
บทท่ี 4 ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

จากการส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลได้

ทั้งหมด 206 ชดุ  

โดยค าถามในแบบสอบถามออนไลน์จะประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลทัว่ไป, ขอ้มูลดา้น

ครอบครัว, ทศันคติของผูท้  าแบบสอบถามต่อการสูบบุหร่ี, ดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา ซ่ึงค าถามในแต่

ละขอ้จะสะทอ้นถึงปัจจยัที่ตั้งสมมุติฐานไวเ้บื้อตน้  

4.1 ผลกำรส ำรวจ 

  ผลการส ารวจส่วนที่ 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย โดยมีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 51 , 

ช่วงอายุที่พบส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 21-30 ปี อยู่ที่ร้อยละ 36.9 , ระดบัการศึกษาที่ส ารวจพบว่าส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีอยู่ที่ 103 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51 , สถานภาพการท างานrบว่าส่วนใหญ่เป็น

การท างานประจ า (Full time) 145 คนหรือร้อยละ70.4 ,ลกัษณะอาชีพที่ส ารวจพบส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน/

ลูกจา้งรัฐ ถึง 76 คนหรือร้อยละ 40.9 , รายไดห้ลกัและเสริมโดยเฉล่ียต่อเดือน จะอยู่ที่ 15,001-25,000 บาท 

จ านวน 81 คนหรือร้อยละ 39.3 และสถานภาพสมรสเป็นโสด จ านวน 127 คน หรือร้อยละ 61.7  

 

ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลทัว่ไป 

ตัวแปร จ ำนวน สัดส่วน 
เพศ   
ชาย  105 51 
หญิง 81 39.3 
เพศทางเลือก 20 9.7 
ช่วงอำย ุ   
18-20ปี 34 16.5 
21-30ปี 76 36.9 
31-40ปี 49 23.8 
   



ตวัแปร ตวัแปร จ านวน 
41-50ปี 30 14.6 
51-60ปี 9 4.4 
61ปี ข้ึนไป 8 3.9 
ระดับกำรศึกษำ   
ต ่ากว่าม.1 7 3.4 
ม.1-ม.3 5 2.4 
ม.4-ม.6 15 7.3 
ปวส. / ปวช. 17 8.3 
ปริญญาตรี 103 50 
ปริญญาโท 47 22.8 
ปริญญาโทข้ึนไป 12 5.8 
 สถำนภำพกำรท ำงำน   
ว่างงาน 32 15.5 
งานประจ า (Full time) 145 70.4 
งานชัว่คราว (Part time) 29 14.1 
ลักษณะอำชีพ   

พนกังานเอกชน/ลูกจา้งรัฐ 76 40.9 
ขา้ราชการ 24 12.9 
รัฐวิสาหกิจ 38 20.4 
พนกังานชัว่คราว 11 5.9 
นกัเรียน/นกัศึกษา 10 5.4 
อาชีพอิสระ (อาทิ เช่น freelance, ขายสินคา้ออนไลน์) 21 11.3 
อ่ืน ๆ 6 3.2 
รำยได้หลัก+เสริม โดยเฉลีย่ต่อเดือน   
ต ่ากว่า 9,000 27 13.1 
9,000-15,000 บาท. 32 15.5 
15,001-25,000 บาท 81 39.3 
25,001-40,000 บาท 51 24.8 



ตวัแปร ตวัแปร จ านวน 
40,001 บาทข้ึนไป 15 7.3 
สถำนภำพสมรส   
โสด 127 61.7 
แต่งงานแลว้ 59 28.6 
หย่าร้าง 15 7.3 
หมา้ย 5 2.4 

 

  ผลการส ารวจส่วนที่ 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามพกัอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ จ านวน 88 คนหรือ

คิดเนร้อยละ 42.7, สถานภาพบิดามารดางอาศยัอยู่ดว้ยกนั จ านวน 136 คนหรือร้อยละ 66, สถานภาพ

ความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นปกติ อบอุ่นดี จ านวน 156 คนหรือร้อยละ 75.7, และภายในบา้นพกัของผูต้อบ

แบบสอบถามมีผูสู้บบุหร่ีจ านวนถึง 156 คนหรือร้อยละ 49.5   

ส่วนที่ 2 : ข้อมลูด้านครอบครัว 

ตัวแปร จ ำนวน สัดส่วน 
ท่ำนพักอำศัยอยู่กับใคร   

พ่อแม่ 88 42.7 
ญาติ 21 10.2 
เพื่อน 26 12.6 
แฟนหรือคู่สมรส 53 25.7 
พกัอาศยัคนเดียว 18 8.7 
สถำนภำพบิดำมำรดำ   

อยู่ดว้ยกนั. 136 66 
แยกทางกนั. 39 18.9 
พ่อหรือแม่เสียชีวิต. 18 8.7 
พ่อแม่เสียชีวิตทั้งคู่ 13 6.3 
ท่ำนคิดว่ำสถำนภำพควำมสัมพันธ์กับครอบครัวท่ำนเป็นอย่ำงไร   
ปกติเหมือนครอบครัวทัว่ไป 156 75.7 
มีการทะเลาะกนับ่อยครั้ ง 38 18.4 



ตวัแปร จ านวน สัดส่วน 
ท่านอยู่คนเดียว 12 5.8 
ที่บ้ำนท่ำนมีคนในครอบครัว(พ่อ,แม่,ญำติพี่น้อง,คนในบ้ำน)สูบบุหร่ีหรือไม่   
มี 102 49.5 
ไม่มี 94 45.6 
ท่านอยู่คนเดียว 10 4.9 

 

 ผลการส ารวจส่วนที่ 3 : ทศันคติของท่านต่อการสูบบุหร่ี จะเป็นการตอบลกัษณะให้คะแนน 

โดย มากที่สุด = 5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยที่สุด=1 โดยผูต้อบแบบสอบถาม การทศันคติต่อการสูบ

บุหร่ีจะส่งผลกระทบต่อคนรอบขา้ง ตอบ 3 หรือปานกลางจ านวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 35.4, การให้ความส าคญั

กบัการมีสถานที่สูบบุหร่ีโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ ตอบ 5 หรือมากที่สุดจ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ33.5, 

การสูบบุหร่ีสามารถอาการเครียดลงได ้ตอบ 3 หรือปานกลางจ านวน 87 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 42.2  

 

ส่วนที่ 3 : ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการสบูบุหร่ี 

ตัวแปร จ ำนวน สัดส่วน 

กำรสูบบุหร่ีจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้ำง มำกน้อยเพยีงใด   

นอ้ยที่สุด 22 10.7 
นอ้ย 27 13.1 
ปานกลาง 73 35.4 
มาก 45 21.8 
มากที่สุด 39 18.9 
กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรมีสถำนที่สูบบุหร่ีโดยเฉพำะ ในสถำนที่สำธำรณะ   

นอ้ยที่สุด 9 4.4 
นอ้ย 18 8.7 
ปานกลาง 49 23.8 
มาก 61 29.6 
มากที่สุด 69 33.5 
   



ตวัแปร จ านวน สัดส่วน 
กำรสูบบุหร่ีสำมำรถอำกำรเครียดลงได้   
นอ้ยที่สุด 16 7.8 
นอ้ย 28 13.6 
ปานกลาง 87 42.2 
มาก 67 32.5 
มากที่สุด 8 3.9 

 

 ผลการส ารวจส่วนที่ 4 : ดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา โดย ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อรูปภาพที่ตดิอยู่บนซองบุหร่ี นั้นน่ากลวั จ านวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 69.9,  ความคิดเห็นคิดเห็น

เก่ียวกบัการรณรงคเ์ลิกบุหร่ี เห็นดว้ยจ านวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ 88.3, ความคิดเห็นเก่ียวกบัการที่ร้านสะดวก

ซ้ือน าป้ายมาปิดชั้นวางบุหร่ี เห็นดว้ยจ านวน 156 คนคิดเป็นร้อยละ 75.7 

ส่วนที่ 4 : ดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา 

ตัวแปร จ ำนวน สัดส่วน 

ควำมคิดเห็นต่อรูปภำพที่ติดอยู่บนซองบุหร่ี   

น่ากลวั 76 36.9 
ไม่น่ากลวั 59 28.6 
เฉยๆ 71 34.5 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรณรงค์เลิกบุหร่ี   
ไม่เห็นดว้ย 24 11.7 
เห็นดว้ย 182 88.3 
ควำมคิดเห็นต่อกำรที่ร้ำนสะดวกซ้ือน ำป้ำยมำปิดช้ันวำงบุหร่ี   
ไม่เห็นดว้ย 50 24.3 
เห็นดว้ย 156 75.7 

 

 

 



4.2 ขั้นตอนหลังจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2.1 ท าการแปลงค่าที่ไดท้ั้งหมดให้อยู่ในรูปตารางเพื่อง่ายต่อการจ าแนกขอ้มูล 
4.2.2 แปลงค่าค าตอบที่ไดจ้ากกการส ารวจ ในขอ้ที่มีลกัษณะค าตอบเป็น ตวัแปรกลุ่ม 2 ค่า 

(Dichotomous) เป็นตงัเลข 1 และ 0 ในขอ้ที่มี 2 ค าตอบ หรือแบ่งกลุ่มเป็น 2 ค าตอบ  
4.2.3 ในส่วนของขอ้ที่มีค าตอบ มากกว่า 1 ค าตอบ หรือ ตวัแปรกลุ่มที่มีมากกว่า 2 ค่าข้ึนไป 

ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้ง Nominal และ Ordinal ให้ท าการแปลงค่าให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy 
Variables) แลว้ใส่ค่าลงไปในตาราง น าตารางไปรันในโปรแกรมทางเศรษฐมิติ SPSS 
โดยแต่ละขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ตัวแปร สัญลักษณ์  ควำมหมำย 

เพศ GenMale_1                     เพศชาย=1, เพศทางเลือก,หญิง =0 
   
ช่วงอายุ Age(18-30)_1                     18-30ปี= 1 / นอกนั้น =0 
 Age(31-50)_1                     31-50ปี = 1 / นอกนั้น =0 
 
ระดบัการศึกษา 

Age(51+) 
Edu-Low_1  
Edu-Mid_1 

51ปีข้ึนไป =1 / นอกนั้น =0 
ตั้งแต่ระดบั ม.6 ลงมา = 1 / นอกนั้น =0 
ปวช.,ปวส.,-ปริญญาตรี =1 / นอกนั้น =0 

 Edu-Hi_1 ปริญญาโทข้ึนไป=1 / นอกนั้น =0 
   
สถานภาพการท างาน 
 
 
 
ลกัษณะอาชีพ 
 

JobSta-Per_1 
JobSta-Fre_1 
JobSta-Un_1 
 
Job-Midsta_1 
 
Job-Stab_1 
Job-Nostab_1 

งานประจ า= 1 / นอกนั้น =0 
งานชัว่คราว=1 /นอกนั้น =0 
ว่างงาน =1 / นอกนั้น =0 
 
เอกชน, ลูกจา้งรัฐ, พนกังานชัว่คราว= 1/ 
นอกนั้น =0 
รัฐวิสาหกิจ, ขา้ราชการ =1 / นอกนั้น =0 
ฟรีแลนซ,์ นกัเรียน, นกัศึกษา = 1 / 
นอกนั้น =0 

 

 



 

ตัวแปร สัญลักษณ์  ควำมหมำย 

ระดบัรายได ้ Inc-Low_1 ต ่ากว่า 9,000-15,000 บาท= 1/ นอกนั้น =0 
 
 
สถานภาพสมรส 
พกัอาศยัอยู่กบัใคร 
 
 
 
สถานภาพบิดามารดา 
 
 
 
ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว 
 
 
สมาชิกในบา้นมีคนสูบบุหร่ี
หรือไม่ 
 
การสูบบุหร่ีส่งผลต่อคนรอบ
ขา้งมากนอ้ยเพียงใด 
 

Inc-Mid_1 
Inc-Hi_1 
Married_1 
Staywith-Par_1 
 
Staywith-Alo_1 
Staywith-Frd_1 
ParSta-Tgh_1 
ParSta-Div_1 
ParSta-Die_1 
 
FamSta-Fgt_1 
FamSta-Alo_1 
FamSta-Lov_1 
FamSmo_Y1 
 
 
EffectAro 

15,001-25,000 บาท =1 / นอกนั้น =0 
มากกว่า 25,001 บาท =1 นอกนั้น =0 
แต่งงานแลว้ = 1/โสด,หมา้ย,หย่าร้าง =0 
พ่อแม่, ญาติ, แฟนหรือคู่สมรส= 1/ 
นอกนั้น = 0 
อยู่คนเดียว=1/ นอกนั้น = 0 
เพื่อน=1/ นอกนั้น = 0 
อยู่ดว้ยกนั= 1/ นอกนั้น = 0 
พ่อแม่แยกทางกนั=1/ นอกนั้น = 0 
พ่อแม่เสียชีวิต, พ่อหรือแม่  เสียชีวติ=1 / 
นอกนั้น = 0 
ทะเลาะกนับ่อย=1/ นอกนั้น = 0 
อยู่คนเดียว=1 / นอกนั้น = 0 
ปกติ=1 / นอกนั้น = 0 
มี= 1/ไม่ม,ี อยู่คนเดียว = 0 

 
 
ให้คะแนน นอ้ยที่สุด ไป มากที่สุด (1-5)  
 

การให้ความส าคญักบัการมี
ห้องสูบบุหร่ีกกัเก็บควนัได้ 
 

Smokeroom ให้คะแนน นอ้ยที่สุด ไป มากที่สุด (1-5)  
 

การสูบบุหร่ีสามารถช่วยลด
ความเครียดมากนอ้ยเพียงใด 

strain ให้คะแนน นอ้ยที่สุด ไป มากที่สุด (1-5) 

   



ตวัแปร สัญลกัษณ์  ความหมาย 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
กบัรูปภาพอนัน่ากลวัที่อยู่
บนซองบุหร่ี 

PackFear_Y น่ากลวั = 1/ไม่น่ากลวั,เฉย ๆ=0 

   
ท่านคิดเห็นอย่างไรกบัการ
รณรงคเ์ลิกบุหร่ี 

Campaign_Y1 เห็นดว้ย = 1/ไม่เห็นดว้ย = 0 

   
ท่านคิดเห็นอย่างไรกบัการที่
ร้านสะดวกซ้ือน าป้ายมาปิด
ชั้นวางบุหร่ี 

Seven_Y1 เห็นดว้ย = 1/ไม่เห็นดว้ย = 0 

   
ท่านเคยสูบบุหร่ีหรือไม่ Ever_Y1 ไม่เคย = 0/ เคย= 1 

 

4.3 ผลกำรวิจัย  

  ในการศึกษาน้ีจะใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค แบบ Binary Logistic ซ่ึงจะ
อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระดา้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นทัว่ไป, 
ดา้นครอบครัว, ดา้นทศันคติ, ดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา โดยงานวิจยัน้ีจะน าเสนอ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 2 รูปแบบ คือ  
 
รูปแบบที ่1. วิเคราะห ์ปัจจยัดา้นทศันคติ, ดา้นทัว่ไป, ดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา ส่งผลต่อ
การสูบบุหร่ีมากนอ้ยเพียงใด  
 
รูปแบบที่ 2. วิเคราะห์ ปัจจยัดา้นทศันคติ, ดา้นทัว่ไป, ดา้นการประชาสัมพนัธ์โฆษณา และไดเ้พิ่ม
ตวัแปรดา้นครอบครัวลงไปในสมการและการวิเคราะห์ผล เพื่อจะทดสอบสมุตติฐานว่าปัจจยัดา้น
ครอบครัวนั้นส่งผลอย่างไรกบัการสูบบุหร่ี 
  
 
 
 



รูปแบบที่ 1  วเิคราะห์ ปัจจยัดา้นทศันคติ, ดา้นทัว่ไป, ดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา  

สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี  

Ever1=α+β1GenMale_1+β2 Age(31-50)_1+β3 Age(51+)_1+ β4 Edu-Mid_1+ β5 Edu-Hig_1+ β6 JobSta-
Per_1+ β7 JobSta-Fre_1 + β12 Job-Stab_1+ β13 Job-Nostab_1+ β14 Income-Mid_1 + β15 Income-Hi_1 + β16 
Married_1 + β17 EffectAro + β18Smokeroom+β19strain+ β20PackFear_Y + β21PackFear_Y + 

β22Campaign_Y1+ β22Seven_Y1+ε  
  

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a GenMale_1 1.543 .392 15.493 1 .000 4.677 2.169 10.082 

Age(31-50)_1 .238 .453 .276 1 .599 1.269 .522 3.084 

Age(51+)_1 .355 .794 .199 1 .655 1.425 .301 6.759 

Edu-Mid_1 1.463 .633 5.333 1 .021 4.318 1.248 14.946 

Edu-Hig_1 1.255 .736 2.906 1 .088 3.509 .829 14.856 

JobSta-Per_1 -.861 .513 2.812 1 .094 .423 .155 1.156 

JobSta-Fre_1 -.232 .674 .118 1 .731 .793 .212 2.972 

Job-Stab_1 .263 .462 .324 1 .569 1.301 .526 3.216 

Job-Nostab_1 .282 .549 .263 1 .608 1.326 .452 3.892 

Income-Mid_1 .200 .478 .176 1 .675 1.222 .479 3.120 

Income-Hi_1 .334 .835 .160 1 .689 1.396 .272 7.171 

Married_1 -.359 .491 .534 1 .465 .699 .267 1.828 

EffectAro -.321 .214 2.254 1 .133 .726 .478 1.103 

Smokeroom .259 .226 1.309 1 .253 1.296 .831 2.019 

strain .421 .213 3.928 1 .047 1.524 1.005 2.311 

PackFear_Y -1.085 .424 6.545 1 .011 .338 .147 .776 

Campaign_Y1 2.445 .679 12.985 1 .000 11.533 3.050 43.606 

Seven_Y1 -1.289 .472 7.450 1 .006 .275 .109 .695 

Constant -4.025 1.395 8.329 1 .004 .018   

รูปแบบท่ี 1  วิเคราะห์ ปัจจยัด้านทศันคติ, ด้านทัว่ไป, ด้านการประชาสมัพนัธ์และโฆษณา 



ผลการวิเคราะห์ รูปแบบที่ 1 พบว่า ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศชาย (GenMale_1), ระดบัการศึกษา ปวช., 

ปวส., ปริญญาตรี (Edu-Mid_1), ความเครียด (strain), รูปภาพน่ากลวัที่อยู่บนซองบุหร่ี (PackFear_Y), การ

รณรงคง์ดสูบบุหร่ี(Campaign_Y1), การน าแผ่นป้ายมาปิดบนช่อขายบุหร่ีในร้านคา้ต่าง ๆ (Seven_Y1) มีผลต่อ

การสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 โดย 

-โอกาสที่จะสูบบุหร่ีของเพศชาย เพิ่มข้ึน เท่ากบั 4.67 เท่า หรือ  เมื่อเทียบกบัเพศหญิงและเพศทางเลือก  

-คนที่จบระดบัการศึกษาระดบั ปวช., ปวส., ปริญญาตรีมีโอกาสสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนเท่ากบั 4.318 เท่า เมื่อ

เทียบกบั คนที่จบระดบัการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาลงมา  

-ทศันคติเห็นดว้ยกบัการสูบบุหร่ีช่วยลดความเครียด เพิ่มข้ึน 1 หน่วย มีโอกาสท าให้การสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 

1.52 เท่า เมื่อเทียบกบัคนที่ไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัการสูบบุหร่ีชว่ยลดความเครียดได ้ 

-คนที่รู้สึกกลวัรูปภาพน่ากลวับนซองบุหร่ีมีแนวโนม้ว่าจะสูบบุหร่ีลดลงเท่ากบั 0.338 เท่า หรือ 66% 

(0.338-1)*100))  เมื่อเทียบกบั คนที่คิดว่ารูปภาพซองบุหร่ีไมน่่ากลวัหรือรู้สึกเฉย ๆ  

-ในขณะที่คนที่เห็นดว้ยกบัการรณรงคง์ดสูบบุหร่ี มีโอกาสที่จะสูบบุหร่ีเพิม่ข้ึน เท่ากบั 11.53 เท่า เมื่อ

เทียบกบัคนที่ไม่เห็นดว้ยกบัการรณรงคง์ดสูบบุหร่ี  

-คนที่เห็นดว้ยกบัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน มีโอกาสที่จะลดการสูบบุหร่ีลง เท่ากบั 

0.275 เท่า หรือ 73% (0.275-1)*100)) ของคนที่ไม่เห็นดว้ยกบัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน  

 

 
รูปแบบที่ 2  วเิคราะห์ ปัจจยัดา้นทศันคติ, ดา้นทัว่ไป, ดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณาและดา้นครอบครัว  

สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี  

Ever1=α+β1GenMale_1+β2 Age(31-50)_1+β3 Age(51+)_1+ β4 Edu-Mid_1+ β5 Edu-Hig_1+ β6 JobSta-
Per_1+ β7 JobSta-Fre_1 + β12 Job-Stab_1+ β13 Job-Nostab_1+ β14 Income-Mid_1 + β15 Income-Hi_1 + 
β16 Married_1 + β17 EffectAro + β18Smokeroom+β19strain+ β20PackFear_Y + β21PackFear_Y + 

β22Campaign_Y1+β22Seven_Y1+ β23Staywith-Alo_1+ β24Staywith-Frd_1+ β25ParSta-Div_1+ β26ParSta-
Die_1+ β27FamSta-Alo_1+ β28FamSta-Lov_1+ε  

 



 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a GenMale_1 1.573 .406 14.972 1 .000 4.820 2.173 10.691 

Age(31-50)_1 .134 .468 .082 1 .775 1.143 .457 2.858 

Age(51+)_1 -.136 .914 .022 1 .882 .873 .146 5.230 

Edu-Mid_1 1.534 .666 5.298 1 .021 4.635 1.256 17.106 

Edu-Hig_1 1.249 .792 2.490 1 .115 3.488 .739 16.458 

JobSta-Per_1 -1.054 .544 3.746 1 .053 .349 .120 1.013 

JobSta-Fre_1 -.321 .689 .217 1 .641 .726 .188 2.798 

Job-Stab_1 .287 .476 .363 1 .547 1.332 .524 3.386 

Job-Nostab_1 .241 .564 .182 1 .670 1.272 .421 3.842 

Income-Mid_1 .095 .498 .036 1 .849 1.100 .414 2.919 

Income-Hi_1 .102 .874 .014 1 .907 1.108 .200 6.144 

Married_1 -.537 .515 1.085 1 .298 .585 .213 1.605 

EffectAro -.346 .219 2.491 1 .114 .708 .461 1.087 

Smokeroom .244 .232 1.100 1 .294 1.276 .809 2.011 

strain .408 .217 3.551 1 .060 1.504 .984 2.300 

PackFear_Y -1.194 .446 7.175 1 .007 .303 .126 .726 

Campaign_Y1 2.586 .707 13.395 1 .000 13.280 3.324 53.052 

Seven_Y1 -1.360 .486 7.820 1 .005 .257 .099 .666 

Staywith-Alo_1 .372 .739 .253 1 .615 1.451 .341 6.180 

Staywith-Frd_1 -.858 .653 1.728 1 .189 .424 .118 1.524 

ParSta-Div_1 .266 .509 .273 1 .601 1.305 .481 3.543 

ParSta-Die_1 .936 .657 2.032 1 .154 2.550 .704 9.238 

FamSta-Alo_1 -.798 1.104 .522 1 .470 .450 .052 3.922 

FamSta-Lov_1 .113 .529 .046 1 .830 1.120 .397 3.157 

Constant -3.771 1.448 6.786 1 .009 .023   

รูปแบบที่ 2. วิเคราะห์ ปัจจัยด้านทัศนคติ, ด้านทั่วไป, ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านครอบครัว  

 
 

 



 

ผลการวิเคราะห์ รูปแบบที่ 2 พบว่า หลงัจากที่เพิ่มตวัแปรดา้นครอบครัวเขา้ไปในสมการ โดยคงตวัแปร

ก่อนหน้าน้ี คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ, ดา้นทัว่ไป, ดา้นการประชาสัมพนัธ์โฆษณา ส่งผลท าให้ตวัแปรที่มีผลต่อการ

สูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 ลดลงเหลือ 5 ตวั จากรูปแบบสมการที่ 1 ที่มตีวัแปรถึง 6 ตวั ซ่ึงตวั

แปรที่มีผลต่อการสูบบุหร่ี ทั้ง 5 ตวันั้นไม่มีตวัแปรดา้นครอบครัวที่ใส่เขา้ไปภายหลงัเลย โดยตวัแปรที่มีผลต่อ

การสูบบุหร่ีที่ระดบันยัส าคญัที่ระดบั 0.05  ไดแ้ก่ เพศชาย (GenMale_1), ระดบัการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญา

ตรี (Edu-Mid_1), รูปภาพน่ากลวัที่อยู่บนซองบุหร่ี (PackFear_Y), การรณรงคง์ดสูบบุหร่ี(Campaign_Y1), การ

น าแผ่นป้ายมาปิดบนช่อขายบุหร่ีในร้านคา้ต่าง ๆ (Seven_Y1) โดย  

-โอกาสที่เพศชายจะสูบบุหร่ีนั้นเพิ่มมากข้ึน เท่ากบั 4.82 เท่า เมื่อเทียบกบัเพศหญิงละเพศทางเลือก 

- คนที่จบการศึกษาระดบัการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี มีโอกาสที่จะสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั 4.64 

เท่า ของคนที่จบระดบัการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาลงมา  

-คนที่รู้สึกกลวั รูปภาพน่ากลวับนซองบุหร่ี มีแนวโนม้ว่าจะลดการสูบบุหร่ี เท่ากบั 0.303 เท่า เมื่อเทียบ

กบัคนที่รู้สึกไม่กลวัหรือเฉย ๆ กบัภาพน่ากลวับนซองบุหร่ี  

-โอกาสที่คนที่เห็นดว้ยกบัการรณรงคง์ดสูบบุหร่ี จะสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน เท่ากบั 13.28 เท่าเมื่อเทียบกบั

คนที่ไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัการรณรงคง์ดสูบบุร่ี 

-คนที่เห็นดว้ยกบัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน มีโอกาสที่จะลดการสูบบุหร่ีลง เท่ากบั 

0.275 เท่า ของคนที่ไม่เห็นดว้ยกบัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน  

4.4 วิเครำะห์ผลลัพธ์ทีไ่ด้จำกกำรเพิ่มตัวแปรด้ำนครอบครัวไปในสมกำร  
  จากการที่ทดลองวิเคราะห์สมการ ทั้ง 2 รูปแบบ นั้น พบว่าเมื่อน าตวัแปรดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ 
การที่ผูต้อบแบบสอบถามพกัอาศยัอยู่กบัเพื่อน หรือ อยู่คนเดียว , ปัญหาภายในครอบครัว ที่พ่อแม่แยกทาง
กนั, พ่อแม่คนใดคนหน่ึง หรือทั้งคู่เสียชีวิต, หรือแมก้ระทัง่ครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นให้กนัเสมอ 
นั้นส่งผลให้ ตวัจ านวนแปรที่มีผลต่อการสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัลดลง  
  โดยปัจจยัดา้นครอบครัวที่กล่าวมานั้น ไม่ปรากฏตวัแปรตวัใดเลย ที่ส่งผลต่อการสูบบุหร่ีอย่าง
มีนยัส าคญั ตวัแปรที่ไม่มีผลต่อการสูบบุหร่ี เมื่อน าตวัแปรดา้นครอบครัวเขา้มาในสมการ คือตวัแปรการสูบ
บุหร่ีช่วยลดความเครียดได ้(strain)  



  นอกจากลดจ านวนตวัแปรมีผลต่อการสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัลดลงนั้น ตวัแปรดา้นครอบครัว
นั้นยงัส่งผล ต่อการเปล่ียนแปลงค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (Exp(B)) ของตวัแปรแต่ละค่าที่มีผลต่อ
การสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัเปล่ียนแปลงไปดว้ย ไดแ้ก่  
 
 
-ตวัแปรเพศ เมื่อเพิ่มตวัแปรครอบครัวเขา้ไปในสมการ ท าใหเ้พศชายมีโอกาสสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนจากเดิม 4.677 
เท่าเป็น 4.82 เท่า   

 
 
 
-ตวัแปรระดบัการศึกษาระดบั ปวช., ปวส., ปริญญาตรี เมื่อเพิ่มตวัแปรครอบครัวเขา้ไปในสมการท าให้คนที่
จบจากระดบั ปวช., ปวส., ปริญญาตรีมีโอกาสสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน จากเดิม 4.318  เท่า เป็น 4.635 เท่า    

 
 
 
-ตวัแปรภาพน่ากลวับนซองบุหร่ี เมื่อเพิ่มตวัแปรครอบครัวเขา้ไปในสมการท าให้คนที่คนที่กลวัรูปภาพน่า
กลวับนซองบุหร่ี มีแนวโนม้ที่จะลดการสูบบุหร่ีลงนอ้ยลง จากเดิม 0.338 เท่าเป็น 0.303 เท่า    

 
 

-ตวัแปรการรณรงคง์ดสูบบุหร่ี เมื่อเพิ่มตวัแปรครอบครัวเขา้ไปในสมการ ท าให้คนที่เห็นดว้ยกบัการรณรงคง์ด

สูบบุหร่ี มีโอกาสที่จะสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน จากเดิม 11.533 เทา่เป็น 13.28 เท่า  

 

 

GenMale_1 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

1.543 0.392 15.493 1 0 4.677 2.169 10.082

Add Fam Var 1.573 0.406 14.972 1 0 4.82 2.173 10.691

Edu-Mid_1 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

1.463 0.633 5.333 1 0.021 4.318 1.248 14.946

Add Fam Var 1.534 0.666 5.298 1 0.021 4.635 1.256 17.106

PackFear_Y B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

-1.085 0.424 6.545 1 0.011 0.338 0.147 0.776

Add Fam Var -1.194 0.446 7.175 1 0.007 0.303 0.126 0.726

Campaign_Y1 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

2.445 0.679 12.985 1 0 11.533 3.05 43.606

Add Fam Var 2.586 0.707 13.395 1 0 13.28 3.324 53.052



-ตวัแปรการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน เมื่อเพิ่มตวัแปรครอบครัวเขา้ไปในสมการ ท าให้คนที่เห็น

ดว้ยกบัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีมีแนวโนม้ที่จะลดสูบบุหร่ีที่ลดลง จากเดิม 0.275 เท่า เป็น 0.257 เท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seven_Y1 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B)

-1.289 0.472 7.45 1 0.006 0.275 0.109 0.695

Add Fam Var -1.36 0.486 7.82 1 0.005 0.257 0.099 0.666



บทท่ี 5    

สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

 จุดประสงคข์องการท างานวิจยัชิ้นน้ีเพื่อศึกษาว่าปัจจยัใดส่งผลต่อการสูบบุหร่ี โดยเร่ิมจาก

ปัจจยัพื้นฐานรอบตวัอนั ไดแ้ก่ อายุ, เพศ, การศึกษา, อาชีพ เป็นตน้ ล าดบัถดัมาคือขอ้มูลที่น่าจะมีผลต่อการ

กระตุน้พฤติกรรมหรือจิตวิทายาของคน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาให้เห็นรูปซองบุหร่ี, การน าแผ่นป้ายมาปิด

กั้นบงัสายตาของผูซ้ื้อตามร้านสะดวกซ้ือจะส่งผลให้คนลดการอยากซ้ือบุหร่ีเพื่อมาสูบมากน้อยแค่ไหน หรือไม่
มีผลเลย เพราะคนที่ตั้งใจจะมาซ้ืออยู่แลว้ก็เดินเขา้ไปถามพนกังงานเพื่อซ้ืออยู่ดี, การที่คนทัว่ไปอยากให้มีห้อง

หรือ สถานที่สูบบุหร่ีที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อดกัจบัควนัและกล่ินท าให้ไม่เป็นพิษภยัต่อคนรอบที่ไม่สูบบุหร่ี 

เพราะอยากท าให้การสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเป็นส่ิงที่ถูกตอ้งในสังคมและมองว่าเป็นเร่ืองปกติ, การมุ่งประเด็น

ไปที่ปัจจยัดา้นสังคมและครอบครัว งานวิจยัน้ีไดช้ี้ถึงการที่ครอบครัวและสังคมที่เติบโตมาอาจนั้นมีผลท าให้คน

สูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน โดยปัจจยัที่น าศึกษา อาทิเช่น การที่พกัอาศยัอยู่กบัใครมาตั้งแต่ช่วงวยัเด็กจนกระทัง่โต การ

ที่โตมากบัพ่อแม่อาจจะไดร้ับความอบอุ่นมากกว่าการที่เป็นเด็กหอพกัที่บา้นอยู่ต่างจงัหวดัแต่ตอ้งมาพกัอาศยั

หอพกัในกรุงเทพกบัเพื่อนซ่ึงแน่นอนช่วงเวลาวยัรุ่นเป็นวยัที่ยากรู้อยากลอง, การที่เห็นพฤติกรรมจากคนใน

ครอบครัวสูบบุหร่ีท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม ่ปัจจยัที่สนใจต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดท้ าการแปลเป็นค าถาม

ในแบบสอบถาม เพื่อที่จะเก็บรวบรวมขอ้มูล ระดบัปฐมภมูิ (Primary data) จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 206 คน  

จากนั้นท าการแปลงค าตอบเป็นค่าต่าง ๆเพื่อไปใส่ในแบบจ าลองโดยงานวิจยัน้ีจะให้แบบจ าลองความถดถอยโล

จิสติค แบบ Binary Logistic โดยท าแบบจ าลองมา 2 รูปแบบคือ รูปแบบ 1 ยงัไมใ่ส่ตวัแปรดา้นครอบครัวซ่ึงเป็น

ตวัแปรที่งานวิจยัชิ้นน้ีสนใจ รูปแบบที ่2 ให้ใส่ตวัแปรทั้งหมด รวมทั้งตวัแปรดา้นครอบครัวลงไปใน

แบบจ าลอง จากนั้น น าไปประมวลผลในโปรแกรมเศรษฐมิติ SPSS เมื่อไดผ้ลลพัธ์ ออกมาท าให้เห็นว่าปัจจยั

ครอบครัวส่งผลต่อการสูบบุหร่ีอย่างไร     

 

 สรุปผล  

 1.จากการท าการวิจยั โดยการใชแ้บบจ าลองความถดถอยโลจิสติค แบบ Binary Logistic มาวิเคราะห์ ตวั

แปรอิสระต่าง ๆ มีผลต่อตวัแปรตามมากนอ้ยแค่ไหน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่า ปัจจยัทุกตวัไม่ไดม้ี

ผลท าให้การสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึนแต่อย่างใด แต่จะมีแค่ปัจจยับางตวัเท่าที่นั้น มีผลท าให้ต่อการสูบบุหร่ีอย่างมี



นยัส าคญั ซ่ึงตวัแปรต่าง ๆ เหล่านั้นไดแ้ก่ ปัจจยัเพศชาย, ปัจจยัระดบัการศึกษาระดบั ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, 

ตวัแปรภาพน่ากลวับนซองบุหร่ี, ปัจจยัการรณรงคง์ดสูบบุหร่ี, ปัจจยัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน, 

ปัจจยัการสูบบุหร่ีช่วยลดความเครียด ซ่ึงยงัช่วยตอบค าถามวจิยัที่ถามว่า ปัจจัยที่ใดมีผลต่อการสูบบุหร่ีของ

ผู้บริโภค   

 

 2.จากการใชง้แบบจ าลองความถดถอยโลจิสติค แบบ Binary Logistic มาวเิคราะห์ ตวัแปรต่าง ๆ โดย

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เพื่อให้เห็นถึงความต่างของก่อนและหลงัการใส่ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัครอบครัว, 

การพกัอาศยั, ลกัษณะชีวิตที่เติบโตมา ผลปรากฏว่าเมื่อน าปัจจยัครอบครัวใส่เพิ่มลงไป ปัจจยัเหล่านั้นไม่ได้

ส่งผลกระทบต่อการสูบบุหร่ีเลย แต่ถึงกระนั้นปัจจยัครอบครัวไดส่้งผลต่อค่าความน่าจะเป็นของปัจจยัอื่น ๆ ที่

เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัที่กระทบไดแ้ก่  

-ปัจจยัเพศชายโดยเพิ่มโอกาสสูบบุหร่ีข้ึนจากเดิม 4.677 เท่าเป็น 4.82 เท่า 

 -ปัจจยัระดบัการศึกษาระดบั ปวช., ปวส., ปริญญาตรีมีโอกาสสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน จากเดิม 4.318  เท่า เป็น 4.635 เท่า    

-ตวัแปรภาพน่ากลวับนซองบุหร่ีมี ลดแนวโนม้ที่จะลดการสูบบุหร่ีลง จากเดิม 0.338 เท่าเป็น 0.303 เท่า 

-ปัจจยัการรณรงคง์ดสูบบุหร่ีเพิ่มโอกาสที่จะสูบบุหร่ีมากข้ึน จากเดิม 11.533 เท่าเป็น 13.28 เท่า 

-ปัจจยัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน ลดแนวโนม้ที่จะลดสูบบุหร่ี จากเดิม 0.275 เท่า เป็น 0.257 เท่า   

-ปัจจยัการสูบบุหร่ีช่วยลดความเครียด ท าใหปั้จจยัน้ีไม่มีผลตอ่การสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลสรุปของขอ้น้ียงัช่วยตอบค าถามวิจยัที่ว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัวมีผลต่อการเพ่ิมขึน้ของการสูบ

บุหร่ีมากเพียงใด 

 

 3.หน่ึงในประเด็นที่มีการสงสัยกนัมาก คือ ประเด็นของปัจจยัภาพน่ากลวับนซองบุหร่ีนั้นส่งผลต่อการ

สูบบุหร่ีมากนอ้ยเพียงใด กล่าวถึงภาพหรือส่ิงที่แสดงบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ต่าง ๆ ทกุชิ้นย่อมมีภาพที่ดูสวยงาม

เหมาะกบัตวัสินคา้ที่ขายท าให้ดูน่าซ้ือมากยิ่งข้ึน แต่ตรงกนัขา้มกบับุหร่ีซ่ึงเป็นสินคา้ที่เป็นพิษภยัต่อคนสูบและ

คนรอบขา้ง จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐตอ้งมีมาตรการเพื่อกีดกนัการขายบุหร่ี โดยมีการติดรูปผลกระทบต่อการ

สูบบุหร่ีในระยะยาวจะเกิดโรคต่าง ๆ ดงัรูป ซ่ึงจะท าให้ผูท้ี่จะซ้ือหรือคิดจะเร่ิมสูบเกิดความตระหนกั หรือ ไม่



กลา้สูบ ในงานวิจยัน้ีไดช้่วยสนบัสนุนประเด็นดงักล่าวโดย เมื่อคนเห็นภาพที่มีลกัษณะน่ากลวัจากโรคที่เกิดจาก

การสูบบุหร่ีท าให้มีแนวโนม้ที่จะลดการสูบบุหร่ีลงถึง 0.303 เท่า           

 

 ข้อเสนอแนะ 

 1.เน่ืองจากกรอบระยะเวลาในการท าวิจยัมีจ ากดั จึงท าให้ไมส่ามารถเก็บตวัอย่างแบบสอบถามไดม้าก

เท่าที่ควร ถา้จ านวนกลุ่มตวัอย่างมีมากกว่าน้ี จะท าให้ผลวิเคราะห์มีคว่ามละเอียดและแม่นย ามากข้ึน  

 2.เน่ืองจากแบบสอบถามปัจจยัครอบครัวที่ค่อนขา้งมีความอ่อนไหวมาก เพราะบางค าถามเป็นค าถาม

ส่วนตวัไม่ควรน ามาเปิดเผยกบับุคคลภายนอก ถา้เป็นแบบสอบถามที่เจาะลึกหรือละเอียดกว่าน้ี จะท าให้การ

วิเคราะห์ผลออกมาดียิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภำคผนวก 

แบบสอบถำมวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรสูบบหุร่ี:กรณศึีกษำ ประชำกรในกรุงเทพมหำนคร  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมลูทั่วไป (สอบถำมคนทั่วไปและคนที่สูบบุหร่ี)  

1. เพศ  

(  )ชาย     (  )หญิง   (  )เพศทางเลือก  
2. อายุ 

(  )18-20ปี   (  )21-30ปี   (  )31-40ปี   (  )41-50ปี    (  )51-60 ปี     (  )61ปี ข้ึนไป  
3. ศาสนา 

(  )พุทธ    (  )คริสต ์  (  )อิสลาม   (  )ฮินดู   (  ) อ่ืน  ๆ 
4. ระดบัการศึกษา  

(  )ต ่ากว่าม.1    (  )ม.1-ม3      (  )ม.4-ม.6    (  )ปวส. / ปวช.      
(  )ปริญญาตรี   (  )ปริญญาโท    (  )ปริญญาโทข้ึนไป  

5. สถานภาพการท างาน 

(  )ว่างงาน(ขา้มไปตอบขอ้7)      (  )งานประจ า(Full time)    (  )งานชัว่คราว(Part time)    
6. ลกัษณะอาชีพ   

(  )พนกังานเอกชน/ลูกจา้งรัฐ   (  )ขา้ราชการ   (  )รัฐวิสาหกิจ   (  )พนกังานชัว่คราว    
(  )นกัเรียน/นกัศึกษา                (  )อาชีพอิสระ (อาทิเช่น  freelance, ขายสินคา้ออนไลน์)   (  )อ่ืน ๆ 

7. รายไดห้ลกั+เสริมโดยเฉล่ียต่อเดือน  

(  ) ไม่ม ี    (  )ต ่ากว่า 9,000 บาท   (  )9,000-15,000 บาท.   (  )15,001-25,000 บาท    
(  )25,001-40,000 บาท    (  ) 40,001 บาทข้ึนไป  

8. สถานภาพสมรส 

(  )โสด   (  )แต่งงานแลว้    (  )หย่าร้าง   (  )หมา้ย 
 

   ส่วนที ่2. แบบสอบถำมข้อมลูด้ำนครอบครัว (สอบถำมคนทั่วไปและคนที่สูบบุหร่ี)  

 



9. ท่านพกัอาศยัอยู่กบัใคร  

(  )พ่อแม่.   (  )ญาติ.   (  )เพื่อน   (  )แฟนหรือคู่สมรส.  (  )พกัอาศยัคนเดียว  
10. สถานภาพบิดามารดา 

(  )อยู่ดว้ยกนั.   (  )แยกทางกนั. (  )พ่อหรือแม่เสียชีวิต.  (  )พอ่แม่เสียชีวิตทั้งคู่  
11.  ท่านคิดว่าสถานภาพความสัมพนัธ์กบัครอบครัวท่านเป็นอย่างไร  

 (  )ปกติเหมือนครอบครัวทัว่ไป   (  )มีการทะเลาะกนับ่อยครั้ ง    (  )ท่านอยู่คนเดียว  
12.  ที่บา้นท่านมีคนในครอบครัว(พ่อ,แม่,ญาติพี่นอ้ง,คนในบา้น)สูบบุหร่ีไหม  

 (  )ม ี   (  )ไม่มี   (  )ท่านอยู่คนเดียว 
ส่วนที่ 3.  ทัศนคตขิองท่ำนต่อกำรสูบบุหร่ี  (1 คือ น้อย- 5 คือ มำก) (สอบถำมคนทั่วไปและคนที่สูบบุหร่ี)  

13. ถา้หากท่านเป็นผูสู้บบุหร่ีท่านคิดว่า การสูบบุหร่ีจะส่งผลกระทบต่อคนรอบขา้ง มากนอ้ยเพียงใด 

 (  ) 1 นอ้ยมาก    (  ) 2 นอ้ย    (  ) 3 ปลานกลาง     (  ) 4 มาก    (  ) 5 มากที่สุด 

14. ท่านให้ความส าคญักบัการมีสถานที่สูบบุหร่ีโดยเเฉพาะตามสถานที่สาธารณะ (สามารถกักเก็บควนัได)้ 

มากนอ้ยเพียงใด  

 (  ) 1 นอ้ยมาก    (  ) 2 นอ้ย    (  ) 3 ปลานกลาง     (  ) 4 มาก    (  ) 5 มากที่สุด 

15. ท่านคิดว่าการสูบบุหร่ีสามารถลดอาการเครียดไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 (  ) 1 นอ้ยมาก    (  ) 2 นอ้ย    (  ) 3 ปลานกลาง     (  ) 4 มาก    (  ) 5 มากที่สุด 

ส่วนที่ 4. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และโฆษณำ (สอบถำมคนทั่วไปและคนที่สูบบุหร่ี)  

16. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกบัรูปภาพน่ากลวัที่ติดอยู่บนซองบุหร่ี  

 (  )น่ากลวั.  (  )ไม่น่ากลวั.  (  )เฉยๆ  

17. ท่านคิดเห็นอย่างไรกบัการรณรงคเ์ลิกบุหร่ี  

 (  )เห็นดว้ย     (  )ไม่เห็นดว้ย  

18. ท่านคิดเห็นอย่างไรกบัการที่ร้านสะดวกซ้ือน าป้ายมาปิดชั้นวางบุหร่ี  

 (  )เห็นดว้ย      (  )ไม่เห็นดว้ย  

 


