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บทคัดยอ 

     การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวางมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ีของนักศึกษา  กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาภาคปกติทุกคณะ จํานวน 441 คน เคร่ืองมือวิจัย เปนแบบ

สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี วิธีการรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางกรอกแบบสํารวจดายตนเอง ผลการศึกษา

พบวานักศึกษาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง (รอยละ 54.65 และ 45.35ตามลําดับ)  นักศึกษามีอายุเฉล่ีย 21ป 

มีรายไดเฉล่ีย 6730 บาท ตอเดือน ลักษณะที่พักอาศัยคร่ึงหน่ึงของจํานวนนักศึกษาอยูในหอพัก บุคคลที่พัก

อาศัยอยูดวยไมสูบบุหร่ี รอยละ 53.76 สูบรอยละ 46.26   ที่สูบมากที่สุดคือเพื่อน รอยละ 21.09  นักศึกษาเคย

สูบบุหร่ีและยังสูบอยู จํานวน  84 คน( รอยละ 19.05 )    เคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบแลว จํานวน 62 คน (รอยละ

14.06 )เฉล่ียเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกอายุ  15.87 ป  สถานที่สูบบุหร่ีสวนใหญจะเปนที่พักจํานวน   60 คน (รอย

ละ 47.24)  สวนใหญซื้อบุหร่ีจากรานสะดวกซื้อจํานวน   90คน  (รอยละ 47.24)/ การจายเงินคาบุหร่ีเฉล่ีย 

75.74 บาท บุหร่ีที่ซื้อมาน้ัน ถูกตองตามกฎหมาย มีภาพและคําเตือนอันตราย  และมีอากรแสตมป จํานวน 

122  คน (รอยละ 89.05 ) ผูที่เคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบแลว เลิกสูบมา 34 คน  เลิกสูบเปนเวลา เฉล่ีย 4.12  ป  

สาเหตุที่เลิกบุหร่ี พบวาไมดีเลยตัดสินใจเลิกเองจํานวน  24คน(รอยละ 38.71) พอ แม ญาติ เพื่อน  ขอรอง

จํานวน 11 คน (รอยละ 17.74)  การไดรับควันบุหร่ีมือสอง พบวาบุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยสูบบุหร่ี มี

จํานวน 204คน(รอยละ46.26 ) เพื่อนเปนบุคคลที่สูบบุหร่ีมากที่สุด 93 คน(รอยละ 45.51) และมีการสูบทุก

วัน 128  คน  (รอยละ62.74) เม่ือนักศึกษาเม่ือเขาไปในในอาคารสถานที่สาธารณะพบวา สถานที่พบผูสูบ

บุหร่ีมากที่สุดคือ ตลาดสดพบ202 คน(รอยละ 67.33)รองลงมาคือ อาคารของมหาวิทยาลัย พบ 201คน (รอย

ละ 60.91) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติเชิงบวกไดแก เพศ นักศึกษาที่พักนอกมหาวิทยาลัย การไมสูบ

บุหร่ีของบุคคลที่พักอยูดวย การไมลองสูบบุหร่ี อายุนอยเม่ือลองสูบ เวลาที่เร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกของวัน 

จํานวนวันที่สูบ จํานวนบุหร่ีที่สูบ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติเชิงลบไดแก อายุ รายได ความบอยของ

การสูบ จํานวนเงิน จํานวนบุหร่ี ราคาบุหร่ี สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติไดแก จํานวนเงินคร้ัง

สุดทายที่นักศึกษาซื้อมา ระยะเวลาในการเลิกสูบบุหร่ี ระยะเวลาที่นักศึกษาเลิกสูบไดในคร้ังสุดทายกอน

กลับมาสูบอีก ปริมาณบุหร่ีที่นักศึกษาสูบ คาใชจายที่นักศึกษาใชในการซื้อบุหร่ีในรอบ 1 เดือน จํานวนเงิน
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Abstract 
This survey research aims to study attitude and smoking behavior and its relationship 

among 441 students. The collection of data was done by self- administrated questionnaire. The 

results showed that there were male more than female students(54.65 and 45.35 percent 

respectively)average age 21 years , average income were 6730 Baht per month, half of the 

students were living at university dormitory , persons living with were not smoking 53.67 percent 

and smoking 46.26 percent, most of those were friends(21.09percent) For those who ever 

smoked and still smoking were 84 persons (19.05 percent) those who ever smoked and quit 

were 62 persons(14.06 percent), average age at smoking were  15.87 years , most of them 

smoked at their residences 60 persons(47.24 percent). Mostly brought cigarette from 

convenience stores 90 persons (47.24 percent), average spent 75.74 Baht  and stated that the 

packs of cigarette were legal 122 persons (89.05 percent) by showing  pictures and warning 

signs of danger from cigarette  and having stamps paying taxes.)For those who ever smoked 

and already quit were 34 persons, average year of quit were 4.12 year, the reasons they quit 

were found that :they were it was danger for health then  self quit were found 24 persons            

( 38.71percent) other reasons were parents, relatives and friend were asked to quit 11 persons 

(17.74 percent).For the second hand smokers, it was found that persons living with were 

smoking 204 persons (46.26 percent) friends were found the most 93 persons(45.51 percent ) 

and smoked every day 128 persons(62.74 percent ).For public places if they entered , it was 

found that mostly at markets , followed by university building 202 and 201 persons (67.33 and 

60.91 respectively).Concerning factors affecting variables and attitude significantly were 

summarized as following: Factors having positive relationship with attitude  were : sex of the 

students, student living outside the  university dormitory, person living with were not smoking, 

not trying to smoke, smoking in younger age, time of the day at first smoking at dawn ,number of 

days and number cigarette smoking. Factors having negative relationship were : age of 

students ,income , frequency of smoking , money spent, number of cigarette  ,the price per 

package. Factors  having no relationship with attitude were as followed: The amount of money 

spent to buy cigarette, years of quit smoke,  duration of last quit before return to smoke again, 

amount of cigarette the student smoke , money spent per month and total amount of money 

spent. 

Key words : attitude, behavior, cigarette smoking, student. 
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บทนํา  

              เปนที่ประจักษกันโดยทั่วไปแลววาอันตรายและผลกระทบตอบุคคลประเทศชาติจากบุหร่ีน้ัน มี

มากมายมหาศาล บุหร่ีนับเปนสิ่งเสพติดเพียงชนิดเดียวที่สามารถซื้อขายและเสพกันอยางถูกกฎหมาย คน

ไทยจํานวนมากยังคงสูบบุหร่ีแมจะทราบถึงพิษภัยจากบุหร่ี(สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา,2552) ผลกระทบและ

ความเสี่ยงจากการสูบบุหร่ีโทษภัยของบุหร่ีน้ัน เปนที่ทราบกันดีวารายแรงกอใหเกิดโรคและความเสี่ยง

มากมาย รวมถึงการเสียชีวิตกอนวัยอันควรโดยโรคที่เกิดจากการไดรับควันบุหร่ีน้ันมักจะติดอันดับตนๆของ

สาเหตุการเสียชีวิตซึ่งยังคงทวีความรุนแรงและเพิ่มอุบัติการณมากข้ึนทุกวัน(อารัมภพรเอ่ีอมวุฒิ ,2559) 

              ผลเสียที่เกิดจากบุหร่ี มีหลายดาน ดังน้ี ผลเสียตอสุขภาพของผูสูบเอง  ซึ่งเกิดไดทุกระบบ ต้ังแตหัว

จรดเทา    เชนโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งที่อวัยวะตางๆ ถุงลมโปงพอง โรคปอด หืด ไอเร้ือรัง ภูมิแพ 

หลอดลมอักเสบ หูนํ้าหนวก ตอกระจก โรคในชองปาก มีกล่ินตัว กล่ินปาก น้ิวและเล็บสีนํ้าตาล-เหลือง โรค

ทางเดินอาหาร กระดูกพรุน  ขอเสื่อม ขออักเสบ รูมาตอยด อัมพฤกษ อัมพาต  เกิดความผิดปกติของอารมณ 

แกกอนวัย มีร้ิวรอยเห่ียวยนบนผิวหนัง แผลหายชา ใบหนาซูบซีด เปนหมัน เสี่ยมสมรรถภาพทางเพศ 

ผลเสียตอสุขภาพของคนรอบขางจากการไดรับควันบุหร่ีมือสอง   ซึ่งจะไดรับสารพิษจากควันบุหร่ี และมี

โอกาสเกิดโรคไดเชนเดียวกับผูสูบบุหร่ี ในสตรีมีครรภ ไมวาจากควันบุหร่ีมือหน่ึงหรือมือสอง จะทําใหมี

บุตรยาก เกิดโรคแทรกซอนระหวางต้ังครรภ  คลอดกอนกําหนด   ทารกนํ้าหนักตัวนอยกวา 2,500 กรัม 

และเกิดอาการไหลตายในเด็กได นอกจากน้ีนิโคตินที่แมไดรับจากควันบุหร่ี ขับออกทางนํ้านมได สงผลให

เด็กรับนิโคตินดวย ในเด็กเล็ก ทําใหเปนหวัดบอยข้ึนเปนหูนํ้าหนวก หืดกําเริบ และอาจมีพัฒนาการลาชา 

ผลเสียตอสุขภาพจากการไดรับควันบุหร่ีมือสาม   ซึ่งเปนสิ่งตกคางจากควัน อนุภาคโลหะหนัก สารกอ

มะเร็ง และสารกัมมันตรังสีที่ติดอยูตามเคร่ืองใชตางๆ และเสื้อผา ซึ่งเปนอันตรายอยางย่ิง สําหรับเด็กเล็ก 

ผลเสียตอเศรษฐกิจ การงานโดยจะทําใหสิ้นเปลืองเงินโดยใชเหตุจากคาบุหร่ีคารักษาพยาบาลจากการ

เจ็บปวยที่บอยข้ึน ทําใหขาดงานและเสียเวลาการทํางานจากการสูบบุหร่ี การเจ็บปวยทําใหเสียเศรษฐกิจชาติ 

กําลังแรงงานบุคลากร รัฐบาลตองเสียงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพของผูสูบบุหร่ีกวาปละ 46,000 

ลานบาท ซึ่งเปนภาษีของเราเองทั้งสิ้น   ผลเสียตอสังคมและประเทศชาติ โดยเปนตัวอยางที่ไมดีเปนที่นา

รังเกียจของสังคม อาจทําใหเกิดเพลิงไหมจากกนบุหร่ี ทั้งน้ีผูสูบไดรับโทษตามกฎหมายหากสูบบุหร่ีในที่

หามสูบ(อารัมภพร เอ่ีอมวุฒิ ,2559) 

             สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนแผนงานเครือขายวิชาชีพ

สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสานกับองคกรวิชาชีพสุขภาพในการปฏิบัติ

ตามจรรยาปฏิบัติ ( Code of Practice) วาดวยการควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก 

ขับเคล่ือนใหเกิดกระแสสังคมดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ สนับสนุนและผลักดันใหเกิดนโยบาย

สาธารณะ สรางบุคลากรดานสุขภาพใหเปนตนแบบดานสุขภาพที่ปลอดบุหร่ี และผลักดันใหมีการบรรจุ

เน้ือหาการควบคุมการบริโภคยาสูบในหลักสูตรของวิชาชีพสุขภาพ โดยมุงเปาหมายเพื่อเสริมพลังและเรง

ใหโครงการในแผนงานกาวหนาเปนรูปธรรม โดยอางถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19พ.ศ.2553 
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ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช 28 

มิถุนายน 2553 กําหนดใหสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปน    “เขตสูบบุหร่ี” หรือ  

“เขตปลอดบุหร่ี”ขอ 2(2.3) กําหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะสวนที่เปนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

เปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี เปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (โครงการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี,คูมือเกณฑมาตรฐานพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี

,2557) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

        2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

        3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการสูบบุหร่ีกับตัวแปรอิสระตางๆของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย : รูปแบบ/วิธีการวิจัย เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง ประชากร เปนนักศึกษา

ภาคปกติรวม 15 คณะ จํานวน 5803 คน กลุมตัวอยาง สุมตัวอยางแบบงายในแตละคณะ ไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน441 คน เคร่ืองมือวิจัย เปนแบบสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและสุราซึ่งดัดแปลงมาจากสํานักงาน

สถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิธีการรวบรวมขอมูล ใหกลุมตัวอยางกรอก

แบบสํารวจดายตนเอง การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาดวยรอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธดวยคา ChisQure  และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ( Correlation) 

 

ผลการวิจัย ประกอบดวย ขอมูลประชากรทั่วไปของนักศึกษา และ ขอมูลการสูบบุหร่ีของนักศึกษา 

ขอมูลประชากรท่ัวไปของนักศึกษา 

 ขอมูลประชากรทั่วไปของนักศึกษากลุมตัวอยาง ไดแกระดับช้ันปที่เรียน เพศ  อายุ รายได

ที่ไดรับเฉล่ียตอเดือน ลักษณะที่พักอาศัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี นักศึกษาอยูในระดับช้ันปที่1 มีจํานวนสูงสุด

162 คน (รอยละ 36.73)   รองลงมาคือช้ันปที่ 2มีจํานวน 119 คน  (รอยละ 26.98 )    ช้ันปที่ 3 มีจํานวน103 

คน (รอยละ 23.36 )  และ ช้ันปที่ 4 มีจํานวนนอยสุดจํานวน 57 คน   (รอยละ 12.93 ) ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะ

ศึกษาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเทคโนโลยีการกีฬาไมมีนักศึกษาช้ันปที่ 4นักศึกษาเปนเพศ

ชายมากกวาเพศหญิง (รอยละ 54.65 และ 45.35ตามลําดับ)  นักศึกษามีอายุเฉล่ีย 21ปโดยคร่ึงหน่ึงของ

จํานวนนักศึกษามีอายุ ระหวาง 17-20 ปมากที่สุด (รอยละ 51.70) รองลงมาคืออายุ ระหวาง 21-25 ป (รอยละ 

44.44 )    นักศึกษามีรายไดเฉล่ีย 6730 บาท ตอเดือนโดยคร่ึงหน่ึงของจํานวนนักศึกษามีรายได ระหวาง 

1,000-5,000บาท (รอยละ 58.20   )รองลงมาคือ มีรายได ระหวาง 5,000-10,000บาท (รอยละ 31.22 ) โดย

มีนักศึกษา 63คน (รอยละ 14.29) ไมตอบและไดหักออกจากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดโดยไมนํามาคํานวณ 
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ลักษณะที่พักอาศัยคร่ึงหน่ึงของจํานวนนักศึกษาอยูในหอพัก ในจํานวนน้ีอยูในหอพักภายในมหาวิทยาลัย

รอยละ 33.56 หอพักภายนอกมหาวิทยาลัยรอยละ20.16 อยูบานตนเองรอยละ 29.02 อยูบานเชารอยละ 15.65 

บุคคลที่พักอาศัยอยูดวยไมสูบบุหร่ี รอยละ 53.76 สูบรอยละ 46.26   เฉล่ียสูบ 4 คน  ที่สูบมากที่สุดคือเพื่อน 

รอยละ 21.09  รองลงมาคือพอ รอยละ 15.19 และพี่ชาย/นองชาย รอยละ 9.07 

ขอมูลการสูบบุหร่ีของนักศึกษา 

นักศึกษาเคยสูบบุหร่ีและยังสูบอยู จํานวน  84 คน( รอยละ 19.05 )    เคยสูบบุหร่ีและเลิกสูบแลว 

จํานวน 62 คน (รอยละ14.06 ) สําหรับนักศึกษาที่เคยสูบบุหร่ีและยังสูบอยู   84 คน นักศึกษาสูบเปนประจํา

จํานวน 63คน(รอยละ 43.15)  / การเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของนักศึกษาเม่ืออายุมากกวา 16 ปจํานวน   65 คน      

( รอยละ 50.39 )   เฉล่ียเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกอายุ  15.87 ป / นักศึกษาสูบบุหร่ีมวนแรกของวันภายหลังต่ืน

นอนตอนเชาจํานวน 87คน ( รอยละ 61.27 )  โดยสูบในชวงเวลาตางๆจํานวนใกลเคียงกัน / ในชวง 30 วันที่

ผานมานักศึกษาสูบบุหร่ีจํานวน 121คน ( รอยละ86.43 ) จากจํานวน 140 คน   ในจํานวน 121คน จะสูบทุก

วันจํานวน  42คน  (รอยละ 34.71 )  และสูบ 2-5 มวนตอ วันจํานวน  41  คน(รอยละ 33.88) / ในจํานวน 127

คน  สถานที่สูบบุหร่ีสวนใหญจะเปนที่พักจํานวน    60 คน (รอยละ 47.24)  / การซื้อบุหร่ีของนักศึกษา

ในชวง 30 วันที่ผานมา (122 คน)  สวนใหญซื้อจากรานสะดวกซื้อจํานวน   90คน  (รอยละ 47.24) / ใน

จํานวน 113 คน สวนใหญจะซื้อย่ีหอ  LM  18   คน  (รอยละ36.73)  / การจายเงินคาบุหร่ีของนักศึกษา ใน

จํานวนที่จายเงินซื้อ 84 คน จะจายเงินเปนจํานวน 51-100 บาท   จํานวน 62 คน (รอยละ  73.80)โดยจายเฉล่ีย 

75.74 บาท / บุหร่ีที่ซื้อมาน้ัน ถูกตองตามกฎหมายหรือไม( มีภาพและคําเตือนอันตราย  และมีอากรแสตมป) 

พบวานักศึกษาตอบวา มีภาพและคําเตือนขอความจํานวน 122  คน (รอยละ 89.05 ) มีแสตมป จํานวน 97 คน 

(รอยละ 68.31) / คร้ังสุดทายที่ซื้อสูบซื้อมาเปนซอง 78 คน (รอยละ 57.35) ซื้อเปนมวน/บุหร่ีแบงขาย 

จํานวน 36 คน (รอยละ 26.47) 

 ผูที่เคยสูบบุหร่ีและเลิกสบูแลว เลิกสูบมา 34 คน  เลิกสูบเปนเวลาตํ่าสุด 1 ป สูงสุด 20 ป เฉล่ีย 4.12  

ป  สาเหตุที่เลิกบุหร่ี (ตอบมากกวา 1 เหตุผล) พบวาไมดีเลยตัดสินใจเลิกเองจํานวน  24คน(รอยละ 38.71) 

พอ แม ญาติ เพื่อน  ขอรองจํานวน 11 คน (รอยละ 17.74)  เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีตํ่าสุด 1 คร้ัง สูงสุด 6 คร้ัง  

เฉล่ีย 3.67 คร้ัง  ระยะเวลาที่เลิกบุหร่ี ไดในคร้ังสุดทายกอนกลับมาสูบอีก เปนระยะเวลาตํ่าสุด 1 วัน สูงสุด 

19 วัน เฉล่ีย 4.20 วัน   

ขอมูลการไดรับควันบุหร่ีมือสองจากบุคคลตางๆในบานของนักศึกษา 

                    บุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยสูบบุหร่ี มีจํานวน 204คน(รอยละ46.26 )และจํานวนบุคคลที่

สูบบุหร่ีมีมากที่สุด1 คน (รอยละ17.23)   รองลงมามี 2 คน (รอยละ17.23) และมีความสัมพันธกับนักศึกษา

คือเพื่อนเปนบุคคลที่สูบบุหร่ีมากที่สุดรอยละ93 คน(รอยละ 45.51) และมีการสูบทุกวัน 128  คน  (รอยละ

62.74) สูบสัปดาหละคร้ัง 56 คน (รอยละ27.45) สูบเดือนละคร้ัง 7คน  (รอยละ3.43) และสูบไมทุกเดือน 13

คน(รอยละ6.37)   

  เม่ือนักศึกษาเม่ือเขาไปในในอาคารสถานที่สาธารณะและพบผูสูบบุหร่ีหรือไม พบวา 

สถานที่พบผูสูบบุหร่ีมากที่สุดคือ ตลาดสดพบผูสูบบุหร่ี 202 คน(รอยละ 67.33)รองลงมาคือ อาคารของ
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มหาวิทยาลัย พบผูสูบบุหร่ี 201คน (รอยละ 60.91)  บริการขนสงสาธารณะพบผูสูบบุหร่ี 158คน (รอยละ

55.63)    รานอาหารพบผูสูบบุหร่ี 146 คน (รอยละ51.96)และที่โรงเรียนพบผูสูบบุหร่ี 120คน (รอยละ 

58.25)    

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

 เม่ือสอบถามทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการสูบบุหร่ี พบวา ในจํานวนทัศนคติ 10 ลําดับแรกที่

นักศึกษามีความคิดเห็น มีคาเฉล่ียอยูในลําดับสูง คือ  การสูบบุหร่ีมีโทษตอคนรอบขาง ( Mean=4.64, 

S.D=0.76)  บุหร่ีทําลายสุขภาพ (Mean=4.61, S.D=0.76 )  การเลิกบุหร่ีทําใหสุขภาพดีขึ้น                         

( Mean=4.39, S.D=0.89) การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมที่ไมนาเลียนแบบ ( Mean=4.37, S.D=0.97)    บุหร่ี

เปนสิ่งเสพติดที่อันตรายเพราะจะนําไปสูสิ่งเสพติดอ่ืนๆ ( Mean=4.30, S.D=0.98)    การสูบบุหร่ีทําให

เปลืองเงินซื้อ ( Mean=4.29, S.D=1.05)    การสูบบุหร่ีไมไดแสดงถึงการเปนคนทันสมัย เทห                  ( 

Mean=4.22, S.D=1.09 )  ผูหญิงสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม( Mean=4.18, S.D=1.00)วัยรุนสูบ

บุหร่ีเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม( Mean=4.08, S.D=0.94 สิบมีคาเฉลี่ยเทากันสองขอคือ  การสูบบุหร่ีไม

ทําใหคุณเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ( Mean=3.82, S.D=1.25 )  และการเลิกบุหร่ีทําใหมีเงินเหลือไวใชจาย

ในสิ่งจําเปนมากขึ้น( Mean=3.82, S.D=0.57 ) 

การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับทัศนคติตอการสูบบุหร่ี 

เม่ือนําตัวแปรอิสระทั้งหลาย ไดแก เพศ อายุ รายได สถานที่พักของนักศึกษา การสูบบุหร่ีของ

บุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวย จํานวนบุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยสูบบุหร่ี การลองสูบบุหร่ีแมเพียง 

1 คร้ังของนักศึกษา    ความบอยของการสูบบุหร่ีของนักศึกษา   อายุเม่ือเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของนักศึกษา   

เวลาที่เร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกของวัน   คาใชจายในการซื้อบุหร่ีชนิด 1 ซอง/ บุหร่ี 20 มวน ในชวง 30 วันที่

ผานมาจํานวนเงินที่ซื้อบุหร่ี สูบบุหร่ีก่ีวัน และก่ีมวนตอวัน ราคาบุหร่ีคร้ังสุดทายที่ซื้อมา  จํานวนปที่เลิกสูบ

บุหร่ี ระยะเวลาที่คุณเลิกสูบบุหร่ีไดในคร้ังสุดทายกอนกลับมาสูบอีก ปริมาณบุหร่ีที่สูบเปนอันดับ 1  

จํานวนเงินคาใชจายในการซื้อบุหร่ีในรอบ 1 เดือน  เม่ือนําตัวแปรอิสระทั้งหลาย มาทําการทดสอบ

ความสัมพันธกับทัศนคติ  โดยใชสถิติ Pearson Correlation ไดคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ (r) ซึ่งมีคา  

p-value ตํ่ากวา 0.05         มีผลทําใหคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธน้ัน  significant  โดยสามารถอธิบายเปน

รายตัวแปรดังน้ี   

เพศV01 มีคา correlation =0.172และ p-value=0.0002 มีความสัมพันธกันย่ิงเปนนักศึกษาเพศ

หญิง ย่ิงมีทัศนคติดีข้ึน 

อายุ V02มีคา correlation =-0.124และ p-value=0.009 มีความสัมพันธติดลบ แสดงวาอายุ

นักศึกษาย่ิงมากข้ึนทัศนคติย่ิงลดลง 

รายได V03 มีคา correlation =-0.0998  และ p-value=0.009 มีความสัมพันธติดลบ หมายความวา

ย่ิงนักศึกษามีรายไดมากทัศนคติย่ิงลดลง 
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สถานที่พักของนักศึกษาV04มีคา correlation =0.117 และ p-value=0.0139  หมายความวา

นักศึกษาที่พักอยูนอกมหาวิทยาลัยมีทัศนคติสูงข้ึน 

การสูบบุหร่ีของบุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยV05มีคา correlation =0.13 และ p-

value=0.005หมายความวาถานักศึกษาไมสูบบุหร่ี จะมีทัศนคติมากข้ึน 

จํานวนบุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยสูบบุหร่ีV06มีคา correlation =0.12 และ p-value=0.011

หมายความจํานวนบุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยไมสูบบุหร่ี จะมีทัศนคติสูงข้ึน 

การลองสูบบุหร่ีแมเพียง 1 คร้ังของนักศึกษา V08 มีคา correlation =0.234 และ p-value=0.0001

แสดงวานักศึกษาย่ิงไมสูบบุหร่ีเลย ทัศนคติย่ิงดีข้ึน 

ความบอยของการสูบบุหร่ีของนักศึกษา V09 มีคา correlation = -0.121 และ p-value=0.01 

หมายความวานักศึกษาย่ิงสูบบุหร่ีนานๆคร้ัง ทัศนคติย่ิงลดข้ึน 

อายุเม่ือเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของนักศึกษา   V10 มีคา correlation = -0.154  และ p-value=0.001 

แสดงวาอายุนักศึกษาที่เร่ิมสูบบุหร่ีนอยๆ  ทัศนคติย่ิงดีข้ึน 

เวลาที่เร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกของวันภายหลังต่ืนนอนเชาของนักศึกษา  V11 มีคา correlation = -

0.158 และ p-value=0.0008 แสดงวาภายหลังต่ืนนอนเชาสูบบุหร่ีภายใน 5 นาที  ทัศนคติย่ิงดีข้ึน 

ในชวง 30 วันที่ผานมา นักศึกษาสูบบุหร่ีก่ีวัน V12  มีคา correlation =  -0.183 และ p-

value=0.0001แสดงวานักศึกษาย่ิงสูบบุหร่ีนอยลง ทัศนคติย่ิงดีข้ึน 

ในชวง 30 วันที่ผานมา นักศึกษาสูบบุหร่ีก่ีมวนตอวัน V12  มีคา correlation =  -0.183 และ p-

value=0.0001แสดงวานักศึกษาย่ิงสูบบุหร่ีนอยมวนตอวัน ทัศนคติย่ิงดีข้ึน 

ในการจายเงินซื้อบุหร่ี1 ซองของนักศึกษาเปนจํานวนเงินเทาไร V16-2   มีคา correlation =  -

0.183 และ p-value=0.0001    มีความสัมพันธกับทัศนคติทางลบ   หมายความวานักศึกษาย่ิงจายเงินมาก

ข้ึนทัศนคติย่ิงลดลง 

ในชวง 30 วัน ที่ผานมา  นักศึกษาจายเงินซื้อบุหร่ีเปนจํานวนเงินเทาไร V17-2 มีคา correlation     

=  -0.072 และ p-value=0.128 หมายความวาจํานวนเงินที่จายซื้อบุหร่ีของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ

ทศันคติ  

จํานวนบุหร่ีที่นักศึกษาซื้อมา V22-2   มีคา correlation =  -0.185 และ p-value=0.00008    มี

ความสัมพันธกับทัศนคติทางลบ   หมายความวานักศึกษาย่ิงซื้อบุหร่ีมากทัศนคติย่ิงลดลง 

  ราคาบุหร่ีคร้ังสุดทายที่นักศึกษาซื้อมา V23-1   มีคา correlation =  -0.142 และ p-value=0.002   

หมายความวาราคาบุหร่ีคร้ังสุดทายที่นักศึกษาซื้อมา มีความสัมพันธกับทัศนคติทางลบ     ย่ิงใชเงินซื้อบุหร่ี

มาก ทัศนคติย่ิงลดลง 

  จํานวนเงินคร้ังสุดทายที่นักศึกษาซื้อมา V23-2 มีคา correlation =  -0.047 และ p-value=0.316   

แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันกับทัศนคติ  
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นักศึกษาเลิกสูบมานาน( ป ) V24-y มีคา correlation =  -0.047 และ p-value=0.316   แสดงวา 

ไมมีความสัมพันธกันกับทัศนคติ  

ระยะเวลาที่นักศึกษาเลิกสูบไดในคร้ังสุดทายกอนกลับมาสูบอีก V27 มีคา correlation =  -0.024 

และ p-value=0.60   แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันกับทัศนคติ  

ปริมาณบุหร่ีที่นักศึกษาสูบเปนอันดับ1 V29-3 มีคา correlation =  -0.054 และ p-value=0.25   

แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันกับทัศนคติ  

คาใชจายที่นักศึกษาใชในการซื้อบุหร่ีในรอบ 1 เดือน V30 มีคา correlation =  0.062 และ p-

value=0.19   แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันกับทัศนคติ  

จํานวนเงินโดยรวม V30-1 มีคา correlation =  -0.043 และ p-value=0.359   แสดงวา ไมมี

ความสัมพันธกันกับทัศนคติ    

  

ตาราง  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( Correlation) และคา  p-value ระหวางทัศนคติกับตัวแปรอิสระ

ตางๆของนักศึกษา 

ตัวแปร Correlation) P-value 

เพศ V01 0.172576317 0.0002714* 

อายุ V02 -0.124205888 0.0090268* 

รายได(บาท)V03 -0.099806679 0.0525159* 

สถานที่พักของนักศึกษาV04 0.117035012 0.0139241* 

การสูบบุหร่ีของบุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยV05 0.130935714 0.0058924* 

จํานวนบุคคลที่นักศึกษาพักอาศัยอยูดวยสูบบุหร่ีV06 0.120723895 0.0111714* 

การลองสูบบุหร่ีแมเพียง 1 คร้ังของนักศึกษาV08 0.234480396 0.0000006* 

ความบอยของการสูบบุหร่ีของนักศึกษา V09 - 0.121028779                          0.0109670* 

อายุเม่ือเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของนักศึกษา   V10 -0.154532273 0.0011318* 

เวลาที่เร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกของวันภายหลังต่ืนนอนเชา    V11 -0.158734503 0.0008222* 

ในชวง 30 วันที่ผานมา สูบบุหร่ีก่ีวัน V12 -0.183046587 0.0001107* 

ในชวง 30 วันที่ผานมา สูบบุหร่ีก่ีมวนตอวัน V13 -0.165952936 0.0004663* 

จายเงินซื้อบุหร่ี1 ซองเปนจํานวนเงินเทาไร V16-2 -0.183056989 0.0001106* 

ในชวง 30 วันที่ผานมา  จายเงินซื้อบุหร่ีเปนจํานวนเงินเทาไร V17-2 -0.072553277 0.1281846 

จํานวนบุหร่ีที่ที่นักศึกษาซื้อมา V22-2 -0.185736109 0.0000872* 

ราคาบุหร่ีคร้ังสุดทายที่ซื้อมา V23-1 -0.142615928 0.0026840* 

จํานวนเงินคร้ังสุดทายที่ซื้อมา V23-2 -0.047832167 0.3162478 
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ตัวแปร Correlation) P-value 

เลิกสูบมานาน( ป ) V24-y 0.001613088 0.9730536 

ระยะเวลาทีเ่ลิกสูบไดในคร้ังสุดทายกอนกลับมาสูบอีก V27 -0.024878082 0.6023406 

ปริมาณบุหร่ีที่สูบเปนอันดับ1 V29-3 -0.054780195 0.2509763 

คาใชจายในการซื้อบุหร่ีที่สูบเปนอันดับ 1 V30 0.062394116 0.1909302 

จํานวนเงินโดยรวม V30-1 -0.043735979 0.3595163 

*significant at p-value<0.05 

 

 จากขอมูลในการศึกษาในคร้ังน้ี จะเห็นวาชวงอายุในการริเร่ิมสูบบุหร่ีของนักศึกษา จะอยูในชวง

วัยรุน ถานักศึกษาเปล่ียนพฤติกรรมสูการเลิกบุหร่ีได จะประหยัดคาใชจายของตนเองและพอแมผูปกครอง 

ที่ใชซื้อบุหร่ีและคาใชจายในการรักษาโรคที่เกิดจากบุหร่ี รวมทั้งดานเศรษฐกิจ ของประเทศโดยรวม ที่มี

ประชากรมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง พรอมที่จะเปนพลเมืองที่ดี พรอมที่จะทํางาน โดยไมเปนภาระแกคนอ่ืน  

องคการอนามัยโลกไดระบุชัดเจนวา การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุสําคัญของการปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรที่

สามารถปองกันได และกําหนดใหวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปเปนวันงดสูบบุหร่ีโลก (World Non 

Tobacco Day) โดยเร่ิมต้ังแต ป ค.ศ 1988 (พ.ศ 2531) โดยมีการกําหนดคําขวัญในการรณรงคเพื่อการไม

สูบบุหร่ีในแตละป โดยมีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ และแสดงโทษของยาสูบ  สําหรับในป พ.ศ. 2559 มีคํา

ขวัญวา ซองบุหร่ีแบบเรียบ ลดภัยเงียบลดโรค ( Get ready for plain packing )  อันแสดงถึงความสูญเสีย

ทางดานชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหร่ีเพื่อแนะนําใหแตละประเทศใชซองบุหร่ีแบบเรียบเพื่อ

แสดงภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  

 ในการทํางานเพื่อลดจํานวนผูสูบ และปองกันผูสูบหนาใหม ในกลุมนักศึกษาตองอาศัยความ

รวมมือหลายฝาย ทั้งอาจารย บุคคลากรสนับสนุน นักศึกษา ผูบริหารสถาบัน ในการสรางสิ่งแวดลอมที่

ปลอดจากพิษภัยของบุหร่ี การสรางภูมิคุมกัน และพลังใหแกนักศึกษาใหมีศักยภาพในการตานภัยบุหร่ี เพื่อ

ลดความสูญเสียทางดานชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหร่ี ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ี จะไดนําเสนอ

เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถใชขอมูลไปประเมินสถานการณการสูบบุหร่ีของนักศึกษา เพื่อการ รณรงคไม

สูบบุหร่ีในที่สาธารณะเน่ืองจากเปนการผิดกฎหมาย และเลิกสูบบุหร่ีเพื่อการมีสุขภาพที่ดี และจัดสถานที่ให

สูบบุพร่ี สําหรับผูที่ยังไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีได 
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