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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของ
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 This research has the objective to :1) Study about the attitude  of 15 – 20 years old  
vocational students toward smoking in Bangkaewfa College Tambon Bangphra, Amphoe 
Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom Province and 2) Study about knowledge on danger of 
cigarettes towards attitude of 15 – 20 years old  vocational students toward smoking in 
Bangkaewfa College Tambon Bangphra, Amphoe Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom Province. 
 The subjects in this research were  vocational students aged 15 – 20 years, 
Bangkaewfa College Tambon Bangphra, Amphoe Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom Province 
Semester 2, academic year: 2008, comprising students in Vocational Education Certificate 
level and Higher Vocational Education Certificate level, Semester 2, academic year: 2008, 
numbering 549 students, the complete information was collected from 240 students. 
 The research result was that:  
 1. Vocational students, aged 15 – 20 years, Bangkaewfa College had negative 
attitude on cigarette smoking, in the overview, in the high level, the mean was 3.86.  
            2. Vocational students, aged 15 – 20 years, Bangkaewfa College had knowledge on 
danger of cigarettes, in the average level, the percentage was 60.4 per cent. 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 การสูบบุหร่ี เปนการทําลายสุขภาพของตัวผูสูบและผูท่ีอยูรอบขาง นอกจากน้ียังเปน
จุดเร่ิมตนท่ีจะนํามาซ่ึงการติดส่ิงเสพติดอ่ืนๆอีกดวย จากการสํารวจสถิติการสูบบุหร่ีของประชากร
ท่ัวประเทศเม่ือป พ.ศ. 2534 พบวามีหญิงไทยสูบบุหร่ีจํานวน 837,900 คน ขณะท่ีผูชายไทยสูบบุหร่ี
ท้ังส้ิน 10,563,900 คน หรือคิดเปนผูหญิงสูบบุหร่ีรอยละ 3.8 เม่ือเปรียบเทียบกับสถิติการสูบบุหร่ี
ของผูหญิงของประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศตะวันตก ซ่ึงสูบบุหร่ีประมาณรอยละ 20-30 
จะเห็นวาอัตราการสูบบุหร่ีของผูหญิงไทยต่ํามากอยางไรก็ตาม จากประสบการณในตางประเทศ 
พบวาอัตราการสูบบุหร่ีในวัยรุนหญิงจะเพิ่มข้ึนเนื่องจากกลยุทธทางการตลาดของบริษัทบุหร่ีท่ี
พยายามขยายตลาดไปยังเพศหญิงท่ียังมีอัตราการสูบบุหร่ีต่ํา โดยผลิตบุหร่ีสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะ 
เม่ือบวกกับแนวโนมการสูบบุหร่ีในหมูวัยรุนไทยท่ีกําลังเพิ่มข้ึน ก็เปนไปไดวาหากไมมีการรณรงค
อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ จํานวนหญิงไทยท่ีสูบบุหร่ีจะเพิ่มข้ึนอยางแนนอน (หมอชาวบาน 
2551) 
         จากการสํารวจสถิติผูสูบบุหร่ีในป 2544  โดยสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาประเทศไทย
มีประชากรอายุ  11 ปข้ึนไปที่สูบบุหร่ีเปนประจํา จํานวน 10.6 ลานคน เปนเพศชาย 10,000,000 คน 
เปนเพศหญิง  600,000  คน อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีเฉล่ีย  18.5 ป  และสูบหร่ีเฉล่ียวันละ  10.6 มวน  โดย
คิดเปนคาบุหร่ีสูบตกเฉล่ียวันละ  11 บาท/คน หรือเกือบประมาณ 4,000  บาท/คน/ป โดยผูที่สูบ
บุหร่ีเหลานี้จะเลิกสูบบุหร่ีเม่ืออายุเฉล่ีย 41.9 ป  ดังนั้นตลอดชวง 21 ปท่ีสูบบุหร่ีจะตองเสียคาซ้ือ
บุหร่ีท้ังส้ินคนละ  86,000 บาท และเม่ือประมาณการรวมผูท่ีสูบบุหร่ีเปนประจํา  10.6  ลานคน 
จะตองจายคาซ้ือบุหร่ีท้ังส้ินประมาณ 900,000  ลานบาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินมหาศาลที่จะตองจาย
ใหกับส่ิงท่ีทําลายสุขภาพ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 2550) จะเห็นไดวาการสูบบุหร่ีเปน
ปญหาท่ีสงผลตอสุขภาพอยางหนึ่งท่ีสําคัญมาก 
         จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2547 ยังระบุถึงแนวโนมการสูบบุหร่ีท่ี   
นาเปนหวง พบวา เด็กไทยอายุต่ํากวา 18 ป ติดบุหร่ีเกือบ 5 แสนคน และมีเยาวชนอายุ 18-24 ป     
ติดบุหร่ีกวา 1 ลานหาแสนคน โดยสถิติ พบวา อายุเฉล่ียของคนไทยท่ีเสพติดบุหร่ีเทากับ 18 ป      
ซ่ึงเยาวชนสวนใหญจะสูบบุหร่ีอยางจริงจังและเปดเผยเม่ือเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแตละป
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จึงมีเยาวชนเสพติดบุหร่ีใหมและกลายเปนผูท่ีตองสูบบุหร่ีเปนประจํา  จํานวน 200,000  ถึง  
300,000 คน  เพ่ือทดแทนผูใหญท่ีสูบบุหร่ี ท่ีเสียชีวิตหรือเลิกสูบบุหร่ี  ทําใหจํานวนผูสูบบุหร่ีของ
ประเทศไทยคงท่ีอยูท่ี 11 ลานคน ในชวงยี่สิบปท่ีผานมา ซ่ึงเปนสถานการณท่ีนาเปนหวงอยางยิ่ง    
ท่ีในอนาคตเยาวชนเหลานี้จะตองเสียชีวิตดวยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ี 2551) 
         ขอมูลลาสุดจากการวิเคราะหผลสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ  ระหวางป 2534-2549 โดยศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระบุวา 
แมจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของคนไทยลดลงจาก 11.67 ลานคน หรือ รอยละ 30.46 
ของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท้ังหมดในป 2534 เหลือ 9.54 ลานคน หรือ รอยละ 18.94 ในป 2549 
แตเม่ือพิจารณาจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีเปนคร้ังคราว ไดพบขอมูลในทางตรงขาม คือคนไทยมี
แนวโนมการสูบบุหร่ีเปนคร้ังคราวเพิ่มข้ึนถึง รอยละ 93 คือ จาก รอยละ 1.54 ของประชากรท้ังหมด 
เปน รอยละ 2.97 ในป 2549 ท่ีนาสังเกตคือสถานการณการสูบบุหร่ีในกลุมเยาวชนเองก็มีแนวโนม
ไปในทิศทางเดียวกัน คือมีอัตราการสูบบุหร่ีเปนคร้ังคราวเพิ่มข้ึน ท้ังในกลุมอายุ 11-14 ป และ     
19-24  ป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนอายุ 11-14 ปนั้นมีอัตราผูสูบบุหร่ีเปนคร้ังคราวเพ่ิมข้ึนถึง 
30 % ซ่ึงนับวาเปนสถานการณท่ีนาวิตก ไมเพียงเพราะกฎหมายไมอนุญาตใหเยาวชนท่ีอายุไมถึง   
18 ป ซ้ือบุหรี่ แตขอมูลท่ีผานมาช้ีใหเห็นวาการเปนนักสูบคร้ังคราวจะนําไปสูการเปนนักสูบประจํา
ในอนาคต เนื่องจากฤทธ์ิเสพติดของบุหร่ี (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ 2551)  
        ในป 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสํารวจพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ซ่ึงมี
ประมาณ 51.2 ลานคน เปนผูท่ีสูบบุหร่ีเกือบ 11 ลานคน แยกเปนชาย 10 ลานคนเศษ ท่ีเหลือเปน
หญิง โดยแนวโนมการสูบบุหร่ีลดลงในรอบ 7 ป จากรอยละ 22.5 เหลือรอยละ 18.5 อายุเฉล่ียเร่ิม
สูบ 18 ป กลุมวัยทํางาน อายุ 25-59 ป  มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด รอยละ 21 สูบเฉล่ียวันละ 11 มวน 
รองลงมาเปนกลุมผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป สูบรอยละ 17 เฉล่ียวันละ 10 มวน สวนกลุมวัยรุน อายุ     
15-24 ป สูบรอยละ 12 โดยจะเร่ิมสูบเม่ืออายุเฉล่ีย 16.8 ป สูบเฉล่ียวันละ 8 มวน สาเหตุท่ีทําใหสูบ
บุหร่ีกวาคร่ึงมาจาก อยากทดลอง รองลงมาเกิดจากตามเพ่ือนหรือเพื่อนชวน เพื่อเขาสังคม/สังสรรค 
โดยมีรอยละ 3 สูบเพื่อคลายความเครียด (สํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค 2551) 
         วันงดสูบบุหร่ีโลกป พ.ศ. 2551 องคการอนามัยโลกใหคําขวัญวา “Tobacoo-Free 
Youth” โดยกระทรวงสาธารณะสุขของไทย ไดกําหนดคําขวัญในปนี้วา “เยาวชนรุนใหม รวมใจ 
ตานภัยบุหร่ี” แตในการรณรงคไมสูบบุหร่ีของมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี ไดมีคําจํากัดความ
วา “คนรุนใหมไมสูบบุหร่ี” ขอมูลสํารวจจากท่ัวโลกพบวา เยาวชนท่ีติดบุหร่ีสวนใหญจะเร่ิมสูบ
บุหร่ีกอนอายุ 18 ป หนึ่งในส่ีของเด็กเหลานี้เร่ิมทดลองสูบกอนอายุ 10 ป ยิ่งอายุทดลองสูบบุหร่ียิ่ง
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นอย โอกาสที่จะติดบุหร่ีจะยิ่งมากและจะยิ่งเลิกสูบยาก (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2551) เนื่องจากสถานการณการสูบบุหร่ีของ
โลก  พบวา ท่ัวโลก มีผูสูบบุหร่ี ประมาณ 1,100 ลานคน หรือเทากับ 1 ใน 3 ของประชากรท่ีเปน
ผูใหญ   และ มีผูเสียชีวิต จากการสูบบุหร่ีประมาณปละ 5 ลานคน หรือวันละ 13,000 คน (หนึ่งหม่ืน
สามพันคน) สําหรับประเทศไทย มีผูสูบบุหร่ี ขาประจํา  9.6  ลานคน  เปนเพศชาย  9,627,686 คน 
เปนเพศหญิง 525,695 คน  คนไทยเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหร่ี ปละ 52,000 คน หรือวันละ 
142 คน หรือช่ัวโมงละ 6 คน และโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีซ่ึงนําไปสูโรครายนานาชนิด 
โดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคมะเร็ง (ขวัญเมือง แกวดําเกิง 2551) 
         การสูบบุหร่ีสงผลกระทบตอผูสูบบุหร่ี และคนขางเคียงอยางมากมาย และเปนสาเหตุ
ของโรคท่ีคุกคามชีวิตมนุษยมากกวา 36 โรค ซ่ึงโรคเหลานี้ลวนเปนโรคท่ีสามารถปองกันไดหรือ
สามารถลดความรุนแรงของโรคไดดวยการเลิกสูบบุหร่ี (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2548: 1)ในขณะท่ี
อายุขัยเฉล่ียของคนในประเทศกําลังพัฒนากําลังเพิ่มมากข้ึนแตอัตราการเกิดโรค และอัตราการตาย
จากโรคเร้ือรัง เชน โรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง หลอดลมอักเสบเร้ือรัง มะเร็งปอด มะเร็งในชอง
ปาก ตอหิน ตอกระจก โรคหัวใจหลอดเลือด และมะเร็งของอวัยวะตางๆ ไดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงโรค
เร้ือรังและโรคไรเช้ือ เหลานี้ลวนมีความสําคัญอยางใกลชิดกับการสูบบุหร่ี องคการอนามัยโลกระบุ
วา 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งท้ังหมดมีสาเหตุมาจากบุหร่ี และมีการคาดประมาณวาถายังไมสามารถเลิก
บุหร่ีได จะมีผูเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีประมาณ 500 ลานคน ปจจุบันมีผูเสียชีวิต
จากการสูบบุหร่ีประมาณปละ 5 ลานคน โดยทุกๆ 10 คนท่ีตายจะมี 1 คนท่ีตายดวยสาเหตุจากการ
สูบบุหร่ี (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2548: 2) ในแตละป บุหร่ีเปนสาเหตุของการตายประมาณ 3.5 
ลานราย หรือ 1 รายในทุก 9 วินาที จํานวนคนตายดวยบุหร่ีเพิ่มข้ึนทุกป และถาแนวโนมยังเปน
เชนนี้ตอไป ในป พ.ศ.2563-2573 จะมีคนตายจากบุหร่ีประมาณ 10 ลานรายตอป ในจํานวนนี้รอย
ละ 70 อยูในประเทศกําลังพัฒนา ตั้งแตป พ.ศ.2484-2493 เปนตนมา หลักฐานทางวิทยาศาสตร
พบวา บุหร่ีเกี่ยวของและเปนสาเหตุสําคัญของโรคมากกวา 25 โรค โดยสงผลตอการสูญเสียชีวิต
และสุขภาพ รวมท้ังเศรษฐกิจและสังคม (อมรรัตน โพธิพรรค และคณะ 2550) 
         การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพ การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบมี
ความเส่ียงสูงท่ีจะเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากกวาพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ ในจํานวนผูท่ีสูบบุหร่ีมาเปน
เวลานานน้ัน รอยละ 50 จะเสียชีวิตเพราะบุหร่ีในท่ีสุดและในจํานวนดังกลาว คร่ึงหนึ่งจะเสียชีวิต
ขณะอยูในวัยทํางาน เปนการสูญเสียชีวิตเร็วไป 20 หรือ 25 ป กอนวัยอันควร มีผูจัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับโรคตางๆ อันมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับบุหร่ีไวมากรวมท้ังมะเร็งปอดและมะเร็งของอวัยวะ
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อ่ืนๆ โรคหัวใจ โรคระบบโลหิตท้ังหลายและโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ ในภูมิภาคที่วัณโรค
ยังมีใหเห็นอยูมากนั้น ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเสียชีวิตดวยโรคนี้มากกวาผูไมสูบบุหร่ี 
         การสูบบุหร่ีมีผลทําลายสุขภาพของผูท่ีไมสูบดวยเหมือนกัน ทารกท่ีมีมารดาสูบบุหร่ีจะ
มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวาทารกท่ีมารดาไมสูบบุหร่ี เส่ียงตอการเปนโรคระบบทางเดินหายใจ
มากกวา และเส่ียงตอการเสียชีวิตเฉียบพลันของทารกโดยไมทราบสาเหตุ (Sudden infant death 
syndrome) มากกวา สวนผูใหญท่ีไมสูบบุหร่ีจะเผชิญความเส่ียงท่ีนอยกวาทารก แตเปนความเส่ียงท่ี
เพิ่มข้ึนตลอดเวลาท่ีจะสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการอยูใกลกับผูสูบบุหร่ี (สถาบันควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 2543: 3) สตรีมีครรภท่ีสูบบุหร่ีจะประสบปญหาน้ําหนักตัวขณะต้ังครรภเพิ่มข้ึนนอย
กวาปกติและมีโอกาสแทงคลอดกอนกําหนดมากเปน 2 เทาของผูหญิงต้ังครรภท่ีไมสูบบุหร่ี  กลุมคู
แตงงานของคูท่ีสูบบุหร่ี มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูแตงงานของผูท่ีไมสูบบุหรี่ 2 เทา มีความ
เส่ียงท่ีจะเปนโรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง  4 เทา บุคคลท่ัวไป ควันหลงมักกอใหเกดิ
อาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก และมีโอกาสเปนโรคมะเร็งปอดถึงรอยละ 10 – 30 นอกจากนี้การ
สูบบุหร่ียังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยในแตละปคนไทยสูบบุหร่ีไมต่ํากวา 36,000 ลานมวน     
คิดเปนมูลคามากกวา  38,390  ลานบาท ปจจุบันประเทศไทยมีผูสูบบุหร่ีประมาณ 10.6 ลานคน ซ่ึง
ถาเพียงรอยละ 1 ปวยดวยโรคอันเนื่องมากจากการสูบบุหร่ี เชน มะเร็งปอด  โรคหัวใจขาดเลือด ถุง
ลมโปงพอง ฯลฯ ก็จะมีผูท่ีจะตองเขารับการรักษาถึงปละ 100,000 คน ซ่ึงรัฐบาลจะตองจาย
คาบริการทางการแพทยเปนจํานวนมหาศาล นอกจากนี้ยังสูญเสียแรงงานจากความเจ็บปวย การดอย
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย ท่ีสุขภาพเส่ือมโทรม  เพราะพิษภัยของบุหร่ี   การสูบบุหร่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับการใชยาเสพติดชนิดตาง ๆ พบวารอยละ 95 ของวัยรุนท่ีติดโคเคนและ      
เฮโรอิน รอยละ 75 ของวัยรุนท่ีติดกัญชาและฝน รอยละ 62 ของวัยรุนท่ีติดเหลาจะเร่ิมจากการท่ี   
สูบบุหร่ีกอนท้ังส้ิน  (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2536)  
         รายไดท่ีรัฐไดรับจากบุหร่ีไทยผลิตภายในประเทศ โดยรวมทั้งภาษีจากสรรพสามิต 
ภาษีมูลคาเพิ่ม และผลกําไรของโรงงานยาสูบไดสูงถึง 18,811 ลานบาท ในปงบประมาณ 2535 
รายไดท่ีไดรับจากบุหร่ีท่ีผลิตภายในประเทศจํานวนนี้คิดเปนประมาณรอยละ 3-4 ของรายไดภาษี
รวมในปงบประมาณเดียวกัน    รายไดอันเกิดจากอุตสาหกรรมบุหร่ีท่ีรัฐไดรับเพิ่มข้ึนทุกป โดยจะ
เห็นไดจากรายไดจากภาษีสรรพสามิตเพียงอยางเดียวของบุหร่ีไดเพ่ิมมากข้ึน เปน 19,498,477,605 
บาท  ในปงบประมาณ 2538 (วีณา ศิริสุข 2541 : 24) 
         จากการวิเคราะหของธนาคารโลก วิเคราะหถึงรายไดและความสูญเสียจากการบริโภค
ยาสูบ พบวาในทุก 1,000 ตัน ของยาสูบท่ีผลิตออกมา จะทํารายไดหรือผลกําไรสุทธิใหผูผลิต 65 
ลานบาท แตทําใหมีผูเสียชีวิต 650 คน ซ่ึงคน 650 คนนี้ตองเสียคารักษาพยาบาลในการรักษาโรค
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กอนท่ีจะเสียชีวิตประมาณ 140 ลานบาท และยังมีคาใชจายและความสูญเสียทางออมของบุคคล
เหลานี้อีกประมาณ 275 ลานบาท เม่ือบวกกับรายไดท่ีคนเหลานี้ควรไดรับหากไมเสียชีวิตกอนวัย
อันควร อีก 330 ลานบาท จึงรวมเปนความสูญเสียท้ังส้ิน 745 ลานบาท ดังนั้น ความสูญเสียจาก
ยาสูบเพียง 1,000 ตัน จึงมากกวารายรับ ถึง 780-65 = 680 ลานบาท ขณะน้ีท่ัวโลกผลิตยาสูบปละ 
7,300,000 ตัน จึงคิดเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกปละประมาณ     5 ลานลานบาท (อิศรา 
ศานติศาสน 2546) 
         ธนาคารโลก ไดสรุปวา การลงทุนปองกันไมใหผูคนติดบุหร่ีเปนการลงทุนท่ีคุมคาท่ีสุด
ในการลดคาใชจายในดานการรักษาโรคภัยไขเจ็บของประชาชน ยกตัวอยางเชน ในประเทศกําลัง
พัฒนา ท่ีมีรายไดตอหัวตอป = 50,000 บาท การลงทุนรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ีปละ 500-1,000 
บาทตอคนตอป จะมีผลใหประชากรไมสูบบุหร่ีหรือเลิกสูบบุหร่ีขณะยังไมปวย และทําใหมีอายุยืน
ข้ึน ขณะท่ีคาใชจายในการรักษามะเร็งปอด ซ่ึงแพทยสามารถท่ีจะยืดชีวิตผูปวยไดเพียงประมาณ
รอยละ 10 เทานั้น จะตองใชคาใชจายในการยืดชีวิต ตอคนตอป เทากับ 450,000 บาท จากความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจเหลานี้ ทําใหปจจุบัน ธนาคารโลกไดงดการใหสินเช่ือแกประเทศท่ีขอกูไป
ลงทุนเร่ืองยาสูบทุกชนิด ไมวาจะเปนการเพาะปลูก การสงออก หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 
(อรวรรณ  หุนดี  2542  : 161-162)  
        สําหรับวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟาเปนวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนอยูในกลุมเส่ียงตอการมี
พฤติกรรมในการสูบบุหร่ีซ่ึงเปนปญหาหนึ่งท่ีมีความสําคัญ วิทยาลัยนี้เปนสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นักเรียนท่ีศึกษากําลังอยูในชวงวัยรุนท่ีมีอายุระหวาง 15-20 ป  ซ่ึงเปนกลุมท่ีมี
ความอยากรู อยากลอง และการไดเปนท่ียอมรับในกลุมเพื่อน สภาพแวดลอมโดยรอบวิทยาลัยเปน
แหลงชุมชนทําใหงายตอการหาซ้ือบุหร่ีมาสูบ และอาจนําไปสูการติดส่ิงเสพติดชนิดอ่ืนๆ ตามมา 
ท้ังนี้จากการศึกษาในเร่ืองของพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน นักศึกษา เชน งานวิจัยเร่ือง
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ของโกสินทร หลวงละ นัทธมน         
พึ่งจิตตตน และคณะ (2548) พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม รอยละ 22.6 เคยสูบบุหร่ี ท้ังนี้มี
นักศึกษาท่ีในปจจุบันสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 16.9 โดยผูท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบันมีพฤติกรรมสูบทุกวัน 
คิดเปนรอยละ 50.6 ดวยปริมาณการสูบเฉลี่ยวันละประมาณ 7 มวน ท้ังนี้คาใชจายเฉล่ียในการสูบ
บุหร่ีสัปดาหละประมาณ 140 บาท   จากการวิจัยพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชนในเขต 5 ป 
2547 ของ นิ่มนวล พรายน้ํา  ประดิษฐ ทองจุน และคณะ (2547) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใน
เขต 5 มีการสูบบุหร่ีอยูรอยละ 22.4 สูบเปนประจําทุกวันรอยละ 18.1 ชนิดของบุหร่ีท่ีสูบ ในเขต 5 
สวนใหญเปนยาเสนมวนเอง โดยจะสูบวันละ 5 -10 มวน สวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายุ 20 ปลงมา 
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เวลาท่ีอยากสูบบุหร่ีมากท่ีสุด สวนใหญอยากสูบภายหลังรับประทานอาหาร  สวนใหญสถานท่ี       
ท่ีสูบบุหร่ี คือ สูบไดทุกสถานท่ี  
        จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาขางตนและการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนผูท่ีสนใจปญหาทางสังคมคนหนึ่งท่ีมีความสนใจกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนตามท่ีไดพบเห็นอยูท่ัวไปในปจจุบัน รวมไปถึงความรูเกี่ยวกับพิษภัย และ
โทษของบุหร่ี และทัศนคติ ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสูบบุหร่ีวาเปนอยางไร เพื่อนําขอมูล
ท่ีไดศึกษานี้ไปเปนประโยชนหรือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับปญหาการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัด
อาชีวศึกษา และนักเรียนอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางในการรณรงค การปองกัน การกําหนดกฎเกณฑการ
สูบบุหร่ี และชวยลดหรือการเลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนได จะชวยสงผลตอสุขภาพและคุณภาพท่ีดี
ของตนเอง ผูใกลชิด และสังคมตอไป 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 
         1.  เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
         2.  เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี วามีผลตอทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี
ของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ปวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตการวจัิย 

         ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษา
อายุ 15-20 ป วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูวิจัย
ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนอาชีวศึกษา
อายุ 15-20 ป ท่ีกําลังศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา  ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคการเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2551 จํานวนท้ังส้ิน 549 คน  
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษานี้มุงเนนศึกษาในเร่ืองของความรูเกี่ยวกับพิษภัยของ
บุหร่ีและทัศนคติของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ 
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อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมท่ีมีตอการสูบบุหร่ี ในดานสุขภาพ ดานปฏิสัมพันธสังคม และ
ดานกฎหมายและส่ือ  
 3. ขอบเขตดานเวลา ศึกษากลุมตัวอยางในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

          1.  เพศ หมายถึง ความแตกตางทางสรีระของนักเรียน โดยแบงเปนเพศหญิง และเพศ
ชาย 
  2.  อายุ หมายถึง อายุของนักเรียนท่ีนับตามปปฏิทิน จนถึงปปจจุบัน   
  3.  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของนักเรียนท่ีศึกษาในปปจจุบัน ซ่ึงไดแก 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  4.  เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง หมายถึง เงินท่ีผูปกครองใหไวในชีวิตประจําวนัเพื่อใชจาย
ในการดํารงชีพ หรือคาอุปกรณการเรียน เปนตน โดยจะใหเปนรายวนั รายสัปดาห หรือรายเดือน 
  5.  การพักอาศัย หมายถึง การท่ีนักเรียนมีสิทธิในท่ีพัก และอยูในความดูแลของเจาของ
สิทธิในท่ีพักอาศัย อยูดวยกนัเปนประจํา และมีช่ืออยูในทะเบียนบานของเจาของสิทธิในท่ีพัก 
 6.  มีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี หมายถึง บุคคลที่อยูในครอบครัวเดียวกับนักเรียน และ
บุคคลรอบขางของนักเรียนซ่ึงมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท้ังท่ีสามารถสังเกตเห็นไดหรือไมเห็นแต
สามารถรับรูไดจากกล่ินของบุหร่ี เชน พอแม พี่นอง เพื่อนนักเรียนดวยกัน อาจารย หรือเพ่ือนบาน 
    7. ความรูเก่ียวกับพิษภัยของบุหร่ี หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความรูและสามารถจดจํา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุหร่ี กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบุหร่ี และพิษภัยในการสูบบุหร่ีวา ถาสูบบุหร่ีแลวจะ
มีผลเสียอยางไรตอรางกายของผูสูบ และผูอยูขางเคียงบาง 
  8. ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี หมายถึง ความคิดเห็น ทัศนะ ของนักเรียนซ่ึงมาจาก
ความรูสึกหรือความเช่ือท่ีมีตอการสูบบุหร่ี เชน การสูบบุหร่ีทําใหเสียสุขภาพ การสูบบุหร่ีเปนส่ิงท่ี
ไมควรเลียนแบบ ฯ  

          9. ดานสุขภาพ หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีท่ีมีตอสุขภาพของผูสูบและ
บุคคลใกลชิด เชน การทําลายสุขภาพ การเปนบอเกิดของมะเร็ง การแกเร็ว ฯ 

         10. ดานปฏิสัมพันธสังคม หมายถึง ผลกระทบของการสูบบุหร่ีในดานความสัมพันธท่ีมี
ในสังคม ของผูสูบและบุคคลใกลชิด เชน การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ไมนา
เลียนแบบ ไมเปนท่ียอมรับ ฯ 
                11. ดานกฎหมายและส่ือ หมายถึง ปจจัยดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี ซ่ึง
สงผลกระทบตอผูสูบ เชน การหามบุคคลท่ีอายตํ่ากวา 18 ป ซ้ือบุหร่ี การหามสูบบุหร่ีในท่ีหามสูบ 
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ฯ รวมไปถึงปจจัยเกี่ยวกับส่ือตางๆ ท่ีนําเสนอ รณรงค และสงเสริมใหประชาชนลด ละ เลิก การสูบ
บุหร่ี เชน การรณรงคการเลิกบุหร่ีของสสส.ทําใหลดการสูบบุหร่ี การโฆษณาประชาสัมพันธการ
เลิกบุหร่ีผานส่ือมวลชน (โทรทัศน/วิทย/ุหนังสือพิมพ) ทําใหลดการสูบบุหร่ี 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สามารถนําขอมูลพื้นฐานท่ีไดมาปรับปรุงกฎเกณฑ นโยบาย และขอเสนอแนะในการ
ลด  ละ  เลิก การสูบบุหร่ี ตอสถาบัน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพตอไป รวมท้ังเพื่อเปนแนวทางในการแกไขจุดท่ียังไมครอบคลุมในกลุมวัยรุนเกี่ยวกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการวิจัย เร่ือง ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15 - 20 ป 
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีกรอบแนวคิดของ
การวิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง 
5. การพักอาศัย 
6. มีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี 

ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
1. ดานสุขภาพ 
2. ดานปฏิสัมพันธสังคม 
3. ดานกฎหมายและส่ือ 

ความรูเกี่ยวกบัพิษภยัของบุหร่ี 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป 
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” คร้ังนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 
โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับบุหร่ี 
 2.  แนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการสูบบุหร่ี 
 3.  แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 4.  แนวคิดเร่ืองทัศนคติ คานิยมท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
 5.  แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี 
 6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับบุหร่ี 

         การใหคําจํากดัความและการช้ีแจงสวนประกอบในบุหร่ี เปนขอมูลสําคัญท่ีจะทําให
เห็นถึงอันตรายและพิษภยัของบุหร่ี ดังนี ้    
         1.1  ความหมายของบุหร่ี 
         บุหร่ี ผลิตมาจากใบยาสูบ ซ่ึงเปนพื้นลมลุกชนิดหนึ่ง มีช่ือทางพฤกษศาสตรวา 
Nicotiana Tabacum พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ใหความหมายของ บุหร่ี วาหมายถึง ยาเสน
หรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัสดุท่ีทําข้ึน
ใชแทนกระดาษ หรือใบยาอัดหรือใบยาแหง โดยเอาใบยาสูบมาหั่นเปนฝอย ๆ เรียกวา ยาเสน แลว
นํามามวนดวยใบตองแหง ใบจาก หรือกระดาษ แลวจุดสูบ แตบางคนก็ชอบบรรจุยาเสนลงในกลอง 
แลวจุดสูบเชนเดียวกัน  
         พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายของบุหร่ี
ไววา บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีซิกาแลต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสน หรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวย
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ยาสูบบุหร่ี หมายถึง ยาสูบท่ีมีลักษณะเปนมวน จัดเปนซองๆ ยาเสนท่ีมวนสูบเองหรือยาเสนท่ีสูบ
โดยใชกลองยาสูบ (อรวรรณ หุนดี 2542: 16) 
         สรุปไดวา บุหร่ี หมายถึง ยาสูบท่ีมีลักษณะเปนมวน ยาเสนหรือยาเสนปรุง ซิกาแรต 
ซิการ ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัดเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัตถุท่ีทําข้ึนใชแทน
กระดาษหรือใบยาแหงหรือยาอัดตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 

                1.2  สวนประกอบของบุหร่ี  
 สวนประกอบของบุหร่ีโดยอรวรรณ หุนด ี(2542: 16) กลาววา 
                      1.  ใบยาท่ีใชทําบุหร่ี ซิกาแรต มีนิโคตินประมาณ 20 มิลลิกรัม สวนใบยาท่ีทํายาสูบ
กลองมี 25 มิลลิกรัม และในซิการมีสูงถึง 100 มิลิกรัม 
                      2.  สารประกอบอื่นๆ เชน น้ําตาล แปง ไขมัน โปรตีน ฟนอล กรดไขมัน และแรธาตุ
ตางๆ ท่ีมีอยูในดินท่ีใชเพาะปลูกใบยา 
          3.  กระดาษท่ีใชมวนบุหร่ีสวนใหญเปนพวกเซลลูโลส 

       1.3 สารประกอบในบุหร่ี  
                     กรมอนามัย (2551) ไดระบุวา  ควันบุหร่ีท่ีพนออกมา หรือสูดเขาไปในปอดนั้น มี
สารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด สวนประกอบหลักในควันบุหร่ี คือ นิโคติน ทาร คารบอนมอนอกไซด 
บิวเทน แอมโมเนีย ไซยาไนด สารหนู และฟนอล สวนใหญเปนอนุภาคเล็กๆ หรือกาซ สารเคมี
เหลานี้ มากกวา 50 ชนิด สามารถทําใหเกิดมะเร็งท่ีปอด คอ ปาก กระเพาะปสสาวะ และไต อวัยวะ
เหลานี้ ลวนเปนทางผานของสารเคมีในควันบุหร่ี ท่ีเขาและออกจากรางกาย  
                     นิโคติน (nicotine)  เปนสารท่ีออกฤทธ์ิแรง และเสพติดงาย การเสพติดเกิดจากนิโคติน 
ไปมีผลตอสมองสวนกลางบอยคร้ัง โดยระยะแรกนิโคตินจะสงผลตอสมองเปนการกระตุน และ
ตอมาจะเปนการกด ดังนั้น ผูสูบบุหร่ีจึงรูสึกต่ืนตัวในตอนแรก หลังจากนั้นสมองจะถูกกดตามมา  
ในการสูบบุหร่ี นิโคตินจากควันบุหร่ีไปถึงสมอง ใชเวลาเพียง 8 วินาที และในเวลาเพียง 20 วินาที 
นิโคตินก็จะมีผลไปถึงสวนอ่ืนๆ ของรางกาย ผูท่ีติดบุหร่ีจึงตองสูบไปเร่ือยๆ เพื่อใหปริมาณนิโคติน
ในเลือดคงท่ี เม่ือไรก็ตามท่ีนิโคตินในเลือดตํ่าลง ก็จะรูสึกอยากสูบบุหร่ี ซ่ึงเห็นไดจากคนที่สูบ
สมํ่าเสมอ จะเวนชวงหางในการสูบ ประมาณ 20-45 นาที ข้ึนกับอัตราการสูบวา มากหรือนอย โดย
ปกตินิโคตินอยูในรางกายประมาณ 24 ช่ัวโมง แตในการปรับสมดุลของสารเคมีในรางกาย ใหเปน
ปกติ ตองใชเวลาเปนวัน หรือเปนสัปดาห การติดนิโคตินจะเร่ิมเกิดหลังจากการสูบบุหร่ี เปนประจํา 
นาน 2 ปข้ึนไป  การสูดควันบุหร่ีไปแตละครั้ง (1 puff) สมองจะไดรับการกระตุนจากนิโคติน          
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1 คร้ัง บุหร่ี 1 มวน จะถูกสูดประมาณ 10 คร้ัง การสูบบุหร่ีวันละซองตลอดป จึงทําใหนิโคตินสงผล
ตอสมองถึง 70,000 คร้ัง 

 กลไกการออกฤทธ์ิของนิโคตินท่ีมีตอรางกาย คือ 
           1.  ทําใหมีการหล่ัง อิพิเนฟฟริน (Epineprine) เขาสูกระแสเลือด เปนการเพิ่มจังหวะการ
เตนของหัวใจ ทําใหหัวใจเตนเร็วข้ึน และความดันเลือดสูงข้ึน  
               2.  ทําใหหลอดเลือดหดตัว ซ่ึงเปนอันตรายมากในผูท่ีมีไขมันเกาะผนังเสนเลือดอยูแลว  
นอกจากนี้ นิโคตินเองยังมีสวนทําใหไขมันเกาะท่ีผนังเสนเลือดมากข้ึนดวย  
              ทาร (tar)   เปนสารอันตรายท่ีสุดในบุหร่ี การติดบุหร่ีเปนผลของนิโคตินท่ีมีตอสมอง 
แตการตายของผูสูบบุหร่ี สวนใหญเปนผลจากทาร ทารประกอบดวยสารหลายชนิด มีลักษณะเปน
ละอองของเหลว เปนยางสีน้ําตาลเขม คลายน้ํามันดิน สวนใหญเปนสารท่ีมีอันตราย เชน เบนโซ
ไพริน (Benzopyrene) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง นอกจากเบนโซไพรินแลว ควันบุหร่ีท่ียังมีสารกอมะเร็ง
ชนิดอ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน 42 ชนิด ควันบุหร่ีจึงเปนแหลงของสารกอมะเร็ง ท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับมนุษย  
ในควันบุหร่ี ประกอบดวยละอองอนุภาคเล็กๆ นับลานหนวยตอลูกบาศกเซนติเมตร เม่ือควันบุหร่ี
เขาสูปาก ละอองเหลานี้จะเย็นลง จับตัวกันเกิดเปนทารติดอยูตามทางเดินหายใจ ท่ีเขาสูปอด รอยละ 
50 ของทารจะจับอยูท่ีปอด ทําใหขนเล็กๆ (Cilla) ท่ีอยูตามผิวเซลล ไมสามารถเคล่ือนไหวได
เหมือนปกติ เม่ือรวมตัวฝุนท่ีสูดหายใจเขาไปแลว ก็จะขังอยูในถุงลมปอด ทําใหกระบวนการกําจัด
ของเสีย ออกจากปอดเสียไป และทําลายถุงลมเล็กๆ ในปอด เปนการลดสมรรถภาพการทํางาน ของ
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย กอใหเกิดการระคายเคือง อันเปนสาเหตุของอาการไอ และทําใหเกิด
โรคมะเร็งปอด และถุงลมปอดโปงพอง 
                คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)  เปนกาซไมมีสี พบมากในควันบุหร่ี เกิด
จากการเผาไหมของใบยา และกระดาษท่ีใชมวนบุหร่ี คารบอนมอนอกไซด จะจับตัวกับ
ฮีโมโกลบินไดดีกวาออกซิเจน ถึง 200 เทา การสูบบุหร่ีจะเพิ่มจํานวน คารบอนมอนอกไซดมากข้ึน 
ออกซิเจนจึงจับกับเม็ดเลือดนอยลง ผูสูบบุหร่ีไดรับออกซิเจนนอยลงกวารอยละ 10-15 สมอง 
กลามเนื้อ จึงไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี และเพื่อเปนการทดแทนท่ีรางกาย ไดรับออกซิเจนลดลง 
หัวใจ และปอดจึงตองทํางานหนักข้ึน เพื่อสูบฉีดเลือดไปเล้ียงรางกาย ใหไดรับออกซิเจนเพียงพอ 
กอใหเกิดปญหาตอระบบไหลเวียนเลือด นอกจากน้ีคารบอนมอนอกไซด ยังทําลายคุณสมบัติของ
ผนังเสนเลือด และเพ่ิมความเส่ียงตอ การเกิดการอุดตันของเสนเลือดหัวใจ ทําใหเกิดหัวใจวาย
ตามมาได 
                ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide) เปนกาซพิษท่ีใชในสงคราม กอใหเกิดการ
ไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเร้ือรัง สามารถทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมสวนตน ซ่ึงเปนแนวท่ีคอย
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ขจัดความสกปรก ฝุนละอองและเชื้อโรค ทําใหมีอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเร้ือรัง ใน
ควันบุหร่ีมีไฮโดรเจนไซยาไนดเขมขนถึง 100 เทาของระดับปลอดภัยในอุตสาหกรรม มีฤทธ์ิสูง
มากตอเอนไซมเกี่ยวกับการหายใจและเปนบอเกิดของภาวการณพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม    
มะเร็งปอด 
                 ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen Dioxide)  เปนกาซพิษท่ีทําลายเยื่อบุหลอดลมสวน
ปลายและถุงลม ทําใหผนังถุงลมบางโปงพอง ถุงลมเล็กๆ หลายอันแตกรวมกันเปนถุงลมใหญทําให
มีถุงลมจํานวนนอย การยืดหยุนในการหายใจเขาออกนอยลง ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพองสวนท่ี
โปงพองกดเนื้อปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง อาจเกิดอาการแนนหนาอก ไอ
เร้ือรัง หอบเหน่ือย ออกกําลังกายไมได ในควันบุหร่ีมีไนโตรเจนไดออกไซดถึง 250 สวนในลาน
สวน เม่ือเปรียบเทียบกับการกําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมปลอยกาซนี้สูบรรยากาศภายนอกได
เพียงไมเกิน 5 สวนในลานสวน   

                 อรวรรณ หุนดี (2542: 16) กลาววา ไนโตรเจนไดออกไซดเปนสารพิษทําลายเยื่อบุ
หลอดลมสวนปลาย และถุงลม ทําใหผนังถุงลมบางโปงพอง หลายอันแตกรวมกันกลายเปน โรคถุง
ลมโปงพอง (ปอดปกติจะมีถุงลมอยูประมาณ 300 ลาน กินเนื้อท่ีประมาณรอยละ 50-60 ของ
ปริมาตรปอด) มักเปนรวมกับโรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง คุณสมบัติท่ีจะชวยเปนทางนําออกซิเจน
เขาสูปอดเส่ือมลง สวนของถุงลมท่ีพองออกคลายลูกโปงชวยกดเน้ือปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับ
ออกซิเจนนอยลงอาจเกิดอาการแนนหนาอก ไอเร้ือรัง หอบเหนื่อย ออกกําลังไมได โรคดังกลาวจะ
เปนเร้ือรัง เปนแลวไมมีโอกาสหาย จะทรมานไปตลอดชีวิต บางรายถุงลมท่ีโปงพองนั้นฉีกขาดทํา
ใหลมรั่วเขาไปในชองเยื่อหุมปอด กดปอดแฟบจะเกิดอาการเจ็บแนนหนาอก หอบเหนื่อยมากถา
แพทยชวยไมทันอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 
                 แอมโมเนีย (Ammonia)  มีฤทธ์ิระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตา หลอดลมอักเสบ และ
ไอ นอกจากนี้แอมโมเนียยังทําใหคาความเปนดางของควันบุหร่ีเพิ่มข้ึน สงผลใหการดูดซึมนิโคติน
ดีข้ึนและเพิ่มฤทธ์ิเสพติดของนิโคติน (รัชนา ศานติยานนท  2549: 51) 
                 สารกัมมันตภาพรังสี (radioactive Substance) ในควันบุหร่ีจะมีสารโพโลเนียม 210 ท่ี
มีรังสีแอลฟาอยู กัมมันตภาพรังสีของสารนี้ เปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง  ผูท่ีสูบบุหร่ีวัน
ละ 40 มวนตอวันพบวา มีสารดังกลาวในปสสาวะมากกวาคนท่ีไมสูบบุหร่ีถึง 60 เทา ควันบุหร่ีเปน
พาหะในการนําสารกัมมันตรังสี เขาสูรางกาย ทําใหผูท่ีอยูรอบขาง แมไมไดสูบบุหร่ี แตหายใจเอา
ควันบุหร่ีเขาไป ก็จะไดรับสารนี้ดวย 
                 สารกลุม polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) ตัวอยางของสารในกลุมนี้เชน 
เบนโซพัยรีน เปนสารท่ีกอใหเกิดมะเร็งของอวัยวะหลายแหง เชน ปอด กลองเสียง หลอดอาหาร 
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ตับออน กระเพาะอาหาร และชองปาก เปนตน โดยกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารในกลุม PAH 
จะทําใหดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุและสงเสริมการสรางเซลลมะเร็งท่ีจําเพาะตออวัยวะตางๆ (รัช
นา ศานติยานนท 2549: 51)  
                 แรธาตุตางๆ  ในควันบุหร่ียังมีแรธาตุบางอยาง เชน โปแตสเซียม โซเดียม แคลเซียม 
ทองแดง นิกเกิล โครเมียม รวมท้ังสารดีดีที อันเปนสารตกคางในใบยาสูบ หลังจากการพนยาฆา
แมลง ซ่ึงกอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกายได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือนิกเกิลทําปฏิกิริยา กับ
สารเคมีอ่ืน จะกลายเปนสารพิษท่ีกอใหเกิดโรคมะเร็งได 

         1.4  อันตรายจากบุหร่ี 
         การสูบบุหร่ี  เปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ เพราะในบุหร่ีประกอบไปดวยสารพิษตาง 
ๆ มากมายหลายชนิด และมีผลตอสุขภาพท้ังโดยทางตรงและทางออม โดยกรมอนามัย (2551) มี
ขอมูล  สําหรับโรคท่ีเกิดจากบุหร่ี ดังนี้ 
                  1.4.1โรคหัวใจ  จากรายงานการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาผูสูบบุหร่ีมี
โอกาสเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจขาดเลือด  มากกวาการไมสูบบุหร่ี 2 – 4 เทา หากผูสูบบุหร่ีเปน
โรคความดันโลหิตสูงหรือมีไขมันในเลือดสูง จะเส่ียง ตอการเปนโรคหัวใจขาดเลือด 1.5 เทา แต
หากผูสูบบุหร่ีเปนโรคความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง จะเสี่ยงตอโรคหัวใจถึง 8 เทา ของคน
ท่ัวไป โดยเฉล่ียผูติดบุหร่ีจะมีเสนเลือดเส่ือมและเกิดการตีบตัน เร็วกวาผูไมสูบถึง 10-15 ป องคการ
อนามัย โลกระบุวา 1 ใน 4 หรือรอยละ 25 ของผูท่ีเสียชีวิตจากโรค เสนเลือดหัวใจตีบเปนผลมาจาก
การ สูบบุหร่ี นอกจากนี้ ยังเส่ียงตอการเกิดภาวะหัวใจวายจากกลามเนื้อตายเฉียบพลันมากกวาผูท่ี
ไมสูบบุหร่ีถึง 10 เทา โดยความเส่ียงจะเพิ่มตามจํานวนบุหร่ีท่ีสูบ ภาวะหัวใจวายจากกลามเนือ้หวัใจ
ตายเฉียบพลันทําใหโอกาสจะมีชีวิตอยูนอยลง และมีปญหาเร่ืองคุณภาพชีวิตตอไป 
                  ขณะน้ีโรคหัวใจเปนสาเหตุอับดับหนึ่งของคนไทย โดยสวนใหญเปนโรคเสน
เลือดหัวใจตีบซ่ึงการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุท่ีสําคัญ ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสหัวใจวายตายในอายุประมาณ 
30-40 ป ซ่ึงสูงกวาผูไมสูบถึง 5 เทา สารพิษในควันบุหร่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือด
ท่ัวรางกาย โดยเกิดเปนคราบเกาะภายในหลอดเลือด ทําใหรูหลอดเลือดคอยๆ ตีบลง จนเกิดการตีบ
ตันของเสนเลือด ทําใหเลือดไปเล้ียงสวนตางๆของรางกายไดนอยลงจึงทําใหเกิดโรคเสนเลือด
หัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือดได เม่ือหลอดเลือดตีบ จนมีผลทําใหเลือดไมสามารถไปเล้ียงหัวใจ
ได จะเกิดอาการจุกเสียด เจ็บหนาอก และถึงข้ันหัวใจวายไดในท่ีสุด (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี ฝายขอมูลและเผยแพร 2547: 13)  
         1.4.2 โรคมะเร็งปอด  จัดเปนมะเร็งอันดับหนึ่งในชายไทย โดยเฉล่ียผูสูบบุหร่ีเส่ียง
ตอการเปนโรคมะเร็งปอดมากกวา ผูไมสูบบุหร่ี 12 เทา แตถาหากสูบบุหร่ีมานาน 21- 40 ป             
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มีโอกาสเส่ียงมากกวาผูไมสูบบุหร่ี 30 เทา การเลิกบุหร่ีจะชวย ลดความเส่ียงตอการเปนโรคมะเร็ง
ปอดได หากเลิกไดนาน 10 – 15 ป จะลดอัตราเส่ียง ของโรคมะเร็งปอดลง คร่ึงหนึ่งผูสูบบุหร่ีจัด 
(มากกวาวันละ 1 ซอง) ถาเร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแตอายุยังนอยจะมีโอกาสเส่ียง ตอโรคมะเร็งปอด และ
โรคภัย จากบุหร่ีสูงท่ีสุดสารพิษในบุหร่ีกับการเกิดโรคมะเร็ง บุหร่ีแตละมวน จะมีสารกอมะเร็งไม
ต่ํากวา 42 ชนิด สถาบันมะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานวาโรคมะเร็งท้ังหมด นั้นรอยละ 
33 ลวนมีสาเหตุจากบุหร่ี 

  สารพิษในบุหร่ีท่ีกอใหเกิดโรคมะเร็ง ไดแก 
  1)  สารทารหรือน้ํามันดิบ สารนี้กอการระคายเคืองเร้ือรังทําใหเกิดอาการไอ ถุงลม

โปงพอง 
  2)  สารกัมมันตรังสีในควันบุหร่ี มีสารพูโลเนียม –210 ท่ีมีรังสีแอลฟา ทําใหเกิด

การระคายเคืองเร้ือรังเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง 
  3) ยาฆาแมลง ซ่ึงเปนสารตกคางในใบยาสูบจากการพนสารพิษเพื่อฆาแมลง   

      1.4.3 โรคถุงลมโปงพอง  โรคถุงลมโปงพอง เปนโรคระบบทางเดินหายใจท่ี
ทรมานและรุนแรงมาก กอใหเกิดทุกขเวทนาแกผูปวย ญาติ มิตร ปกติภายในปอดประกอบดวยถุง
ลมเล็กๆมากมาย ทําหนาท่ีแลกเปล่ียนกาซ โดยขับกาซคารบอนไดออกไซดออกทางลมหายใจและ
รับออกซิเจนเขาสูเลือด ควันบุหร่ีและสารพิษภายในบุหร่ีทําให เกิดระคายเคืองเร้ือรัง ทําลายเยื่อบุ
ภายในหลอดลม ถุงลมมีการสลายตัวของโปรตีน ภายในทางเดินหายใจ ทําใหเยื่อบุหลอดลมหนา
ข้ึน หลอดลมตีบเล็กลง ทําใหตองออกแรงมากข้ึนในการหายใจเปนผลใหเยื่อบุ เกิดการอักเสบ ผนัง
ถุงลมบวมอักเสบ เปราะแตก ฉีกขาดรวมกันเปนถุงลมขนาดใหญทําใหไมสามารถ ขับ
คารบอนไดออกไซด จึงทําใหผูปวยไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ มีอาการหอบเหนื่อย ซ่ึงหากเปน
มาก จะทําใหทํางานไมได ตองนอนพัก การหอบเหนื่อยมากๆบางคร้ังตองใหออกซิเจน หรือใช
เคร่ืองชวยหายใจ ซ่ึงลวนแลวแตทําใหเกิดความทุกขทรมาน 
              โรคถุงลมโปงพอง เปนโรคท่ีเนื้อปอดคอยๆ เส่ือมสมรรถภาพ จากการไดรับควัน
บุหร่ี ตามปกติแลว พื้นท่ีในปอดจะมีถุงลมเล็กๆ กระจายอยูเต็มท่ัวปอด เพ่ือทําหนาท่ีรับออกซิเจน
เขาสูรางกาย สารไนโตรเจนไดออกไซดในควันบุหร่ีจะทําลายเนื้อเยื่อในปอดและถุงลม ใหฉีกขาด
ทีละนอย และรวมตัวกลายเปนถุงลมท่ีมีขนาดใหญข้ึน เกิดโรคถุงลมโปงพองในระยะทายๆ ของ
โรคจะทําใหผูปวยทรมานมาก เนื่องจากเหนื่อยจนทําอะไรไมได ตองนอนอยูกับท่ีและอาจตอง
ไดรับออกซิเจนจากถังตลอดเวลา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, ฝายขอมูลและเผยแพร 2547 : 
15)  
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                     1.4.4 โรคระบบทางเดินอาหาร  ทําใหเกิดมะเร็งของผนังชองปาก หลอดอาหาร 
และท่ีไมนาเช่ือแตก็เปนจริงก็คือมะเร็งของตับออน เนื่องจากสารพิษท่ีเกิดจากการสูบยาสูบนั้น
สะสมในเลือดและกอมะเร็งในตับออนได นอกจากน้ียังกอใหเกิดโรคฝาขาวในปาก (Leukoplakia) 
ซ่ึงเปนรอยโรคท่ีจะกลายเปนมะเร็งในอนาคต (Precancerous lesion) แตถารักษาในระยะน้ีทันก็จะ
หายขาดไมเปนมะเร็ง (ปยะ สมานคติวัฒน 2545)                

       1.4.5 โรคฟนและเหงือก  ผลตอเหงือกและฟน ผูท่ีสูบบุหร่ีจะเกิดโรคของเหงือก
และฟนมากกวาผูไมสูบบุหร่ี ทําใหฟนมีสีเหลืองและผูท่ีสูบมานานๆฟนจะมีสีดําทําใหเกิดกล่ินปาก
และฟนผุกรอน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2551)  
                     1.4.6 ผลตอการตั้งครรภ  มารดาที่สูบบุหร่ีขณะต้ังครรภ จะทําใหน้ําหนักทารก
นอยกวาเกณฑ ประมาณ 200 กรัม และบุหร่ียังมีผลตอการตั้งครรภโดยจะทําให ตกเลือด แทง และ
คลอดกอนกําหนด (ธีรศักดิ์ ผุดพัฒน 2551) 
                     1.4.7 ผลตอระบบสืบพันธุ  บุหร่ีมีผลตอการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ สาเหตุท่ี
สมรรถภาพทางเพศเส่ือมเกิดจากเสนเลือดตีบแคบลง การทํางานจึงเส่ือมลง นอกจากนี้ ยังพบตัว
อสุจิในผูสูบบุหร่ีท่ีมีการเคล่ือนไหวผิดปกติมากกวาผูท่ีไมสูบบุหร่ี รวมท้ังจํานวนอสุจิลดลงดวย 
ในขณะเดียวกันการเจ็บปวยอ่ืนๆ ของผูท่ีสูบบุหร่ีก็ทําใหเส่ือมสมรรถภาพทางเพศได เพราะโรคท่ี
เกิดลวนเปนโรคเร้ือรัง ทําใหเหนื่อยหอบรักษาไมหาย เชน โรคถุงลมโปงพอง โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคมะเร็งของอวัยวะตางๆ ผูปวยสวนใหญจะมีความกังวลกับโรคท่ีเปน และมีผูปวยหลายรายท่ีเกิด
อาการหอบขณะมีเพศสัมพันธ ทําใหเกิดความกลัวไมกลาท่ีจะมีเพศสัมพันธอีก (มูลนิธิรณรงคเพ่ือ
การไมสูบบุหร่ี, ฝายขอมูลและเผยแพร 2547: 16) 
                นอกจากการสูบบุหร่ีจะมีพิษภัยตอผูสูบแลวควันบุหร่ียังมีพิษภัยตอผูอ่ืน (Passive 
Smoking) อีกดวย ควันบุหร่ีมี 2 ชนิด คือ ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี (Mainstream) และควันท่ีเกิดจาก
การเผาไหม (Side-stream) ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี เปนควันท่ีผูสูบบุหร่ีสูบจากมวนบุหร่ีโดยตรง 
ควันเหลานี้จะกรองดวยตัวยาสูบในบุหร่ีช้ันหนึ่ง กอนจะถูกสูดหายใจเขาไปในปอด ขณะท่ีควัน
จากการเผาไหม ท่ีปลายบุหร่ี และลอยไปในอากาศ โดยไมผานการกรอง จะมีสารเคมีท่ีเปนพิษ ท่ี
เกิดจากการเผาไหมมากกวา ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี โดยเฉพาะสารกอมะเร็งคือ สารไนโตรซามีน 
พบมากกวาถึง 50 เทา จากการศึกษาพบวา ผูไมสูบบุหร่ีท่ีอยูในหอง ซ่ึงมีควันบุหร่ีเปนเวลา 1 
ช่ัวโมง จะหายใจเอาสารไนโตรซามีน เขาสูรางกายดวยปริมาณเทากับ การสูบบุหร่ีท่ีกนกรอง       
ถึง 15 มวน ดังนั้น ผูไมสูบบุหร่ีจึงไดรับอันตรายมากกวา โดยเฉพาะผูท่ีตองสัมผัสควันบุหร่ี เปน
เวลานานๆ 
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                     จะเห็นไดวา เด็ก คนในครอบครัว และผูรวมงาน เปนผูไดรับสารพิษโดยตรงอยาง
เล่ียงไมได โดยหายใจเอาควันบุหร่ี ชนิดท่ีเปนควันจากการเผาไหม เด็กท่ีพอแมสูบบุหร่ี พบวา มี
การอักเสบชองหลอดลมในปอด ปอดบวม หูช้ันกลางอักเสบ และเปนหืดมากกวา ในสตรีมีครรภท่ี
สูบบุหร่ี อาจทําใหทารกมีน้ําหนักนอยกวาปกติ คลอดกอนกําหนด และแทงได ท้ังนี้เปนผลมาจาก
การสะสมควันบุหร่ีทางออม สวนผูท่ีทํางานรวมกับผูสูบบุหร่ี ท่ีมีการทําลายของปอด ท่ีตรวจพบได
เชนกัน   อัตราการเกิดมะเร็งปอด พบสูงมากในผูไมสูบบุหร่ี ท่ีอยูรวมกับผูสูบบุหร่ีจัด ท้ังนี้หนึ่งใน
สามของผูไมสูบบุหร่ี ท่ีเปนมะเร็งปอด พบวา อาศัยอยูรวมกับผูท่ีสูบบุหร่ี ผูหญิงท่ีไมสูบบุหร่ี แต
สามีสูบบุหรี่ จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาผูหญิง ท่ีสามีและลูกไมสูบบุหร่ีถึง 2 เทา 
นอกจากนี้ผูหญิงเหลานี้ ยังเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจมากกวา ถึง 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวา   จากท่ี
กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดดังภาพท่ี 2  
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แผนภาพท่ี 2  บุหร่ีมีผลตออวัยวะตางๆ ของรางกาย 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  บุหร่ีมีผลตอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 
ท่ีมา  :  กรมอนามัย, คูมือทันตบุคลากร [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ 2551. เขาถึงไดจาก 
http://dental.anamai.moph.go.th   
 
 โดยแนวคิดเกี่ยวกับความหมายและความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางใน
การสรางคําถามในเร่ืองความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับโทษหรือพิษภัยของการสูบบุหร่ี และ
เปนกรอบในการวัดระดับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบุหร่ี 
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2.  แนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการสูบบุหร่ี 

        การแสดงออกถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนนั้น เกิดข้ึนมาจากหลายปจจัยท่ีอยู
รอบขาง จนเปนสาเหตุท่ีนํามาซ่ึงการสูบบุหร่ีซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
         2.1  สาเหตุของการสูบบุหร่ีในวัยรุน  
                อรวรรณ หุนดี (2542: 29-30) ไดกลาววา ประเด็นสาเหตุของการสูบบุหร่ีอาจเปนปจจัย
เดียวหรือหลายๆ ปจจัยก็ไดท่ีเกิดข้ึนในคนๆ นั้นแลวสงผลใหบุคคลนั้นสูบบุหร่ี จากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 
            2.1.1 การเอาแบบอยางตามกลุม ในเด็กนักเรียน โดยเฉพาะวัยรุนบุคคลมักจะใชกลุม
อางอิงเสมอ ในแงความคิด ความรูสึก การกระทํา ท้ังนี้เพราะบุคคลตองการเปนสวนหน่ึงของกลุม
และตองการการยอมรับจากกลุม ซ่ึงเขาทํานองวา “เขาเมืองตาหล่ิว ก็ตองหล่ิวตาตาม” เม่ือกลุมท่ี
ตนเองใชเปนกลุมอางอิง (Reference group) สูบบุหร่ี บุคคลท่ีไมสูบบุหร่ีในกลุมนั้นก็ยอมมี
แนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีตามไปดวย 
              2.1.2 การอยากลองทํา นักเรียนวัยรุนกําลังอยูในความกระตือรือรนท่ีจะอยากรูอยาก
ลอง อยากมีประสบการณตางๆ ดังนั้นการสูบบุหร่ีก็เปนส่ิงหนึ่งท่ีเขาตองการอยากทดลอง ซ่ึงไมใช
ส่ิงแปลกประหลาดแตอยางใด ถาการทําคร้ังแรกไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมรุน ยิ่งทําใหมีผล
ตอการสูบคร้ังตอไปมาก หรือรสของบุหร่ีจากการสูบคร้ังแรกนั้นถูกรสนิยมของเขา ก็ยิ่งมีแนวโนม
การสูบตอไปเพิ่มข้ึน 
             2.1.3 การเอาตามอยางบุคคลอ่ืน ในสังคมจะมีบุคคลแทบทุกประเภทสูบบุหร่ี เด็ก
นักเรียนจะเห็นพอแม ผูปกครอง ครู อาจารย ดาราภาพยนตร หรือแมแตแพทยเองก็สูบบุหร่ี ดังนั้น
เด็กนักเรียนก็ทําตามอยางบางโดยลองสูบบุหร่ี 
            2.1.4 กิจกรรมสังคม ถากลาววาการสูบบุหร่ีเปนกิจกรรมหนึ่งของสังคมก็คงไมผิด 
เม่ือมีการรวมกลุมทางสังคม นอกจากจะมีกิจกรรมตางๆ ประกอบแลว การดื่มสุราและการสูบบุหร่ี
ก็มักจะตามมาเสมอ บุหร่ีเปนส่ิงท่ีมีไวสําหรับตอนรับแขกในงานสังคม เชนเดียวกับพวกเคร่ืองดื่ม 
ท้ังท่ีมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล 
              2.1.5 ธรรมเนียม ในชุมชนบางแหง เชน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
รวมท้ังบางสวนอ่ืนๆ ของประเทศไทย ซ่ึงในสมัยโบราณจะเห็นอยางชัดเจนวามีการจัดหมากพลู 
บุหร่ี ตอนรับแขก เม่ือแขกไปเยี่ยมก็ตองมีการสูบบุหร่ี ไมเชนนั้นจะถือวาไมมีจิตใจเปนมิตร การใช
บุหร่ีตอนรับเลยเปนการแสดงถึงน้ําใจไมตรีตอกัน 
               2.1.6 ความตองการหลีกเล่ียงการตอวาหรือการตําหนิติเตียน เด็กนักเรียนโดยเฉพาะ
วัยรุนท่ีอยากแสดงความเปนชายใหสังคมไดรูจัก ถาคนไหนสูบบุหร่ีไมเปนจะถูกตําหนิหรือพูดจาดู
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ถูกถากถางดวยคําวา “เด็กทารก” “คางคก” “ตัวเมีย” ฯลฯ ซ่ึงแสดงวาคนนั้นไมมีลักษณะความเปน
ชาย ซ่ึงเปนการสรางคํานิยมท่ีผิดๆ ท่ีวาผูชายตองสูบบุหร่ี 
                2.1.7 กลไกการปรับตัวเอง (Mental Mechanism) บุคคลเปนจํานวนมากใชการสูบ
บุหร่ีเปนทางออกของความตึงเครียดทางอารมณ เม่ือเกิดความกลัดกลุม เกิดปญหา เกิดความวุนวาย
ใจ ไมมีทางแสดงออกในทางอ่ืนก็หันไปสูบบุหร่ี โดยหวังวาการสูบบุหร่ีจะระงับอาการเหลานั้นได 
                2.1.8 การมีบุหร่ีจําหนายโดยท่ัวไปและการโฆษณาทางส่ือมวลชน เพราะความ
สะดวกในการหาซ้ือบุหร่ีซ่ึงมีจําหนายอยูท่ัวทุกหนทุกแหง และการหาซ้ือสูบไดงาย จึงมีสวนชวย
ใหคนสูบบุหร่ี ถาการจําหนายบุหร่ีมีเฉพาะท่ีและหาซ้ือไดยากแลว การสูบบุหร่ีคงจะลดลงเปน
จํานวนมาก ประกอบกับการโฆษณาทางส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ วารสารรายปกษ วิทยุ 
โทรทัศน ซ่ึงโฆษณาจูงใจใหคนสูบบุหร่ียี่หอตางๆ ลวนมีผลใหคนทดลองสูบบุหร่ี 

         2.2 ปจจัยท่ีสงเสริมใหมีการสูบบุหร่ี 
   ประกิต วาทีสาธกกิจ และ กรองจิต วาทีสาธกกิจ (2551)  ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงเสริมให
มีการสูบบุหร่ีมีดังตอไปนี้ 
              2.2.1 ความอยากลอง เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรอยละ 38.4 เร่ิมสูบบุหร่ีเพราะความอยาก
ลอง ซ่ึงเปนธรรมชาติของวัยรุนท่ีความอยากลองเปนเร่ืองท่ีทาทาย นาตื่นเตน และสนุกสนาน 
ถึงแมจะทราบวาเปนส่ิงท่ีไมดีตอสุขภาพก็ตาม 
                2.2.2 ตามอยางเพื่อน เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีรอยละ 35.9 เร่ิมสูบบุหร่ีเพราะเพ่ือนชวน 
บางคนมีเจตคติท่ีวา ถาไมสูบบุหร่ีจะเขากับเพื่อนไมได เพื่อนจะไมยอมรับเขากลุม และหลายคน
ไมกลาเลิกสูบบุหร่ี เพราะกลัวเพื่อนจะลอเลียน และไมใหเขากลุม 
                2.2.3 ตามอยางคนในบาน เม่ือมีคนในบานไมวาจะเปนบิดา มารดา หรือญาติพี่นอง 
ซ่ึงอยูบานเดียวกันสูบบุหร่ี หลายคนจะสูบบุหร่ี เพราะเห็นการสูบในบานมาแตเด็กจึงคิดวาเปน
เร่ืองธรรมดา หรือวัยรุนหลายคนจะตามอยางญาติพี่นอง อยากลองสูบตามบาง และคิดวาเปนการ
แสดงออกถึงความเปนผูใหญ เปนชาย มีงานวิจัยพบวา ถาบิดามารดาสูบบุหร่ี จะทําใหลูกมี
แนวโนมในการสูบบุหร่ีสูงถึง 3 เทา 
                2.2.4 เพื่อเขาสังคม บางคนตองสูบบุหร่ีเพราะหนาท่ีการงานที่ตองเขาสังคม งาน
เล้ียงสังสรรคหรืองานเล้ียงรับรอง ซ่ึงมีผูสูบ ในสังคมนั้นๆ เชิญชวนใหสูบ บางคนจะสูบเฉพาะใน
งานสังคมเทานั้น ท้ังนี้เปนความเช่ือท่ีวาถาไมสูบก็จะเขากลุมไมได และทําธุรกิจไมสําเร็จ 
                   2.2.5 ความเครียด สารนิโคตินในควันบุหร่ีเม่ือสูดเขารางกายจะเขาสูสมองภายใน
เวลา 8-10 วินาที ซ่ึงออกฤทธ์ิทําใหเสนเลือดแดงหดรัดตัว ความดันโลหิตสูงข้ึน หายใจเร็วข้ึน และ
กระตุนสมองสวนกลางทําใหรูสึกผอนคลาย ในระยะตน หลายคนจึงสูบบุหร่ีดวยเหตุผลเพ่ือคลาย
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ความเครียด แตเม่ือปริมาณนิโคตินในสมองลดลง จะทําใหผูสูบเกิดอาการหงุดหงิด และเครียดได
ในเวลาตอมา และน่ีคือเหตุผลท่ีทําใหตองสูบบุหร่ีอยูเสมอเพ่ือคงระดับนิโคตินไวในรางกาย 
                2.2.6 กระแสของส่ือโฆษณา ส่ือโฆษณาตางๆ ท้ังทางตรงและทางออมลวนมี
อิทธิพลตอวิถีชีวิตคนอยางมาก สามารถกอใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะเช่ือและนิยมชมชอบในผลิตภัณฑท่ี
โฆษณา ถึงแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายหามการโฆษณาบุหร่ี แตบางประเทศที่ไมมีกฎหมาย
หามก็มีการโฆษณาทุกรูปแบบ ซ่ึงเผยแพรไปท่ัวโลกตามการส่ือสารไรพรมแดน ในปจจุบัน
เยาวชนสามารถรับรูส่ือโฆษณาบุหร่ีของตางประเทศไดท้ังทางหนังสือหรือส่ิงพิมพชนิดตางๆ ทาง 
วิทยุและโทรทัศน นอกจากนี้ กลยุทธในการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมบุหร่ีท่ีหลีกเล่ียงกฎหมาย
ก็มีมาก คือ การจดทะเบียน การคาโดยใชสัญลักษณตราบุหร่ีเปนสินคา เชน ผลิตภัณฑเส้ือผา 
เคร่ืองหนัง เคร่ืองเรือน ของใชตางๆ และบริษัททองเท่ียว  และการสนับสนุนตางๆ ท่ีเนน
กลุมเปาหมายพิเศษ เชน การจัดแสดงดนตรี การจัดแขงรถใหวัยรุน การแสดงแบบเส้ือใหกลุมสตรี 
และการแจกสมุดหรือหนังสือท่ีมีตราบุหร่ีใหแกเด็กเล็ก ในตางประเทศยังมีการโฆษณา แฝงทาง
ภาพยนตร โดยใหดาราท่ีเปนท่ีช่ืนชอบสูบบุหร่ี และใหเห็นสัญลักษณของบุหร่ีนั้นดวย การโฆษณา
ทุกรูปแบบจะเนนท่ีความโกเก ทันสมัย และเราใจ ซ่ึงสงผลอยางมากในการสงเสริมใหสูบบุหร่ี 
เยาวชนจึงมีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ียี่หอท่ีมีการโฆษณาบอยๆ อายุเฉล่ียของคนไทยท่ีติดบุหร่ีคือ       
18 ป 

         2.3 สาเหตุการติดบุหร่ี 
            วิจารณ มัตยะสุวรรณ และพัฒนเกียรติ ศรียอด (2551) กลาววาสาเหตุการติดบุหร่ี 
สามารถแบงออกเปน 3 แบบดวยกัน คือ 
               2.3.1 ภาวะเสพติดทางสังคมหรือสภาพแวดลอม พบวาคนรอบขางและเพื่อนเปน
ปจจัยสําคัญในการเร่ิมตนทดลองสูบบุหร่ี โดยเฉพาะในวัยรุน การไดรับความยอมรับจากคนรอบ
ขางและเพ่ือนฝูงทําให วัยรุนคนน้ันสูบบุหร่ี นอกจากนี้ในปจจุบันการหาบุหร่ีเพ่ือมาสูบนั้นเปน
เร่ืองท่ีหาไดงาย 
              2.3.2 ภาวะเสพติดทางพฤติกรรมและจิตใจ เปนการเสพติดชนิดหนึ่งโดยเกิดจากการ
เรียนรูแลวปฏิบัติจนเคยชิน ยกตัวอยางเชนการกินกาแฟหรือดื่มเหลาไปดวยสูบบุหร่ีไปดวย ดังนั้น
เวลากินกาแฟหรือดื่มเหลาแลวจึงอยากสูบบุหร่ี หรือ การสูบบุหร่ีในหองทํางาน เวลาเม่ือเขามาใน
หองทํางานจะเกิดความอยากสูบบุหร่ี เปนตน 
               2.3.3 ภาวะเสพติดนิโคติน คือ ในภาวะท่ีสูบบุหร่ีรางกายจะทํางานไดอยางปกติโดย
มีนิโคตินเปนสวนหนึ่ง แตเมื่อขาดนิโคตินรางกายจะเสียสมดุลทําใหเกิดอาการขาดนิโคติน 
(Withdrawal Symptoms) เชน หงุดหงิด กระสับกระสาย ปวดหัว นอนไมหลับ วิงเวียนศีรษะ 
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อารมณซึมเศรา หดหู สมาธิไมคอยดี คิดอะไรไมออก เปนตน ผลเหลานี้มักทําใหผูท่ีพยายามหยุด
บุหร่ีทนไมได และตองการบุหร่ีมาสูบอีก และเม่ือสูบบุหร่ีรางกายไดรับนิโคตินอาการขาดนิโคติน
ก็จะหายไป 
         จากสาเหตุของการสูบบุหร่ีท่ีกลาวมาเห็นไดวา สาเหตุหลักๆมาจากตัวของผูสูบบุหร่ีเอง
ซ่ึงมีความเชื่อวาการสูบบุหร่ีจะทําใหตนเปนท่ียอมรับในกลุมเพ่ือน โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่
ตามมาจากการสูบบุหร่ี แนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการสูบบุหร่ี ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางใน
การศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง ซ่ึงสามารถอธิบายถึงสภาพแวดลอมและ
ส่ิงกระตุนใหเด็กไดหันไปสูบบุหร่ี และเพื่อเปนแนวทางในการนํามาปรับใชในการรณรงคการลด 
ละ เลิก บุหร่ีอีกดวย 
 
3. แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีแสดงออกของบุคคลลวนแลวแตมาจากความรูสึกนึกคิดในใจ
ของบุคคล โดยแสดงออกมาเปนการกระทําซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
         3.1  ความหมายของพฤติกรรม 
              เขียน วันทนียตระกูล (2552) กลาววา พฤติกรรม หมายถึงการกระทําซ่ึงเปนการ
แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด ความตองการของจิตใจท่ีตอบสนองตอส่ิงเรา ซ่ึงอาจสังเกตไดโดย
ทางตรงหรือทางออม  บางลักษณะอาจสังเกตไดโดยไมใชเคร่ืองมือชวยเหลือ ตองใชเคร่ืองมือ
ชวย  พฤติกรรมในมนุษย  หมายถึงอาการกระทําหรือกิริยาท่ีแสดงออกมาทางรางกายกลามเนื้อ
สมองในทางอารมณ ความคิดและความรูสึก พฤติกรรมเปนผลจากการตอบสนองตอส่ิงเรา เม่ือมีส่ิง
เราหรือส่ิงกระตุนมาเราในเวลาใดจะมีการตอบสนองเม่ือนั้น 
             ครูบานนอก (2552) กลาววา พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาโตตอบเม่ือเผชิญกับส่ิงเรา (Stimulus) หรือสถานการณตาง ๆ อาการแสดงออกตาง ๆ 
เหลานั้น อาจเปนการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตไดหรือวัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การ
เตนของหัวใจ เปนตน สวนส่ิงเราท่ีมากระทบแลวกอใหเกิดพฤติกรรมก็อาจจะเปนส่ิงเราภายใน 
(Internal Stimulus) และส่ิงเราภายนอก (External Stimulus) 
             ส่ิงเราภายใน ไดแก ส่ิงเราท่ีเกิดจากความตองการทางกายภาพ เชน ความหิว ความ
กระหาย ส่ิงเราภายในนี้จะมีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุนเด็กใหแสดงพฤติกรรม และเม่ือเด็กเหลานี้
โตข้ึนในสังคม ส่ิงเราใจภายในจะลดความสําคัญลง ส่ิงเราภายนอกทางสังคมท่ีเด็กไดรับรูในสังคม
จะมีอิทธิพลมากกวาในการกําหนดวาบุคคลควรจะแสดงพฤติกรรมอยางใดตอผูอ่ืน 
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             ส่ิงเราภายนอก ไดแก ส่ิงกระตุนตาง ๆ ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่สามารถสัมผัสไดดวย
ประสาทท้ัง 5 คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัส ส่ิงเราท่ีมีอิทธิพลท่ีจะจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรม 
ไดแก ส่ิงเราท่ีทําใหบุคคล เกิดความพึงพอใจท่ีเรียกวา การเสริมแรง (Reinforcement) ซ่ึงแบงออก
ไดเปน 2 ชนิด คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ ส่ิงเราท่ีพอใจทําใหบุคคลมี
การแสดงพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน เชน คําชมเชย การยอมรับของเพื่อน สวนการเสริมแรงทางลบ 
(Negative Reinforcement) คือ ส่ิงเราท่ีไมพอใจหรือไมพึงปรารถนานํามาใชเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม
พึงปรารถนาใหนอยลง เชน การลงโทษเด็กเม่ือลักขโมย การปรับเงินเม่ือผูขับข่ียานพาหนะไม
ปฏิบัติตามกฎจราจร เปนตน 
                พจนา ปยะปกรณชัย (2549: 1-2) กลาววา พฤติกรรม คือ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงส่ิงมีชีวิต 
กระทําและบุคคลอ่ืนสามารถ สังเกตไดหรือ ใชเคร่ืองมือวัด เชน การหัวเราะ การรองไห การกิน  
การนอน เปนตน ซ่ึงอาการกระทําท้ังหมด แสดงใหทราบถึงลักษณะท่ีเรียกวาพฤติกรรม พฤติกรรม
แบงออก 2  ชนิด คือ  
             1) พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกใหผูอ่ืนสังเกตได เชน เดิน พูด 
ยิ้ม  ไมสนใจส่ิงแวดลอม   
              2) พฤติกรรมภายใน ซ่ึงผูอ่ืนไมสามารถสังเกตได เชน หัวใจเตน  น้ํายอยหล่ังออก  
กลามเนื้อหดตัว ความคิดสับสน   ความรูสึกไมพอใจ  พฤติกรรมตาง ๆ เกิดข้ึนจากภาวะภายในของ
รางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการจําเปนข้ันพื้นฐานเม่ือขาดไป  บุคคลนั้นจําเปนตองมี
พฤติกรรมท่ีเสาะแสวงหาใหมีการตอบสนองความตองการจําเปนนั้น เชน เม่ือรางกายขาดนํ้าทําให
กระตุนความรูสึกหิวกระหายน้ํา บุคคลนั้นตองหาน้ํามาดื่ม หรือบุคคลท่ีขาดความรักความเอาใจใส
จะแสดงพฤติกรรมเรียกรองความสนใจ ความรักจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจจะแสดงออกโดยเอาใจผูอ่ืน 
เพื่อหวังการกระทําเชนเดียวกับตอบแทน ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจึงแสดงออกท่ีจะนําไปสู
เปาหมายเพื่อรักษาความสมดุลของรางกายและจิตใจ โดยสามารถตอบสนองความตองการจําเปน
พื้นฐานไดสมบูรณ 
                 จากนยิามศัพทขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึง การแสดงออกหรือการตอบสนอง
ของบุคคลท่ีสามารถสังเกตเห็นไดหรือใชเคร่ืองมือวัดอันเนื่องมาจากการกระตุนของส่ิงเราท้ัง
ภายในและภายนอก ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดใชกระบวนการกล่ันกรอง ใครครวญมาแลวและเปนไป
อยางไมรูตัว 

    3.2 องคประกอบของพฤติกรรม 
              ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี (2552) ไดกลาวถึง การเกิดพฤติกรรมของมนุษยนั้น เปนผลมาจาก
การผสมผสานขององคประกอบตางๆในตัวมนุษย  แลวจึงถูกกลอมเกลาดวยส่ิงแวดลอม 
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องคประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยท่ีเปนองคประกอบภายในตัวมนุษยเอง 
ไดแก การรับรู สติปญญา การคิด การเรียนรู เจตคติ อารมณและแรงจูงใจ 
              3.2.1 การรับรู (Perception) 
  การรับรูหมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเร่ิมต้ังแตการมีส่ิงเรามา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสท้ังหาและสงกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ 
องคประกอบของการรับรู 

           1) ส่ิงเราไดแกวัตถุ แสง เสียง กล่ิน รสตางๆ 
           2) อวัยวะรับสัมผัส ไดแก ห ูตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง ถาไมสมบูรณจะทําใหสูญเสียการ
รับรูได 
            3) ประสาทในการรับสัมผัสเปนตัวกลางสงกระแสประสาทจากอวยัวะรับสัมผัสไป
ยังสมองสวนกลางเพื่อการแปลความตอไป 
  4) ประสบการณเดิม การรูจัก การจําได ทําใหการรับรูไดดข้ึีน 
  5) คานิยม ทัศนคติ 
          6) ความใสใจ ความต้ังใจ 
             7) สภาพจิตใจ อารมณ เชน การคาดหวัง ความดีใจ เสียใจ 
            8) ความสามารถทางสติปญญา ทําใหรับรูไดเร็ว 

        การจัดระบบการรับรู 
          มนุษยเม่ือพบสิ่งเราไมไดรับรูตามท่ีส่ิงเราปรากฏแตจะนํามาจัดระบบตามหลักดังนี ้
           1) หลักแหงความคลายคลึง ( Principle of similarity) ส่ิงเราใดท่ีมีความคลายกันจะ

รับรูวาเปนพวกเดียวกัน 
          2) หลักแหงความใกลชิด (Principle of proximity )  ส่ิงเราท่ีมีความใกลกันจะรับรูวา

เปนพวกเดยีวกัน 
           3) หลักแหงความสมบูรณ (Principle of  closure) เปนการรับรูส่ิงท่ีไมสมบูรณให

สมบูรณข้ึน 
          ความคงท่ีของการรับรู     ไดแก 
              1) การคงท่ีของขนาด 
            2) การคงท่ีของรูปแบบ รูปทรง 
            3) การคงท่ีของสีและแสงสวาง 
  การรับรูท่ีผิดพลาด แมวามนุษยมีอวัยวะรับสัมผัสถึง 5 ประเภทแตมนุษยก็ยังรับรู
ผิดพลาดได เชน ภาพลวงตา การรับฟงความบอกเลาทําใหเร่ืองบิดเบือนไป การมีประสบการณและ
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คานิยมที่แตกตางกัน ดังนั้นการรับรูถาจะใหถูกตองจะตองรับรูโดยผานประสาทสัมผัสหลาย
ทางผานกระบวนการคิดไตรตรองใหมากข้ึน 
                    3.2.2 สติปญญา (Intelligence) 
       ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี(2552) กลาววาแมคเนมาร ไดสรุปความหมายของสติปญญา ท่ี
นักวิจัยกลุมตางๆไดกลาวไววาแบงเปน 4  กลุมดังนี้ 
    กลุมท่ี 1  ใหความหมายของสติปญญา ในแงของความสามารถในการปรับตัวให
เขากับส่ิงแวดลอม ผูมีสติปญญาสูงจะปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดดีกวาผูมีสติปญญาตํ่า 
      กลุมท่ี 2  ใหความหมายของสติปญญาวา เปนความสามารถในการแกปญหาผูมี
สติปญญาสูงจะแกไขไดดีกวาผูมีสติปญญาตํ่า 
  กลุมท่ี 3  ใหความหมายของสติปญญาวา เปนเร่ืองของความสามารถในการคิดแบบ
นามธรรมผูมีสติปญญาสูงจะคิดแบบนามธรรมไดดีกวาผูมีสติปญญาต่ํา  
      กลุมท่ี 4  ใหความหมายของสติปญญาวา เปนความสามารถในการเรียนรู ผูท่ีมี
สติปญญาสูงจะเรียนรูไดเร็วกวาผูท่ีมีสติปญญาต่ํา 
  จากขอความท่ีกลาวขางตนท้ังหมด อาจสรุปเกี่ยวกับสติปญญาไดวา สติปญญาเปน
ความสามารถในตัวบุคคล ท่ีจะทราบไดจากพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก ระดับของสติปญญา
สังเกตไดจากการแสดงออกที่มีความคลองแคลว รวดเร็ว ความถูกตอง ความสามารถในการคิด การ
แกปญหาและการปรับตัว การใชแบบทดสอบวัดสติปญญาจะทําใหทราบระดับสติปญญาชัดเจนขึ้น 
  ทฤษฎีทางสติปญญา 
  ไดมีการศึกษาและสรุปเปนทฤษฎีเกี่ยวของกับสติปญญาหลายทฤษฎีแตละทฤษฎีก็
พยายามอธิบายสติปญญาวามีองคประกอบใดบาง 
  ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี(2552) กลาววา สเบียรแมน ผูตั้งทฤษฎี 2 องคประกอบ สรุปวา
สติปญญาประกอบดวย 2 องคประกอบไดแก 
  1) องคประกอบท่ัวไป (General factor หรือ  g factor) คือ ความสามารถพื้นฐานใน
การกระทําตางๆท่ีทุกคนตองมี 
  2) องคประกอบเฉพาะ (Specific factor หรือ s factor)  คือ ความสามารถเฉพาะท่ีแต
ละคนมีแตกตางออกไป หรือเรียกกันวาความถนัดหรือพรสวรรค 
  ธนศักดิ์  อัศวจุฬามณี  (2552) ไดกลาววา   เธอรสโตน  เจ าของทฤษฏีหลาย
องคประกอบ แยกองคประกอบของสติปญญามนุษยออกเปน 7 ดานไดแก 
  1) ดานความเขาใจในภาษา (Verbal comprehension) 
         2) ดานความคลองแคลวในการใชถอยคํา (Word fluency) 
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  3) ดานตัวเลข การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร (Number) 
  4) ดานมิติสัมพันธ  การรับรูรูปทรง ระยะ  พื้นท่ี  ทิศทาง (Spatial) 
  5) ดานความจํา (Memory) 
  6) ดานความรวดเร็วในการรับรู (Perceptual speed) 
  7) ดานการใหเหตุผล (Reasoning) 
  ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี (2552) ไดกลาวถึงสเทิรนเบอรก ผูคิดทฤษฎีสามศรเสนอวา
องคประกอบของสติปญญามี 3 องคประกอบอธิบายเปน 3 ทฤษฎียอยดังนี้ 
  1) ทฤษฎียอยดานส่ิงแวดลอม  (Contextual subtheory) เปนความสามารถทาง
สติปญญาในการเลือกส่ิงแวดลอม ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมและการปรับแตงส่ิงแวดลอมใหเขา
กับสภาพของตน 
          2) ทฤษฎียอยดานประสบการณ (Experiential subtheory) เปนความสามารถทาง
สติปญญาในการแกไขปญหาแปลกใหม และความคลองแคลวในการจัดลําดับข้ันตอนตางๆ 
          3) ทฤษฎียอยดานกระบวนการคิด (Componential subtheory) เปนความสามารถทาง
สติปญญาท่ีเกี่ยวของกับการรูความคิดของตนเอง การปฏิบัติตามความคิด และดานการแสวงหา
ความรู 

       ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี (2552) กลาววาการดเนอรไดเสนอทฤษฎีพหุปญญา (Multiple 
intelligences) ซ่ึงสรุปวาสติปญญาประกอบไปดวยความสามารถท่ีแสดงออกในรูปของทักษะ        
7 ดานไดแก 
          1) สติปญญาดานดนตรี (Music intelligence) 
          2) สติปญญาดานการเคล่ือนไหวรางกาย (Bodily kinesthetic intelligence) 
          3)สติปญญาดานการใชเหตผุลเชิงคณิตศาสตร(Logical-mathematical  intelligence) 
          4) สติปญญาดานภาษา (Linguistic  intelligence) 
          5) สติปญญาดานมิติสัมพันธ (Spatial  intelligence) 
          6) สติปญญาดานสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Interpersonal  intelligence) 
          7) สติปญญาดานการเขาใจตนเอง  (Intrapersonal  intelligence) 
            ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอสตปิญญา 
            1) พันธุกรรม เปนการถายทอดลักษณะทางสายพันธจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลาน  
ซ่ึงพิจารณาไดจาก ระดับของสติปญญา เพศ วัย และเช้ือชาติ 
          2) ส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอสติปญญานั้น เร่ิมตั้งแตการปฏิสนธิ จนถึงการ
เจริญเติบโตเปนผูใหญ ส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญไดแก ความพรอมในการตั้งครรภ อาหาร โรคภัยไขเจ็บ 
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การประสบอุบัติเหตุ การอบรมเล้ียงดู ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การจัดส่ิงแวดลอมหรือ
เง่ือนไขในการเรียนรู 
                  3.2.3  การคิด (Thinking) 

            การคิดเปนกระบวนการของสมอง ในการสรางสัญลักษณ หรือภาพใหปรากฏใน
สมอง ความสามารถในการคิดนั้นมีความสัมพันธระดับสติปญญา การคิดอาจแบงออกเปน 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

       ความคิดรวบยอด (Concept) เปนลําดับข้ันท่ีเกิดจากการทํางานของสมอง ในการจัด
กลุมหรือการสรุปรวมที่จะทําความเขาใจในส่ิงของ บุคคล เร่ืองราว ประสบการณ ตางๆที่ไดรับรู
หรือตอความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความชัดเจน วาคืออะไร 

       จิตนาการ (Imagination) เปนการสรางภาพข้ึนในสมองตามความนึกคิดของตนเอง
เปนผลมาจากการสะสมการรับรูจากประสบการท่ีผานมา ผสมกับความตองการ ความสนใจ ความ
คาดหวังอารมณและความรูสึกของบุคคล การจิตนาการในส่ิงเดียวกันของบุคคลแตละคนจะ
แตกตางกันออกไป 

  ลักษณะพื้นฐานของการคิดท่ีกลาวถึงขั้นตน ทําใหเกิดการคิด 2 รูปแบบไดแก 
          1) การคิดอยางมีเปาหมาย เปนกระบวนการคิดท่ีมีข้ันตอน มีทิศทางเพื่อมุงไปสู
เปาหมายที่วางไว การคิดอยางมีเปาหมาย ท่ีมีความสําคัญตอพฤติกรรมมนุษย ไดแก การคิดหา
เหตุผล การตัดสินใจ การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะหวิจารณ 
  2) การคิดอยางไมมีเปาหมาย เปนการคิดท่ีเปนไปตามจิตนาการ ความรูสึก ความ
คาดหวังและอารมณ ขาดข้ันตอนท่ีชัดเจน ไดแก การคิดแบบเช่ือโยงเสรี การคิดแบบฝนกลางวัน 
การคิดแบบฝนขณะหลับ 
                    3.2.4 ความเชือ่ (Beliefs) 
  ความเช่ือ เปนการแสดงถึงวิธีทางในการมองส่ิงตางๆรอบๆตัว ซ่ึงเปนไปในลักษณะ
ท่ีอยูระหวาง 2 ข้ัวคือ ถูก กับ ผิด หรือ ใช กับ ไมใช และการแสดงออกถึงท่ีบุคคลเห็นดวย และ
ยอมรับวาเปนความจริง 
    การศึกษาเร่ืองความเช่ือ เปนการศึกษาเกี่ยวกับความรูของมนุษยชาติความเช่ือเปน
หนวยของความรู ซ่ึงผานกระบวนการของประสบการณ และผลจากการติดตอกับบุคคลอื่น             
เราไมอาจสังเกตความเช่ือไดโดยตรง แตจะสังเกตไดจากพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทํา และสันนิษฐาน
วาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนผลมาจากความเช่ือ ความเช่ือไมจําเปนตองมีเหตุผลแตเปนการกําหนด
ข้ึนจากส่ิงท่ีบุคคลตองการจะเช่ือในส่ิงใด เขาสามารถเช่ือในส่ิงใด เขาสามารถเช่ือในอะไร และเขา
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ถูกวางเงื่อนไขในส่ิงท่ีเช่ือมาอยางไร อีกประการหน่ึงความเช่ือนั้นทําใหเขาตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานได 
  การเกิดความเชื่อ 
  ชัยพร วิชชาวุธ (2530: 2-5) ไดกลาวถึงส่ิงท่ีใชกําหนดความเช่ือของบุคคล วายึดหลัก
ดังตอไปนี้ 
  1) หลักความสงสัย 
  2) หลักความรูสึก เปนการใชความรูสึกท่ีเกิดข้ึนกับตนเปนหลักในการตัดสินใจ 
  3) หลักเหตุผล 
  4) หลักประจักษ ซ่ึงไดแกการรับรูดวยประสาทสัมผัสของเราเอง การรับรูเชนนี้ ได
จากการรวบรวมขอมูลในเชิงวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การทดลอง การวิจัย 
  นอกจากหลักท้ัง 4 ประการท่ีกลาวขางตนแลว ส่ิงท่ีทําใหบุคคลเกิดความเช่ือในเร่ือง
ตางๆน้ัน ยังพิจารณาไดจากการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว การถายทอดทางศาสนา จารีต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อิทธิพลของเพ่ือนสนิท อิทธิพลของกลุม การไดรับประสบการณตรง 
การไดรับการศึกษา การใหความรูสึกท่ีถูกตอง การโฆษณาชวนเช่ือจากส่ือมวลชน 
               การเปล่ียนแปลงความเชื่อ 
  ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี (2552 : 357) กลาววาความเช่ือของบุคคลจะเปล่ียนแปลงได
อยางไรข้ึนอยูกับวา ความเช่ือนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร และบุคคลไดใชความเช่ือนั้นไปเปนแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตมากนอยเพียงใด 
                            ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ก็คือเม่ือความรูสึกไปทําให
ความเช่ือเปล่ียนไป นอกจากนั้นยังมีองคประกอบอ่ืนท่ีเปล่ียนไป ไดแกเวลา กลุมบุคคล วัฒนธรรม
และความตองการของบุคคลเม่ือความเช่ือเปล่ียนแปลงไปทําใหพฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนไปดวย 
  3.2.5  เจตคติ (Autitude) 
                     ความหมายของเจตคต ิ
                        เจตคติเปนสภาพความพรอมของความคิด ความรูสึก และแนวโนมพฤติกรรมของ
บุคคลอันเปนผลมาจากประสบการณ สภาวะนี้เปนแรงท่ีจะกําหนดทิศทางของพฤติกรรมของ
บุคคล ตอเหตุการณ ส่ิงของ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
                    องคประกอบของเจตคติ   
          เจตคติของบุคคลประกอบดวย 3 องคประกอบสําคัญ ซ่ึงธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี(2552) 
ไดกลาวถึงองคประกอบของเจตคติไวเปนรูปแบบ ABC (ABC Mode) ดังนี้ 
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                           1) องคประกอบดานความรูสึก (Affective component –A) เปนความรูสึกชอบ ไม
ชอบ  พอใจ ไมพอใจ ท่ีบุคคลมีตอบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณตางๆ ท่ีรับรู 
  2) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral component – B) เปนการเตรียมพรอม
ของบุคคลท่ีจะแสดง หรือไมแสดงพฤติกรรม ตอบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณตางๆ ท่ีรับรู 
  3) องคประกอบดานความคิด (Cognitive component – C) เปนความรู หรือความคิด
ของบุคคลที่มีตอบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณตางๆ ท่ีรับรูวาเปนส่ิงท่ีดี ไมดี ถูกตองไมถูกตอง 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ใหคุณ ใหโทษ 
  องคประกอบท้ัง 3 นี้ จะมีความสัมพันธสอดคลองกัน หากองคประกอบดานใดดาน
หนึ่งเปล่ียนแปลงไป เจตคติของบุคคลนั้นก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย 
  ลักษณะของเจตคติ 
                  เจตคติของบุคคลมิไดมีมาแตกําเนิด เจตคติมีกระบวนการพื้นฐานมาจากการเรียนรู
จากประสบการณท่ีไดรับ ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี (2552) กลาวถึงการเกิดเจตคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของ
บุคคลนั้น เกิดไดจากหลายวิธี ลักษณะของเจตคติ สรุปไดดังนี้ 
                  1) เจตคติไมใชพฤติกรรม แตเปนสภาวะของจิตใจซ่ึงเปนแนวโนมของการแสดง
พฤติกรรมวาจะเปนเชิงบวก หรือเชิงลบ 
   2) เจตคติเกิดจากการเรียนรู จากส่ิงแวดลอมและประสบการณ เม่ือบุคคลเรียนรูวาส่ิง
ใดทําใหเกิดความพึงพอใจ เกิดผลดี ก็จะเกิดเจตคติเชิงบวก หากเปนไปในทางตรงขามก็จะเกิดเจต
คติเชิงลบตอส่ิงนั้น 
     3) เจตคติเกิดจากความคิด ความรูสึกท่ีรุนแรง หรือท่ีสะสมมาเปนเวลานาน หรือ
ประสบการณท่ีทําใหเกิดความคิด ความรูสึกท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันซํ้าๆ จะทําใหเกิดเจตคติได
เร็วและม่ันคง 
    4) เจตคติเปนส่ิงซับซอน บุคคลแตละคน จะมีเจตคติตอส่ิงเดียวกันแตกตางกัน ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับภูมิหลังของบุคคลประสบการณ การรับรู และการเรียนรูของแตละคนตอสภาพการณท่ี
เกิดข้ึน 
     5) เจตคติอาจใชในการคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลโดยท่ัวไปได แมจะไมทุกกรณี
ก็ตาม เพราะโดยท่ัวไปแลว บุคคลท่ีมีเจตคติดีตอส่ิงใด ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีดีตอส่ิงนั้น เชน ผูมี
เจตคติดีตอกีฬา ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีดีในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกีฬา เชน ดูกีฬา เลนกีฬา ติดตามขาว
เกี่ยวกับกีฬา เปนตน 
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    6) ถึงแมเจตคติจะมีความคงทน และแนนอนพอสมควร แตเจตคติก็สามารถ
เปล่ียนแปลงได ถามีการวางเง่ือนไข หรือจัดสภาพส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมกับบุคคล และดําเนินการ
อยางตอเนื่องกัน 
                    3.2.6 อารมณ (Emotion) 
                   ความหมาย อารมณ เปนสภาวะทางจิตใจ ท่ีมีตอส่ิงเรา ซ่ึงมีผลตอรางกาย และการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล  และไดมีผูท่ีใหความหมายของทฤษฎีทางอารมณ  ดังนี้ 
  ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี (2552 ) ไดกลาวถึงทฤษฎีท่ีวิลเล่ียม เจมส (William James) 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน และคารล จี แลงค (Carl G.Lange) แพทยชาวเดนมารก ท้ัง 2 มีแนวคิดท่ี
ตรงกันขามกันวา อารมณเปนผลท่ีเกิดเนื่องมาจาก มีการเปล่ียนแปลงทางรางกาย ในขณะที่ระบบ
ประสาทรับการสัมผัสจากส่ิงเรา และส่ังการไปยังกลามเนื้อใหมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราอยาง
ทันทีทันใด แลวจึงเกิดอารมณ เชน เรารูสึกวามีส่ิงเปยกๆ เหนียวๆ หลนใสแขนเราจะสลัดแขน
ทันที เม่ือเรารูภายหลังวาส่ิงนั้นคืออะไรเราจึงเกิดอารมณตางๆ ตามมา อาจกลัวถาเปนงู อาจเกลียด
ถาเปนตุกแก อาจขยะแขยงถาเปนน้ํามูก หรือขบขันถาเปนยางท่ีทําเปนรูปคลายสัตว เล้ือยคลาน
ตางๆ 
  ทฤษฎีของแคนนอน-บารด (Canon-Bard Theory) ผูตั้งทฤษฎีนี้คือ วอลเตอร บี 
แคนนอน (Walter B.Canon) และบารด (Bard) ซ่ึงเปนศิษยของ แคนนอน เขาไดอธิบายการเกิด
อารมณวา เม่ืออินทรีย หรือรางกายรับสัมผัสจากส่ิงเราภายนอกแลว จะรายงานมายังสมอง
สวนกลาง (Thalamus) แลวสงตอไปยังสมองสวนกลางภายใน (Hypothalamus) ซ่ึงเปนแหลงท่ีเกิด
ของอารมณ จากนั้นเปนการส่ังการใหกลามเนื้อตอบสนองตอส่ิงเรา ทฤษฎีนี้บางทีเรียกวา Canon's 
Thalamic Theory (ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี: 2552) 
  ทฤษฎีของชัคเตอร - ซิงเกอร (Schachter - Singer Theory) บางท่ีเรียกวา "ทฤษฎีการ
แสดงถึงการรูการเขาใจ" (Cognitive Labeling Theory) ซ่ึงเสนอโดย  ชัชเตอร   (Schachter)   และ
ซิงเกอร (Singer) เปนทฤษฎีท่ีเนนใน 2 องคประกอบท่ีสําคัญ คือการรูการเขาใจและ สถานการณใน
สังคม ท่ีมีบทบาทตอการกําหนดสภาวะอารมณ คือการท่ีบุคคลจะมีอารมณแบบใดข้ึนอยูกับการรู
และเขาใจส่ิงแวดลอมทางสังคม และการเลือกตอบสนองของบุคคล ทฤษฎีนี้มีการเปรียบเทียบ
มนุษยเหมือนตูเพลง การหยอดเหรียญลงไป เทากันเปนการถูกกระตุนจากส่ิงเราภายนอก เขาไป
ปลุกระบบท่ีทําใหเกิดอารมณ แตจะเปนเพลงแบบใดน้ันข้ึนอยูกับผูท่ีเลือกเพลง จึงมีช่ือเรียกอีก
อยางวา "ทฤษฎีอารมณตูเพลง" (Jukebox Theory of Emotional) ทางสังคมเรียกอยางไร จึงจะดูดี
และเปนท่ียอมรับ (ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี: 2552) 
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                   ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient)  มีองคประกอบท่ีสําคัญของ
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  5  ดานไดแก 
                      1.   การรูจักอารมณของตนเอง (Know one's emotion) แนวทางในการพัฒนาการรูจกั
อารมณตนเองทําไดดังนี้ 
                      1.1 ใหเวลาแกตนเองในการทบทวนอารมณของตน พิจารณาวาเราเปนคนมี
ลักษณะอารมณเชนไร มักจะคลอยตามอารมณตนเอง คลอยตามอารมณผูอ่ืน หรือคลอยตาม
ส่ิงแวดลอมภายนอก 
                  1.2  ฝกการรูตัวบอยๆ มีสติอยูกับการรูตัว 
                 2.   การจัดการ(บริหาร)อารมณของตนเอง (Managing Emotions) ทําไดโดย 
                     2.1 ทบทวนวามีอะไรบางท่ีเราทําลงไปเพื่อตอบสนองอารมณท่ีเกิดข้ึน ดูดวยวา
ผลเกิดตามมาเปนเชนไร 
   2.2 เตรียมการในการแสดงอารมณ ตั้งใจไวเกี่ยวกับการแสดงอารมณในคราว
ตอไป ฝกการส่ังตัววาจะทําอะไร จะไมทําอะไร 
     2.3 ฝกการรับรูส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว หรือท่ีเราตองเกี่ยวของ ในดานดี มอง ฟง 
ส่ิงดีสรางอารมณแจมใสเกิดความสบายใจ 
                    2.4  ฝกการสรางความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ผูอ่ืน ส่ิงอ่ืนท่ีอยูรอบตัว 
           2.5  ฝกการมองหาประโยชน โอกาสจากอุปสรรค ปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการ
เปล่ียนมุมมองหาแงดี โดยคิดวาเปนส่ิงทาทาย ใหเราไดแสดงความสามารถ 
                            2.6  ฝกการผอนคลายความเครียดท่ีเกิดจากอาการไมดี โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะกับ
ตนเอง 
                       3.  การสรางแรงจูงใจใหตนเอง (Motivating oneself) แนวทางในการสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเอง อาจทําไดดังนี้ 
                 3.1 ทบทวนวาส่ิงท่ีสําคัญในชีวิตของเรามีอะไรบางท่ีเราตองการ อยากได 
อยากมี อยากเปนจัดอันดับความสําคัญ แลวพิจารณาวาการจะบรรลุส่ิงท่ีตองการแตละส่ิงนั้น ส่ิงใด
ท่ีมีทางเปนไปไดส่ิงใดเปนไปไมได ส่ิงใดจะเกิดประโยชน ส่ิงใดจะเกิดโทษ 
                 3.2  นําความตองการในขอท่ี 1) ท่ีเปนไปไดและเกิดประโยชนมาต้ังเปน
เปาหมายท่ีชัดเจนใหแกตนเอง แลววางขั้นตอนท่ีจะมุงไปสูเปาหมาย 
    3.3 ในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตองระวังอยาใหเหตุการณบางอยางมา
ทําใหไขวเขวไปจนออกนอกทางที่จะบรรลุเปาหมาย 
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       3.4  ถาทานเปนบุคคลประเภท "สมบูรณแบบ" (Perfectionist) ตองพยายามลด
ความสมบูรณแบบลง ฝกสรางความยืดหยุนในอารมณ จะไดไมเครียดผิดหวัง 
   3.5  ฝกการมองหาประโยชนจากอุปสรรค   มองหาส่ิงดีจากส่ิงเลวรายท่ีเกิดข้ึน
แลวเพื่อสรางความรูสึกดีๆ ท่ีจะเปนพลังใหเกิดส่ิงดีอ่ืนๆ ตอไป 
    3.6   ฝกสรางทัศนคติท่ีดี (ใชพื้นฐานในขอท่ี 5 ) ทําความเขาใจในเร่ืองการมอง
โลกแงดีหามุมมองท่ีดีในเร่ืองท่ีเราไมพอใจ มองปญหาใหเปนการเรียนรู การคิดในแงดีทําใหรูสึกดี 
มีพฤติกรรมท่ีดีเกิดความพึงพอใจ เปนการเพิ่มพลังแรงจูงใจใหตัวเอง 
     3.7  หม่ันสรางความหมายในชีวิตใหแกตนเอง   มองส่ิงดีในตนเองนึกถึงส่ิงท่ี
สรางความภูมิใจแมจะเปนส่ิงเล็กๆนอยๆ ในตัวเราและพยายามใชส่ิงดีในตนสรางใหเกิดคุณคาแก
ท้ังตนเองและผูอ่ืนเสมอ 
   3.8  ใหกําลังใจตัวเองคิดอยูเสมอวาเราทําได เราจะทํา ลงมือทํา 
              4.   การหยั่งรูอารมณผูอ่ืน (Recognizing Emotion in others) ทําไดดังนี้ 
                         4.1 ใหความสนใจการแสดงออกของผูอ่ืน จะเห็นอารมณของเขาจากส่ิงตางๆ 
                      4.2  อานอารมณความรูสึกของเขาจากส่ิงท่ีสังเกตเห็นวาเขากําลังมีอารมณ
ความรูสึกใด 
              4.3 ทําความเขาใจอารมณ ความรูสึกของบุคคลตามสภาพท่ีเขาเผชิญอยูหรือท่ี
เรียกกันท่ัวไปคือเอาใจเขามาใสใจเรา 
   4.4 แสดงการตอบสนองอารมณความรูสึกของผูอ่ืนท่ีเปนการแสดงวาเขาใจ เห็น
ใจกัน ทําใหเกิดอารมณความรูสึกที่ดีตอกัน 
                        5.   การรักษาความสัมพันธท่ีดีตอกัน (Handling Relationships) ทําไดโดย 
           5.1 การรักษาความสัมพันธท่ีดีตอกัน จําเปนตองมีพื้นฐานมาจากการมองตนเอง
และผูอ่ืนในแงดี การฝกสรางความรูสึกท่ีดีตอผูอ่ืน เขาใจ เห็นใจผูอ่ืนจะทําใหการเร่ิมตนของการมี
สัมพันธภาพท่ีดีเกิดข้ึน 
   5.2  ฝกการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สรางความเขาใจท่ีตรงกัน ชัดเจน ฝกการ
เปนผูฟงและผูพูดที่ดี ท่ีสําคัญตองคํานึงถึงความรูสึกของผูรับการส่ือสารดวย (ส่ือสารดวยหัวใจ) 
            5.3  ฝกการแสดงน้ําใจ ความเอ้ือเฟอรูจักการให การรับ การแลกเปล่ียน 
         5.4  ฝกการใหเกียรติผูอ่ืนอยางจริงใจ ใหการยอมรับ 
               5.5  ฝกการแสดงความชื่นชอบ ช่ืนชม และใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี ผูวิจัย
ไดนํามาเปนแนวคิดในการศึกษาถึงเร่ืองสาเหตุท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง 
เพื่อจะไดวิเคราะหถึงสาเหตุของพฤติกรรมดังกลาว แลวหาแนวทางในการแกไข 
                      3.3 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
                      โครงการพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547  (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ 2551)ไดกลาวถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยกลาวถึงระยะเวลาในการสูบบุหร่ี ดังนี้ 
         1) สูบบุหร่ีเปนประจํา หมายถึง มีปกตินิสัยในการสูบบุหร่ีและสูบบุหร่ีสมํ่าเสมอเปน
ประจําทุกวัน วันท่ีมีกิจธุระหรือเจ็บปวย อาจมีการงดสูบบุหร่ีช่ัวคราว 
    2) สูบบุหร่ีนานๆ คร้ัง หมายถึง การสูบบุหร่ีท่ีมีลักษณะการสูบไมสมํ่าเสมอ กําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนไมได 
     3) ไมสูบบุหร่ี หมายถึง ไมสูบบุหร่ีประเภทใดเลย 
  ประกิต วาทีสาธกกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ (2551) กลาวถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของประชากรไทย  โดยอางจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา เพศชายสูบบุหร่ี
มากกวาเพศหญิง ซ่ึงตรงกับสถิติท่ัวโลก และพบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูสูบบุหร่ีอัตราสูง
กวาภาคอ่ืนๆของประเทศ และกรุงเทพฯ มีการสูบบุหร่ีท่ีต่ําท่ีสุด 
                     สุภาพร ทองศรี (2543: 17-18) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนโดยสรุปได
เปน 4 ประเภท คือ  
  1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนนิสัยความเคยชิน นักสูบบุหร่ีประเภทนี้จะสูบบุหร่ี
ตลอดเวลาจะมีบุหร่ีติดปากตลอด และจะมีบุหร่ีติดตัวหรือใกลตัวตลอดเวลาเพราะทําใหรูสึกสบาย
ใจ และภูมิฐาน พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนกลุมนี้จะเปนไปอยางอัตโนมัติ เปนกิจวัตรประจําวัน 
  2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีมองไปในแงดี แบบฉบับของนักสูบบุหร่ีประเภทนี้ถือวา 
การสูบบุหร่ีเปนการกระตุนชวยทําใหเกิดความพอใจ ความสุข ตื่นเตน เพื่อผอนคลายความเครียด 
เชนการสูบบุหร่ีหลังอาหารแตละม้ือ เด็กวัยรุนท่ีสูบบุหร่ีเพื่อท่ีจะแสดงใหเห็นวามีความเปนผูใหญ 
หรือทําตามดาราภาพยนตรท่ีตนชอบ กลุมนี้บางคนมีความสุขท่ีไดถือบุหร่ีมีความสุขท่ีไดสัมผัสกับ
ควันบุหรี่ท่ีพนออกมาจากปาก จมูก คนท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแบบนี้ ถาจะชักจูงใหเลิกบุหร่ี
จะตองใชความพยายามอยางมาก 
           3) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเนื่องจากมองโลกในแงลบ นักสูบบุหร่ีประเภทนี้จะสูบบุหร่ี
เปนบางคร้ังไมตอเนื่อง เชน มีความเปล่ียนแปลงทางอารมณท่ีไดรับความกดดัน มีปญหา หรือเพื่อ
ระงับอารมณ หรือสูบบุหร่ีเม่ือสถานการณตื่นเตน หวาดกลัว ความสุข ความเศรา เขินอาย เขาสังคม 
อยูคนเดียว ขณะขับรถ เปนตน บุคคลประเภทน้ีจะสูบบุหร่ีเม่ือมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดข้ึน 
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                     4) พฤติกรรมท่ีขาดบุหร่ีไมได พวกน้ีจะถือวาบุหร่ีจัดเปนส่ิงจําเปนจะขาดไมได ถา
ไมไดสูบจะมีความรูสึกไมสบาย มีความผิดปกติทางรางกาย การสูบบุหร่ีจะชวยทําใหสบายใจ 
พอใจและชวยลดความรูสึกกดดัน ทําใหบรรยากาศดี พฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของคนกลุมนี้อาจ
ทําไดยาก จะตองใชความพยายามต้ังใจมากเปนพิเศษ 
 
4. แนวคิดเร่ืองทัศนคติ  คานิยมท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 

        ทัศนคติเปนแนวความคิดท่ีมีความสําคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและการ
ส่ือสาร เพราะเปนมุมมองท่ีกอนใหเกิดการกระทํา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
         4.1 ความหมายเก่ียวกับทัศนคติ 

      ความหมายของทัศนคติ ความหมายของทัศนคติ ไดมีนักวิชาการตาง ๆ ไดให
ความหมายไวดังนี้  
 ประทีป บัวละวงศ (2551) ไดกลาววา ทัศนคติ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคล
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ไดกลาววา  ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณเปน
สวนประกอบ เปนสวนท่ีพรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอกในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง อาจเปนในการสนับสนุนหรือโตแยงคัดคานก็ได) 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2547)  ไดกลาววา ทัศนคติ หมายถึง สภาวะของความพรอมทาง
จิตซ่ึงเกิดข้ึนโดยอาศัยประสบการณและสภาวะของความพรอม ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดทิศทาง
ของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีตอบุคคล  

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก  
และความเช่ือ หรือการรูของบุคคล กับแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหน่ึงตอ
เปาหมายของทัศนคตินั้น 
         4.2  แนวความคิดเก่ียวกับทัศนคต ิ
       จิระวัฒน วงศสวัสดิ์วัฒน (2536) ไดรวบรวมคุณลักษณะของทัศนคติบางดานท่ีนัก
ทฤษฎีทางทัศนคติจํานวนไมนอยมีความเห็นพองตองกันและเปนคุณลักษณะท่ีนาสนใจศึกษา 
เนื่องจากมีสวนเกี่ยวพันกับพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ดังนี้ 
        4.2.1 ทัศนคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู ฉะนั้น การศึกษาและทําความเขาใจ
ทัศนคติ จําเปนตองอาศัยทฤษฎีการเรียนรูมาอธิบาย 
       4.2.2 ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน ซ่ึงคุณลักษณะขอนี้เปนคุณลักษณะท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีทําใหทัศนคติแตกตางกันอยางแทจริงจากแรงผลักดันภายในอ่ืน ๆ 
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       4.2.3 ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม คุณภาพของทัศนคติเปนส่ิงท่ีไดจากการ
ประเมินเม่ือบุคคลประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ผลก็อาจมีทัศนคติทางบวก (ความรูสึกชอบ) หรือทัศนคติ
ทางลบ (ความรูสึกไมชอบ) สวนความเขมของทัศนคติจะบงบอกถึงความมากนอยของทัศนคติ
ทางบวกหรือลบนั้น ๆ 
       4.2.4 ทัศนคติมีความคงทนไมเปล่ียนงาย ดวยเหตุนี้เองการเผยแพรวิทยาการเกษตร
แผนใหมจึงมักประสบปญหาเพราะการเปล่ียนทัศนคติดังกลาวเปนส่ิงท่ีทําไดไมงายนัก 
       4.2.5 ทัศนคติตองมีส่ิงท่ีหมายถึง (Attitude object) ท่ีแนนอน นั่นคือ ทัศนคติตอ
อะไรตอบุคคล ตอส่ิงของหรือตอสถานการณจะไมมีทัศนคติลอย ๆ ท่ีไมหมายถึงส่ิงใด 
       4.2.6 ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ เชน ระหวางบุคลกับส่ิงของบุคคลอ่ืน ๆ หรือ
สถานการณ และความสัมพันธนี้เปนความรูสึกจูงใจ นอกจากความสัมพันธขางตน ยังมี
ความสัมพันธระหวางแตละทัศนคติ 
 ในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้น ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหถึง
ทัศนคติของผูสูบและผูไมสูบบุหร่ีวามีทัศนคติอยางไรตอการสูบบุหร่ี เพื่อหาแนวทางแกไขให
ถูกตองและเหมาะสมตอไป 
 
5. แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหร่ี 

         5.1  กฎหมายเก่ียวกับบุหร่ี 
               กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย ท้ังพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี และประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขตางๆ และ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
                การใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเปนหนึ่งในหลายๆ 
มาตรการท่ีถูกนํามาบังคับควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเปาหมายสําคัญของการใชมาตรการทาง
กฎหมายของไทย คือ เพ่ือขจัดส่ิงกระตุนท่ีทําใหคนอยากสูบบุหร่ี และลดโอกาส หรือจํานวนผูสูบ
บุหร่ีหนาใหม ดังเชน การหามโฆษณาและสงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ การหามต้ังซองบุหร่ี ณ 
จุดขาย (Anti point of sale) การพิมพคําเตือนบุหร่ีเปนรูปภาพ เปนตน ซ่ึงเปนไปตามกรอบการ
บังคับควบคุมของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 แมวาบุหร่ีจะเปนสินคาชนิด
หนึ่งท่ีถูกตองตามกฎหมายเชนเดียวกับสินคาอ่ืนๆ แตเนื่องจากผลการศึกษาวิจัย และองคการ
อนามัยโลกบงช้ีชัดวาบุหร่ี เปนสินคาท่ีมีฤทธ์ิเสพติด และสงผลกระทบตอสุขภาพท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาว  ดังนั้นการผลิต  การจัดจําหนาย  หรือการเผยแพรจึงจําเปนตองมีการกํากับ 
ควบคุมดูแลเปนพิเศษที่แตกตางจากสินคาท่ัวไปอ่ืนๆ ไมสามารถปลอยใหเกิดการผลิตหรือจัด
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จําหนายไดอยางเสรี จากการทบทวนประวัติศาสตรของไทยพบวาการประยุกตหลักกฎหมายมาใช
นั้น เกิดข้ึนมาเปนระยะเวลายาวนาน สําหรับในประเทศไทยการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับ
ใชเร่ิมเกิดข้ึน อยางจริงจังเม่ือปพุทธศักราช 2535 โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรหลักใน
การผลักดันการออกกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการปรับปรุงหรือการเสนอแนะมาตรการ
ทางกฎหมายใหมๆ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบอยางจริงจัง 
พระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ซ่ึงถือเปนกฎหมายหลักในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
และเกี่ยวของกับบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพโดยตรง ท้ังในฐานะผูปฏิบัติตามกฎหมาย และเปน
ผูดูแลกํากับใหกฎหมายมีผลบังคับใชอยางจริงจัง ดังน้ี (ผองศรี ศรีมรกต 2549: 203-210) 
                 5.1.1  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
                         เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  ระบุ
ไวอยางชัดเจนถึงผลกระทบดานสุขภาพท่ีรายแรงจากการสูบบุหร่ี ท้ังกับผูสูบบุหร่ีโดยตรง ผูสูบ
บุหร่ีมือสอง ตลอดจนทารกในครรภ แตในป พ.ศ. 2535 ยังไมมีกฎหมายควบคุมยาสูบโดยเฉพาะ 
ทําใหมีการโฆษณาและสงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบดวยวิธีการตางๆ อยางแพรหลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหมูของเยาวชนซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ ทําใหเปนอุปสรรคอยางมากตอการ
ปองกันโรคภัยอันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ดังนั้นจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึนมา และประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 38 วันท่ี 5 เมษายน 2535 สาระสําคัญในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2535 กําหนดใหผลิตภัณฑยาสูบ หมายความถึง ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบและ
ผลิตภัณฑอ่ืนใดท่ีมีสวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุม (Nicotianatabacum) 
ไมวาจะใชเสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เค้ียว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอ่ืน
ใดเพ่ือใหไดผลเปนเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังใหความหมายของหีบหอ วาหมายถึง ซอง หอ หรือ
ส่ิงบรรจุอ่ืนซ่ึงใชในการหุมหอบรรจุผลิตภัณฑยาสูบ และ “โฆษณา” หมายความถึง การกระทําโดย
ไมวาวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน หรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 4 หามมิใหผูใดจําหนาย ขาย แลกเปล่ียนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแก
บุคคลซึ่งตนรูอยูวาผูซ้ือหรือผูรับ เปนผูมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑ
ยาสูบโดยใชเคร่ืองขาย หามการขายสินคา หรือใหบริการโดยมีการแจก แถมใหผลิตภัณฑยาสูบ
หรือแลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑยาสูบ หรือการใหบริการอยางอ่ืนประกอบ หรือการใหหรือเสนอให
สิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทน
ตอผูซ้ือผลิตภัณฑยาสูบ หรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปล่ียน หรือแลกซ้ือ หามการ
แจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยาง หรือเพ่ือใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการ
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จูงใจสาธารณชนใหเสพ นอกจากนี้ยังหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ หรือแสดงชื่อ หรือเคร่ืองหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบในส่ิงพิมพ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือส่ิงอ่ืนใดที่ใชเปนการ
โฆษณาได หรือใชช่ือหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง การแขงขัน การใหบริการ 
หรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนช่ือหรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบ อยางไรก็ตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังยกเวนมิใหใชบังคับกับ
การถายทอดสดรายการจากตางประเทศ ทางวิทยุ โทรทัศน และการโฆษณาในส่ิงพิมพซ่ึงจัดพิมพ
นอกราชอาณาจักร โดยมิไดมีวัตถุประสงคใหนําเขามาจําหนายจายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ 
โดยสรุปสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
                       1)  หามขาย แลกเปล่ียน หรือใหบุหร่ีแกบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป หากฝาฝนมีโทษ
จําคุก 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท 
                       2)  หามขายโดยใชเคร่ืองขายบุหร่ีอัตโนมัติ หากฝาฝน มีโทษจําคุก 1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 2,000 บาท 
                       3)  หามขายสินคาใหบริการ โดยแจก แถม ให แลกเปล่ียน กับบุหร่ี หรือขายบุหร่ี 
โดยแจก แถม ให แลกเปล่ียนกับสินคาอ่ืน หรือบริการเปนการตอบแทนแกผูซ้ือบุหร่ี หรือผูนําหีบ
หอมาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ และหามใหหรือเสนอสิทธ์ิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การ
ใหบริการ เปนการตอบแทนแกผูซ้ือบุหรี่ หรือผูนําหีบหอบุหร่ีมาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ หากฝาฝน 
มี โทษปรับไมเกิน 20,000 บาท  
                       4)  หามแจกบุหร่ีเปนตัวอยางหรือเพื่อใหแพรหลาย (ยกเวนการใหตามประเพณี
นิยม) หากฝาฝน มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
                       5)  หามโฆษณา หรือแสดงเคร่ืองหมายในส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือส่ืออ่ืนๆ 
และหามใชช่ือบุหร่ีในการแสดง การแขงขัน การใหบริการ (ยกเวนส่ิงพิมพจากนอกราชอาณาจักร 
รายการถายทอดสดจากตางประเทศ) หากฝาฝน มีโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท 
                      6)  หามโฆษณาสินคาท่ีใชช่ือบุหร่ีเปนเคร่ืองหมายของสินคานั้นๆ หากฝาฝนมี
โทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
                      7)  หามผลิต นําเขาโฆษณาสินคาท่ีเลียนแบบบุหร่ี หรือซองบุหร่ี ตัวอยางเชน 
หมากฝรั่งท่ีทําเลียนแบบซองบุหร่ี ตางหูรูปซองบุหร่ี หมวกท่ีมีสัญลักษณยี่หอบุหร่ี กางเกง หรือ
เส้ือพิมพลายยี่หอผลิตภัณฑบุหร่ี แผนกันแดดสําหรับรถยนต (Sunscreen) เปนตน หากฝาฝนมีโทษ
ปรับไมเกิน 20,000 บาท 
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                     8)  ผูผลิต หรือผูนําเขาสินคาบุหร่ี หรือยาสูบตองแจงรายการสวนประกอบของ
บุหร่ีใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน และปรับไมเกิน 100,000 
บาท 
                     9)  ผูผลิต หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากท่ีซองบุหร่ีตามหลักเกณฑ
ของกระทรวงสาธารณสุข หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท 
                    10)  หามผลิตบุหร่ีท่ีไมแสดงฉลากตามมาตรา (12) หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 
20,000 บาท 
                    11)  นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดใหผลิตภัณฑยาสูบท่ีจะขาย
ไดจะตองมีสวนประกอบตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยผูผลิต หรือผูนําเขาตองแจง
รายการสวนประกอบใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในกรณีท่ีผลิตภัณฑยาสูบใดมีสวนประกอบไมเปนไปตามมาตรฐานใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ัง
หามมิใหมีการขาย หรือนําเขา 
                    12)  ใหพนักงานเจาหนาท่ีที่มีอํานาจเขาไปในสถานท่ี หรือยานพาหนะเพ่ือตรวจ
คนในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และนําผลิตภัณฑ
ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด
มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนประกอบการพิจารณาได 
          5.1.2  พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  
                   พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ออก ณ วันท่ี 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2335 นับเปนปท่ี 47 ในรัชกาลท่ี 9 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 40 เม่ือ
วันท่ี 7 เมษายน 2535 เหตุผลในการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ เขียนไวอยางชัดเจนวา โดยท่ีเปน
การยอมรับในทางการแพทยวา ควันบุหร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบ และผูไมสูบบุหร่ีท่ีอยู
ใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งปอด และอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีก
ท้ังควันบุหร่ียังทําใหโรคบางโรค เชน โรคหอบ หืด หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน นอกจากนั้น
ยังพิสูจนไดวาการท่ีผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซ่ึงผูอ่ืนสูบเขาไป ก็ยังเปนผลเสียหายแกสุขภาพ
ของผูนั้นเชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีผูสูดควันบุหร่ีนั้นเปน
เด็ก สมควรที่จะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองรับควันบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ โดย
การหามสูบบุหร่ีในบางสถานที่หรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (ผองศรี ศรีมรกต 2549: 206) สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้
กําหนดใหยาสูบทุกรูปแบบ ท้ัง บุหร่ีซิกาแรต ซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสนหรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวา
ดวยยาสูบ ท่ีสามารถนํามาสูบหรือกระทําใดๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควันจากการเผาไหมของบุหร่ี ใน
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สถานท่ีสาธารณะทุกแหงครอบคลุมถึงยานพาหนะใดๆ ซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไป
ไดและเจาของสถานท่ีสาธารณะน้ัน ซ่ึงหมายความถึงเจาของ ผูจัดการ ผูควบคุม หรือผูท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินงานของสถานท่ีสาธารณะน้ัน ดําเนินการใหเปนบริเวณท่ีหามมิใหมีการสูบบุหร่ี ในเขต
ปลอดบุหร่ี และแบงสวนหนึ่งสวนใด หรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะน้ันๆ เปนเขตสูบบุหร่ีหรือ
เขตปลอดบุหร่ี โดยจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงไวใหเห็นเดนชัด ท้ังเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ีท่ี
จัดไว 
  5.1.3  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
                  การปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามนัยแหงพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี
อยางจริงจัง กระทรวงสาธารณสุขจึงไปออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมอบหมายหนาท่ีให
เจ าพนักงานในบังคับของปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหนา ท่ีดูแลให เปนไป  ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เจาพนักงานดังกลาวประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย รองอธิบดีกรมการแพทย รองอธิบดีกรมอนามัย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ผูอํานวยการระดับกอง สํานัก สถาบัน และศูนยในสังกัดกรมการ
แพทย ผูอํานวยการสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบในสมัยนั้น ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย ผูอํานวยการสํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย นิติกร กองนิติการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป นิติกร กรมการแพทยตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป 
สารวัตรอาหารและยา กองสารวัตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป 
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยต้ังแตระดับ 5 ข้ึนไป นักวิชาการสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย ตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรม
อนามัย ตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป  ตลอดจนขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการ
บริหารสวนภูมิภาค หรือสวนกลางท่ีมีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค และขาราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงมหาดไทย หรือสังกัดราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน เชนกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เปนพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ี
สาธารณะ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
                  - ผูดําเนินการท่ีไมดําเนินการจัดสถานท่ีสาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหร่ี ตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
                 - ผูดําเนินการท่ีไมจัดเขตสูบบุหร่ีใหมีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท  
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                 - ผูดําเนินการท่ีไมจัดใหมีเคร่ืองหมายในเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
                  - ผูฝาฝนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท 
                  - ผูขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเขาไปปฏิบัติการ
ในสถานท่ีสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ โดยใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการสอบสวนคดี และมีอํานาจเปรียบเทียบไดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                 นอกจากนี้ ภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวของกัน อันไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2540 เร่ืองกําหนดช่ือหรือ
ประเภทของสถานท่ีสาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนดบริเวณหรือ
พื้นท่ีของสถานท่ีดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี เปน 3 ประเภทหลักๆ กลาวคือ 
ประเภทท่ี 1 คือ สถานท่ีสาธารณะซ่ึงขณะทําการให หรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด 
ประเภทท่ี 2 เปนสถานท่ีสาธารณะท่ีขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหร่ีเวนแตบริเวณ
หองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานท่ีสาธารณะนั้นๆ และประเภทที่ 3 
คือ สถานท่ีสาธารณะท่ีขณะทําการให หรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหร่ี เวนแตบริเวณหองพัก
สวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานท่ีสาธารณะน้ัน และบริเวณท่ีจัดไวใหเปน 
“เขตสูบบุหร่ี” เปนการเฉพาะ โดยกําหนดเปนพื้นท่ีเฉพาะจุดหรือเฉพาะแหง สถานท่ีสาธารณะ
ประเภทท่ี 1 ไดแก รถยนตโดยสารประจําทาง รถยนตโดยสารรับจาง ตูโดยสารรถไฟท่ีมีระบบปรับ
อากาศ เรือโดยสาร เคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศ ท่ีพักผูโดยสารเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับ
อากาศ ลิฟตโดยสาร ตูโทรศัพทสาธารณะ รถรับสงนักเรียน โรงมหรสพ หองสมุด มินิมารท ราน
ตัดผม รานตัดเส้ือ สถานเสริมความงาม และรานขายยา เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานท่ี
ออกกําลังกายเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานพยาบาลท่ีไมมีเตียงรับผูปวยไวคางคืน 
ศาสนสถานเฉพาะบริเวณท่ีประกอบศาสนกิจ สถานท่ีจําหนายอาหารภายในบริเวณศูนยการคา หรือ
หางสรรพสินคา เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานท่ีดังกลาวขางตนขณะทําการให หรือใช
บริการเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด สถานท่ีสาธารณะประเภทท่ี 2 ไดแก โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและตํ่ากวา อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป 
สถานพยาบาลท่ีมีเตียงรับผูปวยไวคางคืน สถานท่ีรับเล้ียงเด็กออนกอนวัยเรียน อาคารทาอากาศยาน 
สนามกีฬาในรม สถานท่ีสาธารณะประเภทที่ 3 ไดแก อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาคารแสดงสินคา หรือนิทรรศการเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับ
อากาศ สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และสถาบันการเงิน สํานักงานท่ีมีระบบปรับ
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อากาศ เปนตน   และการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีนั้น ผูวิจัยไดใชเปน
แนวทางในการนํามาวัดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีหรือไม 
อยางไร เพื่อเปนแนวทางในการแกไขใหถูกตองเหมาะสมตอไป 
 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 วิไลวรรณ วิริยะไชโย และอภิรดี แซล่ิม (2549) “ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีและสุขภาพ
ของบุคลากร นักศึกษาแพทย และผูปวยนอกและญาติ ของคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอการ
สูบบุหร่ีและสุขภาพของบุคลากร นักศึกษาแพทยและผูปวยนอกและญาติ เพื่อศึกษาอัตราการสูบ
บุหร่ีของบุคลากร นักศึกษาแพทย ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและศึกษา
ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในกลุมผูท่ีสูบและไมสูบบุหร่ี เก็บขอมูลจากกลุม
บุคลากรจํานวน 1,417 รายนักศึกษาแพทย จํานวน 500 ราย และผูปวยนอกและญาติท่ีมารับบริการ
การรักษาจํานวน 347 ราย โดยการใชแบบสอบถามแบบใหผูตอบกรอกเอง ในชวงเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2548   ผลการศึกษาพบวา  กลุมการศึกษาทุกกลุมมีทัศนคติในเร่ืองของพิษภัยจาก
การสูบบุหร่ีคลายคลึงกัน คือ รอยละ 99 เห็นวาการสูบบุหร่ีไมเปนผลดีตอสุขภาพ และตอคนรอบ
ขาง มากกวารอยละ 70 เห็นวาสังคมมีคานิยมท่ีดีวาผูใหญไมควรสูบบุหร่ี ผูชายสูบบุหร่ีไมจัดเปน
พฤติกรรมปกติ ผูหญิงสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมไมเหมาะสม วัยรุนท่ีสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมอยางยิ่ง และไมนาเลียนแบบ บุคลากรและนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร ยังมีผูสูบบุหร่ี 
แตอยูในอัตราท่ีต่ํา ในกลุมบุคลากรมีเพียงรอยละ 3.1 และกลุมนักศึกษารอยละ 0.8 รอยละ 66 ของ
ผูสูบบุหร่ีในทุกกลุมเร่ิมสูบจากอยากลอง และรอยละ 61 เร่ิมสูบจากเพื่อนชักนํา ผูท่ีปจจุบันยังสูบ
บุหร่ีสูบนอยกวา 10 มวนตอวัน โดยรอยละ 66 มีความคิดจะเลิกสูบบุหร่ี และรอยละ 75 มีความ
ตองการขอมูลเร่ืองวิธีการเลิกดวยตนเองสูงสุดสวนใหญของผู ท่ีไมคิดเลิกสูบบุหร่ีเนื่องจาก
สภาพแวดลอมมีผูสูบบุหร่ีมากสําหรับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสูบและไมสูบบุหร่ีกับ
ทัศนคติและคานิยมนั้น พบวากลุมท่ีไมสูบบุหร่ีมีทัศนคติเห็นดวยกับการไมควรมีพฤติกรรมสูบ
บุหร่ีในเพศชาย เพศหญิง วัยรุน ผูใหญ และมีคานิยมของการไมสูบบุหร่ีสูงกวากลุมท่ีเคยสูบหรือ
ปจจุบันสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยสรุป ในการรณรงคงดสูบบุหร่ี ควรสงเสริมทัศนคติ
และคานิยมในเร่ืองพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีตั้งแตกลุมวัยรุน เพ่ือปองกันการสูบบุหร่ีรวมไปกับ
การใหความรูเร่ืองพิษภัยบุหร่ี การรณรงคในเรื่องความสัมพันธท่ีดีของสถาบันครอบครัว และ
คานิยมของสังคมในการไมสูบบุหร่ีเปนสวนสนับสนุนใหอัตราการเลิกบุหร่ีสูงข้ึน ท้ังนี้การรณรงค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

                                                                                            

41

งดสูบบุหร่ีในกลุมบุคลากรทางการแพทยหรือนักศึกษาแพทยในฐานะตัวอยางของสังคมในการไม
สูบบุหร่ีเปนส่ิงท่ีควรทําอยางตอเนื่องแมอัตราการสูบบุหร่ีอยูในระดับตํ่า 
 ศักดิ์ชัย จําพิมาย (2542) ผลสําเร็จของผูบริการในคลินิกอดบุหร่ีโดยใชโครงการอดบุหร่ี 
โรงพยาบาลสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข คร้ังท่ี 7 , พ.ศ. 2542 การวิจัยเพื่อใหมีโครงการอดบุหร่ีท่ีเหมาะสม โดยสามารถวัด
ความสําเร็จของโครงการจากความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของผูมารับบริการท่ีคลินิกอดบุหร่ี 
วิธีการศึกษา ชนิดของการศึกษา การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษากึ่งทดลองในลักษณะกลุมเดี่ยววัดผล
กอนหลัง กลุมตัวอยาง คือผูท่ีมารับบริการที่คลิกนิกอดบุหร่ี ทุกคนระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง
เดือนเมษายน 2540 ทุกคน จํานวน 54 คน ตัวแปรท่ีใชวัดตัวแปรตามไดแก ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับบุหร่ีและทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี ตัวแปรรวมไดแก ระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี สาเหตุท่ีสูบ
บุหร่ี และสาเหตุท่ีอยากเลิกสูบบุหร่ี ผลการศึกษา การเปรียบเทียบ ความรูและทัศนคติกอนและหลัง
ดวย T-test ผลการวิจัยพบวาผูท่ีเขารับบริการมีความรูเพิ่มข้ึน และทัศนคติตอการสูบบุหร่ีดีข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี 0.001 โดยกอนเขารวมโครงการมีความรูเฉล่ีย 14.22 หลังเขารวมโครงการมี
ความรูเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเปน 17.43 สวนทัศนคติกอนเขารับบริการมีทัศนคติเฉล่ีย 66.80 และหลังเขารวม
โครงการมีทัศนคติเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเปน 84.61  
 เสมอเหมือน โลหะกิจ (2547) ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของนักศึกษาช้ันปท่ี 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยแมโจโดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต) 2547 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติเกี่ยวกับการ
สูบบุหร่ีและปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2547 โดยทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ จากนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยแมโจ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 376 คน เปนนักศึกษาชาย
จํานวน 144 คน และนักศึกษาหญิงจํานวน 232 คน  ผลการศึกษาพบวา  จากนักศึกษาตัวอยาง
ท้ังหมด 376 คน เปนผูสูบบุหร่ีรอยละ 19.7 และอายุเฉล่ียท่ีนักศึกษากลุมนี้เร่ิมสูบบุหร่ี คือ 16.31 ป 
ในจํานวนผูสูบบุหร่ี 74 คน เปนผูท่ีพยายามเลิกสูบบุหร่ีรอยละ 81.1 แตสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดจริง
เพียงรอยละ 61.7 ของกลุมท่ีเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี เม่ือพิจารณาความบอยของการสูบบุหร่ีในกลุม
ของผูท่ีสูบบุหร่ีอยูในปจจุบัน 37 คน พบวาเปนผูท่ีสูบบุหร่ีเปนประจํารอยละ 24.3 ท่ีเหลือรอยละ 
75.7 สูบเพียงบางคร้ังเทานั้น เม่ือพิจารณาชวงเวลาท่ีทําใหเกิดการอยากสูบบุหร่ี ผูท่ีสูบบุหร่ีมีความ
คิดเห็นวา อยากสูบบุหร่ีขณะท่ีรวมงานสังสรรค รอยละ 87.7 รองลงมาคือ เม่ือนักศึกษาอยูคนเดียว
รอยละ 56.8 
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 การเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีระหวางนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง 
พบวา มีทัศนคติคลายกันในเร่ืองสิทธ์ิในการสูบบุหร่ี เร่ืองอันตรายของการสูบบุหร่ี เร่ืองการสูบ
บุหร่ีของ ผูหญิง เร่ืองการเปนแบบอยางของการสูบบุหร่ี เร่ืองโทษของการสูบบุหร่ี และเร่ืองการ
รณรงคไมสูบบุหร่ี 
 สําหรับทัศนคติของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงท่ีมีความคิดตางกัน คือเร่ืองโทษ
ของการสูบบุหร่ี ท่ีวาการสูบบุหร่ีทําใหส้ินเปลืองเงินทอง แตก็คุมคาเพราะทําใหคลายเครียด เร่ือง
การสูบบุหร่ีทําใหเสียบุคลิกภาพ ไมนาเช่ือถือ และเร่ืองการรณรงค รัฐบาลควรเพ่ิมการรณรงคไม
สูบบุหร่ีใหมีมากกวาเดิม และควรเพิ่มขาวสารเกี่ยวกับโทษและอันตรายของการสูบบุหร่ีทาง
ส่ือมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน 
 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีโดยการวิเคราะหการถดถอยโลจีสติก พบวาใน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลนั้น ไดแก เพศ รายได จํานวนเพ่ือนในกลุมท่ีสูบบุหร่ี ปจจัยเชิงธุรกิจการคา ปจจัย
เชิงนโยบายของรัฐ และปจจัยเชิงสุขภาพ โดยสามารถใชจําแนกกลุมผูสูบบุหรี่และไมสูบบุหร่ีได
ถูกตองรอยละ 81.4 
 ปจจัยท่ีสามารถสงผลใหผูสูบบุหร่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดคือ ตัวของผูสูบบุหร่ีเอง 
รองลงมาคือ พอ-แม หรือผูปกครอง และแฟน หรือคนรัก ตามลําดับ 
 สุภาพร  ทองศรี (2543)  ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีสูบบุหร่ีใน
โรงเรียนปทุมคงคาสวนมากเร่ิมสูบอายุระหวาง 13-15 ป เฉล่ียอายุ 13.24 ป  สูบมาเปนเวลา 1-3 ป 
บุหร่ีมวนแรกไดมาจากเพ่ือนสนิท คาใชจายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีเฉล่ียเดือนละ 126.73 บาท การมี
เพื่อนสนิทสูบบุหร่ี และการมีตัวแบบสูบบุหร่ี  ในส่ือมวลชนในปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีดานความถ่ีในการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  การมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ี และการมีตัวแบบสูบบุหร่ีในส่ือมวลชนในปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางสังคม สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีดานความถ่ีในการสูบบุหร่ี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                ธานินทร สุธีประเสริฐ (2543) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับการสูบบุหร่ีของ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางเกือบคร่ึงหนึ่ง มีทัศนคติตอการสูบบุหร่ี และการเห็นคุณคาในตนเองระดับปานกลาง มี
คานิยมตอการสูบบุหร่ีในกลุมเพื่อนท่ีไมชัดเจน กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีถึงรอยละ 25.4 หรือ 1 ใน 4 
ซ่ึงนับวาคอนขางสูง โดยปจจัยทางดานทัศนคติ ตอการสูบบุหร่ี คานิยมตอการสูบบุหร่ีภายในกลุม
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เพ่ือน การใชเวลาวางไปในสถานท่ีเส่ียงตอการสูบบุหร่ี จํานวนคนใกลชิดท่ีสูบบุหร่ี อายุ ช้ันท่ี
ศึกษา และสาขาวิชา มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                 อนุภาพ  ทองอยู (2547) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ผล
การศึกษาพบวานักเรียนชายมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีระดับปานกลาง ระดับช้ัน คานิยมเกี่ยวกับการ
สูบบุหร่ี การรับรูผลกระทบการสูบบุหร่ี ความสามารถในการเขาถึงแหลงซ้ือ การเอาแบบอยางตาม
กลุม และการยอมรับของสังคม ตางกัน มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายไดท่ีไดรับจากผูปกครอง ลักษณะการพักอาศัย การ
เห็นคุณคาในตนเอง และการไดรับอิทธิพลจากส่ือตางๆ ตางกัน มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไมแตกตาง
กัน 
 นิ่มนวล  พรายน้ํา และคณะ (2547) ศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชนใน
เขต 5 ป 2547 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางในเขต 5 มีการสูบบุหร่ีอยูรอยละ 22.4 สูบเปนประจํา
ทุกวันรอยละ 18.1 ชนิดของบุหร่ีท่ีสูบในเขต 5 สวนใหญเปนยาเสนมวนเอง โดยจะสูบวันละ 5 – 
10 มวน สวนใหญเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายุ 20 ปลงมา เวลาท่ีอยากสูบบุหร่ีมากท่ีสุดสวนใหญอยากสูบ
ภายหลังรับประทานอาหาร สวนใหญสถานท่ีท่ีสูบคือสูบไดทุกสถานท่ี ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการไม
สูบบุหร่ี พบวาประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญท่ีไมสูบบุหร่ีเนื่องจากคิดวาไมอยากสูบ ท่ีเลิกสูบ
บุหร่ีไดสวนใหญเคยสูบมานานกวา 20 ป และสาเหคุท่ีทําใหเลิกสูบบุหร่ีไดเพราะบุหร่ีมีสารเสพติด
ใหโทษตอรางกาย 
                 โกสินทร หลวงละ และคณะ (2548)  ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยทําการสํารวจนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2548 โดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิอยางงาย 
(Stratified Random Sampling) ดวยตัวอยางจํานวน 500 คน แบงเปนเพศชาย 250 คนและเพศหญิง 
250 คน ผลการสํารวจนักศึกษาเคยสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 22.6  ท้ังนี้มีนักศึกษาท่ีในปจจุบันสูบ
บุหร่ี คิดเปนรอยละ 16.9 โดยผูท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบันมีพฤติกรรมสูบทุกวัน คิดเปนรอยละ 50.6 ดวย
ปริมาณการสูบเฉล่ียวันละประมาณ 7 มวน ท้ังนี้คาใชจายเฉล่ียในการสูบบุหร่ีสัปดาหละประมาณ 
140 บาท    
                 ชนนิกานต บุญนาค และลลิตา เรืองวิไลเวทย (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของนักศึกษาหญิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษาหญิงท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีจํานวน 30 คน พบวา     
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                 1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษาหญิงมี 2 ลักษณะคือสูบบุหร่ีแลวติดบุหร่ีจนขาด
ไมไดและ สูบบุหร่ีแตไมถึงข้ันติดบุหร่ี จะสูบในบางสถานการณเทานั้น เชน เท่ียว ดื่มเหลา หรือ
เพ่ือเสริมบุคลิกของตนเองเทานั้น นักศึกษาหญิงท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเร่ิมทดลองสูบบุหร่ีคร้ัง
แรกท่ีอายุ 10-15 ป และเร่ิมติดบุหร่ีท่ีอายุ 15-17 ปโดยระยะเวลาที่นักศึกษาหญิงสูบบุหร่ีมีตั้งแต 6 
ป จนถึง 1 ป มีความถ่ีในการสูบบุหร่ีตั้งแต 1 ซองตอวัน จนถึง 2-3 มวนตออาทิตย และมีปริมาณใน
การสูบเพิ่มข้ึนจากปกติ เชน 2-3 ซองตอวัน เม่ืออยูในสถานการณท่ีมีผลตอความตองการสูบบุหร่ี 
ไดแก เม่ือไปเท่ียวตามสถานบันเทิงยามคํ่าคืน และเวลารวมกลุมอยูกับเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีดวยกัน 
นักศึกษาหญิงท่ีติดบุหร่ี มีความตองการในการสูบบุหร่ีอยูตลอดทุกๆ 3-5 ช่ัวโมง และทุกคร้ังหลัง
รับประทานอาหาร เขาหองน้ํา ตื่นนอน รวมถึงเม่ือรูสึกเครียด โดยตองหยิบบุหร่ีมาสูบทุกคร้ัง ตาง
จากนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแตไมติด โดยจะสูบเม่ือไปเท่ียว เพื่อความโกเกเทานั้น 
ปริมาณและความถ่ีในการสูบบุหร่ีสงผลถึงคาใชจายท่ีตองใชในการซ้ือบุหร่ี คาใชจายในการซ้ือ
บุหร่ีของนักศึกษาหญิงท่ีติดบุหร่ีอยูท่ี 1,500-2,000 บาทตอเดือน และสําหรับนักศึกษาหญิงท่ีไมติด
บุหร่ีจะเสียคาใชจายในการซ้ือบุหร่ีไมเกิน 300 บาทตอเดือน สําหรับการซ้ือบุหร่ีของนักศึกษาหญิง
ท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนั้นสามารถซ้ือไดจากรานคาหลังมหาวิทยาลัย รานสะดวกซ้ือ และราน
ภายในหอพักนักศึกษาหญิง 
                 2) สาเหตุท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมาจากการรับรู และเรียนรูจนทําใหเกิด
ความนึกคิดท่ีอยากจะลองสูบบุหร่ี โดยกลุมท่ีทําใหเกิดความนึกคิด และทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 
ไดแก กลุมท่ีมีความใกลชิดสนิทสนมกัน มีการติดตอปฏิสัมพันธมากท่ีสุด เปนกลุมปฐมภูมิ ไดแก 
ครอบครัวและ เพื่อนฝูง 
                อภินันท  ปญญานุภาพ (2549)  ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหร่ีของนักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม  กลุมตัวอยางไดแก  
นักศึกษาชายในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดนครปฐม  ท่ีกํ า ลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 302 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
จํานวน 86 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 388 คน ผลการวิเคราะหพบวาความรูเกี่ยวกับบุหร่ีของนักศึกษา
ชายอยูในระดับนอย สวนความเช่ือในความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชายอยูในระดับมาก  นักศึกษาชายท่ีมีระดับช้ัน คน
ในครอบครัวสูบบุหร่ีและภาวะการสูบบุหร่ีตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ความเช่ือในความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทาง
สังคม สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักศึกษาชาย ไดรอยละ 68.9 ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05      
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                 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สํานักวิจัยเอแบคโพลล (2550) สํารวจพฤติกรรมและทัศนคติ
ตอการสูบบุหร่ีของผูหญิงไทยกรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-30 ป และกลุมผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี ในเขต
กรุงเทพมหานครผลสํารวจในกลุมผูหญิงท่ีสูบบุหร่ีพบวานอกจากตนเอง (ผูหญิงท่ีสูบบุหร่ี) แลวยัง
มีคนในบานท่ีสูบดังนี้ รอยละ 34.6 มีพี่ชาย/นองชายสูบ รอยละ 32.7 มีพอสูบ รอยละ 20.0 มีลุง/ปา/
นา/อาสูบ รอยละ 10.5 มีพี่สาว/นองสาวสูบ รอยละ 8.4 มีสามี/คนรักสูบ รอยละ 6.2 มีปู/ตาสูบ รอย
ละ 4.3 มีแมสูบ สําหรับเหตุผลท่ีทําใหผูหญิงตัดสินใจสูบบุหร่ีในคร้ังแรกคือ รอยละ 51.8 มี
ความเครียด/กลุมใจ/ หงุดหงิด รอยละ 28.4 ทดลองแลวรูสึกชอบรสชาติของบุหร่ี รอยละ 24.8 คิด
วาการสูบบุหร่ีไมใชส่ิงเลวรายเปนเร่ืองธรรมดา รอยละ 21.7 เพื่อนชักชวนใหสูบบุหร่ี / สูบตาม
เพื่อน รอยละ 21.0 มีเวลาวาง ไมรูจะทําอะไรจึงสูบบุหร่ีเปนการฆาเวลา รอยละ 19.1 สูบแลวทําให
บรรยากาศการสังสรรคมีความเพลิดเพลิน รอยละ 17.4 เห็นคนท่ัวไปเขาสูบกับเลยสูบตาม รอยละ 
12.9 ตองการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเอง รอยละ 11.0 ตองการประชดชีวิต/ประชดสังคม 
เพื่อความสะใจ รอยละ 10.0 ตองการความสดช่ืน / กระปร้ีกระเปรา / กระฉับกระเฉง 
                  บุปผา ศิริรัศมี  และคณะ (2548) ไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางท่ีสูบ
บุหร่ีและสํารวจความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีและความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ี ท้ังกลุม
ตัวอยางท่ีสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี รวมทั้งเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี 
โดยการตรวจสุขภาพรางกายท้ังหมด 340 ราย จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมของผูสูบบุหร่ี คือ สูบ
บุหร่ีทุกวัน เฉล่ียวันละ 11-20 มวน ชนิดของบุหร่ีท่ีสูบมีท้ังบุหร่ีจากโรงงาน และบุหร่ีมวนเอง (ยา
เสน) ระยะเวลาสูบเฉล่ีย 23.7 ป อายุเฉล่ียเม่ือเร่ิมสูบคร้ังแรก คือ 18.1 ป (อายุต่ําสุดคือ 7 ป) สาเหตุ
จูงใจใหสูบบุหร่ี คือ ทําตามเพื่อน และอยากทดลอง เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี
พบวาท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นตรงกันในหลายประเด็น สวนท่ีมีความเห็นแตกตางกัน เชน 
ประเด็นบุหร่ีชวยทําใหรูสึกผอนคลายและมีสมาธิ ซ่ึงผูสูบบุหร่ีเห็นดวย แตผูไมสูบบุหร่ีไมเห็นดวย
กับประเด็นนี้ ผลการประเมินดานสุขภาพพบวา กลุมผูสูบบุหร่ีมีปญหาสุขภาพมากกวากลุมผูไมสูบ
บุหร่ีในหลายๆ ดาน ไดแก โรคความดันโลหิตสูง ผลเอ็กซเรยปอดผิดปกติ และปญหาอนามัยชอง
ปาก ซ่ึงนาจะเปนผลกระทบจากการสูบบุหร่ีนั่นเอง 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
         การวิจัยเร่ือง “ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัย
การอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ศึกษากลุมตัวอยางท่ีเรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อายุ 15-20 
ป เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of analysis) ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research)  ซ่ึงประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา 
เคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
1. ประชากรท่ีศึกษา 

         ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัยการ
อาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2551 ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 462 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 87 คน รวมท้ังส้ิน 549 คน 
 
2. กลุมตัวอยาง 

          กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัย
การอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคการเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2551 จํานวนท้ังส้ิน 549 คน เนื่องดวยความชัดเจนและความสมบูรณในการตอบ
แบบสอบถาม ทําใหสามารถเก็บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน 
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ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ 
 บางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนท้ังหมด (คน) 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  1 174 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2 170 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  3 118 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  1 52 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  2 35 

รวมท้ังส้ิน 549 
 
3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

         สําหรับการวิจยัคร้ังนี้ ตัวแปรท่ีใชในการศกึษา ประกอบดวยขอมูลพืน้ฐาน ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
         1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
                  1 .1  ขอมูลสวนบุคคล  เปนขอมูล ท่ี เกี่ ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง ระดับการศึกษา การพักอาศัย 
สถานภาพทางครอบครัว การมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี 
  1.2 ความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี  
         2. ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

        เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 4 สวน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี ้
                 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานตางๆ ไดแก 
เพศ อายุ เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง ระดับการศึกษา การพักอาศัย สถานภาพทางครอบครัว การมี
บุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี จํานวน 8 ขอ แบบสํารวจรายการ (Checklist) 
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                 สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามน้ี
ข้ึนมาเอง เปนคําถามเก่ียวกับบุหร่ี พิษภัยของบุหร่ี ผลกระทบตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ี และ
กฎหมายควบคุมการสูบบุหร่ี มีคําถามท้ังหมด 12 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
                 ตอบถูก ได 1 คะแนน 
                 ตอบผิด ได 0 คะแนน 
         เกณฑการแปลความหมายคะแนนท่ีไดจากการวัดความรู มีดังตอไปนี้ 
 คาเฉล่ีย  8.01 – 12.00  คะแนน  หมายถึง  ผูตอบมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ีในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย  4.01 – 8.00  คะแนน  หมายถึง  ผูตอบมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ีในระดับปาน
กลาง 
 คาเฉล่ีย  0.00 – 4.00  คะแนน  หมายถึง ผูตอบมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ีในระดับนอย 
 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 3 ดาน คือดานสุขภาพ ดาน
ปฏิสัมพันธสังคม และดานกฎหมายและส่ือ เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของ 
Likert ซ่ึงเปนขอคําถามแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนนดังนี้ 
 ทัศนคติเห็นดวยมากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ  5  คะแนน 
 ทัศนคติเห็นดวยมาก ใหคะแนนเทากับ  4  คะแนน 
 ทัศนคติเห็นดวยปานกลาง  ใหคะแนนเทากับ  3  คะแนน 
 ทัศนคติเห็นดวยนอย ใหคะแนนเทากับ  2  คะแนน 
 ทัศนคติเห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ  1  คะแนน  
 
 ในการแปลความหมายของขอมูล จะกระทําโดยอาศัยขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4 
และ 5 แลวแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
 
  ความกวางของการวัดระดับคะแนนในแตละระดับ  =     คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                   จํานวนระดับท่ีแบง 
    =       (5-1) 
                     5 
   =        0.8 
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 เกณฑแปลความหมายคะแนนเฉล่ียของเจตคติตอการสูบบุหร่ี ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑไว
ดังตอไปนี้  
         คาเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง  ผูตอบมีทัศนคติเห็นดวยตอการสูบบุหร่ีในระดับนอย
ท่ีสุด 
         คาเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง  ผูตอบมีทัศนคติเห็นดวยตอการสูบบุหร่ีในระดับนอย 
         คาเฉล่ีย  2.61 – 3.40 หมายถึง  ผูตอบมีทัศนคติเห็นดวยตอการสูบบุหร่ีในระดับปาน
กลาง 
         คาเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง  ผูตอบมีทัศนคติเห็นดวยตอการสูบบุหร่ีในระดับมาก 
         คาเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง  ผูตอบมีทัศนคติเห็นดวยตอการสูบบุหร่ีในระดับมาก
ท่ีสุด 
 
5.  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

         ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี ้
                ข้ันท่ี 1  ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม 
 ข้ันท่ี 2  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
ปรับแกตามรายละเอียดนิยามศัพทของตัวแปร 
                 ข้ันท่ี 3  นําเสนอแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา พรอมท้ังปรับปรุงแกไข
ใหแบบสอบถามชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย และนําแบบสอบถามไปทดสอบ
กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีทดสอบหาคา
สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ซ่ึงผลการทดสอบมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.891 ดังนั้นผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงเพื่อนํามาประยุกตใชกับงานวิจัยในคร้ังนี้ 
                 ข้ันท่ี 4  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
 ข้ันท่ี 5  นําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลและวิเคราะหผลการศึกษา 
 
6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

         ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
                 1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังผูอํานวยการของวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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                2.  ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามจํานวน 549 ชุด และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
นํามาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อนําไปจัดระเบียบ ลงรหัส และวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
7.  การวิเคราะหขอมูล 
         ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการสอบถามกลุมตัวอยาง จะถูกนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูปเพื่อทําการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences : SPSS) ใน
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยตัวแปรตางๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพื่อเปล่ียนสภาพขอมูลให
อยูในรูปตัวเลขแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธในรูปตัวเลขแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ดังนี้ 
 นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 แบบสอบถามสวนท่ี 1 และ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง ระดับการศึกษา การพักอาศัย สถานภาพทางครอบครัว การมี
บุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี และความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติ
เบ้ืองตนในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) ของตัว
แปร และการนําเสนอในรูปของตารางพรอมคําอธิบาย 
 แบบสอบถามสวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 3 ดาน คือ
ดานสุขภาพ ดานปฏิสัมพันธสังคม และดานกฎหมายและส่ือ โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใช
สถิติเบ้ืองตนในการวิเคราะห ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และจัดลําดับคาเฉล่ีย ของตัวแปร และการนําเสนอในรูปของตารางพรอมคําอธิบาย 
 
8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหหาขอมูล          
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหโดยใชคาสถิติพื้นฐาน 
เชน จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติ เพื่อท่ีจะนํามาใชในการ
อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร ความรูของพิษภัยบุหร่ี และทัศนคติตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
ของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ปวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 
  1.1 คารอยละ (Percentage) 

  คารอยละ      =        จํานวนขอมูลท่ีเก็บได  x  100 
                 จํานวนตัวอยาง 
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  1.2  คาเฉล่ีย (Mean) หรือคาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean)  

             ̅X        =      ΣX 
          n 
 โดยท่ี     Χ       =   คาเฉล่ียเลขคณิตของกลุมตัวอยาง 
               n       =   จํานวนของขอมูลในกลุมตัวอยาง 

              ΣX    =  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
 
 3) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหขอมูลรวมกับคาเฉล่ียเลข
คณิตเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนในแตละขอ ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร 
 

    S.D. =        
( )

1

2

−

∑ −
N

XX
 

    เม่ือ S.D. คือ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
X คือ  คะแนนของนักเรียนแตละคน 
N         คือ  จํานวนนักเรียน 
∑  คือ  ผลรวม 
Χ   คือ  คาเฉล่ีย 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษา “ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัย
การอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน ผูวิจัยไดนําเสนอโดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

 สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
    สวนท่ี 2  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับพษิภยัของบุหร่ี 

      สวนท่ี 3  การวิเคราะหปจจยัดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี  
      สวนท่ี 4  ปญหา ขอเสนอแนะ ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
 

สวนท่ี  1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 130 54.2 
หญิง 110 45.8 
รวม 240 100.0 

 

 จากตารางท่ี 2   พบวา   กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดย
เพศชายมีจํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 54.2 และเพศหญิง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 45.8 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
 อายุ 15 ป 61 25.4 
อายุ 16 ป 48 20.0 
อายุ 17 ป 45 18.8 
อายุ 18 ป 52 21.7 
อายุ 19 ป 25 10.4 
อายุ 20 ป 9 3.8 
รวม 240 100.0 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน มีอายุ 15 ปมากท่ีสุด จํานวน 61 คน
คิดเปนรอยละ 25.4 รองมาคืออายุ 18 ปจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 21.7 อายุ 16 ป จํานวน 48 คน 
คิดเปนรอยละ 20 อายุ 17 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18.8 อาย ุ19 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอย
ละ 10.4 และอาย ุ20 ป มีนอยท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.8 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 210 87.5 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 30 12.5 

รวม 240 100.0 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มากท่ีสุดคือ 210 คน คิดเปนรอยละ 87.5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 12.5 
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ตารางท่ี 5  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเงินท่ีไดรับจากผูปกครอง 
 

เงินที่ไดรับจากผูปกครอง จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 1,000 บาท 39 16.3 
1,001 – 2,000 บาท 109 45.4 
2,001 – 3,000 บาท 56 23.3 
3,001 – 4,000 บาท 13 5.4 
4,001 – 5,000 บาท 14 5.8 
มากกวา 5,001 บาทข้ึนไป 9 3.8 

รวม 240 100.0 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน มีเงินท่ีไดรับจากผูปกครอง 1,001 – 

2,000 บาทมากท่ีสุดคือ 109 คน คิดเปนรอยละ 45.4 รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 56 คน 
คิดเปนรอยละ 23.3 เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง ต่ํากวา 1,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 16.3 
เงินท่ีไดรับจากผูปกครอง 4,001 – 5,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.8 เงินท่ีไดรับจาก
ผูปกครอง 3,001 – 4,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.4 และเงินท่ีไดรับจากผูปกครอง 
มากกวา 5,001 บาทข้ึนไป มีนอยท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.8 
 
ตารางท่ี 6  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามการพกัอาศัย 
 

การพักอาศัย จํานวน รอยละ 
บิดา-มารดา 199 82.9 
ญาติ 24 10.0 
หอพักหรอืบานเชา 11 4.6 
อื่นๆ 6 2.5 

รวม 240 100.0 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน พักอาศัยอยูกับบิดา-มารดามากท่ีสุด
คือ 199 คน คิดเปนรอยละ 82.9 รองลงมาคือญาติ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10 หอพักหรือบาน
เชา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 และอ่ืนๆ เชน อยูกับเพื่อน มีนอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปน    
รอยละ 2.5  
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ตารางท่ี 7  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพของบิดามารดา 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
บิดา-มารดาอยูดวยกัน 177 73.8 
บิดา-มารดาแยกกันอยู 24 10.0 
บิดามารดาหยารางกัน 29 12.1 
อื่นๆ  10 4.1 

รวม 240 100.0 

 
 จากตารางท่ี 7  พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน บิดา-มารดาอยูดวยกันมากท่ีสุดคือ 
177 คน คิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมาคือบิดามารดาหยารางกัน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 12.1 
บิดา-มารดาแยกกันอยู จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10 และอื่นๆ เชน บิดา-มารดาเสียชีวิต มีนอย
ท่ีสุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.1 
 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามการมบุีคคลใกลชิดสูบบุหร่ี 
 

มีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
มี 197 82.1 
ไมมี 43 17.9 

รวม 240 100.0 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน มีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ 
197 คน คิดเปนรอยละ 82.1 และไมมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 17.9  
 
ตารางท่ี 9  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามการบคุคลมีใกลชิดที่สูบบุหร่ี 
 

บุคคลใกลชิดทีสู่บบุหร่ี จํานวน รอยละ 
บุคคลในครอบครัว 148 48.8 
เพื่อน 135 44.5 
อื่นๆ  20 6.6 

รวม 303* 100.0 
 *หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ีท้ังหมด 303 คน มีบุคคล   
ในครอบครัวสูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ 148 คน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือ เพื่อน จํานวน 135 คน 
คิดเปนรอยละ 44.5 และอ่ืนๆ เชน คนขางบาน อาจารย ญาติ นอยท่ีสุด จํานวน 20 คน คิดเปน      
รอยละ 6.6  
 
ตารางท่ี 10  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามการสูบบุหร่ี 
 

สูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
สูบบุหร่ี 125 52.1 
ไมสูบบุหร่ี 107 44.6 
เคยสูบ 8 3.3 

รวม 240 100.0 
 

 จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 สูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ 125 คน คิดเปน
รอยละ 52.1 รองลงมาคือ ไมสูบบุหร่ี จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 44.6 และอ่ืนๆ เคยสูบมีนอย
ท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.3  
 
สวนท่ี  2  การวิเคราะหความรูเก่ียวกับพิษภัยของบหุร่ี 

      
ตารางท่ี 11  แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 
 

คะแนน จํานวน รอยละ เกณฑ 
1-4 คะแนน 49 20.4 ความรูนอย 
5-8 คะแนน 145 60.4 ความรูปานกลาง 
9-12 คะแนน 46 19.2 ความรูมาก 

รวม 240 100.0  

เฉล่ีย = 6.49 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 11  พบวา   กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน  มีความรูในเร่ืองบุหร่ีระดับ    
ปานกลาง มากท่ีสุดคือ 145 คน คิดเปนรอยละ 60.4 รองลงมาคือ ความรูนอย จํานวน 49 คน คิดเปน
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รอยละ 20.4 มีความรูมากมีนอยท่ีสุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และกลุมตัวอยางมีคะแนน
เฉล่ีย 6.49 คะแนน มีความรูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 
สวนท่ี  3  การวิเคราะหปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี  
 

ตารางท่ี 12  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
 

ทัศนคติเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี 
คะแนน 
เฉลีย่ 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ทัศนคติ 

ดานสุขภาพ 
บุหรี่เปนสิ่งเสพติด ทําลายสุขภาพ 

 
3.59 

 
1.28 

 
มาก 

การสูบบุหรี่ทําลายสุขภาพตอบุคคลรอบขาง 3.75 1.32 มาก 
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมโปงพอง 4.10 1.02 มาก 
บุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 4.32 0.93 มากท่ีสุด 
การสูบบุหรี่ทําใหแกเร็ว 4.07 0.91 มาก 
การสูบบุหรี่ทําใหสมรรถภาพทางเพศเส่ือม 3.86 0.94 มาก 
การสูบบุหรี่ทําใหมีริมฝปากดําคล้ํา 3.68 1.06 มาก 
การสูบบุหรี่สงผลตอสุขภาพในระยะยาว 4.16 0.96 มาก 

รวม 3.94 0.75 มาก 

ดานปฏิสัมพันธสังคม 
การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมไมปกติในสังคมไทย 

 
3.75 

 
1.14 

 
มาก 

ผูชายสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมไมปกติ 3.51 1.18 มาก 
ผูหญิงสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมไมเหมาะสม 3.57 1.36 มาก 
ผูใหญสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 3.91 1.02 มาก 
วัยรุนสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 3.83 1.06 มาก 
การสูบบุหรี่ไมแสดงถึงการเปนคนทันสมัย เทห 3.54 1.06 มาก 
การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีไมนาเลียนแบบ 4.25 0.98 มากท่ีสุด 
การสูบบุหรี่ไมทําใหคุณเปนท่ียอมรับของเพ่ือนๆ 3.78 1.07 มาก 
ทานรังเกียจเพ่ือนหรอืบุคคลท่ีสูบบุหรี่ 3.17 1.37 ปานกลาง 
ถาทานสูบบุหรี่ เพื่อนหรือคนรอบขางรังเกียจ 3.65 1.26 มาก 

รวม 3.70 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 
  

ดานกฎหมายและส่ือ 
การมีกฎหมายจํากัดพื้นท่ีการสูบบุหรี่ทําใหยากตอการ
สูบบุหรี่ 

 
3.83 

 
1.21 

 
มาก 

การกําหนดอายขุองผูท่ีซื้อบุหรีทํ่าใหยากตอการสูบบุหรี่ 3.79 1.27 มาก 
การลงโทษ (ปรับ/จําคุก) ตามกฎหมายมีความเหมาะสม  4.26 1.00 มากท่ีสุด 
การหามโชวผลติภัณฑบุหรี่ในรานคาทําใหลดการสูบ
บุหรี่ 

3.90 1.14 มาก 

การบอกถึงโทษของบุหรี่ท่ีติดอยูกับซองบุหรีทํ่าใหลด
การสูบบุหรี่ 

3.85 1.17 มาก 

การเสนอภาพของพิษภัยของบุหรี่ท่ีติดอยูกับซองบุหรี่
ทําใหลดการสูบบุหรี่ 

4.00 1.18 มาก 

การรณรงคการเลิกบุหรี่ของสสส.ทําใหลดการสูบบุหรี่ 3.96 1.00 มาก 
การโฆษณาประชาสัมพันธการเลิกบุหรี่ผานสื่อมวลชน 
(โทรทัศน/วิทยุ/หนังสือพิมพ)ทําใหลดการสูบบุหรี่ 

3.81 1.18 มาก 

การโฆษณาประชาสัมพันธการเลิกบุหรี่ผานสื่อกิจกรรม
ตางๆ (การจัดเสวนา/การจัดคอนเสิรต/การเขาคาย/
กิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ) ทําใหลดการสูบบุหรี่ 

4.01 1.13 มาก 

การโฆษณาประชาสัมพันธการเลิกบุหรี่ผานสื่อบุคคล 
(อาจารย/แพทย/ผูปกครอง/ดารา/นักรอง ฯ) ทําใหลด
การสูบบุหรี่ 

4.05 1.01 มาก 

รวม 3.95 0.88 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.86 0.55 มาก 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.86 เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา  

 ดานสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.94 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในเรื่องบุหร่ีเปน
สาเหตุของการเกิดมะเร็งมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.32 มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การสูบบุหร่ีสงผลตอสุขภาพในระยะยาว โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.16 มีทัศนคติในระดับมาก และกลุม
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ตัวอยางมีทัศนคติตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในเร่ืองบุหร่ีเปนส่ิงเสพติด ทําลายสุขภาพนอยที่สุด โดย
มีคาเฉล่ียท่ี 3.59 มีทัศนคติในระดับมาก 
 ดานปฏิสัมพันธสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.70 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในเร่ือง
การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมท่ีไมนาเลียนแบบมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.25 มีทัศนคติในระดับมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ผูใหญสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.91 มีทัศนคติใน
ระดับมาก และกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในเร่ืองทานรังเกียจเพื่อนหรือบุคคลท่ีสูบบุหร่ี
นอยท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.17 มีทัศนคติในระดับปานกลาง 
 ดานกฎหมายและส่ือ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.95 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในเร่ือง
การลงโทษ (ปรับ/จําคุก) ตามกฎหมายมีความเหมาะสม มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.26 มีทัศนคติใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสัมพันธการเลิกบุหร่ีผานส่ือบุคคล (อาจารย/แพทย/
ผูปกครอง/ดารา/นักรอง ฯ) ทําใหลดการสูบบุหร่ี โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.05 มีทัศนคติในระดับมาก และ
กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในเร่ืองการกําหนดอายุของผูท่ีซ้ือบุหร่ีทําใหยากตอการสูบ
บุหร่ีนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.79 มีทัศนคติในระดับมาก 
 

สวนท่ี  4  ปญหา ขอเสนอแนะ ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
 1. ควรมีการจัดสถานท่ีท่ีสูบบุหร่ีใหเหมาะสม (2 คน) 
 2. ควรมีกิจกรรมในโรงเรียนใหมาก (2 คน) 
 3. ควรควบคุมและลงโทษผูท่ีขายบุหร่ีใหเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ใหเด็ดขาด (3 คน) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษา “ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัย
การอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผูศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
จํานวน 240 กลุมตัวอยาง มีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพบาง
แกวฟา  
         2.  เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี วามีผลตอทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี
ของนักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟาสูบบุหร่ี 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดนําเสนอโดยมีสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 สวนท่ี  1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
    สวนท่ี  2   ความรูเกี่ยวกบัพิษภยัของบุหร่ี 
      สวนท่ี  3   ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี  
 

สวนท่ี  1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.2 มีอาย ุ15 
ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.4 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มากท่ีสุด รอยละ 
87.5 กวาคร่ึงมีเงินท่ีไดรับจากผูปกครอง 1,001 – 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.4 สวนใหญพักอาศัย
อยูกับบิดา-มารดา คิดเปนรอยละ 82.9 บิดา-มารดาอยูดวยกันมากท่ีสุด รอยละ 73.8 กลุมตัวอยางมี
บุคคลใกลชิดสูบบุหร่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.1 และบุคคลใกลชิดท่ีสูบบุหร่ีสวนใหญเปน
บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 48.8 และกลุมตัวอยางท้ังหมด มีผูท่ีสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 52.1 
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สวนท่ี  2  ความรูเก่ียวกับพิษภัยของบุหร่ี 
 กลุมตัวอยางท้ังหมด 240 คน มีความรูในเร่ืองบุหร่ีระดับปานกลาง มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 60.4 รองลงมาคือ ความรูนอย คิดเปนรอยละ 20.4 มีความรูมากมีนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
19.2 และกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ีย 6.49 คะแนน มีความรูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 
สวนท่ี  3  ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี  

 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติตอการสูบบุหร่ี ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.86 เม่ือพิจารณาในแตละดานดังนี้   ดานสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติตอ
การสูบบุหร่ีในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.94 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา 
กลุมตัวอยางมีเจตคติในเร่ืองบุหร่ีเปนสาเหตุของการเกิดมะเร็งมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.32 มีเจต
คติในระดับมากท่ีสุด ดานปฏิสัมพันธสังคม พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.70 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติใน
เร่ืองการสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมท่ีไมนาเลียนแบบมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.25 มีเจตคติในระดับ
มากท่ีสุด และ ดานกฎหมายและสื่อ พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.95 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติในเร่ือง
การลงโทษ (ปรับ/จําคุก) ตามกฎหมายมีความเหมาะสม มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.26 มีเจตคติใน
ระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะในสวนของความรูความเขาใจนั้น กลุมตัวอยางยอมไดรับขอมูลความรูจากการ
เรียน และจากส่ือมาบางพอสมควร แตก็ยังไมถึงกับมีความรูความเขาใจที่ถูกตองท้ังหมด ดังนั้น
สถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของควรเพิ่มกิจกรรมท่ีสงเสริมการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีใหมากข้ึน ในสวนของทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการสูบบุหร่ี ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะการนําเสนอถึงโทษและพิษภัยของบุหร่ีท้ังจากการเรียน
การสอน จากส่ือตางๆ ท่ีนําเสนอถึงผลเสียของการสูบบุหร่ี จึงทําใหประชาชนสวนใหญรับรูวาบุหร่ี
เปนส่ิงไมดี เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในเร่ืองบุหร่ีเปนสาเหตุ
ของการเกิดมะเร็งมากท่ีสุด มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับโทษของการสูบบุหร่ี ท่ีวา 
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มะเร็งปอดจัดเปนมะเร็งอันดับหนึ่งในชายไทย โดยเฉล่ียผูสูบบุหร่ีเส่ียงตอการเปนโรคมะเร็งปอด
มากกวา ผูไมสูบบุหร่ี 12 เทา แตถาหากสูบบุหร่ีมานาน 21 – 40 ป มีโอกาสเส่ียงมากกวาผูไมสูบ
บุหร่ี 30 เทา ดังนั้น กลุมตัวอยางจึงเห็นวาทัศนคติดานสุขภาพในเร่ืองการสูบบุหร่ีสงผลตอการเกิด
มะเร็งมากท่ีสุด  
 ในดานปฏิสัมพันธสังคม กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในเร่ืองการสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรม
ท่ีไมนาเลียนแบบมากท่ีสุด มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะปจจุบันส่ือไดสงเสริมและ
กระตุนใหประชาชนตระหนักถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ ไมควรเลียนแบบ  
 ในดานกฎหมายและส่ือ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการสูบบุหร่ีในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในเรื่องการลงโทษ (ปรับ/
จําคุก) ตามกฎหมายมีความเหมาะสม มากที่สุด มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะการ
นําเอากฎหมายมาใชควบคุมการสูบบุหร่ีนาจะเปนมาตรการสําคัญท่ีชวยใหผูสูบบุหร่ีเกรงกลัว และ
มีความระมัดระวังในการสูบบุหร่ีมากข้ึน รวมไปถึงการตระหนักถึงพิษภัยของผูท่ีไมไดสูบบุหร่ี แต
กลับไดรับผลเสียท่ีเกิดจากการสูดควันบุหร่ี สอดคลองกับแนวคิดของโทษจากบุหร่ี ที่วา นอกจาก
การสูบบุหร่ีจะมีพิษภัยตอผูสูบแลวควันบุหร่ียังมีพิษภัยตอผูอ่ืน (Passive Smoking) อีกดวย ควัน
บุหร่ีมี 2 ชนิด คือ ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี (Mainstream) และควันท่ีเกิดจากการเผาไหม (Side-
stream) ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี เปนควันท่ีผูสูบบุหร่ีสูบจากมวนบุหร่ีโดยตรง ควันเหลานี้จะกรอง
ดวยตัวยาสูบในบุหร่ีช้ันหนึ่ง กอนจะถูกสูดหายใจเขาไปในปอด ขณะท่ีควันจากการเผาไหม ท่ี
ปลายบุหร่ี และลอยไปในอากาศ โดยไมผานการกรอง จะมีสารเคมีท่ีเปนพิษ ท่ีเกิดจากการเผาไหม
มากกวา ควันท่ีเกิดจากตัวบุหร่ี โดยเฉพาะสารกอมะเร็งคือ สารไนโตรซามีน พบมากวาถึง 50 เทา 
จากการศึกษาพบวา ผูไมสูบบุหร่ีท่ีอยูในหอง ซ่ึงมีควันบุหร่ีเปนเวลา 1 ช่ัวโมง จะหายใจเอาสาร   
ไนโตรซามีน เขาสูรางกายดวยปริมาณเทากับ การสูบบุหร่ีท่ีกนกรอง ถึง 15 มวน ดังนั้น ผูไมสูบ
บุหร่ีจึงไดรับอันตรายมากกวา โดยเฉพาะผูท่ีตองสัมผัสควันบุหร่ี เปนเวลานานๆ และยังสอดคลอง
กับ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ท่ีวา เหตุผลในการประกาศใชกฎหมาย
ฉบับนี้ เขียนไวอยางชัดเจนวา โดยท่ีเปนการยอมรับในทางการแพทยวา ควันบุหร่ีเปนผลเสียแก
สุขภาพของผูสูบ และผูไมสูบบุหร่ีท่ีอยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งปอด และ
อวัยวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกท้ังควันบุหร่ียังทําใหโรคบางโรค เชน โรคหอบ หืด หรือ
โรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวาการท่ีผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซ่ึงผูอ่ืน
สูบเขาไป ก็ยังเปนผลเสียหายแกสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนกับผูสูบบุหร่ีเอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีท่ีผูสูดควันบุหร่ีนั้นเปนเด็ก สมควรท่ีจะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตอง
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รับควันบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ โดยการหามสูบบุหร่ีในบางสถานท่ีหรือการจัดเขตใหสูบบุหร่ี
โดยเฉพาะ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ (ผองศรี ศรีมรกต 2549: 206) 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

 1. โรงเรียนควรมีการสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึน เพื่อใหนักเรียน
ไดใชเวลาใหเปนประโยชน 
 2. ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีผานกิจกรรมท่ีนาสนใจ เพื่อให
นักเรียนมีความรูความเขาท่ีถูกตองเกี่ยวกับบุหร่ี 
 3. เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของควรมีการตรวจสอบ และควบคุมการขายบุหร่ีใหกับเด็กท่ีมีอายุ
ต่ํากวา 18 ป อยางเครงครัด  
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรม ทัศตนคติ ตลอดถึงแนวทางในการเลิกสูบบุหร่ีกับกลุมท่ี
สูบบุหร่ี โดยทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดขอมูลท่ีมีรายละเอียดเชิงลึก เพื่อท่ีจะนํามาเปน
แนวทางในการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีชวยใหกลุมผูสูบบุหร่ีลด ละ หรือเลิกสูบบุหร่ี 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา 

ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 
วัตถุประสงค 
        1.  เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพบางแกว
ฟา  
        2.  เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี วามีผลตอทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดนี้เปนเคร่ืองมือใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี ในการ
ทําสารนิพนธเร่ือง “ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป 
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” เพื่อ
ประกอบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. กอนตอบแบบสอบถามในแตละสวน นกัเรียนควรอานแบบสอบถามใหเขาใจชัดเจน 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 สวนดังนี ้

           สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
           สวนท่ี 2  แบบสอบถามความรูเกีย่วกับพิษภัยของบุหร่ี 
           สวนท่ี 3  แบบสอบถามปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหรี่ 
           สวนท่ี 4  ปญหา ขอเสนอแนะ ของทานท่ีมีตอการสูบบุหร่ี 
3. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามน้ี จะเก็บเปนความลับ เพื่อใชในการศึกษาเทานั้น ไมมีผลตอ

ตัวนักเรียนแตอยางใด 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ป วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา 

ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 
สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําอธิบาย โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน (  ) หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง         
        1.   เพศ               
         (  )  1. ชาย    (  )  2. หญิง 
        2.  ปจจุบันนักเรียนอายุ.............................ป     
        3.  นักเรียนกําลังศึกษาในระดับ                           
  (  )  1. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  (  )  2. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
        4.  เงินท่ีไดรับจากผูปกครองเดือนละประมาณเทาไหร 
          (  )  ต่ํากวา 1,000 บาท (  ) 1,001 – 2,000 บาท 
  (  )  2,001 – 3,000 บาท (  ) 3,001 – 4,000 บาท 
  (  )  4,001 – 5,000 บาท (  ) มากกวา 5,001 บาทข้ึนไป 
        5.  ปจจุบันนักเรียนอาศัยอยูกับ                         
  (  )  1. บิดา-มารดา   (  )  2.  ญาติ 
  (  )  7.  หอพกัหรือบานเชา  (  )  8.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
        6.  สถานภาพการสมรสของบิดามารดาของนักเรียน    
  (  )  1.  บิดามารดาอยูดวยกัน  (  ) 2.  บิดามารดาแยกกันอยู 
  (  )  3.  บิดามารดาหยารางกนั  (  ) 4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
        7.  นักเรียนมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ีหรือไม        
  (  )  1.  มี    (  )  2.  ไมมี 
  ถามีเปนบุคคลใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  (  )  1.1  บุคคลในครอบครัว  (  )  1.2  เพื่อน 
  (  )  1.3  อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
        8.  นักเรียนสูบบุหร่ีหรือไม            
  (  ) 1.  สูบบุหร่ี 
  (  ) 2.  ไมสูบบุหร่ี 
  (  ) 3.   เคยสูบ 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับพิษภัยของบุหร่ี 
คําอธิบาย โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน (  ) ท่ีถูกตองเพยีงขอเดียว 
        9.  สารใดในบุหร่ีท่ีทําใหผูสูบบุหรี่มีอาการติดบุหร่ี          
  (  )  1.  นิโคติน    (  )  2.  ทาร 
  (  )  3.  คารบอนมอนอกไซด  (  )  4.  คารบอนไดออกไซด 
        10.  สารพิษท่ีกอมะเร็งและเปนอันตรายท่ีสุดในบุหร่ี ทําใหผูสูบถึงแกความตายสวนใหญเปน
ผลมาจากสารใด 
  (  )  1.  นิโคติน    (  )  2.  ทาร 
  (  )  3.  คารบอนมอนอกไซด  (  )  4.  แอมโมเนีย 
        11.  กาซใดไมพบในควันบุหร่ี            
  (  )  1.  กาซคารบอนมอนอกไซด  (  )  2.  กาซไฮโดรเจนไซดยาไนด 
  (  )  3.  กาซไนโตรเจนไดออกไซด (  )  4.  กาซคารบอนไดออกไซด 
        12.  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุทําใหเกดิโรคดังตอไปนี้ยกเวนขอใด        
  (  )  1.  โรคมะเร็งปอด   (  )  2.  โรคหัวใจ 
  (  )  3.  โรคถุงลมโปงพอง  (  )  4.  โรคไขขออักเสบ 

13. โรคท่ีมีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีและมีสถิติการตายสูงสุด คือโรคใด    
  (  )  1.  โรคระบบทางเดินอาหาร  (  )  2.  โรคหัวใจ 

  (  )  3.  โรคมะเร็ง   (  )  4.  โรคถุงลมโปงพอง 
       14.  การสูบบุหร่ีมีผลตอบุคคลขางเคียงอยางไร         
  (  )  1.  มีโอกาสเปนโรคเดียวกับผูสูบ 
  (  )  2.  มีโอกาสติดบุหร่ีเหมือนกับผูสูบบุหร่ี 
  (  )  3.  ทําใหบุคคลขางเคียงหายเครียด 
  (  )  4.  ทําใหบุคคลขางเคียงอารมณด ี
        15.  ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง            
  (  )  1.  การสูบบุหร่ีมีผลทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง 
  (  )  2.  การสูบบุหร่ีมีผลทําใหสมรรถภาพทางเพศลดลง 
  (  )  3.  การสูบบุหร่ีมีผลทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 
  (  )  4.  ถูกทุกขอ 
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      16.  สาเหตุอะไรท่ีทําใหคนเร่ิมสูบบุหร่ีมากท่ีสุด          
  (  )  1.  ความเครียดจากปญหาตางๆ 
  (  )  2.  มีความอยากลองและเพื่อนชักชวน 
  (  )  3.  เลียนแบบคนดังหรือบุคคลท่ีช่ืนชอบ 
  (  )  4.  กิจกรรมสังสรรค  
       17.  พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญตามขอใด        
  (  )  1.  ตอตานการสูบบุหร่ีในโรงภาพยนตร 
  (  )  2.  ตอตานการสูบบุหร่ีบนรถประจําทาง 
  (  )  3.  ตอตานการโฆษณาและสงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ 
  (  )  4.  ตอตานการผลิตบุหร่ี 
        18.  การจําหนายบุหร่ีแกบุคคลอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ มีโทษตามกฎหมายอยางไร      
  (  )  1.  โทษจําคุกไมเกนิ 1 เดอืน ปรับไมเกนิ 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  (  )  2.  โทษจําคุกไมเกนิ 1 เดอืน ปรับไมเกนิ 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  (  )  3.  โทษจําคุกไมเกนิ 2 เดอืน ปรับไมเกนิ 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  (  )  4.  โทษจําคุกไมเกนิ 1 เดอืน ปรับไมเกนิ 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
       19.  สถานที่ใดคือสถานท่ีปลอดบุหร่ี            
  (  )  1.  หองพกัสวนตัว    

(  )  2.  ตลาด 
  (  )  3.  ปายรอรถประจําทาง   

(  )  4.  ลิฟตโดยสาร 
        20.  เขตปลอดบุหร่ีตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หมายถึง      
               บริเวณใด 
  (  )  1.  เขตหามจําหนายบุหร่ี   

(  )  2.  เขตหามแจกบุหร่ี 
  (  )  3.  เขตหามสูบบุหร่ี    

(  )  4.  ผิดทุกขอ 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยดานทัศนคตท่ีิมีตอการสูบบุหร่ี  
 คําอธิบาย  แบบสอบถามตอไปน้ีไดสอบถามถึงปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการสูบบุหร่ี ของนักเรียน
มากนอยเพียงใด กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมาก                            
ท่ีสุด   
 

ระดับทัศนคติ 

ลําดับ
ที่ 

ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหร่ี 
5 

เห็นดวย
มาก
ที่สุด 

4 
เห็นดวย
มาก 

3 
เห็นดวย
ปานกลาง 

2 
เห็นดวย
นอย 

1 
เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

 
1. 

ดานสุขภาพ 
บุหรี่เปนสิ่งเสพติด ทําลายสุขภาพ 

     

2. การสูบบุหรี่ทําลายสุขภาพตอ
บุคคลรอบขาง 

     

3.  การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิด
โรคถุงลมโปงพอง 

     

4. บุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง      
5. การสูบบุหรี่ทําใหแกเร็ว      
6. การสูบบุหรี่ทําใหสมรรถภาพทาง

เพศเส่ือม 
     

7. การสูบบุหรี่ทําใหมีริมฝปากดําคล้ํา      
8.   การสูบบุหรี่สงผลตอสุขภาพในระยะ

ยาว 
     

 
9. 

ดานปฏิสัมพันธสังคม 
การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมไมปกติ
ในสังคมไทย 

     

10. ผูชายสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมไมปกติ      
11. ผูหญิงสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมไม

เหมาะสม 
     

12. ผูใหญสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม 
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13. วัยรุนสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม 

     

14. การสูบบุหรี่ไมแสดงถึงการเปนคน
ทันสมัย เทห 

     

15. การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมท่ีไมนา
เลียนแบบ 

     

16. การสูบบุหรี่ไมทําใหคุณเปนท่ี
ยอมรับของเพ่ือนๆ 

     

17. ทานรังเกียจเพ่ือนหรอืบุคคลท่ีสูบ
บุหรี่ 

     

18. ถาทานสูบบุหรี่ เพื่อนหรือคนรอบ
ขางรังเกียจ 

     

 
19. 

ดานกฎหมายและส่ือ 
การมีกฎหมายจํากัดพื้นท่ีการสูบ
บุหรี่ทําใหยากตอการสูบบุหรี่ 

     

20. การกําหนดอายขุองผูท่ีซื้อบุหรีทํ่า
ใหยากตอการสูบบุหรี่ 

     

21. การลงโทษ (ปรับ/จําคุก) ตาม
กฎหมายมีความเหมาะสม  

     

22. การหามโชวผลติภัณฑบุหรี่ใน
รานคาทําใหลดการสูบบุหรี่ 

     

23. การบอกถึงโทษของบุหรี่ท่ีติดอยู
กับซองบุหรี่ทําใหลดการสูบบุหรี ่

     

24. การเสนอภาพของพิษภัยของบุหรี่
ท่ีติดอยูกับซองบุหรี่ทําใหลดการ
สูบบุหรี่ 

     

25. การรณรงคการเลิกบุหรี่ของสสส.
ทําใหลดการสูบบุหรี่ 

     

26. การโฆษณาประชาสัมพันธการเลิก
บุหรี่ผานส่ือมวลชน (โทรทัศน/
วิทยุ/หนังสือพิมพ)ทําใหลดการสูบ
บุหรี่ 
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27. การโฆษณาประชาสัมพันธการเลิก
บุหรี่ผานส่ือกิจกรรมตางๆ (การจัด
เสวนา/การจัดคอนเสิรต/การเขา
คาย/กิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ) 
ทําใหลดการสูบบุหรี่ 

     

28. การโฆษณาประชาสัมพันธการเลิก
บุหรี่ผานส่ือบุคคล (อาจารย/
แพทย/ผูปกครอง/ดารา/นักรอง ฯ) 
ทําใหลดการสูบบุหรี่ 

     

 
สวนท่ี 4 ปญหา ขอเสนอแนะ ของทานท่ีมีตอการสูบบุหรี่  
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 13  แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 
 

Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a1 104.5125 223.548 .359 .725 .874 
a2 104.3542 225.853 .353 .745 .874 
a3 104.0083 227.908 .411 .656 .872 
a4 103.7833 228.731 .425 .736 .872 
a5 104.0333 230.242 .383 .546 .873 
a6 104.2458 228.128 .442 .549 .871 
a7 104.4208 222.513 .424 .750 .872 
a8 103.9417 229.118 .399 .439 .872 
a9 104.3500 229.475 .314 .562 .874 
a10 104.5917 229.866 .289 .571 .875 
a11 104.5333 223.932 .390 .669 .873 
a12 104.1917 228.390 .394 .454 .872 
a13 104.2708 226.056 .453 .478 .871 
a14 104.5625 228.264 .279 .504 .876 
a15 103.8542 228.895 .397 .479 .872 
a16 104.3208 232.654 .241 .339 .876 
a17 104.9333 222.280 .428 .435 .872 
a18 104.4500 227.964 .318 .405 .874 
a19 104.2708 223.596 .459 .598 .871 
a20 104.3125 220.048 .528 .567 .869 
a21 103.8417 229.330 .373 .466 .873 
a22 104.2000 223.182 .500 .628 .870 
a23 104.2583 220.276 .573 .751 .868 
a24 104.1000 220.768 .552 .789 .868 
a25 104.1417 223.670 .568 .714 .869 
a26 104.2958 219.732 .584 .746 .867 
a27 104.0917 223.280 .504 .765 .870 
a28 104.0542 223.533 .566 .799 .869 

 
Reliability Statistic : 
Alpha = .876 
N of Items = 28 
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