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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะของผูสูบบุหรี่ การปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

ในครอบครัวและชุมชน และความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ในการปองกันการสัมผัส

ควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชนหนองตะครอง จังหวัดนครราชสีมา  เก็บขอมูลในผูสูบบุหรี่

จํานวน 90 คน โดยใชแบบวัดความรูและทัศนคติ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย และทดสอบความสัมพันธ

ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 45.6  มีอายุอยูใน

ชวง 41 ถึง 60 ป รอยละ 35.6 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 61.1 มีรายได

ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 72.2 ผูสูบบุหรี่สวนใหญคือบิดารอยละ 52.7 สูบบุหรี่วันละ 16-20 มวน 

รอยละ 41.1 มีการปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในครอบครัวและชุมชนโดยสวนใหญสูบบุหรี่นอกบาน

รอยละ 71.1 แตขณะสบูมสีมาชกิในครอบครัวอยูดวยรอยละ 28.9 และสูบบหุรีใ่นทีส่าธารณะถึงรอยละ 11.1 กลุม

ตัวอยางสวนใหญรอยละ 96.7 มีความรูอยูในระดับดี (M = 10.89, SD = 1.22) รอยละ 82.2 มีทัศนคติอยูในระดับ

ด ี(M = 46.14, SD = 3.36) และพบวาความรูและทศันคติของผูสบูบหุรีไ่มมคีวามสัมพนัธกนัอยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติ (r = -0.101, p>.05) แมผูสูบบุหร่ีมีความรูและทัศนคติที่ดีตอการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับ

สมาชิกในครอบครัว แตพบวาสมาชิกในครอบครัวและชุมชนยังมีการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ดังนั้นบุคลากร

ทางสาธารณสุข ผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เก่ียวของจึงควรหาแนวทางสงเสริมใหผูสูบบุหร่ีลดหรือเลิกการสูบ

บุหรี่เพื่อลดการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองตอไป 

คําสําคัญ:  ความรู  ทัศนคติ  การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง
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Abstract
 The purposes of this study were to investigate the characteristics of smokers, preventive behaviors 

for secondhand smoke exposure in household and community of Nongtakrong community, and to examine 

the correlation between knowledge and attitude in cigarette smokers toward protecting family members from 

secondhand smoke. This cross-sectional study used a convenience sample of 90 Thai male cigarette smokers 

in Nongtakrong community, Nakhornratchasima. The majority of samples were 41 to 60 years old (35.6%), 

Buddhists (100%), farmers (61.1%). They graduated in secondary school (45.6%) and had income less than 

5,000 baht (US dollar = 34 baht) (72.2%). Research instruments used in this study were Knowledge Test and 

a questionnaire assessing Attitude of Cigarette Smokers toward Protecting Family Members from Secondhand 

Smoke. Descriptive statistics and correlation analysis were used. 

 This study found that the majority of cigarette smokers were father (52.7 %) and smoke 16-20 

cigarettes per day (41.1%). Seventy-one percents of samples smoke outside the house, there were only fi ve 

samples (5.6%) report smoking inside the house. It was note that they smoke while their family members stayed 

in the house (28.9%) and also smoke in public place (11.1%). The cigarette smokers reported good level of 

knowledge toward protecting family members from secondhand smoke (M = 10.89, SD = 1.22) and good level 

of attitude toward protecting family members from secondhand smoke (M = 46.14, SD = 3.36). There was no 

signifi cantly relationship between knowledge and attitude (r = -.101, p›.05). That mean, the cigarette smokers 

who have good knowledge would not have good attitude toward protecting family members from secondhand 

smoke. The fi ndings of this study show that even the cigarette smokers reported in good level of knowledge 

and attitude, the family members and community still exposed to secondhand smoking. Nurses should plan to 

help the cigarette smokers quit smoking for protecting family member from secondhand smoke.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การสูบบุหร่ียังเปนปญหาที่ทุกสังคมยังตอง

เผชญิอยูในปจจบุนั จากสถิตอิงคการอนามัยโลกพบวา

มีผูสูบบุหรี่ทั่วโลกประมาณ 1,300 ลานคนและมี

ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีจํานวน 500 ลานคน หากยัง

มีสถิติการสูบบุหรี่ทั่วโลกยังเปนเชนนี้  อาจจะสงผล

ทําใหมีการเสียชีวิตของผูสูบบุหรี่สูงถึง 10 ลานคน

ตอป (มูลนิธิการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี, 2554) 

สําหรับปญหาการสูบบุหร่ีในประเทศไทย จากผลการ

สาํรวจของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ รวม

กับสํานักงานสถิติแหงชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัย มหดิล ป พ.ศ. 2552 พบวามีผูสบูบหุร่ี12.5 

ลานคน คิดเปนรอยละ 23.7 ของประชากรอายุ 15 ป

ขึ้นไป เพศชายมีอัตราสูบรอยละ 45.6 เพศหญิงรอยละ 

3.1 โดยแบงเปนผูสูบบุหร่ีซองผลิตจากโรงงาน 5 ลาน

คน สบูบหุรีช่นดิมวนเอง 4.5 ลานคน สบูบหุร่ีซองและ

บหุรีม่วนเองปนกนั 2.9 ลานคน (มลูนธิกิารรณรงคเพือ่

การไมสูบบุหรี่, 2554) การสูบบุหร่ีนั้นมีผลกระทบท้ัง

ในทางตรงและทางออม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การ

ดําเนินชีวิต ที่สําคัญ คือ ผลกระทบทางดานรางกาย

ของผูสูบบุหรี่และผูที่ไดสัมผัสควันบุหรี่ปจจุบันพบ

วามีคนท่ัวโลกท่ีเสียชีวิตเพราะบุหรี่ปละ 5 ลานคน 

วันละ 13,700 คน นาทีละ 9.5 คน (สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552)  ซึ่งมีคนไทย

ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีปละ 42,000 คน คิดเปน

วันละ 115 คน หรือชั่วโมงละ 4.7 คน (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2552) 

 การสูบบุหร่ีนอกจากจะมีผลตอตัวผูสูบเอง

แลวยังมีตอผูที่อยูรอบขาง  โดยผูที่อยูรอบขางจะได

รับสารพิษจากควันบุหรี่ไดโดยไมตองเปนผูสูบ ซึ่ง

ควันบุหร่ีที่เกิดจากการเผาไหมที่ปลายบุหร่ีหรือยาสูบ

ชนิดอ่ืนๆที่มักเกิดรวมกับควันที่ถูกพนออกมาจาก

ผูสูบบุหรี่ คือ ควันบุหร่ีมือสอง (secondhand smoke) 

(ยุวลักษณ  ขันอาสา, 2541) หากผูที่อยูรอบขางไดรับ

ควันบุหรี่วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไปจะมีความเสี่ยงตอการ

เปนมะเร็งที่ลําคอมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรี่  มี

โอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งชนิดอื่นๆมากกวาผูที่ไม

สบูบหุร่ีถงึ 2 เทา เส่ียงตอการเปนโรคหัวใจเพ่ิมรอยละ 

25-30  เสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดเพ่ิมรอยละ 20-30  

หญิงต้ังครรภที่ไดรับควันบุหรี่อยางตอเนื่อง เส่ียงตอ

การเกิดครรภเปนพิษ  แทง  คลอดกอนกําหนด  ทารก

ในครรภเจริญเติบโตชาไดสูงกวาหญิงต้ังครรภที่ไมได

รับควันบุหรี่ (มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 

2554) สอดคลองกับงานวิจัยที่ติดตามหญิงต้ังครรภ

ชาวซาอดุอิาระเบยี ซึง่พบวาหญงิตัง้ครรภทีสั่มผสัควนั

บหุรีม่อืสองจะสงผลใหเดก็ทีค่ลอดออกมามนีํา้หนกัตัว

นอยกวา และความยาวลาํตวันอยกวาหญงิตัง้ครรภทีไ่ม

ไดสัมผัสควันบุหรี่มือสอง (Wahabi, Alzeidan, Fayed, 

Mandil, Al-Shaikh, & Esmaeil, 2013) จากสถิติพบวา 

รอยละ 27.2 ของประชากรวัยทํางาน หรือ 3.3 ลานคน 

ไดรับควันบุหรี่มือสองในท่ีทํางาน และรอยละ 39.1 

ของประชากรผูใหญ หรือ 20.5 ลานคนไดรับควัน

บหุรีม่อืสองในบาน (มลูนธิริณรงคเพือ่การไมสบูบหุรี,่ 

2554)  แมพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูที่ไมสูบ

บหุรี ่พ.ศ. 2535 ไดมปีระกาศพืน้ทีส่าธารณะปลอดบุหรี ่ 

แตไมครอบคลุมถึงผูที่ไมสูบบุหรี่ในครัวเรือน  ทําใหผู

ที่อยูในครอบครัวที่มีผูสูบบุหรี่ยังคงไดรับผลกระทบ

จากควันบุหรี่มือสองอยู  (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ

บหุรี,่ 2554)  แมแตเดก็ปวยโรคมะเรง็ยงัไดรบัควนับหุรี่

มอืสองในบานจากการท่ีมคีนในครอบครัวสบูบหุรี ่โดย

มเีพยีงรอยละ 43 ทีเ่ปนครอบครวัเดก็โรคมะเรง็ทีพ่อแม

หามคนในบานสูบบุหร่ีอยางเด็ดขาด (Tyc, Lensing, 

Vukadinovich, & Hovell, 2013) ซึ่งการที่ผูสูบบุหรี่จะ

ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการสัมผัสควัน

บุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวนั้นตองมีการ

เรียนรูและรับรูถึงโทษ พิษภัย และอันตรายจากควัน

บุหรี่มือสองท่ีจะเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวกอน 
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 ความรูเปนส่ิงทีไ่ดมาจากประสบการณ ทาํให

เกิดจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออมซึ่งเปนการ

พัฒนาความสามารถดานสติปญญาและทักษะตางๆ 

(วราภรณ  เขมโชติกูร, 2541) อีกทั้งความรูยังเปนส่ิง

ที่มีผลตอการเกิดทัศนคติโดยการท่ีบุคคลมีความรู

ความเขาใจท่ีดีจะทําใหทัศนคติของบุคคลน้ันเปล่ียน

ไปในทางที่ถูกตอง ซึ่งจะเห็นไดวาความรูและทัศนคติ

เปนส่ิงที่สําคัญตอการปฏิบัติ (วราภรณ  เขมโชติกูร, 

2541) ดังนั้นการจะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีถือเปน

สิง่จาํเปน ถงึแมวาทศันคตไิมใชสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดงาย 

แตถาบคุคลน้ันไดรบัความรู กอ็าจจะทําใหทศันคติของ

บคุคลเปลีย่นแปลงได อกีทัง้ความรูและทศันคตมิคีวาม

สัมพันธกันทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา (ประภาเพ็ญ 

สุวรรณ, 2526) ดังนั้นการเปล่ียนแปลงทัศนคติจึง

ขึ้นอยูกับความรู ถามีความรู ความเขาใจ ทัศนคติจะ

เปล่ียนแปลงได ความรูจงึเปนสวนประกอบข้ันพืน้ฐาน

ของทัศนคติ โดยความรูเปนพฤติกรรมข้ันตนที่ผูเรียน

สามารถจําได  นึกได  โดยมีทัศนคติเปนตัวเชื่อม

ระหวางความรูที่ผูเรียนไดรับกับการกระทําหรือการ

ปฏิบัติ ถาบุคคลใดมีทัศนคติที่ดีรวมกับองคประกอบ

อื่นๆ ที่กระตุนใหปฏิบัติแลว บุคคลจะมีแนวโนมที่

จะกระทําหรือปฏิบัติมากกวาบุคคลท่ีมีทัศนติที่ไมดี 

(ประภาเพญ็ สวุรรณ, 2526) เชนเดยีวกนัหากผูสบูบหุรี่

มคีวามรูเกีย่วกบัผลเสียของการสัมผัสควันบุหร่ีมอืสอง

จะทาํใหมทีศันคติทีด่ ีสงผลตอการแสดงพฤติกรรมใน

การปองกันไมใหสมาชิกในครอบครัวไดสัมผัสควัน

บุหรี่มือสองตอไป

 ในประเทศไทยมีจํานวนผูที่สูบบุหรี่ เปน

ประจําทั้งสิ้น 10.84  ลานคนและภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือมจีาํนวนผูสบูบุหร่ีสงูสดุ 3.5 ลานคน (สาํนกังาน

สถติแิหงชาต,ิ 2552)  จงัหวดันครราชสีมาเปนจงัหวดัที่

มปีระชากรมากท่ีสดุในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ทาง

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรู ทัศนคติ

ของผูสบูบหุรีใ่นการปองกนัไมใหสมาชกิในครอบครวั

ไดสัมผัสควันบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  จาก

ประสบการณที่ไดเขาไปในชุมชนและจากรายงานการ

สํารวจของสถานีอนามัยหนองตะครอง ตําบลหนอง

สรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พบวา 

ชมุชนบานหนองตะครอง หมูที ่3 มผีูสบูบหุร่ีมากทีส่ดุ

ในเขตที่รับผิดชอบ คือ 160  คน จากประชากรท้ังหมด 

696 คน คิดเปนรอยละ 22.99 (สถานีอนามัยหนอง

ตะครอง, 2554) ทางคณะผูวจิยัเหน็วาควรทาํการศึกษา

ลกัษณะของผูสบูบหุรี ่การปองกันการสัมผสัควันบหุรี่

มือสองในครอบครัวและชุมชน  ความรู ทัศนคติของ

ผูสูบบุหรี่ในการปองกันไมใหสมาชิกในครอบครัวได

สัมผัสควันบุหรี่ของชุมชนบานหนองตะครอง อําเภอ

ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากยังไมพบ

รายงานเรื่องเกี่ยวกับความรู ทัศนคติของผูสูบบุหรี่ใน

การปองกันไมใหบคุคลในครอบครัวไดสมัผสัควันบหุรี่

มอืสอง   ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถนําไปใชเปนขอมลู

พื้นฐานในการแกไขปญหาการไดรับควันบุหรี่มือสอง

จากคนในครอบครัวตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย...
 1. เพือ่ศกึษาลักษณะของผูสบูบหุรี ่และการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและ

ชุมชน

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความรูและ

ทัศนคติของผูสูบบุหรี่ ในการปองกันการสัมผัสควัน

บุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัว 
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กรอบแนวคิด
 

ความรูในการปองกัน

การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง

ใหกับสมาชิกในครอบครัว

ทัศนคติในการปองกัน

การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

ใหกับสมาชิกในครอบครัว

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงบรรยายคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาลักษณะของผูสูบบุหรี่ การปองกันการสัมผัส

ควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชน และศึกษา

ความสัมพนัธของความรูและทัศนคติของผูสบูบหุรี ่ใน

การปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิก

ในครอบครัว ในชุมชนบานหนองตะครอง ตาํบลหนอง

สรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร คือ ผูที่สูบบุหร่ีในแตละครัวเรือน

ของชุมชนบานหนองตะครอง อําเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 115 คน ทางผูวิจัยใชเปน

กลุมตัวอยางทั้งหมดโดยแบงเปนกลุมทดสอบความ

เชือ่มัน่ของเครือ่งมอืจาํนวน 25 คน และเปนกลุมตวัอยางที่

รวบรวมขอมลูจาํนวน 90 คนซึง่มคีณุลักษณะ คอืเปนผู

ที่สูบบุหรี่ในแตละครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยูในชุมชนบาน

หนองตะครอง อาํเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสมีา 

สามารถอานหนังสือได ไมมีความพิการทางรางกาย

และจิตใจ ทีท่าํใหเปนอปุสรรคตอการตอบแบบสอบถาม 

และยนิยอมใหความรวมมอืในการเขารวมโครงการวจิยั

 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

จํานวน 3 ชุด ไดแก 

 1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและ

ชุมชน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดในแตละเดือน จํานวน

สมาชิกที่อาศัยอยูในบาน ระยะเวลาในการสูบบุหรี่ 

ปริมาณบุหรี่ที่สูบในแตละวัน บริเวณที่สูบบุหรี่

 2. แบบวัดความรู ของผูสูบบุหรี่ในการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิก

ในครอบครัว จํานวน 12 ขอ ลักษณะคําตอบเปน “ใช” 

และ “ไมใช” ผูวจิยัใหกลุมตวัอยางตอบคําถามแตละขอ

เพียง 1 คําตอบ ซึ่งตรงกับความรูของกลุมตัวอยางมาก

ทีส่ดุ ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมัน่โดย

ใชสูตร KR
20

 ไดคาความเชื่อมั่น .77

 เกณฑคะแนนของระดับความรู

 1-4 คะแนน อยูในระดับ ตํ่า

 5-8 คะแนน อยูในระดับ ปานกลาง

 9-12 คะแนน อยูในระดับ ดี

 3. แบบสอบถามทศันคตขิองผูทีส่บูบหุรีใ่น

การปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิก

ในครอบครัว จาํนวน 12 ขอ ลกัษณะคําตอบเปน ระดับ

ความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก “เห็นดวยอยางยิ่ง” “เห็น

ดวย” “ปานกลาง” “นอย”และ “นอยท่ีสุด”  ผูวิจัย

ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและใหเลือกตอบ

คําถามแตละขอเพียงขอเดียว โดยใหตรงกับทัศนคติ

ของกลุมตัวอยางมากทีส่ดุ ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามหา

คาความเช่ือมัน่โดยใชวธิกีารหาคาสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น .71

 เกณฑคะแนนของระดับทัศนคติ

 1- 12   คะแนน  อยูในระดับ  นอยที่สุด

 13-24  คะแนน  อยูในระดับ  นอย

 25-36  คะแนน  อยูในระดับ  ปานกลาง
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ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

 37- 48 คะแนน  อยูในระดับ  ดี

 49-60  คะแนน  อยูในระดับ  ดีมาก

 คณะผูวจิยัสรางเคร่ืองมือเอง และมีการตรวจ

สอบความตรงของเน้ือหาโดยผูเชีย่วชาญ ไดแก อาจารย

ผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลจิตเวชและงานวิจัยดาน

บุหรี่และสารเสพติด จํานวน 3 ทาน หลังจากปรับแก

เนื้อหาไดแบบสอบถามไปทดสอบผูสูบบุหรี่จํานวน 

25 คน ในหมูบานหนองตะครอง ตําบลหนองสรวง 

อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา แตละคนใช

เวลาในการตอบแบบสอบถามเฉล่ีย 18 นาที  

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขออนุมัติ

โครงการจากคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาล-

บรมราชชนนี นครราชสีมา  และผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยัในมนุษยของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ผูวิจัยเปนผูเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณขอมูลจากผูที่สูบบุหรี่

ในชุมชนบานหนองตะครอง อําเภอขามทะเลสอ 

จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 90 คน โดยผูวิจัยสราง

สมัพนัธภาพโดยการแนะนําตวักับกลุมตวัอยาง อธบิาย

วัตถุประสงคการทําวิจัย ขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามและพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดย

อธิบายใหเขาใจวาการตอบแบบสอบถามนี้ถือเปน

ความลับและใชเพื่อประโยชนของการวิจัยเทานั้น ซึ่ง

กลุมตัวอยางมีสิทธิตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวม

การทําวิจัยไดตามความตองการ จากนั้นผูวิจัยทําการ

สอบถามตามแบบสอบถามและนําขอมูลที่ไดจากการ

ตอบแบบสอบถามท้ังหมดไปวิเคราะหขอมูลตาม

วิธีการทางสถิติตอไป

 การวิเคราะหขอมูล

 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชความถี่และ

รอยละ ทดสอบความรูและทัศนคติของผูสูบบุหร่ีใน

การปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิก

ในครอบครัวและชุมชนโดยการหาคาเฉล่ียและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ

ระหวางความรูและทัศนคติของผูที่สูบบุหรี่ในการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิกใน

ครอบครัวโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Coeffi cient)

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะของผูสูบบุหรี่ และการปองกัน

การสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชน

 กลุมตัวอยางคอืผูสบูบหุรีท่ัง้หมดเปนเพศชาย 

(100%) สวนใหญอายุอยูระหวาง 41-60 ป (35.6%) 

สถานภาพสมรสคู (57.8%) การศึกษาอยูในระดับ

ประถมศึกษา (45.6%) นับถือศาสนาพุทธ (100%) 

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (61.1%) และมี

รายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท (72.2%)

 สวนใหญในบานของกลุมตัวอยางมีสมาชิก

อยูระหวาง 4- 6 คน (48.9%) โดยอาศัยอยูในบาน 

13-18 ชั่วโมงตอวัน (48.9%) และใน 3 เดือนที่ผานมา

มีสมาชิกในบานปวยดวยโรคทางเดินหายใจทั้งหมด 

28 คน (31.1%) ซึ่งปวยดวยโรคหวัด (71.4%) และโรค

ภูมิแพ (28.6%) ตามลําดับ  นอกจากกลุมตัวอยางแลว

ยังมีบุคคลอื่นในครอบครัวที่สูบบุหรี่อีก (32.3%)

 ผูสบูบหุรีส่วนใหญเปนบดิา (52.7%) สบูบหุรี่

มวนเอง (70.0%) สูบวันละ 16-20 มวน (41.1%) สูบ

บุหรี่ในชวงเวลา 08.00 น.- 16.00 น. (56.7%) 

 ในการปองกนัการสมัผสัควนับหุรีม่อืสองใน

ครอบครัวและชุมชนพบวากลุมตัวอยางสูบบุหรี่นอก

บาน (71.1%) แตมีสมาชิกอยูดวยในขณะที่สูบบุหรี่ 

(28.9%) ไมสูบบุหรี่ในที่ทํางาน (51.1%) และไมสูบ

บุหรี่ในที่สาธารณะ (88.9%) 

 2. ความรู และทัศนคติของผูสบูบหุรีใ่นการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิกใน

ครอบครัว
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 กลุมตวัอยางสวนใหญมคีวามรูในการปองกัน

การสัมผัสควันบุหรี่มือสองของสมาชิกในครอบครัว 

อยูในระดับดี (96.7%)  มีความรูอยูในระดับปานกลาง 

(3.3%) ดังตารางที่ 1 และมีทัศนคติในการปองกันการ

สัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวอยู

ในระดบัดีมาก (82.2%) มทีศันคติอยูในระดบัดี (17.8%) 

ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1  จาํนวน รอยละของกลุมตวัอยาง จาํแนกตามระดบัความรูในการปองกันการสมัผสัควนับหุรีม่อืสอง

  ใหกับสมาชิกในครอบครัว (N=90)                                        

  ความรูของผูสุบบุหรี่ จํานวน(N=90) รอยละ

ระดับความรู

 ดี  87 96.7

 ปานกลาง  3 3.3

 ตํ่า  0 0.0 

                                

ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับทัศนคติในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

ของสมาชิกในครอบครัว (N=90)                                     

  ทัศนคติของผูสุบบุหรี่ จํานวน(N=90) รอยละ

ระดับทัศนคติ

 ดีมาก  74 82.2

 ดี  16 17.8

 ปานกลาง  0 0.0

 นอย  0   0.0

 นอยที่สุด  0   0.0

 3. ความสมัพนัธระหวางความรูและทศันคติ

ของผูสูบบุหรี่ในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่

มือสองของสมาชิกในครอบครัว

 ความรูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ในการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของสมาชิกใน

ครอบครัวไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี  3 ความสัมพนัธระหวางความรูและทัศนคติของผูสบูบหุรีใ่นการปองกันการสัมผสัควันบหุรีม่อืสอง

  ใหกับสมาชิกในครอบครัว (N=90)                                     

 คะแนนรวมความรู คะแนนรวมทัศนคติ

คะแนนรวมความรู 1 -.101

คะแนนรวมทัศนคติ -.101ns 1 

 ns (non - signifi cance) p›.05
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผูวิจัยไดแยกอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล

ตามวัตถุประสงคการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 เพื่อศึกษา

ลกัษณะของผูสบูบหุร่ี และการปองกันการสัมผสัควัน

บุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชน

 จาํนวนกลุมตวัอยางเปนเพศชายทัง้หมด 90 คน 

(100%) สอดคลองกับสถานการณการสูบบุหรี่ใน

ประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2552) 

พบวาเพศชายมีอัตราสูบรอยละ 55.6 เพศหญิงรอยละ 

3.1  เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญอยูในวัยทํางาน คือ อยูในชวง 41-60 ป มีจํานวน

ผูสูบบุหรี่มากที่สุด (35.6%) รองลงมาคือ ชวงอายุ 

22-40 ป(33.3%) ทาํใหมปีจจยัในการซือ้หาบหุรีม่าสบู

สอดคลองสถานการณการสูบบุหรี่ที่สํารวจโดยมูลนิธิ

การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่(2554)  ที่พบวาผูสูบ

บุหรี่ 1 ใน 5 กลุมอยูวัยทํางานอายุ 25-59 ป และผูที่อยู

ในวยัทาํงานมสีดัสวนการสบูบหุรีม่ากกวาชวงอายอุืน่ 

เพราะมีรายไดเปนของตนเองสามารถนําไปซ้ือบหุร่ีเพือ่

นาํมาบริโภคได (ทศันา  บญุทอง, สปุราณี อทัธเสรี, สมพร 

สันติประสิทธกุล, เสาวลักษณ วงศนาถ, พูนทรัพย  

โสภารัตน และรพีพร ขวัญเชื้อ, 2550) ระดับการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับประถมศึกษา (45.6%) และมีสถานภาพสมรสคู 

(57.8%)  ประกอบอาชพีเกษตรกรรม (61.1%) มรีายได

อยูในระดบัตํา่กวา  5,000 บาท (72.2%)  ซึง่เปนลกัษณะที่

เหน็ไดโดยทัว่ไปในสงัคมชนบท ทีผู่สบูบหุรีม่กัมอีาชพี

รับจางหรือเกษตรกรรมและการศึกษาอยูในระดับ

ประถมศึกษา ประชาชนกลุมนี้เปนกลุมที่ใชแรงงาน 

มีรายไดไมมาก  การศึกษานอยทําใหขาดความรู  ขาด

โอกาสทางสังคม ประกอบกับเปนกลุมประชากรท่ีตอง

ทํางานหนัก  จึงทําใหเหนื่อยและเครียด  การสูบบุหรี่

หรือยาสูบจึงเปนทางออกท่ีทําใหคลายเครียดได และ

ผูที่มีระดับการศึกษาย่ิงนอยจะยิ่งมีอัตราการสูบบุหรี่

สูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (ทัศนา บุญทอง 

และคณะ, 2550) ชนิดของบุหรี่ที่สูบสวนมาก คือ 

บุหรี่มวนเองหรือยาเสน (70%) สอดคลองกับรายงาน

การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติที่พบวาผูสูบ

ยาเสน(บุหรี่มวนเอง) มีจํานวนรอยละ 50.60 ของผูสูบ

บหุรีท่ัง้ประเทศ (สาํนกังานสถิตแิหงชาติ, 2552) และผู

ที่สูบบุหรี่ในชนบทมักจะสูบบุหรี่ที่มวนเอง ซึ่งมีราคา

ถูกกวาบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน (ทัศนา  บุญทอง 

และคณะ, 2550) ในขณะที่การจัดเก็บภาษียาเสนบุหรี่

มวนเองของประเทศไทยต่ํากวาบุหรี่ชนิดซองถึง 900 

เทา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2554) 

 ในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

ในครอบครัวและชุมชนพบวาผูที่สูบบุหร่ีสวนใหญ 

คือ พอโดยจะสูบขณะท่ีมีสมาชิกในครอบครัวอยูดวย 

ทําใหสมาชิกในครอบครัวสัมผัสควันบุหรี่มือสอง   

สอดคลองกับสถิติการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง พบวา

รอยละ 39.1 ของประชากร หรือ 20.5 ลานคนไดรับ

ควันบุหรี่มือสองในบาน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ

บุหรี่, 2554)  ซึ่งการไดรับควันบุหรี่มือสองเปนการรับ

สารพิษตางๆ จากการเผาไหมบุหรี่เชนเดียวกับที่ผูสูบ

บุหรี่ไดรับ  โรคตางๆที่เกิดในผูที่สูบบุหรี่กวา 25 โรค

จึงมีโอกาสเกิดในผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง เพียงแต

เกดิในสัดสวนทีต่ํา่กวาเทานัน้ ขึน้กับปรมิาณ ระยะเวลา

และความเขมขนในการไดรบัควันบหุรีม่อืสอง (มลูนธิิ

รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2554) จากการศึกษาครั้งนี้

พบวาสมาชิกในครอบครัวถึงรอยละ 28.9 ไดรับควัน

บหุรีม่อืสอง สงผลกระทบตอสุขภาพของผูสมัผสัควัน

บุหรี่มือสองโดยในชวง 3 เดือนท่ีผานมามีสมาชิกใน

ครอบครัวของผูที่สูบบุหร่ีปวยดวยโรคทางเดินหายใจ 

รอยละ 31.1 โดยโรคทีพ่บมากท่ีสดุ คอื โรคหวัด รอยละ 

71.4 รองลงมาคือ โรคภูมิแพ รอยละ 28.6  สอดคลอง

กับการศึกษาของเนาวรัตน เจริญคา (2552) พบวา

ในเด็กเล็กที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง กอใหเกิดความ

เจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ เชน หลอดลม
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อักเสบและปอดบวม สูงกวาเด็กทั่วไป มีอัตราการเกิด

โรคหดืเพิม่ขึน้ เกดิการติดเชือ้ของหสูวนกลาง  และจาก

การทบทวนรายงานวิจัยเกี่ยวกับการสัมผัสควันบุหรี่

มือสองท่ีผานมาของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

พบวาการที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ในบานโดย

เฉพาะพอแม  จะสงผลใหอัตราการเจ็บปวยดวยโรค

ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป

สูงกวาเด็กที่อยูในบานท่ีไมมีคนสูบบุหรี่ถึงสองเทา 

(Tupasi, et al, 1990)

 วตัถุประสงคการวจิยัขอที ่2  เพ่ือศึกษาความ

สัมพันธของความรูและทัศนคติของผูสูบบุหร่ี ในการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกใน

ครอบครัว 

 ผลการวิจัยพบวาความรูของผูสูบหร่ีในการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองของสมาชิกใน

ครอบครัวกลุมตวัอยางสวนใหญอยูในระดับด ี โดยกลุม

ตัวอยางทราบวา การปองกันไมใหบุคลในครอบครัว

ไดสัมผัสควันบุหรี่มือสอง คือการงดสูบบุหรี่ในบาน

และบริเวณที่บุคคลอื่นอยู   ผูที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง

มีโอกาสเปนมะเร็งปอด โรคในระบบทางเดินหายใจ 

เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางทราบถึงอันตรายของการสูบ

บุหรี่วามีผลกับบุคคลรอบขาง อาจเน่ืองมาจากมีการ

รณรงคเกี่ยวกับอันตรายท่ีการสูบบุหรี่และการไดรับ

ควันบุหรี่อยางกวางขวาง ทั้งโฆษณาโทรทัศน ปาย

ประชาสัมพันธตางๆ 

 ทศันคติของผูสบูหร่ีในการปองกันการสัมผสั

ควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวสวนใหญ

อยูในระดับดีมาก  มีความเห็นดวยอยางยิ่งวาการการ

เลิกสูบบุหรี่จะสงผลดีตอตนเองและครอบครัว บาน

ควรเปนสถานที่ปลอดบุหร่ีเพ่ือปองกันอันตรายจาก

การสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง การไมสูบบุหรี่ในบาน

เปนการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองใหกับ

สมาชิกในครอบครัว ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการมีความรู

ที่ดีในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองจาก

การรณรงคเกี่ยวกับอันตรายที่การสูบบุหรี่ทําใหเกิด

ทัศนคติที่ดีตามมา สอดคลองกับประภาเพ็ญ สุวรรณ 

(2526) ที่กลาวไววาการที่บุคคลมีความรูความเขาใจ

ที่ดีจะทําใหทัศนคติของบุคคลน้ันเปล่ียนไปในทางท่ี

ถูกตอง 

 ความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติ

ของผูสูบบุหรี่ในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่

มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัว ของกลุมตัวอยาง

มคีวามสัมพนัธกนัอยางไมมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 

.05 ( r = -.101) อาจอธิบายไดวาการที่บุคคลมีความรู

ดีเปนสวนหนึ่งที่อาจจะทําใหทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดีได แตทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับความรูสึกเดิมที่มีอยู

ตอเร่ืองนั้นๆ หากมีความรูดีแตความรูสึกเดิมที่มีอยู

ไมด ีทศันคติทีม่อีาจจะไมดกีไ็ด เพราะการเปล่ียนแปลง

ทัศนคติไมไดขึ้นอยูกับความรูเพียงอยางเดียว (สุรพงษ 

โสธนะเสถยีร, 2533) และความรูและทศันคติตางทาํให

เกิดการปฏิบัติไดโดยท่ีความรูและทัศนคติไมจําเปน

ตองมีความสัมพันธกัน (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526) 

สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ เขมโชติกูร (2541) 

ที่พบวา ความรูและทัศนคติตอระบบการพยาบาล

เจาของไขของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบุรีรัมยไมมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาผูสูบบุหรี่ในครอบครัว

ทัง้หมดเปนเพศชาย สวนใหญเปนพอ แมทราบวา การ

ปองกันไมใหบุคลในครอบครัวไดสัมผัสควันบุหรี่มือ

สอง คือการงดสูบบุหรี่ในบานและบริเวณที่บุคคลอื่น

อยู  ผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสองมโีอกาสเปนมะเร็งปอด 

โรคในระบบทางเดินหายใจ และมีทัศนคติที่ดีในการ

ปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิกใน

ครอบครัว โดยสวนใหญมีความเห็นดวยอยางยิ่งวา

การเลิกสูบบุหร่ีจะสงผลดีตอตนเองและครอบครัว 

บานควรเปนสถานที่ปลอดบุหรี่เพื่อปองกันอันตราย
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จากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง การไมสูบบุหรี่ใน

บานเปนการปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของ

สมาชิกในครอบครัว แตยังพบวามีสมาชิกในครอบครัว

สัมผัสควันบุหรี่มือสองถึงรอยละ 28.9 และยังมีการ

สูบบุหรี่ในที่สาธารณะถึงรอยละ 11.1 และพบวาความ

รูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ในการปองกันการสัมผัส

ควันบุหรี่มือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวไมมีความ

สมัพนัธกนัอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(r = -0.101, p>.05)

ขอเสนอแนะ
 ผลการวจิยัในครัง้นีพ้บวาความรูและทศันคติ

ของผูสูบบุหรี่ในการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่

มือสองของสมาชิกในครอบครัวในชุมชนหนอง

ตะครอง ตาํบลหนองสรวง อาํเภอขามทะเลสอ  จงัหวดั

นครราชสีมา อยูในระดับดีและดีมาก แตการปองกัน

การสมัผสัควนับหุรีม่อืสองใหกบัสมาชิกในครอบครัว

และชุมชนยังไมดี ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้

 ดานการปฏิบัติการพยาบาล

 1. ควรมกีารจดัทาํโครงการครอบครวัปลอด

บุหรี่ เพื่อลดอัตราการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง

 2. ควรจัดรณรงคดานการใหความรูแก

ประชาชน โดยประสานความรวมมอืจากชมุชน เจาหนาที่

สาธารณสุข ผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจาํหมูบาน เพือ่เปนเครอืขายในการสรางใหชมุชน

เปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี

 3. ควรจัดโครงการเลิกบุหรี่ใหกับคนใน

ชุมชนท่ีกําลังสูบ และปองกันการติดบุหรี่ในคนท่ียัง

ไมไดสูบหรือสูบบาง

 ดานการวิจัย

 1. ควรมกีารทาํวจิยัเก่ียวกบัปจจยัทีม่ผีลตอ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบานและที่สาธารณะ

 2. ควรมีการทําวิจัยเปรียบเทียบความรู 

ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบานของ

ชุมชนเมืองและชนบท

 3. ควรทํ าวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ เพื่ อ ศึกษา

ปรากฏการณการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองของบุคคล

ในครอบครัวที่มีสมาชิกติดบุหรี่
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