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ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นของนักเรียนชาย
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตราด
กมลภู ถนอมสัตย์ พย.ม.** รัชนี สรรเสริญ Ph.D.(Nursing)***
บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงบรรยายแบบสหสัมพันธ์ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การตัดสินใจด้วยตนเองใน การหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
การสูบบุหรีข่ องผูป้ กครอง การสูบบุหรีข่ องเพือ่ นสนิท การถูกเพือ่ นชักชวนให้สบู บุหรี่ และการคาดการณ์
อัตราการสูบบุหรี่ กับการสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาตราด กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 338 คน
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างโดยวิธอี าศัยความน่าจะเป็นแบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถแห่งตน
ในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแบบสอบถามการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ ผ่านการหาคุณภาพเครือ่ งมือด้วยการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจำนวน 5 ท่าน และหาความเทีย่ งด้วยค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (α = 0.75 – 0.91)
การรวบรวมข้อมูลดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2553 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ตามระดับการวัดของข้อมูล และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีศ่ กึ ษากับการสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้น
โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression)
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชายกว่าหนึง่ ในสามของนักเรียนชายทัง้ หมดมีการสูบบุหรีร่ ะยะเริม่ ต้น
(ร้อยละ 38.76) สำหรับปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นของนักเรียนชาย ได้แก่ การถูกเพือ่ น
ชักชวนให้สบู บุหรี่ (OR=2.94) การรับรูค้ วามสามารถแห่งตนในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรีต่ ำ่ (OR=2.31)
ทัศนคติที่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ (OR=2.16) และการมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ (OR= 2.14) สำหรับปัจจัย
ที่ไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค้าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของผู?ปกครอง และการคาดการณ์
อัตราการสูบบุหรี่ ผลการศึกษาครัง้ นีน้ ำไปสูค่ วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการสูบบุหรีข่ องนักเรียนชายชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนต้น อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นของนักเรียน
ชายต่อไป
คำสำคัญ : การสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้น ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การสูบบุหรี่ นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
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Factors Related to Early Smoking Stage Among Male Students
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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.
Keywords : early smoking stage, factors related to smoking, male students at lower secondary school
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บทนำ

ช่วงชีวติ ในวัยรุน่ เป็นระยะวิกฤติ เพราะ
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา และเป็นวัย
ที่อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง นอกจากนั้น ยัง
เป็นวัยทีต่ อ้ งการการยอมรับจากกลุม่ เพือ่ น จึงถูก
ชักจูงจากเพื่อนได้ง่าย ทำให้วัยรุ่นมีความเสี่ยง
ต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากมายที่สำคัญ
คือการสูบบุหรี1่ จากการสำรวจวัยรุน่ ทัว่ โลก พบว่า
วัยรุน่ ประมาณ 1.8 พันล้านคนมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่2 สำหรับเยาวชนไทยจากการสำรวจของ
สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ3 พบว่ามีเยาวชนอายุตำ่ กว่า
24 ปีที่สูบบุหรี่ทั้งแบบสูบประจำและแบบครั้ง
คราวประมาณ 1.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.24
ของเยาวชนทัง้ หมด โดยอายุทเ่ี ริม่ ต้นสูบบุหรีเ่ ฉลีย่
13.78 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น4-5 การสูบบุหรีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ งให้เกิด
โรคร้าย มากมายทัง้ ต่อผูส้ บู เองและผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้เคียง
อาทิ โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น6 ซึง่ เป็น
สาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตถึงปีละ 41,002 คน7
นอกจากนัน้ การสูบบุหรีย่ งั มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระดับครอบครัวและประเทศอีกด้วย รัฐบาล
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้สูบบุหรี่
มากกว่า 5 หมืน่ ล้านบาทต่อปี8 ถือเป็นการสูญเสีย
ทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล
ในจังหวัดตราดมีการสูบบุหรี่ในอัตรา
ทีส่ งู กว่าระดับประเทศโดยภาพรวม (ร้อยละ 22.25
และ 19.16 ตามลำดั บ) 9 และยั ง ไม่ ป รากฏผล
ทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การสูบบุหรี่
ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะนักเรียนชายชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นไว้ ซึ่งการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น
เป็นประสบการณ์ของนักเรียนชายที่เคยทดลอง
สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวตาม โอกาส
ต่างๆ ถ้าไม่รบี แก้ไขจะนำไปสูก่ ารเป็นผูส้ บู ประจำ
หรือติดบุหรี่ และเกิดผลกระทบต่างๆอีกมากมาย

ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่
ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัดพื้นที่เขตการศึกษาตราดจึงเป็น
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาครั้งนี้ได้นำแนวคิด
ทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (The Theory of Triadic
Influence [TTI]) ของเฟลย์และเพทเทรทิส 10
เป็นกรอบการศึกษา โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ
ปัจจัยทีท่ บทวนแล้ว พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การ
สูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้น อยูร่ ะดับปานกลางขึน้ ไป
แบ่งเป็นอิทธิพลภายในตนเอง อิทธิพลทางทัศนคติ
และอิ ท ธิ พ ลภายนอกตนเอง ได้ แ ก่ การรั บ รู ้
ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่ ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่
ของผูป้ กครอง การสูบบุหรีข่ องเพือ่ นสนิท การถูก
เพือ่ นชักชวนให้สบู บุหรี่ และการคาดการณ์อตั รา
การสูบบุหรี่ ซึง่ ผลจากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะได้ขอ้ มูล
พืน้ ฐานเกีย่ วกับปัจจัยกำหนดการสูบบุหรีใ่ นระยะ
เริม่ ต้นของนักเรียนชาย ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่
พยาบาลชุมชนสามารถนำไปใช้เป็นฐานคิดใน
การป้องกันการเริม่ ต้นสูบบุหรีใ่ นนักเรียนชายชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชมุ ชน เป็นฐาน และใช้
ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึง่ เป็นบทบาทหนึง่ ของพยาบาล เวชปฏิบตั ิ ชุมชน
อันจะส่งผลให้นักเรียนชายเหล่านี้มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ตี อ่ ไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ค วามสามารถ
แห่งตน ในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ ความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
ทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ การสูบบุหรีข่ องผูป้ กครอง
การสูบบุหรีข่ องเพือ่ นสนิท การถูกเพือ่ นชักชวนให้

สูบบุหรี่ การคาดการณ์อตั ราการสูบบุหรี่ และการ
สูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นของนักเรียนชายชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรูค้ วามสามารถแห่งตนในการหลีกเลีย่ งการสูบ
บุหรี่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การตัดสินใจด้วยตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
การสู บ บุ ห รี ่ ข องผู ้ ป กครอง การสู บ บุ ห รี ่ ข อง
เพื ่ อ นสนิ ท การถู ก เพื ่ อ นชั ก ชวนให้ ส ู บ บุ ห รี ่
คาดการณ์อัตราการสูบบุหรี่กับการสูบบุหรี่ใน
ระยะเริ่มต้นของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตราด
วิธดี ำเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
แบบสหสัมพันธ์ (Correlational Descriptive
Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
คัดสรรกับการสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นของนักเรียน
ชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาตราด โดยมีการดำเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนชายที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาตราด ปีการศึกษา 2553 ทัง้ หมด 43
โรงเรียน รวมทัง้ สิน้ 4,315 คน กำหนดขนาดกลุม่
ตั ว อย่ า ง โดยสู ต รคำนวณจากสั ด ส่ ว น 11 ของ
นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ กี ารสูบบุหรี่
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(multi stage stratified random sampling) ได้กลุม่
ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำหนดทัง้ หมด 357 คน
จากโรงเรียน 7 โรงเรียน เมือ่ ทำการ วิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่ามีนกั เรียนทีส่ บู บุหรีเ่ ป็นประจำจำนวน 19 คน



☺             

แต่ในการศึกษาครัง้ นีท้ ำการศึกษาในนักเรียนชาย
ที่มีประสบการณ์สูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น คือ
เคยทดลองสูบบุหรีห่ รือสูบบุหรีเ่ ป็นครัง้ คราวตาม
โอกาสต่าง ๆเท่านัน้ จึงตัดออกเหลือกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ สิน้ จำนวน 338 คน
2. เครือ่ งมือและคุณภาพของเครือ่ งมือ ที่
ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 5 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูล
ทัว่ ไปและข้อมูลเกีย่ วกับการสูบบุหรี่ ส่วนที่ 2 แบบ
สอบถามทัศนคติตอ่ การสูบบุหรี่ ผูว้ จิ ยั ได้นำแบบ
สอบถามของลักลีน วรรณประพันธ์12 ซึ่งพัฒนา
ตามแนวคิดของเวบเบอร์13 มาปรับปรุง จำนวน
ทั้งหมด 22 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามของอภินันท์ ปัญญา
นุภาพ14 ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการรับรู้ ความ
สามารถแห่งตนของแบนดูรา15 มาปรับปรุง จำนวน
ทัง้ หมด 12 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความรูส้ กึ
มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ผูว้ จิ ยั ได้นำแบบสอบถาม ความ
รู้สึก มีคุณค่าในตนเองของพรนภา หอมสินธุ์16
ซึ ่ ง แปลมาจากแบบวั ด ของความรู ้ ส ึ ก มี ค ุ ณ ค่ า
ในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg global
self-esteem scale) มาใช้จำนวนทัง้ หมด 8 ข้อ และ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการตัดสินใจด้วยตนเอง
ในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ผู้วิจัยได้พัฒนา
สถานการณ์ปญ
ั หา ขึน้ เองตามแนวคิดการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิผลของ กอร์ดอนและจูดธิ 17 จำนวน
ทั้งหมด 5 ข้อ แบบสอบถามส่วนที่ 2 3 และ 5
ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญจำนวน 5 ท่านมีคา่ ดัชนีความตรงตาม
เนือ้ หาเท่ากับ 0.83 - 1.00 ส่วนผลการทดสอบความ
เที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
กับกลุม่ ตัวอย่าง 50 คน ได้คา่ เท่ากับ 0.75– 0.91
(α= 0.75 – 0.91)
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หลังจากได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม – มิถนุ ายน 2553 ในสถานทีโ่ รงเรียน
จัดไว้ให้ในช่วงเวลา ที่ทางโรงเรียนพิจารณาว่า
เหมาะสมและ ไม่รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่าง และผู้ปกครองว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้
จากการศึ ก ษาจะถู ก เก็ บ เป็ น ความลั บ โดยที ่
นักเรียนไม่ต้องใส่ชื่อและนามสกุลจริงแต่จะ
ใช้รหัสแทนแบบสอบถามของแต่ละคน ที่ตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดใน
ซองกระดาษ ผู้วิจัยจะนำเสนอข้อมูลในลักษณะ
ภาพรวม และนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างอนุญาตและผู้ปกครอง
ลงนาม ในแบบฟอร์มยินยอมให้ทำการวิจัยแล้ว
จึงทำการเก็บข้อมูล ในขณะที่ทำแบบสอบถาม
จะมีเพียงผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ผ่านการซักซ้อม
ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแบบสอบถาม
ไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น อาจารย์จะไม่อยู่ใน
บริเวณนัน้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง
พรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ตามระดับการวัดของ
ข้อมูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
คั ด สรร กั บ การสู บ บุ ห รี ่ ใ นระยะเริ ่ ม ต้ น ของ
นั ก เรี ย นชายชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic
Regression) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 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 มีสดั ส่วนเท่าๆกัน (ร้อยละ 32.54 36.69
และ 30.77 ตามลำดับ) สถานภาพครอบครัวของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนมากพ่อแม่อยู่ด้วยกัน
(ร้อยละ 60.06) ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่
(ร้อยละ 74.85) และพบว่ากว่าหนึ่งในสามของ
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด มีการสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้น
(ร้อยละ 38.76)
2. ปัจจัยภายในตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมาก (ร้อยละ 59.76) มีการรับรูค้ วามสามารถ
แห่ ง ตน ในการหลี ก เลี ่ ย งการสู บ บุ ห รี ่ อ ยู ่ ใ น
ระดับสูง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองส่วนมาก
(ร้อยละ 57.10) อยู่ในระดับต่ำ ผลการเรียนเฉลี่ย
ส่วนมากอยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 57.10) และการ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลีย่ ง การสูบบุหรี่
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.34) ไม่เหมาะสม
3. ปัจจัยทางทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยและ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การสู บ บุ ห รี ่ ก ั บ การสู บ บุ ห รี ่ ม ี
สัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50.00)
4. ปัจจัยภายนอกตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้น พบว่าผู้ปกครองของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ 59.76) สูบบุหรี่
สำหรับการสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิทพบว่ากลุ่มตัว
อย่างส่วนมาก (ร้อยละ 54.14) มีเพือ่ นสนิทไม่สบู
บุหรี่ ส่วนการถูกชักชวนจากเพือ่ นสนิทให้สบู บุหรี่
พบว่าครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 50.30) ของกลุม่ ตัวอย่างเคย
ถูกเพือ่ นสนิทชักชวนให้สบู บุหรี่ และกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนมาก (ร้อยละ 60.95) มีการคาดการณ์อัตรา
การ สูบบุหรีอ่ ยูใ่ นระดับต่ำ

5. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ใน
ระยะเริม่ ต้น ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถแห่งตน
ในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการ
สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท และการถูก
เพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่ โดยพบว่านักเรียนชาย
กลุม่ ทีเ่ คยถูกเพือ่ นชักชวนให้สบู บุหรีม่ โี อกาสเสีย่ ง
ทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นเป็น 2.94 เท่าของกลุม่
ที่ไม่เคยถูกเพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่ ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่านักเรียนชายอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่น
จะออกห่างจากครอบครัว และเข้าหาเพือ่ นมากขึน้
เพือ่ นจึงเป็นบุคคลทีม่ คี วามสำคัญมากโดยเฉพาะ
วัยรุน่ ตอนต้น ถ้านักเรียนชายถูกเพือ่ นชักชวนให้
สูบบุหรี่ก็มีแนวโน้มที่จะมีการสูบบุหรี่ในระยะ
เริ่มต้น เนื่องจากต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
เพื่อน กลัวเพื่อนดูถูกเหยียดหยาม นอกจากนั้น
ยังเป็นการทดสอบความกล้าหาญในหมู่ นักเรียน
ชายอีกด้วย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของลิน เซง
ลู และซู18 ทีพ่ บว่าการถูกเพือ่ นชักชวนให้สบู บุหรี่
เป็นปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การมีพฤติกรรมการเริม่ ต้น
สูบบุหรีข่ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา (OR= 2.86)
ส่วนการรับรูค้ วามสามารถแห่งตนในการหลีกเลีย่ ง
การสูบบุหรี่ พบว่านักเรียนชายกลุ่มที่มีการรับรู้
ความสามารถแห่งตน ในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
ต่ำ มีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นเป็น
2.31 เท่าของกลุม่ ทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถแห่งตน
ในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่สูง ตามแนวคิดของ
แบนดูรา15 ทีร่ ะบุวา่ ความเชือ่ ในความสามารถของ
บุคคล เป็นตัวกำหนดทีส่ ำคัญของ การกระทำของ
มนุษย์ที่จะนำไปสู่ผลที่พึงปรารถนาได้ จากการ
ศึกษาพบว่านักเรียน ชายมีการได้รบั ประสบการณ์
จากปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการรับรู้
ความสามารถ แห่งตนในการหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
จึงส่งผลให้ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถ
แห่งตนในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ภาพรวมสูง
และมีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรีใ่ นระยะ เริม่ ต้น
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ของนักเรียนชาย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา ของ
อภินนั ท์ ปัญญานุภาพ14 ทีพ่ บว่าความเชือ่ ในความ
สามารถของตนเองในนักศึกษาชาย สังกัดอาชีว
ศึกษาจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูง กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
สำหรับทัศนคติต่อการสูบบุหรี่พบว่า
นักเรียนชายกลุ่มที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการ
สูบบุหรีม่ โี อกาสเสีย่ งทีจ่ ะสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้น
เป็น 2.16 เท่าของกลุ่มนักเรียนชาย ที่มีทัศนคติ
ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรีส่ อดคล้องกับแนวคิด
ของทฤษฎีการ กระทำอย่างมีเหตุผลของไอเซน
และ ฟิชบายน์ 19 ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักเรียนมี
ทัศนคติ ทีเ่ ห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ ทำให้นกั เรียน
มีการรับรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่น้อยจึงมี
แนวโน้ม ทีจ่ ะมีการสูบบุหรีใ่ นระยะเริม่ ต้นได้สงู
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของซาง วัง เซาและ
วาร์ติเนน20 ที่พบว่าทัศนคติเห็นด้วย กับการสูบ
บุหรีข่ องวัยรุน่ ในนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
การสูบบุหรีข่ องเพือ่ นสนิทพบว่า นักเรียนชาย กลุม่
ทีม่ เี พือ่ นสนิทสูบบุหรีม่ โี อกาส เสีย่ งทีส่ บู บุหรีใ่ น
ระยะเริม่ ต้นเป็น 2.14 เท่าของนักเรียนชายทีไ่ ม่มี
เพื่อนสนิทสูบบุหรี่ ตามทฤษฎีอิทธิพลสามทาง
ของเฟลย์และ เพทเทรทริส10 ทีร่ ะบุวา่ เพือ่ นสนิท
เป็นปัจจัยด้านสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุด ใน
วัยรุ่น วัยรุ่นมักจะรวมกลุ่มกับเพื่อนที่มีความคิด
หรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการเลียนแบบ
พฤติกรรม21 ดังนั้นวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันมักจะมี
พฤติกรรมทีเ่ หมือนๆกัน เพือ่ ทีจ่ ะทำให้กลุม่ เพือ่ น
ยอมรับ ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายได้วา่ นักเรียนชายเป็น
วัยที่ยังมีทักษะแยกแยะสิ่งที่ถูกผิดน้อย ประกอบ
กับความอยากรูอ้ ยากลอง และเพือ่ นมีอทิ ธิพลมาก
จึงทำให้เกิดการเลียน แบบพฤติกรรมของเพื่อน
เพราะคิดว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี ถูกต้อง และทำให้กลุม่ เพือ่ น
ยอมรับ สอดคล้องกับการศึกษาของซาง20 ทีพ่ บว่า



 ⌦ ⌫⌫  ⌫     

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาในประเทศไต้หวันตอนใต้
ทีม่ กี ารรับรูว้ า่ มีเพือ่ นสูบบุหรีเ่ ป็นปัจจัยทีส่ มั พันธ์
กับการมีพฤติกรรมการเริม่ ต้น สูบบุหรี่ ในทำนอง
เดียวการศึกษาของเลเธอร์เดล และคณะ21 พบว่า
การมีเพือ่ นสูบบุหรีเ่ ป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การสูบบุหรีแ่ ละการเริม่ ต้นการสูบบุหรี่

ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
สูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชาย ได้แก่
ความรู ้ ส ึ ก มี ค ุ ณ ค่ า ในตนเอง ผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
การเรียน การตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลีย่ ง
การสูบบุหรี่ การสูบบุหรีข่ องผูป้ กครอง และการ
คาดการณ์ อ ั ต ราการสู บ บุ ห รี ่ รายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คา Crude และ Adjusted Odd Ratio ของปจจัยที่ศึกษาตอการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
(N = 338)
ปจจัยที่ศึกษา
Crude OR Adjusted OR 95%CI p-value
การรับรูความสามารถแหงตนใน
การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
< .01
(R)
สูง
1.00
1.00
ต่ํา
3.21
2.31
1.35-4.11
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
.27
(R)
1.00
1.00
สูง
ต่ํา
1.11
0.75
0.45-1.25
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
.25
สูง(R)
1.00
1.00
ต่ํา
1.81
0.74
0.45-1.23
การตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่
.35
1.00
1.00
เหมาะสม(R)
ไมเหมาะสม
1.81
0.90
0.84-2.39
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
< .01
ไมเห็นดวย(R)
1.00
1.00
เห็นดวย
3.59
2.16
1.25-3.74

25
10:19

2555
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2. การวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ที่ผู้วิจัยไม่ได้
คัดสรรมาในการวิจัยครั้งนี้ อาทิ ความคาดหวัง
ผลลัพธ์ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื การสนับสนุนทาง
สังคม สมรรถนะส่วนบุคคล การควบคุมกำกับ
ตนเอง เป็นต้น ควรศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การ
สูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นในนักเรียนช่วงชั้นอื่นๆ
หรือศึกษาในนักเรียนหญิง นอกจากนัน้ ควรศึกษา
การสู บ บุ ห รี ่ ใ นระยะเริ ่ ม ต้ น ของนั ก เรี ย นชาย
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในเชิงคุณภาพ เพือ่ อธิบาย
การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของ นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ชดั เจนมากขึน้ และควรนำ
ผลการศึกษา ครัง้ นีไ้ ปใช้ในการสร้างรูปแบบ หรือ
โปรแกรมการสร้ า งทั ศ นคติ ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ งต่ อ การ
สูบบุหรี่ สร้างเสริมความสามารถแห่งตนในการ
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และสร้างเสริมทักษะการ
ปฏิเสธการสูบบุหรีใ่ นนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น
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