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บทคดัย่อ 
การสูบบุหรีท่ าใหเ้กดิผลกระทบต่อร่างกาย จติใจ เศรษฐกจิ และสงัคมมากมาย โดยผูป้่วยดว้ยโรคทีม่ ี

สาเหตุจากการสูบบุหรีม่ถีงึปีละ 5 ลา้นคน มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษามหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อบุคลากรและ
นกัศกึษาในการป้องกนัใหป้ลอดภยัจากอนัตรายของบุหรี ่และสรา้งสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นสุขภาพ
ต่อสงัคม การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความชุกของการสบูบุหรี ่ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการสบูบุหรี ่
และแนวทางการด าเนินงานมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจ านวน 550 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติ
พรรณนา แจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Chi – Square test ผลการศกึษา พบว่า 
บุคลากรสบูบุหรีร่อ้ยละ 26.0  (95% CI =19.1-33.7) สบูบุหรีค่ร ัง้แรกอายุเฉลีย่ 18.9 ปี สูบบุหรีเ่ฉลีย่วนัละ 8 มวน 
เมือ่ทดสอบหาความสมัพนัธ์กบัการสูบบุหรี ่พบว่า เพศ สายงานทีป่ฏบิตั ิทศันคตเิกีย่วกบัโทษของสูบบุหรี ่และ
บุคคลในครอบครวัที่สูบบุหรี่ มีความสัมพนัธ์กับการสูบบุหรี่อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P< 0.001, P=0.032, 
P<0.001, P<0.001) ตามล าดบั ส่วนนักศกึษาสูบบุหรีร่อ้ยละ 11.5 (95% CI =8.5-15.0) สบูบุหรีค่ร ัง้แรกอายุเฉลีย่ 
16.6 ปี สูบบุหรีเ่ฉลีย่วนัละ 7 มวน เมือ่ทดสอบหาความสมัพนัธ์กบัการสูบบุหรี ่พบว่า เพศ อายุ ทศันคตเิกีย่วกบั
โทษของสูบบุหรี่ และบุคคลในครอบครวัที่สูบบุหรี ่มคีวามสมัพนัธ์กบัการสูบบุหรี่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (P< 
0.001, P=0.039, P<0.001,  P<0.001) ตามล าดบับุคลากรและนักศกึษารอ้ยละ 92.5 เหน็ดว้ยกบัการด าเนินงาน
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ โดยร้อยละ 85.8 ต้องการให้จดัเขตพื้นที่สูบบุหรีโ่ดยเฉพาะ ร้อยละ 84.5 
ต้องการให้จดักิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง และร้อยละ 81.3 ต้องการให้จดั
กจิกรรมช่วยเลกิสูบบุหรี่ ผลการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อด าเนินงานให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการ เพื่อแก้ไขปญัหาการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงาน
มหาวิทยาลยัปลอดบุหรี่ โดยต้องมนีโยบายที่ชดัเจนและอาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคีเครือข่ายทัง้ภายใน 
ภายนอก มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ถอืเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการทีจ่ะ
ผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นมหาวทิยาลยัปลอดบุหรีอ่ย่างจรงิจงัและยัง่ยนืต่อไป 
 

ค าส าคญั : การสบูบุหรี ่ บุคลากรและนกัศกึษา  มหาวทิยาลยัปลอดบุหรี ่มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
 

Abstract 
Smoking has an impact on physical, mental, financial and social. There are approximately 5 

million people each year suffer from consequences of smoking. Educational institutions need to take 
responsibility to protect students and staff from the hazards of smoking as well as create environmental 
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model for healthy societies. This study aimed to examine the prevalence of smoking, factors associated 
with smoking, and guidelines for being a smoke-free university. The study involved 550 staffs and students 
at Ubon Ratchathani University. Data were collected using questionnaires and analyzed by descriptive 
statistics, frequencies, percentages, averages, standard deviations and chi-squared test. Results showed 
that staffs smoked 26.0% (95% CI= 19.1-33.7). The average age of first time smoking was 18.9 years and 
they smoked an average of 8  cigarettes per day. Gender, field of work, attitudes towards smoking, and 
having family members who smoked were found to be statistically significant in relation to smoking behavior 
(P <0.001, P = 0.032, P <0.001, and P <0.001 respectively). The study found that students smoked 11.5 
% (95%  CI = 8 . 5 - 1 5 . 0 ) . The average age of first time smoking was 16 . 6  years and they smoked an 
average of 7 cigarettes per day. Gender, age, attitudes towards smoking, and having family members who 
smoked were statistically significant in relation to smoking behavior (P <0.001, P = 0.039, P <0.001, and 
P <0 . 00 1  respectively). The staffs and students approved about the university being a smoke-free place 
at 92.5%, 85.8% wanted to dedicate smoking areas, 84.5% wanted to continue campaigns to quit smoking, 
and 81 . 3% wanted to have activities to help people quit smoking. These results can be used to solve 
smoking problems of the university staffs and students and may lead to successful implementation of a 
smoke-free university through apparent policy and the co-operation from internal and external authorities. 
Implementation is especially important in the role of medical and public health staffs in the creation of a 
sustainable smoke-free university. 
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บทน า 
การสูบบุหรีท่ าใหเ้กดิผลกระทบต่อร่างกาย 

จติใจ เศรษฐกจิ และสงัคมมากมาย ทัว่โลกมผีูเ้สยีชวีติ
ด้วยโรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 5 
ล้านคน หรือทุกๆ 10 คน ที่เสียชีวิต จะมี 1 คน ที่
เสยีชวีติจากการสบูบุหรี ่ซึง่คาดว่าตวัเลขนี้จะสงูถงึ 10 
ล้านคนต่อปีในอีก 10-20 ปีข้างหน้า [1] ซึ่งการ
เสยีชวีติจากการสบูบุหรีถ่อืเป็นสาเหตุของการเสยีชวีติ
ทีม่ากกว่าการเสยีชวีติด้วยสาเหตุอื่นๆ และหากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
แนวโน้มของอตัราการตายด้วยโรคต่างๆ ที่มสีาเหตุ
จากบุหรี่ เช่น โรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรงั ถุงลมโป่ง
พอง มะเร็งปอดจะเพิ่มขึ้น  [2] ซึ่ งการวิจัยทาง
การแพทย์ พบว่า ในบุหรี่มสีารเคมมีากกว่า 7,000 
ชนิด เป็นสารพษิมากกว่า 250 ชนิด และเป็นสารก่อ
มะเร็งมากกว่า 70 ชนิด [3] นอกจากนี้ย ังส่งผลต่อ
รฐับาลทีต่้องมภีาระในการดูแลรกัษาผูป้่วยทีม่สีาเหตุ

จากการสูบบุหรี่ ท าให้ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่าย
จ านวนมากในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยเหล่านี้ดว้ย 

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย
ในรอบ 20 ปีทีผ่่านมา อตัราการสบูบุหรีข่องประชากร
อายุ 15 ปี ขึ้นไป ลดลงจากร้อยละ 32.0 ในปี พ.ศ. 
2534 เหลอืรอ้ยละ 20.7 ในปี พ.ศ.2552 และเพิม่ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 21.3 โดยมจี านวนผู้สูบ
บุหรีท่ ัง้หมด 11.5 ลา้นคน แบ่งเป็นเพศชาย 10.9 ลา้น
คน เพศหญิง 5.9 แสนคน โดยเพศชายจะสูบบุหรี่
มากกว่าเพศหญงิ 20 เท่าเมือ่พจิารณาในแต่ละช่วงวยั 
พบว่า วยัรุ่นสูบบุหรี่มากถึง 1.7 ลา้นคน หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 17.2 ของวยัรุ่นทัง้หมด ทัง้นี้อายุเริม่สูบบุหรี่
ลดน้อยลง จากเดมิสูบบุหรีป่ระจ าเมือ่อายุเฉลีย่ 17.0 
ปี เป็น 16.2 ปี [4] แสดงให้เห็นว่าผู้สูบบุหรี่ไม่ได้
ตระหนักถงึพษิภยัของบุหรี ่ประกอบกบับรษิัทบุหรี่มี
กลยุทธ์ทางการตลาดและเป้าหมายที่เน้นการขาย
ให้กบักลุ่มเดก็และวยัรุ่นที่อายุต ่ากว่า 15 ปี เพื่อเป็น
การเพิม่นกัสบูหน้าใหม ่ซึง่ปจัจยัทีส่่งเสรมิท าใหว้ยัรุ่น
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สบูบุหรีม่ากขึน้มหีลายปจัจยั เช่น ความเครยีด เพื่อน 
และพัฒนาการของวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และจติสงัคม จงึท าใหม้คีวามอยากรู ้
อยากลอง ต้องการการยอมรบั ความรกัจากบุคคลอื่น 
[5] โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในช่วงวัย 13-19 ปี  ที่มี
พฒันาการทางด้านอารมณ์ที่แปรปรวน มกัตัดสินใจ
ด้วยอารมณ์ ดงันัน้จึงเป็นช่วงวัยที่ถูกชักจูงได้ง่าย 
บางครัง้อาจมีความเครียดไม่สามารถจัดการด้วย
ตนเองได้ อาจหนัไปสูบบุหรี่เพื่อลดความเครยีดของ
ตนเองกไ็ด ้[6] การเริม่สูบบุหรีเ่มือ่อายุยงัน้อยจะเพิม่
โอกาสเสีย่งต่อการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร มผีลท าให้
สูบบุหรี่ติดเป็นนิสยั ซึ่งมแีนวโน้มที่จะเป็นผู้สูบจดัใน
อนาคตท าใหย้ากต่อการเลกิสูบและมโีอกาสเจบ็ป่วย
มากกว่าคนที่สูบในวยัผู้ใหญ่ [7] จากปญัหาดงักล่าว
รฐับาลได้หนัมาให้ความส าคญักบัการรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ของวยัรุ่นมากขึน้ เช่น มนีโยบายต่อต้านการสูบ
บุหรีใ่หม้กีารป้องกนัการสูบบุหรีใ่นกลุ่มนักเรยีน นิสติ 
นักศกึษา ดว้ยวธิกีารต่างๆ โดยมกีฎหมายก าหนดให้
สถานศึกษาต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  19 )  พ .ศ .2553 
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องเ ป็นเขตปลอดบุหรี่  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของเยาวชน จึงก าหนดให้สถาบัน 
อุดมศกึษาด าเนินงานเกีย่วกบัการควบคุมการบรโิภค
ยาสูบ ไดม้กีารพจิารณามาตรการควบคุมการบรโิภค
ย า สู บ เ พื่ อ สั ง ค ม ใ ห้ ท ร า บ แ ล ะ ถื อ ป ฏิ บั ติ  [8] 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เป็นสถาบนัการอุดมศกึษา
ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หลากหลาย
สาขาวิชาถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการ
พฒันาด้านวชิาการและด้านสุขภาพให้กบัประชาชน 
ผนวกกับเป็นสถาบันผลิตก าลังคนที่ส าคัญในการ
พฒันาประเทศชาต ิจงึควรเป็นองค์กรตวัอย่างในการ
ด าเนินงานเกีย่วกบัการควบคุม ป้องกนัการสูบบุหรีใ่น
สถาบนัอุดมศกึษาใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาปลอดบุหรี ่
ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้จงึศกึษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ 
ปจัจัยที่ส ัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ และรูปแบบการ
ด าเนินงานมหาวทิยาลยัปลอดบุหรี ่เพือ่เป็นขอ้มลูและ
แนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีให้

เป็น มหาวิทยาลยัปลอดบุหรี่อย่างจริงจงัและยัง่ยืน
ต่อไป  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา

แบบภาคตัด ข ว า ง  (Cross-sectional descriptive 
research) ประชากร คือ  บุคลากรและนักศึกษา
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ค านวณขนาดตวัอย่างจาก
สูตรการประมาณสดัส่วนประชากร [9] โดยใช้ค่า P 
เท่ากบั 0.21 ทีพ่บรอ้ยละของประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไปที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 21.4 [4] ดงันัน้ ต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้  550 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบ Simple random sampling โดยการแจก
แบบสอบถามไปตามคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั เป็น
แบบสอบถามที่ถูกพฒันาโดยนักวจิยั โดยได้ท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content 
validity) จ าก ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ จ า น ว น  3 ท่ า น  ซึ่ ง
แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปและพฤตกิรรมการสูบ
บุหรี่ข องผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 16  ข้อ 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา/สายงานที่
ปฏิบัติ คณะที่ก าลังศึกษา/ปฏิบัติงาน ที่พักอาศัย
ปจัจุบนั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน บุคคลในครอบครวัทีสู่บ
บุหรี ่การสบูบุหรี ่อายุทีส่บูบุหรีค่ร ัง้แรก เหตุผลในการ
สบูบุหรี ่ความถี่ในการสูบบุหรี ่จ านวนบุหรีท่ีส่บูต่อวนั 
ประเภทของบุหรี่ที่สูบ สถานที่ส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ 
สถานทีส่่วนใหญ่ทีสู่บบุหรีใ่นมหาวทิยาลยั และความ
ต้อ งการ เลิกสูบบุหรี่  ล ักษณะค าถามเ ป็นแบบ
เลอืกตอบหรอืเตมิค าในช่องว่าง   

ส่วนที่  2 แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่  
จ านวน 12 ขอ้ ครอบคลุมค าถามเกี่ยวกบัผลกระทบ
จากการสูบบุหรีต่่อสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิ สารพษิ
ในควนับุหรี ่และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับุหรี ่ลกัษณะ
แบบเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ ไมใ่ช่ แปลผลเป็น 3 
กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแปลผลของบลูม [10] คือ ระดบัดี 
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80  ระดบัปานกลางคะแนน
ระหว่างรอ้ยละ 60-79 และระดบัควรปรบัปรุงคะแนน
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น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มคี่าความ
เชือ่ม ัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.74  

ส่วนที่ 3 แบบวดัทศันคตเิกี่ยวกบัโทษของ
บุหรี่ จ านวน 15 ข้อ ครอบคลุมค าถามเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจ ลกัษณะค าถามแบบวดัมาตรประมาณค่า 
(Ratting Scale) 3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ 
แปลผลเป็น 3 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแปลผลของเบสท์ 
[11] คอืระดบัด ีคะแนนระหว่าง 35-45 ระดบัปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 25-34 และระดบัควรปรบัปรุง คะแนน
ระหว่าง 15-24 การวดัซึง่แบบสอบถามชุดนี้มคี่าความ
เชือ่ม ัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.83 

ส่วนที่  4  แบบสอบถามความคิด เห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลอืกตอบหรอื
เตมิค าในช่องว่าง   

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รปู โดยใชส้ถติพิรรณนา แจกแจงความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Chi – 
Square test วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัย
ต่างๆ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 

ผลการวิจยั 
1. ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มบุคลากร พบว่า เป็น

เพศชายรอ้ยละ 55.3 เพศหญงิรอ้ยละ 44.7 อายุเฉลีย่ 
36.4 ปี (S.D. =8.05) ปฏิบัติงานในสายสนับสนุน

วชิาการร้อยละ 74.7 ส่วนใหญ่บุคคลในครอบครวัไม่
สูบบุหรี่ร้อยละ 93.3 ส่วนกลุ่มนักศึกษา พบว่า เป็น
เพศชายรอ้ยละ 37.2 เพศหญงิรอ้ยละ 62.8 อายุเฉลีย่ 
19.9 ปี (S.D.=1.31) ก าลงัศกึษาในชัน้ปีที่ 1 ร้อยละ 
40.5 ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร้อยละ 53.8 พักอาศัยหอพักนอก
มหาวทิยาลยัรอ้ยละ 67.2 ส่วนใหญ่บุคคลในครอบครวั
ไมส่บูบุหรีร่อ้ยละ 93.5 

2.พฤติกรรมการสูบบุหรี่  พบว่า กลุ่ ม
ตวัอย่างสูบบุหรีร่้อยละ 15.5 บุคลากรสูบบุหรีร่้อยละ 
26.0 (95% CI =19.1-33.7)  อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ 
18.9 ปี (S.D.=5.59) สบูบุหรีทุ่กวนัรอ้ยละ 46.2 เฉลีย่
วนัละ 8.0 มวน (S.D.=5.75) สาเหตุในการสูบบุหรี่
ตอ้งการผ่อนคลายรอ้ยละ 41.00 สูบบุหรีป่ระเภทบุหรี่
โรงงานร้อยละ 89.7 ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ที่บ้านและ
มหาวิทยาลยัร้อยละ 56.4 ในมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่
สูบบุหรี่พื้นที่นอกอาคารร้อยละ 64.1 และมีความ
ตอ้งการเลกิสูบบุหรีร่อ้ยละ 71.8 ส่วนนักศกึษา พบว่า 
สบูบุหรีร่อ้ยละ 11.5 (95% CI =8.5-15.0) อายุเฉลีย่ที่
เริม่สูบบุหรี ่16.6 ปี (S.D.=1.96) สูบบุหรีเ่กอืบทุกวนั
รอ้ยละ 45.7 เฉลีย่วนัละ 7.1 มวน (S.D.=4.99) สาเหตุ
ในการสูบบุหรี่สูบตามเพื่อนร้อยละ 56.5 สูบบุหรี่
ประเภทบุหรีโ่รงงานรอ้ยละ 97.8 ส่วนใหญ่ทีบ่า้นและ
มหาวิทยาลยัร้อยละ 50.0 ในมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่
สูบบุหรี่พื้นที่นอกอาคารร้อยละ 72.0 และมีความ
ตอ้งการเลกิสูบบุหรีร่อ้ยละ 89.1 รายละเอยีดในตาราง
ที ่1
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ตารางท่ี 1 จ านวนและรอ้ยละของบุคลากรและนกัศกึษาจ าแนกตามพฤตกิรรมการสบูบุหรี่ 

   ผอ่นคลาย 16 41.0 6 13.1 
   บรรทดัฐานของกลุ่ม - - 3 6.5 
ความถ่ีในการสูบบหุร่ี     
   ทกุวนั 18 46.2 12 26.1 
   เกอืบทกุวนั 5 12.8 21 45.7 
   นานๆ ครัง้ 16 41.0 13 28.2 
จ านวนบุหรีเ่ฉลีย่ทีสู่บต่อวนั 8.0 (S.D.=5.75) 7.1 (S.D.=4.99) 
ประเภทบหุร่ีท่ีสูบ     
   บุหรีโ่รงงาน 35 89.7 45 97.8 
   บุหรีม่วนเอง 4 10.3 1 2.2 
สถานท่ีส่วนใหญ่ท่ีสูบบหุร่ี     
   บา้น/หอพกั 17 43.6 21 45.7 
   มหาวทิยาลยั - - 2 4.3 
   ทัง้บา้นและมหาวทิยาลยั 22 56.4 23 50.0 
สถานท่ีส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลยัท่ีสูบบหุร่ี  (n=22) (n=25) 
   หอ้งเรยีน/หอ้งท างาน - - 1 4.0 
   พื้นทีน่อกอาคารเรยีน 8 36.4 18 72.0 
   เขตพื้นทีสู่บบุหรี ่ 3 13.6 - - 
   บนัไดหนีไฟ - - 2 8.0 
   หอ้งน ้ า 5 22.7 4 16.0 
   ทีจ่อดรถ 6 27.3 - - 
ความต้องการเลิกสูบบหุร่ี     
   ตอ้งการ 28 71.8 41 89.1 
   ไมต่อ้งการ 11 28.2 5 10.9 
 

3. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการสูบบุหรีข่อง
บุคลากร พบว่า เพศ สายงานทีป่ฏบิตั ิทศันคตต่ิอการ
สูบบุหรี่ และการมีบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่ มี
ความสมัพนัธก์บัการสบูบุหรีอ่ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(P< 0.001, P=0.032, P<0.001, P<0.001) ตามล าดบั 

นกัศกึษา พบว่า เพศ อายุ ทศันคตต่ิอการสบูบุหรี ่และ
การมบีุคคลในครอบครวัที่สูบบุหรี ่มคีวามสมัพนัธ์กบั
การสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.001, 
P=0.039, P<0.001, P<0.001) ตามล าดบั ดงัตารางที่ 
2 และ  3 

พฤติกรรมการสูบบหุร่ี 
บคุลากร(n=39) นักศึกษา(n=46) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การสูบบหุร่ี     
   สูบ 39 26.0 46 11.5 
   ไมสู่บ 111 74.0 354 88.5 
อายุเฉลีย่ทีเ่ริม่สูบบุหรี ่ 18.9 (S.D.=5.59) 16.6 (S.D.=1.96) 
เหตผุลในการสูบบหุร่ี     
ลดความเครยีด 8 20.5 11 23.9 
ตามเพือ่น 15 38.5 26 56.5 
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ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆ กบัการสบูบุหรีข่องบุคลากร  
 

ปัจจยั การสูบบหุร่ี (n=150) 2  
P-value 

สูบ ไม่สูบ 
เพศ   29.152 <0.001 
   ชาย 36(43.4) 47(56.6)   
   หญงิ 3(4.5) 64(95.5)   
สายงานท่ีปฏิบติั   6.860 0.032 
   สายวชิาการ 1(9.1) 10(90.9)   
   สายสนบัสนุน 26(23.2) 86(76.8)   
   ลูกจา้งชัว่คราว 12(44.4) 15(55.6)   
ความรู้เก่ียวกบับหุร่ี     
   ด ี 28(25.0) 84(75.0) 0.846 0.738 
   ปานกลาง 11(30.6) 25(69.4)   
   ควรปรบัปรงุ - 2(100.0)   
ทศันคติเก่ียวกบัโทษของบหุร่ี     
   ด ี 14(12.3) 100(87.7) 51.776 <0.001 
   ปานกลาง 25(73.5) 9(26.5)   
   ควรปรบัปรงุ - 2(100.0)   
บคุคลในครอบครวัท่ีสูบบหุร่ี     
   ม ี 29(20.7) 111(79.3) 26.513 <0.001 
   ไมม่ ี 10(100.0) -   

 

ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆ กบัการสบูบุหรีข่องนกัศกึษา  
 

ปัจจยั การสูบบหุร่ี (n=400) 2  P-value 
สูบ ไม่สูบ 

เพศ   43.584 <0.001 
   ชาย 38(25.5) 111(74.5)   
   หญงิ 8(3.1) 243(96.9)   
อายุ   4.250 0.039 
   น้อยกว่า 20 34(14.4) 201(85.6)   
   20 ปีขึน้ไป 12(7.2) 153(92.8)   
กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษา   5.633 0.060 
   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 19(13.0) 127(87.0)   
   มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 27(12.5) 188(87.5)   
   วทิยาศาสตรส์ุขภาพ - 39(100)   
ลกัษณะท่ีพกัอาศยัปัจจบุนั   4.531 0.104 
   หอพกัในมหาวทิยาลยั 8(7.8) 94(92.2)   
   หอพกันอกมหาวทิยาลยั 37(13.7) 232(86.3)   
   บา้นตนเอง 1(3.4) 28(96.6)   
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆ กบัการสบูบุหรีข่องนกัศกึษา  
 

ปัจจยั การสูบบหุร่ี (n=400) 2  
P-value 

สูบ ไม่สูบ 
ความรู้เก่ียวกบับหุร่ี   0.126* 1.000 
   ด ี 34(11.5) 261(88.5)   
   ปานกลาง 12(11.7) 90(88.3)   
   ควรปรบัปรงุ - 3(100)   
ทศันคติเก่ียวกบัโทษของบหุร่ี   16.670 <0.001 
   ด ี 21(8.4) 227(91.6)   
   ปานกลาง 25(20.8) 95(79.2)   
   ควรปรบัปรงุ - 32(100)   
บคุคลในครอบครวัท่ีสูบบหุร่ี   204.798* <0.001 
   ม ี 26(100) -   
   ไมม่ ี 20(5.3) 354(94.7)   

 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
มหาวทิยาลยัปลอดบุหรี ่พบว่า บุคลากรและนกัศกึษา
เห็นด้วยกบัการด าเนินงานมหาวิทยาลยัปลอดบุหรี่
รอ้ยละ 92.5 โดยต้องการใหม้หาวทิยาลยัจดัเขตพื้นที่
สูบบุหรี่ร้อยละ 85.88 ต้องการให้จดักจิกรรมรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 84.5 เช่น ให้จดับอร์ดให้
ความรู้เกี่ยวกบับุหรี่ในแต่ละอาคารร้อยละ 51.1 จดั
กจิกรรมใหค้วามรู้โดยเสยีงตามสายรอ้ยละ 30.0 เดนิ
รณรงค์ร้อยละ 42.4 และอบรมให้ความรู้พษิภยัจาก
การสูบบุหรี่ร้อยละ 47.6 และต้องการให้จดักจิกรรม
ช่วยเลกิสูบบุหรี่ร้อยละ 81.3 ตวัอย่างเช่น สนับสนุน
ผลติภณัฑ์ช่วยอดบุหรี่ร้อยละ 31.3 จดัอบรมวธิีการ
เลกิสูบบุหรี่ร้อยละ 56.5 จดัตัง้คลนิิกเลกิบุหรี่ร้อยละ 
57.0  
 

สรปุผล วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 
พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

บุคลากรมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีสูบบุหรี่
ร้อยละ 26.0 ใกล้เคียงกับอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชากรไทยปี พ.ศ. 2554 อายุ 25-40 ปี ทีพ่บรอ้ยละ 
24.7 [4] และมอีตัราการสบูบุหรีท่ีส่งูขึน้กว่าการส ารวจ
ในปี พ.ศ. 2550 ที่พบอตัราการสูบบุหรี่ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีร้อยละ 23.1 [12] ส าหรบั
นกัศกึษา พบอตัราการสบูบุหรีร่อ้ยละ 11.5 ซึ่งมอีตัรา

การสูบบุหรีท่ีต่ ่ากว่าการส ารวจของประชากรไทยอายุ 
19-24 ปี พบอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 22.0 [4] และ
การศกึษาของ ประภาพร นนัทการตัน์  [13] พบอตัรา
การสูบบุหรีร่้อยละ 25.5 แต่สูงกว่าการส ารวจการสูบ
บุหรีข่องนกัศกึษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 
2550 ทีพ่บอตัราการสบูบุหรีร่อ้ยละ 5.7 [12] ส่วนอายุ
เฉลีย่ทีเ่ริม่สูบบุหรีค่ร ัง้แรกของบุคลากรและนักศกึษา 
คอื 18.9 และ 16.6 ปี ตามล าดบั ซึ่งใกล้เคยีงกบัอายุ
เฉลีย่ของประชากรไทยทีสู่บบุหรีค่ร ัง้แรกอายุ 16.2 ปี 
[4] แสดงว่าบุคลากรและนักศึกษาเริ่มสูบบุหรี่ตัง้แต่
เรยีนในระดบัมธัยมศกึษา ซึ่งการสูบบุหรีต่ ัง้แต่อายุยงั
น้อยจะมผีลท าใหส้บูบุหรีต่ดิเป็นนิสยัและมแีนวโน้มจะ
เป็นคนสูบบุหรี่จดัในอนาคต ท าใหย้ากต่อการเลิกสูบ
และมโีอกาสเจ็บป่วยได้มากกว่าคนที่เริม่สูบบุหรี่เมื่อ
อยู่ในวยัผู้ใหญ่ [7] ส่วนสาเหตุที่สูบบุหรี่บุคลากรและ
นักศึกษาให้เหตุผลที่เหมือนๆ กัน คือ  เพื่อลด
ความเครยีด ตอ้งการผ่อนคลาย และสบูตามเพือ่น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของลดาวลัย์ คนัธธาศริ ิ[14] ที่
พบสาเหตุการสูบบุหรี่เพราะต้องการลดความเครยีด
และอยากทดลอง เป็นกลไกของสารนิโคตินที่อยู่ใน
บุหรีเ่มือ่เขา้สู่ร่างกายแลว้จะเขา้สู่สมองไดภ้ายในเวลา
เพยีงแค่ 7 วนิาท ีท าใหส้มองหลัง่สารโดปามนี ซึ่งเป็น
สารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์พึงพอใจ ความปีติยินดี 
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ความรกัใคร่ชอบพอ ท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 
[15] 
 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี  
ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการสูบบุหรี่ของ

บุคลากร คอื เพศ สายการปฏบิตังิาน ทศันคตเิกีย่วกบั
โทษของบุหรี่ และการมสีมาชกิในครอบครวัสูบบุหรี่ 
โดยสดัส่วนการสบูบุหรีใ่นเพศชายสงูกว่าเพศหญงิและ
สายการปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้างชัว่คราวสูบบุหรี่
มากกว่าสายสนับสนุน และสายวชิาการซึ่งสอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของสุวรรณา อรุณพงคไ์พศาล [16] ที่
พบว่าเพศชายมสีดัส่วนการสูบบุหรี่สูงกว่าเพศหญิง 
กลุ่มลูกจ้างสูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มสายสนับสนุน และ
สายวชิาการ กว่า 8.60 เท่า(OR=8.60 95%CI=4.45-
16.65)  ส่วนทศันคตเิกีย่วกบัโทษของบุหรีพ่บว่าคนที่
มทีศันคติที่ดีต่อการไม่สูบบุหรี่มสีดัส่วนการสูบบุหรี่
น้อยกว่าคนที่มทีศันคติที่ควรปรบัปรุงสอดคล้องกบั
การศึกษาของวิไลวรรณ วิริยะไชโย [17] (2549) 
พบว่ากลุ่มทีไ่ม่สูบบุหรี ่มทีศันคตทิี่เหน็ดว้ยกบัการไม่
ควรมพีฤติกรรมการสูบบุหรี่ในทุกเพศ ทุกวยั ซึ่งสูง
กว่ากลุ่มทีส่บูบุหรีห่รอืเคยสบู  

ในส่วนนักศกึษาพบว่า เพศ อายุ ทศันคติ
เกีย่วกบัโทษบุหรี ่และการมบีุคคลในครอบครวัสบูบุหรี ่
มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่  ซึ่ง เพศชายจะมี
แนวโน้มที่สูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิงสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุรพงษ์  ชูเดช [18] เนื่องจากการสูบ
บุหรี่ในสงัคมไทยส่วนใหญ่จะสูบกนัในกลุ่มเพศชาย 
ซึง่แสดงถงึความเป็นชายทีถ่อืว่าการสูบบุหรีเ่ป็นเรื่อง
ปกติและเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมกัมพีฤติกรรม
คล้ายคลงึกนั ดงันัน้เมื่อเพื่อนสูบบุหรี่กม็กัจะสูบบุหรี่
เหมือนกัน เพื่อ ให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม เพื่อน
สอดคล้องกบัการศกึษาของปรยีาพร ชูเอียด [19] ซึ่ง
พบว่า ลักษณะเฉพาะของวัยรุ่นเพศชายเป็นวัยที่
อยากรู ้อยากลอง วยัของความต้องการยอมรบัทัง้ใน
กลุ่มเพื่อนและในสงัคม ส าหรบัทศันคติเกี่ยวกบัโทษ
บุหรี่พบว่านักศกึษาที่มทีศันคติที่ดต่ีอการไม่สูบบุหรี่
จะมพีฤตกิรรมการสบูบุหรีต่ ่ากว่านกัศกึษาทีม่ทีศันคติ
ในระดบัปานกลาง ซึ่งทศันคติเป็นผลรวมของความ
เชื่อที่เป็นตวัก าหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมี

ปฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่ทีบุ่คคลมทีศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่
หนึ่งบุคคลก็มกัจะแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ทศันคตินัน้ๆ ดงันัน้การที่นักศึกษามทีศันคติที่ดีต่อ
การไม่สูบบุหรีก่็จะแสดงพฤติกรรมการหลกีเลีย่งการ
สูบบุหรี่ออกมา ส่วนการที่บุคคลในครอบครัวของ
นักศกึษามผีูท้ ี่สูบบุหรี่เป็นสิง่ทีน่่ากงัวลเป็นอย่างมาก
เนื่องจากพฤติกรรมของบดิา มารดา หรือสมาชิกใน
ครอบครวัจะมผีลต่อพฤตกิรรมสุขภาพ ทัง้พฤตกิรรม
ด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตน กล่าวคือ หาก
นักศกึษาพบเห็นการสูบบุหรีข่องสมาชกิในครอบครวั
เป็นประจ าถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติ ซึ่งจะท าให้เกิด
การเลยีนแบบและสูบบุหรี่ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษา
ของชณิษฐ์ชา บุญเสริม [20] ที่พบว่าครอบครัวมี
อทิธพิลต่อการสบูบุหรีข่องเยาวชน ดงันัน้หากตอ้งการ
ลดอตัราการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นหรอืเยาวชน ครอบครวั
จะต้องเป็นแบบอย่างทีด่แีละไม่กระท าพฤตกิรรมทีไ่ม่
เหมาะสมให้กับบุตร หลานเห็นเพื่อ ป้องกันการ
เลยีนแบบพฤตกิรรมนัน้ๆ 

  

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการด าเนินงานมหาวิทยาลยั
ปลอดบหุร่ี 

ความคิดเห็น เกี่ยวกับการด า เนินงาน
มห า วิท ย า ลัย ปล อ ดบุ ห รี่  ข อ ง มห า วิท ย า ลัย
อุบลราชธานี พบว่า นกัศกึษาและบุคลากรเหน็ดว้ยกบั
การด าเนินงานมหาวทิยาลยัปลอดบุหรี่ร้อยละ 92.5 
ซึง่สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่
19) พ.ศ.2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 โดย
ก าหนดให้สถาบนัการศึกษาต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
[21] ซึง่ความตอ้งการของบุคลากรและนกัศกึษาในการ
ด าเนินงานมหาวทิยาลยัปลอดบุหรีต่อ้งการใหม้กีารจดั
เขตพืน้ทีสู่บบุหรี ่ มกีารจดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
พิษภยัของบุหรี่ผ่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์
ต่างๆ มกีจิกรรมรณรงค์และสนับสนุนการเลกิสูบบุหรี่
ของผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ สอดคล้องกับสุปราณี 
อนัทธเสรี [22] ที่กล่าวว่าการด าเนินงานรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ควรมีความหลากหลายและต้องมี
ทิศทางหรือเป้าหมายที่สอดคล้องกันโดยก าหนด
นโยบายที่ชดัเจนในการควบคุมการสูบบุหรี่และการ
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สรา้งค่านิยมของสงัคมในการไมสู่บบุหรีใ่นทีส่าธารณะ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการด าเนินงาน
รณรงค์ไมส่บูบุหรีใ่นมหาวทิยาลยัมาอย่างต่อเนื่องและ
ในปี พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีไดป้ระกาศ
เจตนารมณ์เป็นมหาวทิยาลยัปลอดบุหรี ่และไดร้บัการ
คดัเลอืกจากส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัสมาพนัธ์เครือข่ายแห่งชาติ
เพือ่สงัคมไทยปลอดบุหรีใ่หเ้ป็น 1 ใน 15 มหาวทิยาลยั
ทัง้ประเทศในการด าเนินงานให้เป็นมหาวทิยาลยัน า
ร่องปลอดบุหรี ่โดยการด าเนินงานครัง้นี้ตอ้งอาศยัภาคี
เครือข่าย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมมือกัน เพื่อ เ ป็นการผลักดันให้
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นมหาวทิยาลยัปลอดบุหรี่
ไดอ้ย่างจรงิจงั  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยนี้ เ ป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่  ซึ่ งได้ร ับ
งบประมาณในการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุ ค ล าก ร  แ ล ะนั กศึกษ าทุ กท่ านที่ ก รุณ าตอบ
แบบสอบถาม  
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