
บทที  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาของปญหา 
การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมสุขภาพ ที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญระดับโลก เนื่องจาก 

ในการสูบบุหร่ีแตละคร้ังทําใหเกิดควันพิษที่มีสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบมากกวา 4,000 
ชนิด เกิดอัตราเส่ียงตอการเกิดโรคตางๆ อาทิ ทําใหอัตราเส่ียงของการเกิด โรคหัวใจสูงข้ึนเปน 2 เทา 
อัตราเส่ียงของการเกิดโรคถุงลมโปงพองสูงข้ึนเปน 6 เทา และอัตราเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งปอด
สูงข้ึนเปน 10 เทา การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบอายุส้ันลงโดยเฉล่ีย 5-8 ป ผูสูบบุหร่ีที่เร่ิมสูบตั้งแตวัยรุน
และไมหยุดสูบ รอยละ 50 จะเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี และคร่ึงหนึ่งของจํานวนนี้ 
จะเสียชีวิตในวัยกลางคนกอนอายุ 70 ป (มูลนิธิรณรงคชวยรณรงคเลิกสูบบุหร่ี, 2552) สอดคลอง
กับอัตราการเสียชีวิตของคนไทยที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี ปละ 42,000 - 52,000 คน จากมะเร็งปอด  
9,979 คน มะเร็งหลอดอาหาร 2,396 คน โรคถุงลมโปงพอง 10,427 คน โรคทางเดินหายใจอ่ืน ๆ 2,400 
คน โรคอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหร่ี 4,130 คน ผูที่เสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี โดยเฉล่ียอายุส้ันลง  12 
ป โดยเฉล่ียปวยหนักเปนเวลา 1.7 กอนเสียชีวิต (กรมการแพทย, 2543)   

การสูบบุหร่ีนอกจากจะมีโทษตอผูสูบเองแลวยังทําใหผูอ่ืนที่อยูในบรรยากาศของการสูบบุหร่ี
สูดเอาควันพิษเขาไปดวย การรับควันบุหร่ีเขาไปโดยที่มิไดสูบบุหร่ี ก็กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได
เรียกวา การสูบบุหร่ีมือที่สอง สําหรับผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอบุคคลขางเคียงมีดังนี้ กลุมเด็ก 
การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวทําใหเด็กที่มีอายุต่ํากวา 2 ป  เปนโรคหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบ 
และยังมีผลเสียตอเนื่องไปถึงวัยรุนและวัยผูใหญ อีกดวย กลุมสตรีมีครรภ  สตรีมีครรภที่สูบบุหร่ี 
จะประสบปญหาน้ําหนักตัวขณะตั้งครรภเพิ่มข้ึนนอยกวาปกติ และมีโอกาสแทงคลอดกอนกําหนด
มากเปน 2 เทา  ของผูหญิงตั้งครรภที่ไมสูบบุหร่ี (มนตชัย เตินขุนทด, 2552) สอดคลองกับ ประกิต  
วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ที่กลาววา “จากขอมูลของราชวิทยาลัย
อายุรแพทยลอนดอน ระบวุา หญิงตั้งครรภที่สูบบุหร่ีมีความเส่ียงทําใหแทงลูกเพิ่มข้ึน 27% ซึ่งเปน
สาเหตุการแทงลูกในสหราชอาณาจักรปละ 4,300 คน นอกจากนี้ ยังสงผลตอโครโมโซมในตัวทารก 
และยังทําใหเลือดไปเล้ียงรกนอยลง ทําใหน้ําหนักตัว ความยาวของตัวทารกนอยกวาปกติ รวมถึง
เสนรอบหัวส้ันกวาปกติสงผลถึงระดับความสําเร็จทางการศึกษาต่ํากวาเด็กที่ไมไดรับควันบุหร่ี
ระหวางตั้งครรภ ซึ่งไดติดตามการศึกษายาวนานถึง 23 ป” มนตชัย เตินขุนทด ยังกลาวเพิ่มเติมวา 
กลุมคูแตงงานของคูที่สูบบุหร่ี มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูแตงงานของผูที่ไมสูบบุหร่ี 2 เทา  
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มีความเส่ียงที่จะเปนโรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง  4 เทา บุคคลทั่วไป ควันหลง 
มักกอใหเกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัดจมูก และมีโอกาสเปนโรคมะเร็งปอดถึงรอยละ 10 – 30   

นอกจากนี้ บุหร่ียังกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของตัวผูสูบและครอบครัว รวมทั้ง
ประเทศชาติดวย จากการรายงานขององคการอนามัยโลกพบวาการสูบบุหร่ีทําใหมีการสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกประมาณ 8 ลานบาทตอป นอกจากนี้ยังพบวาประเทศที่ประชากรมีรายไดสูง 
มีคาใชจายในดานการรักษาพยาบาลผูปวยจากโรคที่มีสาเหตุมาจากบุหร่ีตอปประมาณรอยละ 6 – 15 
ของงบประมาณประจําปดานการรักษาพยาบาล (สมเกียรต ิวัฒนศิริชัยกุล, 2550) 

ดานนโยบายของอุตสาหกรรมผูผลิตบุหร่ี ยึดลูกคาสําคัญ อยูที่เยาวชนอายุระหวาง 13 – 
18 ป เปนเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยม โดยการสรางภาพความดีใหสถานการศึกษา เชน 
การมอบทุนการศึกษา มอบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียน ฯ แตเบื้องหลังคือการยึดเยาวชน 
เปนเปาหมายหลักของการจําหนายบุหร่ี ดังเอกสารลับของบริษัทเหลานี้ที่ถูกบังคับใหตองเปดเผย
บริษัทลอริลลารด (ประกิต  วาทีสาธกิจ, 2551) 
 

…ฐานการทําธุรกิจของบริษัทเรา อยูทีน่ักเรียนระดับมัธยมปลาย 
 

บริษัทอาร เจ เรยโนลด (ประกิต  วาทีสาธกิจ, 2551) 
   

…หากจะใหบริษัทเราอยูรอดและกาวหนาตอไป เราจะตองชวงชิงสวนแบงตลาด 
ที่เปนเยาวชนมาเปนของเราในระยะยาว เราตองออกบุหร่ียี่หอใหมๆ ใหมีรูปลักษณ 
เยายวนใจผูสูบบุหร่ีอายุนอยๆ เราตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลใหผูที่นาจะสูบได
ตัดสินใจลองสูบและเรียนรูวิธีการสูบที่ถูกตอง กระทั่งกลายเปนผูสูบบุหร่ีจนติดเปนนิสัย 

 
สอดคลองกับองคการอนามัยโลกไดคํานวณไววา ในประเทศที่ประชากรมีรายไดสูง มีเด็ก

และเยาวชนเปนจํานวนประมาณ 14,000-15,000 คนตอวัน ที่กําลังเร่ิมสูบบุหร่ี สวนประเทศ 
ที่ประชากรมีรายไดนอย และปานกลาง คาดวาอยูระหวาง 68,000-84,000 คนตอวัน ซึ่งแสดง 
ใหเห็นวา ในแตละวันทั่วโลกจะมีเยาวชนจํานวน 82,000-99,000 คน กําลังเร่ิมสูบบุหร่ี และนําชีวิต
เขาไปเกี่ยวของ กับการเสพยติดนิโคติน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี, 2547) และยังสอดคลอง
กับผลสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย ป 2550  พบวา จํานวนผูสูบบุหร่ีเปนประจําในป 
2550 เทากับ 9.48 ลานคน ลดลงจากป พ.ศ.2549 ประมาณ 5 หม่ืนคน แตที่สําคัญ คือ สถิติ 
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การสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยกลับเพิ่มสูงข้ึน โดยเยาวชนอายุ 11-14 ป มีจํานวน 7,335 คนที่สูบบุหร่ี
เปนประจํา เพิ่มข้ึนจากป 2549 เทากับรอยละ 38.46 สําหรับกลุมอายุ 15-18 ป มีจํานวน 228,219 คน 
ที่สูบบุหร่ีเปนประจํา เพิ่มข้ึนจากป 2549 มากถึงรอยละ 12.72  สวนเยาวชนอายุระหวาง 19-24 ป  
มีจํานวน 1,042,502 คน ที่สูบบุหร่ีเปนประจํา เพิ่มข้ึนจากป 2549 รอยละ 10.52 (สํานักงานสถิติ
แหงชาต,ิ 2548) และยังสอดคลองกับสถิติการสูบบุหร่ีของโรงเรียนพิไกรวิทยา อําเภอพรานกระตาย 
จังหวัดกําแพงเพชร จากการสํารวจ อัตราการสูบบุหร่ีนักเรียนชาย ป 2551 และ 2552  เสนอ
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ตาราง 1 แสดง จํานวน และรอยละ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ีจําแนก 
 ตามระดับช้ัน 
 

ระดับชั้น ป 2551 ป 2552 
 ทั้งหมด สูบ รอยละ ทั้งหมด สูบ รอยละ 
มัธยมตน 154 42 27.20 162 45 27.70 
มัธยมปลาย 149 30 20.13 153 28 18.30 
รวม 303 72 23.76 315 73 23.17 

 
จากตาราง 1  พบวา นักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา มีนักเรียนที่สูบบุหร่ี ในป 2551 รอยละ 

23.76 และในป 2552 รอยละ 23.17  อัตราการสูบบุหร่ีทั้งสองป ใกลเคียงกัน แตมีสถิติที่นาสนใจ
คือ ระดับนักเรียน มัธยมตน มีอัตราการสูบ สูงกวา นักเรียนมัธยมปลาย ทั้ง สองป สอดคลองกับ 
ผลสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทยประจําในป 2550 ที่กลาวไวขางตน และยัง
เปนไปตามนโยบายของอุตสาหกรรมบุหร่ี ที่ยึด เยาวชนที่เปนเปาหมายสําคัญ เนื่องจากหากทําให
กลุมเยาวชนติดบุหร่ีไดแลว อุตสาหกรรมบุหร่ีจะไดลูกคาสนับสนุนสินคาที่ยาวนานและเปนการ
ทดแทนลูกคากลุมเดิมที่สูญเสียไปจากเลียชีวิตหรือเลิกสูบ 

ดวยความตระหนักถึง ความรุนแรงของบุหร่ี และความสําคัญของเยาวชนที่จะเปน
อนาคตของชาติ ผูวิจยัจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
วามีลักษณะอยางไร เปนการเปดเผยตัวแปรแฝงที่มีอยู เพื่อเปนแนวทางในการ นําเสนอตอ
ผูเกี่ยวของในการควบคุมปองกันเยาวชนใหพนจากภัยของบุหร่ี  เพราะเยาวชนเปนวัยที่มีการ
เปล่ียนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม จึงนับวาเปนวิกฤติชวงหนึ่งของ
ชีวิต เนื่องจากเปนชวงตอของวัยเด็กและผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะตนของวัยจะมี 
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การเปล่ียนแปลงมากมายเกิดข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาว จะมีผลตอความสัมพันธระหวาง
วัยรุนดวยกันเอง และบุคคลรอบขาง หากกระบวนการเปล่ียนแปลงดังกลาว เปนไปอยางเหมาะสม 
โดยการดูแลเอาใจใสใกลชิด จะชวยใหวัยรุนสามารถปรับตัว ไดอยางเหมาะสมบรรเทาปญหา
ตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน และเปนทั้งแรงผลักดันและแรงกระตุนใหพัฒนาการดานอ่ืนๆ เปนไปดวยดี  
 
จุดมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา อําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เพื่อสรางสมการพยากรณ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษา อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกนักเรียนชายที่สูบบุหร่ี ระดับมัธยมศึกษา  อําเภอ 

พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2553 จํานวน  937  คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือนักเรียนชายที่สูบบุหร่ี ระดับมัธยมศึกษา  อําเภอ 

พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2553 จํานวน 277 คน     ไดจากการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) จําแนกไดดังนี้ 

1. นักเรียนชายที่สูบบุหร่ี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพิไกรวิทยาคม จํานวน 58 คน  
2. นักเรียนชายที่สูบบุหร่ีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพรานกระตายพิทยาคมจํานวน 

117 คน 
3. นักเรียนชายที่สูบบุหร่ี ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเรืองวิทยวิทยา จํานวน 102   คน 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
1. ตัวแปรพยากรณ ไดแก 

1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
1.1.1 อายุ    
1.1.2 ความรู  
1.1.3 เจตคติ    
1.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 



 5 

1.2 ปจจัยเอ้ือ ไดแก 
1.2.1 มีรานขายบุหร่ีในหมูบาน    
1.2.2 จํานวนคาใชจายที่ไดรับ   

1.3 ปจจัยเสริม ไดแก  
1.3.1 เพื่อน   
1.3.2 การอยูกับครอบครัวที่สูบบุหร่ี     
1.3.3 ส่ือ 

2. ตัวแปรเกณฑไดแก พฤติกรรมสูบบุหร่ี 
   

ความสําคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัย ในคร้ังนี้จะทําใหทราบถึงปจจัยทีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

นักเรียน จะเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหาร ครู อาจารยและผูเกี่ยวของไดทราบปจจัยเชิงสาเหตุ
ของปญหาเพื่อเปนแนวทางในการรวมมือกันวางแผน ปองกัน และควบคุมการสูบบุหร่ีในกลุม
นักเรียนตลอดจนนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการ
สูบบุหร่ีและจัดกิจกรรม ลดละเลิกการสูบบุหร่ีใหกับนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ตัวแปรที่เปนพื้นฐานและกอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลหรืออีกดานหนึ่งจะเปนความพอใจของบุคคลที่ไดมาจากประสบการณในการ
เรียนรูซึ่งมีผลสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแตละบุคคล ในการศึกษาคร้ัง
นี้ตัวแปรที่อยูในกลุมปจจัยสวนบุคคลไดแก  อายุ   ความรู เจตคติ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1 ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี หมายถึง ความสามารถของนักเรียนทีรูถึง สารประกอบ 
ที่อยูในบุหร่ี อันตรายที่เกิดจากบุหร่ี โรคที่เกิดจากสูบบุหร่ี วัดโดยแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 

1.2 เจตคติตอการสูบบุหร่ี หมายถึง ประสบการณ ความรูสึก ความคิดเห็น ความเชื่อ 
และทาทีท่ี่มีตอการสูบบุหร่ี โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ ทัศนคติดานบวก คือเห็นวาการสูบบุหร่ี
เปนส่ิงดีทัศนคติดานลบ คือเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงไมดี 

2. ปจจัยเอ้ือ หมายถึง ส่ิงที่เปนแหลงทรัพยากรที่จําเปนในการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล ชุมชน รวมทั้งทักษะที่จะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆได ความสามารถในการ
เขาถึง ไดแก ความสะดวก การหาไดงาย จํานวนที่มากพอ ในการศึกษาคร้ังนี้ตัวแปรที่อยูในกลุม
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ปจจัยเอ้ือ ไดแก มีรานขายบุหร่ีในหมูบาน (รานคาแบงบุหร่ีขาย เจาของรานยอมขายเงินเชื่อ 
รานคามีบุหร่ีมวนเองขาย ระบบบริการดี) จํานวนคาใชจายที่ไดรับ   

3. ปจจัยเสริม หมายถึง ส่ิงที่บุคคลไดรับจากบุคคลอ่ืน อันเปนผล จากการกระทําของ
บุคคลนั้นๆ อาจเปนรางวัล การยอมรับ การลงโทษ อันมีผลบังคับใหบุคคลนั้นปฏิบัติตามก็ได ซึ่งส่ิง
เหลานี้บุคคลจะไดรับจากบุคคลอ่ืนที่มีอิทธิพลตอตนเอง เชน ญาติ เพื่อน ในการศึกษาคร้ังนี้ตัวแปร
ที่อยูในกลุมปจจัยเสริม ไดแก เพื่อน การอยูกับครอบครัวที่สูบบุหร่ี ส่ือ  

3.1 การอยูกับครอบครัวที่สูบบุหร่ี หมายถึง กิจกรรมในการดํารงชีวิตในบานที่มี 
คนรอบขางสูบบุหร่ี 

3.2 ส่ือ หมายถึง ชองทางที่แสดงเกี่ยวกับบุหร่ีเชน ภาพ รส กล่ิน เสียง    
4. พฤติกรรมการสูบบุหร่ี หมายถึง การประพฤต ิปฏิบัติการสูบบุหร่ีของนักเรียน จนหมด  

1 มวน ในคร้ังนั้น หรือ สูบไมหมด 1 มวน แตมีการสูบมากกวา 1 คร้ัง ในรอบ 6 เดือนผานมา 
 


