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บทคัดยอ

เกี่ยวกับบุหรี่อยูในระดับสูง รอยละ 63.56 มีทัศนคติ
เกีย่ วกับการไมสบู บุหรีอ่ ยูใ นระดับปานกลาง รอยละ 63.27
และรูวาบุหรี่มีผลเสียตอสุขภาพ รอยละ 96.79 สําหรับ
นักศึกษากลุม ทีส่ บู บุหรี่ มีสาเหตุทเี่ ริม่ สูบคืออยากทดลอง
สูบ รอยละ 80.77 และสูบทุกวันรอยละ 42.31 และรอยละ
57.69 มีคาใชจายในการสูบบุหรี่เดือนละ 301-400 บาท
เหตุผลในการสูบบุหรี่ที่พบมากที่สุด คือ เพื่อผอนคลาย
(รอยละ76.92) แนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
สวนใหญแกปญ
 หาดวยตนเองโดยการ “ปฏิเสธ” มากทีส่ ดุ
(รอยละ 53.64) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปญหาการ
สูบบุหรีย่ งั คงมีอยูแ ละมีแนวโนมวาอาจจะเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ ง
มาจาก การเขาถึงทีง่ า ย ปจจัย การปรับตัว การดําเนินชีวติ
ของนักศึกษา สงผลใหเกิดความเครียด สิ่งเหลานี้มีผลตอ
การเริม่ สูบบุหรี่ สวนในกลุม ทีส่ บู บุหรีน่ นั้ พบวายังขาดแรง
จูงใจในการที่จะเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากยังไมตระหนักถึง
ผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสถานการณ
การสูบบุหรี่ ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับการ
ไมสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมถึง แนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ปการศึกษา
2556 จํานวน 343 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับการไม
สูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ วิเคราะห
ขอมูลโดยหาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ78.13) อายุเฉลี่ย 18.5 ป ภูมิลําเนาอยูใน
จังหวัดชัยภูมิ (รอยละ 52.77) และไมสูบบุหรี่ (รอยละ
92.72) รอยละ 38.19 ระบุวามีคนในครอบครัวสูบบุหรี่
สวนใหญเปนพอ ดานความรูพบวากลุมตัวอยางมีความรู
*อาจารยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
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Abstract
The objectives of this study were to examine smoking situation, knowledge about tobacco, attitude
towards not smoking, smoking behavior, and how to prevent and manage problems of tobacco smoking.
Sample was 343 first-year students from all faculties of Chaiyaphum Rajabhat University, academic year
2013. Data was collected using questionnaires. Data analysis was performed and presented in frequency,
percentage, mean, standard deviation, and minimum-maximum score.
Results reveal that most respondents were female (78.13%), average was 18.5 years old, and
currently live in Chaiyaphum (52.77%) and not smoking (92.72%). Almost 40 percent of the respondents
reveal that their family member smoke, most of them were their fathers. The knowledge about tobacco was
most found at high level (63.56%). The attitude towards not smoking was at moderate level (63.27%) and
most of them (96.79%) knew that smoking could harm their health. Respondents who were smokers told that
the most reason of start smoking (80.77%) was just trying and 42.31% of them were smoking everyday.
Almost 60% of smokers paid for tobacco at 301-400 bahts per month and the most reason of smoking (76.92%)
was for relaxation. The way to prevent and manage problems of smoking was most performed by themselves,
as 53.64% of respondents would say “no” for tobacco offering. These results reveal that tobacco smoking is
still being the problem and tend to increase from the easy access to tobacco. As freshmen’s stress on lifestyle
adaptation and studying, these youth might start smoking. For the smoker students, they had no concern on
health hazardous from smoking and had no motivation to stop smoking.

ความสําคัญของปญหา
อันดับ 1 คือ โรคถุงลมโปงพอง นอกจากนีจ้ ากการคาดคะเน
ทางระบาดวิทยาในอีก 20 ปขางหนา ทั่วโลกจะมีจํานวน
ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นเปนปละ 10 ลานคน
หรือนาทีละ 20 คน ทัง้ นี้ มีกลุม เยาวชนทีเ่ ริม่ ใชบหุ รี่ ประมาณ
80,000 – 100,000 คน ทั่วโลก และในอนาคต เด็ก 250
ลานคนจะตองเสียชีวติ เนือ่ งจากพิษภัยของบุหรี่ (กรองจิต
วาทีสาธกกิจ, 2555) ประเทศไทยเปน 1 ใน 15 ประเทศ
ที่มีอัตราประชากรสูบบุหรี่มากที่สุดในโลก และเปน 1
ใน 4 ของประเทศในแถบเอเชียที่มีอัตราการสูบบุหรีข่ อง
กลุม เยาวชนสูงทีส่ ดุ (สํานักงานสถิตแิ หงชาติ, 2551) ขอมูล
ของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ

ปจจุบนั ทัว่ โลกมีผสู บู บุหรีป่ ระมาณ 1,000 ลานคน
และคาดการณวาภายในป พ.ศ. 2568 จะเพิ่มขึ้นถึงกวา
1,600 ลานคน รายงานสรุปสถานการณการควบคุมการ
บริโภคยาสูบของประเทศไทย ระบุวา มีผูสูบบุหรี่ในป
พ.ศ. 2554 มากถึง 11.5 ลานคน โดยสูบเปนประจํา 9.9
ลานคน ผูชายสูบบุหรี่มากกวาผูหญิง 20 เทา ที่สําคัญ
เยาวชนไทยอายุ 15-24 ป เริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้น และจาก
รายงานขององคการอนามัยโลก ป 2554 พบวาบุหรีเ่ ปน
สาเหตุทาํ ใหประชากรทัว่ โลกเสียชีวติ จากโรคปละกวา 6 ลาน
ราย หรือเฉลีย่ นาทีละ 11 ราย สวนในประเทศไทยมีรายงาน
การเสียชีวิตปละเกือบ 50,000 ราย และสาเหตุการตาย
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(ศจย.) ป 2555 (ศิริวรรณ พิทยรังสรรค และคณะ,2555)
สรุปไววา ภาคใตมอี ตั ราประชากรสูบบุหรีส่ งู สุดเปนอันดับ
1 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มสูบบุหรี่
ครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ป ในเพศชาย และ 21 ป ในเพศหญิง
โดยพบวา ผูท เี่ ริม่ สูบบุหรีเ่ มือ่ อายุนอ ยทีส่ ดุ เริม่ ทีอ่ ายุเพียง
6 ป ปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหเริม่ สูบบุหรีโ่ ดยเฉพาะในกลุม ของ
วัยรุน ไดแก วัยรุนสามารถเขาถึงบุหรี่ไดงาย รวมถึงสื่อ
โฆษณาเกี่ยวกับบุหรี่มีใหเห็นเกือบทุกวัน อีกทั้งวัยรุนเปน
วัยที่อยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและ
จิตใจ มีความออนไหวตอสิง่ รอบขาง เปนวัยทีอ่ ยากรูอ ยาก
ลอง สะทอนใหเห็นวาวัยรุน เปนกลุม เสีย่ งตอการติดบุหรีท่ ี่
มีแนวโนมจะรุนแรงขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ, 2550)
จังหวัดชัยภูมิ เปนจังหวัดที่มีความเจริญทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ มีโรงงานอุตสาหกรรม มีสถาบันการศึกษา
หลายแหง จึงมีวัยรุนหรือเยาวชนที่มีอายุประมาณ 18 ป
เขามาเรียนหนังสือเปนจํานวนมาก เยาวชนกลุมนี้ เปน
เปาหมายของกลุมผูประกอบการของสถานบริการบันเทิง
และรานคา ทัง้ รายใหญและรายยอย ทีจ่ าํ หนายสินคาและ
บริการเพือ่ ความบันเทิงตางๆ โดยมีสอื่ โฆษณา เชนโทรทัศน
วิทยุ สิ่งพิมพตางๆ เปนตัวกระตุนใหเกิดคานิยมตอการ
สูบบุหรีม่ ากขึน้ แมแตในชุมชนเองก็มกี จิ กรรมทีก่ ระตุน ให
เด็กและเยาวชนรับรูและซึมซับเอาพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ที่สะทอนออกมาในรูปของการจัดงานบุญประเพณีตางๆ
การศึกษาเกีย่ วกับสถานการณการสูบบุหรีใ่ นจังหวัดชัยภูมิ
จากกลุม ตัวอยาง 1,909 คน พบวา ผูส บู บุหรีส่ ว นใหญเริม่
สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ป รองลงมา คือ อายุ 14 ป
และ 13 ป สาเหตุทเี่ ริม่ สูบ คือ อยากลอง รอยละ 43.1 รอง
ลงมาคือ การตามอยางเพื่อน (เพื่อนชวน) รอยละ 16.9
(มานพ คณะโตและ สุชาดา ภัยหลีกลี,้ 2547) แสดงใหเห็น
วาสถานการณการสูบบุหรี่ของนักเรียน นักศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยิง่ นับวันจะขยายวงกวางและ

เพิม่ ความรุนแรงมากขึน้ จากการเขาถึงแหลงจําหนายบุหรี่
ไดงา ย จึงพบการสูบบุหรีใ่ นเยาวชนกลุม อายุทนี่ อ ยลงเรือ่ ยๆ
ถึงแมจะมีนโยบายมาตรการ ตลอดจนพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กและเยาวชนมาบังคับใชก็ตาม โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมทิ เี่ ปนสถาบันการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาที่มีนักศึกษาเปนจํานวนมาก ถาไมไดรับการ
ปองกันและแกไข สิง่ ทีอ่ าจจะตามมาก็คอื ปญหาดานการ
เรียน ดานสุขภาพ ดานสังคม ผูวิจัยในบทบาทพยาบาล
จึงมีความสนใจศึกษาเรื่องนี้ เพื่อประโยชนในการพัฒนา
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ ของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ชั้นปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ไดแก
ศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมถึงแนวทางใน
การปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ชั้นปที่ 1

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจยั เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีชนั้ ปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ปการศึกษา
2556 จํานวน 1,270 คน (สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2556)
กลุมตัวอยาง
ใชสตู รการคํานวณขนาดตัวอยางทีใ่ ชในการสํารวจ
เพื่อการประมาณสัดสวน กรณีทราบขนาดของประชากร
ของ Cochran (1977) ตามสูตร
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เกณฑของ Bloom และคณะ (1971) ดังนี้
มีคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป จัดใหอยูในกลุม
ความรูสูง
มีคะแนนรอยละ 60-79 จัดใหอยูใ นกลุม ความ
รูปานกลาง
มีคะแนนนอยกวารอยละ 60 จัดใหอยูในกลุม
ความรูตํ่า
2.2) แบบสอบถามทัศนคติตอการไมสูบบุหรี่
มีลกั ษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ โดยกําหนด
คาคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนนคําถามในเชิงบวก
4 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
3 หมายถึง เห็นดวย
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
คําถามในเชิงลบ กลับคะแนนการใหเปน 1-4
มีจํานวน 10 ขอ แบงทัศนคติเปน 3 กลุม โดยใช
เกณฑของ Bloom และคณะ (1971) ดังนี้
มีคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป จัดใหอยูในกลุม
ทัศนคติตอการไมสูบบุหรี่ดี
มีคะแนนรอยละ 60-79 จัดใหอยูใ นกลุม ทัศนคติ
ปานกลาง
มีคะแนนนอยกวารอยละ 60 จัดใหอยูในกลุม
ทัศนคติไมดี
2.3) แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มี
ลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด เปนขอคําถาม
กรณีทกี่ ลุม ตัวอยางสูบบุหรี่ ประกอบการมีคนสูบบุหรี่ใน
ครอบครัว รายไดตอ เดือนของคนทีส่ บู บุหรี่ สาเหตุทสี่ บู บุหรี่
ความถี่ในการสูบบุหรี่ คาใชจายในการสูบบุหรี่ตอเดือน
โอกาสในการสูบบุหรี่ สถานทีท่ มี่ กั จะสูบบุหรี่ ประเภทของ
บุหรี่ที่สูบ ความรูสึกเปรียบเทียบระหวางบุหรี่ในประเทศ
และตางประเทศ ความคาดหวังในการเลิกสูบบุหรีใ่ นอนาคต
และบุคคลที่จะสามารถทําใหเลิกบุหรี่ไดในอนาคต รวม
จํานวน 14 ขอ

เมื่อ n = ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนประชากร คือนักศึกษาที่กําลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ในปการศึกษา 2556 จํานวน 1,270 คน
Za/2 = คาสถิตขิ องการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
เมือ่ กําหนดระดับความเชือ่ มัน่ ของการประมาณคาที่ 95%
P = สัดสวนของตัวแปรตามหลักในการศึกษาครัง้ นี้
คือ พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักศึกษามหาวิทยาลัย จาก
การศึกษาของจินตนา วงศวาน (2548) ที่พบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสูบบุหรี่รอยละ 38.1 ดังนั้นคา p = 0.381
และ q = 1-p
d = ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมใหเกิดขึน้ ในการศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดใหความคลาดเคลื่อนของคาสัดสวนที่
ศึกษาจากกลุม ตัวอยางแตกตางจากคาสัดสวนของประชากร
มีคาเทากับ 0.05
แทนคาในสูตรไดขนาดตัวอยาง จํานวน 343 คน
ผูวิจัยไดคํานวณขนาดตัวอยางตามสัดสวนของนักศึกษา
แตละคณะ โดยการสุม ตัวอยาง จากบัญชีรายชือ่ นักศึกษา
แตละคณะ ที่มีการจัดเรียงตามรหัสนักศึกษา จับสลาก
รายชือ่ นักศึกษาคนแรกจากตารางเลขสุม และหารายชื่อ
นักศึกษาคนตอไปตามระยะชวงหางของจํานวนนักศึกษา
แตละคณะ
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถาม มี 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เพศ อายุ ภูมิลําเนา
จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามสถานการณการสูบบุหรี่
ความรูเ กีย่ วกับบุหรี่ ทัศนคติทมี่ ตี อ ผูส บู บุหรี่ และพฤติกรรม
การสูบบุหรี่
2.1) แบบทดสอบความรูเ กีย่ วกับบุหรี่ เปนแบบ
ปรนัย 2 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิด ได
0 คะแนน มีจํานวน 10 ขอ แบงความรูเปน 3 กลุม โดยใช
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักศึกษา ลักษณะ
ขอคําถามเปนแบบปลายเปด จํานวน 5 ขอ และคําถาม
ปลายปด จํานวน 28 ขอ ประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะและวิธีการปองกันและแกปญหาการสูบบุหรี่
เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ปรับปรุง และนําไป
ใชกบั นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 30 คน นํา
มาหาคาความเชือ่ มัน่ โดยความรู ใชวธิ กี ารของคูเดอรแอนด
ริชารดสัน (KR20)ไดคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.84 ทัศนคติ
ใชหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha coefficient) ไดเทากับ 0.83
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําหนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สงถึงคณบดี
ทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เพือ่ ขออนุญาต และ
ขอความรวมมือจากอาจารยและนักศึกษาทุกคนที่เปน
กลุม ตัวอยาง จากนัน้ ผูว จิ ยั เขาแนะนําตัวและประสานงาน
กับอาจารยแตละคณะ ผูว จิ ยั แจกแบบสอบถามและเดินทาง
ไปรับแบบสอบถามคืนตามวันนัดจากผูประสานงาน และ
นัดวันเก็บแบบสอบถามอีกครัง้ จากนัน้ ผูว จิ ยั นําแบบสอบถาม
ทีไ่ ดมาตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล กอน
นําขอมูลไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูป
หาคาจํานวน (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลีย่
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) การวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content analysis)
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําการอธิบายขั้นตอนการวิจัยใหกลุม
ตัวอยางรับทราบ และเปดโอกาสใหซักถาม โดยคํานึงถึง
ความพรอมของกลุม ตัวอยาง รวมไปถึงการพิทกั ษสทิ ธิโ์ ดย
แจงใหทราบวาการเขารวมหรือไมเขารวมการวิจัยขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของกลุมตัวอยาง และจะไมมีผลกระทบ

ใด ๆ กลุม ตัวอยางสามารถบอกยุตกิ ารใหความรวมมือได
ตลอดเวลา สําหรับการนําขอมูลไปอภิปราย หรือพิมพเผย
แพรจะกระทําในภาพรวม จากนั้นใหผูที่ยินดีเขารวมการ
วิจัยลงลายมือชื่อรับทราบ

ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง จํานวน 268 คน
(รอยละ 78.13) อายุระหวาง 17 ถึง 24 ป อายุเฉลีย่ 18.54 ป
(SD = 1.85) และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดชัยภูมิ (รอยละ
52.77) มีนักศึกษาที่สูบบุหรี่ 26 คน (รอยละ 7.58) สวน
ใหญมีรายไดตอเดือน 3,001-4,000 บาท (รอยละ 42.31)
และผูท มี่ คี นในครอบครัวสูบบุหรีม่ จี าํ นวน 131 คน (รอยละ
38.19) ในกลุม นีเ้ ปนบิดา 108 คน (รอยละ 82.44) พี่ชาย
11 คน (รอยละ 8.40) และ คุณตา 6 คน (รอยละ 4.58)
ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความรู ในระดับสูง (รอยละ 63.56) รองลงมามีความรูอยู
ในระดับปานกลาง และระดับตํ่า รอยละ 35.28 และ
1.17ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยความรูเทากับ 7.14 คะแนน
(SD = 2.36) ในกลุมนักศึกษาที่สูบบุหรี่ มีความรูอยูใน
ระดับสูง และระดับปานกลาง ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 50.0
และ 46.15 ตามลําดับ สวนในกลุม ทีไ่ มสบู บุหรี่ มีความรูอ ยู
ในระดับสูง รอยละ 64.67 มีความรูอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 34.38
ทัศนคติเกี่ยวกับการไมสูบบุหรี่ กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการไมสูบบุหรี่ อยูในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 63.27) รองลงมามีทศั นคติอยูใ นระดับ
ดี (รอยละ 36.15) และระดับไมดี (รอยละ 0.58) กลุม
นักศึกษาที่สูบบุหรี่ สวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 57.69) กลุมที่ไมสูบบุหรี่ สวนใหญมี
ทัศนคติ ระดับปานกลาง (รอยละ 63.72) โดยไมพบวา มี
ทัศนคติไมดีตอการไมสูบบุหรี่ (ตาราง1)
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุม ตัวอยางทีส่ บู และไมสบู บุหรี่ จําแนกตามความรูเ กีย่ วกับบุหรี่ และทัศนคติเกีย่ วกับ
การไมสูบบุหรี่ (n = 343)
ตัวแปร

สูบบุหรี่
(n = 26)
จํานวน รอยละ

ความรูเกี่ยวกับบุหรี่
ความรูสูง
ความรูปานกลาง
ความรูตํ่า
ทัศนคติเกี่ยวกับการไมสูบบุหรี่
ทัศนคติระดับดี
ทัศนคติระดับปานกลาง
ทัศนคติไมดี

ไมสูบบุหรี่
(n = 317)
จํานวน รอยละ

รวม
จํานวน รอยละ

13
12
1

50.00
46.15
3.85

205
109
3

64.67
34.38
0.95

218
121
4

63.56
35.28
1.17

9
15
2

34.62
57.69
7.69

115
202
0

36.28
63.72
0.00

124
217
2

36.15
63.27
0.58

ทัศนคติทมี่ ตี อ ผูท สี่ บู บุหรี่ สวนใหญระบุวา มีผลเสีย
ตอสุขภาพและทําลายสุขภาพ (รอยละ 96.79) รองลงมา
ระบุวาเปนที่รังเกียจของสังคม (รอยละ 79.88) และมี
ผลเสียตอคนรอบขางเปนการทําลายคนรอบขาง (รอยละ
75.80) สําหรับความคิดเห็นที่มีตอผูสูบบุหรี่นั้น สวนใหญ
รูสึกรังเกียจไมอยากอยูใกล (รอยละ 92.42) รองลงมาคือ
รูสึกไมชอบ และรูสึกเฉยๆ (รอยละ 46.06 และ 3.50
ตามลําดับ)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ สาเหตุที่สูบบุหรี่ ในกลุม
นักศึกษาที่สูบบุหรี่ 26 คน พบวา เกิดจากความอยาก
ทดลองสูบ (รอยละ 80.77) รองลงมา คือตามอยางเพื่อน
หรือเพื่อนชักชวนใหสูบ และสูบบุหรี่เมื่อมีความเครียด
หรือวิตกกังวล และจะสูบทุกวันมากที่สุด (รอยละ 42.31)
รองลงมาคือ สูบวันเวนวัน (รอยละ 30.77) ทั้งนี้ นักศึกษา
ที่สูบบุหรี่สวนใหญมีคาใชจายในการสูบบุหรี่ 301-400
บาทตอเดือน (รอยละ 57.69) มักจะสูบบุหรี่เมื่อตองการ
ผอนคลาย (รอยละ 76.92) รองลงมาคือเมื่อสังสรรคกับ
เพื่อน (รอยละ 50.00) และสูบบุหรี่ในบริเวณที่พักอาศัย

(รอยละ 100) รองลงมาคือในเธคหรือผับ (รอยละ 61.54)
ชนิดของบุหรีท่ สี่ บู เปนบุหรีใ่ นประเทศ (รอยละ 46.15) เปน
บุหรี่ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ 42.31) และ
เมื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ในอนาคต
สวนใหญระบุวา ไมแนใจวาจะเลิกได (รอยละ 69.23)
รองลงมาคือ คิดวาจะเลิกไดภายใน 1 ป (รอยละ 11.54)
และคิดวาจะเลิกไดภายใน 10 ป (รอยละ 7.69) โดยบุคคล
ที่จะสามารถทําใหกลุมตัวอยางเลิกบุหรี่ไดนั้น สวนใหญ
ระบุวา เปนตัวเอง (รอยละ 61.54) รองลงมาคือ บิดามารดา
(รอยละ 42.13)
การปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของ
กลุม ตัวอยาง พบวา สวนใหญแกปญ
 หาดวยตนเอง โดย
ปฏิเสธเมือ่ เพือ่ นหรือคนอืน่ ชวนสูบ คิดเปนรอยละ 53.64
ดานครอบครัว โดยใหผูปกครองเลิกบุหรี่เพื่อเปนแบบ
อยางทีด่ ี และการสรางจิตสํานึกทีด่ ใี นครอบครัว ดานกลุม
เพื่อน โดยใหความรักความหวังดีเตือนถึงอันตรายจาก
การสูบ ดานหมูบ า นหรือชุมชน โดยการรณรงคใหหมูบ า น/
ชุมชนปลอดควันบุหรี่ ดานสังคม โดยการใชมาตรการทาง
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กฎหมายบังคับการผลิต และการจําหนายบุหรี่ นอกจากนี้
นักศึกษายังใหขอเสนอแนะวา การแกปญหาที่เหมาะสม
ควรเปนการอบรมใหความรู การรณรงคเกี่ยวกับพิษภัย
บุหรี่ การกําหนดบทลงโทษตามกฎหมาย และการกําหนด
สถานที่สาธารณะปลอดควันบุหรี่ตามกฎหมาย

หายเครียด เพลิดเพลิน หายเบื่อ เมื่อไหรที่รูสึกเครียดๆ
เบือ่ ๆก็จะนึกถึงบุหรี่ และสูบจนเปนพฤติกรรม ผลการศึกษา
เกีย่ วกับการเลิกสูบบุหรีใ่ นอนาคต ในกลุม ทีส่ บู บุหรีพ่ บวา
สวนใหญไมแนใจวาจะเลิกได (รอยละ 69.23) และคิดวา
บุคคลที่จะทําใหสามารถเลิกบุหรี่ได คือตัวเอง (รอยละ
61.54) จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา จากมุมมองของ
ผูท สี่ บู บุหรีเ่ องนัน้ การเลิกบุหรีเ่ ปนสิง่ ทีท่ าํ ไดคอ นขางยาก
สอดคลองกับสุรีย จันทรโมลี (2536) ที่กลาวถึงพฤติกรรม
ขาดบุหรี่ไมได (Addictive smoking) วา บุคคลกลุมนี้เปน
พวกติดบุหรี่ ถือวาบุหรี่เปนสิ่งจําเปน ถาไมไดสูบจะรูสึก
ไมสบาย การสูบบุหรีจ่ ะชวยใหสบายใจ พอใจ และชวยลด
ความกดดัน จึงสงผลใหคนกลุมนี้เลิกบุหรี่ไดยาก ตองใช
ความพยายามและตั้งใจอยางมาก
จะเห็นไดวา กลุม นักศึกษามีความเสีย่ งตอการเริม่
สูบบุหรีส่ งู เนือ่ งมาจากเปนวัยทีอ่ ยูใ นชวงอยากรูอ ยากลอง
และการเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาตองมีการปรับตัว
คอนขางมาก ซึง่ เปนปจจัยสงเสริมใหเริม่ สูบบุหรีไ่ ดเชนกัน
ผลการศึกษาในผูที่สูบบุหรี่ เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ใน
อนาคตยังแสดงใหเห็นวา แมจะมีความรูค วามเขาใจเกีย่ ว
กับโทษ และพิษภัยทีเ่ กิดจากควันบุหรี่ รวมถึงทัศนคติของ
ผูอื่นที่มีตอผูที่สูบบุหรี่ ยังไมเพียงพอที่จะเปนแรงจูงใจใน
การเลิกบุหรี่ ดังนัน้ สถานการณการสูบบุหรีใ่ นกลุม วัยรุน นับ
วันจะยิง่ เพิม่ มากขึน้ แมวา ในปจจุบนั จะมีกฎหมายควบคุม
ยาสูบ แตอตั ราการสูบบุหรีย่ งั คงเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมา
จากโฆษณาแฝงของบริษทั บุหรี่ การไมปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนด ทําใหวัยรุนสามารถเขาถึง หรือซื้อหาบุหรี่ไดงาย
ที่สําคัญคือตัวผูสูบเองที่ไมตระหนักถึงผลเสียตอสุขภาพ
สิ่งที่กลาวมานี้ถือเปนปญหาที่เกิดมาเปนระยะเวลานาน
และยังมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดขึน้ และทวีความรุนแรงเพิม่ มาก
ขึ้นในอนาคต ตอไป หากเรายังไมมีมาตรการแกไข และ
สรางความตระหนัก ในบุคคลกลุมที่สูบบุหรี่นี้ ปญหาจะ
ยิ่งเรื้อรังและขยายวงกวางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และสงผล
กระทบตอสังคม ชาติ และทั่วโลกไดตอไปในอนาคต

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาในครัง้ นี้ พบวากลุม ตัวอยางมีอายุเฉลีย่
18.54 ป และมีผูสูบบุหรี่มากถึง 26 คน อีกทั้งมีสมาชิก
ครอบครัวสูบบุหรีซ่ งึ่ สวนใหญเปนบิดา สอดคลองกับนันทา
สูรักษา (2546) ในดานของความรูเกี่ยวกับบุหรี่ พบวา ผูที่
สูบบุหรี่ มีความรูเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่อยูในระดับสูง และ
ปานกลางใกลเคียงกัน คือรอยละ 50.5 และ 46.15 สอดคลอง
กับ ประวิณ สินเศรษฐกุล และ นเรศ สุรยิ กาญจน (2537)
ทีพ่ บวา แมจะรูถ งึ อันตรายตอสุขภาพ แตยงั สูบบุหรีเ่ พราะ
คิดวาตนยังมีสขุ ภาพแข็งแรง และสูบมานานแตไมมอี าการ
เจ็บปวยใดๆ เห็นไดวา ในกลุมผูสูบบุหรี่ มีความรูเกี่ยวกับ
โทษ ผลกระทบและอันตรายทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ ในระดับ
สูงถึงปานกลาง แตไมมแี รงจูงใจทีจ่ ะเลิกบุหรี่ ดานทัศนคติ
เกีย่ วกับการไมสบู บุหรี่ พบวา ผูท สี่ บู บุหรีม่ ที ศั นคติในระดับ
ปานกลาง โดยคิดวามีทั้งผลดีและผลเสีย สอดคลองกับ
ประวิณ สินเศรษฐกุล และนเรศ สุรยิ กาญจน (2537) ทีพ่ บ
วาในผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา เห็นวาการสูบบุหรี่ทําใหผอน
คลายความเหงา ชวยลดความเครียด และสอดคลองกับ
จิราพร สุวรรณธีรางกูร (2543) ที่พบวาวัยรุนมีความคิด
เห็นทางบวกตอบุหรี่ มีโอกาสเริ่มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น วัยรุนที่
สูบบุหรี่ไมคอยคํานึงถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ แตรับรูถึง
ความพึงพอใจ หรือผลดีทจี่ ะไดรบั จากการสูบบุหรีม่ ากกวา
ดานของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา ผูท สี่ บู บุหรีส่ ว นใหญ
เริ่มจากอยากทดลอง (รอยละ 80.77) โดยสูบทุกวัน และ
มีคาใชจายในการซื้อบุหรี่ตอเดือนระหวาง 301-400 บาท
สอดคลองกับสเปญ อุนอนงค (2551) ที่พบวา ผลที่เกิด
ตอจิตใจในผูที่ติดบุหรี่ คือการเรียนรูวาการสูบบุหรี่ทําให
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ระบบอาจารยทปี่ รึกษา จัดกลุม เพือ่ นชวยเพือ่ น หรือพีช่ ว ย
นอง เพื่อใหนักศึกษามีแหลงในการชวยเหลือ สนับสนุน
เมื่อเวลาเกิดปญหาสวนในผูที่สูบบุหรี่ อาจจัดบริการชวย
เลิกบุหรี่ และการรณรงคใหลด ละ เลิกบุหรี่โดยการมีสวน
รวมของคณาจารยผูมีความรูความเชี่ยวชาญและองคกร
นักศึกษา การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษารูปแบบการจัด
โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ โดยศึกษาวิธกี ารจากผูท สี่ ามารถ
เลิกบุหรีไ่ ด ซึง่ จะเปนขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การจัดบริการ
เพือ่ ลด ละ เลิก บุหรีท่ เี่ หมาะสมกับบริบทของนักศึกษา

ในสวนของสถาบันการศึกษา ควรมีการนําผล
การศึกษาไปเปนแนวทางกําหนดนโยบาย ดานการจัด
สิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ในสถาบันการศึกษา การหาม
สูบบุหรี่ของนักศึกษาเพื่อลดผูสูบหนาใหม ควรมีการให
ความรูท คี่ รอบคลุมแนวทางการปองกันโดยอาจบรรจุเนือ้ หา
เกีย่ วกับความรูแ ละพิษภัยบุหรีใ่ นหลักสูตร มีการจัดกิจกรรม
ทีส่ ง เสริมศักยภาพนักศึกษาในดานการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตและคุณภาพชีวิต เชน จัดระบบในการใหการดูแล จัด
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