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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบเชิงพรรณนาภาค
ตัดขวาง เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การการสูบบุหรีม่ วนเองของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ กลุมตัวอยาง 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามซึ่งไดหาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟา ไดคาเทากับ 0.7 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาและ Chi-square test

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบของบุหรีม่ วนเองตอสุขภาพอยูใ นระดับปานกลาง
และมีทศั นคติเกีย่ วกับการสูบบุหรีม่ วนเอง ในระดับปานกลาง
ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

Abstract
This cross-sectional study was conducted to examine factors related to hand-rolled cigarette smoking
behavior among people in Muang District, Chaiyaphum Province. Four hundred people were invited to
response the questionnaire. Content validity of the questionnaire was examined and reliability, the Cronbach’s
alpha coefficient, was 0.7. Data analysis were performed by using descriptive statistics and Chi-square test.
Findings reveal that the knowledge on effects of hand-rolled cigarettes and the attitude concerning
hand-rolled cigarette smoking are at the moderate level. There are relation between hand- rolled cigarette
smoking behavior and the selected predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors at p<.05.
ไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
*อาจารย ภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ความสําคัญของปญหา

เพี่อการควบคุมยาสูบ, 2552)
ผลการวิจยั ทีผ่ า นมาพบวา ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ
ตอการสูบบุหรีม่ วนเองคือ ราคาถูกกวาบุหรีโ่ รงงาน นอกจากนี้
ยังสามารถหาซือ้ ไดในรานคายอยในชุมชนทัว่ ไป (บัวพันธ
พรหมพักพิงและคณะ, 2550) ซึ่งผูใชแรงงาน/กรรมกร
เปนอาชีพที่มีจํานวนผูสูบบุหรี่มวนเองสูงถึงรอยละ 37.0
(ภาสกร รัตนเดชสกุล และคณะ, 2551) นอกจากนีย้ งั พบ
วาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ การสูบบุหรีม่ หี ลายปจจัย เชน
เพศ (กมลชนก ขําสุวรรณ, 2549) อายุ (ภาสกร รัตนเดชสกุล
และคณะ, 2551) ความรู (อารยา หาอุปละ, 2547) เปนตน
เนือ่ งจากงานวิจยั ทีผ่ า นมาสวนใหญเปนการเรือ่ งนีโ้ ดยใช
แนวคิด PRECEDE Framework เพือ่ ทราบถึงปจจัยสําคัญ
ที่ทําใหมีผูเริ่มสูบบุหรี่มวนเองมากขึ้น ใชเปนแนวทางใน
การจัดโครงการลดจํานวนผูส บู บุหรีม่ วนเอง รวมทัง้ ปองกัน
นักสูบหนาใหม ของประชาชนตอไป

บุหรี่เปนปจจัยเสี่ยง ที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตเปน
อันดับสาม รองจากเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยและการ
ดืม่ สุรา (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,
2552) ควันบุหรี่เปนแหลงของสารกอมะเร็งที่สําคัญของ
มนุษย นอกจากนีบ้ หุ รีย่ งั เปนสาเหตุของโรคตาง ๆ อีกมาก
เชน สมองเสือ่ ม เสนเลือดสมองแตก เปนตน (ทัศนา บุญทอง,
ผองศรี ศรีมรกต และ สุรนิ ธร กลัมพากร, 2551) การสํารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย พ.ศ. 2554 พบวา
ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 53.9 ลานคน เปน
ผูสูบบุหรี่มากถึง 11.5 ลานคน หรือรอยละ 21.4 โดย
สูบบุหรี่เปนประจํา 9.9 ลานคน สวนใหญสูบบุหรี่ที่ผลิต
จากโรงงาน (รอยละ 51.5) รองลงมาคือบุหรีม่ วนเอง (รอยละ
48.1) ผูที่มีบานพักอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีอัตราการ
สูบบุหรีม่ วนเองมากกวาในเขตเทศบาลถึง 3 เทา เนือ่ งจาก
มีราคาถูกกวาบุหรีซ่ องและสามารถจัดหาไดงา ย (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2555) จังหวัดชัยภูมิมีอัตราการสูบบุหรี่ใน
ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป รอยละ 22.54 ลดลงจาก
เมื่อ พ.ศ. 2550 ที่มีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 26.67 แตยัง
พบวา การสูบบุหรีม่ วนเองยังสูงถึงรอยละ 69.82 ( ศิรวิ รรณ
พิทยรังสฤษฏ, กุมภการ สมมิตร และ ประภาพรรณ เอีย่ ม
อนันต, 2555) ซึง่ หลังจากทีร่ ฐั บาลออกมาตรการเพิม่ ภาษี
บุหรีแ่ บบซอง นักสูบบางสวนจึงเปลีย่ นมาสูบบุหรีแ่ บบมวน
เองมากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูก โดยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ถึง
รอยละ 27.6 ผูสูบยาเสนมีความตระหนักถึงพิษภัยจาก
การสูบอยูในระดับที่ตํ่ามากและเขาใจวาบุหรี่มวนเองมี
อันตรายนอยกวาบุหรีซ่ อง (บัวพันธ พรหมพักพิงและคณะ,
2550) บุหรี่มวนเองทําใหเกิด มะเร็งปอด ถุงลมโปงพอง
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ไดเชนเดียวกับบุหรีซ่ อง สวนกระดาษ
ที่ใชมวนหากเปนกระดาษที่มีสีสัน จะเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเปนมะเร็งในชองปาก (ศูนยวิจัยและจัดการความรู

วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการสูบ
บุหรี่มวนเองของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สมมุติฐานการวิจัย
1. ปจจัยนํา (Predisposing factors) คือ ความรู
ความเชือ่ เจตคติ คานิยม ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ใิ นเรือ่ ง
นั้นและคุณลักษณะทางประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การศึกษา อาชีพ ความรู
เกีย่ วกับผลกระทบจากการสูบบุหรีม่ วนเอง ทัศนคติเกีย่ วกับ
การสูบบุหรีม่ วนเอง มีความสัมพันธกบั การสูบบุหรีม่ วนเอง
ของประชาชนใน อําเภอเมือง ชัยภูมิ
2. ปจจัยเอื้อ (Enabling factors) คือปจจัยที่
อํานวยความสะดวกใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมที่สนใจ
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก การเขาถึงบุหรี่มวนเอง มีความ
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สัมพันธกบั การสูบบุหรีม่ วนเองของประชาชนใน อําเภอเมือง
ชัยภูมิ
3. ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) คือปจจัยที่
บุคคลไดรบั การสนับสนุนหรือลงโทษจากการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ทีส่ นใจ ซึง่ มีผลใหเกิดการปฏิบตั ติ อ เนือ่ ง ในการวิจยั ครัง้ นี้
ไดแก การสูบบุหรีม่ วนเองของคนในครอบครัว การสูบบุหรี่
มวนเองของเพือ่ นสนิท การไดรบั ขาวสารเกีย่ วกับอันตราย
ของบุหรีม่ วนเองตอสุขภาพ มีความสัมพันธกบั การสูบบุหรี่
มวนเองของประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ให 0 คะแนน ไมแนใจให 0 คะแนน แบงความรูเ ปน 3 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 0.00–5.00 หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับผล
กระทบการสูบบุหรี่ระดับตํ่า คะแนนเฉลี่ย 6.00–10.00
หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับผลกระทบการสูบบุหรี่ระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 11.00–15.00 หมายถึง มีความรู
เกีย่ วกับผลกระทบการสูบบุหรีร่ ะดับสูง สวนที่ 3 แบบสอบถาม
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มวนเอง จํานวน 15 ขอ มี
ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating scale)
5 ระดับ และใหคะแนนดังนี้ เห็นดวยอยางยิ่ง (5 คะแนน)
เห็นดวย (4 คะแนน) ไมแนใจ (3 คะแนน) ไมเห็นดวย
(2 คะแนน) และ ไมเห็นดวยอยางยิง่ (1 คะแนน) การแปลผล
แบงเปน 3 ระดับดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง
มีระดับความเห็นตํ่า คะแนนเฉลี่ย 2.34–3.67 หมายถึง
มีระดับความเห็นปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00
หมายถึง มีระดับความเห็นมาก สวนที่ 4 แบบสอบถาม
การไดรับขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่มวนเองตอ
สุขภาพ จํานวน 5 ขอ เปนคําถามที่ใหเลือกตอบหลาย
ตัวเลือก สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
มวนเอง จํานวน 15 ขอเปนคําถามที่ใหเลือกตอบหลาย
ตัวเลือกและเติมคําในชองวาง
ผูว จิ ยั ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ โดย
ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้ หา แลวนําไปทดสอบกับประชาชนทีม่ อี ายุ 15 ปขนึ้ ไป
จํานวน 30 คน ทีอ่ าศัยอยูใ นเขตตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ แลวนํามาหาความเที่ยง (Reliability) โดย
การหาสัมประสิทธิ์ อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)
ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.7
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั สงหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล ไปยังผูอ าํ นวย
การโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทั้ง 10 ตําบล และ
ขอความอนุเคราะหเจาหนาทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุขประจํา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาค
ตัดขวาง (Cross-sectional descriptive design)
ประชากร ไดแก ประชาชนอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป
ทีอ่ าศัยอยูใ นเขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 184,431 คน
ณ ธันวาคม พ.ศ. 2553 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)
ขนาดกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของยามาเน
(Yamane, 1973) ไดจาํ นวนตัวอยาง 400 คน สุม ตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน โดยสุมเขตการปกครอง 10 ตําบลจาก
ทั้งหมด19 ตําบล ของอําเภอเมือง โดยการจับฉลากแบบ
ไมแทนที่ แลวเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ ตามจํานวน
ที่กําหนดไวแตละตําบล
เครือ่ งมือวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ มา
โดยคนควาจากตํารา ทฤษฏี และผลการวิจยั ทีผ่ า นมา แบง
ออกเปน 5 สวนดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
จํานวน 9 ขอ ประกอบดวยขอมูล เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่
มวนเอง จํานวนสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรีม่ วนเอง สวนที่
2 แบบวัดความรูเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ
จํานวน 15 ขอ มี 3 ตัวเลือก คือ ใช ให 1 คะแนน ไมใช
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แหงละ 2 คน เปนผูช ว ย
วิจัย โดยผูวิจัยประชุม ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
ลักษณะกลุม ตัวอยาง ขัน้ ตอนในการดําเนินกิจกรรม เครือ่ งมือ
วิจยั และการเก็บรวบรวมขอมูล จนเปนทีเ่ ขาใจตรงกัน แลว
ผูช ว ยวิจยั สํารวจจํานวนประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และ
วางแผนเก็บขอมูลรวมกับผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยผูว จิ ยั และผูช ว ยวิจยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค และให
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
การพิทกั ษสทิ ธิกลุม ตัวอยาง ผูว จิ ยั เคารพในการ
ตัดสินใจของผูเ ขารวมวิจยั โดยผูเ ขารวมวิจยั สมัครใจกลาว
ยินยอมใหขอมูลดวยวาจา การปฏิเสธหรือยุติการเขารวม
วิจัยจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการใชบริการสุขภาพตาม
สิทธิที่พึงไดรับ โดยผูวิจัยใชรหัสแทนชื่อผูเขารวมวิจัยใน
แบบสอบถาม และเก็บรักษาขอมูลทีไ่ ดเปนความลับ โดย
เขียนเผยแพรผลการวิจัยในภาพรวม
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด–ตํ่าสุด) และ
Chi-square test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05

กลุม ตัวอยาง 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ
86.3) อายุเฉลี่ย 39.7 ป สถานภาพสมรส (รอยละ 67.2)
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 49.5) อาชีพ
รับจาง/ลูกจาง (รอยละ 40.5) คามัธยฐานของรายไดตอ เดือน
เทากับ 5,320 บาท ความรูเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่
มวนเองตอสุขภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู
ระดับปานกลาง (รอยละ 58.0) ขอที่มีความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองมากที่สุด (ตอบถูกตอง รอยละ 88.2) ไดแก การ
สูบบุหรีม่ วนเองทําใหมกี ลิน่ ตัวและกลิน่ ปาก ขอทีม่ คี วามรู
ความเขาใจที่ถูกตองนอยที่สุด (ตอบถูกตอง รอยละ 8.0)
ไดแก นิโคตินในบุหรีม่ วนเองเปนสารเคมีที่ทําใหเกิดมะเร็ง
สวนทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มวนเอง พบวา
กลุมตัวอยางมีทัศนคติฯ ระดับปานกลาง ในรายขอพบวา
กลุม ตัวอยางสวนใหญเห็นดวย ในประเด็นการเลิกบุหรีไ่ ด
ทําใหสขุ ภาพดีขนึ้ สวนประเด็นการเห็นดวยนอยทีส่ ดุ ไดแก
การสูบบุหรีม่ วนเองทําใหสมองปลอดโปรงและคลายเครียด
(ตาราง 1)
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับการสูบบุหรี่มวนเองเปนรายขอ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มวนเอง
การเลิกบุหรี่ไดทําใหสุขภาพดีขึ้น
การสูบบุหรี่ทุกชนิด นําชีวิตสูความตาย
บุหรี่มวนเองราคาถูกกวาบุหรี่ซอง
การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เชน วัด ถือวาผิดกฎหมาย
สังคมไมยอมรับผูหญิงที่สูบบุหรี่มวนเอง
การสูบบุหรี่มวนเองอันตรายเทากับบุหรี่ซอง
คนที่สูบบุหรี่มวนเอง เปนคนที่คิดไดเร็วและขยันทํางาน
การสูบบุหรี่มวนเองไมทําใหติดเหมือนบุหรี่ซอง
การสูบบุหรี่มวนเองไมนารังเกียจเทากับบุหรี่ซอง
การสูบบุหรี่มวนเองทําใหสามารถเขากับคนอื่นไดงาย
การสูบบุหรี่มวนเองไมเทหเทากับบุหรี่ซอง
การสูบบุหรี่มวนเองปลอดภัยเพราะใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติทั้งหมดไมมีการปรุงแตง
การสูบบุหรี่มวนเองเปนวัฒนธรรมทองถิ่น
บุหรี่มวนเองรสชาติดีกวาบุหรี่ซอง
การสูบบุหรี่มวนเองทําใหสมองปลอดโปรงและคลายเครียด
รวม

x

SD

4.51
4.39
4.06
3.97
3.79
3.59
3.39
3.26
3.25
3.23
3.13
3.01
2.97
2.93
2.82
3.49

0.90
0.88
0.85
1.06
1.26
1.13
1.09
1.14
1.03
1.10
1.17
1.13
1.16
0.99
1.16
0.48

พบวา รอยละ 53.0 มีสมาชิกในครอบครัวทีส่ บู บุหรีม่ วนเอง
สวนใหญเปนบิดา และรอยละ 57.3 มีเพือ่ นสนิททีส่ บู บุหรี่
มวนเอง สวนพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเอง พบวา เปน
ผูสูบบุหรี่มวนเอง 157 คน สูบบุหรี่ซอง 108 คน และ
สูบบุหรี่ทั้งสองแบบ 17 คน (ตาราง 2)

สวนการไดมาของบุหรี่ กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
สวนใหญ รอยละ 79.2 ไดบหุ รีม่ าโดยการซือ้ เอง จากราน
ขายของชํา ไดรบั ขาวสารเกีย่ วกับอันตรายของบุหรีม่ วนเอง
ตอสุขภาพในรอบ 6 เดือนที่ผานมารอยละ 92.5 สวนดาน
การสูบบุหรีม่ วนเองของคนในครอบครัวและของเพือ่ นสนิท
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประวัติการสูบบุหรี่ (n=400 )
ประวัติการสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
เคยสูบ
- บุหรี่มวนเอง (ยาเสน)
- บุหรี่ซอง (บุหรี่โรงงาน)
- ทั้งบุหรี่ซองและบุหรี่มวนเอง

จํานวน
118
282
157
108
17

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัย
เอื้อ และปจจัยเสริม กับการสูบบุหรี่มวนเอง ดวยสถิติ
Chi-square พบวา ปจจัยนํา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได ระดับการศึกษา อาชีพ ความรูเกี่ยวกับผล
กระทบจากการสูบบุหรี่มวนเอง และทัศนคติเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่มวนเอง มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่มวนเอง
(p < .05) ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงบุหรี่มวนเอง มีความ

รอยละ
29.5
70.5
55.7
38.3
6.0

สัมพันธกบั การสูบบุหรีม่ วนเอง (p < .05) ปจจัยเสริม ไดแก
การสูบบุหรี่มวนเองของคนในครอบครัว การสูบบุหรี่มวน
เองของเพือ่ นสนิท มีความสัมพันธกบั การสูบบุหรีม่ วนเอง
(p < .05) สวนการไดรบั ขาวสารเกีย่ วกับอันตรายของบุหรี่
มวนเองตอสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่มวน
เอง (p = .49) (ตาราง 3)

ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และ ปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชน
(n = 400)
ตัวแปรที่ศึกษา
ปจจัยนํา
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- รายได
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ความรูเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่มวนเองตอสุขภาพ
- ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มวนเอง
ปจจัยเอื้อ
- การเขาถึงบุหรี่มวนเอง
ปจจัยเสริม
- การสูบบุหรี่มวนเองของคนในครอบครัว
- การสูบบุหรี่มวนเองของเพื่อนสนิท
- การไดรับขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่มวนเองตอสุขภาพ
20

χ2

df

p-value

24.32
71.20
37.01
16.94
79.17
54.18
42.40
47.60

1
4
2
4
4
4
2
2

< .001
< .001
< .001
.002
< .001
< .001
< .001
< .001

27.15

3

< .001

23.82
22.89
0.47

1
1
1

< .001
< .001
.490
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การอภิปรายผลการวิจัย

มากที่สุด เนื่องจากบุหรี่มวนเองหาซื้องายตามรานขาย
ของชําทั่วไป (บัวพันธ พรหมพักพิงและคณะ, 2550)
สอดคลองกับ กมลชนก ขําสุวรรณ (2549) ทีพ่ บวา จํานวน
รานขายของชําในหมูบานเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การสูบบุหรี่ของวัยรุนในพื้นที่เฝาระวังทางประชากร
กาญจนบุรี สวนปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับการสูบ
บุหรีม่ วนเองไดแก การสูบบุหรีม่ วนเองของคนในครอบครัว
และการสูบบุหรีม่ วนเองของเพือ่ นสนิท พบวา กลุม ตัวอยาง
สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่มวนเอง สวนใหญ
เปนบิดา จะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเอง มากกวาผูที่
ไมมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มวนเอง อธิบายไดวา การที่มี
บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่จะสงผลใหคนในครอบครัว
มีพฤติกรรมเลียนแบบในการสูบบุหรี่ตาม สอดคลองกับ
จินตนา จารุสมบัติ (2546) ที่พบวา สภาพครอบครัว มีผล
ตอพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องคนงาน อิทธิพลของเพือ่ นจะ
มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรีม่ วนเอง สอดคลองกับ กมลภู
ถนอมสัตย (2554) ที่พบวา อิทธิพลของเพื่อนคือเหตุผล
สําคัญในการตัดสินใจสูบบุหรีค่ รัง้ แรก และการสูบบุหรีข่ อง
เพือ่ นสนิททัง้ หญิงและชายมีผลตอการสูบบุหรีใ่ นทุกกลุม
อายุ

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 55.7
สูบบุหรี่มวนเอง สอดคลองกับ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ
กุมภการ สมมิตร และประภาพรรณ เอี่ยมอนันต (2555)
ทีร่ ะบุวา จังหวัดชัยภูมมิ อี ตั ราการสูบบุหรีม่ วนเองสูงถึงรอยละ
69.82 สวนปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การสูบบุหรีม่ วนเอง
พบวา ปจจัยนํา ที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่มวนเอง
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การศึกษา อาชีพ
ความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่มวนเอง และ
ทัศนคติเกีย่ วกับการสูบบุหรีม่ วนเอง สอดคลองกับ กมลชนก
ขําสุวรรณ (2549) ที่พบวา เพศมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการดื่มสุราและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สวน
อายุทสี่ บู บุหรีม่ วนเองมากทีส่ ดุ คือชวง 45-54 ป ซึง่ เปนวัย
กลางคนทีต่ อ งทํางานหารายได อาจจะเกิดความเครียดซึง่
นําไปสูก ารสูบบุหรีม่ วนเองเพือ่ ผอนคลายความเครียด จึง
ทําใหอัตราการการสูบบุหรี่ของคนในวัยนี้สูงกวาในวัยอื่น
สอดคลองกับ ภาสกร รัตนเดชสกุลและคณะ (2551) ทีพ่ บ
วา อายุมคี วามสัมพันธกบั การสูบบุหรี่ สวนความรูเ กีย่ วกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่มวนเอง พบวา กลุมที่มีความรู
ระดับปานกลาง มีการสูบบุหรีม่ วนเองมากทีส่ ดุ สอดคลอง
กับ อารยา หาอุปละ (2547) ทีพ่ บวา กลุม ทีไ่ ดรบั โปรแกรม
การใหคาํ ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุม จะมีคความเชือ่ ดาน
สุขภาพในการปองกันการสูบบุหรีส่ งู กวากลุม ควบคุม เมือ่
พิจารณาทัศนคติเกีย่ วกับการสูบบุหรีม่ วนเอง พบวา กลุม
ตัวอยางที่เห็นดวยระดับปานกลาง มีการสูบบุหรี่มวนเอง
มากที่สุด สอดคลองกับ ผกาวดี พรหมนุช (2549) ที่พบวา
ทัศนคติและความคิดเห็นบางเรื่อง มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูไมสูบบุหรี่หรือสูบประจําวัน
ปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่มวนเอง ไดแก
การเขาถึงบุหรี่มวนเอง พบวา การเขาถึงบุหรี่มวนเอง คือ
ราคาถูก เปนเหตุผลทีท่ าํ ใหกลุม ตัวอยางเลือกสูบบุหรีม่ วนเอง

ขอเสนอแนะ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรจะดําเนินการศึกษา
กลวิธใี นการปองกันการสูบบุหรีม่ วนเอง เชน อบรมใหความรู
เรือ่ งบุหรีม่ วนเองวามีอนั ตรายและมีสารทีท่ าํ ใหเกิดมะเร็ง
เทากับบุหรีซ่ อง และสงเสริมทัศนคติตอ การสูบบุหรีม่ วนเอง
ที่ถูกตอง โดยการกระตุนบุคคลสําคัญในชุมชนใหมีสวน
รวมในกระบวนการวิเคราะหปญ
 หา วางแผน การดําเนินการ
และการประเมินผล สําหรับการงดและหยุดสูบบุหรีส่ าํ หรับ
ประชาชนในชุมชนเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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