตลอดเวลาเพื่อสนอง
ความตองการของผูสูบบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสูบบุหรี่เปนการติดสิ่งเสพยติดอยางหนึง่ การ
เลิกสูบบุหรี่จึงยากทั้ง ๆ ที่มผี ลการศึกษาถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ การทดลองใชโครงการสุข
ศึกษารูปแบบตาง ๆ เพื่อชวยใหผูสูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่มานานหลายป แตก็ยังมีผูสูบบุหรี่อีกเปนจํานวน
มากที่ยังสูบอยู ทั้งนี้เนื่องจากไมสามารถเลิกสูบได ถึงแมจะไดพยายามแลวและทั้งที่ไมเคยพยายามที่จะ
เลิกก็ตาม ( เสาวนีย อินมั่นคง, 2551 )
Glynn , L. & Hirschman, W. (1995 อางถึงในเสาวนีย อินมั่นคง, 2551) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนของการพัฒนาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลกอนที่จะกลายมาเปนคนสูบบุหรี่เปนนิสยั หรือ
สูบเปนประจํา ซึ่งแบงขั้นตอนออกเปน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะปลูกฝง (Preparatory Stage) ระยะนี้เปนชวงที่เด็กพัฒนาทัศนคติทมี่ ี
ตอการสูบบุหรี่ แตจะยังไมมีผลเสียรายแรงตอการนําไปสูพฤติกรรรมการสูบบุหรี่ โดยเด็กในระยะอายุ
4 เดือนจะสามารถรูเกี่ยวกับบุหรี่ที่มีอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กและภายในอายุ 3 ปเด็กมากกวารอยละ
90 จะเริ่มคุนเคยกับบุหรี่ ระยะนี้การรับรูเ กี่ยวกับบุหรี่จะมีผลตอการพัฒนาความตองการและการสราง
บุคลิกภาพตามรูปแบบที่เด็กตองการซึ่งรูปแบบบุคลิกภาพนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เด็กในระยะตอมาในการทําใหเด็กเริ่มสูบบุหรี่และผานเขาสูระยะตางๆจยกลายเปนคนสูบบุหรี่เปนนิสัย
ระยะที่ 2 ระยะเริ่มทดลอง (Initiation) คือระยะที่เด็กเริ่มทดลองสูบบุหรี่เปนครั้งแรก
ซึ่งอาจมีครั้งที่ 2 และ 3 ตามมา โดยเด็กสวนใหญมักผานเขาสูระยะนี้โดยมีการเริม่ ลองสูบบุหรี่อยาง
นอย 1 มวน ในระยะนี้มีปจจัยที่เกีย่ วของเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการมีเพื่อนสูบบุหรี่และการที่เพื่อน
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ชักชวนใหสูบบุหรี่ รวมทั้งการอยากรูอยากลองของเด็กที่มีผลใหเด็กพัฒนาผานระยะนีแ้ ละเขาสูร ะยะที่
3 อยางรวดเร็ว
ระยะที่ 3 ระยะเริ่มสูบบุหรี่ (Becoming) เปนระยะที่วยั รุนอาจยังไมคิดวาตนเองเปน
ผูสูบบุหรี่ เนือ่ งจากเปนชวงที่ทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เชน การซื้อบุหรี่ การสูบบุหรี่ที่สัมพันธ
กับกิจกรรมอื่น ๆ เชน หลังรับประทานอาหาร เมื่อดื่มสุรา เมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน ในระยะนี้การสูบบุหรี่
ของวัยรุนจะถูกกระตุน โดยสิ่งแวดลอมทีท่ ําใหมีการสูบเปนระยะ ๆ โดยเกีย่ วของกับกิจกรรมที่เคยทํา
ระยะที่ 4 ระยะสูบบุหรี่ประจํา (Maintenance) บุคคลเขาสูระยะนีจ้ ะมีการสูบบุหรี่
ประจําและมีการกําหนดภาพลักษณของตนเองวาเปนคนสูบบุหรี่โดยสวนมากบุคคลจะใชเวลาประมาณ
2 ป หรือมากกวาในการผานขั้นตอนตางๆ ของการสูบบุหรี่ และเขาสูการเปนคนสูบบุหรี่จัดและตองสูบ
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามแตละบุคคลจะมีความแตกตางของระยะเวลาในการพัฒนาพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่แตกตางกันไป
ซัลลิแวน ทอมกินส ( Sullivan Tomkins ) ไดกลาววาถึง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
คนไว 4 ประเภท ดังนี้ (สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2541)
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เปนนิสัยเคยชิน (Habitual smoking) ผูสูบบุหรี่ประเภทนี้
มักจะติดที่ปากตลอดเวลา จะมีบุหรี่ตดิ ตัวหรือใกลตัวตลอดเวลา เมื่อสูบบุหรี่จะทําใหมีความรูสึกดีขึ้น
หรืออาจมีความรูสึกวาการสูบบุหรี่ชวยใหเกิดความภูมิฐาน เกิดความมั่นใจในพฤติกรรมของตนกลุมนี้
จะเปนแบบอัตโนมัติ นักสูบบุหรี่ประเภทนี้ ถาตองการเลิกสูบบุหรี่จะตองทําความเขาใจลักษณะของ
พฤติกรรมของการสูบบุหรี่ของตนเองเพือ่ จะนําไปสูก ารเลิกสูบบุหรี่ได
2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มองโลกในแงดี (Positive affect smoking) แบบฉบับของ
ผูสูบบุหรี่ประเภทนี้ ถือวาการสูบบุหรี่เปนการกระตุนชวยใหเกิดความพอใจ เกิดความสุข ความตื่นเตน
เพื่อผอนคลายความเครียด เชน การสูบบุหรี่หลังอาหารแตละมื้อ เด็กวัยรุนที่สูบบุหรี่เพื่อที่จะแสดงให
เห็นวามีความเปนผูใหญ หรือสูบบุหรี่เพราะเอาตัวอยางของผูที่ตนเองรัก เชน ทําตามดาราภาพยนตรที่
ตนเองชอบ กลุมนี้บางคนมีความสุขที่ไดถือบุหรี่มีความสุขที่ไดสัมผัสกับควันบุหรี่ ที่พนออกจากปาก
จมูก คนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แบบนีถ้ าชักจูงใหเลิกสูบบุหรี่ตองใชความพยายามอยางมาก
3. พฤติกรรมการสูบบุหรี่เนือ่ งจากมองโลกในแงลบ (Negative affect smoking)
ผูสูบบุหรี่ประเภทนี้จะสูบบุหรี่เปนบางครัง้ ไมตอเนื่อง เชน เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณไดรับ
ความกดดัน มีปญหาเพื่อระงับอารมณก็จะสูบบุหรี่ เชน เมื่อรูสึกตื่นเตน หวาดกลัว ความสุข ความเศรา
เขินอาย การเขาสังคม การอยูคนเดียว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไมไดติดตัวสืบเนื่อง ปกติแลวการลด
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุม นี้ทําไดงาย เพียงแตพยายามคนหาวาจะสูบบุหรี่เมื่อไหร จะหาอะไรมา
ทดแทนการสูบบุหรี่
4. พฤติกรรมขาดการสูบบุหรี่ไมได (Addiction smoking) ผูสูบบุหรี่ประเภทนี้ ถือวา
บุหรี่เปนสิ่งทีจ่ ําเปนที่ขาดไมได การสูบบุหรี่จะชวยทําใหสบายใจขึ้น มีความพอใจชวยลดความรูสึก
กดดัน ชวยทําใหบรรยากาศดี คิดอะไรออกงายขึ้น บุคคลกลุมนี้ถาเลิกสูบบุหรี่อาจทําไดยากจะตองใช
กระบวนการพยายาม ความตั้งใจมากเปนพิเศษ ตองไดรับการสงเสริมกําลังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ ใหได มี
ขอเสนอแนะสําหรับนักติดบุหรี่ประเภทนี้วา กอนถึงวันที่จะเลิกสูบบุหรี่ใหสูบบุหรี่ให มากขึ้นเทาตัว
หรือหลายเทา เปนการทําโทษตนเอง บังคับตนเองใหสบู บุหรี่มากๆ จะทําใหเกิดความไมสบายใจ เชน
เจ็บคอ ไอ เสียงแหบ เพื่อจะไดรูสึกถึงความไมดีโทษของการสูบบุหรี่ไดรับความไมสบายใจหลังสูบ
บุหรี่ ซึ่งอาจจะเลิกสูบบุหรีอ่ ยางเด็ดขาด การเลิกสูบบุหรี่ของคนกลุมนี้อาจใชวิธีตางๆ มาชวยหลายทาง
จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลจะเห็นไดวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
บุคคลสวนใหญจะเริ่มขึ้นในขณะที่เปนเยาวชน ซึ่งผลการสํารวจสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียนอายุ 13 – 15 ป
ใน 151 ประเทศ ขององคการอนามัยโลก ในป พ.ศ.2550 พบวา รอยละ 9.8 ใชยาสูบ รอยละ 47 ไดรับ
ควันบุหรี่มือสองในบาน รอยละ 60 ไดรับควันบุหรี่มือสองในที่สาธารณะ และ รอยละ 23.1 ของเด็กที่
สูบบุหรี่เริ่มทดลองสูบกอนอายุ 10 ป ( วรรณชนก จันทชุม , 2549 )
สําหรับในประเทศไทย ผลการสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติในชวง 20 ปที่ผานมาสรุปไดวา จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรมีแนวโนม
ลดลงในทุกกลุมอายุ ยกเวนกลุมเยาวชนอายุ 15 - 24 ป ซึ่งเปนกลุมที่นาเปนหวง เนื่องจากมีการสูบ
บุหรี่มากขึ้น และยังพบวาผูห ญิงเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้นกวาแตกอน ( สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551 ) ซึ่ง
สอดคลองกับการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนใน พ.ศ.2539 ที่พบวา จุดเริ่มตนของ
การเปนผูสูบบุหรี่ เริ่มตั้งแตยังอยูในชวงที่เปนเยาวชนโดยผูสูบบุหรี่เปนประจํา สวนใหญเริ่มสูบ
ตั้งแตอายุ 15 - 19 ป และยังสูบตอไปจนถึงชวงวัยรุนตอนปลาย มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เริ่มสูบบุหรี่
หลังจากอายุ 24 ป ซึ่งวัยรุนชายรอยละ 40 และวัยรุนหญิง รอยละ 44 ใหเหตุผลวาเริ่มหัดสูบบุหรี่ เพื่อ
ความสนุกสนาน รอยละ 25 ทําตามเพื่อน วัยรุนสวนใหญเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกที่บานเพื่อน และมี
แนวโนมที่จะสูบกับเพื่อน วัยรุนที่สูบบุหรีม่ ักมีเพื่อนที่เคยลองเสพยาเสพติดถึงรอยละ 50 อยางไรก็ตาม
วัยรุนที่สูบบุหรี่เหลานี้ สวนใหญอยากจะเลิกสูบบุหรี่ โดยรอยละ 83 ของกลุมวัยรุน ที่สูบบุหรี่ ไดเคย
พยายามทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ และรอยละ 12 แมยังไมมีพฤติกรรมในการเลิกสูบแตมีความตองการทีจ่ ะเลิก
สูบรอยละ 5.2 เทานั้น ที่ยังยืนยันวาจะสูบบุหรี่ตอไป ( วรรณชนก จันทชุม , 2549 )
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2.5 กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่
2.5.1 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญ คือ
มีการกําหนดประเภทของสถานที่ใหมีเขตสูบบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่ หากเจาของสถาน
บริการที่มไิ ดมกี ารจัดสวนใดสวนหนึง่ หรือทั้งหมด เปนเขตสูบบุหรีห่ รือเขตปลอดบุหรี่จะตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือถามิไดจัดเขตสูบบุหรี่ใหเปนไปตามมาตรฐานลักษณะที่กฎหมายกําหนด
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือสถานที่นั้น ๆ ไมไดมีเครื่องหมาย ในเขตสูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหรี่ ตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด ก็ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท สําหรับผูที่สูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ก็ตอ งระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท เชนเดียวกัน สําหรับสถานที่ตางๆ ที่อยูในขายของ
กฎหมายฉบับนี้บังคับ ไดแบงสถานที่ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : สถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด “หามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด” ไดแก
สถานที่สาธารณะ ดังตอไปนี้
1. รถยนตโดยสารประจําทางทั่วไป ทั้งปรับอากาศ และไมปรับอากาศ
2. รถยนตโดยสารรับจางทั่วไป ทั้งปรับอากาศและไมปรับอากาศ
3. ตูรถโดยสารของการรถไฟ สวนที่มกี ารปรับอากาศ
4. เรือโดยสารประจําทาง และเรือโดยสารทั่วไป
5. เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ
6. ลิฟตโดยสาร
7. รถรับสงนักเรียน
8. หองชมมหรสพ
ประเภทที่ 2: สถานที่ที่เปนเขตปลอดบุหรี่เฉพาะชวงเวลาเปดทํา การเทานั้น ยกเวน
บริเวณหองพักสวนตัว และหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานไดแก
1. โรงเรียน หรือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และตํา่ กวา
2. อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ และหอศิลป
3. หองสมุด
4. สถานที่รับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
5. เรือโดยสารปรับอากาศเฉพาะบริเวณปรับอากาศ

14
ประเภทที่ 3 : สถานที่สาธารณะที่จะตองจัดใหมีบริเวณ “เขตปลอดบุหรี่” ไดแก
1. สถานพยาบาล
2. อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ศูนยการคา และหางสรรพสินคา เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
4. อาคารแสดงสินคา หรือนิทรรศการ เฉพาะบริเวณทีม่ ีระบบปรับอากาศ
5. สนามกีฬาในรม
6. สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ เฉพาะบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการ
7. ธนาคารและสถาบันการเงิน เฉพาะบริเวณที่ประชาชนเขาไปใชบริการ
8. โรงมหรสพ เฉพาะบริเวณทีจ่ ัดไวคอยเขาชม ที่มีระบบปรับอากาศ
9. ที่พักผูโดยสารรถประจํา ทาง เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
สถานที่สาธารณะประเภทที่ 3 นี้ สามารถสูบบุหรี่ไดเฉพาะบริเวณที่กาํ หนดเปน “เขต
สูบบุหรี่” และหองสวนตัว หรือหองทํา งานสวนตัว ของผูปฏิบัติงานในสถานที่นั้นเทานั้น
ประเภทที่ 4 : สถานที่สาธารณะ ซึ่งมีเพียงสองประเภท คือ
1. ตูรถโดยสารทั่วไปของการรถไฟ
2. สถานที่จาํ หนายอาหาร และสถานที่จดั เลี้ยงเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
สถานที่สาธารณะทั้ง 4 ประเภทนี้ ตลอดเวลาเปดทําการจะตองเปนเขตปลอดบุหรี่
ยกเวนบริเวณที่จัดเปน “เขตสูบบุหรี่” ซึ่งจะตองไมเกินรอยละ 50 ของสถานที่นี้
สําหรับบทลงโทษผูฝาฝนจะไดรับโทษ พอสรุปไดดังนี้
1. ใครฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ถูกปรับไมเกิน 2,000 บาท
2. รานคาหรือสถานที่สาธารณะใดฝาฝน ไมจัดใหเปนเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่
ตามกฎหมายที่กําหนด จะถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท
3. รานคาหรือสถานที่สาธารณะใด ไมจัดใหเขตสูบบุหรีม่ ีสภาพลักษณะมาตรฐานตาม
ที่รัฐมนตรีกําหนด จะถูกปรับไมเกิน 10,000 บาท
4. รานคาหรือสถานที่สาธารณะใด ฝาฝนไมจัดใหมี “เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่” ตาม
หลักเกณฑ ตองถูกปรับไมเกิน 20,000 บาท
เพื่อใหมกี ารคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรีใ่ นสถานที่สาธารณะไดครอบคลุมมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 (ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ
ของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535) เพื่อใหสถานที่สาธารณะที่จะตองจัดใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่เพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) คือ
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1. ผับ – บาร และสถานบริการอื่น ๆ โดยใหพื้นที่สว นที่ติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปน
เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด และพื้นที่สวนทีไ่ มไดติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหรี่ ยกเวนพื้นที่
ที่จัด ไวเปนเขตสูบบุหรี่
2. รานอาหารที่ไมไดติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหรี่ ยกเวนพื้นที่ทจี่ ดั ไว
เปนเขตสูบบุหรี่
3. ตลาดที่ไมไดติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหรี่ ยกเวนพื้นที่ที่จัดไวเปน
เขตสูบบุหรี่
4. สถานที่ตอไปนี้ ในสวนที่ไมเปนพื้นทีป่ รับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหรี่ ยกเวน
พื้นที่ที่จัดไวเปนเขตสูบบุหรี่
- สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป
- หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ
- รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม
- สถานบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ
- บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด คอนโดมิเนียม
คอรท หรืออพารทเมนต
สําหรับสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผู
ไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เขตสูบบุหรี่ตองมสภาพและลักษณะดังตอไปนี้
1.ไมอยูในบริเวณทีก่ อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง
2. ไมอยูใ นบริเวณทางเขา – ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่
3. ไมอยูในบริเวณทีเ่ ปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น
สําหรับสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เขตปลอดบุหรี่ตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี้
1.ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
2. ไมมีการสูบบุหรี่
3. ไมมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่
การจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง มีเครื่องหมายแสดงเขต
ปลอดบุหรี่ไดถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยติดที่
1) บริเวณทางเขา-ออก (ประตู/รั้ว/ขอบเขตของสถานที่นั้นๆ)
2) บริเวณอื่นๆที่เห็นไดชดั เจนภายในและภายนอกตัวอาคาร
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2.5.2 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มีสาระที่สําคัญ คือ
1. หามขาย แลกเปลี่ยน ใหบุหรี่แกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุก
1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท
2. หามขายบุหรี่ดวยเครื่องขาย เชน เครื่องหยอดเหรียญ หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุก
1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท
3. หามขายโดยการลด แลก แจก แถม ให แลกเปลี่ยน ใหหรือเสนอสิทธิ์ในการเขาชม
การแขงขัน การแสดง การใหบริการ หากฝาฝนปรับไมเกิน 20,000 บาท
4. หามแจกบุหรี่เปนตัวอยาง/เพื่อใหแพรหลาย (ยกเวนใหตามประเพณีนยิ ม) หากฝา
ฝนปรับไมเกิน 20,000 บาท
5. หามไมใหมีการโฆษณาในสื่อทุกทาง ทั้งทางตรงและทางออม หากฝาฝนปรับไม
เกิน 200,000 บาท
6. หามโฆษณาสินคาที่ใชชื่อบุหรี่เปนเครื่องหมายของสินคานั้น หากฝาฝนปรับไมเกิน
20,000 บาท
7. หามผลิต นําเขา โฆษณาสินคาที่เลียนแบบบุหรี่ หากฝาฝนปรับไมเกิน 20,000 บาท
8. ผูผลิตหรือนําเขา ตองแจงรายการสวนประกอบของบุหรี่ ใหกระทรวงสาธารณสุข
หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
9. ผูผลิต ผูนําเขา ตองแสดงฉลากที่ซองบุหรี่ตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข
หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท
10. หามผลิตบุหรี่ที่มิไดแสดงฉลาก หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท
2.5.3 นโยบายสาธารณะ กฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในเยาวชน
1 ) นโยบายสาธารณะ
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบแบบเบ็ดเสร็จ เปนองคประกอบที่
สําคัญตอความสําเร็จของโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตั้งแตป 2513 องคการอนามัยโลกไดลงมติ
เปนชอบมาตรการที่ประสบผลสําเร็จ และไดเรียกรองใหรัฐบาลประเทศสมาชิกยอมรับมาตรการทาง
กฎหมาย เพื่อแกปญหาการระบาดของการบริโภคยาสูบ กระบวนการนี้ไดรวมอยูในกรองอนุสัญญาวา
ดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO – FCTC) ซึ่งตองการใหพนั ธมิตรดําเนินการตาม
ความสามารถที่มีอยูโดย “ ยอมรับและดําเนินการมาตรการทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการ
ดานบริหารงาน หรือมาตรการอื่นในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพือ่ ปองกันและลดการบริโภคยาสูบ
ลดการติดนิโคตินและผูที่สัมผัสควันบุหรี่มอื สอง ” การใชมาตรการทางกฎหมายรัฐบาลจะตองยอมรับ
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วาการบริโภคยาสูบเปนปญหาสาธารณสุขที่มีความสําคัญ และรัฐบาลตองริเริ่มใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดชุมชนปลอดบุหรี่
ธนาคารโลกและองคการอนามัยโลกไดพจิ ารณาถึงคุณคาที่เกี่ยวของของวิธีดําเนิน การ
ตาง ๆ ที่จะลดการระบาดของการบริโภคยาสูบในหมูเ ยาวชน วิธีดําเนินการนี้แบงไดเปนกลุมใหญ ๆ 2
กลุม คือ กลุมที่มุงเนนการลดความตองการยาสูบ (Demand) และกลุมที่มีเปาหมายเพื่อลดปริมาณสินคา
ของยาสูบ (Supply) กลยุทธที่ใชเพื่อลดคามตองการยาสูบของเยาวชน แบงยอยออกไดเปนมาตรการทาง
ราคา (ความพยายามที่จะเพิม่ ราคาบุหรี่) และมาตรการที่ไมเกี่ยวกับมาตรการทางราคา โดยทั่วไปวิธีเพื่อ
ลดความตองการยาสูบเปนวิธีการที่คอนขางจะประสบผลสําเร็จ
มาตรการอื่นๆรวมถึงการสนับสนุนดานการวิจัยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ การ
ตั้งระบบการเฝาระวังและการควบคุมกํากับ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางเปนระบบเกีย่ วกับยาสูบ
และการควบคุมยาสูบ การพิจารณาถึงการฟองรองเพื่อขอคาใชจายในการดูแลการเจ็บปวยที่เกิดจากการ
บริโภคยาสูบ การขัดขวางอุสาหกรรม/บริษัทยาสูบ และการสรางกลไกการใหความชวยเหลือดาน
การเงินเพื่อชวยประเทศกําลังพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชน แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ
คือ กลุมที่มุงเนนการลดความตองการยาสูบ (Demand) และกลุมที่มีเปาหมายเพื่อลดปริมาณสินคาของ
ยาสูบ (Supply) ดังนี้
1.1) นโยบายสาธารณะทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับวิธีลดความตองการของเยาวชน
(Demand)
ก. นโยบายมาตรการดานราคา มีขอมูลทางดานวิชาการที่แสดงผลกระทบของ
มาตรการดานราคาตอการบริโภคยาสูบของเยาวชนซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
- การเพิ่มราคายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ สวนใหญโดยผานการเพิ่มภาษี
ซึ่งเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะลดการบริโภคยาสูบของเยาวชนในระยะสัน้
- มาตรการดานราคามีบทบาทสําคัญมากในการควบคุมจํานวนเยาวชนที่จะ
ริเริ่มสูบบุหรี่ มาตรการนี้จะมีอิทธิพลตอแนวโนมของการบริโภคยาสูบในระยะยาว
- มีความสัมพันธทางลบระหวางภาษีบหุ รี่และการบริโภคยาสูบ ซึ่งอาจจะ
แตกตางกันในแตละประเทศ แตโดยทั่วไป พบวาทุก ๆ 10 % ของการเพิ่มภาษีบหุ รีจ่ ะทําใหเกิดการลด
การบริโภคยาสูบ ประมาณ 4%
- เยาวชน เด็ก และกลุมผูสูบบุหรี่ที่มีรายไดต่ํา จะสามารถเลิกบุหรี่หรือสูบ
บุหรี่นอยกวากลุมสูบบุหรี่อื่นๆ 2 - 3 เทา หากราคาบุหรี่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ การมีนโยบายสาธารณะเพือ่ เพิ่ม
ราคาบุหรี่และผลติภัณฑยาสูบ จะคุมครองกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตอการบริโภคยาสูบ
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ข. นโยบายมาตรการที่ไมเกีย่ วกับราคา ผลกระทบมาตรการนี้สามารถสรุปได
ดังนี้
- การมีกฎหมาย การหามการโฆษณา : การวิจัยจาก 102 ประเทศ ชี้ใหเห็น
วาการหามการโฆษณาแบเบ็ดเสร็จจะลดการบริโภคยาสูบ 6 % ( วรรณชนก จันทชุม , 2549 )
- นโยบายหามการบริโภคยาสูบในสถานที่สาธารณะ และสถานประกอบ
การ ขอมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ใหเห็นวานโยบายเหลานี้สามารถลดการบริโภคยาสูบไดรอยละ
4 – 10
- การมีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ในประเทศแคนนาดา พบวา
ครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่ตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่หรือลดการสูบ เนื่องจากไดรับการจูงใจจากคําเตือนบนซอง
บุหรี่
1.2 ) นโยบายสาธารณะเพื่อลดปริมาณสินคาของยาสูบ (Supply)
ก. การควบคุมการนําเขาบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุหรี่ชูรส บุหรี่
รสผลไม ซึ่งมุงตลาดในกลุมเยาวชน
ข. การหามและกวดขันการบายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
2 ) มาตรการทางกฎหมายกับเยาวชนในประเทศไทย
จากการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบอยางตอเนื่อง นโยบายนับเปนสวนสําคัญที่ทํา
ใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ รัฐบาลจึงมีการกําหนดนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ
(National Policies for Tobacco Control) ขึ้นในป พ.ศ.2545 มีสาระสําคัญดังนี้ (หทัย ชิตานนท, 2549)
1) ลดการริเริ่มการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน
2) ลดการบริโภคยาสูบ อัตราผูสูบบุหรี่และปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวตอป
3) ปกปองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่จากอันตรายของควันบุหรี่
สาระสําคัญของนโยบายทั้ง 3 ประการ มีความเกีย่ วของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน
เปนอยางยิ่ง และไดมีการเสนอมาตรการควบคุมระดับชาติ หลายประการดวยกันคือ
1) การพัฒนาองคความรูและการวิจัย
2) การจัดระบบสารสนเทศ การเผยแพรความรูขอมูลขาวสาร
3) ดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อลดการบริโภคยาสูบ
4) ดําเนินมาตรการเชิงกฎหมาย
5) ศึกษาพัฒนาระบบและวิธีการฟองรองทางกฎหมาย เมื่อไดรับความเสียหายจาก
การสูบบุหรี่
6) กระตุน ผลักดันและชีแ้ นะ (Advocacy) ใหทุกสวนของสังคมใหตระหนักวาการ
สูบบุหรี่ไมใชพฤติกรรมปกติของสังคมและตองชวยกันลดการบริโภคยาสูบ
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7) สรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเพื่อลดการบริโภคยาสูบ
8) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบายและปฏิบตั ิการ
9) การสงเสริมการใชพลังเยาวชนในการมีสวนรวมในการรณรงค ปองกันควบคุม
การบริโภคยาสูบในครอบครัว ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน และพัฒนาไปสูเครือขายกลุมเยาวชนใหเกิด
พลังลดการบริโภคยาสูบไดในอนาคต

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การตรวจเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวเกีย่ วกับพฤติกรรม การสูบ
บุหรี่ของเยาวชน สามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้
อรทัย ลิ้มตระกูล ( 2534 ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษากลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํานวน 618 ราย ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไดแก เพศ
อายุ ชัน้ ป กลุมการศึกษา เกรดเฉลี่ย รายรับตอเดือน การพักอาศัย การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว
การสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นพดล ขยันการนาวี ( 2536 ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของเจาหนาที่
สาธารณสุขในเขตจังหวัดอุทัยธานี ประชากรที่ศึกษา ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขชาย จํานวน 126 คน
ผลการศึกษา พบวา อายุ ลักษณะครอบครัว เงินเดือน การเสพสุราและการดื่มกาแฟมีผลตอพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกบั ความตั้งใจทีจ่ ะสูบบุหรี่และความตั้งใจทีจ่ ะสูบ
บุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ประเทือง สุนทรวิภาต ( 2537 ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของขาราชการครูชาย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางที่
ศึกษา จํานวน 259 คน ผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา การใชเวลาวางในการพูดคุยกับเพื่อนบาน
และความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของขาราชการครูชายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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อนงค ดําชู (2540) ไดศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวของกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ปที่ 6 โรงเรียนบางกะป กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย
359 คน และนักเรียนหญิง 34 คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่ทําใหพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยรวม
แตกตางกัน ไดแกตวั แบบทีม่ ีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่และปฏิสัมพันธทางสังคมตางกัน และในการคนหา
ตัวพยากรณเพือ่ ทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยรวม และรายดานมีตัวแปรทั้งสิ้น 12 ตัว จากตัวแปร
ทั้งสิ้น 16 ตัว ไดแก ดานปริมาณการสูบ ดานเวลาที่สูบ และดานสถานที่สูบ พบวา ตัวแปรระดับชั้น
ม.2 ม.5 ม.1 ม.4 ม.3 เพศ อายุ ระเบียบวินัยของโรงเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ สถานภาพ
การสมรสของบิดามารดา บรรยากาศการเรียนการสอน และการอบรมเลี้ยงดู สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยรวมและรายดานได อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีอํานาจใน
การทํานายโดยรวม รอยละ 34.17 ดานปริมาณการสูบ รอยละ 22.07 ดานเวลาที่สูบ รอยละ 34.00 และ
ดานสถานที่สูบรอยละ 31.88 พบวา ตัวแปรระดับชั้น ม.2 เปนคัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดในทุก ๆ ดาน
วีระพงศ จินะดิษฐ ( 2540 ) ศึกษาความรูแ ละทัศนคติตอ การสูบบุหรี่ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุม
ตัวอยาง นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จํานวน 345 คน ผลการศึกษา พบวา ความรู
ของมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ และทัศนคติของมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลายมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จันทนา จันทรไพจิตร ( 2541 ) ศึกษาเหตุผลในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม พบวา สาเหตุในการสูบบุหรี่ของนักเรียนในระดับมาก คือ สูบเพราะ
อยากทดลองสูบ ในระดับปานกลาง คือ สูบเพื่อผอนคลายความเครียด ความวิตกกังวล สูบเพราะเพื่อน
ชวนใหสูบ สูบเพื่อเขาสังคมกับเพื่อนที่สบู บุหรี่ และตองการการยอมรับจากเพื่อน โดยเริ่มสูบบุหรี่อายุ
ระหวาง 13-16 ป ใชเวลาหลังเลิกเรียนและพักกลางวันสูบในหองน้ําของโรงเรียน สูบไดทุกที่ที่ไมใคร
เห็นมากที่สุด ใตอาคารใตตนไม ถาเปนสถานที่นอกโรงเรียนก็เปนหองน้ําสาธารณะ บานเพื่อนที่
ใกลเคียงและที่บาน
จิระศักดิ์ แจมจํารัส ( 2542 ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของผูนําชุมชน
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางคือ ผูนําชุมชนเพศชายและหญิง จํานวน 300 คน
ผลการศึกษา พบวา เพศมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูนํา
ชุมชน
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ธนพงศ จันทชุม และคณะ (2542) ไดศึกษาถึงแบบแผนพฤติกรรม การสูบบุหรี่ของ
เยาวชนอายุ 15-24 ป ในชุมชนรอบหนองบอ จังหวัดมหาสารคาม พบวา มีผูสูบบุหรี่ที่ยังคง สูบหรือเคย
สูบบุหรี่ รอยละ 43.2 สาเหตุแรกที่สูบคือตามเพื่อน รองลงมาเพื่อคลายเครียดและอยากลอง โดยสูบ
บุหรี่มากกวา 10 มวนขึ้นไป ยีห่ อที่นิยมสูบคือกรองทิพย รองลงมาคือสายฝน ยาเสน และมารลโบโล คา
บุหรี่ตอเดือนโดยเฉลี่ย 408.19 บาท นิสัยการสูบบุหรี่สวนใหญสูบทุกวัน และมีการอัดควันบุหรี่เขาปอด
มักจะสูบบุหรีเ่ มื่อดื่มสุรา รองลงมาเมื่ออยูกับเพื่อน เมื่อรูสึกเครียดไปเที่ยวตามสถานเริงรมย และกอน
หรือหลังรับประทานอาหาร ตามลําดับ สถานที่สูบบุหรี่ สวนใหญเปนสถานเริงรมย รองลงมาในหองน้ํา
และสถานที่ใดก็ไดที่อยากสูบ การปฏิบัติตนเปนอันดับแรกกอนหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ คือ จะมองดูคนรอบ
ขางกอนวามีผทู ี่สูบบุหรี่หรือไม เมื่อจําแนกตามความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 56.2 ไม
เคยพยายามเลิกสูบ เนื่องจาก ยังไมคิดจะเลิก ติดบุหรีแ่ ลว ขัดเพื่อนไมได สําหรับกลุมที่เคยพยายามเลิก
สูบบุหรี่ พบวามีเพียง รอยละ 19.6 เทานั้นที่เลิกไดสําเร็จ สาเหตุที่เลิกไมสําเร็จ เนือ่ งจากใจไมแข็งพอ
เคยชินกับการสูบบุหรี่ และเพื่อนชวนดื่มในวงเหลา อยางไรก็ตาม มีถึงรอยละ 78.6 คาดวาจะไมสูบบุหรี่
ในอนาคต เนือ่ งจาก กลัวเปนอันตรายตอสุขภาพตนเองและบุคคลใกลชิด แตสําหรับกลุมที่จะยังคงสูบ
ตอไป ใหเหตุผลวาไมสามารถเลิกสูบได เนื่องจากติดแลว และยังไมพรอมที่จะเลิก
อัจฉราวรรณ สรอยทอง ( 2542 ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในกลุมวัยรุน เปนการศึกษาแบบ cross-sectional study มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการสูบบุหรี่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ และปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวม
10 แหง (โรงเรียนในภาคเหนือ อีสาน ใต กลาง และกรุงเทพมหานคร) ระหวางเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม 2541 โดยการสุมตัวอยางแบบ stratified random sampling จํานวนตัวอยางที่ศึกษา 2,243 ราย
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา อัตราการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนเทากับรอยละ
17.6 โดยเปนกลุมที่เคยสูบบุหรี่รอยละ 11.6 และกลุมที่ปจจุบันสูบบุหรี่รอยละ 6.0 กลุมสูบบุหรี่ พบวา
เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ย 10-14 ป และพบวากลุมสูบบุหรี่และกลุมเคยสูบมีพฤติกรรมตางๆ ของการสูบ
บุหรี่ไดแก ระยะเวลาการสูบ ชวงเวลาของการสูบลักษณะการสูบ ปริมาณการสูบ และคาใชจายในการ
ซื้อบุหรี่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและความรูเกี่ยวกับบุหรี่ระหวางกลุมสูบบุหรี่กับกลุมไม
สูบบุหรี่ไมแตกตางกัน สวนทัศนคติเกีย่ วกับบุหรี่พบวากลุมสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ มีทัศนคติเกีย่ วกับ
บุหรี่แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติและปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไดแก
เพศ ภาค การสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาการเปนนักกีฬา การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การมีบุคคล
ใกลชิดสูบบุหรี่ การมีปญหาหรือเรื่องกลุมใจ จากผลการศึกษานี้ พบวา ในการรณรงคเพื่อปองกันการ
สูบบุหรี่ควรเริ่มตั้งแตวยั เด็ก และการใหความรูเกีย่ วกับโทษของการสูบบุหรี่แตเพียงอยางเดียวนั้นไม
เพียงพอ ควรจะทําควบคูไปกับการเปลี่ยนความเชื่อหรือทัศนคติตอการสูบบุหรี่ดวย
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โกลดเบอรก ( 2542 : ออนไลน อางถึงใน วรรณชนก จันทชุม , 2549 ) สํารวจแบบ
แผนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยรุนอายุ 14-17 ป จากโรงเรียนทั่ว
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,338 คน พบวา วัยรุนชายรอยละ 38 และวัยรุนหญิงรอยละ 20 เคยทดลอง
สูบบุหรี่มาแลวอยางนอย คนละ 1 ครั้ง วัยรุนชายรอยละ 33 และวัยรุนหญิงรอยละ 14 เคยสูบบุหรี่
มาแลว คนละอยางนอย 1 มวน โดยในกลุม ที่มีอายุ 14-15 ป มีแนวโนมวาวัยรุนชายจะ “ทดลอง” หรือ
เปนผูสูบบุหรี่ภายในระยะเวลา 1 ปมากกวาวัยรุนหญิง มีแนวโนมสูงขึ้นในกลุมวัยรุนชายอายุ 16-17 ป
วัยรุนชายรอยละ 32 และหญิงรอยละ 12 มีเพื่อนเปนผูสบู บุหรี่อยางนอย 1 คน กลุมตัวอยางรอยละ 15 มี
พี่นองสูบบุหรี่ รอยละ 37 มีบิดาเปนผูสูบบุหรี่ รอยละ 5 มีมารดาเปนผูสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางที่สบู บุหรี่
รอยละ 37 นิยมสูบบุหรี่ยหี่ อ มารลโบโล และรอยละ 33 นิยมสูบบุหรี่ยี่หอกรองทิพย ซึ่งเมื่อศึกษาถึง
ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 3 พฤติกรรม พบแบบแผนความสัมพันธ ดังนี้
1) พฤติกรรมการทดลองสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการทดลองสูบพนควันบุหรี่(อาจจะไมหมดทัง้ มวน)
2) พฤติกรรมการสูบบุหรี่จริงมีความสัมพันธกับการเคยสูบบุหรี่อยางนอย 1 มวนในอดีต และ 3) ความ
ตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ในวันขางหนามีความสัมพันธเปนอยางมากกับการไดสูบบุหรี่ในชวง 1 ปที่ผานมา
บุญชวย ประราศรี ( 2544 ) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข
ระดับตําบล : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรสาธารณสุขระดับตําบล
จํานวน 118 คน ผลการศึกษา พบวา เพศ อายุ ตําแหนง ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่
การอยูบานพักผอน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
วรรณชนก จันทชุม ( 2547 ) ไดศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน
พบวา การขาดทักษะตางๆของเด็ก เชน ทักษะในการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน ทักษะในการตัดสินใจอยางมี
เหตุมีผล ทักษะในการจัดการกับความเครียด เปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งทีม่ ีผลตอการสูบบุหรี่ และจากการ
สนทนากลุมนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกนพบวา นักเรียนเชื่อวา ความ สามารถ
หรือทักษะในการปฏิเสธเพื่อนเมื่อถูกชวนใหสูบบุหรี่ เปนสิ่งสําคัญคอนขางมากในการทําใหตนสูบ
บุหรี่หรือไมสูบบุหรี่ ซึ่งนักเรียนบางคนเลาวา “ เคยถูกเพื่อนชักชวนใหลองสูบบุหรี่ แตตนคิดวาการสูบ
บุหรี่เปนสิ่งไมดีจึงพยายามบายเบี่ยง และหลีกเลี่ยงออกจากเหตุการณ ”
อนุภาพ ทองอยู ( 2547 ) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 385 คน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ระดับปานกลาง และปจจัยที่ทําใหพฤติกรรม
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การสูบบุหรี่ของนักเรียนแตกตางกัน ไดแก ระดับชั้น คานิยมเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ การรับรูผลกระทบ
การสูบบุหรี่ ความสามารถในการเขาถึงแหลงซื้อ การเอาแบบอยางตามกลุม และการยอมรับของสังคม
ใจชื่น ตะเภาพงษ (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชวงชัน้ ที่
3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน จํานวน 300 คน พบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในระดับสูง ผลการทดสอบคาสถิติที (t-test) พบวา กลุมตัวอยางที่เพศ ระดับชั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายไดที่ไดจากผูปกครอง ความรูเกีย่ วกับโทษของการสูบบุหรี่ และคานิยม
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไมแตกตางกัน
เสาวนีย อินมั่งคง (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา
แหงหนึ่งในภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวานักเรียนหญิงทีม่ ีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีเจตคติที่ดีตอการสูบ
บุหรี่ ไดรับอิทธิพลของกลุมเพื่อน และไดรับตัวแบบทางสังคมมากวากลุมที่ไมมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
แตมีความเชื่ออํานาจภายในตนเอง และทราบผลกระทบของการสูบบุหรี่นอยกวากลุมที่ไมมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ สําหรับนักเรียนหญิงที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สวนมากจะสูบเปนประจําสัปดาหละ 1 – 3
มวน เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุ 15 – 16 ป โดยไดบหุ รี่มาสูบดวยวิธีการซื้อและเพื่อให สถานที่ที่เลือกสูบ
นอกโรงเรียนมากที่สุด คือ ที่บานหรือที่พกั สวนสถานที่ที่นักเรียนหญิงสูบในโรงเรียนมากที่สุด คือ ใน
หองน้ํา ชวงเวลาที่สูบมากที่สุดคือหลักเลิกเรียนตอนเย็น
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนดังทีก่ ลาวมาขางตน
ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา บุคคลสวนใหญเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตยังเปนเยาวชนซึ่งสาเหตุที่ทําใหเริ่มสูบบุหรี่
ครั้งแรกเพราะอยากลอง เพื่อนชวน และเพือ่ คลายเครียด และเมื่อพิจารณาปจจัยที่เกีย่ วของกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ พบวามีทั้งปจจัยภายในตัวบุคคลเอง เชน ความเชื่อหรือทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่ อารมณ
หรือความเครียดกับเหตุการณตางๆ ความรูความเขาใจ การไดรับทราบขอมูลขาวสารเปนตน และปจจัย
ภายนอก เชน ปจจัยดานครอบครัวและคนใกลชิดที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของเพื่อนและการอยากเขากลุม
กับเพื่อน รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ดานสังคม มีผลทําใหเยาวชนมีการสูบบุหรี่มากขี้น เชน การเขาถึงแหลงซื้อ
– ขายบุหรี่ไดงาย กลไกทางสังคมในการบังใชกฎหมายที่เกีย่ วของ ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสงผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทั้งสิ้น
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวจิ ัยไดสรุปตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ตัวแปรตน คือ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไดแก ลักษณะประชากร การ
ไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การเขาถึงสูบบุหรี่ การโฆษณา การสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยู
ใกลชิด การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรีใ่ นโรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
และทัศนคติตอ การสูบบุหรี่
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ลักษณะสวนบุคตัคลวแปรอิสระ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ลักษณะประชากร
การไดรับความรูจากสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
การเขาถึงบุหรี่
การโฆษณา
การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน จังหวัดนนทบุรี

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ในครัง้ นี้เปนการวิจยั เชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติการไดรับควันบุหรี่จากผูสบู บุหรี่
ขางเคียง ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่และศึกษาปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรี เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสมบูรณตามกฎเกณฑมาตรฐาน
การวิจยั ผูวิจัยจึงกําหนดวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ภาคการเรียนที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ภาคการเรียนที่ 1 ประจําป 2551 ในจังหวัดนนทบุรี มีการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ( stratified sampling ) ดังนี้
1. คัดเลือกอําเภอ โดยการแบงอําเภอออกเปน 2 กลุม ไดแก อําเภอเมือง และไมใช
อําเภอเมือง ซึ่งกลุมที่ไมใชอําเภอเมืองสุมเลือกมา 1 อําเภอดวยวิธีการสุมอยางงาย ( Simple Sampling
Method ) ดวยวิธีจับฉลาก ซึ่งไดแก อําเภอบางบัวทอง
2. คัดเลือกโรงเรียน ดวยวิธีการสุมอยางแบบงาย (Simple random Sampling) โดย
การจับสลาก โดยแตละอําเภอใหจําแนกโรงเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งอําเภอเมืองสุมเลือกระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แหง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 แหง สําหรับ
อําเภอที่ไมใชอําเภอเมือง สุม เลือกระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แหง
3. คัดเลือกหองเรียน ดวยวิธีการสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
คัดเลือกหองเรียนในแตละชัน้ ที่มีจํานวนนักเรียนตามสัดสวนของจํานวนนักเรียนในแตละชั้น ซึ่งได
จํานวนกลุมตัวอยาง 1,417 คนแยกเปนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 521 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 529 คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) จํานวน 367 คน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 2 การสุมตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

อําเภอเมือง

ร.ร.ระดับ
ม.ปลาย
268 คน

ร.ร.ระดับ
ม.ตน
254 คน

ม.1

ม.2

ม.3

ไมใชอําเภอเมือง

ม.4

ม.5

ม.6

ร.ร.ระดับ
ปวช.
245 คน

ปวช.1

ปวช.2

ร.ร.ระดับ
ม.ตน
260 คน

ปวช.3

ม.1

ม.2

ร.ร.ระดับ
ม.ปลาย
264 คน

ม.3

ม.4

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
การสํารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามหลักสรางโดย ศจย.
ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนของโลก ( Global Youth Tobacco
Survey - GYTS ) ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก และแบบสอบถามโครงการสํารวจ
ความคิดเห็นของวัยรุนตอภาพคําเตือนบนซองบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยศูนยวจิ ัยเอแบค
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ.2550 เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล ครั้งนี้ เนื้อหาแบงออกเปน 7 สวน ไดแก
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มีขอคําถาม 13 ขอ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ มีขอคําถาม 17 ขอ

ม.5

ม.6
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การประมวลผลระดับทัศนคติตอการสูบบุหรี่ไดมีการใหคะแนนขอคําถามประกอบดวยคําถามขอ
15 , 17 ,18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 โดยกําหนดใหคําตอบในทัศนคติที่
เหมาะสมได 1 คะแนน สวนคําตอบที่ไมเหมาะสมได 0 คะแนน แลวนํามาจัดกลุมโดยใชเกณฑการ
ใหคะแนนทัศนคติตอการสูบบุหรี่ จากคําถามทั้งหมด 15 ขอ แยกดังนี้
ระดับคะแนน
ทัศนคติ
1 - 5 คะแนน
ดี
6 - 10 คะแนน
ปานกลาง
11 - 15 คะแนน
ไมดี
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการไดรับควันบุหรี่จากผูสบู บุหรี่ขางเคียง มีขอคําถาม 4 ขอ
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ มีขอคําถาม 6 ขอ
สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มีขอคําถาม 10 ขอ
สวนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับบุหรีใ่ นโรงเรียน มีขอคําถาม 4 ขอ
สวนที่ 7 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล มีขอคําถาม 4 ขอ
3.3 การทดสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับการวิจยั เพื่อใหไดชุดของคําถามที่มีความถูกตอง
โดยทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ( Validity ) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรึกษาผูทรง
คุณวุฒิ เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของคําถามใน
แตละขอวาตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจยั หรือไม และทําการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอไป
2. การทดสอบเครื่องมือ (Pretest) นําแบบสอบถามไปทดสอบ กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อปรับปรุงแกไขแบบสอบถามกอนเก็บรวบรวมขอมูล
3. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ใชวิธคี ํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของ
Cronbach ,s Reliability Coefficient Alpha (บุญเรียง, 2533) ไดคาความเชื่อมั่นแตละสวนดังนี้
ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่

คาความเชื่อมัน่ เทากับ .8521
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ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะ
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน

คาความเชื่อมัน่ เทากับ .8451
คาความเชื่อมัน่ เทากับ .8375
คาความเชื่อมัน่ เทากับ .8544
คาความเชื่อมัน่ เทากับ .7862

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) อบรมชี้แจงทําความเขาใจเกีย่ วกับแบบสอบถามและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล
แกผูชวยนักวิจยั
2) ประสานผูบริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพรอมขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูลจากนักเรียน
3) กําหนดนัดหมายวัน เวลาเพื่อพบกับตัวอยางและชีแ้ จงโครงการอีกครั้งพรอมขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยใชเวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที
4) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนในการตอบแบบสอบถามถาไมสมบูรณขอความ
รวมมือกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวจะทําการประมวลผลและ
วิเคราะหผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการนําเสนอ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics ) ใช การแจกแจงความถี่ ( Freequency ) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน ( Analytical statistics )ใชการทดสอบไควสแคว ( chi – square test )
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะประชากร การไดรับความรูจากสื่อ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การเขาถึงสูบบุหรี่ การโฆษณา การสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชิด การเรียน
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และทัศนคติตอ
การสูบบุหรี่กบั ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุ
ประสงคเพื่ออธิบายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี และหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางไดแก เยาวชนที่
กําลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา คัดเลือกกลุมตัวอยาง
โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ( Stratified Sampling ) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
4 แหง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 แหง ระดับอาชีวศึกษา 3 แหง ไดกลุม ตัวอยางระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 514 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 532 คน และระดับอาชีวศึกษา ( ปวช. )
367 คน รวม 1,417 คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางโดย ศจย. เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1
ตุลาคม ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยแบงการนําเสนอ ดังนี้
4.1
4.2
4.3
4.4

คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
ปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
กลุมเยาวชนทีศ่ ึกษาเปนเพศชาย และเพศหญิง ใกลเคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 15.54 ป โดยมีอายุ
นอยที่สุดคือ 11 ป และอายุมากที่สุด 24 ป ประมาณครึง่ หนึ่งคิดเปนรอยละ 55.5 มีอายุอยูใน ชวง
11 – 15 ป รองลงมามีอายุ 16 – 20 ป คิดเปนรอยละ 43.3 กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใกลเคียงกับระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 37.3 และ 36.8 ตามลําดับ และระดับ ปวช. รอยละ
25.9 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417 คน จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ลักษณะสวนบุคคล

จํานวน ( n = 1,417 )

30

รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง

697
720

49.2
50.8

786
613
11
7

55.5
43.3
0.8
0.5

521
529
367

36.8
37.3
25.9

อายุ
11 – 15 ป
16 - 20 ป
≥ 21 ป
ไมระบุ
Mean = 15.54 ป Min = 11 ป Max = 24 ป S.D = 2.01
ระดับการศึกษา
ม. 1 – ม. 3
ม. 4 – ม. 6
ปวช.1 - ปวช. 3

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
4.2.1 ความชุกของการใชยาสูบ
เยาวชนเคยสูบบุหรี่มาแลวอยางนอย 1 ครั้งประมาณ 1ใน 3 คิดเปนรอยละ 32.4 ซึ่งอายุ
เมื่อสูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ย 14.3 ป อายุต่ําสุด คือ 10 ป อายุสูงสุด คือ 20 ป โดยพบวาสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 70.8 มีอายุอยูในชวง 13 – 15 ป
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จํานวนวันที่เยาวชนสูบบุหรีใ่ นชวง 30 วันที่ผานมา พบวา สูบบุหรี่ 1- 2 วัน มากที่สดุ
รอยละ 18.2 รองลงมาคือกลุมที่สูบบุหรี่ 3 – 5 วัน เทากันกับกลุมที่สบู ทุกวันคิดเปน รอยละ 12.3
และ 12.3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417 คน จําแนกตามลักษณะกับการสูบบุหรี่
จํานวน

รอยละ

459
958

32.4
67.6

อายุเมื่อสูบบุหรี่ครั้งแรก
10 – 12 ป
13 – 15 ป
16 – 18 ป
19 – 21 ป
Mean = 14.3 ป Min = 10 ป Max = 20 ป S.D. = 1.5

442
46
313
81
2

100.0
10.4
70.8
18.3
0.4

จํานวนวันที่สบู บุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
1 – 2 วัน
3 – 5 วัน
6 – 9 วัน
10 – 19 วัน
20 – 29 วัน
ทุกวัน
ไมสูบในชวง 30 วันที่ผานมา

455
83
56
15
14
32
56
199

100.0
18.2
12.3
3.3
3.1
7.0
12.3
43.7

การสูบบุหรี่
เคยลองสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง
เคย
ไมเคย
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ความชุกของการใชยาสูบจําแนกตามพื้นที่ พบวา เยาวชนที่อยูนอกเขตพื้นที่อําเภอเมือง
เคยลองสูบบุหรี่มากกวาในเขตอําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 34.5 และ 31.2 ตามลําดับ และเยาวชนทัง้
ในอําเภอเมืองและนอกอําเภอเมืองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุอยูในชวง 13 – 15 ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 67.5 และ 69.2 ตามลําดับ สวนเยาวชนทั้งในอําเภอเมืองและนอกอําเภอเมืองมีความถี่ของ
การสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมาจะสูบบุหรี่ 1 – 2 วันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 17.3 และรอยละ
19.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417 คน จําแนกตามพื้นที่
การสูบบุหรี่

เขตอําเภอเมือง ( 889 )
จํานวน
รอยละ

นอกเขตอําเภอเมือง ( 528 )
จํานวน
รอยละ

เคยลองสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้ง
เคย
ไมเคย

277
612

31.2
68.8

182
346

34.5
65.5

อายุเมื่อสูบบุหรี่ครั้งแรก
10 – 12 ป
13 – 15 ป
16 – 18ป
19 – 21 ป

277
16
187
61
2

100.0
5.8
67.5
22.0
0.7

182
30
126
26
0

100.0
16.5
69.2
14.3
0

จํานวนวันที่สบู บุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
1 – 2 วัน
3 – 5 วัน
6 – 9 วัน
10 – 19 วัน
20 – 29 วัน
ทุกวัน
ไมสูบในชวง 30 วันที่ผานมา

277
48
33
8
5
19
39
125

100.0
17.3
11.9
2.9
1.8
6.8
14.1
45.1

182
35
23
7
9
13
17
78

100.0
19.2
12.6
3.8
4.9
7.1
9.3
42.9
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จํานวนบุหรี่ที่เยาวชนสูบในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา สวนใหญจะสูบบุหรี่ไมเกิน 1
มวนตอวัน และสูบบุหรี่ 1 มวนตอวัน ใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 37.1 และรอยละ 33.9 ตามลําดับ
ประมาณ 1 ใน 3 ซื้อบุหรี่จากรานขายของชํา คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมาซื้อจากรานสะดวก
ซื้อใกลเคียงกับการขอจากผูอ ื่นคิดเปนรอยละ 21.1 และรอยละ 18.4 ตามลําดับ สําหรับยี่หอของ
บุหรี่ที่สูบใกลเคียงกันระหวางกลุมที่สูบโดยระบุยี่หอและกลุมที่สูบโดยไมระบุยหี่ อ คิดเปนรอยละ
44.5 และ รอยละ 43.8 ตามลําดับ
ราคาของบุหรี่ตอ 1 ซอง 20 มวน ใกลเคียงกันระหวางกลุมที่ซื้อโดยปกติสามารถระบุราคา
ไดกับกลุมที่ไมไดซื้อเองหรือไมไดซื้อทั้งซองคิดเปนรอยละ 51.5 และรอยละ 48.4 ตามลําดับโดย
กลุมที่ระบุราคาสวนใหญคิดเปนรอยละ 40.6 ซื้อในราคาที่ไมเกิน 50 บาทตอซอง สอดคลองกับ
จํานวนเงินที่เยาวชนซื้อบุหรีใ่ นรอบ 30 วันที่ผานมา คือ กลุมที่จายเงินซื้อบุหรี่สามารถระบุราคาได
ใกลเคียงกับกลุมที่ไมเคยจายเงินเองคิดเปนรอยละ 56.6 และ รอยละ 43.4 ตามลําดับ ซึ่งประมาณ
1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 28.1 เสียคาใชจายเกี่ยวกับบุหรี่ไมเกิน 100 บาท
คาใชจายโดยปกติที่ไดรับตอเดือนเฉลี่ยทากับ 3,860.59 บาท จํานวนนอยที่สุดคือ 200 บาท
จํานวนมากทีส่ ุด คือ 16,000 บาท โดยพบวาชวงคาใชจายตอเดือนมากที่สุดอยูในชวง 3,000 – 3,999
บาท รอยละ 34.4 รองลงมาอยูในชวง 1,000 – 1,999 บาทและ 4,000 – 4,999 บาท คิดเปนรอยละ
15.6 และ รอยละ15.6 ตามลําดับ ประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 36.4 มีผูขายบุหรี่ใหเยาวชน
โดยไมสนใจอายุวาถึงเกณฑหรือไม
และมีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเยาวชนเนือ่ งจากอายุไมถงึ
เกณฑกําหนดบางครั้ง และทุกครั้งในจํานวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 19.5 และ 19.5 ตามลําดับ
การใชยาสูบรูปแบบอื่นๆนอกจากบุหรี่ พบวา มีการใชยาสูบรูปแบบอื่นโดยสูบบุหรีม่ วน
เองมากที่สุดซึ่งใกลเคียงกับการสูบฮุกการ/บารากู คิดเปน รอยละ 19.5 และรอยละ 18.8 ตามลําดับ
สถานที่สูบบุหรี่ของเยาวชน คือ บานเพื่อนมากที่สุด รอยละ 29.3 รองลงมาคือที่บา นตนเอง
ใกลเคียงกับทีส่ าธารณะคิดเปนรอยละ 23.0 และ 21.1 ตามลําดับ สวนสถานที่ที่สูบบุหรี่นอยที่สดุ
คือ โรงเรียนและงานในสังคมคิดเปนรอยละ 7.0 และ 5.1 ตามลําดับและประมาณครึ่งหนึ่งไมเคยสูบ
บุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา สวนกลุมที่สูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาเปนบางวันมีประมาณ 1 ใน 3
คิดเปนรอยละ 35.9 และกลุม ที่สูบบุหรี่ทุกวันในตอนเชาเปนสิ่งแรก รอยละ 12.1 ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูที่สูบบุหรี่ในชวง30 วันที่ผานมาจํานวน 256 คน จําแนก
ตามการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
นอยกวา 1 มวนตอวัน
1 มวนตอวัน
2 – 5 มวนตอวัน
6 – 10 มวนตอวัน
11 – 20 มวนตอวัน
21 มวนขึ้นไป
วิธีการไดบุหรีม่ าสูบ
ซื้อจากรานขายของชํา
ซื้อจากรานสะดวกซื้อ
ขอจากผูอื่น
ผูอื่นใหบุหรี่
ฝากใหผูอื่นซื้อแทน
ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ
ซื้อจากหางสรรพสินคา
ไดมาโดยวิธกี ารอื่น
ยี่หอบุหรี่ที่สูบปกติ
ระบุยหี่ อได
- กรุงทอง
- สายฝน
- กรองทิพย
- ยี่หออื่นๆ
ยี่หอใดก็ได
ไมทราบยี่หอ
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จํานวน

รอยละ

95
87
34
24
6
10

37.1
33.9
13.3
9.4
2.3
3.9

81
54
47
42
19
4
3
6

31.6
21.1
18.4
16.4
7.4
1.6
1.2
2.3

114
43
40
13
18
112
30

44.5
37.7
35.1
11.4
15.8
43.8
11.7

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูที่สูบบุหรี่ในชวง30 วันที่ผานมาจํานวน 256 คน จําแนก
ตามการสูบบุหรี่ ( ตอ )
การสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
จํานวน
ราคาบุหรี่ชนิด 1 ซอง/บุหรี่ 20 มวนที่ซื้อโดยปกติ
ระบุราคาได
132
104
≤ 50 บาท
51 – 100 บาท
21
7
≥ 100 บาท
ไมไดซื้อบุหรี่หรือไมไดซื้อบุหรี่ทั้งซอง
124
จํานวนเงินที่จา ยในการซื้อบุหรี่
ระบุราคาได
145
72
≤ 100 บาท
101 – 200 บาท
39
34
≥ 200 บาท
ไมเคยจายเงินเอง
111
คาใชจายที่ไดรับโดยปกติตอ เดือน
ต่ํากวา 1,000 บาท
14
1,000 – 1,999 บาท
40
2,000 – 2,999 บาท
38
3,000 – 3,999 บาท
88
40
4,000 – 4,999 บาท
5,000 บาทขึ้นไป
36
Mean = 3,860.59 บาท Min = 200 บาท Max = 16,000 บาท S.D. = 2802.123
มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนือ่ งจากอายุไมถึงเกณฑกําหนด
ไมเคยซื้อบุหรี่เองในชวง 30 วันที่ผานมา
63
เคยถูกปฏิเสธการขายทุกครั้ง
50
เคยถูกปฏิเสธการขายบางครั้ง
50
ไมเคยมีผูขายใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด
93
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รอยละ
51.5
40.6
8.2
2.7
48.4
56.6
28.1
15.2
13.3
43.4
5.5
15.6
14.8
34.4
15.6
14.1

24.6
19.5
19.5
36.4

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูที่สูบบุหรี่ในชวง30 วันที่ผานมาจํานวน 256 คน จําแนก
ตามการสูบบุหรี่ (ตอ)
การสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
เคยใชยาสูบรูปแบบอื่นนอกจากบุหรี่
เคี้ยวยาเสน
จุกยาฉุนขางกระพุงแกม
สูบซิการ
สูบบุหรี่มวนเอง
สูบไปป
สูบฮุกการ/บารากู
ไมเคย
สถานที่สูบบุหรี่โดยปกติ
บานเพื่อน
บาน
ที่สาธารณะ
อื่นๆระบุได
โรงเรียน
ในงานสังคม
เคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา
ไมเคย
เคยบางวัน
เคยทุกวัน
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จํานวน

รอยละ

12
13
21
50
12
48
100

4.7
5.1
8.2
19.5
4.7
18.8
39.1

75
59
54
37
18
13

29.3
23.0
21.1
14.5
7.0
5.1

133
92
31

51.9
35.9
12.1

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจําแนกตามเพศ พบวา การสูบบุหรีอ่ ยางนอย 1 ครั้ง
นักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิง คิดเปนรอยละ 42.3 และรอยละ 22.8 ตามลําดับ เปนไปในทิศทาง
เดียวกับการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา มีเยาวชนชายมีการสูบมากกวาเยาวชนหญิง คิดเปน
รอยละ 26.3 และรอยละ 10.1 ตามลําดับ การใชยาสูบอืน่ ๆทุกประเภทเยาวชนชายมีการใชมากกวา
เยาวชนหญิง สําหรับยาสูบรูปแบบอื่นที่มกี ารใชมากที่สดุ เยาวชนชายใชบุหรี่มวนเองคิดเปนรอยละ
5.7 สวนเยาวชนหญิง ใชบาระกู คิดเปนรอยละ 1.7 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจําแนกตามเพศ
พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่
การสูบบุหรี่อยางนอย
1 ครั้ง

ชาย ( 697 )
จํานวน
รอยละ
295
42.3

หญิง ( 720 )
จํานวน
รอยละ
164
22.8

รวม ( 1,417 )
จํานวน
รอยละ
459
32.4

การสูบบุหรี่ปจ จุบัน

183

26.3

73

10.1

256

18.1

การใชยาสูบอื่นๆ
- ยาเสน
- ยาฉุน จุกขางแกม
- ซิการ
- บุหรี่มวนเอง
- ไปป
- บาระกู

9
11
16
40
9
36

1.3
1.6
2.3
5.7
1.3
5.2

3
2
5
10
3
12

0.4
0.3
0.7
1.4
0.4
1.7

12
13
21
50
12
48

0.8
0.9
1.5
3.5
0.8
3.4

( ) จํานวนตัวอยาง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของยาวชนจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา การสูบบุหรี่อยางนอย
1 ครั้ง พบในเยาวชนระดับอาชีวศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.6 รองลงมาคือ เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใกลเคียงกับระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 30.6 และรอยละ 30.5
ตามลําดับ สวนการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการสูบ
มากที่สุด รอยละ 19.8 รองลงมาใกลเคียงกันระหวางเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ
อาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 17.3 และรอยละ 16.6 ตามลําดับ
การใชยาสูบอืน่ ๆทุกประเภท พบวา เยาวชนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลายมีการใช
มากกวาเยาวชนกลุมอื่น โดยเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนตนใช
บุหรี่มวนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.7 และ รอยละ 3.3 ตามลําดับ สวนเยาวชนระดับอาชีวะใช
บาระกู คิดเปนรอยละ 2.5 ใกลเคียงกับการใชบุหรี่มวนเอง คิดเปนรอยละ 2.2 ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจําแนกตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่
การสูบบุหรี่อยาง
นอย 1 ครั้ง

ระดับการศึกษา
รวม
( 1,417)
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย ( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
159
30.5
162
30.6
138
37.6
459
32.4

การสูบบุหรี่ปจจุบัน

90

17.3

105

19.8

61

16.6

256

18.1

การใชยาสูบอืน่ ๆ
- บุหรี่มวนเอง
- บาระกู
- ซิการ
- ยาเสน
- ยาฉุน จุกขางแกม
- ไปป
( ) จํานวนตัวอยาง

17
17
2
1
1
6

3.3
3.3
0.4
0.2
0.2
1.2

25
22
18
10
12
5

4.7
4.2
3.4
1.9
2.3
0.9

8
9
1
1
0
1

2.2
2.5
0.3
0.3
0
0.3

50
48
21
12
13
12

3.5
3.4
1.5
0.8
0.9
0.8

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจําแนกตามพื้นที่ พบวา นักเรียนที่อยูนอกเขตพื้นที่
อําเภอเมืองเคยลองสูบบุหรี่มากกวาในเขตอําเภอเมือง คิดเปนรอยละ 31.2 และ 34.5 ตามลําดับ
เปนไปในทิศทางเดียวกับการสูบบุหรี่ในปจจุบัน ซึ่งเยาวชนอยูน อกเขตอําเภอเมืองมีการสูบบุหรี่
รอยละ 19.7 ในเขตอําเภอเมืองรอยละ 17.1 ยาสูบอื่นๆที่กลุมนักเรียนใชมากที่สุดไดแก บุหรี่มวน
เอง บาระกูและซิการตามลําดับสอดคลองกันทั้งสองพื้นที่
สถานที่ของเยาวชนที่อยูใ นเขตอําเภอเมืองใชในการสูบบุหรี่มากที่สุดคือบานเพื่อน บาน
ตนเองและที่สาธารณะ สวนเยาวชนที่อยูนอกเขตอําเภอเมืองสถานที่สูบบุหรี่มากที่สุด คือบานเพื่อน
ใกลเคียงกับสถานที่สาธารณะและบานตนเอง
ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาของ
เยาวชนที่อยูใ นเขตอําเภอเมืองมากกวาเยาวชนที่อยูน อกเขตอําเภอเมืองคิดเปนรอยละ 20.9 และ 18.7
ตามลําดับ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจําแนกตามพื้นที่
พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่

เขตอําเภอเมือง ( 889 ) นอกเขตอําเภอเมือง ( 528 )

รวม ( 1,417)

จํานวน
277

รอยละ
31.2

จํานวน
182

รอยละ
34.5

จํานวน
459

รอยละ
32.4

152

17.1

104

19.7

256

18.1

31
25
19
12
10
9

3.5
2.8
2.1
1.3
1.1
1.0

19
23
2
1
2
3

3.6
4.4
0.4
0.2
0.4
0.6

50
48
21
13
12
12

3.6
3.4
1.5
0.9
0.9
0.9

สถานที่สูบบุหรี่
บาน
โรงเรียน
บานเพื่อน
ในงานสังคม
ที่สาธารณะ
อื่นๆ
ไมตอบ

277
60
10
102
6
40
47
12

100.0
21.7
3.6
36.8
2.2
14.4
17.0
4.3

182
41
18
48
14
45
11
5

100.0
22.5
9.9
26.4
7.7
24.7
6.0
2.7

459
101
28
150
20
85
58
17

100.0
22.0
6.1
32.7
4.4
18.5
12.6
3.7

สูบบุหรี่เปนสิง่ แรก
ตอนเชา
ไมเคย
บางครั้ง
เปนปกติ
ไมตอบ
( ) จํานวนตัวอยาง

277

100.0

182

100.0

459

100.0

191
58
25
3

68.9
20.9
9.0
1.1

138
34
6
4

75.8
18.7
3.3
2.2

329
92
31
7

71.7
20.0
6.7
1.6

การสูบบุหรี่อยาง
นอย 1 ครั้ง
การสูบบุหรี่ปจ จุบัน
การใชยาสูบอื่นๆ
บุหรี่มวนเอง
บาระกู
ซิการ
ยาฉุน จุกขางแกม
ยาเสน
ไปป
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4.2.2 การสูบบุหรี่ของบุคคลที่พักอาศัยในบาน

การสูบบุหรี่ของบุคคลในครัวเรือนของเยาวชน พบวา ประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ
39.7 มีบุคคลในบานสูบบุหรี่อยูในปจจุบันไมรวมตัวเยาวชนเองเฉลี่ย 1.71 คน จํานวนนอยทีส่ ุด
คือ 1 คน จํานวนมากที่สุด คือ 6 คน ซึ่งประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนรอยละ 25.3 มีจํานวนผูสูบ
บุหรี่ในครอบครัว 1 คน สําหรับผูที่สูบบุหรี่ในครอบครัวมากที่สุด คือ พอ คิดเปนรอยละ 27.2
รองลงมาไดแก ลุง/ปา/นา/อา คิดเปนรอยละ 10.9 พี่ชาย/นองชายคิดเปนรอยละ 9.5 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน 1,417 คนจําแนกตามการสูบบุหรี่ของบุคคล
ที่พักอาศัยในบาน
การสูบบุหรี่ของบุคคลที่พักอาศัยในบาน
จํานวน
บุคคลที่พักอาศัยในบานปจจุบันที่สูบบุหรี่
มี
562
1 คน
358
2 คน
128
3 คน
29
4 คน
20
5 คนขึ้นไป
27
Mean = 1.71 คน Min = 1 คน Max = 6 คน S.D. = 10.78
ไมมี
838
ไมตอบ
17
ผูที่สูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครัว
พอ
แม
พี่ชาย/นองชาย
พี่สาว/นองสาว
ลุง/ปา/นา/อา
ปู/ยา/ตา/ยาย

385
45
135
16
154
61

รอยละ
39.7
25.3
9.0
2.0
1.4
1.8
59.1
1.2

27.2
3.2
9.5
1.1
10.9
4.3
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บุคคลแวดลอมของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีการสูบบุหรี่มากที่สุด คือ พอ คิดเปน
รอยละ 31.8 รองลงมาไดแกกลุมเพื่อนสนิท คิดเปนรอยละ 21.4 และ แมมกี ารสูบบุหรี่ คิดเปน
รอยละ 2.8 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณากลุมคนใกลชิดที่เคยสูบบุหรีแ่ ตเลิกแลวก็สอดคลองกับกลุม
คนใกลชิดทีย่ งั สูบอยู คือ พอ เคยสูบแตเลิกแลวมีมากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 16.3 เพื่อนสนิท คิดเปน
รอยละ 9.4 และแม คิดเปนรอยละ 3.5 ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน 1,417 คนจําแนกตามการสูบบุหรี่ของบุคคล
แวดลอม
บุคคลแวดลอม
สูบ
พอ
แม
เพื่อนสนิท

450
( 31.8 )
40
( 2.8 )
303
( 21.4 )

การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด
เคยสูบแต
ไมสูบ
ไมทราบ
เลิกแลว
231
645
62
( 16.3 )
( 45.5 )
( 4.4 )
50
1,182
57
( 3.5 )
( 83.4 )
( 4.0 )
133
722
189
( 9.4 )
( 51.0 )
( 13.3 )

ไมตอบ
29
( 2.0 )
88
( 6.2 )
70
( 4.9 )

( ) รอยละ

4.3 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
4.3.1 ความรูและทัศนคติตอ การสูบบุหรี่
เมื่อเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่ เยาวชนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 74.1 ไมสูบ
อยางแนนอน สวนกลุมอาจจะไมสูบคิดเปนรอยละ 12.1 อาจจะสูบคิดเปนรอยละ 9.5 และกลุม
ที่สูบอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 3.6 ประมาณ 2 ใน 3 คิดเปนรอยละ 67.1 คนในครอบครัว
เคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
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ความคิดจะสูบบุหรี่ของเยาวชนในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา สวนใหญคิดเปน
รอยละ 78.9 ไมสูบอยางแนนอน กลุมที่อาจจะไมสูบคิดเปนรอยละ 11.0 สอดคลองกับในระยะ
อีก 5 ปขางหนากลุมเยาวชนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 77.8 ไมสูบอยางแนนอน และอาจจะสูบ
รอยละ 13.4 สวนความคิดเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ พบวา กลุมที่คิดวาการเลิกสูบบุหรี่ไมยากอยาง
แนนอนมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาใกลเคียงกันกลุมที่คิดวาอาจจะไมยากกับกลุม ที่
คิดวาอาจจะยาก คิดเปนรอยละ 25.3 และรอยละ 22.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน 1,417 คน จําแนกตามความรูและทัศนคติตอ
การสูบบุหรี่
ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
เพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่
ไมสูบอยางแนนอน
อาจจะไมสูบ
อาจจะสูบ
สูบอยางแนนอน
ไมตอบ
มีคนในครอบครัวเคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
มี
ไมมี
ไมตอบ
ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนาคิดวาจะสูบบุหรี่
ไมสูบอยางแนนอน
อาจจะไมสูบ
อาจจะสูบ
สูบอยางแนนอน
ไมตอบ

จํานวน

รอยละ

1,050
172
135
51
9

74.1
12.1
9.5
3.6
0.6

951
459
7

67.1
32.4
0.5

1,118
156
85
49
9

78.9
11.0
6.0
3.5
0.6

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน 1,417 คน จําแนกตามความรูและทัศนคติตอ
การสูบบุหรี่ ( ตอ )
ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ในอีก 5 ปขางหนาคิดวาจะสูบบุหรี่
ไมสูบอยางแนนอน
อาจจะไมสูบ
อาจจะสูบ
สูบอยางแนนอน
ไมตอบ
ความยากในการเลิกสูบบุหรี่
ไมยากอยางแนนอน
อาจจะไมยาก
อาจจะยาก
ยากอยางแนนอน
ไมตอบ
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จํานวน

รอยละ

1,103
190
79
34
11

77.8
13.4
5.6
2.4
0.8

583
358
314
153
9

41.1
25.3
22.2
10.8
0.6

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจําแนกตามเพศ พบวา ความคิดเห็นวาเด็กชายทีส่ ูบบุหรี่
มีมากกวาเด็กที่ไมสูบบุหรี่เยาวชนชายและหญิง มีความคิดเห็นสอดคลองกันโดยกลุมเยาวชนชาย
ประมาณครึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 47.3 คิดวาเด็กชายทีส่ ูบบุหรี่มีมากกวาไมสูบสวนกลุมเยาวชนหญิง
สวนใหญคดิ เปนรอยละ 60.5 คิดวาเด็กชายที่สูบบุหรี่มากกวาไมสูบ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เด็กหญิงที่สูบบุหรี่มากกวาเด็กที่ไมสูบบุหรี่
กลุมเยาวชนชายและเยาวชนหญิงมีความคิดเห็น
สอดคลองกันในอัตราที่ใกลเคียงกันคือวาสวนใหญเยาวชนชายรอยละ 79.3 และเยาวชนหญิงรอยละ
75.6 คิดวาเด็กหญิง ที่สูบบุหรี่มีจํานวนนอยกวาเด็กหญิงที่ไมสูบ
การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบมีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูทไี่ มสูบบุหรี่ พบวา กลุมเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ ประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนเยาวชนชายรอยละ 37.3
เยาวชนหญิงรอยละ 42.6 คิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผสู ูบบุหรี่มีความรูสึกผอนคลายนอยกวาผูทไี่ ม
สูบบุหรี่ ใกลเคียงกับกลุมเยาวชนที่คิดวาการสูบบุหรี่ไมมีผลตอทําใหรูสึกผอนคลาย เยาวชนชาย
รอยละ 36.1 เยาวชนหญิง รอยละ 32.4
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เด็กผูชายและเด็กหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาเด็กที่ไมสูบ พบวา กลุมเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ สวนใหญคิดวาเด็กชายและเด็กหญิงที่สูบบุหรี่ดู
นาสน ใจนอยกวาเด็กที่ไมสบู และประมาณ 1 ใน 4 คิดวาเด็กชายและเด็กหญิงที่สูบบุหรี่มีความ
นาสนใจไมแตกตางจากเด็กที่ไมสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง พบวา กลุมเยาวชนชายและเยาวชนหญิงมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันคือ คิดวามีนา้ํ หนักตัวลดลงมีจํานวนมากที่สุด เยาวชนชายประมาณ
ครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.5 และเยาวชนหญิงประมาณ 2 ใน 3 คิดเปนรอยละ 62.2 คิดวาการสูบ
บุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวลดลง โดยกลุมเยาวชนทั้งชายและหญิงอีกประมาณ 1 ใน 3 คิดวาการสูบบุหรี่
ทําใหมีน้ําหนักตัวไมแตกตางกัน
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอชีวิต พบวา กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือ สวนใหญ คิดเปนเยาวชนชายรอยละ 81.2 และ เยาวชนหญิงรอยละ 87.8 คิดวาการสูบบุหรี่
เปนอันตรายตอสุขภาพแนนอน โดยมีกลุม เยาวชนทั้งชายและหญิงประมาณรอยละ 3 – 4 ที่คิดวา
การสูบบุหรี่ไมเปนอันตรายแนนอน
การเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ
ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ 50.1 เยาวชนหญิงรอยละ 47.9 คิดวาไมเลิกคบ
เพื่อนที่สูบบุหรี่ และอีกประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ 31.3 เยาวชนหญิงรอยละ
27.8 คิดวาเลิกคบเพื่อนบางคนที่สูบบุหรี่
ความคิดเห็นตอผูชายที่สูบบุหรี่ พบวา กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ 40.4 เยาวชนหญิงรอยละ 50.5 คิดวาผูชายที่
สูบบุหรี่เปนคนที่โง และประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ 28.4 เยาวชนหญิงรอยละ
21.1 คิดวาเปนผูที่ขาดความมั่นใจ และคิดวาเปนผูลมเหลวเยาวชนชายรอยละ 20.2 เยาวชนหญิง
รอยละ 20.1
ความคิดเห็นตอผูหญิงที่สูบบุหรี่ พบวา กลุมเยาวชนชายและหญิงมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ 53.7 เยาวชนหญิงรอยละ 55.4 คิดวาผูหญิง
ที่สูบบุหรี่เปนคนที่โง และประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ 23.5 เยาวชนหญิงรอยละ
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18.6 คิดวาเปนผูที่ขาดความมั่นใจ และคิดวาเปนผูลมเหลวเยาวชนชายรอยละ 16.8 เยาวชน
หญิง รอยละ 20.0

ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 – 2 ป พบวา กลุม เยาวชนชายและหญิงมีความคิด
เห็นสอดคลองกัน คือ เกือบครึ่งหนึ่ง คิดเปนเยาวชนชาย รอยละ 48.6 เยาวชนหญิงรอยละ 43.1
คิดวาหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 – 2 ป ชีวติ จะยืนยาว และอีกประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนเยาวชนชาย
รอยละ 26.4 เยาวชนหญิงรอยละ 19.7 คิดวาหากเลิกสูบบุหรี่อาจจะทําใหชีวติ ยืนยาว สวนที่เหลือ
คิดวาอาจจะไมยืนยาวและไมยืนยาวแนนอน ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจํานวน 1,417 คน จําแนก
ตามเพศ
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่

เพศ
หญิง ( 720 )
จํานวน รอยละ

ชาย ( 697 )
จํานวน รอยละ
เด็กชายสูบบุหรี่มากกวาเด็กที่ไมสูบบุหรี่
มากกวา
330
47.3
436
นอยกวา
183
26.3
137
ไมแตกตางกัน
175
25.1
143
ไมตอบ
9
1.3
4
เด็กหญิงสูบบุหรี่มากกวาเด็กที่ไมสูบบุหรี่
มากกวา
58
8.3
73
นอยกวา
553
79.3
545
ไมแตกตางกัน
83
11.9
98
ไมตอบ
3
0.5
4
การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีม่ ีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูไมสูบบุหรี่
มากกวา
182
26.1
173
นอยกวา
260
37.3
307
ไมแตกตางกัน
252
36.1
233
ไมตอบ
3
0.5
7
( ) จํานวนตัวอยาง

รวม ( 1,417 )
จํานวน รอยละ

60.5
19.0
19.9
0.6

766
320
318
13

54.1
22.6
22.4
0.9

10.1
75.6
13.6
0.7

131
1,098
181
7

9.2
77.5
12.8
0.5

24.0
42.6
32.4
1.0

355
567
485
10

25.1
40.0
34.2
0.7

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจํานวน 1,417 คน จําแนก
ตามเพศ ( ตอ )
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ชาย ( 697 )
จํานวน รอยละ
เด็กชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาเด็กที่ไมสูบ
มากกวา
74
10.6
นอยกวา
400
57.4
ไมแตกตางกัน
220
31.5
ไมตอบ
3
0.5
เด็กหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาเด็กที่ไมสูบ
มากกวา
51
7.3
นอยกวา
460
66.0
ไมแตกตางกัน
183
26.2
ไมตอบ
3
0.5
การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เพิ่มขึ้น
34
4.9
ลดลง
380
54.5
ไมแตกตางกัน
279
40.0
ไมตอบ
4
0.6
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ไมเปนอันตรายแนนอน
29
4.2
อาจจะไมอนั ตราย
29
4.2
อาจจะอันตราย
69
9.9
อันตรายอยางแนนอน
566
81.2
ไมตอบ
4
0.6
( ) จํานวนตัวอยาง

เพศ
หญิง ( 720 )
จํานวน รอยละ
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รวม ( 1,417 )
จํานวน รอยละ

88
461
166
5

12.2
64.0
23.1
0.7

162
861
386
8

11.4
60.8
27.2
0.6

31
549
134
6

4.3
76.3
18.6
0.8

82
1,009
317
9

5.8
71.2
22.4
0.6

37
448
230
5

5.2
62.2
31.9
0.7

71
828
509
9

5.0
58.4
35.9
0.6

25
40
17
632
6

3.6
5.6
2.4
87.8
0.8

54
69
86
1,198
10

3.8
4.9
6.1
84.5
0.7
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ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจํานวน 1,417 คนจําแนก
ตามเพศ ( ตอ )
เพศ
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ชาย ( 697 )
หญิง ( 720 )
รวม ( 1,417 )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่
ไมเลิกคบ
349
50.1
345
47.9
694
48.9
เลิกคบบางคน
218
31.3
200
27.8
418
29.5
เลิกคบเปนสวนใหญ
60
8.6
93
12.9
153
10.8
เลิกคบทั้งหมด
67
9.6
76
10.6
143
10.1
ไมตอบ
3
0.5
6
0.8
9
0.6
ความคิดตอผูช ายที่สูบบุหรี่
ขาดความมัน่ ใจ
198
28.4
152
21.1
350
24.7
โง
282
40.4
364
50.5
646
45.6
ผูลมเหลว
141
20.2
145
20.1
286
20.2
ผูประสบผลสําเร็จ/ฉลาด
14
2.0
13
1.8
27
1.9
ผูมีประสบการณมาก
58
8.3
40
5.5
98
6.9
ไมตอบ
4
0.6
6
0.8
10
0.7
ความคิดตอผูห ญิงที่สูบบุหรี่
ขาดความมัน่ ใจ
164
23.5
134
18.6
298
21.0
โง
374
53.7
399
55.4
773
54.6
ผูลมเหลว
117
16.8
144
20.0
261
18.4
ผูประสบผลสําเร็จ/ฉลาด
9
1.2
14
1.9
23
1.7
27
3.9
24
3.3
51
3.6
ผูมีประสบการณมาก
ไมตอบ
6
0.9
5
0.7
11
0.8
ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 – 2 ป
ไมอยางแนนอน
63
9.0
48
6.7
111
7.8
อาจจะไมได
100
14.3
71
5.0
171
12.1
อาจจะได
184
26.4
279
19.7
463
32.7
ไดอยางแนนอน
339
48.6
310
43.1
649
45.8
ไมตอบ
11
1.6
12
1.7
23
1.6
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ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความคิดเห็นวา
เด็กชายที่สูบบุหรี่มีมากกวาเด็กที่ไมสูบบุหรี่เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกัน
คือประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 59.7 มัธยมปลายรอยละ 46.1 อาชีวศึกษารอยละ
57.5 คิดวาเด็กชายที่สูบบุหรี่มีมากกวาเด็กที่ไมสูบ และอีกประมาณ 1 ใน 4 คิดวามีจํานวนไม
แตกตางกัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กหญิงที่สูบบุหรี่มากกวาเด็กทีไ่ มสูบบุหรี่เยาวชนทุกระดับ
การศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ สวนใหญคดิ เปนระดับมัธยมตนรอยละ 83.5 มัธยมปลาย
รอยละ 78.6 อาชีวศึกษา รอยละ 67.3 คิดวาเด็กหญิงที่สูบบุหรี่มีจํานวนนอยกวาเด็กหญิงที่ไมสบู
บุหรี่
การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบมีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูทไี่ มสบู บุหรี่ พบวา เยาวชนที่กําลัง
ศึกษาระดับมัธยมตนและอาชีวศึกษาประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 38.6 และ
อาชีวศึกษารอยละ 41.9 คิดวาการสูบบุหรีท่ ําใหผูสูบบุหรี่มีความรูสึกผอนคลายไมแตกตางจากการ
ไมสูบบุหรี่ สวนเยาวชนที่กาํ ลังศึกษาระดับมัธยมปลายประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 49.7 คิดวา
การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีผ่ อนคลายนอยกวาการไมสบู บุหรี่
เด็กชายและเด็กหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาเด็กทีไ่ มสูบ พบวา เยาวชนทุกระดับการ
ศึกษามีความเห็นสอดคลองกัน คือ สวนใหญคิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 60.6 มัธยมปลายรอยละ
67.5 และอาชีวศึกษารอยละ 51.2 คิดวาเด็กชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจนอยกวาเด็กชายที่ไมสูบบุหรี่
และเด็กหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจนอยกวาเด็กหญิงทีไ่ มสูบบุหรี่ คิดเปนมัธยมตนรอยละ 77.2 มัธยม
ปลายรอยละ 73.3 และอาชีวศึกษารอยละ 59.7
การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน คือ เยาวชนระดับมัธยมตนและมัธยมปลายสวนใหญ คิดเปนระดับมัธยมตน
รอยละ 62.0 และระดับมัธยมปลายรอยละ 61.6 และระดับอาชีวศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งคิดเปน
รอยละ 48.8 คิดวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวลดลง และระดับอาชีวศึกษา รอยละ 45.5 คิดวาการ
สูบบุหรี่ไมทําใหน้ําหนักแตกตางกัน
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอชีวิต พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือ สวนใหญ คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 88.7 ระดับมัธยมปลายรอยละ 87.3 และระดับ
อาชีวศึกษารอยละ 74.6 คิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพแนนอน
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การเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 48.6 ระดับมัธยมปลายรอยละ 55.4 และ
อาชีวศึกษารอยละ 40.3 ไมเลิกคบเพื่อนทีส่ ูบบุหรี่ และอีกประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนระดับมัธยมตน
รอยละ 29.9 ระดับมัธยมปลายรอยละ 28.7 และอาชีวศึกษารอยละ 30.0 คิดวาเลิกคบบางคน
ความคิดเห็นตอผูชายที่สูบบุหรี่ พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่งของเยาวชนระดับมัธยมตนและอาชีวศึกษา คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ
48.8 และอาชีวศึกษารอยละ 54.8 คิดวาผูชายที่สูบบุหรี่เปนคนโง และประมาณ 1 ใน 3 ของเยาวชน
ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมปลายคิดวาผูชายที่สูบบุหรี่เปนคนโงใกลเคียงกับคิดวาเปนคนขาดความ
มั่นใจ
ความคิดเห็นตอผูหญิงที่สูบบุหรี่ พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คือประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 59.7 ระดับมัธยมปลายรอยละ 42.5 และ
ระดับอาชีวศึกษารอยละ 64.6 คิดวาผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนผูที่โง รองลงมาคิดวาเปนผูท ี่ลมเหลวและ
ขาดความมั่นใจ
ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 – 2 ป พบวา เยาวชนทุกระดับการศึกษามีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน คือ ประมาณครึ่งหนึ่ง คิดเปนระดับมัธยมตนรอยละ 41.8 ระดับมัธยมปลาย
รอยละ 52.6 และอาชีวศึกษารอยละ 41.7 คิดวาหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1–2 ป ชีวิตจะยืนยาวแนนอน
และอีกประมาณ 1 ใน 3 คิดวาการเลิกสูบบุหรี่ใน 1 – 2 ป ชีวิตอาจจะยืนยาว ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจํานวน 1,417 คน จําแนก
ตามระดับการศึกษา
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ระดับการศึกษา
รวม
( 1,417)
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เด็กชายสูบบุหรี่มากกวาเด็กที่ไมสูบบุหรี่
มากกวา
311
59.7
244
46.1
211
57.5
766
54.1
นอยกวา
94
18.0
160
30.2
66
17.9
320
22.6
ไมแตกตางกัน
107
20.5
121
22.9
90
24.5
318
22.4
ไมตอบ
9
1.7
4
0.7
0
0
13
0.9
เด็กหญิงสูบบุหรี่มากกวาเด็กที่ไมสูบบุหรี่
มากกวา
28
5.4
71
13.4
32
8.7
131
9.2
นอยกวา
435
83.5
416
78.6
247
67.3 1,098 77.5
ไมแตกตางกัน
53
10.2
40
7.6
88
23.9
181
12.8
ไมตอบ
5
0.9
2
0.4
0
0
7
0.5
การสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีม่ ีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูไมสูบบุหรี่
มากกวา
142
27.3
133
25.1
80
21.8
355
25.1
นอยกวา
171
32.8
263
49.7
133
36.2
567
40.0
ไมแตกตางกัน
201
38.6
130
24.6
154
41.9
485
34.2
ไมตอบ
7
1.3
3
0.6
0
0
10
0.7
เด็กชายที่สูบบุหรี่ดูนา สนใจมากกวาเด็กที่ไมสูบ
มากกวา
65
12.5
55
10.4
42
11.4
162
11.4
นอยกวา
316
60.6
357
67.5
188
51.2
861
60.8
ไมแตกตางกัน
134
25.7
115
21.7
137
37.3
386
27.2
ไมตอบ
6
1.2
2
0.4
0
0
8
0.6
เด็กหญิงที่สูบบุหรี่ดูนา สนใจมากกวาเด็กที่ไมสูบ
มากกวา
26
5.0
27
5.1
29
7.9
82
5.8
นอยกวา
402
77.2
388
73.3
219
59.7 1,009 71.2
ไมแตกตางกัน
86
16.5
112
21.2
119
32.4
317
22.4
ไมตอบ
7
1.3
2
0.4
0
0
9
0.6
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจํานวน 1,417 คน จําแนก
ตามระดับการศึกษา( ตอ )
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ระดับการศึกษา
รวม
( 1,417)
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เพิ่มขึ้น
27
5.2
23
4.3
21
5.7
71
5.0
ลดลง
323
62.0
326
61.6
179
48.8
828
58.4
ไมแตกตางกัน
164
31.5
178
33.6
167
45.5
509
35.9
ไมตอบ
7
1.3
2
0.4
0
0
9
0.6
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ไมเปนอันตรายแนนอน
16
3.1
12
2.3
26
7.1
54
3.8
อาจจะไมอนั ตราย
12
2.3
29
5.5
28
7.6
69
4.9
อาจจะอันตราย
26
5.0
21
3.9
39
10.6
86
6.1
อันตรายอยางแนนอน
462
88.7
462
87.3
274
74.6 1,198 84.5
ไมตอบ
5
0.9
5
0.9
0
0
10
0.7
เลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่
ไมเลิกคบ
253
48.6
293
55.4
148
40.3
694
48.9
เลิกคบบางคน
156
29.9
152
28.7
110
30.0
418
29.5
เลิกคบเปนสวนใหญ
56
10.7
35
6.6
62
16.9
153
10.8
เลิกคบทั้งหมด
51
9.8
45
8.5
47
12.8
143
10.1
ไมตอบ
5
0.9
4
0.8
0
0
9
0.6
ความคิดตอผูช ายที่สูบบุหรี่
99
19.0
186
35.2
65
17.7
350
24.7
ขาดความมัน่ ใจ
โง
254
48.8
191
36.1
201
54.8
646
45.6
เปนผูลมเหลว
116
22.3
107
20.2
63
17.2
286
20.1
เปนผูประสบผลสําเร็จ
6
1.2
9
1.7
6
1.6
21
1.5
ฉลาดหลักแหลม
3
0.6
3
0.6
0
0
6
0.4
ผูมีประสบการณมาก
37
7.1
29
5.5
32
8.7
98
6.9
ไมตอบ
5
0.9
4
0.8
0
0
9
0.6
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของทัศนคติตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนจํานวน 1,417 คน จําแนก
ตามระดับการศึกษา( ตอ )
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
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ระดับการศึกษา
รวม
( 1,417)
มัธยมตน ( 521 ) มัธยมปลาย( 529 ) อาชีวศึกษา ( 367 )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ความคิดตอผูห ญิงที่สูบบุหรี่
ขาดความมัน่ ใจ
85
16.3
โง
311
59.7
เปนผูลมเหลว
88
16.9
เปนผูประสบผลสําเร็จ
5
0.9
ฉลาดหลักแหลม
1
0.2
ผูมีประสบการณมาก
25
4.8
ไมตอบ
6
1.2
ชีวิตจะยืนยาวหากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 – 2 ป
ไมอยางแนนอน
40
7.7
อาจจะไมได
43
8.3
อาจจะได
208
39.9
ไดอยางแนนอน
218
41.8
ไมตอบ
12
2.3
( ) จํานวนตัวอยาง

158
225
108
6
4
23
5

29.9
42.5
20.4
1.1
0.8
4.3
0.9

55
237
65
7
0
3
0

14.9
64.6
17.7
1.9
0
0.8
0

298
773
261
18
5
51
11

21.0
54.6
18.4
1.3
0.4
3.6
0.8

39
64
137
278
11

7.4
12.1
25.9
52.6
2.1

32
64
118
153
0

8.7
17.4
32.2
41.7
0

111
171
463
649
23

7.8
12.1
32.7
45.8
1.6

4.3.2 การไดรบั ควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
การไดรับควันบุหรี่จากผูสบู บุหรี่ขางเคียงของเยาวชน พบวา เยาวชนสวนใหญ คิดเปน
รอยละ 80.6 คิดวาการไดรบั ควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียงจะเปนอันตรายอยางแนนอน ในชวง
7 วันที่ผานมาประมาณ 1 ใน 3 มีผูสูบบุหรี่ในบานของเยาวชน โดยเยาวชนประมาณ 1 ใน 5 คิดเปน
รอยละ 21.7 มีผูสูบบุหรี่ในบานของเยาวชนทุกวันและสวนใหญ คิดเปนรอยละ 64.7 มีผูสูบบุหรี่อยู
ใกลกับเยาวชนในสถานที่อนื่ นอกจากบาน แยกเปนมีผสู ูบบุหรี่ทุกวันคิดเปนรอยละ 28.5 ใกลเคียง
กับมีผูสูบบุหรี่อยูใกล 1 – 2 วัน คิดเปนรอยละ 23.8 ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน 1,417 คนจําแนกตามการไดรับควันบุหรี่จาก
ผูสูบบุหรี่ขางเคียง
การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่จะเปนอันตรายตอตัวทาน
ไมอันตรายอยางแนนอน
อาจจะไมอันตราย
อาจจะอันตราย
อันตรายอยางแนนอน
จํานวนวันที่มผี ูสูบบุหรี่ในบานชวง 7 วันที่ผานมา
ไมมี
1 – 2 วัน
3 – 4 วัน
5 – 6 วัน
มีทุกวัน
จํานวนที่มีผูสบู บุหรี่อยูใกลในสถานที่อื่นนอกจากบานในชวง 7 วันที่ผา นมา
ไมมี
1 – 2 วัน
3 – 4 วัน
5 – 6 วัน
มีทุกวัน
ไมตอบ

จํานวน รอยละ
29
41
197
1,142

2.0
2.9
13.9
80.6

849
136
84
34
307

59.9
9.6
5.9
2.4
21.7

491
337
118
59
404
8

34.7
23.8
8.3
4.2
28.5
0.6

4.3.3 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
การไดรับทราบกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่ตางๆ พบวา เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
เกินกวาครึ่งหนึ่งไดรับทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เรียงตามลําดับ ไดแก
อันดับ 1 โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 100% คิดเปนรอยละ 91.5 อันดับ 2 บนรถประจํา
ทาง/รถสาธารณะ คิดเปนรอยละ 88.5 อันดับ 3 ศาสนสถาน ( เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน )
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คิดเปนรอยละ 82.1 อันดับ 4 รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศแตจัดเขตสูบบุหรี่ได คิดเปน
รอยละ 79.4 สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 100% คิดเปนรอยละ 78.3 สวนสาธารณะ
คิดเปนรอยละ 74.2 สถานีขนสง คิดเปนรอยละ 73.4 สถานบันเทิง หรือ ผับ บาร คิดเปนรอยละ
66.3 โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา คิดเปนรอยละ 65.3 และบริเวณตลาดสด ตลาดนัดเปนสถานที่ที่
นักเรียนทราบนอยที่สุดวาเปนเขตหามสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 54.5 ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน 1,417 คนจําแนกตามการไดรับทราบกฎหมาย
หามสูบบุหรี่
สถานที่สาธารณะ
โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

การไดรับทราบกฎหมายหามสูบบุหรี่
จํานวน
รอยละ
1,296
91.5

บนรถประจําทาง/รถสาธารณะ

1,154

88.5

ศาสนสถาน ( เชนโบสถ วัด มัสยิด เปนตน )

1,164

82.1

รานอาหารที่ไมติดเครื่อง ปรับอากาศแตจดั เขตสูบบุหรี่ได

1,125

79.4

สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

1,110

78.3

สวนสาธารณะ

1,052

74.2

สถานีขนสง

1,040

73.4

สถานบันเทิง ( ผับ บาร )

939

66.3

โรงยิมเนเซียม /สนามกีฬา

926

65.3

บริเวณตลาดสด ตลาดนัด

772

54.5
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4.3.4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนที่เคยสูบบุหรี่ พบวา ตอนนี้เยาวชนที่เคยสูบบุหรี่
ประมาณ 2 ใน 3 มีความคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่และอีกประมาณ 1 ใน 3 ไมคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่ง
ในชวง 1 ปที่ผา นมามีกลุมที่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ประมาณ 2 ใน 3 โดยกวาครึ่งหนึ่งเคยพยายาม
เลิกสูบบุหรี่ 1 - 3 ครั้ง สําหรับความมั่นใจในการเลิกสูบบุหรี่สวนใหญ คิดเปนรอยละ 72.3 คิดวา
ถาตองการเลิกสูบบุหรี่สามารถเลิกได
กลุมเยาวชนทีเ่ คยสูบบุหรี่ประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนรอยละ 24.4 เคยไดรับความชวยเหลือ
หรือคําแนะนําจากเพื่อน รองลงมา คือ เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิก
สูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญและจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวใกลเคียงกับ เคยไดรบั ความชวยเหลือ
หรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 15.3 และ 14.8 ตามลําดับดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของเยาวชนที่เคยสูบบุหรี่ จํานวน 459 คนจําแนกตามทัศนคติตอ
การเลิกสูบบุหรี่
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
คิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ตอนนี้
ใช
ไมใช
ไมตอบ
ความพยายามของการเลิกสูบบุหรี่ในรอบ 1 ปที่ผานมา
เคย
1 – 3 ครั้ง
4 – 6 ครั้ง
7 – 9 ครั้ง
10 ครั้งขึ้นไป
ไมระบุ
ไมเคย
ไมตอบ

จํานวน รอยละ
274
173
12

59.7
37.7
2.6

262
198
24
13
21
6
182
15

57.1
43.1
5.2
2.8
4.6
1.3
39.7
3.2
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ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของเยาวชนที่เคยสูบบุหรี่ จํานวน 459 คนจําแนกตามทัศนคติ
ตอการเลิกสูบบุหรี่ ( ตอ )
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
ถาตองการเลิกสูบบุหรี่จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได
ได
ไมได
ไมตอบ
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือ
ผูเชี่ยวชาญ
เคยไดรับความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อน
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือ
ผูเชี่ยวชาญและจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว
ไมเคยไดรับความชวยเหลือ
ไมตอบ

จํานวน รอยละ
332
65
62

72.3
14.2
13.5

51

11.1

112
68
70

24.4
14.8
15.3

96
62

20.9
13.5

กลุมเยาวชนทีเ่ คยสูบบุหรี่และปจจุบนั เลิกแลวเกือบครึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 41.9 ใชระยะ
เวลาในการเลิกสูบบุหรี่ 1 – 3 เดือนและประมาณ 1 ใน 5 ใชระยะเวลานาน 3 ปหรือมากกวานั้น
สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ ไดแก เหตุผลดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ
38.4 ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 24.9 เหตุผลอืน่ ๆ รอยละ 8.6 ประหยัดเงิน
รอยละ 7.0 สวนการรณรงคหรือบทลงโทษของโรงเรียนมีผลตอการตัดสินใจเลิกบุหรี่เพียงรอยละ
1.1 ดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของเยาวชนที่เคยสูบบุหรี่และปจจุบนั เลิกสูบแลวจํานวน 370 คน
จําแนกตามทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่
1 – 3 เดือน
4 – 11 เดือน
1 ป
2 ป
3 ปหรือนานกวานั้น
ไมตอบ
เหตุผลสําคัญที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่
สุขภาพ
ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่
ประหยัดเงิน
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
เพื่อนไมชอบใหสูบบุหรี่
บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน
อื่นๆ
ไมตอบ

57

จํานวน

รอยละ

155
31
31
32
75
46

41.9
8.4
8.4
8.6
20.3
12.4

142
92
26
15
13
4
32
46

38.4
24.9
7.0
4.1
3.5
1.1
8.6
12.4

4.3.5 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมากลุมเยาวชนประมาณ
ครึ่งหนึ่งที่พบเห็นขอความเกีย่ วกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ อยูในระดับมาก
เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน
ใกลเคียงกับกลุมที่พบเห็นอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 46.4 และ 45.9 ตามลําดับ
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหเยาวชนไมอยากสูบบุหรีม่ ากที่สุด คือ ภาพที่ 5 : สูบแลว
เปนมะเร็ง ชองปากซึ่งมีประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมา ไดแก ภาพที่ 6 : สูบ
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แลวเปนมะเร็งกลองเสียง คิดเปนรอยละ 15.0 ภาพที่ 1 : สูบแลวถุงลมพองตาย ใกลเคียงกับ
ภาพที่ 7 : ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอดคิดเปนรอยละ 12.8 และ 12.0 ตามลําดับ สวนภาพที่เหลือ
มีผลตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนนอย
ในชวง 30 วันที่ผานมาเมื่อกลุมเยาวชนไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุมหรืองาน
สังคม ประมาณครึ่งหนึ่งพบเห็นขอความทีเ่ กี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่บางครั้งและอีกประมาณ 1
ใน 5 พบเห็นขอความการหามสูบบุหรี่บอยมากและเมื่อชมโทรทัศน วีดีโอหรือภาพยนตรประมาณ
ครึ่งหนึ่งพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บางครั้ง
กลุมเยาวชนใชเสื้อผาที่มียี่หอ บุหรี่ติดอยูคดิ เปนรอยละ 9.2 ไดแก เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งใช
เสื้อผาที่มียี่หอมาลรโบโรติด อีกประมาณ 1 ใน 5 เปนยี่หอกรองทิพย ใกลเคียงกับยี่หอ LM เขียว
และแดง ซึ่งเยาวชนพบเห็นการโฆษณาบุหรี่ในรูปแบบตางๆบางครั้งมากที่สุดในทุกรูปแบบ ไดแก
ประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนรอยละ 28.4 พบเห็นชื่อยี่หอ บุหรี่ในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการทาง
โทรทัศน ประมาณ 2 ใน 3 คิดเปนรอยละ 36.1 พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ในแผนปายโฆษณา และ
ประมาณ 1 ใน 4 คิดเปนรอยละ 21.0 พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรี่ใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร และประมาณ 1 ใน 4 พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ในงานแขงขันกีฬา งาน
เทศกาลตางๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบางครั้ง ซึ่งสวนใหญ คิดเปนรอยละ 91.0 ไมเคยไดรับการ
แจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางจากตัวแทนบุหรีด่ ังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417 คนจําแนกตามความรูจากขอความใน
สื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา
จํานวน รอยละ
การรณรงคหามการสูบบุหรี่ ในสื่อประเภทตางๆ( เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา
แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน )
พบมาก
658
46.4
พบนอย
651
45.9
ไมพบเลย
50
3.5
ไมตอบ
58
4.1

ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417 คนจําแนกตามความรูจากขอความใน
สื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ( ตอ )
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ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา
จํานวน รอยละ
คิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่
ภาพที่ 1 : สูบแลวถุงลมพองตาย
182
12.8
ภาพที่ 2 : ควันบุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก
28
2.0
ภาพที่ 3 : ควันบุหรี่นําชีวิตสูความตาย
91
6.4
ภาพที่ 4 : สูบแลวปากเหม็น กลิ่นบุหรี่
39
2.8
ภาพที่ 5 : สูบแลวเปนมะเร็ง ชองปาก
575
40.6
ภาพที่ 6 : สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง
213
15.0
ภาพที่ 7 : ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด
170
12.0
ภาพที่ 8 : ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด
61
4.3
ภาพที่ 9 : ควันบุหรี่ทําใหหวั ใจวายตาย
39
2.8
ไมตอบ
19
1.3
เมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุมหรืองานสังคมทานพบเห็นขอความ
ใดๆที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่
ไมเคยไปงานดังกลาว
159
11.2
พบเห็นบอยมาก
307
21.7
พบเห็นบางครั้ง
754
53.2
ไมเคยพบเห็นเลย
180
12.7
ไมตอบ
17
1.2
เมื่อชมโทรทัศน วีดีโอหรือภาพยนตรพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่
ไมเคยชมสื่อดังกลาว
86
6.1
พบเห็นบอยมาก
189
13.3
พบเห็นบางครั้ง
723
51.0
ไมเคยพบเห็นเลย
404
28.5
ไมตอบ
15
1.1
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ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของเยาวชนจํานวน 1,417 คนจําแนกตาม ความรูจากขอความใน
สื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่( ตอ )
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา
ทานมีเครื่องใช เสื้อผา ที่มียหี่ อบุหรี่ติดอยู
มี
- กรองทิพย
- สายฝน
- LM เขียวและแดง
- มาลรโบโร
ไมมี
ไมทราบ/ไมแนใจ
ไมตอบ
พบเห็นชื่อยี่หอ บุหรี่ในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศน
ไมเคยชมโทรทัศน
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครั้ง
ไมเคยพบเห็นเลย
ไมตอบ
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่ในบนแผนปายโฆษณา
ไมเคยเห็นปายโฆษณา
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครั้ง
ไมเคยพบเห็นเลย
ไมตอบ

จํานวน รอยละ
130
26
17
23
64
1,084
179
24

9.2
1.8
1.2
1.6
4.5
76.5
12.6
1.7

80
91
403
823
20

5.6
6.4
28.4
58.1
1.4

101
143
511
636
26

7.1
10.1
36.1
44.9
1.8

ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417 คนจําแนกตามความรูจากขอความ
ในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่( ตอ )
ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ที่พบในรอบ 30 วันที่ผานมา
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร
ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครั้ง
ไมเคยพบเห็นเลย
ไมตอบ
เมื่อไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตางๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุมทานพบเห็น
การโฆษณาบุหรี่
ไมเคยไปงานดังกลาว
พบเห็นบอยมาก
พบเห็นบางครั้ง
ไมเคยพบเห็นเลย
ไมตอบ
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
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จํานวน รอยละ
180
126
297
797
17

12.7
8.9
21.0
56.2
1.2

244
121
381
653
18

17.2
8.5
26.9
46.1
1.3

106
1,290
21

7.5
91.0
1.5

4.3.6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
ในระหวางปการศึกษาที่แลวเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ
71.2 ไดรับการสอนใน
หองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 31.4 มีการ
อภิปรายในหองเรียนเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ของคนรุนเดียวกันในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว
นอกจากนั้นเยาวชนประมาณ 2 ใน 3 คิดเปนรอยละ 62.7 ไดรับการสอนในหองเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในปการศึกษาที่แลว เชน ทําใหฟนเหลือง มีกลิ่นปากและสาเหตุ
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ของรอยเหี่ยวยน และการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพครั้งลาสุดประมาณ 1 ใน 5
คิดเปนรอยละ 21.6มี มากกวา 1 ปที่ผานมา ภาคการเรียนนี้ รอยละ 18.8 ภาคการเรียนที่ 1 ของป
ที่แลว รอยละ 14.3 และภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว รอยละ 12.3 ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของเยาวชน จํานวน 1,417 คน จําแนกตามการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ใน
โรงเรียน
จํานวน รอยละ
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนในระหวางปการศึกษาที่แลว
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
ไดรับ
1,009 71.2
ไมไดรับ
159
11.2
ไมแนใจ
235
16.6
ไมตอบ
14
1.0
มีการอภิปรายในหองเรียนเรือ่ งเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทานจึงสูบบุหรี่
มี
445
31.4
ไมมี
546
38.5
ไมแนใจ
413
29.1
ไมตอบ
13
1.0
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่
ไดรับ
889
62.7
ไมไดรับ
192
13.5
ไมแนใจ
323
22.8
ไมตอบ
13
1.0
การอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งในบทเรียนครั้งลาสุด
ไมเคยมีการอภิปราย
446
31.5
ภาคการเรียนนี้
266
18.8
ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว
203
14.3
ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว
174
12.3
มากกวา 1 ปที่ผานมา
306
21.6
ไมตอบ
22
1.5
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4.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งตัวแปร
อิสระประกอบดวย ปจจัยดานลักษณะทางประชากร ( เพศ และระดับการศึกษา ) การไดรับความรู
จากสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ การเขาถึงบุหรี่ การโฆษณาเกีย่ วกับบุหรี่ การสูบบุหรี่ของคนใกลชิด
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ และ ทัศนคติตอการสูบ
บุหรี่ ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหไดแก คาไคสแควร กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
4.4.1 ปจจัยดานประชากรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
เพศของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเยาวชนชายมีการสูบบุหรี่รอยละ 26.3 ซึ่งมากกวาเยาวชนหญิง รอยละ
10.1
ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
โดยพบวาระดับมัธยมปลายมีการสูบบุหรี่มากที่สุด รอยละ 19.8 ระดับมัธยมตน รอยละ 17.3 และ
ระดับอาชีวศึกษา รอยละ 16.6 ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ลักษณะทางประชากร

จํานวน
ตัวอยาง

การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
จํานวน
รอยละ

< 0.001

เพศ
ชาย
697
หญิง
720
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
521
มัธยมศึกษาตอนปลาย
529
ปวช.
367
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test

P – value*

183
73

26.3
10.1
0.001

90
105
61

17.3
19.8
16.6

4.4.2 การไดรบั ความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
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บุหรี่
การไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่ไมไดรับความรูม ีการสูบบุหรี่มากที่สุด รอยละ 34.0 และ
กลุมที่ไดรับนอย รอยละ 19.1 กลุมที่ไดรับมาก รอยละ 15.1 ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ความสัมพันธระหวางการไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่กับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่
การไดรับความรูจากสื่อ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ไมไดรับ

จํานวน
ตัวอยาง
50

การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
จํานวน
รอยละ
17
34.0

ไดรับนอย

651

124

19.1

ไดรับมาก

658

99

15.1

P - value*
< 0.001*

* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test
4.4.3 การโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การพบเห็นชื่อยี่หอบุหรีใ่ นรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศนมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยกลุม เยาวชนที่ไมเคยชมการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศนมีอัตราการสูบบุหรี่
มากที่สุด รอยละ 36.3 ใกลเคียงกับกลุมทีท่ ่พี บเห็นบอยมาก รอยละ 31.9 และอีกประมาณ 1 ใน
5 คือกลุมที่พบเห็นบางครั้ง
การเคยไดรับแจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่มีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมเยาวชนที่เคยไดรับแจกมีอัตรา
การสูบบุหรี่รอยละ 40.6 มากกวากลุมเยาวชนที่ไมเคยไดรับการแจกทีพ่ บการสูบบุหรี่รอยละ 16.4
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สวนประเด็นการพบเห็นโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณาของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
การพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ในสื่อโทรทัศน วิดีโอ ภาพยนตร การพบเห็นโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริม
การขายในหนังสือพิมพ นิตยสาร การพบเห็นโฆษณาบุหรี่ในงานกีฬา คอนเสิรตและจัดกิจกรรม
ตางๆ และการมีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผาที่มียี่หอบุหรี่ตดิ อยู ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ความสัมพันธระหวางการโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การโฆษณา

จํานวน
การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
ตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ในสื่อโทรทัศน วิดีโอ ภาพยนตร
ไมเคยชม
86
24
27.9
พบเห็นบอยมาก
189
44
23.3
พบเห็นบางครั้ง
723
133
18.4
ไมเคยพบเห็นเลย
404
54
13.4
พบเห็นโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริมการขายในหนังสือพิมพ นิตยสาร
ไมเคยเห็นสื่อ
180
37
20.6
พบเห็นบอยมาก
126
31
24.6
พบเห็นบางครั้ง
297
70
23.6
ไมเคยพบเห็นเลย
797
117
14.7
พบเห็นโฆษณาบุหรี่ในงานกีฬา คอนเสิรต และการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ไมเคยไปงาน
244
38
15.6
พบเห็นบอยมาก
121
34
28.1
พบเห็นบางครั้ง
381
89
23.4
ไมเคยพบเห็นเลย
653
94
14.4
มีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหรี่ติดอยู
ไมมี
1,084
182
16.8
มี
130
32
24.6
ไมทราบ / ไมแนใจ
179
38
21.2
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test

P - value*
0.669

0.292

0.256

0.115

ตารางที่ 21 ความสัมพันธระหวางการโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่(ตอ)
การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
จํานวน
ตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา
ไมเคยเห็นสื่อ
101
18
17.8
พบเห็นบอยมาก
143
35
24.5
พบเห็นบางครั้ง
511
88
17.2
ไมเคยพบเห็นเลย
636
113
17.8
พบเห็นชื่อยี่หอ บุหรี่ในรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอื่นๆ ทางโทรทัศน
ไมเคยชม
80
29
36.3
พบเห็นบอยมาก
91
29
31.9
พบเห็นบางครั้ง
403
81
20.1
ไมเคยพบเห็นเลย
823
116
14.1
เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษทั บุหรี่
ไมเคย
1,290
211
16.4
เคย
106
43
40.6
การโฆษณา
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P – value*
0.150

0.028*

0.038*

* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test
4.4.4 การสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน
จังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุม เยาวชนที่มีบคุ คลใกลชิดสูบ
บุหรี่มีการสูบบุหรี่รอยละ 27.8 มากกวากลุมที่มีบุคคลใกลชิดไมสูบบุหรี่รอยละ 11.8 เมื่อพิจารณา
ตามกลุมบุคคลใกลชิด ดังนี้
การสูบบุหรี่ของพอเยาวชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบกลุมเยาวชนที่สบู บุหรี่มากที่สุด คือ กลุมที่พอ
ยังสูบบุหรี่อยู รอยละ 26.0 รองลงมาเปนกลุมที่พอไมสูบบุหรี่มีการสูบบุหรี่รอยละ 20.8 สวนกลุม
ที่พอเคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว รอยละ 9.7
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การสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิทของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา กลุมทีม่ ีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่มีการสูบ
บุหรี่มากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 37.3 กลุมที่มีเพื่อนเคยสูบบุหรี่แตเลิกแลวรอยละ
7.7 สวนการสูบบุหรี่ของแมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชดิ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ของบุคคล
ใกลชิด
ไมมี
มี
พอ
- สูบ
- เคยสูบแตเลิกแลว
- ไมสูบ
แม
- สูบ
- เคยสูบแตเลิกแลว
- ไมสูบ
เพื่อนสนิท
- สูบ
- เคยสูบแตเลิกแลว
- ไมสูบ

จํานวน
ตัวอยาง
838
562

การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
จํานวน
รอยละ
99
11.8
156

P - value*
< 0.001*

27.8
< 0.001*

450
231
645

110
41
88

26.0
9.7
20.8
.443

40
50
1,182

11
17
194

2.7
4.2
47.9
< 0.001*

303
133
722

* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test

145
30
49

37.3
7.7
12.6

4.4.5 การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
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การไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนทีไ่ มไดรับการ
สอนมีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด รอยละ 30.2 รองลงมา คือ กลุมเยาวชนที่ไมแนใจวาไดรับการ
สอนในหองเรียนเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มีการสูบบุหรี่ รอยละ 23.8 สวนกลุมที่ไดรับ
การสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรีม่ ีการสูบบุหรี่ รอยละ 14.9
การอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในบทเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวากลุมเยาวชนที่ไมเคยมีการอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
และสุขภาพมีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดรอยละ 22.6 ใกลเคียงกับกลุมที่มีการอภิปรายเกีย่ วกับการ
สูบบุหรี่และสุขภาพในบทเรียนภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลวมีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 19.7 สวน
กลุมที่มีอัตราการสูบบุหรี่นอ ยที่สุด คือ กลุมที่มีการอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพใน
บทเรียนมากกวา 1 ปที่ผานมามีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 14.1
สวนการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนในวัยเดียวกันและ การไดรับการ
สอนในหองเรียนเกีย่ วกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ความสัมพันธระหวางการเรียนการสอนเกีย่ วกับบุหรี่ในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ จํานวน
การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
ในโรงเรียน
ตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
ไดรับ
1,009
151
14.9
ไมไดรับ
159
48
30.2
ไมแนใจ
235
56
23.8
มีการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนวัยเดียวกัน
ไดรับ
445
89
20.0
ไมไดรับ
546
85
15.6
ไมแนใจ
413
80
19.4
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test

P – value*
0.30*

0.494

ตารางที่ 23 ความสัมพันธระหวางการเรียนการสอนเกีย่ วกับบุหรี่ในโรงเรียนกับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ ( ตอ )
การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ จํานวน
การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
ในโรงเรียน
ตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่
ไดรับ
889
137
15.4
ไมไดรับ
192
50
26.0
ไมแนใจ
323
65
20.1
การอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในบทเรียน
ไมเคยมีการอภิปราย
446
101
22.6
ภาคการเรียนนี้
266
43
16.2
ภาคการเรียนที่ 1 ปที่แลว
203
40
19.7
ภาคการเรียนที่ 2 ปที่แลว
174
25
14.4
มากกวา 1 ปที่ผานมา
306
43
14.1
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test
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P – value*
0.086

0.017

4.4.6 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม การสูบบุหรี่
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะในภาพรวมไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ความสัมพันธระหวางการรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
การรับรูกฎหมาย
การรับรูนอย( 1 - 5 คะแนน )

จํานวน
ตัวอยาง
222

การรับรูมาก( 6 - 10 คะแนน )
1,135
* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test

การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
จํานวน
รอยละ
44
9.9
210

47.3

P - value*
0.709
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4.4.7 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนทีม่ ีการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
มากที่สุดคือ กลุมที่ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมาคือ
กลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 21.7 สวนกลุมที่มที ัศนคติที่ไมดตี อการสูบบุหรี่
มีการสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 6.2 ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการสูบบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่

จํานวนตัวอยาง

การสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
จํานวน
รอยละ
94
21.7

ทัศนคติที่ดี ( 1 - 5 คะแนน)

143

ทัศนคติปานกลาง ( 6-10 คะแนน )

687

120

27.6

ทัศนคติที่ไมดี ( 11 - 15 คะแนน )

523

27

6.2

* P – value ≤ .05 โดยใช chi – square test

P - value*
< 0.001*

บทที่ 5
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติการไดรบั ควันบุหรี่จาก
ผูสูบบุหรี่ขางเคียง ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ และเพือ่ ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ภาคการเรียนที่ 1 ในจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 1,417 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร โดยกําหนดคา
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
1.1 การสูบบุหรี่ของเยาวชน
จากผลการศึกษา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
พบวา มีอัตราการสูบบุหรี่แมเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง รอยละ 32.4 และเมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่
ในชวง 30 วันที่ผานมาลดลงเหลือรอยละ 18.2 อายุของเยาวชนเมื่อสูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ย 14.3 ป
นอยที่สุด 10 ป ใกลเคียงกับงานวิจยั ของจันทนา จันทรไพจิตร ( 2541 ) ที่พบวาเด็กนักเรียนเริ่มสูบ
บุหรี่อายุระหวาง 13 – 16 ป และงานวิจยั ของอัจฉราวรรณ สรอยทอง ( 2542 ) พบวาเด็กเริ่มสูบ
บุหรี่อยูในชวง 10- 14 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเยาวชนในวัยนี้เปนชวงวัยที่กําลังอยากรูอยากลอง
และเพื่อนเริ่มมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลยสงผลใหมีการสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุไมมากรวมถึง
อิทธิพลของสื่อตางๆที่มีการเผยแพรการสูบบุหรี่ใหเห็นเปนตัวอยาง และเยาวชนนําไปกระทําตาม
นอกจากนั้นสถานที่จําหนายบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ซึง่ เปนจังหวัดปริมณฑลมีความเจริญทางวัตถุ
จึงมีรานจําหนายคอนขางมาก ผูขายบางสวนขาดจิตสํานึกขายใหเด็ก จึงอาจเปนปจจัยทําใหเยาวชน
ที่สูบบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรอี ายุเริ่มตน 10 ป
บุหรี่ที่ใชในการสูบซื้อจากรานขายของชําคิดเปนรอยละ 31.6 ซื้อจากรานสะดวกซื้อคิดเปน
รอยละ 21.1 และยังมีรานคาขายบุหรี่ใหเด็กโดยไมสนใจวาอายุถึงเกณฑที่กําหนดหรือไม รอยละ
36.4 สอดคลองกับงานวิจัยของอนุภาพ ทองอยู ( 2547 ) ที่พบวาการเขาถึงแหลงซื้อบุหรี่ไดงายมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากการที่แหลงซื้อบุหรี่มีอยางแพรหลายและขาดความ
เขมงวดในการซื้อ - ขายบุหรี่ อาจเปนเหตุผลที่ทําใหยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมีการสูบบุหรี่สําหรับ

72
เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใชยาสูบในรูปแบบอื่น เชน ยาสูบมวนเอง บารากู เปนตน สําหรับสถานที่
ในการสูบบุหรี่มากที่สุด คือบานเพื่อนรอยละ 29.3 บานของเยาวชนเอง รอยละ 23.0 และสถานที่
สาธารณะรอยละ 21.1 สอดคลองกับงานวิจัยของจันทนา จันทรไพจิตร ( 2541 ) และงานวิจยั ของ
เสาวนีย อินมั่งคง ( 2551 ) ที่พบวาสถานที่เด็กสูบบุหรี่ ไดแกหองน้ําโรงเรียน หองน้ําสาธารณะ
บานเพื่อนและบาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานที่เหลานี้คอ นขางปลอดจากผูปกครองและครูอาจารย
พบเห็นไดลําบาก รวมทัง้ บานเพื่อนและบานตนเองนัน้ เวลาสูบบุหรีจ่ ะเปนเวลาที่ผปู กครองไมอยู
บานเพราะตองไปทํางาน ทําใหสถานที่เหลานี้เด็กวัยรุน ใชเปนสถานที่สูบบุหรี่คอนขางมาก
1.2 การสูบบุหรี่ของบุคคลใกลชิดเยาวชน
บุคคลใกลชิดของเยาวชนทีม่ ีการสูบบุหรี่มากที่สุด คือ พอรอยละ 31.8 รองลงมา คือเพื่อน
สนิทรอยละ 21.4 พี่ชาย / นองชาย รอยละ 9.5 และแมรอยละ 2.8 ซึ่งบุคคลใกลชิดของเยาวชน
โดยเฉพาะพอของเยาวชนประมาณหนึ่งในสามของทั้งหมดมีการสูบบุหรี่ จึงอาจเปนแบบอยางให
เยาวชนกระทําตามเปนพฤติกรรมเลียนแบบ เพราะอาจคิดวาบุคคลใกลชิดยังสามารถสูบบุหรี่ได
ตนเองก็คงสามารถสูบบุหรี่ได เชนกัน พอก็ไมสามารถหามปรามเนื่องจากตนเองก็ยังสูบบุหรี่ให
เยาวชนเห็น สอดคลองงานวิจยั ของอัจฉราวรรณ สรอยทอง ( 2542 ) ที่พบวาบุคคลใกลชิดสูบ
บุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
2. ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
เพื่อนชวนใหสูบบุหรี่มีกลุมเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 74.1 จะไมสูบอยางแนนอน
ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย ลิ้มตระกูล ( 2534 ) งานวิจัยของจันทนา จันทรไพจิตร
( 2541 ) และงานวิจยั ของธนพงศ จันทชุมและคณะ ( 2542 ) ที่พบวาเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน กลุมเยาวชนสวนใหญคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ
โดยแยกเปนเพศชาย รอยละ 81.2 สวนเพศหญิง รอยละ 87.8 แสดงใหเห็นวาเพศหญิงมีความ
ตระหนักในอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากกวาเพศชาย และแสดงใหเห็นวากลุมเยาวชนที่มี
ความรูเกี่ยวกับบุหรี่บางสวนยังมีการสูบบุหรี่ ซึ่งความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สอดคลองกับงานวิจยั ของวีระพงศ จินะดิษฐ ( 2540 ) ประมาณครึง่ หนึ่งคิดวาการสูบบุหรี่ทําให
น้ําหนักลด ประเด็นการใหความรูในครอบครัวรอยละ 32.4
คนในครอบครัวไมมีการพูดถึง
อันตรายจากบุหรี่ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ทพี่ บวามีกลุมเยาวชนรอยละ 32.4 ที่เคยสูบบุหรี่อยางนอย
แมเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง ซึ่งเปนไดวาเปนกลุมที่ไมมีการพูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ในครอบครัวก็
เปนได
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กลุมเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 80.6 คิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบขางเคียง เปน
อันตรายอยางแนนอน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเยาวชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และมีผูสูบบุหรี่
ในบานทุกวันคิดเปนรอยละ 21.7 นอกจากนี้มีผูสูบบุหรี่อยูใกลในสถานที่อื่นในชวง 7 วันที่ผานมา
ทุกวันรอยละ 28.5 ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมีการสูบ
บุหรี่สอดคลองกับงานวิจัยของนภดล ขยันการนาวี (2536) และงานวิจยั ของอัจฉราวรรณ สรอยทอง
( 2542 ) ที่พบวาบุคคลใกลชดิ สูบบุหรี่ทําใหเยาวชนสูบบุหรี่
3. การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
กลุมเยาวชนไดรับรูกฎหมายหามสูบบุหรีใ่ นสถานที่สาธารณะมากทีส่ ุด คือ โรงเรียนเปน
เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดใกลเคียงกับรถประจําทาง/รถสาธารณะ รอยละ 91.5 และ 88.5 ตามลําดับ
อาจเปนเพราะกฎหมายทีก่ าํ หนดใหโรงเรียนเปนสถานที่ปลอดบุหรี่นนั้ เกี่ยวของกับเยาวชนโดยตรง
เปนสถานที่ที่เยาวชนใชเวลาแตละวันคอนขางนาน โรงเรียนมีการติดสติ๊กเกอรและประชา สัมพันธ
คอนขางบอยผานสื่อรูปแบบตาง นอกจากนั้นเยาวชนสวนใหญยังอาศัยรถประจําทางเปนพาหนะ
ในการเดินทางและมีโอกาสพบเห็นขอความที่เปนสติ๊กเกอรขอหามตางๆ
จึงสงผลใหการรับรู
กฎหมายหามสูบบุหรี่บนรถประจําทาง/รถสาธารณะมีมากเชนกัน รองลงมา ไดแก ศาสนสถาน คิด
เปนรอยละ 82.1 ใกลเคียงกับรานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศคิดเปนรอยละ 79.4 และสนามเด็ก
เลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 78.3 ซึ่งเปนสถานที่สาธารณะที่มีการเผยแพรผาน
ขอมูลขาวสารคอนขางมากจากหนวยงานของทางราชการ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวกับบุหรี่จึงอาจ
ทําใหเยาวชนไดรับรูกฎหมายเหลานี้ สวนสถานที่สาธารณะที่รับรูนอยที่สุด ไดแก บริเวณตลาด
สด / ตลาดนัด รอยละ 54.5 ทั้งนี้อาจเปนเพราะกฎหมายที่หามสูบบุหรี่บริเวณตลาดสดหรือตลาด
นัดไมเปนที่แพรหลาย และสถานที่ในการติดปายประชาสัมพันธขอหามตางๆคอนขางมีนอย อีกทั้ง
เยาวชนซึ่งอยูในชวงวัยรุนไมคอยไดไปตลาดสดหรือตลาดนัด จึงทําใหไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของนอย
4. ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
กลุมเยาวชนทีเ่ คยสูบบุหรี่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ในตอนนี้ มีรอยละ 59.7 และในชวง 1 ปที่ผาน
มากเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 57.1 แสดงใหเห็นวาเยาวชนเริ่มใหความสนใจในการเลิกสูบ
บุหรี่มากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคานิยมตอผูสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งขอหามของภาครัฐใน
การจํากัดสถานที่สูบบุหรี่ การจํากัดอายุในการซื้อรวมทั้งการรณรงคตางๆมากมายยอมสงผลให
เยาวชนมีการคิดหรือพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น และมีกลุมเยาวชนที่คิดวาถาจะเลิกสูบบุหรี่
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สามารถเลิกไดรอยละ 72.3 เปนผลการวิจัยซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเชือ่ มั่นในตนเองของเยาวชนวา
ถาคิดจะเลิกสูบบุหรี่กลุมเยาวชนสวนใหญคิดวาสามารถเลิกได อาจเปนสาเหตุใหกลุม ที่ยังสูบบุหรี่
ยังไมเลิกสูบบุหรี่เพราะอาจคิดวาเลิกเมื่อไหรก็ได หรืออาจเปนเพราะคิดวาการสูบบุหรี่ดูนาสนใจจึง
ยังคงสูบบุหรี่ สําหรับผูที่เคยสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่แลวมีเหตุผล คือ สุขภาพ คิดเปนรอยละ 35.4
ครอบครัวไมชอบคิดเปนรอยละ 24.9 ซึง่ เปนเหตุผลที่เกี่ยวกับตนเองมากกวาเหตุผลของครอบครัว
ถาหากทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่มีมากขึน้ อาจทําใหเยาวชนเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น ก็เปนไดเชนเดียว
กับงานวิจัยของอนุภาพ ทองอยู (2547) ที่พบวาคานิยมเกีย่ วกับการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหรี่รวมทั้งงานวิจยั ของเสาวนีย อินมัน่ คง ( 2551 ) พบวาเจตคติตอ การสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
5. ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
เยาวชนพบเห็นขอความเกีย่ วกับการรณรงคหามการสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ ประมาณ
ครึ่งหนึ่งเคยพบเห็นคิดเปนรอยละ 46.4 ซึ่งระยะที่ผานมาสื่อที่มีมากที่สุดเปนสื่อประเภทเอกสาร
สิ่งพิมพ ทําใหไมเปนที่แพรหลายในกลุมเยาวชนมากนัก สวนใหญเปนสื่อทีม่ ีในหนวยงานที่
เกี่ยวของ เยาวชนจะไดเห็นไดในชวงเทศกาลวันบุหรี่โลก แตในสภาวะปกติพบเห็นไดนอย จึงทํา
ใหเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีพบเห็นขอความเกีย่ วกับรณรงคนอย เยาวชนพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่
ในรายการโทรทัศน วิดีโอหรือภาพยนตรเปนบางครั้ง 51.0 เนื่องจากรายการโทรทัศนในปจจุบนั
คอนขางเขมงวดทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ของดารา อาจเปนแบบอยางทีไ่ ม
ถูกตองแกเยาวชนได ภาพคําเตือนที่ทําใหเยาวชนไมสบู บุหรี่มากที่สุด คือ ภาพสูบแลวเปนมะเร็ง
ชองปาก รอยละ 40.6 เปนภาพที่สื่อใหเห็นถึงความนากลัวและผลกระทบของอันตรายจากการสูบ
บุหรี่ สอดคลองกับงานวิจัยของอนุภาพ ทองอยู ( 2547 ) พบวา การรับรูผลกระทบของบุหรี่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
6. การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
กลุมเยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 71.2 เคยไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่
ประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 31.4 มีการอภิปรายในหองเรียน และไดรับการสอนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รอยละ 62.7 จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวากลุมเยาวชนสวนใหญ
ไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ แตกย็ ังมีกลุมเยาวชนสวนหนึ่งสูบ
บุหรี่ อาจเปนเพราะยังไมตระหนักในโทษและพิษภัยของบุหรี่ที่มากพอ ดังเชนงานวิจัยของอนุภาพ
ทองอยู ( 2547 ) พบวาความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
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บุหรี่ และงานวิจัยของอัจฉราวรรณ สรอยทอง ( 2542 ) ที่พบวาความรูของวัยรุนเกี่ยวกับบุหรีไ่ มมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สวนงานวิจยั ของอนงค ดําชู ( 2540 ) พบวาบรรยากาศการ
เรียนการสอนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามจํานวนกลุมเยาวชนที่ไดรับ
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่คอนขางมาก อาจเนื่องมาจากความรูเกี่ยวกับบุหรี่มีอยูในเนื้อหาหลักสูตรใน
การเรียนการสอนในวิชาตางๆ เชน วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เปนตนสงผลใหเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรีไดรับการสอนเกี่ยวกับบุหรี่
7. ปจจัยที่มีความสัมพันธพฤติกรรมการสูบบุหรี่
7.1 ลักษณะทางประชากร ( เพศ และระดับการศึกษา )
เพศของเยาวชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอรทัย ลิ้มตระกูล ( 2534 ) งานวิจัยของอนงค ดําชู ( 2540 ) งานวิจยั ของจิระศักดิ์
แจมจํารัส ( 2542 ) งานวิจัยของอัจฉราวรรณ สรอยทอง ( 2542 ) และงานวิจยั ของบุญชวย ประราศี
( 2544 ) ที่พบวา เพศของเยาวชนมีความ สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
คานิยมที่มีมาตั้งแตอดีตรวมทั้งพฤติกรรมการเลียนแบบของบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพอทําให
เยาวชนที่เปนเพศชายมีการสูบบุหรี่มากกวา อีกทั้งการใหการยอมรับผูชายที่สูบบุหรี่มีมากกวาเพศ
หญิงจึงอาจเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเยาวชนชายสูบบุหรี่มากกวาเยาวชนหญิง
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายมีการสูบ
บุหรี่มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับมัธยมตนและระดับอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อรทัย ลิ้มตระกูล ( 2534 ) งานวิจยั ของประเทือง สุนทรวิภาต ( 2537 ) งานวิจยั ของอนงค ดําชู
( 2540 ) และงานวิจยั ของอนุภาพ ทองอยู ( 2547 ) ทีพ่ บวาระดับชัน้ การศึกษามีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเยาวชนทีก่ ําลังเรียนในระดับชั้นมัธยม
ปลายสวนหนึง่ จะมีความสนิมสนมแนบแนนกับเพื่อน และเพื่อนก็มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจ หรือ
อาจชักชวนใหสูบบุหรี่ ซึ่งงานวิจยั ของอรทัย ลิ้มตระกูล ( 2542 )ที่พบวาเพื่อนสนิทมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
อีกประการหนึ่งเยาวชนที่กําลังเรียนในระดับมัธยมปลายจะไดรบั
คาใชจายจากผูป กครองมากขึ้นมีเงินที่เหลือจากการใชจายสามารถซื้อบุหรี่ได ความตระหนักในการ
กระทําผิดโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ยังไมมาก จึงอาจเปนผลใหเยาวชนที่กําลังเรียนระดับมัธยมปลาย
มีการสูบบุหรี่มากที่สุด
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7.2 การไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
การไดรับความรูจากสื่อ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่ไมไดรับความรูจากสื่อมีการ
สูบบุหรี่มากที่สุด รองลงมา คือกลุมที่ไดรับความรูจากสื่อนอย และกลุมที่ไดรับความรูจากสื่อมาก
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของอนุภาพ ทองอยู ( 2547 ) ที่พบวาการรับรูผลกระทบของ
การสูบบุหรี่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุม เยาวชนที่ไดรับความรูจากสื่อ
บอยๆอาจทําใหตระหนักในอันตรายจากการสูบบุหรี่และทําใหการสูบบุหรี่ลดลง หรือเลิกสูบบุหรี่
ในทางตรงขามกลุมที่ไมไดรับความรูจากสื่อทําใหไมมคี วามกลัว ไมรูถึงอันตรายที่แทจริงของการ
สูบบุหรี่จึงสงผลใหมีการสูบบุหรี่มากกวากลุมอื่น
7.3 การโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่
การพบเห็นยีห่ อบุหรี่ในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่นๆทางโทรทัศน มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย
พบวากลุมเยาวชนที่ไมเคยชมรายการตางๆมีการสูบบุหรี่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมเยาวชน
ที่ชมรายการแขงขันกีฬา สวนใหญเปนเพศชายและบางสวนมีบุคคลที่เปนตนแบบเมื่อเห็นบุคคล
เหลานั้นหรือยีห่ อบุหรี่ในรายการเหลานัน้ จึงซื้อมาสูบ เพื่อใหทันตามกระแสนิยม ดวยเหตุเหลานี้
อาจเปนปจจัยที่ใหมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
การเคยไดรับแจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางบุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่
มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบ
วากลุมนักเรียนที่เคยไดรับแจกมีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมเยาวชนทีเ่ คย
ไดรับแจกบุหรี่ฟรีบางสวนลองแลวติดใจจนสูบอยางตอเนื่อง บางสวนอยากลองสูบบุหรี่ที่แจกฟรี
เมื่อลองแลวติดไมสามารถเลิกได บางสวนคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหดูนา สนใจจากเพศตรงขาม ดวย
เหตุเหลานี้อาจเปนปจจัยใหการเคยไดรับแจกบุหรี่ฟรีมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน
การโฆษณาทีไ่ มมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
ไดแก การพบเห็นดาราสูบบุหรี่ในสื่อโทรทัศน วิดีโอ ภาพยนตร การโฆษณาบุหรีห่ รือสงเสริมการ
ขายในหนังสือพิมพ นิตยสาร การพบเห็นโฆษณาบุหรี่ในงานกีฬา คอนเสิรตและจัดกิจกรรมตางๆ
มีสิ่งของเครื่องใช เสื้อผาที่มียี่หอบุหรี่ตดิ อยู การพบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณาและ
การพบเห็นขอความเกีย่ วกับการหามสูบบุหรี่ในงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากขอความที่สงเสริมการขายหรือขอความรณรงคหามสูบบุหรี่ที่มีในสื่อโฆษณาเหลานีม้ ี
นอย เนื่องจากขอหามของกฎหมายที่ไดกําหนดหามไว ทําใหเยาวชนไมไดรับสื่อที่เกี่ยวกับบุหรี่
7.4 การสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชิด
การสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชิด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่มีบคุ คลใกลชิดสูบ
บุหรี่มีการสูบบุหรี่มากกวากลุมเยาวชนทีไ่ มมีบุคคลใกลชิดสูบบุหรี่ ไดแก พอ และ เพื่อนสนิทซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยั ของอรทัย ลิ้มตระกูล ( 2534 )ที่พบวาการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัวมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน รวมทั้งงานวิจัยของจันทนา จันทรไพจิตร
( 2541 ) งานวิจัยของธนพงศ จันทชุมและคณะ ( 2542 ) ที่พบวาเยาวชนสูบบุหรี่ตามเพื่อนหรือ
เพื่อนชวนและงานวิจยั ของอัจฉราวรรณ สรอยทอง ( 2542 ) พบวาบุคคลที่อยูใกลชิดสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลที่อยูใกลชิด เชน พอ เพื่อน
สนิทหรือคนใกลชิดอื่นๆมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเยาวชน บางสวนเชื่อฟงและดูแบบอยาง
จากพอหรือญาติที่สนิท บางสวนทําตามเพือ่ นโดยไมคํานึงวาสิ่งที่ทําจะเหมาะสมหรือไม บางสวน
ตองการใหเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนจึงยอมสูบบุหรี่ตามเพื่อน บางสวนตองการแสดงใหเห็นถึง
ความเกง ความนาสนใจจากเพศตรงขามจากการสูบบุหรี่ จึงเปนปจจัยที่ทําใหการสูบบุหรี่ของ
บุคคลที่อยูใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี นอก
จากนั้นเพื่อนสนิทหรือพอที่สูบบุหรี่ก็จะมีอุปกรณในการสูบบุหรี่ จึงเอื้อตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน
มากขึ้น
7.5 การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
การไดรบั การสอนเกี่ยวกับอันตรายจาการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่
ไมไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มีการสูบบุหรี่มากที่สุดรอยละ 30.2 รองลงมา คือ
กลุมเยาวชนทีไ่ มแนใจวาไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่ วกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มีการสูบบุหรี่
รอยละ 23.8
สวนกลุมเยาวชนที่ไดรบั การสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่มีการสูบบุหรี่
รอยละ 14.9 สอดคลองกับงานวิจยั ของอนงค ดําชู ( 2540 ) ที่พบวาบรรยากาศการเรียนการสอนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของบุหรี่ทําใหเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น ซึ่งงานวิจัย
ของวีระพงศ จินะดิษฐ ( 2540 ) พบวาความรูเกีย่ วกับบุหรี่มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ ดังนั้น
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เมื่อการเรียนการสอนมากขึ้น อาจสงผลใหเยาวชนมีทศั นคติที่ถูกตองกับบุหรี่ยอมสงผลใหเยาวชน
ลดปริมาณการสูบบุหรี่หรือเลกสูบบุหรี่ในที่สุด ดังนั้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่จึงเปนปจจัยที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
การอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนที่ไมเคยมี
การอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพมีการสูบบุหรี่มากที่สุดคิดเปนรอยละ 22.6 ใกลเคียง
กับกลุมที่มีการอภิปรายเกีย่ วกับการสูบบุหรี่และสุขภาพของภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลวที่มีการ
สูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 19.7 สวนกลุมที่มีการสูบบุหรี่นอยที่สุด คือ กลุมที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่และสุขภาพในบทเรียนมากกวา 1 ของปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 14.21 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากความเขมขนของเนื้อหาในการอภิปรายอาจจะไมมากเพียงพอ ที่จะสงผลใหเยาวชนเกิดความ
กลัวและไมมกี ารสูบบุหรี่ หรือบางสวนอาจไดรับขอมูลมากพอแตขาดความสนใจเพราะรูปแบบ
การอภิปรายในหองเรียนเปนการเรียนรูด ว ยตนเอง หากไมสนใจจะไมไดรับขอมูลและยังสูบบุหรี่
สอดคลองกับงานวิจยั ของอนงค ดําชู ( 2540 ) ที่พบวาบรรยากาศการเรียนการสอนมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
7.6 การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
การรับรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานที่สาธารณะสวนใหญไมใชสถานที่
ที่เยาวชนใชในการสูบบุหรีซ่ ึ่งตามผลการวิจัยในครั้งนีพ้ บวาสวนใหญใชบานตนเอง และบานเพื่อน
เปนสถานที่สูบบุหรี่มากที่สุด อีกประการหนึ่งสถานที่สาธารณะบางแหงเยาวชนไมสามารถเขาไป
ใชบริการได เชน สถานบันเทิงผับ บาร บางแหงเยาวชนไมนิยมไป เชน สถานที่ราชการ บริเวณ
ตลาดสดหรือตลาดนัด ศาสนสถานตางๆ เปนตน ดังนั้นการรับรูวา สถานที่สาธารณะเหลานี้เปน
เขตหามสูบบุหรี่จึงไมมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมเยาวชนทีม่ ีการสูบบุหรี่ในรอบ 30 วัน
มากที่สุดคือ กลุมที่ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมา คือ
กลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 21.7 สวนกลุมที่มที ัศนคติที่ไมดตี อการสูบบุหรี่
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มีการสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 6.2 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนภดล ขยันการนาวี ( 2536)
งานวิจยั ของประเทือง สุนทรวิภาต ( 2537 ) และงานวิจยั ของวีระพงศ จินะดิษฐ ( 2540 ) ที่พบวา
ทัศนตยิมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมที่มที ัศนคติในระดับ
ปานกลางเปนกลุมบุคคลที่ไมมีความมั่นใจในตนเองพรอมที่จะกระทําตามบุคคลอื่น รวมทั้งมีความ
ลังเลในการตัดสินใจสูง ดังจะเห็นไดจากการวิจัยถึงแมวาจะรูวาการสูบบุหรี่ไมดีแตก็ยังมีการสูบ
บุหรี่มากกวาเยาวชนกลุมอืน่
สวนกลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่ยอมเปนกลุมมองเห็นขอดี
ของการสูบบุหรี่มากกวาขอเสียเมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะอยางยิ่งการชักชวนของเพื่อนหรือเพื่อนสนิท
จึงมีการสูบบุหรี่ ดังงานวิจยั ของอรทัย ลิ้มตระกูล ( 2534 ) งานวิจัยของจันทนา จันทรไพจิตรและ
งานวิจยั ของธนพงศ จันทนชุมละคณะ (2542) ซึ่งพบวาเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติการไดรบั ควันบุหรี่จาก
ผูสูบบุหรี่ขางเคียง ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ และศึกษาปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ภาคการเรียนที่ 1 ในจังหวัด
นนทบุรี จํานวน 1,417 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร โดยกําหนดคา
นัยสําคัญที่ระดับ .05 สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
กลุมเยาวชนทีศ่ ึกษาเปนเพศชาย และเพศหญิง ใกลเคียงกันมีอายุระหวาง 11 - 24 ป มีอายุ
เฉลี่ย 15.5 ป ประมาณครึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 55.5 มีอายุอยูใน ชวง 11 – 15 ป รองลงมามีอายุ
16 – 20 ป คิดเปนรอยละ 43.3 กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเคียงกับระดับมัธยม
ศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 37.3 และ 36.8 ตามลําดับ และระดับ ปวช. รอยละ 25.9
6.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
เยาวชนเคยสูบบุหรี่มาแลวอยางนอย 1 ครั้ง ประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 32.4 อายุ
เมื่อสูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ย 14.3 ป นอยทีส่ ุด 10 ป มากที่สุด 20 ป และ ประมาณ 1 ใน 5 คิดเปน
รอยละ 22.1 มีอายุขณะสูบบุหรี่อยูในชวง 13 – 15 ป จํานวนวันที่สูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
สูบบุหรี่ 1- 2 วันมากที่สดุ รอยละ 18.1 รองลงมาคือกลุมที่สูบบุหรี่ 3 – 5 วัน เทากันกับกลุมที่สูบ
ทุกวัน คิดเปนรอยละ 12.2 จํานวนบุหรี่ทสี่ ูบสวนใหญจะสูบบุหรี่ไมเกิน 1 มวนตอวันสูบบุหรี่ 1
มวนตอวัน ประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 31.6 ซื้อบุหรี่จากรานขายของชํา ซื้อจาก รานสะดวก
ซื้อใกลเคียงกับการขอจากผูอ ื่นคิดเปนรอยละ 21.1 และ 18.4 ตามลําดับ สําหรับยีห่ อของบุหรี่ใกล
เคียงกันระหวางกลุมที่สูบโดยระบุยี่หอและกลุมที่สูบโดยไมเลือกยี่หอ คิดเปนรอยละ 44.5 และ 43.8
ตามลําดับ
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ราคาของบุหรี่ตอ 1 ซอง 20 มวน ใกลเคียงกันระหวางกลุมที่ซื้อโดยปกติสามารถระบุราคา
ไดกับกลุมที่ไมไดซื้อเองหรือไมไดซื้อทั้งซองคิดเปนรอยละ 51.5 และ 48.4 ตามลําดับ โดยกลุมที่
ระบุราคาสวนใหญคิดเปนรอยละ 78.8 ซื้อในราคาที่ไมเกิน 50 บาทตอซอง คาใชจายโดยปกติที่
ไดรับตอเดือนอยูระหวาง 200 - 16,000 บาท โดยเฉลี่ยเทากับ 3,860.59 บาท มีผูขายบุหรี่ให
เยาวชนโดยไมสนใจอายุวาถึงเกณฑหรือไมประมาณ 1 ใน 3 หรือรอยละ 36.4 และมีผูปฏิเสธการ
ขายบุหรี่ใหเยาวชนเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้งและทุกครั้ง ในจํานวนที่เทากันคิดเปน
รอยละ 19.5
เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใชยาสูบรูปแบบอื่นโดยสูบบุหรี่มวนเองมากที่สุด ใกลเคียงกับการ
สูบฮุกการ/บารากู คิดเปนรอยละ 19.5 และ 18.8 ตามลําดับ สถานที่สูบบุหรี่บานเพื่อนมากทีส่ ุด
รอยละ 29.3 รองลงมา คือที่บานตนเอง ใกลเคียงกับสถานที่สาธารณะคิดเปนรอยละ 23.0 และ
21.1 ตามลําดับ สวนสถานที่สูบบุหรี่นอยที่สุด คือ โรงเรียนและงานในสังคม นอกจากนั้นประมาณ
ครึ่งหนึ่งไมเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา สวนกลุมที่สูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาเปนบาง
วันมีประมาณ 1 ใน 3 คิดเปนรอยละ 35.9 และกลุมที่สูบบุหรี่ทุกวันในตอนเชาเปนสิ่งแรกมีเพียง
รอยละ 12.1
6.1.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
1) จําแนกตามเพศ
เยาวชนชายเคยสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้งมากกวาเยาวชนหญิงถึง 2 เทา คิดเปนรอยละ 42.3
และ 22.8 ตามลําดับ เปนไปในทิศทางเดียวกับการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมาเยาวชนชายมีการ
สูบมากกวาเยาวชนหญิง คิดเปนรอยละ 26.3 และ 10.1 ตามลําดับ เยาวชนชายมีการใชยาสูบอื่นๆ
มากกวาเยาวชนหญิง สําหรับยาสูบรูปแบบอื่นที่มีการใชมากที่สุดเยาวชนชายใชบหุ รี่มวนเองสวน
เยาวชนหญิงใชบาระกู
2) จําแนกตามระดับการศึกษา
การสูบบุหรี่อยางนอย 1 ครั้งพบในนักเรียนอาชีวศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.6
รองลงมา คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใกลเคียงกับมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 30.6
และ 30.5 ตามลําดับ สวนการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีการ
สูบมากที่สุดรอยละ 19.8 รองลงมาใกลเคียงกันระหวางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและอาชีวศึกษา
คิดเปน รอยละ 17.3 และรอยละ 16.6 ตามลําดับ
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การใชยาสูบอืน่ ๆทุกประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปลายมีการใชมากกวานักเรียนกลุมอื่น
โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตนใชบหุ รี่มวนเองมากที่สุด สวนนักเรียน
อาชีวศึกษาใชบาระกู ใกลเคียงกับการใชบหุ รี่มวนเอง
การสูบบุหรี่ของบุคคลในครัวเรือนของนักเรียนมัธยมศึกษาประมาณ 1 ใน 3 มีบุคคลใน
บานสูบบุหรี่อยูในปจจุบันไมรวมนักเรียน จํานวนคนที่สบู บุหรี่อยูระหวาง 1 - 6 คน เฉลี่ย 1.71 คน
ซึ่งประมาณ 1 ใน 4 หรือรอยละ 25.3 มีจํานวนผูสูบบุหรี่ในครอบครัว 1 คน สําหรับผูที่สูบบุหรี่
ในครอบครัวมากที่สุด คือ พอ รอยละ 27.2
บุคคลที่อยูใกลชิดเยาวชนทีส่ ูบบุหรี่มากที่สุด คือ พอคิดเปนรอยละ 31.8 เพื่อนสนิทคิดเปน
รอยละ 21.4 และแมสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 2.8 เพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหรี่เยาวชน
สวนใหญ รอยละ 74.1 ไมสูบบุหรี่อยางแนนอน และประมาณ 2 ใน 3 คนในครอบครัวเคยพูด
ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา สวนใหญรอยละ 78.9 ไมคิดจะสูบ
บุหรี่อยางแนนอน เชนเดียวกับในระยะอีก 5 ปขางหนากลุมเยาวชนสวนใหญรอยละ 77.8 ไมสูบ
อยางแนนอน ประมาณครึ่งหนึ่งของเยาวชนคิดวาการเลิกสูบบุหรี่ไมยากอยางแนนอน
6.1.3 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีมที ัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 10.1 กลุมเยาวชนที่
มีทัศนคติที่ไมดีตอการสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 36.9 และมีกลุมเยาวชนที่มีทัศนคติปานกลางตอการ
สูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 48.5
6.1.4 การไดรบั ควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีสว นใหญ รอยละ 80.6 คิดวาการไดรับควันบุหรีจ่ ากผูส ูบบุหรี่
ขางเคียงจะเปนอันตรายอยางแนนอน ในชวง 7 วันทีผ่ านมามีเยาวชนประมาณ 1 ใน 3 ที่มีผูสูบ
บุหรี่ในบาน ซึ่งเยาวชนประมาณ 1 ใน 5 หรือรอยละ 21.7 มีผูสูบบุหรี่ในบานทุกวันและมีผูสูบบุหรี่
อยูใกลกับเยาวชนในสถานทีอ่ ื่นนอกจากบานทุกวันรอยละ 28.5 ใกลเคียงกับมีผูสูบบุหรี่อยูใกล 1
– 2 วัน รอยละ 23.8
6.1.5 การไดรบั ทราบกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีเกินกวาครึ่งหนึ่งไดรับทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถาน
ที่สาธารณะ เรียงตามลําดับ ไดแก โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ( 100% ) บนรถประจําทาง/

83
รถสาธารณะ ศาสนสถาน ( เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน ) รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับ อากาศ
แตจัดเขตสูบบุหรี่ได สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด สวนสาธารณะ สถานีขนสง สถาน
บันเทิง ( ผับ บาร ) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา และบริเวณตลาดสด ตลาดนัดเปนสถานที่ที่เยาวชน
ทราบนอยที่สุดวาเปนเขตหามสูบบุหรี่
6.1.6 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีทเี่ คยสูบบุหรี่ประมาณ 2 ใน 3 มีความคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่และ
อีกประมาณ 1 ใน 3 ไมคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในชวง 1 ปที่ผานมามีกลุมที่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่
ประมาณ 2 ใน 3 โดยกวาครึ่งหนึ่งเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ 1 - 3 ครั้ง และสวนใหญรอยละ 72.3
มั่นใจในการเลิกสูบบุหรี่ คิดวาถาตองการเลิกสูบบุหรี่สามารถเลิกได และเยาวชนที่เคยสูบบุหรี่
ประมาณ 1ใน 4 หรือรอยละ 24.4 เคยไดรบั ความชวยเหลือหรือคําแนะนําจากเพื่อน รองลงมา คือ
เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ และจากเพื่อน
หรือบุคคลในครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีทเี่ คยสูบบุหรี่และปจจุบนั เลิกแลว เกือบครึ่งหนึ่ง คือรอยละ 41.9
ใชระยะเวลาในการเลิกสูบบุหรี่ 1 – 3 เดือนและประมาณ 1 ใน 5 ใชระยะเวลานาน 3 ปหรือ
มากกวานั้น วัตถุประสงคหลักที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ ประมาณ 2 ใน 3 มีเหตุผลดานสุขภาพ
ประมาณ 1 ใน 5 เลิกสูบบุหรี่เพราะครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่ และ เหตุผลอื่นๆ
6.1.7 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ในชวง 30 วันที่ผานมามีกลุมเยาวชนในจังหวัดนนทบุรปี ระมาณครึ่งหนึ่ง พบเห็นขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆ อยูในระดับมาก เชน โทรทัศน วิทยุ ปาย
โฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน ใกลเคียงกับกลุมที่พบเห็น
นอย คิดเปนรอยละ 46.4 และ 45.9 ตามลําดับ
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีไมอยากสูบบุหรี่มากที่สุด คือ
ภาพสูบแลวเปนมะเร็ง ชองปากซึ่งมีประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง คือรอยละ 40.6 รองลงมาไดแก ภาพ
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียงคิดเปนรอยละ 15.0 และภาพสูบแลวถุงลมพองตาย ใกลเคียงกับภาพ
ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอดคิดเปนรอยละ 12.8 และ 12.0 ตามลําดับ สวนภาพที่เหลือมีผลตอ
การสูบบุหรี่ของนักเรียนนอย
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ในชวง 30 วันที่ผานมาเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีประมาณครึ่งหนึ่ง พบเห็นขอความที่
เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่บางครั้งเมื่อไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุมหรืองานสังคม
และอีกประมาณ 1 ใน 5 พบเห็นขอความการหามสูบบุหรี่บอยมาก และเมื่อชมโทรทัศน วีดีโอ
หรือภาพยนตรประมาณครึ่งหนึ่งพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บางครั้ง
เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีทใี่ ชเสื้อผาที่มียหี่ อบุหรี่ติดอยู รอยละ 9.2 ไดแก ยี่หอมาลรโบ
โร กรองทิพย LM เขียวและแดง นอกจากนัน้ เยาวชนพบเห็นการโฆษณาบุหรีใ่ นรูปแบบตางๆ
บางครั้งมากที่สุดในทุกรูปแบบไดแก ประมาณ 1 ใน 4 คือ รอยละ 28.4 พบเห็นชื่อยี่หอบุหรีใ่ น
รายการแขงขันกีฬาหรือรายการทางโทรทัศน ประมาณ 2 ใน 3 คือรอยละ 36.1 พบเห็นการโฆษณา
บุหรี่ในแผนปายโฆษณา และประมาณ 1 ใน 4 คือ รอยละ 21.0 พบเห็นการโฆษณาบุหรีห่ รือ
สงเสริมการขายบุหรี่ในหนังสือพิมพหรือนิตยสารและ ประมาณ 1 ใน 4 พบเห็นการโฆษณาบุหรี่
ในงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตางๆ คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบางครั้ง ซึ่งสวนใหญ รอยละ 91.0
ไมเคยไดรับการไดรับแจกบุหรี่ฟรีหรือตัวอยางจากตัวแทนบุหรี่
6.1.8 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก 1) เพศ 2) ระดับการศึกษา 3) การไดรับความรูจากสื่อเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่ 4) การเขาถึงบุหรี่ 5) การพบเห็นชื่อยี่หอบุหรี่ในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอืน่ ๆ
ทางโทรทัศน 6) การสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชิด 7) การไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่ วกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ 8) การอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพในบทเรียน 9) ทัศนคติ
ตอการสูบบุหรี่
6.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีจากผลการศึกษา พบวา ประมาณ
หนึ่งในสามเคยลองสูบบุหรี่ และยังคงสูบในรอบ 30 วันที่ผานมารอยละ 18.1 ซึ่งหนวยงานที่
เกี่ยวของไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนควรหามาตรการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
โดยเฉพาะมีผูสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุ 10 ป เริ่มตั้งแตการใหความรูแ กเด็กและเยาวชนมากขึ้นปลูกจิต
สํานึกที่ถูกตองเหมาะสมในชองทางที่เยาวชนสามารถรับได เชน ทางอินเตอรเน็ต ปายใหความรู
และประชาสัมพันธในสถานศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหความรูแ กเยาวชนมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในโรงเรียน และควรหามาตรการกระตุน ใหเยาวชนใหมีความสนใจในปญหาบุหรี่มากขึ้น ไดแก
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การแขงขัน การประกวด การมอบรางวัล เปนตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสนับสนุน
ความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยบุหรี่ และพัฒนาสถานบําบัดรักษาผูติดบุหรี่ใหมีคณ
ุ ภาพ สรางและ
พัฒนาเครือขายรณรงคปองกันและแกปญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ผูปกครองตองมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลเยาวชนเพราะจากการวิจยั พบวาสถานทีส่ ูบบุหรี่ของเยาวชนมากที่สดุ
คือบาน
เพื่อนและบานตนเอง ผูปกครองจึงควรเปนแบบอยางทีด่ ีและใกลชิดกับเยาวชนมากขึ้น ใหความรู
คําแนะนําเกีย่ วกับโทษและพิษภัยของบุหรี่แกสมาชิกในครอบครัว
สรรพสามิตและเจาหนาที่ตาํ รวจ ควรเขมงวดควบคุมการกระทําความผิดสําหรับรานคาที่
ขายบุหรี่ จากการวิจยั ยังพบปญหามาก ไดแก รานขายของชํา รานสะดวกซื้อ ซึ่งเปนปญหาที่ยังไม
สามารถควบคุมไดดี บางแหงยังมีการขายบุหรี่ใหเด็กโดยไมคํานึงถึงอายุของเด็กวาถึงเกณฑหรือไม
จะตองสรางจิตสํานึกแกรานคาใหกระทําตามกฎหมายอยางเครงครัด การมอบรางวัลสําหรับรานคา
ที่ใหความรวมมือ การลงโทษทางกฎหมายอยางจริง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สรรพสามิต
และเจาหนาทีต่ ํารวจควรรวมมือกันตั้งเปนคณะทํางานออกตรวจอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้ง
การสงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสว นรวมมากขึ้นจะทําใหการดําเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบครอบคลุมและมีคุณภาพ
2. จากผลการศึกษา พบวา บุคคลที่อยูใกลชิดเยาวชนมีการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการ
สูบบุหรี่ของเยาวชนโดยเฉพาะพอของนักเรียนมีการสูบบุหรี่รอยละ 31.8 เพื่อนสนิทสูบบุหรี่รอยละ
21.4 ดังนั้นควรสรางความรูความเขาใจใหแกผูปกครองของเยาวชนโดยสงเสริมบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีบทบาทในการดําเนินงาน เชน การสัมมนา การจัดเวทีชมุ ชนหรือ
การเผยแพรผานหอกระจายขาว วิทยุชุมชน สําหรับหนวยงานระดับกระทรวงหรือภาคีเครือขาย
ซึ่งจะทําใหขาวสารสงถึง
ตางๆควรประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนใหมากขึน้ และสม่ําเสมอ
ประชาชนไดมากในยุคปจจุบัน สําหรับสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักใหกับ
เด็กและเยาวชนในการรักเพือ่ น หวงใยในสุขภาพของเพือ่ น การจัดชุมนุมตานอบายมุขในโรงเรียน
ใหมีบทบาทและดูแลเยาวชนไดอยางทัว่ ถึง
3. การเรียนการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียนมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน
จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีควรเพิ่มเนื้อหาในการใหความรูแกเยาวชนมาก
ขึ้น ซึ่งจะตองเปนการกระตุน โดยเนนการมีสวนรวมของเยาวชน เชน การจัดใหมีวันบุหรี่ประจํา
สัปดาห การพัฒนาศักยภาพของครูอาจารยที่มีหนาทีใ่ นการใหความรู การพัฒนาหลักสูตรให
นาสนใจ รวมทั้งสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดานบุหรี่ดีเดนใหไดรับรางวัลเพื่อเปน
การสรางขวัญและกําลังใจ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหรือใหความรูเกีย่ วกับโทษและพิษภัย
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ของบุหรี่ใหมคี วามหลากหลายและเหมาะสมกับเยาวชน
ปองกันและแกไขปญหาบุหรี่ในโรงเรียน

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการ

นอกจากนั้นควรสรางกลุมและเครือขายปองกันและแกไขปญหาบุหรี่ในโรงเรียน ทุกระดับ
เพื่อเปนกลุมทีเ่ ฝาระวังปญหาบุหรี่ในโรงเรียน อีกประการหนึ่งควรปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน
ทุกแหงใหมีความสะอาด สวยงาม สะดวกในการพบเห็นไมใหมแี หลงมั่วสุมจะเปนการปองกัน
เยาวชนไมใหมีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
3. การรับทราบกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีสถานที่สาธารณะบางแหงที่เยาวชนไมคอยรูจกั เชน บริเวณ
ตลาดนัด บริเวณตลาดสด เปนตน หนวยงานที่เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธ เชน จัดทํา
สติ๊กเกอรติดตามสถานที่สาธารณะ เพิ่มมาตรการบังคับใชกฎหมายในสถานที่สาธารณะ ถามีการ
กระทําความผิดควรดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด การอบรมใหความรูแกผูมีสวนเกีย่ วของ
ในสถานที่สาธารณะเพื่อเปนเครือขายในการปองกันปญหาการบริโภคยาสูบ เชน กลุมแมคา กลุม
ผูคารายยอยในหางสรรพสินคา เปนตน
6.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั อาจใชตัวแปรที่เกี่ยวของกับเยาวชนไมครอบคลุมทุกประเด็น ดังนั้น
ผูสนใจที่จะทําการวิจยั ครั้งตอไป อาจจะมีตัวแปรอื่นๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
เชน ตัวแปรทางดานจิตวิทยา ตัวแปรเกีย่ วกับสถานที่พกั อาศัย ตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ รวมทัง้
สัมพันธภาพในครอบครัว เปนตน
2. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และระดับอาชีวศึกษา อาจจะตองเพิ่มระดับประถมศึกษาในชวงชัน้ ที่ 2 คือ ชั้นประถมศึกษาปที่
4 – 6 รวมดวยเพื่อความสมบูรณของขอมูล ซึ่งอาจทําใหไดรับขอมูลเพิ่มมากขึ้น สามารถนํามา
กําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาบุหรี่ใหมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น
3. การวิจยั ครัง้ นี้เปนการวิจยั เชิงปริมาณ ผูท ี่สนใจจะทําการศึกษาในครั้งตอไปควรจะมีการ
ศึกษาในเชิงคุณภาพรวมดวย เชน การสัมภาษณเชิงลึกผูม ีสวนเกีย่ วของ ซึ่งจะทําใหไดรับขอมูลมาก
ยิ่งขึ้น โดยศึกษากลุมตัวอยางที่มีขนาดเล็กลงและสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
โครงการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดนนทบุรี” นี้เปนความรวมมือ
ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 จังหวัด
ไดแก จังหวัดนนทบุรี ระนอง แมฮองสอน ชัยภูมิ ตรัง และเพชรบูรณ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการเฝา
ระวังและการดําเนินการเพื่อการควบคุมยาสูบทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศตอไป
การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดนนทบุรี ยืนยันวา
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 62 ขอ แบงเปน 7
สวนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหรีจ่ ากผูสูบบุหรี่ขางเคียง
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล
โดยแตละขอถามใหนกั เรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองวางที่ตรงกับความจริงหรือความคิดเห็น

สวน ดังนี้
13
ขอ
17
ขอ
4
ขอ
6
ขอ
10
ขอ
4
ขอ
4
ขอ

หรือเติมขอความใหสมบูรณใน

ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย หากมีขอ
สงสัยประการใด สามารถติด ต อไดที่ นางวิลาวัณย ประที ปแกว สํ านั กงานสาธารณสุขจั งหวั ด
นนทบุรี หมู8 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เบอรโทรศัพท 085-1297883
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
(นางวิลาวัณย ประทีปแกว)
หัวหนาโครงการวิจัย
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คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในสวนที่ 1–7 ใหหมายถึงบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานทัง้
ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอที่ 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
6) ทุกวัน
4) 10 – 19 วัน
5) 20 – 29 วัน
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)
1. ซื้อจากหางสรรพสินคา
2. ซื้อจากรานสะดวกซื้อ
3. ซื้อจากรานขายของชํา
4. ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ
5. ฝากใหผอู ื่นซื้อแทน
6. ขอจากผูอื่น
7. ผูอื่นใหบุหรี่
8. ไดมาโดยวิธีการอื่น ระบุ..................
9. ไมเคยไดบุหรี่มาสูบในชวง 30 วันทีผ่ านมา
6. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานสูบบุหรี่ยี่หอใด
1. ระบุยี่หอ............................... 2. ยี่หอใดก็ได
3. ไมทราบยี่หอ
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. ไมไดซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
9. โดยปกติทานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท
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10. ในชวง 30 วันที่ผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง
เกณฑกําหนดใชหรือไม
1. ไมเคยซือ้ บุหรี่เองในชวง 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. ที่บานเพือ่ น
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
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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. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบ
บุหรี่
1. มากกวา
2. นอยกวา
3. ไมแตกตางกัน
24. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไม
สูบบุหรี่
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
3. เลิกคบเปนสวนใหญ
4. เลิกคบทั้งหมด
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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
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
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
4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหรี่
3. ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่
5. บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน
6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
7. อื่น ๆ ระบุ..................................
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
41. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเห็นขอความเกีย่ วกับการรณรงคหามการสูบบุหรี่ในสื่อประเภท
ตาง 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 ทานพบ
เห็นขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่บอยเพียงใด
1. ไมเคยไปงานดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
3. พบเห็นบางครั้ง
4. ไมเคยพบเห็นเลย
43. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่
บอยเพียงใด
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 ในหนังสือพิมพ
หรือนิตยสาร บอยเพียงใด
1. ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว
2. พบเห็นบอยมาก
4. ไมเคยพบเห็นเลย
3. พบเห็นบางครั้ง
48. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนุม
ทานพบเห็นการโฆษณาบุหรี่บอยเพียงใด
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. ไมไดรับ
3. ไมแนใจ
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51. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่ วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับ
ทานจึงสูบบุหรี่หรือไม
1. มี
2. ไมมี
3. ไมแนใจ
52. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ ลว ทานไดรบั การสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่
เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง มีกลิ่นปาก และสาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน หรือไม
2. ไมไดรับ
3. ไมแนใจ
1. ไดรับ
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 ปจจุบนั มีใครสูบบุหรี่หรือไม
1. มี (ตอบขอ 57.1 และ 57.2) 2. ไมมี (ยุตกิ ารตอบแบบสอบถาม)
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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