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ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นของนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด

บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงบรรยายแบบสหสัมพันธ์คร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การตัดสินใจด้วยตนเองใน การหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี
การสูบบุหร่ีของผู้ปกครอง การสูบบุหร่ีของเพ่ือนสนิท การถูกเพ่ือนชักชวนให้สูบบุหร่ี และการคาดการณ์
อัตราการสูบบุหร่ี กับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตราด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 338 คน
สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีอาศัยความน่าจะเป็นแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถามทัศนคติต่อการสูบบุหร่ี แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตน
ในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแบบสอบถามการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ในการหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี ผ่านการหาคุณภาพเคร่ืองมือด้วยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
โดยผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน และหาความเท่ียงด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α = 0.75 – 0.91)
การรวบรวมข้อมูลดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2553 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ตามระดับการวัดของข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีศึกษากับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้น
โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression)

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชายกว่าหน่ึงในสามของนักเรียนชายท้ังหมดมีการสูบบุหร่ีระยะเร่ิมต้น
(ร้อยละ  38.76) สำหรับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นของนักเรียนชาย ได้แก่ การถูกเพ่ือน
ชักชวนให้สูบบุหร่ี (OR=2.94) การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ีต่ำ (OR=2.31)
ทัศนคติที่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ (OR=2.16) และการมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ (OR= 2.14) สำหรับปัจจัย
ที่ไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค้าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของผู?ปกครอง และการคาดการณ์
อัตราการสูบบุหร่ี ผลการศึกษาคร้ังน้ีนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายช้ันมัธยม
ศึกษาตอนต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นของนักเรียน
ชายต่อไป

คำสำคัญ : การสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้น ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ี นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
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Abstract
This correlational descriptive research aimed to examine early smoking stage, and to investigate:

1)  the relationship between attitude toward smoking, 2) self-efficacy in smoking avoidance, 3) self-esteem,
4) academic achievement, 4) self-determination in smoking avoidance, 5) parental smoking, 6)
peer smoking, 7) offering of smoking by friends, 8) prevalence estimation of smoking situation,  and 9) early
smoking stage among male students at lower secondary schools under the jurisdiction of The Trat
Education Service Area Office. A multistage random sampling method was used to recruit 338 samples
who were male students in the academic year 2010. The questionaires consisted of demographic form,
attitude toward smoking, self-efficacy in smoking avoidance, self-esteem, and self-determination in
smoking avoidance. Content validity and language accuracy of the instruments were approved by five
experts. Cronbach's alpha coefficients used to estimate the internal consistency reliability for each of the
scales were acceptable (α = 0.75 - 0.91). The data were collected from May to June, 2010. Descriptive
statistics and Binary Logistic Regression were employed to analyze the data.

The results of this study revealed that more than one-third of male students were in early smoking
stage (38.76%). The signification factors related to early smoking stage of the male students were offering
of smoking by friends (OR=2.94), low self-efficacy in smoking avoidance (OR=2.31), agreement
of attitude towards smoking (OR=2.16) and peer smoking (OR= 2.14). Therefore, it can be concluded that
these results contribute to more understanding of early smoking stage among male students at lower
secondary schools. These findings then will be useful to develop effective primary prevention programs to
protect early smoking stage of male students.
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บทนำ
ช่วงชีวิตในวัยรุ่นเป็นระยะวิกฤติ เพราะ

ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา และเป็นวัย
ที่อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง นอกจากนั้น ยัง
เป็นวัยท่ีต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน จึงถูก
ชักจูงจากเพื่อนได้ง่าย ทำให้วัยรุ่นมีความเสี่ยง
ต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากมายที่สำคัญ
คือการสูบบุหร่ี1 จากการสำรวจวัยรุ่นท่ัวโลก พบว่า
วัยรุ่นประมาณ 1.8 พันล้านคนมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี ่2 สำหรับเยาวชนไทยจากการสำรวจของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ3 พบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า
24 ปีที่สูบบุหรี่ทั้งแบบสูบประจำและแบบครั้ง
คราวประมาณ 1.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.24
ของเยาวชนท้ังหมด โดยอายุท่ีเร่ิมต้นสูบบุหร่ีเฉล่ีย
13.78 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น4-5 การสูบบุหร่ีเป็นปัจจัยเส่ียงให้เกิด
โรคร้าย มากมายท้ังต่อผู้สูบเองและผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง
อาทิ โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น6 ซ่ึงเป็น
สาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตถึงปีละ 41,002 คน7

นอกจากน้ันการสูบบุหร่ียังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ท้ังในระดับครอบครัวและประเทศอีกด้วย รัฐบาล
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูบบุหรี่
มากกว่า  5 หม่ืนล้านบาทต่อปี8 ถือเป็นการสูญเสีย
ท่ีมีมูลค่ามหาศาล

ในจังหวัดตราดมีการสูบบุหรี่ในอัตรา
ท่ีสูงกว่าระดับประเทศโดยภาพรวม (ร้อยละ 22.25
และ 19.16 ตามลำดับ)9 และยังไม่ปรากฏผล
ท่ีชัดเจนเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ี
ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะนักเรียนชายชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นไว้ ซึ่งการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น
เป็นประสบการณ์ของนักเรียนชายที่เคยทดลอง
สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวตาม โอกาส
ต่างๆ ถ้าไม่รีบแก้ไขจะนำไปสู่การเป็นผู้สูบประจำ
หรือติดบุหร่ี และเกิดผลกระทบต่างๆอีกมากมาย

ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่
ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัดพื้นที่เขตการศึกษาตราดจึงเป็น
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาครั้งนี้ได้นำแนวคิด
ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Theory of Triadic
Influence [TTI]) ของเฟลย์และเพทเทรทิส10

เป็นกรอบการศึกษา โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ
ปัจจัยท่ีทบทวนแล้ว พบว่ามีความสัมพันธ์กับการ
สูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้น อยู่ระดับปานกลางข้ึนไป
แบ่งเป็นอิทธิพลภายในตนเอง อิทธิพลทางทัศนคติ
และอิทธิพลภายนอกตนเอง ได้แก่ การรับรู ้
ความสามารถแห่งตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยง
การสูบบุหร่ี ทัศนคติต่อการสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ี
ของผู้ปกครอง การสูบบุหร่ีของเพ่ือนสนิท การถูก
เพ่ือนชักชวนให้สูบบุหร่ี และการคาดการณ์อัตรา
การสูบบุหร่ี ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะได้ข้อมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับปัจจัยกำหนดการสูบบุหร่ีในระยะ
เร่ิมต้นของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ี
พยาบาลชุมชนสามารถนำไปใช้เป็นฐานคิดใน
การป้องกันการเร่ิมต้นสูบบุหร่ีในนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชุมชน เป็นฐาน และใช้
ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซ่ึงเป็นบทบาทหน่ึงของพยาบาล เวชปฏิบัติ ชุมชน
อันจะส่งผลให้นักเรียนชายเหล่านี้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่อศึกษาการรับรู ้ความสามารถ

แห่งตน ในการหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
ทัศนคติต่อการสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีของผู้ปกครอง
การสูบบุหร่ีของเพ่ือนสนิท การถูกเพ่ือนชักชวนให้
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สูบบุหร่ี การคาดการณ์อัตราการสูบบุหร่ี และการ
สูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นของนักเรียนชายช้ันมัธยม
ศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเล่ียงการสูบ
บุหรี่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การตัดสินใจด้วยตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี ่ของผู ้ปกครอง การสูบบุหรี ่ของ
เพื ่อนสนิท การถูกเพื ่อนชักชวนให้สูบบุหรี ่
คาดการณ์อัตราการสูบบุหรี่กับการสูบบุหรี่ใน
ระยะเริ ่มต้นของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา

แบบสหสัมพันธ์ (Correlational  Descriptive
Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
คัดสรรกับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นของนักเรียน
ชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตราด โดยมีการดำเนินการวิจัยดังน้ี

1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนชายที่กำลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตราด ปีการศึกษา 2553 ท้ังหมด 43
โรงเรียน รวมท้ังส้ิน  4,315  คน กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยสูตรคำนวณจากสัดส่วน11 ของ
นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีการสูบบุหร่ี
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(multi stage stratified random sampling)  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดท้ังหมด 357 คน
จากโรงเรียน 7 โรงเรียน เม่ือทำการ วิเคราะห์ข้อมูล
พบว่ามีนักเรียนท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจำจำนวน 19 คน

แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีทำการศึกษาในนักเรียนชาย
ที่มีประสบการณ์สูบบุหรี ่ในระยะเริ ่มต้น คือ
เคยทดลองสูบบุหร่ีหรือสูบบุหร่ีเป็นคร้ังคราวตาม
โอกาสต่าง ๆเท่าน้ัน จึงตัดออกเหลือกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังส้ินจำนวน 338 คน

2. เคร่ืองมือและคุณภาพของเคร่ืองมือ ท่ี
ใช้ในการวิจัย

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสอบถาม 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูล
ท่ัวไปและข้อมูลเก่ียวกับการสูบบุหร่ี ส่วนท่ี 2 แบบ
สอบถามทัศนคติต่อการสูบบุหร่ี ผู้วิจัยได้นำแบบ
สอบถามของลักลีน วรรณประพันธ์12 ซึ่งพัฒนา
ตามแนวคิดของเวบเบอร์13 มาปรับปรุง จำนวน
ทั้งหมด 22 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามของอภินันท์ ปัญญา
นุภาพ14 ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการรับรู้ ความ
สามารถแห่งตนของแบนดูรา15 มาปรับปรุง จำนวน
ท้ังหมด 12 ข้อ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม ความ
รู้สึก มีคุณค่าในตนเองของพรนภา หอมสินธุ์16

ซึ่งแปลมาจากแบบวัดของความรู ้สึกมีคุณค่า
ในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg global
self-esteem scale) มาใช้จำนวนท้ังหมด 8 ข้อ และ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการตัดสินใจด้วยตนเอง
ในการหลีกเลี ่ยงการสูบบุหรี ่ ผู้วิจัยได้พัฒนา
สถานการณ์ปัญหา ข้ึนเองตามแนวคิดการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิผลของ กอร์ดอนและจูดิธ17 จำนวน
ทั้งหมด 5 ข้อ แบบสอบถามส่วนที่ 2 3 และ 5
ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาจาก
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่านมีค่าดัชนีความตรงตาม
เน้ือหาเท่ากับ 0.83 - 1.00 ส่วนผลการทดสอบความ
เที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
กับกลุ่มตัวอย่าง 50 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.75– 0.91
(α= 0.75 – 0.91)
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน  2553 ในสถานท่ีโรงเรียน
จัดไว้ให้ในช่วงเวลา ที่ทางโรงเรียนพิจารณาว่า
เหมาะสมและ ไม่รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน
ผู้วิจัยชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ ่ม
ตัวอย่าง และผู้ปกครองว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้
จากการศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยที ่
นักเรียนไม่ต้องใส่ชื ่อและนามสกุลจริงแต่จะ
ใช้รหัสแทนแบบสอบถามของแต่ละคน ที่ตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดใน
ซองกระดาษ ผู้วิจัยจะนำเสนอข้อมูลในลักษณะ
ภาพรวม และนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างอนุญาตและผู้ปกครอง
ลงนาม ในแบบฟอร์มยินยอมให้ทำการวิจัยแล้ว
จึงทำการเก็บข้อมูล ในขณะที่ทำแบบสอบถาม
จะมีเพียงผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการซักซ้อม
ให้มีความเข้าใจเกี ่ยวกับการทำแบบสอบถาม
ไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น อาจารย์จะไม่อยู่ใน
บริเวณน้ัน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ว ิ เคราะห์ข ้อม ูลโดยใช ้สถ ิต ิ เช ิง

พรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับการวัดของ
ข้อมูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
คัดสรร กับการสูบบุหรี ่ในระยะเริ ่มต้นของ
นักเรียนชายชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic
Regression) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95%CI

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการ

สูบบุหรี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ  13 ปี รองลงมาเป็นอายุ 14 ปี
(ร้อยละ 49.11 และ 40.53 ตามลำดับ) ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 97.04) ระดับการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 2 และ 3  มีสัดส่วนเท่าๆกัน (ร้อยละ 32.54 36.69
และ 30.77 ตามลำดับ) สถานภาพครอบครัวของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนมากพ่อแม่อยู่ด้วยกัน
(ร้อยละ 60.06) ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่
(ร้อยละ 74.85) และพบว่ากว่าหนึ่งในสามของ
กลุ่ม ตัวอย่างท้ังหมด มีการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้น
(ร้อยละ 38.76)

2. ปัจจัยภายในตนเองที่เกี ่ยวข้องกับ
การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมาก (ร้อยละ 59.76) มีการรับรู้ความสามารถ
แห่งตน ในการหลีกเลี ่ยงการสูบบุหรี ่อยู ่ใน
ระดับสูง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองส่วนมาก
(ร้อยละ 57.10) อยู่ในระดับต่ำ ผลการเรียนเฉลี่ย
ส่วนมากอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 57.10) และการ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเล่ียง การสูบบุหร่ี
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.34)  ไม่เหมาะสม

3. ปัจจัยทางทัศนคติต่อการสูบบุหรี ่
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี ่กับการสูบบุหรี ่มี
สัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50.00)

4. ปัจจัยภายนอกตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น พบว่าผู้ปกครองของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ 59.76) สูบบุหรี่
สำหรับการสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิทพบว่ากลุ่มตัว
อย่างส่วนมาก (ร้อยละ  54.14) มีเพ่ือนสนิทไม่สูบ
บุหร่ี ส่วนการถูกชักชวนจากเพ่ือนสนิทให้สูบบุหร่ี
พบว่าคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 50.30) ของกลุ่มตัวอย่างเคย
ถูกเพ่ือนสนิทชักชวนให้สูบบุหร่ี และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมาก (ร้อยละ 60.95) มีการคาดการณ์อัตรา
การ สูบบุหร่ีอยู่ในระดับต่ำ
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5. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ใน
ระยะเร่ิมต้น ได้แก่ การรับรู้ความสามารถแห่งตน
ในการหลีกเลี ่ยงการสูบบุหรี ่ ทัศนคติต่อการ
สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท และการถูก
เพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่ โดยพบว่านักเรียนชาย
กลุ่มท่ีเคยถูกเพ่ือนชักชวนให้สูบบุหร่ีมีโอกาสเส่ียง
ท่ีจะสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นเป็น 2.94 เท่าของกลุ่ม
ที่ไม่เคยถูกเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่ ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่านักเรียนชายอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่น
จะออกห่างจากครอบครัว และเข้าหาเพ่ือนมากข้ึน
เพ่ือนจึงเป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญมากโดยเฉพาะ
วัยรุ่นตอนต้น ถ้านักเรียนชายถูกเพ่ือนชักชวนให้
สูบบุหรี่ก็มีแนวโน้มที่จะมีการสูบบุหรี่ในระยะ
เริ่มต้น เนื่องจากต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อน กลัวเพื่อนดูถูกเหยียดหยาม นอกจากนั้น
ยังเป็นการทดสอบความกล้าหาญในหมู่ นักเรียน
ชายอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของลิน เซง
ลู และซู18 ท่ีพบว่าการถูกเพ่ือนชักชวนให้สูบบุหร่ี
เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมการเร่ิมต้น
สูบบุหร่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา (OR= 2.86)
ส่วนการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเล่ียง
การสูบบุหรี่ พบว่านักเรียนชายกลุ่มที่มีการรับรู้
ความสามารถแห่งตน ในการหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี
ต่ำ มีโอกาสเส่ียงท่ีจะสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นเป็น
2.31 เท่าของกลุ่มท่ีมีการรับรู้ความสามารถแห่งตน
ในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่สูง ตามแนวคิดของ
แบนดูรา15 ท่ีระบุว่า ความเช่ือในความสามารถของ
บุคคล เป็นตัวกำหนดท่ีสำคัญของ การกระทำของ
มนุษย์ที่จะนำไปสู่ผลที่พึงปรารถนาได้ จากการ
ศึกษาพบว่านักเรียน ชายมีการได้รับประสบการณ์
จากปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงการรับรู้
ความสามารถ แห่งตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี
จึงส่งผลให้ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถ
แห่งตนในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ภาพรวมสูง
และมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ีในระยะ เร่ิมต้น

ของนักเรียนชาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา ของ
อภินันท์ ปัญญานุภาพ14 ท่ีพบว่าความเช่ือในความ
สามารถของตนเองในนักศึกษาชาย สังกัดอาชีว
ศึกษาจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูง กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ี

สำหรับทัศนคติต่อการสูบบุหรี่พบว่า
นักเรียนชายกลุ่มที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการ
สูบบุหร่ีมีโอกาสเส่ียงท่ีจะสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้น
เป็น 2.16 เท่าของกลุ่มนักเรียนชาย ที่มีทัศนคติ
ท่ีไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหร่ีสอดคล้องกับแนวคิด
ของทฤษฎีการ กระทำอย่างมีเหตุผลของไอเซน
และ ฟิชบายน์19 ทั้งนี ้อธิบายได้ว่านักเรียนมี
ทัศนคติ ท่ีเห็นด้วยกับการสูบบุหร่ี ทำให้นักเรียน
มีการรับรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่น้อยจึงมี
แนวโน้ม ท่ีจะมีการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมต้นได้สูง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของซาง วัง เซาและ
วาร์ติเนน20 ที่พบว่าทัศนคติเห็นด้วย กับการสูบ
บุหร่ีของวัยรุ่นในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
การสูบบุหร่ีของเพ่ือนสนิทพบว่า นักเรียนชาย กลุ่ม
ท่ีมีเพ่ือนสนิทสูบบุหร่ีมีโอกาส เส่ียงท่ีสูบบุหร่ีใน
ระยะเร่ิมต้นเป็น 2.14 เท่าของนักเรียนชายท่ีไม่มี
เพื่อนสนิทสูบบุหรี่ ตามทฤษฎีอิทธิพลสามทาง
ของเฟลย์และ เพทเทรทริส10 ท่ีระบุว่าเพ่ือนสนิท
เป็นปัจจัยด้านสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุด ใน
วัยรุ่น วัยรุ่นมักจะรวมกลุ่มกับเพื่อนที่มีความคิด
หรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการเลียนแบบ
พฤติกรรม21  ดังนั้นวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันมักจะมี
พฤติกรรมท่ีเหมือนๆกัน เพ่ือท่ีจะทำให้กลุ่มเพ่ือน
ยอมรับ ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนชายเป็น
วัยที่ยังมีทักษะแยกแยะสิ่งที่ถูกผิดน้อย ประกอบ
กับความอยากรู้อยากลอง และเพ่ือนมีอิทธิพลมาก
จึงทำให้เกิดการเลียน แบบพฤติกรรมของเพื่อน
เพราะคิดว่าเป็นส่ิงท่ีดี ถูกต้อง และทำให้กลุ่มเพ่ือน
ยอมรับ สอดคล้องกับการศึกษาของซาง20 ท่ีพบว่า
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในประเทศไต้หวันตอนใต้
ท่ีมีการรับรู้ว่ามีเพ่ือนสูบบุหร่ีเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์
กับการมีพฤติกรรมการเร่ิมต้น สูบบุหร่ี ในทำนอง
เดียวการศึกษาของเลเธอร์เดล และคณะ21 พบว่า
การมีเพ่ือนสูบบุหร่ีเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การสูบบุหร่ีและการเร่ิมต้นการสูบบุหร่ี

ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
สูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชาย ได้แก่
ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียน การตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเล่ียง
การสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีของผู้ปกครอง และการ
คาดการณ์อัตราการสูบบุหรี ่ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี  1

ตารางท่ี 1   คา Crude  และ Adjusted  Odd  Ratio  ของปจจัยที่ศึกษาตอการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมตน    

                   ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด                 

                   (N = 338) 

  ปจจัยท่ีศึกษา Crude OR Adjusted OR 95%CI p-value 

การรับรูความสามารถแหงตนใน      

การหลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี 

    

< .01 

สูง(R) 1.00 1.00   

ตํ่า  3.21 2.31 1.35-4.11  

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    .27 

สูง(R) 1.00 1.00   

ตํ่า   1.11 0.75 0.45-1.25  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    .25 

สูง(R) 1.00 1.00   

ตํ่า   1.81 0.74 0.45-1.23  

การตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเลี่ยง   

การสูบบุหร่ี   

    

.35 

เหมาะสม(R) 1.00 1.00   

ไมเหมาะสม  1.81 0.90 0.84-2.39  

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี      < .01 

ไมเห็นดวย(R) 1.00 1.00   

เห็นดวย  3.59 2.16 1.25-3.74  



25        2555

10:19

   Unfiled Notes Page 37    



⌦ ⌫⌫  ⌫     


2. การวิจัยคร้ังต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ที่ผู ้วิจัยไม่ได้
คัดสรรมาในการวิจัยครั้งนี้ อาทิ ความคาดหวัง
ผลลัพธ์ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การสนับสนุนทาง
สังคม สมรรถนะส่วนบุคคล การควบคุมกำกับ
ตนเอง เป็นต้น ควรศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการ
สูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นในนักเรียนช่วงชั้นอื่นๆ
หรือศึกษาในนักเรียนหญิง นอกจากน้ันควรศึกษา
การสูบบุหรี ่ในระยะเริ ่มต้นของนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบาย
การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของ นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ชัดเจนมากข้ึน และควรนำ
ผลการศึกษา คร้ังน้ีไปใช้ในการสร้างรูปแบบ หรือ
โปรแกรมการสร้างทัศนคติที ่ถ ูกต้องต่อการ
สูบบุหรี่ สร้างเสริมความสามารถแห่งตนในการ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และสร้างเสริมทักษะการ
ปฏิเสธการสูบบุหร่ีในนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น
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