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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ปวช.       
ช้ันปีที่ 1-3 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จ านวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความรู้และ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
จ านวน และค่าร้อยละ  
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง              
คิดเป็นร้อยละ 68.83 รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 24.03 และมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 7.14  และผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 51.30 และยังมีที่สูบบุหรี่           
คิดเป็นร้อยละ 33.12 เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงอายุ 10 – 13 ปี เหตุผลในการสูบบุหรี่ครั้งแรก               มา
จากเพื่อนชวน คิดเป็นร้อยละ 39.33 รองลงมาอยากรู้  อยากลอง คิดเป็นร้อยละ 32.67  และสูบบุหรี่                         
เพราะเครียด คิดเป็นร้อยละ 14 ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวันคือ น้อยกว่า 5 มวน/วัน ซื้อบุหรี่จากร้านชายของช า     
ร้อยละ 86.67 โดยจะสูบบุหรี่มากท่ีสุดในช่วงหลังรับประทานอาหาร โดยสูบในห้องน้ า  
ค าส าคัญ : ความรู้ / พฤติกรรม / สูบบุหรี่ / นักเรียนชาย / วิทยาลัยเทคนิค 
 

Abstract 

This study aims to evaluate knowledge and smoking behavior of male vocational students. 
Kamphaeng Phet Province The sample used in this study were male vocational students. 
Kamphaeng Phet Technical College Grade 1-3 in Kamphaeng Phet Technical college 308 people 
used in the study was a questionnaire. Measured by the quality inspection expert examination 
content validity way for the IOC. The statistics used in this study is the number and percentage. 
The research found that Respondents have the level of knowledge about smoking overall were 
moderate 68.83 per cent, followed by knowledge about smoking is low 24.03 percent. The majority 
of respondents do not smoke but also a 51.30 percent are smokers  33.12 percent started smoking 
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for the first time since the ages of 14-16 years old accounted for 53.33 percent. The reason for the 
smoke first most of the friends I was curious to try and a stress.           The amount of cigarettes 
smoked is less than 5 cigarettes / day to buy cigarettes from a grocery store, a man by 86.67 
percent to smoke during most of the meal. The smoke in the bathroom 
Keywords: Knowledge / behavior / smoking / male student / Technical college 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนท่ีถูกต้องตามกฎของประเทศ แต่บุหรี่ถือว่าเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดโรค
ร้ายแรงหลายอย่างของระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิตพิษของบุหรี่เป็นฤทธิ์ผสมของสารพิษ
ต่างๆ ในควันบุหรี่ที่สูดดมเข้าทางปาก และจมูก คนที่ติดบุหรี่มี โอกาสเป็นมะเร็งที่ปอด ปาก คอ หลอดลม               
เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ และอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ (ณรงค์ รัตน์นาคินทร์, 2537, 
ลักษณาพร กรุงไกรเพชร และกิตติ กรุงไกรเพชร, 2554) การสูบบุหรี่เป็นปัญหาส าคัญของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยก าลังศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ  

ในปัจจุบันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นพบว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เกิดจากวัยรุ่นมี                 
ความเช่ือที่ผิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ขาดความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ (ฉันทนา แรงสิงห์, 2556) อีกทั้งวัยรุ่นเป็น
วัยแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยากรู้อยากลอง ต้องการเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อนสนิท อีกท้ังยังต้องการเป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มเพื่อน (เรณู บุญจันทร์, รัชนี กิติพงษศ์าล และนพวรรณ เลิศการณ์, 2552) จากผลวิจัยในอาเซียน พบว่า 
สถานการณ์สูบบุหรี่เด็กไทยพบว่ามีอัตราสูงเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กชายไทยอายุ               
13 - 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ20 ส่วนอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กหญิงไทยอายุ 13 - 15 ปี คือ ร้อยละ 3.8 (ศิริวรรณ              
พิทย์รังสฤษฏ์ และคณะ, 2557 ) ผลส ารวจส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
สูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน อัตราการสูบทั้งชายและหญิงเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 21 คนที่เริ่มสูบบุหรี่มีอายุ 
15.6 ปี ลดลงจากช่วงปี  พ.ศ. 2550 ที่เริ่มสูบอายุ 16.8 ปี โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ปีละ
กว่า 5 หมื่นราย ( ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 ) เช่นในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ จ านวน 15,306 ราย
ต่อ 100,000 ประชากร โรคมะเร็งปอด จ านวน 12,001 รายต่อ 100,000 ประชากร เป็นต้น (ข้อมูลมรณะบัตร 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) การส ารวจเป็นรายภาคทั้งหมด 4 ภาค 
พบว่า และภาคเหนือมีอัตราการสูบบุหรี่ จ านวน 1,676,258 คน อายุเฉลี่ยที่สูบครั้งแรกอายุ 17.6 ปี และมีผู้ที่
เสียชวีิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ จ านวน 11,901 ราย ( ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

จากการส ารวจในรายจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรในกลุ่มวัยรุ่นอายุ  15 - 18 ปี ซึ่งมี
อัตราการสูบบุหรี่ มากกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ ความเสี่ยงสูงสุดในระดับเขตสุขภาพ เขตที่ 3  (แผนงานป้องกัน
ควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2558) มีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เท่ากับ 62.91 ต่อ 100,000 
ประชากร และ จากงานวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นสูบบุหรี่ เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง                 
ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตสังคมมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นตอนกลางอายุ  13 - 15 ปี                         
ที่มีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่มีลักษณะแปรปรวน บางครั้งประสบกับความเครียดและไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้
จึงหันไปสูบบุหรี่ เพื่อลดความเครียดของตนเอง อีกทั้งมีความที่ เ ช่ือผิด เช่น สูบแล้วเท่ สูบแล้วไม่ติด                         
ช่วยดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้าม ท าให้มีสมาธิมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น สามารถลดความวิตกกังวล                     
เป็นต้น จึงท าให้วัยรุ่นเริ่มต้นทดลองสูบบุหรี่จนกลายเป็นผู้เสพติดบุหรี่ในที่สุด  

จากสถิติและข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีข้อมูลการสูบบุหรี่ในอัตราที่สูง ถึงแม้จะมีการรณรงค์
ในเรื่องของการสูบบุหรี่แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู้และพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร                  เพื่อ
น าผลการศึกษาท่ีได้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันการสูบบุหรี่ 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



1071 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนนักเรียนชาย วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมของนักเรียนนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร                  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559  
 ขอบเขตด้านตัวแปร  

ตัวแปรต้น (independent variable) ได้แก่ อายุ ระดับช้ัน ผลการเรียนเฉลี่ย รายได้ต่อเดือนของ
นักเรียน  บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย บุคคลที่ยึดถือเป็นแบบอย่าง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว บุคคลที่สูบ
บุหรี่ที่ใกล้ชิด  ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ปริมาณการสูบบุหรี่ อายุที่เริ่มสูบ  เหตุผลในการสูบบุหรี่ครั้งแรก สถานท่ีในการ
ซื้อบุหรี่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่  ช่วงเวลาในการสูบบุหรี่ สถานที่สูบบุหรี่ ภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ การได้รนับ
ข้อมูลข่าวสาร และระดับการติดสารนิโคติน 
 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ขอบเขตด้านเวลา 
ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 1 มีนาคม 2560 รวมเป็น

ระยะเวลา 4 เดือน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เรื่องความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในการด าเนินงานวิจัยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,288 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชรต าบลในเมือง                     

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 308 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane)      
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ แบ่งแบบช้ันภูมิ และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยได้
ทบทวนจากแนวคิดทฤษฎี ดัดแปลงมาจากงานวิจัยโสมรัตน์ บัณฑิตเลิศรักษ์ (2551) และตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 4 ตอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ ระดับช้ัน ผลการเรียนเฉลี่ย รายได้ต่อเดือน
ของนักเรียน  บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย บุคคลที่ยึดถือเป็นแบบอย่าง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว                    
บุคคลที่สูบบุหรี่ที่ใกล้ชิด ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ แบบสอบถามแบบการจัดอันดับ (Ranking) เช่น                        
สารในบุหรี่ที่ท าให้ติดบุหรี่ สารที่ท าให้เกิดเกิดโรคและเกิดอันตรายต่อร่างกาย ผลกระทบต่อคนร่างกายและคนรอบ
ข้างเมื่อสูบบุหรี่ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน และตอบไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน ประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 14 ข้อ  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และค าถามปลายเปิด  เช่น การปฏิบัติตนเห็นคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การปฏิบัติเมื่อมีคนชักชวนให้
สูบบุหรี่ การเคยสูบบุหรี่ เหตุผลของการสูบบุหรี่ ยี่ห้อของบุหรี่ที่สูบ ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับบุหรี่ ความถี่ของการสูบบุหรี่ 
ช่วงเวลาที่สูบบุหรี่ การอ่านค าเตือนที่ซองบุหรี่ ความรู้สึกเกี่ยวกับค าเตือนที่ซองบุหรี่ ประกอบด้วยข้อค าถาม                          
จ านวน 14 ข้อ 

ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคติน ลักษณะแบบสอบถามเป็นปรนัยเลือกตอบ                         
2 ตัวเลือกและ 4 ตัวเลือก เช่น จ านวนการสูบบุหรี่ต่อวัน การสูบบุหรี่หลังตื่นนอน เมื่ออยู่ในเขตปลอดบุหรี่รู้สึก
อย่างไร ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยผลคะแนนสามารถแปลผล                             
ได้ในระดับ ดังน้ี ก. ได้ 0 คะแนน ข.ได้ 1 คะแนน ค.ได้ 2 คะแนน ง. ได้ 3 คะแนน  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บวิจัยด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมีขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 

    1. ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  พร้อมท้ังช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
    2. คณะวิจัยได้เก็บแบบสอบถามเอง ซึ่งมีการช้ีแจงการจัดเก็บข้อมูลและเปิดโอกาสให้ซักถาม
ก่อนการขออาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยยินยอมและสมัครใจ พร้อมแจ้งให้ทราบว่าสามารถถอนตัวออกจากการ
วิจัยได้ตลอดเวลา 
    3. น าเสนอแบบสอบถามที่ได้มาตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน ามา
วิเคราะห์และจัดท าเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล หลังจากน้ันจึง
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป   ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ แบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคติน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ จ านวน ร้อยละ (Percent) 

การพิทักษ์สิทธิกลุม่ตัวอย่าง 
  คณะผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยช้ีแจงรายละเอียด  ครอบคลุมข้อมูลต่อไปนี้ 1) ช่ือและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัย 2)  วัตถุประสงค์และประโยชน์จากการวิจัย 3) ไม่มีการระบุช่ือของผู้ตอบแบบสอบถามใน
แบบสอบถาม 4) การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 5) การเสนอผลการวิจัยในภาพรวม 6) สิทธิที่จะตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิที่จะถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้
แบบสอบถามและข้อมูลทั้งหมดจะถูกท าลายภายใน 1 ปีภายหลังจากท่ีผล การวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้ว 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิค ก าแพงเพชร                 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป  
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

ข้อมูลทั่วไป  
จ านวน

(n=308) 
ร้อยละ 

อาย ุ    

14-15 ปี  17.00 5.52 

16-17 ปี  176.00 57.14 

18-19 ปี  106.00 34.42 

20 ปีขึ้นไป  9.00 2.92 

Mean = 17.07 ปี,  Minimum = 14 ปี, Maximum = 21 ปี 

ระดับการศึกษา    

ปวช.1  121.00 39.29 
ปวช.2  84.00 27.27 
ปวช.3  103.00 33.44 

ผลการเรียนเฉลี่ย   
1.01 -2.00 34.00 11.04 
2.01-3.00 142.00 46.10 
3.01-4.00 128.00 41.56 
ไม่ระบ ุ 2.00 0.65 
 Mean =2.90,  Minimum = 1.05, Maximum=4.00   

รายได้ต่อเดือน   
            1- 1000 บาท 43.00 13.96 

1,001 – 2,000 บาท 96.00 31.17 
2,001 – 3000 บาท 63.00 20.45 
3,001 – 4,000 บาท 15.00 4.87 
4,000 – 5,000 บาท 15.00 4.87 
มากกว่า 5,000 บาท 56.00 1 
มากกว่า 5,000 บาท 56.00 18.18 
ไม่ระบ ุ 20.00 6.49 

 Mean =2,594.16 บาท , Minimum = 300.00 บาท  
Maximum =10,000 บาท 

  

อาศัยอยู่กับ   
บิดา-มารดา 173.00 56.17 
มารดา 41.00 13.31 
เพื่อน 26.00 8.44 
บิดา 25.00 8.12 
ญาต ิ 21.00 6.82 
อื่นๆ 22.00 7.14 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของนักเรยีนชาย วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชร (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=308) ร้อยละ 

ที่พักอาศัย   
บ้าน 188.00 61.04 
หอพักนอกวิทยาลัย 107.00 34.74 
หอพักในวิทยาลัย 9.00 2.92 
อื่นๆ 4.00 1.29 

บุคคลที่ยืดถือ   
บิดา 128.00 41.56 
มารดา 92.00 29.87 
บิดา-มารดา 28.00 9.09 
พี่ น้อง 11.00 3.57 
ญาต ิ 13.00 4.22 
เพื่อน 7.00 2.27 
คร ู 6.00 1.95 
บิดา,มารดา,เพื่อน 6.00 1.95 
อื่นๆ 17.00 5.50 

คนในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี   
ไม่สูบบุหรี ่ 181.00 58.77 

สูบบุหรี ่  127.00 41.23 

เพ่ือนสนิทสูบบุหร่ี   
มี 247.00 80.19 
ไม่สูบบุหรี ่ 61.00 19.81 

 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร มีอายุเฉลี่ยที่ 17.07 ปี อยู่ระหว่าง
อายุ 14 - 21 ปี ก าลังศึกษาปวช.ช้ันปีท่ี1 แผนกช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.90 ส่วนมากอยู่ในช่วง 2.01 - 3.00  รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย  2,594.16 บาท มากที่สุดอยู่ในช่วง                    1,001 
- 2,000 บาท ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา พักอาศัยอยู่ที่บ้าน โดยมีบุคคลที่ยึดถือ คือ บิดา มารดา ส่วนใหญ่ไม่
มีคนในครอบครัวที่สูบบุหรี่ แต่มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 

 
2. ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละ เรื่องความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ 
ระดับความรู้ จ านวน (n=308) ร้อยละ 

มีความรู้ในระดับต่ า 74.00 24.03 
มีความรู้ในระดับปานกลาง 212.00 68.83 
มีความรู้ในระดับสูง 22.00 7.14 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในภาพรวมอยู่ระดับ                      
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.83 รองลงมามีความรู้ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 24.03 
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3. ข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 
ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 

การสูบบุหร่ี   
    สูบ 102.00 33.12 

           เคยสูบแต่เลิกแล้ว 48.00 15.58 
           ไม่สูบ  158.00 51.30 

รวม 308.00 100.00 
อายุท่ีเร่ิมสูบ    
             อายุ 10-13 ปี 55.00 36.66 
             อายุ 14-16 ปี 80.00 53.33 
             มากกว่า 17 ปีขึ้นไป 3.00 2.00 
             ไมร่ะบ ุ 10.00 6.66 

Mean =6.33 ปี , Minimum = 10.00 ปี ,  Maximum =18.00 ปี 
รวม 150.00 100.00 

เหตุผลที่สูบบุหร่ีคร้ังแรก 
เพื่อนชวน 

 
59.00 

 
39.33 

เครียด 21.00 14.00 
สูบตามบิดา- มารดา 6.00 4.00 
อยากรู้ อยากลอง 49.00 32.67 
เพื่อเข้าสังคม  13.00 8.67 
อื่นๆ 2.00 1.33 

ปริมาณการสูบ (มวน/วัน)   
จ านวนน้อยกว่า 5 มวน/วัน 106.00 70.67 
6- 10 มวน/วัน  30.00 20 
11- 15 มวน/วัน  1.00 0.67 
จ านวนมากกว่า 16มวน/วัน  1.00 0.67 
สูบแตไ่ม่ระบ ุ  13.00 8.67 
Mean = 1.69 มวน , Minimum = 1มวน ,  Maximum = 20  
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรยีนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 

สถานที่ในการซ้ือบุหร่ี   
ร้านขายของช า   103.00 86.67 
ร้านสะดวกซื้อ  40.00 26.67 
ห้างสรรพสินค้า  2.00 1.33 
อื่นๆ 5.00 3.33 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือบุหร่ี (คร้ัง/บาท)   
            0-20 บาท 102.00 68.00 
            21-40 บาท 24.00 15.33 
            41-60 บาท 13.00 8.67 
            61 บาทขึ้นไป 11.00 7.33 
Mean = 27.06 บาท , Minimum = 5 บาท ,  Maximum = 102 บาท 
ช่วงเวลาที่สูบบุหร่ีมากที่สุด   
            หลังรับประทานอาหาร  28.00 18.67 
            ก่อนเข้าเรียน 24.00 16.00 
            ขณะเข้าห้องน้ า 23.00 15.33 
            เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ 23.00 15.33 
            หลังเลิกเรียน  17.00 11.33 
            ก่อนนอน  14.00 9.33 
            หลังตื่นนอนตอนเช้า 12.00 8.00 
            เที่ยวผับ, บาร์ หรืองานสังสรรค ์  3.00 2.00 
            เมื่อรู้สึกเครียด กดดัน หรือวิตก  2.00 1.33 
            อื่นๆ 4.00 2.67 
สถานที่ในการสูบบุหร่ี   
            ห้องน้ า 47.00 31.33 
            ที่พัก  26.00 17.33 
            ไม่เลือกสถานท่ีแล้วแตโ่อกาส 13.00 8.67 
            บริเวณที่โล่งแจ้ง เช่น สนามกีฬา 10.00 6.67 
            สูบเมื่อมีสถานที่ให้สูบบหุรี ่ 11.00 7.33 

   ห้องน้ า,ไมเ่ลือกสถานท่ีแล้วแตโ่อกาส 8.00 5.33 
   ห้องน้ า,ที่พัก 7.00 4.67 
   ที่พัก,สูบเมื่อมีสถานท่ีให้สบูบุหรี่ 6.00 4.00 
   สูบเฉพาะเวลากลับบ้าน  5.00 3.33 
   ห้องน้ า,บริเวณที่โล่งแจ้ง เช่น สนามกีฬา 3.00 2.00 
   ที่พัก,ไม่เลือกสถานท่ีแล้วแต่โอกาส 2.00 1.33 
   ห้องน้ า,ที่พัก,บริเวณทีโ่ล่งแจ้ง เช่น สนามกีฬา 2.00 1.33 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรยีนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 

เคยอ่านค าเตือนที่พิมพ์บนซองบุหร่ีหรือไม่   
เคย 229.00 74.35 
   รู้สึกอย่างไร   

               เฉยๆ 165.00 53.57 
               ไม่มีประโยชน์ข้อความไม่น่าสนใจ     27.00 8.77 

  เสียความรู้สึกในการสูบบุหรี ่  23.00 7.47 
  อ่านแล้วอยากเลิกสูบบุหรี ่ 14.00 4.55 

ไม่เคย 57.00 18.51 
เคยได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับโทษของบุหรี่หรือไม ่

เคย   
ไม่เคย 

 
153.00 
133.00 

 
49.68 
43.18 

 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชาย วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 158 คน 
สูบบุหรี่ จ านวน 102 คน และเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว จ านวน 48 คน โดยสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 6.33 ปี                   
อยู่ในช่วงระหว่างอายุ 10 – 13 ปี เหตุผลที่สูบบุหรี่ครั้งแรกมาจาก เพื่อนชวน อยากรู้ อยากลอง และเครียด                   
ความบ่อยครั้งในการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่ทุกวัน ปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ย 3.74 มวนต่อวัน โดยมากอยู่
ระหว่างจ านวนน้อยกว่า 5 มวนต่อวัน สถานท่ีซื้อบุหรี่ ร้านขายของช า ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อบุหรี่เฉลี่ยครั้งละ 27.06 บาท โดยมากอยู่ระหว่าง 0 - 10 บาท ช่วงเวลาการสูบคือช่วงหลังรับประทาน
อาหาร และขณะเข้าเรียน สถานท่ีในการสูบบุหรี่ในห้องน้ า และในที่พัก นักเรียนเคยอ่านค าเตือนบนซองบุหรี่ และมี
ความรู้สึกเฉยๆ กับค าเตือนบนซองบุหรี่ อีกทั้งยังเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ 
 4. ข้อมูลการวัดระดับการติดสารนิโคติน 
ผลการศึกษาแบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคตินในบุหรี่ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร จ านวน 150 คน 

ตารางที ่4  จ านวนและร้อยละ ระดับการติดสารนิโคติน 
ระดับนิโคติน จ านวน (n=150) ร้อยละ 

ไม่ตดิสารนิโคติน 98.00 65.33 
ติดสารนิโคตินระดับน้อย 33.00 22.00 
ติดสารนิโคตินในระดับปานกลาง 16.00 10.67 
ติดสารนิโคตินระดับสูง 3.00 2.00 

 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ติดสารนิโคติน คิดเป็นร้อยละ 65.33 รองลงมา               
ติดสารนิโคตินระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 22 และติดสารนิโคตินระดับปานกลาง ร้อยละ 10.67 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้น ประเด็นส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ ความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่  ภาพค าเตือนบนซอง
บุหรี่ แต่ไม่สนใจในความรู้การสูบบุหรี่ และยังมีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนที่ไม่ได้รับความรู้ในเรื่องการสูบบุหรี่เลย 
จึงส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ 
ชนัฐนันท์ มณฑาทอง (2556) ศึกษาความรู้ต่อนโยบายลด ละเลิกการสูบบุหรี่ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นักศึกษามีความรู้ต่อนโยบายลด ละ เลิกการสูบบุหรี่โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับต่ าความรู้ในเรื่องของสถานที่จ าหน่ายบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก การอนุญาตให้ขาย
บุหรี่ ในสถานท่ีราชการ ปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ที่จะท าให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร โรค
แผลในล าไส้ และความรู้ในเรื่องของกฎหมาย สอดคล้องกับ วิภา ภูต้องใจ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียน ช่วงช้ันที่ 3โรงเรียนวัดพิกุลเงินกล่าวว่า ในภาพรวมนักเรียนมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.08 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 และสอดคล้องกับโสมรัตน์  บัณฑิตเลิศรักษ์ 
(2551) ศึกษาปะสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรชายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านความเรื่องบุหรี่  การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคและอันตรายจากการ
สูบบุหรี่  การรับรู้ความรุนแรงของโรคและความรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของ
การเลิกบุหรี่  ผ่านโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษ  พิษภัยบุหรี่และวิธีการเลิกบุหรี่
จากแพทย์ด้านอายุรกรรม  การชมวิดีทัศน์  ข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับและคู่มือการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้เรื่องบุหรี่ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ส่วนใหญ่                        
พบว่า เริ่มสูบบุหรี่ครั้ งแรกในช่วงอายุ  10 – 13 ปี  โดยมี เหตุผลมาจากเพื่อนชวน อยากรู้  อยากลอง                    
เครียด เพื่อเข้าสังคม โดยมีการสูบบุหรี่มีตั้งแต่สูบทุกวัน สถานที่ซื้อบุหรี่เป็นร้านขายของช า ช่วงเวลาการสูบบุหรี่  
หลังรับประทานอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐพัฒน์ ชยาวิวัฒนาวงศ์ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กล่าวว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีสาเหตุการเริ่มต้นการสูบบุหรี่ คือ การท าตามเพื่อนในกลุ่ม ส่วนสาเหตุรองลงมา คือ เกิ ดความเครียดจึง
หาทางระบายความเครียด สอดคล้องกับชณิษฐ์ชา บุญเสริมและคณะ (2555) การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าเยาวชนเคยลองสูบบุหรี่ ร้อยละ 30.3 และยังคงสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ร้อยละ 24.0       
ซึ่งจะสูบบุหรี่ทุกวัน ร้อยละ 36.4 สูบวันละ 6 – 10 มวน ร้อยละ 34.7 และซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 33.1  โดย
สถานที่ที่สูบบุหรี่เป็นส่วนใหญ่ คือ บ้านเพื่อน ร้อยละ 28.9 และพบว่าร้อยละ 13.6 มีการใช้ยาสูบรูปแบบอื่น 
สอดคล้องกับ นพมาศ ร่มเกตุ (2550) พฤติกรรมการสูบบุหรี่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กล่าวว่า นักเรียนท่ีสูบและ
เคยสูบบุหรี่  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 11 – 14 ปีทั้งนี้อาจเนื่องจาก วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลอง ต้องการ
การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ชอบเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลใกล้ชิด และบุคคลที่ตนยอมรับนอกจากนี้ลักษณะทาง
สังคม ระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา มีความเป็นอิสระในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ                          
ท าให้มีอัตราความชุกของ  การสูบบุหรี่ในสายอาชีพมากกว่านักเรียนในสายสามัญศึกษา และสอดคล้องกับ                      
อาภารัตน์ อิงคภากร (2557) จากการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต บางเขน กล่าวว่าสาเหตุของการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความเครียด 
ความถี่ในการสูบบุหรี่  คือ สูบบางโอกาส สถานที่ ในการสูบบุหรี่  พบว่า ไม่เลือกสถานที่  แล้วแต่โอกาส                              
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ลักษณะการซื้อบุหรี่ คือ จะมีการซื้อบุหรี่จ านวน 1-2 ซอง ต่อครั้ง ปริมาณการสูบบุหรี่คือ สูบในจ านวน 1 – 5 มวน
ต่อวัน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ ความถี่ในการรับสัมผัสควันบุหรี่ของกลุ่มพฤติกรรม                 
เมื่อพบเห็นค าเตือนบนซองบุหรี่ มีความรู้สึกเฉย ๆ ไม่มีประโยชน์ข้อความ ไม่น่าสนใจ เสียความรู้สึกในการสูบบุหรี่ 
ซึ่งสอดคล้องกับกับ ปิยะ ทองบางและปริญญา จิตอร่าม (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนเมื่อพบภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ ค านึงถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อย นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วยและมีความรู้สึกเฉยๆ กับการมีภาพค าเตือนบนซองบุหรี่  

พฤติกรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่มาจาก โทรทัศน์ โฆษณาตามสื่อ
ออนไลน์ และการสอนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ชณิษฐ์ชา บุญเสริมและคณะ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ปัจจัยการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน คือ การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน ได้แก่ การสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ การสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่กับสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ผู้ปกครองใน
ครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการอบรมให้ความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่หรือคอยเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าด้วย
เหตุผลในเรื่องของปัญหาครอบครัว โดยเน้นให้นักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความรู้เรื่องโทษของการสูบบุหรี่และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคม 

2. ควรป้องกันการสูบบุหรี่โดยช้ีให้เห็นผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพและผลกระทบต่อจิตใจ อีกท้ังทาง
ภาครัฐควรมีกฎหมายและมาตรการเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ 

3. ควรมีการให้ความรู้และเน้นย้ าเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่  เนื่องจากนักเรียนชาย
อาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง และมีความรู้สึกเฉยๆ ไม่สนใจต่อข้อความค าเตือนเกี่ยวกับ
บุหรี่ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในแต่ละแผนกวิชา เน้นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็นตัว

นักเรียนผู้สูบเอง  
2. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ก าแพงเพชร และแบบแผนการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มอื่นๆ ด้วย เช่น วัยรุ่นท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ครอบคลุมและสามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
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