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พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายชัน้มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งหน่ึง จังหวัดนครปฐม 

CIGARETTE SMOKING BEHAVIOR OF THE FIRST YEAR MALE JUNIOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS IN A HIGH SCHOOL.NAKHON PATHOM PROVINCE 

                                                               มารยาท โยทองยศ1และ พณิษนนัท์   งามสม2 

                                                                                               1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
                                                                                                                                                                                             2 โรงเรียน พระปฐมวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม 

บทคัดย่อ  

                การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสบูบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นและ

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ ระดบัการศึกษาและอาชีพของบิดา มารดา รายรับค่าใช้จ่ายจากบิดา/

มารดาแตล่ะเดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี การมีเพ่ือนสบูบหุร่ี การเข้าถึงบหุร่ีและความรู้เก่ียวกบับหุร่ี

กบัพฤติกรรมการสบูบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่ง จงัหวดันครปฐม กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่นักเรียนชายชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 354 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม สถิตท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ จํานวน ร้อยละและ Chi-square 

                ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ12 ปี ร้อยละ 60.7 บิดามีการศึกษาระดบั

มธัยมศกึษามากท่ีสดุ ร้อยละ 27.7 มารดามีการศกึษาปริญญาตรีมากท่ีสดุ ร้อยละ 31.9 บิดามีอาชีพรับจ้างมาก

ท่ีสดุ ร้อยละ 34.5 มารดา มีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจสว่นตวัมากท่ีสดุ ร้อยละ 29.7 รายรับค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดา

ตอ่เดือน มากกวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 65.5 นกัเรียนสว่นใหญ่ไมม่ีบคุคลในครอบครัวและไมม่ีเพ่ือน สบูบหุร่ี ร้อย

ละ 64.4และ97.2 ตามลาํดบั พกัอาศยัอยูไ่กลกบัสถานท่ีจําหนา่ยบหุร่ี ร้อยละ 65.8มีความรู้เก่ียวกบับหุร่ีในระดบั

ปานกลางร้อยละ 64.1และ ปัจจบุนัสบูบหุร่ี ร้อยละ 2.8 

           นอกจากนีย้งัพบวา่อาย ุระดบัการศกึษาของบิดา และมารดา อาชีพของบิดา และมารดา รายรับ

คา่ใช้จา่ยจากบิดา/มารดาตอ่เดือน การมีบคุคลในครอบครัวและเพ่ือนสบูบหุร่ี การเข้าถึงบหุร่ีและความรู้เร่ือง

บหุร่ีไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

คาํสาํคัญ : การสูบบุหร่ี, นักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 1, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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Abstract  

         The main purposes of this cross – sectional survey were to examine cigarette smoking 

behavior and to explore the relationship between age, educational level and occupation of parents, 

income per month from parents, having family member and friends who smoke cigarette, access to 

cigarette, knowledge about cigarette and smoking behavior of male junior high school students in 

a high school, Nakhon Pathom Province. The samples were 354 first year male junior high school 

students.A self-administered questionnaire was employed to collect data. Statistical methods used 

to analyze data were frequency,percentage,  and Chi- square. 

            Results showed that majority of the samples were aged 12 years 60.7 percent, fathers 

finished high school 27.7 percent while 31.9 percent of mothers finished bachelor degree, 34.5 

percent of fathers were employees and 29.7 percent of mothers were merchants or business 

owners, received monthly income more than 5,000 baht from parents 65.5 percent, having family 

member and friends who smoke cigarette 35.6 percent and 2.8 percent respectively. Moreover, 

only 34.2 percent of the students stayed close to cigarette selling places. The majority of them had 

moderate level of knowledge about cigarette. Only 2.8 percent of the students smoked cigarette. 

Inaddition, age, educational level and occupation of parents, income per month from parents, 

having family member and friend smoked cigarette, access to cigarette and knowledge about 

cigarette had no significant relationship with smoking behavior at 0.05.   

Keywords : Cigarette Smoking, First Year Male Junior High School Student, High School   

บทนํา 

        การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้สบู และบคุคลข้างเคียงท่ีได้รับควนับหุร่ี ทัง้นีเ้พราะในควนัของ

บุหร่ีมีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด ในจํานวนนีม้ากกว่า 250 ชนิดเป็นสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่ง
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ป ร ะ ม า ณ  7 0  ช นิ ด ท่ี เ ป็ น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง แ ก่ ร่ า ง ก า ย ( http://www.cancer.gov./cancer 

topics/factsheet/tobacco/cessation) 

 องค์การอนามยัโลก ตระหนกัถึงอนัตรายจากการสบูบหุร่ี จึงได้กําหนดให้วนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี 

เป็นวนังดบหุร่ีโลก เน่ืองจากในแต่ละปี บหุร่ีเป็นสาเหตกุารตายของประชากรในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ประมาณ 

3.5 ล้านคน ซึ่งถ้าแนวโน้มเป็นแบบนีม้ีการคาดประมาณว่าในอนาคตระหว่าง พ.ศ. 2563-2573 จะมีผู้ เสียชีวิต

จากบุหร่ีประมาณ 10 ล้านคนต่อปี ในจํานวนนีร้้อยละ 70 อยู่ในประเทศกําลงัพฒันา ซึ่งรวมประเทศไทยด้วย

 ผลการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแหง่ชาติในปี พ.ศ. 2560 พบวา่ประชากรท่ีมีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป สบู

บหุร่ี 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) เยาวชนอาย ุ15-19 ปีสบูบหุร่ีร้อยละ 9.7 และพบว่าอายท่ีุเร่ิมสบูบหุร่ีน้อยลง

กวา่ปีก่อนๆ โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนอาย ุ15-24 ปี ตวัอยา่งเช่นในปี พ.ศ. 2550 เยาวชนเร่ิมสบูบหุร่ีเมื่ออายเุกือบ 

1 7  ปี  แ ต่ ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 4  ล ด ล ง เ ป็ น  1 6 . 2  ปี  ( สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ , 

http://service.nso.go.th/nso/web/survey/)  

 โรงเรียนมธัยมศกึษา เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุง่พฒันานกัเรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สงัคมและสติปัญญารวมทัง้มีภาวะผู้ นําทางสงัคมท่ีอดุมไปด้วยคณุธรรมและจริยธรรม นกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้นสว่นใหญ่อายรุะหวา่ง 12-13 ปี ซึง่เป็นวยัท่ีกําลงัเตบิโตมกัจะอยากลองและเร่ิมสบูบหุร่ีอนัจะ

เป็นผลเสยีตอ่สขุภาพ 

 คณะผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมชัน้ปีท่ี1 โดยผลของ

การศกึษาจะเป็นประโยชน์ตอ่วิชาการ และการจดัโปรแกรมลด ละ เลกิบหุร่ีให้นกัเรียนในโอกาสตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 

 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพของบิดา มารดา รายรับ

คา่ใช้จ่ายจากบิดา/มารดาแตล่ะเดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี การมีเพ่ือนสบูบหุร่ี การเข้าถึงบหุร่ีและ

ความรู้เก่ียวกบับหุร่ีกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 

สมมตฐิานการวิจัย 
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 1. ปัจจยัด้านอาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพของบิดา มารดา รายรับค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดาแต่ละ

เดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี การเข้าถึงบุหร่ีและความรู้เก่ียวกับบุหร่ี มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                     ตัวแปรอิสระ                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

มีรายละเอียดดงันี ้

รูปแบบของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสาํรวจแบบตดัขวาง (Cross-Sectional Survey) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. อาย ุ

 2. ระดบัการศกึษาของบิดามารดา 

 3. อาชีพของบิดามารดา 

 4. รายรับคา่ใช้จา่ยจากบิดา/มารดาแต่

ละเดือน 

  5. การมีสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี 

  6. การมเีพ่ือนสบูบหุร่ี 

  7. ความรู้เก่ียวกบับหุร่ี 

 

 

 

 

    

       

พฤติกรรมสบูบหุร่ี 

 

-สบูบหุร่ี 

    -ไมส่บูบหุร่ี 
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 ประชากรของการวิจยันีไ้ด้แก่นกัเรียนชายชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียนแหง่หนึง่ จงัหวดันครปฐม 

ซึ่งประกอบด้วย นกัเรียนชายชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 16 ห้อง นกัเรียน 354 คน ทัง้หมดนีเ้ป็น

กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัด้วย 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูของการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถามท่ีพฒันาขึน้ โดยดดัแปลงมาจาก

ของ อภิชาติ เชือ้สดีา (2551) แบบสอบถามท่ีพฒันาขึน้นี ้แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งได้แก่ อาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพของ

บิดา มารดา รายรับคา่ใช้จ่ายจากบิดา/มารดาแต่ละเดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี การมีเพ่ือนสบูบหุร่ี 

และการเข้าถึงบหุร่ี 

               สว่นท่ี 2 เป็นข้อคําถามความรู้เก่ียวกบับหุร่ีและลกัษณะคําถามเป็นแบบถกู ผิด จํานวน 15 ข้อ ถ้าตอบ

ถกูได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน  

 สว่นท่ี 3 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียน  

 สาํหรับความเท่ียงหรือความเช่ือมัน่ (Reliability) ของข้อคําถามท่ีใช้วดัความรู้ มีคา่ = 0.72 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลงัจากติดต่อโรงเรียนเพ่ือขออนญุาตเข้าไปเก็บข้อมลูแล้ว ได้อธิบายให้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างเข้าใจ

รายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยและการตอบคําถามในแบบสอบถาม ต่อจากนัน้ได้แจกแบบสอบถามให้นกัเรียน

กลุม่ตวัอยา่งตอบคําถาม พร้อมกบัติดตามให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามทกุคนและตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

การตอบแบบสอบถามทกุชดุ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ใช้สถิติภาค

บรรยาย ซึง่ได้แก่ความถ่ีและร้อยละ  
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 สาํหรับการวิเคราะห์ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งและ ความรู้ กบั

พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งใช้ Chi-square. 

ผลการวจัิย 

 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 อายขุองนกัเรียน นกัเรียนสว่นใหญ่มีอาย ุ12 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ 13 ปี คิดเป็นร้อยละ 

37.3 ท่ีเหลอือาย ุ14 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 1.2 และ 0.8 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษาของบิดา นกัเรียนมีบิดามกีารศกึษามธัยมศกึษามากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมา

คือ ปริญญาตรี และปวช./ปวส. และประถมศกึษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 21.2  20.3 และ 15.8 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษาของมารดา นกัเรียนมีมารดามีการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 31.9 

รองลงมาคอื มธัยมศกึษา ประถมศกึษาตอนปลายและปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 24.0 16.0 และ 12.1 ตามลาํดบั 

อาชีพของบิดา นกัเรียนมีบิดามีอาชีพรับจ้างมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ ค้าขาย/ ธุรกิจ

สว่นตวั และรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ 19.5 ตามลาํดบั 

อาชีพของมารดา นกัเรียนมีมารดามีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจสว่นตวัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมา

คือ รับจ้างและรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.4 และ 17.8 ตามลาํดบั  

รายรับคา่ใช้จ่ายจากบิดา/มารดาตอ่เดือน นกัเรียนมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

65.5 รองลงมาคือ 4,001-5,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 และ 7.1 ตามลาํดบั 

การมีบคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ี นกัเรียนสว่นใหญ่ไมม่ีบคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ี คิดเป็นร้อยละ 64.4 

สว่นท่ีเหลือมีบุคคลในครอบครัวสบูบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 35.6 ซึ่งบุคคลในครอบครัวท่ีสบูบุหร่ีคือ บิดา ร้อยละ 

26.9 รองลงมาคือ ญาติ ร้อยละ 6.6 

การมีเพ่ือนสบูบหุร่ี นกัเรียนสว่นใหญ่มีเพ่ือนไมส่บูบหุร่ี คิดเป็นร้อยละ 97.2 สว่นท่ีเหลือมีเพ่ือนสบูบหุร่ี 

คิดเป็นร้อยละ 2.8 

การมีสถานท่ีพกัอาศยัอยู่ใกล้กบัสถานท่ีจําหน่ายบหุร่ี(การเข้าถึงบหุร่ี) นกัเรียนสว่นใหญ่มีสถานท่ีพกั

อาศยัอยู่ไกลกับสถานท่ีจําหน่ายบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 65.8 ส่วนท่ีเหลือมีมีสถานท่ีพกัอาศยัอยู่ใกล้กับสถานท่ี
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จําหนา่ยบหุร่ี คิดเป็นร้อยละ 34.2  

 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 

  การสบูบหุร่ีในปัจจบุนั นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งไมเ่คยสบูบหุร่ีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 94.6 รองลงมาคือ 

สบูในปัจจบุนั และเคยสบูแตเ่ลกิแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ 2.5 ตามลาํดบั 

ความรู้เร่ืองบุหร่ีของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 นักเรียนตัวอย่างมีความรู้เร่ืองบุหร่ีในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ 

ระดบัสงู และระดบัตํ่า คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 1.7 ตามลาํดบั  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลท่ัวไปและความรู้เร่ืองบุหร่ีกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูทัว่ไปอายขุองนกัเรียน ระดบัศกึษาของบิดา ระดบัศกึษาของ

มารดา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายรับคา่ใช้จา่ยจากบิดา/มารดาตอ่เดือน 

บคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ี การมเีพ่ือนสนิทสบูบหุร่ี และระยะทางระหวา่งสถานท่ีพกัอาศยักบัสถานท่ีจําหนา่ย

บหุร่ีและความรู้เร่ืองบหุร่ีกบัพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี พบวา่ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และมคีา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของ Cramer’s V อยูร่ะหวา่ง 0.006 ถงึ 0.092 ซึง่แสดง

วา่ไมม่คีวามสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัข้อมลูทัว่ไปและความรู้เร่ืองบหุร่ีกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี รายละเอียดดงั

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัข้อมลูทัว่ไปและความรู้เร่ืองบหุร่ีกบัพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี 

 

ปัจจัย พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ค่า χ2 p-

value 

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของ

Cramer’s V 
ไม่สูบ สูบ รวม 

อายุของนักเรียน       

- น้อยกวา่เทา่กบั 12 ปี  212(61.6) 6(60.0) 218 0.011 0.917 0.006 
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- 13 ปี ขึน้ไป 132(38.4) 4(40.0) 136    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

ระดับการศึกษาของบดิา       

- ไมไ่ด้เรียนถึงประถมตอนปลาย 72(21.4) 4(40.0) 76 1.972 0.160 0.075 

- มธัยมศกึษาถึงสงูกวา่ปริญญา

ตรี 

265(78.6) 6(60.0) 271    

รวม 337(100.0) 10(100.0)     

ระดับการศึกษาของมารดา       

- ไมไ่ด้เรียนถึงประถมตอนปลาย 72(21.3) 3(33.3) 75 0.749 0.387 0.046 

- มธัยมศกึษาถึงสงูกวา่ปริญญาตรี 266(78.7) 6(66.7) 272    

รวม 338(100.0) 9(100.0)     

อาชีพของบดิา       

- รับจ้าง 120(34.9) 2(20.0) 122 0.953 0.329 0.052 

- ไมใ่ชอ่าชีพรับจ้าง (เชน่ 

ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั, 

เกษตรกรรม, รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ, อ่ืนๆ) 

224(65.1) 8(80.0) 232    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

อาชีพของมารดา       

- รับจ้าง 94(27.3) 3(30.0) 97 0.035 0.852 0.010 



9 

 

- ไมใ่ชอ่าชีพรับจ้าง (เชน่ 

ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั, 

เกษตรกรรม, รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ, อ่ืนๆ) 

250(72.7) 7(70.0) 257    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

รายรับค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดาต่อ

เดือน 
      

- น้อยกวา่เทา่กบั 5,000 บาท 119(34.6) 3(30.0) 122 0.091 0.763 0.016 

- มากกวา่ 5,000 บาท 225(65.4) 7(70.0) 232    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี       

- สบู 122(35.5) 4(4.0) 126 0.087 0.768 0.016 

- ไมส่บู 122(64.5) 6(60.0) 228    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

การมีเพื่อนสูบบุหร่ี       

- สบู 10(2.9) 0 10 0.299 0.584 0.029 

- ไมส่บู 334(97.1) 10(100.0) 344    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

ระยะทางระหว่างสถานที่พกัอาศัยกับ

สถานที่จาํหน่ายบุหร่ี 
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- ใกล้ 120(34.9) 1(10.0) 121 2.675 0.102 0.087 

- ไกล 224(65.1) 9(90.0) 233    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

ระดับความรู้เร่ืองบุหร่ี       

- สงู 6(1.7) 0(0.0) 6 3.009 0.222 0.092 

- ปานกลาง 218(63.4) 9(90.0) 227    

- ตํ่า  120(34.9) 1(10.0) 121    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     

 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน 

 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างไม่เคยสบูบุหร่ีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 94.6 

รองลงมาคือ สบูในปัจจบุนั และเคยสบูแตเ่ลกิแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ 2.5 ตามลาํดบั 

ความรู้เก่ียวกับการสูบบุหร่ี 

 ผลของการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มคีวามรู้เก่ียวกบับหุร่ีในระดบัปานกลาง

คิดเป็นร้อยละ 64.1 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีกับปัจจัยท่ีศึกษา 

จากผลของการวิเคราะห์ทดสอบความสมัพนัธ์ พบวา่อายขุองนกัเรียน ระดบัศกึษาของบิดา ระดบั

ศกึษาของมารดา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายรับคา่ใช้จ่ายจากบิดา/มารดา

ตอ่เดือน บคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ี การมีเพ่ือนสบูบหุร่ี ระยะทางระหวา่งสถานท่ีพกัอาศยักบัสถานท่ีจําหนา่ย
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บหุร่ีและความรู้เร่ืองบหุร่ีไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และมคีา่

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของ Cramer’s V อยูร่ะหวา่ง 0.006 ถงึ 0.092 แสดงวา่ไมค่วามสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ข้อมลูทัว่ไป และความรู้เร่ืองบหุร่ีกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน 

การอภปิรายผลการวิจัย  

 การวิจยัครัง้นีอ้ภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงันี ้

                  1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชายกลุม่ตวัอย่างสบูบหุร่ีในปัจจุบนัร้อยละ 2.8 ซึ่งผลการวิจยั

แตกตา่งกบัผลการวิจยัของลกัลนี วรรณประพนัธ์ (2549) ท่ีพบวา่นกัเรียนชายชัน้มธัยมศกึษากลุม่ตวัอยา่งในเขต

เทศบาลนครราชสมีา สบูบหุร่ีร้อยละ 17.5 และแตกตา่งกบัผลการวิจยัของเรณ ูบญุจนัทร์ รัชนี กิติพงษ์ศาล และ

นพวรรณ เลิศการณ์ (2552) ท่ีพบว่าเยาวชนกลุ่มตวัอย่างจังหวดัระนองสบูบหุร่ีร้อยละ 19.1 นอกจากนีย้งั

แตกต่างกบัผลการวิจยัของTrinh (2005) ท่ีพบว่า กลุม่ตวัอย่างนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา ประเทศเวียดนามสบู

บหุร่ีร้อยละ 21.8 และ  Centers for Disease Control and Prevention (2012) สํารวจพบว่า เยาวชนชาย

อเมริกนัสบูบหุร่ีร้อยละ19.9 ทัง้นีอ้าจจะอธิบายได้วา่เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาครัง้นีเ้รียนอยู่ชัน้มธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 เทา่นัน้จึงมีผู้สบูบหุร่ีจํานวนน้อย 

                2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกับปัจจัยที่ศึกษา 

 จากผลของการวิเคราะห์ทดสอบความสมัพนัธ์ พบว่าอายุของนักเรียน ระดับศึกษาของบิดา ระดับ

ศกึษาของมารดา ระดบัการศกึษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายรับคา่ใช้จ่ายจากบิดา/มารดา

ต่อเดือน บคุคลในครอบครัวสบูบหุร่ี การมีเพ่ือนสบูบหุร่ี ระยะทางระหว่างสถานท่ีพกัอาศยักบัสถานท่ีจําหน่าย

บุหร่ีและความรู้เร่ืองบุหร่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสบูบุหร่ี ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน สาํหรับปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกบับหุร่ี นัน้ผลการวิจยัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ชุมพร 

ลบัภ ู(2553) ท่ี พบว่า ความรู้เก่ียวกบับหุร่ี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นกลุม่ตวัอย่างไม่มีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี อยา่งไรก็ตามในด้านปัจจยัอ่ืนผลการวิจยันีแ้ตกตา่งจากผลการวิจยัของ ชณิษฐชา บญุ

เสริม ผกามาศ สฐิุติวนิช และวรษา รวิสานนท์ (2552) ท่ีได้สํารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของเยาวชน จงัหวดั
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ชยัภูมิท่ีมีอายุ 11-18 ปี จํานวน1,500  คน พบว่ามีบางปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการสบูบุหร่ีของ

เยาวชนได้แก่ อาย ุการมีเพ่ือนสบูบหุร่ีและการมีสมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ี  

ข้อเสนอแนะ 

                 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัพบว่า มีนกัเรียนชายกลุม่ตวัอย่างร้อยละ 2.8 ท่ียงัสบูบหุร่ีอยู่ ดงันัน้โรงเรียน

ควรติดตามแนะนําช่วยเหลอืนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างกลุม่นีเ้พ่ือลดละเลิกบหุร่ีโดยอาจมีบริการให้คําปรึกษาเฉพาะ

หรือให้หน่วยงานเฉพาะท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมลดละเลิกบุหร่ี เช่น ของกระทรวงสาธารณสขุ มูลนิธิหรือของ

เอกชน เข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ 

 สําหรับความรู้เก่ียวกับบุหร่ีนัน้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง ดังนัน้

โรงเรียนควรจดักิจกรรมสร้างความรู้ให้มากขึน้ เช่น จดันิทรรศการ จดักิจกรรมรณรงค์ในวนังดสบูบหุร่ีโลก หรือ

ฉายวีดีทศัน์ให้ชม หรือจดักิจกรรมศกึษาดงูานบริการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี เช่น ถงุ

ลมโป่งพอง เป็นต้น 

                  2.ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

1) ควรศกึษาเชิงคณุภาพในกลุม่นกัเรียนท่ียงัสบูบหุร่ีอยู่เพ่ือหาสาเหตจุูงใจท่ีทําให้สบูโดยไม่

ลดละเลกิ รวมทัง้จดัโปรแกรมท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้เลกิสบูบหุร่ี 
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