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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการรับรู้ผลกระทบจากการ
สูบ บุ หรี่ข องนัก ศึ ก ษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธนบุรี โดยแบ่งลัก ษณะของการศึก ษา
ดังนี้คือ ศึกษาความแตกต่างของการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของ นักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ระหว่างภาคปกติกับภาคสมทบ การมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ต่างกัน การรับรู้เรื่องบุหรี่และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่างกัน การแสดงความคิดเห็น แนวทางใน
การป้ อ งกั น หรื อ ลด ละ เลิ ก การสู บ บุ ห รี่ ต่ า งกั น และข้ อ เสนอแนะและแนวทางให้ กั บ
สถาบันการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ในปีการศึกษา 2552 จานวน 274 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบมีชั้น ภูมิ โดยใช้คณะวิชาเป็น
ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า จากการวิจัยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาพบว่า มีอัตราส่วนของ
นักศึกษาที่ไม่สูบบุหรี่มากว่านักศึกษาที่สูบบุหรี่ โดยส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยถึงร้อยละ 35.8 และ
เคยสูบแต่เลิกแล้วร้อยละ 16.4 โดยผู้ที่สูบบุหรี่นั้นมักจะสูบบุหรี่คนเดียวและสูบที่บ้านหรือที่พักอาศัย
ของตนเองและมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 501-1,000 บาท และผู้ที่สูบบุหรี่แต่เลิกแล้วนั้นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เลิก
บุหรี่ก็คือ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหรือเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาที่มีทักษะใน
ด้านที่รับรู้จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดมากเช่นเดียวกัน และทักษะทาง
สังคมที่มีความสาคัญมากที่สุดที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด
คาสาคัญ : พฤติกรรมการสูบบุหรี่ / การรับรู้ผลกระทบจากการสูบบุหรี่

ค
Research Title SMOKING BEHAVIOR AND PERCEPTION OF IMPACT ON CIGARETTE
SMOKER OF ENGINEERING STUDENT AT THONBURI UNIVERSITY
Researcher
Thanee Aumal Banchar sriwirote and Akeratana Noppakant
Institution
Thonburi University
B.E.
2009

Abstract
The objectives of this research were to study the smoking bevavior and perception of
impact on cigarette smoker of engineering student . The sample group was 274 students in the
academic year 2009 at Thonburi University. These samples were selected by stratified random
sampling from major. Tool for studying was questionnaire which consisted of symptom of stress,
symptom of anxiety, and management of stress and anxiety with reliability . Statistics for data
analysis were percentage, mean, standard error of mean, analysis of variance, logistic regression
method, and Pearson’s correlation coefficients.
The results from this study showed that students are not smoking more than another and
student never smoke cigarette are 35.8 percent ,but some student used to smoked and quit smoked
are 16.4 percent. Then cause of quit smoked are lose a lot of money and never anything better. From
this research student can protect themselves from any kind of drug and most of student have a
knowledge to surviving in soceity .
Keywords : smoking behavior / Perception of impact on cigarette smoking

