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บทสรุป  
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 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) ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม  2) แบบทดสอบความรู เ ร่ือง บุห ร่ี  3)  แบบวัดเจตคติที่ มีตอบุห ร่ี   
4) แบบสอบถามปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริมเกี่ยวกับบุหร่ี  5) แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ
วิเคราะหไดแก การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Regression)  ผลการวิจัย 
พบวา 

1. ปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา          
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรพบวา 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สวนใหญพบวา อายุสวนใหญ
อยูระหวาง 11 – 15 ป  รอยละ 62.5   ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสวนใหญ มากกวาและเทากับ 2 
แตนอยกวา 3  รอยละ 79.1 คนในครอบครัวที่สูบบุหร่ีสวนใหญ 1 คน  รอยละ 44.8  คาใชจาย 
ที่ไดเฉล่ีย 1,068.33 บาท ตอเดือน  ความรูเกี่ยวกับบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา พบวา 
สวนใหญมีความรูเร่ืองบุหร่ีในระดับต่ํารอยละ 53.1 มีระดับเจตคติตอบุหร่ีโดยรวมอยูในระดับมาก 
มีระดับปจจัยเอ้ือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   มีระดับปจจัยเสริมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   
มีระดับพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

2 สมการพยากรณ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ชาย ระดับมัธยมศึกษา อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการสูบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา อยางมี
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 ไดแก ปจจัยเสริม (X8) เจตคติเกี่ยวกับบุหร่ี (X6) และ ความรูเกี่ยวกับ
บุหร่ี (X5) ตามลําดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้  
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
Y/  =  2.207+ .195 X8 -.324 X6 + .628X5 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Zy/ = .214Z 8 -.236Z6 +.148Z5  

 
อภิปรายผลการศึกษาคนควา 

1. จากการศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
สวนใหญพบวา อายุสวนใหญอยูระหวาง 11 – 15 ป    ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสวนใหญ มากกวา
และเทากับ  2 แตนอยกวา 3  คนในครอบครัวที่สูบบุหร่ีสวนใหญ 1 คน  คาใชจายที่ไดเฉล่ีย 
1,068.33 บาท ตอเดือน  ความรูเกี่ยวกับบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา พบวา สวนใหญ 
มีความรูเร่ืองบุหร่ีในระดับต่ํารอยละ 53.1  หมายความวา เด็กที่เร่ิมเขาสูวันรุนตอนตน ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและระดับความรู ต่ํา และอาศัยอยูกับครอบครัวที่สูบบุหร่ีสวนใหญ และมี
คาใชจายเปนของตนเอง จะเปนเด็กทีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  อภิปรายไดวา เด็กวัยนี้ เปนวัยรุน
เร่ิมตน เปนวัยที่มีความตองการอยากรูอยากทดลอง บุหร่ีเปนสิ่งหน่ึงท่ีวันรุนตองการเรียนรู 
ดวยตนเองอยากรูวาสูบแลวสนุกสนาน หรือเกิดความรูสึกอยางไร และ วัยรุนยังมีพฤติกรรม
เลียนแบบโดยไดรับจากอิทธิพลจากเพื่อนในกลุมหรือเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ีและจากอิทธิพล
ของผูปกครองท่ีทําใหเห็นเปนแบบอยาง อีกสาเหตุหน่ึงเกิดจากความเขาใจผิด วัยรุนจะมี
คานิยมผิด มักคิดวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สูบแลวโกเก หรือเปนลูกผูชายเต็มตัว สอดคลอง
กับอัจฉราวรรณ สรอยทอง (2542) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
ในกลุมวัยรุน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - 6 รวม 10 แหง จํานวน 2,243 คน  
ผลการทดลองพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดแก เพศ  ผลสัมฤทธ์ิ
ผลทางการศึกษา  การมีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี  

2. จากการศึกษาปจจัยที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับมัธยม 
ที่สูบบุหร่ี พบวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายมีความสัมพันธกับเจตคติ  เกี่ยวกับบุหร่ี 
มากที่สุด ในทิศทางตรงกันขาม  หมายความวา พยากรณไดวานักเรียนชายระดับมัธยมที่มีเจตคติ
ดานบวก คือเห็นบุหร่ีเปนส่ิงดี จะมีพฤติกรรม การสูบบุหร่ีสูง   ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสูบบุหร่ี
ของนักเรียนระดับมัธยมที่สูบบุหร่ี ตอมาไดแก ปจจัยเสริม (เพื่อน ครอบครัว ส่ือ)  และความรู
เกี่ยวกับบุหร่ี ตามลําดับ โดยทั้งสองตัวแปร มีทิศทางไปทางเดียวกัน   พยากรณไดวานักเรียนชาย
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ระดับมัธยมที่ มี เจตคติดานบวก  คือเห็นบุห ร่ี เปน ส่ิงดี  จะมีพฤติกรรม การสูบบุห ร่ี สูง  
ในขณะเดียวกันเพื่อน ส่ือ  มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีคือ หากมีเพื่อนสูบบุหร่ี  
การเขาถึงส่ือดานบุหร่ีได สูง พฤติกรรมการสูบบุหร่ีจะสูงตาม เชนเดียวกับความรูเร่ืองบุหร่ี นักเรียน
ที่มีความรูเร่ืองบุหร่ีระดับต่ํา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีจะสูง  อธิบายไดวา นักเรียนระดับมัธยมมีอายุ
อยูระหวาง 11 – 19 ป เปนชวงอายุของวัยรุน ที่มีการเปล่ียนแปลง ดานรางกาย  จิตใจและอารมณ 
และสติปญญา คือมักมีพฤติกรรม อยากรู อยากลอง บุหร่ีก็เปนส่ิงหนึ่งที่นักเรียนระดับมัธยม สนใจ
อยากลอง ซึ่งเม่ือผานประสบการณการสูบบุหร่ีแลว บุหร่ีสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึน เชน 
คลายเครียด นอนหลับดี ผูสูบก็เกิดเจตคติ (ดานบวก) เห็นวาบุหร่ีเปนส่ิงดี  เสริมดวยวัยรุนมี 
ความรักเพื่อนสูง จึงมักมีพฤติกรรมคลายเคียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจริงใจ เพื่อนสูบบุหร่ี  
จึงสูบตาม ดานการเขาถึงส่ือ และเทคโนโลยี ของบานเมือง มีความเจริญกาวหนาทําใหนักเรียน
เขาถึงไดหลากหลายรูปแบบ ผูผลิตบุหร่ีก็พยายามจะเสนอบุหร่ีผานส่ือหลากหลายรูปแบบเชนกัน 
เชนผานระบบอินเทอรเน็ต ผานการใหสปอนเซอร สวนความรูเร่ืองบุหร่ีมีนอยเนื่องจากความรูเร่ือง
บุหร่ีเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียนวิชาสุขศึกษาทางโรงเรียนยังไมเนนใหความสําคัญมากเทากับ
วิชาหลัก จึงสรุปวาสาเหตุที่ นักเรียนมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี มีสวนมาจากความเปนวัยรุนมีอารมณ
ดานอยากรูอยากลอง อีกสาเหตุหนึ่งจากการคบเพื่อนและส่ือที่เขาถึงงายการอยูในครอบครัวที่มี
บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ีทําใหเห็นวาไมผิดและไมอันตราย อีกสาเหตุหนึ่งคือ มีความรูระดับต่ํา 
ผลการศึกษาคร้ังนี้ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธานินทร สุธีประเสริฐ (2544)  ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยทางดานทัศนคติ ตอการสูบบุห ร่ี คานิยมตอการสูบบุหร่ีภายในกลุมเพื่อน มี
ความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคลองกับ
บทความวิชาการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่กลาวถึง สาเหตุของการสูบบุหร่ี คือ 
สาเหตุที่เร่ิมสูบบุหร่ีคือ 1) คานิยมผิด มักคิดวาโกเก หรือเปนลูกผูชายเต็มตัว  ทําใหสดชื่น จิตใจชุมชื่น 
ทําใหคลายเครียด หายเหงาได  2) อิทธิพลของเพื่อนในกลุมหรือเพื่อนสนิทสูบ  3) จากการโฆษณา  
สอดคลองกับบทความสถานการณการสูบบุหร่ีของคนไทย โดย ประกิต วาทีสาธกกิจ และกรองจิต 
วาทีสาธกกิจ (2552) ทีวา ปจจัยที่สงเสริมใหมีการเร่ิมสูบบุหร่ี ความอยากลอง ตามอยางเพื่อน  
เพื่อเขาสังคม ความเครียด กระแสของส่ือโฆษณา ส่ือ สอดคลองกับ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ PRECEDE Framework ที่กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรม มีแนวคิดในการวิเคราะหอยู 3 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัย
ภายในตัวบุคคล กลุมที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยภายนอกบุคคล (Extra Individual Causal 
Assumption) กลุมที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยหลายปจจัย (Multiple Causal Assumption)  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
จากการวิจัย พบวา อายุ  ความรู ทัศนคติ  ชุมชนมี กลุมเพื่อนและส่ือ  เปนปจจัยสําคัญ 

ที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จึงขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. เนื่องจากกลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมนักเรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน ครู 

ผูปกครองควรสงเสริมนโยบาย โรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยมีกิจกรรม สงเสริมดานความรู การปองกัน
กลุมเส่ียง และการจัดส่ิงแวดลอมไมใหเอ้ือตอการสูบบุหร่ี เชนไมใหมีมุมอับลับตา  

2. โรงเรียนควรสงเสริมวิชาการ “การคบเพื่อน เทคนิคการปฎิเสธ และพระราชบัญญัติ
บุหร่ี” 

3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรรณรงค”โทษของบุหร่ี” อยางตอเนื่อง 
ขอเสนอในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 
2. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการปองกันการสูบบุห ร่ีของนักเ รียนระดับ

มัธยมศึกษา 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


