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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของ
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทีสูบบุหร่ีและ เพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทีสูบบุหร่ี อําเภอพรานกระตาย  จังหวัด
กําแพงเพชร ปการศึกษา 2553 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาของอําเภอ 
พรานกระตาย จํานวน 277 คน ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) 
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถาม แบงเปน 5  ตอน คือ 1) ขอมูลทั่วไป 
ของผูตอบแบบสอบถาม  2) แบบทดสอบความรูเ ร่ืองบุหร่ี  3) แบบวัดเจตคติที่มีตอบุห ร่ี  
4) แบบสอบถามปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริมเกี่ยวกับบุหร่ี  5 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
วิเคราะห ไดแก การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Regression)  ผลการวิจัย 
พบวา 

1. ปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาอําเภอพรานกระตาย 
จังหวัดกําแพงเพชรพบวา 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
สวนใหญพบวา อายุสวนใหญอยูระหวาง 11 – 15 ป  รอยละ 62.5   ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
สวนใหญ มากกวา และเทากับ  2 แตนอยกวา 3  รอยละ 79.1 คนในครอบครัวที่สูบบุหร่ีสวนใหญ 
1 คน  รอยละ 44.8  คาใชจายที่ไดเฉล่ีย 1068.33 บาท ตอเดือน ความรูเกี่ยวกับบุหร่ีของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษา พบวา สวนใหญมีความรูเร่ืองบุหร่ีในระดับต่ํารอยละ  53.1   มีระดับเจตคติตอ
บุหร่ีโดยรวมอยูในระดับ มาก มีระดับปจจัยเอ้ือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   มีระดับปจจัยเสริม
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   มีระดับพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  



 

2. ปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการสูบบุหร่ี ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา   
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการสูบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา อยางมี

ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05  ไดแก ปจจัยเสริม (X8)  เจตคติเกี่ยวกับบุหร่ี (X6 )  และ ความรูเกี่ยวกับ
บุหร่ี (X5 )  ตามลําดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้  

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
Y/  =  2.207+ .195 X8 -.324 X6 + .628X5 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Zy/ = .214Z 8 -.236Z6 +.148Z5  

 



 

Title INFLUENCE FACTOR ON SMOKING BEHAVIOR OF BOY 
STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION. 

Author Suchat Ratta  
Advisor Associate Teamjan Parnichparinchai 
Academic Paper Independent study in M.Ed. in Educational Research and 

Evaluation, Naresuan University, 2010 
Keywords Influence Factor, Smoking Behavior 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to study on influence factor and smoking 
behavior of boy students who smoked cigarettes in secondary education, and to create  
a predictive equation of influence factor on smoking behavior of them at Amphoe Pran 
Katay, Kamphaeng Phet province in academic year 2010.The subjects of this study were 
277 boy students who were simple random sampling in secondary education at Amphoe 
Pran Katay.The tools used in data collection were divided into five part which consisted 
of general data questionnaire, test form of knowledge of cigarette, test form about 
attitude on cigarette, test form of enhance factors about cigarette and questionnaire for 
measure smoking behavior.The data was analyzed using descriptive statistics (mean, 
standard deviation) and analysis statistics was stepwise regression. The research was 
exhibited two parts as follow. 

1. Influence factor and smoking behavior of boy students in secondary 
education in Amphoe Pran Katay, Kamphaeng Phet province. 

The most boy students who smoked cigarettes in secondary education 
(62.5 percentages) had 11-15 years old. The most of Grade Point Average of the 
subjects (79.1 percentages) was 2.0 -3.0. The most subjects (44.8 percentages) had one 
of member who smoking in family. The average of payment was 1068.33 baht per month. 
The most boy students in secondary (53.1 percentages) had knowledge about cigarette 
in low level. They had attitude on cigarette in high level and had support factor in 



 

medium level had enhance factor in medium level, and they had behavior in medium 
level. 

2. Influence factor on smoking behavior of boy students in secondary 
education. 

The factors which significantly (p = 0.05) influenced on smoking behavior of 
boy students in secondary were enhance factor  ( X8), attitude about cigarette (X6) and 
knowledge about cigarette (X5) respectively. Thus the equations were as follow. 

Raw data equation 
Y/  =  2.207+ .195 X8  -.324 X6 + .628X5 
Standard equation 
Zy/ = .214Z 8  -.236Z6 +.148Z5  

 
 




