
บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา  ผูวิจัย 
ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ตามลําดับข้ันตอน
โดยแบงออกเปน 2 สวนไดแก 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

2. ผลการวิเคราะหสมการพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี ของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษา อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษาอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและ รอยละ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ี  
 แบงตาม ชวงอาย ุ
 

ชวงอาย ุ จํานวน รอยละ 
อายุ 11 – 15 ป 170 62.5 
มากกวา 15 ปข้ึนไป 102 37.5 

 
จากตาราง 2  พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี สวนใหญมีชวงอายุ

ระหวาง 11 – 15  ป  คิดเปนรอยละ 62.5  รองลงมาคือนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี 
 ทีมีชวงอายุมากกวา 15  ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 37.5  
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ตาราง 3 แสดงจํานวน และรอยละ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ี  
 แบงตามระดับผลการศึกษา 
 

ระดับผลการศึกษา จํานวน รอยละ 
เกรด นอยกวา 2 33 14.7 
เกรด >= 2  < 3 178 79.1 
เกรด มากกวา 3  14 6.2 

  
จากตาราง 3  พบวา นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี  ที่มีระดับเกรด มากกวา

และเทากับ 2 แตนอยกวา 3 มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน   รอยละ 79.1 รองลงมา คือ นักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี  ที่มีระดับเกรด นอยกวา  2  คิดเปน รอยละ 14.7 และที่มีจํานวนนอยที่สุด
คือนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี  ที่มีระดับเกรด มากกวา  3    มีเพียงรอยละ 6.2 
 
ตาราง 4 แสดงจํานวน และรอยละ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ี   
 แบงตาม จํานวนคนในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี 
 

จํานวนคนในครอบครัวสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 
ไมมีคนสูบบุหร่ี ในครอบครัว 80 28.9 
มีคนสูบบุหร่ีจํานวน 1 คน 124 44.8 
มีคนสูบบุหร่ีจํานวน 2 คน 55 19.9 
มีคนสูบบุหร่ีจํานวน 3  คน 11 4 
มีคนสูบบุหร่ีจํานวน 4  คน 3 1.1 
มีคนสูบบุหร่ีจํานวน 5  คน 4 1.4 

  
จากตาราง 4  พบวานักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ีอยูในครอบครัวที่มีคนสูบบุหร่ี

จํานวน 1 คน มากที่สุดคิดเปน รอยละ 44.8  รองลงมา คืออยูในครอบครัวที่ไมมีใครสูบบุหร่ีเลย  
รอยละ 28.9  รองตอมา คืออยูในครอบครัวที่มีคนสูบบุหร่ี 2 คน    รอยละ 19.9  ตอมาคือ   
นักเรียนอยูในครอบครัวที่มีคนสูบบุหร่ีจํานวน  3 คน  รอยละ 4   ตอมาคือ นักเรียนอยูในครอบครัว
ที่มีคนสูบบุหร่ีจํานวน  5  คน รอยละ 1.4    สุดทายคือ นักเรียนอยูในครอบครัวที่มีคนสูบบุหร่ี
จํานวน  4  คน รอยละ 1.1    
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ตาราง 5 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคาใชจาย 
 ท่ีไดรับตอเดือนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ี 
 

คาใชจายที่ไดรับตอเดือน(บาท) Min Max X  S.D. 
คาใชจายที่ไดรับตอเดือน 100 7000 1068.33 839.58 

 
จากตาราง 5  พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ีมีคาจายต่ําสุด 100 บาทตอเดือน 

สูงสุด 7000 บาทตอเดือน สวนคาใชจายเฉล่ียของนักเรียน เทากับ 1068.33 บาท ตอเดือน 
 
ตาราง 6 แสดงจํานวนและ รอยละตอบถูก และ รอยละตอบผิด ของ ขอคําถามความรู 
 เกี่ยวกับบุหร่ี  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ี 
 

ที่ ขอคําถาม เฉลย
คําตอบ 

ตอบตรงกับ
เฉลย  คือถูก 

(รอยละ) 

ตอบไมตรงเฉลย 
คือ ผิด (รอยละ) 

1 สารเคมีที่ทําลายสุขภาพ ในบุหร่ีมีเพียง  
2-3  อยาง 

 
ผิด 

 
46.9 

 
53.1 

2 ทารเปนสารที่มีอยูในบุหร่ีทําใหเกิด 
การระคายเคืองของหลอดลม ทําให 
เกิดอาการไอ 

 
 

ถูก 

 
 

77.3 

 
 

22.7 
3 ไนโตรเจนไดออกไซด เปนสาเหตุของ 

โรคถุงลมโปงพอง 
 

ถูก 
 

70.8 
 

29.2 
4 สารพิษในควันบุหร่ี จะใหฟนเหลือง ถึงดํา ถูก 64.1 35.9 
5 บุหร่ีท่ีมีกนกรอง  จะชวยดูดสารพิษ 

ไวไดจนหมด 
 

ผิด 
 

71.5 
 

28.5 
6 สารเคมีในบุหร่ีเปนสาเหตุหนึ่งของ 

การเกิดโรคหัวใจและ เบาหวาน 
 

ผิด 
 

61 
 

39 
7 การสูบบุหร่ีเพียงวันละ 1 มวน 

ไมเปนอันตรายตอปอดและหลอดลม 
 

ผิด 
 

65 
 

35 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

ที่ ขอคําถาม เฉลย
คําตอบ 

ตอบตรงกับ
เฉลย  คือถูก 

(รอยละ) 

ตอบไมตรงเฉลย 
คือ ผิด (รอยละ) 

8 ผูที่สูบบุหร่ีสามารถสูบบุหร่ีที่ปายรอรถ
หรือสถานีขนสงได 

 
ผิด 

 
69 

 
31 

9 การสูบบุหร่ี เปนสิทธิสวนบุคคลที่จะสูบได
ทุกโอกาสและทุกสถานที ่

 
ผิด 

 
68.2 

 
31.8 

10 ผูที่สูบบุหร่ีมานาน ถึงจะเลิกสูบก็ไมชวย
ใหสุขภาพดีข้ึน 

 
ผิด 

 
53.4 

 
46.6 

11 ปจจุบันกฎหมายกําหนดหามขายบุหร่ี
ใหแกผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ป 

 
ผิด 

 
34.3 

 
65.7 

12 หองทํางานสวนตัวของครู สูบบุหร่ีได ถูก 26.4 73.6 
13 ในผับ เท็ค ที่มีหองมิดชิดเก็บเสียง และติด

แอร สูบบุหร่ีได 
 

ผิด 
 

58.5 
 

41.5 
14 โรงพยาบาลเอกชนสามารถจัดใหมีมุมสูบ

บุหร่ีไดเพื่อบริการลูกคา 
 

ผิด 
 

48.4 
 

51.6 
  

จากตาราง 6   ผลการศึกษาพบวานักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทีสูบบุหร่ี มีความรู
เกี่ยวกับบุหร่ีที่ตอบถูกตองมากที่สุด  2 ลําดับแรกไดแก ขอคําถามที่ถามวา ทารเปนสารที่มีอยูใน
บุหร่ีทําใหเกิดการระคายเคืองของหลอดลม ทําใหเกิดอาการไอ  ตอบถูกรอยละ 77.3  คําถาม
รองลงมาทีตอบถูกมากคือ ทารเปนสารที่มีอยูในบุหร่ีทําใหเกิดการระคายเคืองของหลอดลม ทําให
เกิดอาการไอ คือ รอยละ  71.5 

ผลการศึกษาพบวานักเรียนชายระดับมัธยมศกึษาทีสูบบุหร่ี มีความรูเกีย่วกับบุหร่ี ที่ตอบผิด
มากที่สุด  2 ลําดับแรกไดแก ขอคําถามที่ถามวาหองทํางานสวนตัวของครู สูบบุหร่ีไดตอบผิดรอยละ 
73.6   คําถามรองลงมาทีตอบผิดคือ ปจจุบันกฎหมายกําหนดหามขายบุหร่ีใหแกผูที่มีอายุต่ํากวา 
20 ป  คือ รอยละ  65.7     
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ตาราง 7 แสดง จํานวน  และรอยละ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทีสูบบุหร่ี 
 จําแนกตามระดับความรูเร่ืองบุหร่ี  
 

ระดับความรูเร่ืองบุหร่ี จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํา 147 53.1 
ปานกลาง 121 43.7 
สูง 9 3.2 

 
จากตาราง 7 เม่ือพิจารณา จําแนกความรูเกี่ยวกับบุหร่ีของนักเรียนชายระดับ

มัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี พบวา สวนใหญมีความรูเร่ืองบุหร่ีในระดับต่ํารอยละ 53.1 รองลงมาคือ 
มีความรูเร่ืองบุหร่ี ระดับปานกลางรอยละ 43.7 สุดทายคือมีความรูเร่ืองบุหร่ี ระดับสูงรอยละ 3.2 
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติ ของนักเรียนชาย 
 ระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ี จําแนกตามขอความเจตคต ิ
 

ลําดับ ขอความเจตคต ิ X  S.D. ระดับเจตคต ิ
1 การสูบบุหร่ีชวยลดความเครียด 3.07 1.12 ปานกลาง 
2 การสูบบุหร่ีเปนสัญลักษณของความเปนผูนํา 3.94 .94 มาก 
3 การสูบบุหร่ีทําใหทํางานไดอยางไมเหน็ด

เหนื่อย 
3.90 .98 มาก 

4 การสูบบุหร่ีทําใหลมหายใจมีกล่ินเหม็น 4.00 1.05 มาก 
5 การสูบบุหร่ีเปนการฆาตัวตายทางออม 3.84 1.05 มาก 
6 ผูสูบบุหร่ีเปนคนทันสมัย 3.72 1.02 มาก 
7 การสูบบุหร่ีทําใหมึนงง คิดอะไรไมออก 3.16 1.01 ปานกลาง 
8 ทานไมชอบการสูบบุหร่ี 3.11 1.09 ปานกลาง 
9 การสูบบุหร่ี ชวยแกเขินได 3.48 .97 ปานกลาง 
10 การสูบบุหร่ี ทําใหเสียบุคลิกภาพ 3.51 1.15 มาก 
11 การสูบบุหร่ีทําใหการเรียนตกต่ําลง 3.25 1.09 ปานกลาง 
12 การสูบบุหร่ีเปนการเรียกรองความสนใจได 3.34 1.11 ปานกลาง 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ลําดับ ขอความเจตคต ิ X  S.D. ระดับเจตคต ิ
13 การสูบบุหร่ีชวยสรางสัมพันธภาพในการเขา

สังคมได 
3.47 1.08 ปานกลาง 

14 ผูที่สูบบุหร่ี  ไมควรสูบขณะที่มีผูไมสูบบุหร่ีอยู 3.42 1.29 ปานกลาง 
 รวม 3.50 .45 มาก 

 
จากตารางที่  8 ผลการศึกษาพบวานักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี มีระดับเจตคติ

ตอบุหร่ีโดยรวมอยูในระดับ มาก  
เม่ือพิจารณารายขอสวนใหญมีระดับเจตคติอยูในระดับมาก  ไดแก การสูบบุหร่ีเปน

สัญลักษณของความเปนผูนํา การสูบบุหร่ีทําใหทํางานไดอยางไมเหน็ดเหนื่อย  การสูบบุหร่ีทําให
ลมหายใจมีกล่ินเหม็น การสูบบุหร่ีเปนการฆาตัวตายทางออม  ผูสูบบุหร่ีเปนคนทันสมัย การสูบ
บุหร่ีทําใหเสียบุคลิกภาพ  รองลงมามีระดับเจตคติอยูในระดับปานกลาง คือ การสูบบุหร่ีชวยลด
ความเครียด การสูบบุหร่ีทําใหมึนงงคิดอะไรไมออก  ทานไมชอบการสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีชวย 
แกเขินได การสูบบุหร่ีทําใหการเรียนตกต่ําลง การสูบบุหร่ีเปนการเรียกรองความสนใจได การสูบบุหร่ี
ชวยสรางสัมพันธภาพในการเขาสังคมได  ผูที่สูบบุหร่ีไมควรสูบขณะที่มีผูไมสูบบุหร่ีอยู 

เม่ือพิจารณาระดับเจตคติมากที่สุด  อันดับแรก ไดแก ขอคําถามที่ถามวา การสูบบุหร่ี 
ทําใหลมหายใจมีกล่ินเหม็น มีคาเฉล่ีย  3.94   คําถามรองลงมา คือ สูบบุหร่ีเปนสัญลักษณของ
ความเปนผูนํา มีคาเฉล่ีย 3.94   มีระดับเจตคติตอบุหร่ี ต่ําสุด ที่สุด  2 ลําดับไดแก ขอคําถาม 
การสูบบุหร่ีชวยลดความเครียด มีคาเฉล่ีย 3.07  คําถามรองลงมาคือ ทานไมชอบการสูบบุหร่ี  
มีคาเฉล่ีย 3.11    
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัย  ของปจจัยเอ้ือ 
 และปจจัยเสริมตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมท่ีสูบบุหร่ี   
 จําแนกตามขอความปจจัย 
 
ลําดับ ขอความปจจัย X  S.D. ระดับปจจัย 
 ปจจัยเอ้ือ    

1 การสูบบุหร่ีทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย 3.84 1.04 มาก 
2 ในชุมชนมีรานขาย บุหร่ี ซื้องาย สะดวก 3.49 1.17 ปานกลาง 
3 รานคาในชุมชน แบงบุหร่ีขายยอย  3.62 1.12 มาก 
4 รานคา มีบุหร่ีแบบมวนเองขาย 3.18 1.15 ปานกลาง 
5 เจาของรานใหบริการดานการขายบุหร่ี ที่ด ี 3.18 1.05 ปานกลาง 
 รวม 3.43 .82 ปานกลาง 
 ปจจัยเสริม    
6 เม่ือเขากลุมเพื่อนที่สูบบุหร่ีก็ตองสูบดวย 2.92 1.10 ปานกลาง 
7 การปฏิเสธบุหร่ีจากเพื่อนเปนเร่ืองลําบากใจ 2.86 1.10 ปานกลาง 
8 ไมควรใหมีการเผยแพรภาพของการสูบบุหร่ีผาน

โทรทัศนหรือภาพยนตร 
 

3.19 
 

1.17 
 

ปานกลาง 
9 ภาพที่ปรากฏบนซองบุหร่ีทําให ไมอยากสูบบุหร่ี 3.27 1.14 ปานกลาง 

10 การโฆษณามีผลตอการสูบบุหร่ี 3.18 1.06 ปานกลาง 
11 เห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีทําใหอยากสูบบุหร่ี 2.74 1.09 ปานกลาง 

 รวม 3.01 .68 ปานกลาง 
  

จากตาราง 9 ผลการศึกษาพบวานักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี มีระดับปจจัย
เอ้ือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณารายขอสวนใหญ ระดับปจจัยเอ้ือสวนใหญอยูในระดับปานกลางไดแก  
ในชุมชนมีรานขาย บุหร่ี ซื้องาย สะดวก รานคามีบุหร่ีแบบมวนเองขาย เจาของรานใหบริการ 
ดานการขายบุหร่ี ที่ดี สวนขอที่เหลือ 2 ขอ อยูในระดับ มาก ไดแก การสูบบุหร่ีทําใหส้ินเปลือง
คาใชจาย รานคาในชุมชน แบงบุหร่ีขายยอย 

เม่ือพิจารณาระดับปจจัยเอ้ือตอการสูบบุหร่ี มากที่สุด  อันดับแรกคือ การสูบบุหร่ีทําให
ส้ินเปลืองคาใชจาย มีคาเฉล่ีย 3.84  คําถามรองลงมา คือ รานคาในชุมชน แบงบุหร่ีขายยอย   
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มีคาเฉล่ีย 3.62   ระดับ ปจจัยเอ้ือตอการบุหร่ี  นอยที่สุด  2 ลําดับแรก คือ รานคา มีบุหร่ีแบบ 
มวนเองขาย และ อีกคําถาม คือ เจาของรานใหบริการดานการขายบุหร่ี ที่ดี  ทั้งสองคําถาม 
มีคาเฉล่ียเทากันคือ  3.18       

ผลการศึกษาพบวานักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่สูบบุหร่ี มีระดับปจจัยเสริมโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณารายขอ ระดับปจจัยเสริมทุกขออยูในระดับปานกลางไดแก เม่ือเขากลุมเพื่อน 
ที่สูบบุหร่ีก็ตองสูบดวย การปฏิเสธบุหร่ีจากเพื่อนเปนเร่ืองลําบากใจ ไมควรใหมีการเผยแพรภาพของ
การสูบบุหร่ีผานโทรทัศนหรือภาพยนตร  ภาพที่ปรากฏบนซองบุหร่ีทําให ไมอยากสูบบุหร่ี  
การโฆษณามีผลตอการสูบบุหร่ี เห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีทําใหอยากสูบบุหร่ี 

เม่ือพิจารณาระดับปจจัยเสริมตอการสูบบุหร่ี มากที่สุด  อันดับแรกคือภาพที่ปรากฏ 
บนซองบุหร่ีทําให ไมอยากสูบบุหร่ี  มีคาเฉล่ีย 3.27  คําถามรองลงมา  ไมควรใหมีการเผยแพรภาพ
ของการสูบบุหร่ีผานโทรทัศนหรือภาพยนตร  คือ   มีคาเฉล่ีย 3.19    ระดับ ปจจัยเสริมตอการบุหร่ี  
นอยที่สุด อันดับแรกคือ เห็นคนในครอบครัวสูบบุหร่ีทําใหอยากสูบบุหร่ี  มีคาเฉล่ีย 2.74  คําถาม
รองลงมา  คือ การปฏิเสธบุหร่ีจากเพื่อนเปนเร่ืองลําบากใจ  มีคาเฉล่ีย  2.86    
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ 
 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาท่ีสูบบุหร่ี จําแนกตาม พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 
ลําดับ พฤติกรรมการสูบบุหรี ่ X  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1 ทานสูบบุหรี่เม่ือต่ืนนอนทันที ่ 1.75 .90 นอย 
2 ทานสูบบุหรี่หลังอาหารทุกม้ือ 2.19 1.04 ปานกลาง 
3 ทานสูบบุหรี่ในขณะที่มีบุคคลอื่น 

อยูในบริเวณเด่ียวกัน 
 

2.13 
 

.86 
 

ปานกลาง 
4 ทานสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเชน สนามกีฬา 

หองน้ํา โรงพยาบาล 
 

1.86 
 

.86 
 

นอย 
5 ทานสูบบุหรี่ เฉพาะเม่ืออยูในกับเพ่ือน 2.49 .86 ปานกลาง 
6 ทานสูบบุหรี่ ตอนรูสึกงวงนอน 1.76 .88 นอย 
7 ทานสูบบุหรี่ เม่ือมีเรื่องเครียด 2.27 1.01 ปานกลาง 
8 ทานรูสึกอึดอัด เม่ืออยูในที่หามสูบบุหรี ่ 1.94 .96 นอย 
9 ทานแบงเงินไวซื้อบุหรี่ทุกวัน 2.00 .99 นอย 
10 ทานรูสึกกระวนกระวายถาไมไดสูบบุหรี ่ 1.99 1.04 นอย 

 รวม 2.02 .61 ปานกลาง 
 

จากตาราง 10 ผลการศึกษาพบวานักเรียนชาย มีระดับพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  

เม่ือพิจารณารายขอสวนใหญ ระดับพฤติกรรมสวนใหญอยูในระดับนอยไดแก ทานสูบบุหร่ี
เม่ือตื่นนอนทันที่ ทานสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเชน สนามกีฬา หองน้ํา โรงพยาบาล ทานสูบบุหร่ีตอนรูสึก
งวงนอน ทานรู สึกอึดอัดเ ม่ืออยูในที่หามสูบบุห ร่ี ทานแบงเงินไวซื้อบุหร่ีทุกวัน ทานรูสึก 
กระวนกระวายถาไมไดสูบบุหร่ี สวนขออ่ืนๆอยูในระดับปานกลาง ไดแก ทานสูบบุหร่ีหลังอาหาร 
ทุกม้ือ ทานสูบบุหร่ีในขณะที่มีบุคคลอ่ืนอยูในบริเวณเดี่ยวกัน ทานสูบบุหร่ีเฉพาะเม่ืออยูในกับ
เพื่อน ทานสูบบุหร่ี เม่ือมีเร่ืองเครียด 

เม่ือพิจารณาระดับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี มากที่สุด  อันดับแรกคือ ทานสูบบุหร่ี เฉพาะ
เม่ืออยูในกับเพื่อนมีคาเฉล่ีย 2.49  รองลงมา คือ   ทานสูบบุหร่ี เม่ือมีเร่ืองเครียด  มีคาเฉล่ีย 2.27   
ระดับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  นอยที่สุด อันดับแรกคือ ทานสูบบุหร่ีเม่ือตื่นนอนทันที่ มีคาเฉล่ีย 1.75   
คําถามรองลงมา ทานสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเชน สนามกีฬา หองน้ํา โรงพยาบาล  คือ  มีคาเฉล่ีย   
1.86    
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหสมการพยากรณปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการสูบบุหร่ี ของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษา  อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

1. ผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 
แสดงความสัมพันธภายในระหวางตัวแปร 

 
ตาราง 11  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปร 
 

ตัวแปร Y X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ( Y ) 1         
อายุ ( X1 ) .07 1        
เกรดเฉล่ีย ( X2 ) -.15* -.02 1       
คนในครอบครัวสูบบุหร่ี( X3) .10 .05 -.00 1      
คาใชจายที่ไดรับ ( X4) .04 -.02 -.00 .121 1     
ความรูเก่ียวกับบุหร่ี ( X5 ) -.00 .15* .11 -.12 .00 1    
เจตคติเก่ียวกับบุหร่ี ( X6) -.21* .09 .07 -.03 .04 .14* 1   
ปจจัยเอื้อ ( X7) .08 .37* .08 .10 -.05 -.05 .11* 1  
ปจจัยเสริม ( X8) .22* .12* -.09 .06 -.03 -.08 -.10 .27* 1 

  
จากตาราง 11 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปร ทั้ง 9 ตัว รวมทั้งส้ิน 

36 คา มีคาเปนบวก 21 คา มีคาเปนลบ 15 คา และมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 8 คา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง -.00 ถึง .37 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระที่มี
คาสูงสุดคือ ปจจัยเอ้ือ ( r = .37)  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระสวนใหญ
มีคาอยูในระดับ ต่ํา 

จากตารางเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
นักเรียนชายระดับมัธยมกับตัวแปรอ่ืนๆ พบวา ตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัว มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง -.15 ถึง .22 
และสามารถเรียงลําดับจากนอยไปหามาก คือ เกรดเฉล่ีย ( r = -.15) เจตคติเกี่ยวกับบุหร่ี ( r = -.21) 
และ ปจจัยเสริม ( r = 22 ) 
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2. ผลการวิเคราะห การถดถอยเพื่อสรางสมการพยากรณโดยวิธี Enter 
 
ตาราง 12 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูนกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ 
 กําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณท่ีปรับแกและคาความคลาดเคลื่อน 
 มาตรฐาน 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std Error of Estimate 
Enter .393 .154 .117 .56 

 
Predictors: (Constant) X4, X2 , X1 ,X3 ,X8 ,X5, X6 ,X7 
 

จากตาราง 12  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคนู  มีคาเทากับ .393  และคากําลังสองของ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูน (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการกําหนด) มีคาเทากับ .154  แสดงวา
ตัวแปรอิสระทัง้หมดรวมกันพยากรณตัวแปรตามได รอยละ 15.40   
 
ตาราง 13 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อทดสอบนัยสําคัญของ คาสัมประสิทธิ ์
 สหสัมพันธพหุคูน 

 
SOV Sum of Square df Mean Square F Sig 

Regression 10.81 8 1.35 4.19 .000 
Residual 59.33 184 .32   

Total 70.15 192    
 
c. Predictors : ( Constant ) , Y 
 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยสําคัญของ คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูน พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห ถดถอย พหุคูณโดยวิธี Enter 
 

ตัวแปร b Std Error B t Sig 
ความรู .747 .350 .150 2.135 .034 
เจตคติ -.315 .097 -.229 -3.236 .001 
ปจจัยเอื้อ .015 .057 .020 .260 .795 
ปจจัยเสริม .177 .065 .193 2.729 .007 
อายุ .024 .027 .066 .900 .369 
เกรด -.146 .093 -.109 -1.565 .119 
จํานวนคนในครอบครัวสูบบุหรี ่ .007 .046 .116 1.671 .096 
คาใชจายที่ไดรับ  .000 .005 .803 .423 
( Constant ) 1.91 .57  3.35 001 

 
จากตาราง 14 พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการสูบุหร่ีของนักเรียนชายระดับ

มัธยมศึกษา อยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับ บุหร่ี  เจตคติเกี่ยวกับบุหร่ี   
ปจจัยเสริม   ตามลําดับ 
 

3. ผลการวิเคราะห การถดถอยเพื่อสรางสมการพยากรณโดยวิธี Stepwise 
 
ตาราง 15 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูนกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ 
 กําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณท่ีปรับแกและคาความคลาดเคลื่อน 
 มาตรฐาน 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std Error of Estimate 
X8 .23 .05 .05 .58 
X8, X6, .31 .09 .08 .57 
X8, X6, X5 .34 .11 .10 .57 

 
จากตาราง 15  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูน คร้ังที่ 1 มีคาเทากับ .235 คร้ังที่ 2 มีคา 

เทากับ .313  คร้ังที่ 3 มีคาเทากับ .344  ตามลําดับ และคากําลังสองของ คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูน (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการกําหนด) คร้ังที่ 1 มีคาเทากับ .055 คร้ังที่ 2 มีคา



 43 

เทากับ .088 คร้ังที่ 3 มีคาเทากับ .104 ตามลําดับ แสดงวาตัวแปรอิสระทั้งหมด รวมกันพยากรณ
ตัวแปรตามได คร้ังที่ 1    
ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห ถดถอย พหุคูณโดยวิธี Stepwise 
 

ตัวแปร b Std Error B t Sig 
ปจจัยเสริม ( X8) .195 .063 .214 3.11 .002 
เจตคติเกี่ยวกับบุหร่ี ( X6) -.324 .096 -.236 -3.37 .001 
ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ( X5 ) .628 .295 .148 2.12 .035 
( Constant ) 2.207 .423  5.21 .000 

  
จากตาราง 16 พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการสูบุหร่ีของนักเรียนชายระดับ

มัธยมศึกษา อยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 ไดแก ปจจัยเสริม (X8)  
เจตคติเกี่ยวกับบุหร่ี (X6) และ ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี (X5) ตามลําดับ ซึ่งสามารถเขียน

สมการพยากรณไดดังนี้  
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Y/  =  2.207+ .195 X8 -.324 X6 + .628X5 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Zy/ = .214Z8  -.236Z6+.148Z5 

 


