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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้และทัศนคติ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏร้อยเอด็ โดยใช้รูปแบบการวจิัยเชิงส ารวจมีวตัถุประสงค์
คือ 1) เพื่อส ารวจพฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
บุหรี่ของนกักีฬา มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการจดัการพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่เกบ็ข้อมลูกับนักกฬีา
มหาลยัวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ที่รว่มกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏั
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ที่ 39 มีจ านวนทั้งสิ้น 
254 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้
วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 155 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัย พบว่า  
  นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่สูบบหุรี่ จ านวน 132 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 89.03 มผีู้สบูบุหรี่จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 
10.97 เริ่มสูบบุหรีเ่นื่องจากอยากทดลองสูบ จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 โอกาสที่จะเกิดการสูบบุหรี่ มักเกิดใน
ระหว่างการเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 44.45 
ด้านความรูแ้ละทศันคติต่อพฤตกิรรมการสูบบหุรี่ พบว่านกักีฬา
ส่วนใหญ่มีความรู้เกีย่วกับบุหรี่ อยูใ่นระดับสูง ด้านทัศนคติ
ที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับสูง  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ดังนี้ 
มหาวิทยาลยัควรมีการจัดโครงการเชิงรุกเพื่อลดพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ควรมีการจดัการความรู้และให้ความร่วมมือกับ
ครอบครัวของนักกีฬาเกี่ยวกับบุหรี่ และมีวจิัยหรือโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมสี่วนร่วมกบันักศึกษาเพื่อการหยดุ
พฤติกรรมการสูบบหุรี ่
 
 
ABSTRACT  

 This survey research aimed to 1) investigate 
smoking behaviors of athletes of Roi Et Rajabhat 
University, 2) study their levels of knowledge and 
attitudes towards  smoking behaviors and 3) find 
out recommendations  for the solution of smoking 
behavior problems. The samples were 155 athletes 
of Roi Et Rajabhat University who participated in 
the 39th Northeastern Rajabhat Universities Sport 
Game, determining by Krejcie and Morgan.  
A questionnaire was used as a research instrument. 
The statistic used for data analysis were means, 
percentage and standard deviation.     
  Regarding smoking behaviors of 155 samples, 
there were 132 non smokers (89.03%), 17 smokers  
(10.97%). 11 smokers smoked because of initiation 
(66.67%) Occasions for smoking was during nightlife 
(44.45%). Regarding knowledge about and attitude 
towards smoking behaviors, the findings indicated 
that the majority of athletes have knowledge about 
cigarettes at a high level as well as their attitudes 
toward smoking behaviors. 
 Policy recommendations on management 
of smoking behaviors among athletes of Roi Et Rajabhat 
University are as follows: Firstly, the university should 
initiate the campaign in order to reduce smoking 
behaviors. Secondly, knowledge management, 
family participation regarding cigarette smoking 
should be promoted. Lastly, a research or a project 
for the solution related to the participation of students 
in smoking cessation. 
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บทน า 
 การสูบบุหรี่เป็นปญัหาที่เรื้อรังยากแก่การแก้ไข
และเป็นปญัหาที่แพร่กระจายทั่วทุกระดับสังคม ซึ่งผลของ
การสูบบุหรี่เป็นประจ านั้นก่อให้เกดิโทษต่อร่างกายและ
จิตใจของผู้สูบโดยตรง กล่าวคือ บุหรี่สามารถท าให้เกิด    
ความผิดปกติต่อระบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น เมื่อสูบบหุรี่ตดิต่อกัน
เป็นเวลาหลาย ๆ ปี โดยไมส่ามารถจะหยุดสูบได้ ในที่สุดจะ
เกิดอาการติดบุหรี่และกลายเป็นโรคมะเร็งปอด พวกท่ี    
สูบบุหรี่ มโีอกาสเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ทีไ่ม่
สูบบุหรี่ 8-15 เท่า พวกท่ีสูบบุหรีว่ันละ 1-2 ซอง มีอัตรา
การเสีย่งของการเป็นโรคมะเร็งปอดมากเป็น 10 เท่าของ
พวกท่ีไม่สูบบุหรี่ (มูลนิธริณรงค์เพือ่การไมสูบบุหรี่.  2553)  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อศึกษาข้อมลู
พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของคนไทย พบว่าในประเทศไทย 
จ านวนผู้สูบบหุรี่และอัตราการสูบบุรี่จ าแนกตามภาค            
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือนั้น มีจ านวนผู้สูบบุหรี่มากท่ีสุด 
คือ ร้อยละ 35 จากจ านวน 3,344,556 คน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ.  2557) ทั้งนีโ้อกาสที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด จะมีพฤติกรรมที่นักศึกษาสูบบุหรี่มากขึ้นโดยเฉพาะ
ในกลุ่มนักกีฬาท่ีมีความเชื่อมั่นในความแข็งแรงของร่างกาย
ตนเอง และมีพฤติกรรมเสีย่งในการสูบบุหรี่ โดยพื้นฐานแล้ว
ความเช่ือเรื่องการสูบบุหรี่ที่เป็นการแสดงออกถึงการให้ความ
ยอมรับจากเพื่อน สภาพสังคม มีความเครยีดและความ
กดดัน ท้ังจากการเรียน ครอบครัว การเงิน ซึ่งจะส่งผลท าให้
คนส่วนใหญ่เกิดความเครียดและหาวิธีคลายเครียด และ 
หนึ่งในวิธีที่ผู้คนส่วนหนึ่งนิยม คือ การสูบบุหรี่และอาจมี
หลายประการที่วัยรุ่นปัจจุบันหันมาพึ่งพาการสูบบุหรี ่
 บุหรี่ถือเป็นสารเสพติดการสบูบุหรี่เป็นพฤติกรรม
ที่ปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของกลุม่ชนต่าง ๆ ทั่วโลกมาเป็น
เวลานาน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้และการปรับแต่ง
ชนิดใหม่ ๆ ออกมาตลอดเวลาเพือ่สนองความต้องการของ          
ผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการตดิ
สารเสพตดิอย่างหน่ึง การเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นเรื่องยากทั้ง ๆ   
ที่มีผลการศึกษาถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่มี    
การทดลองใช้โครงการสุขศึกษารปูแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ 
ผู้สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่มานานหลายปี แต่ก็ยังมีผูสู้บบุหรี่อยู ่

เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ถึงแม้จะพยายาม
แล้วก็ตามและทั้งที่ไม่พยายามเลิกก็ตาม  
 เพื่อเป็นการหาแนวทางการจัดการกับปัญหานี้ 
คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการสูบบหุรี่ของ
นักกีฬา รวมทั้งระดับความรู้และทศันคติ รวมทั้งผลกระทบ
จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด เพื่อน าเสนอเป็นฐานข้อมลูและเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดการกับปญัหาจากพฤติกรรมการสูบบหุรี่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 2.  เพื่อศึกษาระดับความรูเ้กี่ยวกับบุหรี่ของ
นักกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
 3.  เพื่อศึกษาระดับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ในนักกีฬามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 
 4. เพื่อน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการสูบบหุรี่ในนักกีฬามหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ได้ก าหนด
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง ดังต่อไปนี ้
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักกีฬา   
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏั กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 39 ขุนศักรินทร์เกมส์ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 254 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเปดิตาราง
ส าเรจ็รูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุม่ตัวอย่างท้ังสิ้น 
155 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม เกีย่วกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พฤติกรรรมการสูบบุหรี่ แบบสอบถาม      
ฟาเกอร์สตรอมเพื่อวัดระดับการตดิสารนโิคติน ความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น
ทั้งสิ้น 5 ตอน ได้แก่ 
  2.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมลีักษณะ
เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ 
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น้ าหนัก ส่วนสูง โรคประจ าตัว สังกัดที่ก าลังศึกษา ช้ันปีท่ี
ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่พัก 
  2.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ โดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
โดยมีข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ จะเปน็การกล่าวถึงพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ หากผูต้อบแบบสอบถามไมไ่ดม้ีพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่จะไม่ต้องท าแบบสอบถามในแบบสอบถามตอนนี้ 
(ท าเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบหุรี่) 
  2.3  ตอนท่ี 3 แบบทดสอบการติดบุหรี่  
(แบบทดสอบฟาเกอรส์ตรอม) โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ (ท าเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่) 
  2.4 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อความรู้
เกี่ยวกับบุหรี่ มีข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถาม 
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จ านวน  
5 ข้อ และความรู้ที่ผดิเกี่ยวกับการสูบบุหรี่จ านวน 5 ข้อ  
  2.5 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคต ิ
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยจะเป็นข้อค าถามวัดระดับ
ทัศนคติแบบประมาณค่า (Ratting Scale) 3 ระดับ คือ  
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไมเ่ห็นด้วย จ านวน 10 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย   
ได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
  3.1  ท าหนังสือขออนเุคราะห์ข้อมลูในการตดิตอ่
ผู้จัดการทีม ผูฝ้ึกสอน และผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนของนักกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมลู         
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
  3.2  ช้ีแจงและอธิบายแบบสอบถามก่อนเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ผู้กรอกแบบสอบถามมีความเข้าใจเกีย่วกับ
ค าถามและวัตถุประสงค์ของการศกึษา  
  3.3  แจกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด
จ านวน 155 ชุด ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเสรจ็
และรอรับกลับคืนมา ทั้งสิ้นจ านวน 155 ชุด  
  3.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบ 
ถามทุกฉบับเพื่อให้ได้ข้อมลูครบ 100% 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน 
ตามแบบสอบถาม ซึง่สามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้  
  4.1  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 
แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใช้การวิเคราะห์

แบบพรรณนาสถิติ ได้แก่ การหาคา่ร้อยละ และการแจกแจง
ความถี ่
  4.2  ข้อมูลจากตอนท่ี 3 แบบทดสอบการ 
ติดบุหรี่ (แบบทดสอบฟาเกอรส์ตรอม) โดยแปลผลคะแนน 
  0-3 คะแนน คือ ไม่นับว่าติดสารนโิคติน 
  4-5 คะแนน คือติดสารนโิคตินระดับปานกลาง 
  6-7 คะแนน คือติดสารนโิคตินระดับปานกลาง
และมีแนวโน้มอย่างมากในการพฒันาไปเป็นการติดนโิคติน
ระดับสูง 
  8-9 คะแนน คือติดสารนโิคตินในระดับสูง 
  10 คะแนน  คือติดสารนโิคตินในระดับสูงมาก 
  4.3 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการ 
สูบบุหรี่ ลักษณะแบบสอบถามเปน็แบบเลือกตอบ ถูก ผิด 
เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบ “ถูก” ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบ 
“ผิด” ให้ 0 คะแนน มีค าถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยเกณฑ์   
ในการแปลผลคะแนนใช้การพิจารณาแบ่งระดับคะแนนแบบ
อิงเกณฑ์ โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ Bloom (1971) 
มีเกณฑ์แบ่งคะแนนความรู้ออกเปน็ 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับสูง ได้ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 ระดับปานกลาง ไดต้ั้งแต่ ร้อยละ 60-79.99  
 ระดับต่ า ได้ ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามทัศนคติเกีย่วกับการสูบ
บุหรี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยการตั้ง
ค าถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยใหผู้้ตอบแบบสอบถามตอบ
ว่า ใช่ ไม่แน่ใจ หรือไม่ใช่ มีค าถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยให้
คะแนนดังน้ี 
   ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 
 ใช่  3 คะแนน        1 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ 2 คะแนน        2 คะแนน 
 ไม่ใช่ 1 คะแนน        3 คะแนน 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงแบ่งระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 2.35-3.00 หมายถึง ทัศนคติในระดับสูง 
 1.68-2.34 หมายถึง ทัศนคติในระดับปานกลาง 
 1.00-1.67 หมายถึง ทัศนคติในระดับต่ า 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ ดังนี ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 



สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
พบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบหุรี่ 
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สามารถสรุปผล  
ได้ดังนี ้
 1. ด้านข้อมูลทั่วไป นักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยั        
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 39              
ขุนศักรินทร์เกมส์ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            
มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วม              
การแข่งขันทั้งสิ้น จ านวน 254 คน เมื่อท าการค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปดิตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง
ของ เครจซี่กับมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ          
155 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธกีารสุ่มแบบบังเอิญ พบว่า 
  1.1  นักกีฬาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.78 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 61.45 ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.58 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชน
นอกมหาวิทยาลัย จ านวน  106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 
  1.2 ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 155 คน ส่วนใหญ่ไมสู่บบุหรี่ จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 มีผู้สูบบุหรี่ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรีเ่นื่องจากอยากทดลองสูบ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มี 15 คนท่ีคนใน
ครอบครัว สูบบหุรี่ ส่วนใหญ่จะสบูแบบวันเว้นวัน จ านวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายบุหรี่
น้อยกว่า 100 บาท ต่อเดือน โดยโอกาสที่จะเกดิการสูบบุหรี่ 
มักเกิดในระกว่างการเที่ยวกลางคนื/ดื่มสุรา จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.45 มักจะสบูทุกท่ีที่มีโอกาส จ านวน      
8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า 
คอื กรองทิพย์และวันเดอร์ ร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะ
สูบบุหรี่ทีท าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
และจะซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ประเภทของบุหรี่ มักจะเปน็บุหรี่ในประเทศท่ีมีราคา
สูง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ ่
เคยอ่านค าเตือนท่ีมีอยู่บนซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่คดิว่าไมส่ามารถเลิกบุหรีไ่ด ้
ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.44 
 

  1.3 การวิเคราะห์ระดับการตดิบุหรีด่้วยแบบ 
ทดสอบฟาเกอรสตรอมเพื่อวัดระดบัการติดสารนิโคตินพบว่า  
ผู้สูบบุหรี่ทั้ง 17 คน นั้น มีจ านวน 15 คน ที่สูบบุหรี่อย่าง
น้อย 10 มวน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และต้องการสูบบหุรี่
มวนแรกหลังตื่นนอนทันที ภายใน 5 นาที จ านวน  5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และสูบบุหรีจ่ัดในมวนแรก ตอนเช้ามากท่ีสุด 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อีกทั้งไม่อยากเลิกสูบ
บุหรี่มวนแรกในตอนเช้า จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และไมรู่้สกึว่า “เขตปลอดบหุรี่” เช่น ในโรงภาพยนตร์ รถโดยสาร 
ร้านอาหาร ท าใหล้ าบากหรือยุ่งยาก จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 และยังต้องสูบบุหรีแ่ม้ต้องนอนพักตลอดใน
โรงพยาบาล จ านวน 9 คน คิดเปน็ร้อยละ 55.56 และเมื่อ
พิจารณาระดับการตดิ มผีู้ทีไ่ด้คะแนน ระดบั 6 คะแนน จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ทีต่ิดสารนิโคตินในระดับปานกลาง
และมีแนวโน้มอย่างมากในการพฒันาไปเป็นการติดนโิคติน
ระดับสูง 
   1.4 ด้านระดับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า นักกีฬามีความรู้มากที่สุด 
คือ การสูบบุหรี่ท าให้กลิ่นตัวแรงขึ้นกว่าปกติ และการสูบบุหรี่
จะท าใหผ้ิวหนังเหีย่วย่น แกเร็ว คิดเป็นร้อยละ 90.36 รองลงมา 
คือ ในควันบุหรี่มีสารตะกั่วซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของร่างกาย และท าลายเนื้อเยื่อ สมอง คิดเป็นร้อยละ 89.16 
และอัตราการเต้นของหัวใจส าหรบัคนท่ีสูบบุหรี่นั้นจะเต้น
เร็วกว่าคนท่ีไม่ไดสู้บอยู่ประมาณ 30% (หัวใจยิ่งเต้นเร็ว
แปลว่ายิ่งเหนื่อยง่ายและ ยิ่งอ่อนแอ) คิดเป็นร้อยละ 87.95 
น้อยที่สุด คือ สารนิโคติน (Nicotine) ที่อยู่ในบุหรี่เป็นตัวช่วย
ในการลดความอยากอาหาร และเผาผลาญไขมันได้ คิดเป็น
ร้อยละ 49.40 ด้านการสูบบุหรี่ของนักกีฬามีความรู้อยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.08 ระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 20.48 และระดับความรู้ต่ า คิดเป็นร้อยละ 8.43 โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู้เกีย่วกับการสูบบหุรี่ เท่ากับ 
8.00 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.67 
  1.5  ด้านระดับทัศนคตติ่อพฤติกรรมการ 
สูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ พบว่า 
นักกีฬามีทัศนคติเกี่ยวกับการสบูบหุรี่ ทัศนคติระดับสูง  
คือ ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่สูบบุหรี่ ท่านจ าเป็นต้องสูบด้วย             
(X =2.64) รองลงมา คือ การสูบบุหรี่ช่วยใหมีสมาธิ 
หนักแน่น รอบคอบมากขึ้น (X =2.60) และทัศนคติระดับ    
ปานกลาง คือ การสูบบหุรี่ท าให้เพื่อนหรือคนรอบข้าง 
รังเกียจ (X =2.35) และท่านคิดว่าคนท่ีสูบบุหรี่จะเข้าสังคม
ไดง่าย และมีเพื่อนมาก (X =2.34) เมื่อดูค่าเฉลี่ยรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ สูงที่สดุ 
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คือ ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่สูบบุหรี่ ท่านจ าเป็นต้องสูบด้วย 
(X =2.64) และต่ าที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่จะท าให้หาย
จากการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด 
โรคมะเร็ง (X =2.11) เมื่อพิจารณาระดับทัศนคตดิ้าน 
การสูบบุหรี่ของนักกีฬา พบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง  
คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมา คือ มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง 
คิดเป็นร้อยละ 31.33 (X =2.64, S.D.=0.531) 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้และทัศนคตเิกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด พบว่า ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด จ านวน 155 คน   
มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.78 เพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 61.45  
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.58 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุขุมาลย ประสมศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง  
ปจจัยและผลที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรม 
การเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ ่
มีช่วงอายตุั้งแต่ 20 ปขึ้นไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ชณิษฐ์ชา บุญเสริม  ผกามาศ, สุฐิติวนิช และวรษา  รวิสานนท์ 
(2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน
จังหวัดชัยภูมิ ผลการวจิัย พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.90 สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ณัฐพัฒน์  ชยาวิวัฒนาวงศ์ (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยศลิปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผูสู้บบุหรี่
ส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 66.00 
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.9 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐพัฒน์  ชยาวิวัฒนาวงศ์ (2553) ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนิสิตชาย ร้อยละ 100.00  
 โดยสรุป พบว่า ช่วงอายุและเพศมีผลต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุ และมีหลายปัจจัย
ทีส่่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็น

พฤติกรรมเลียนแบบจากเพื่อนและครอบครัวซึ่งจาการศึกษา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีครอบครัวที่สูบบุหรี ่
 ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า มผีู้สูบบุหรี ่จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรี่เนื่องจากอยากทดลองสูบ จ านวน 
11 คน คิดเปน็ร้อยละ 66.67 มีจ านวน 15 คน ที่คนในครอบครัว
สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบแบบวันเว้นวัน จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 และสว่นใหญ่ มคี่าใช้จ่ายในการซือ้บุหรี่น้อยกว่า 
100 บาท ต่อเดือน  
 โดยโอกาสที่จะเกดิการสูบบุหรี่ มกัเกิดในระหว่าง
การเที่ยวกลางคืน/ดืม่สรุา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.45 มักจะสูบทุกท่ีที่มีโอกาส จ านวน 8 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 44.45 และยีห่้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า คือ กรองทิพย์
และวันเดอร์คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่
ทีท าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 
จะซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.56 มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ประเภทของบุหรี่ มักจะเป็นบุหรี่ในประเทศที่มีราคาสูง 
จ านวน 13 คน ร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ่เคยอ่านค าเตือน
ทีม่ีอยู่บนซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่
คิดว่าไมส่ามารถเลิกบุหรีไ่ด้ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.44 ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของชณิษฐ์ชา  บญุเสริม, 
ผกามาศ  สุฐิติวนิช และวรษา  รวิสานนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 16-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
47.30 ก าลังศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 
47.10 เยาวชนเคยลอง สูบบุหรี่ รอ้ยละ 30.3 และยังคงสูบ
บุหรี่  ในปัจจุบัน ร้อยละ 24.01 ซึ่งจะสูบบุหรี่ทุกวัน ร้อยละ 
36.4 สูบวันละ 6-10 มวน ร้อยละ 34.70 และซื้อจากร้าน
สะดวกซื้อ ร้อยละ 33.10 ส่วนใหญ่สถานท่ีที่สูบบหุรี่ คือ 
บ้านเพื่อน ร้อยละ 28.90 และพบว่า ร้อยละ 13.60 มีการใช้
ยาสูบรปูแบบอื่นส าหรับผลการวิเคราะห์ปจัจยัที่มีความสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุขุมาลย  ประสมศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการสบูบุหรี่และพฤติกรรม   
การเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาที่สูบบุหรี่เรียนอยู่คณะ
บริหารธรุกิจมากท่ีสุด ร้อยละ 28.10 อายุตั้งแต่ 20 ปขึ้นไป 
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 33.20 มีผลการเรียนเฉลี่ย
อยู่ในชวง 2.01-3.00 สวนใหญ่บิดาจะสูบบหุรี่ทุกวัน มีบ้าง
ที่มารดา สูบเป็นบางครั้ง แตม่ีนักศึกษาสวนใหญ่ที่มารดา 



ไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามนักศึกษาที่สูบบุหรี่มักมีเพื่อนสนิท 
ที่สูบบุหรี่ 2 คน โดยสรุป พบว่า ยงัมีนักกีฬาส่วนหน่ึงที่สูบ
บุหรี่และเริม่สูบเนื่องจากอยากทดลองสูบบุหรี่และมีปัจจัย
ทางครอบครัว โดยมีครอบครัวที่มีสมาชิกที่สูบบุหรี่ภายในบ้าน 
และมีแนวโน้มในการติดบุหรี่ไดเ้นือ่งจากมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่แบบวันเว้นวัน และเมื่อมีปริมาณนิโคตินสะสมในร่างกาย
มากขึ้น ก็จะมีความต้องการนิโคตนิจากการสูบบหุรี่มากข้ึน 
และมผีลไปสู่การเสพติดนโิคติน ทัง้นี้พบว่า กลุ่มนักกีฬามี
ปริมาณการสูบบุหรี่ในปริมาณที่นอ้ยอยู่ควรจะต้องได้รับ
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการลด ละ เลิกบุหรี่ต่อไป 
 ด้านระดับความรู้ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่าอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.08 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาภารัตน์  อิงคภากร (2557) ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนิสติชาย ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนสิิตชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
มีความรูเ้กี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดบัที่สูง มีทัศนคติที่ดีและ  
ปานกลางต่อการสูบบุหรี่ในจ านวนที่เท่า ๆ  กัน และนิสติส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมที่ดีต่อการสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 64.00 โดยสรุป
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ในระดับสูงแต่ยังคงมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรูไ้ม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การสบูบุหรี่ของกลุ่มนักกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ อาจมีสาเหตุเนื่องจากมคีวามรู้ 
ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ แต่เกิดการเสพ
ติดนิโคติน จากการทดลองสูบบุหรี่ และขาดความตั้งใจ 
ความพยายามในการเลิกบหุรี่ ซึ่งในเชิงนโยบายทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ควรจะด าเนินการช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ในการเลิกบุหรี ่
 ด้านระดับทัศนคตเิกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่า
ระดับทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลยั        
ราชภัฏร้อยเอ็ด นักกีฬามีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบหุรี่ 
ทัศนคติระดับสูง เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติ ด้านการ 
สูบบุหรี่ของนักกีฬา พบว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องผลงานวิจัยของ นนทรี  สัจจาธรรม (2555)  
ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่านักกีฬา
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ มีทัศนคติอยู่ในระดับ 
ปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภารัตน์   
อิงคภากร (2557) ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน พบว่า

นักกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด มีทัศนคติที่ดีและ 
ปานกลางต่อการสูบบุหรี่ในจ านวนท่ีเท่า ๆ กัน โดยสรุป
ระดับทัศนคติมผีลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักกีฬา  
แต่ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จ านวน 
ร้อยละ 10.97 ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างนโยบายและ
สนับสนุนการเลิกบุหรี่ให้กับกลุ่มนกักีฬามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาและ
ส่งเสริมในการจดัการสุขภาพตนเอง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุม่นักกีฬา เพื่อให้เกิด 
การลด ละ เลิก บุหรีต่่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด ผู้วจิัยได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและงานวิจัย         
ที่เกี่ยวข้องและได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  มหาวิทยาลยัควรมีการจัดโครงการ    
เชิงรุกเกี่ยวกับการให้ความรู้และทัศนคติต่อการลดพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อย่างมสี่วนร่วม เช่น การจัดประชาสมัพันธ์  
สื่อรณรงค์แผ่นพับ ประกาศเกีย่วกับพิษภัยร้ายจากบุหรี่  
การจัดโครงการเชิงรุกเกี่ยวกับการให้ความรู้และทัศนคต ิ
ต่อการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีส่วนร่วม เช่น  
การจัดประชาสมัพันธ์ สื่อรณรงคแ์ผ่นพับ ประกาศ เกีย่วกับ
พิษภัยร้ายจากบุหรี่ โดยนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและม ี
การรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการจดัการแก้ไขปญัหาการ 
สูบบุหรี ่
  1.2  นักกีฬาท่ีสูบบุหรีส่่วนใหญ่ จะมีคน     
ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดการ  
ในมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ ควรม ี
การจัดการให้ความรู้และความร่วมมือกับครอบครัวของ
นักกีฬาเกี่ยวกับบุหรีด่้วย  
  1.3  ด าเนินการจัดการวจิัยหรือโครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมสี่วนร่วมกบันักศึกษาหรือนักกีฬา 
ที่มีแนวโน้มอยากเลิกและยังไม่อยากเลิกบุหรี่ เพื่อสนับสนุน
การลด ละ เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี ่  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1  ควรมีการศึกษาวจิัยและจัดท าการวิจัย
ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลด ละ 
เลิก การสูบบุหรี่ในกลุ่มนักกีฬาผูท้ี่สูบบุหรี่ และแก้ไขปญัหา
การสูบบุหรี่อย่างมสี่วนร่วม  



119 
 

  2.2  ควรมีการวิจยัและสนับสนุนการเลกิบุหรี่
ของกลุม่นักกฬีามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ที่มคีวามประสงค์
ต้องการเลิกบหุรี่ ในรูปแบบเชิงวิจยัการทดลองเชิงคลินิก 

หรือรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อเป็นการสนับสนุน
ในกระบวนการเลิกบุหรี่ และเพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดการ
เลิกบุหรี่ภายในองค์กรต่อไป  
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