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บทคัดย่อ 

  การวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัใด ๆ ที่มีผลต่อการสูบบุหร่ีโดยไดแ้บ่งปัจจยัต่าง ๆ 

ออกเป็น 4 ดา้น ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคน ปัจจยัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทัว่ไป 

อาทิเช่น เพศ, อาย,ุการศึกษา, รายได ้ ปัจจยัทศันคติ  อาทิเช่น การสูบบุหร่ีช่วยลดความเครียด, การรณรงคง์ดสูบ

บุหร่ี, ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา อาทิเช่น ภาพน่ากลวับนซองบุหร่ี และปัจจยัสุดทา้ย คือปัจจยั

ดา้นครอบครัว อาทิเช่น สภาพแวดลอ้มในครอบครัวมีส่วนส าคญัเกิดการสูบบุหร่ีหรือไม่, สถานภาพพ่อแม่หรือ

คนที่เล้ียงดูมามีผลมากเพียงใด จากนั้นไดท้ าการออกแบบแบบสอบถามให้สะทอ้นถึงปัจจยัต่าง ๆ  ขา้งตน้ แลว้ท า

การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตวัอย่างภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บกลุ่มตวัอย่างได ้206 คน 

แลว้น าแบบสอบถามมาสร้างเป็นตารางขอ้มูล แลว้วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกแบบ Binary logistic โดยผ่าน

ทางโปรแกรมทางเศรฐมิติ SPSS โดยไดแ้บ่งการวิเคราะห์เป็น 2 รูปแบบ คือก่อนและหลงัใส่ปัจจยัดา้นครอบครัว 

เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจยัครอบครัวมีผลต่อการสูบบุหร่ีมากเพียงใด  

  ผลวิเคราะห์ออกมาพบว่า ปัจจยัทีม่ีผลต่อการสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทั้งหมด ไดแ้ก่ปัจจยัเพศชาย, ปัจจยัระดบัการศึกษาระดบั ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ตวัแปรภาพน่ากลวับนซอง

บุหร่ี, ปัจจยัการรณรงคง์ดสูบบุหร่ี, ปัจจยัการน าแผ่นป้ายมาปิดช่องขายบุหร่ีในร้าน, ปัจจยัการสูบบุหร่ีช่วยลด

ความเครียด โดยปัจจยัครอบครัวไม่ไดม้ีผลต่อการสูบบุหร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 แต่มีผลกบัค่า

ความน่าจะเป็นของปัจจยัอื่น ๆ แทน  

 

 

 

 

 



บทท่ี1  บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 ในปัจจุบนับุหร่ีถือเป็นส่ิงเสพติดประเภทหน่ึงที่และถูกกฎหมายและสามารถจ าหน่ายไดต้ามสถานที่

ทัว่ไป อาทิเช่น ห้างสรรพสินคา้, ร้านสะดวกซ้ือ, ร้านขายของช า ซ่ึงนัน่หมายความว่า คนทัว่ไปที่อายุเกิน 18 ปี

สามารถหาซ้ือได ้โดยภาครัฐไม่ไดม้ีมาตรการควบคุมการจ าหน่ายอย่างเขม้ขน้ ส่ิงน้ีท าให้การสูบบุหร่ีแพร่หลาย

ในทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็น นกัเรียน, นกัศึกษา, วยัท างาน, ผูสู้งอายุ หรือแมก้ระทัง่พระภิกษุเองก็ตาม (ศูนยว์ิจยัและ

จดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ,2562)  

 จากสถิติของกระทรวงสาธารณะสุข พบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อตัราการสูบบุหร่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 

ประมาณ 2-3 แสนคน ซ่ึงลว้นแลว้เป็นผูต้ิดบุหร่ีหนา้ใหม ่ ซ่ึงคากการณ์ว่าในอนาคตจะมีผูป่้วยและเสียชีวิตจาก

โรคที่เป็นผลมาจากการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะกระทบต่อเศรฐกิจ, สังคมและส่ิงแวดลอ้ม จากผลกระทบดงักล่าว

ภาครัฐอาจตอ้งน างบประมาณส่วนหน่ึงมาดูแลจดัการในส่วนน้ี โดย บุหร่ีนัน่เป็นผลท าให้เกิดโรคต่าง ๆมากมาย 

เช่น โรคมะเร็ง, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคเก่ียวหลอดเลือดหัวใจ, โรคที่เก่ียวกบัการเจริญพนัธ์,โรคตอ้

กระจก, โรคกระดูกพรุน, รวมถึงโรคที่เกิดจากควนับุหร่ีมือสอง ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทารกในครรภแ์ละคนรอบ

ขา้ง นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดปัญหามลพิษตามมาอีกดว้ย (กรมควบคุมโรค,2562) 

 ประเทศไทยจึงไดต้ั้งเป้าหมายลดอตัราการบริโภคยาสูบลงอย่างนอ้ย 30% ภายในปี พ.ศ. 2568 ตาม

เป้าหมายการลดการตายจากโรคติดต่อเร้ือรัง (The Global Targets for NCD : 2025) ตามกรอบอนุสัญญาควบคุม

ยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC) ซ่ึงภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณะสุข ไดร่้วมกบัองค์กรที่เก่ียวขอ้ง 

ภาคีเครือข่ายขบัเคล่ือนข่าย คือ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรฟ้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สมาพนัธ์เครือข่าย

วิชาชีพสุขภาพ เพื่อคนไทยปลอดบุหร่ี, มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี  เพื่อสร้างเสริมความเขม้แข็ง และ

พฒันาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ

แห่งชาติ ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2559-2562 เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยส่ิงที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองคือ สร้าง

ความรู้, ความเขา้ใจ, การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นขอ้มูลข่าวสาร, งานวิจยัดา้นการควบคุมยาสูบ, การ

ประเมินผล, การพฒันาระบบเฝ้าระวงัการควบคุมยาสูบ รวมถึงพฒันานักวิจยัในการควบคุมยาสูบ (กระทรวง

สาธารณสุข,2562) ดงันั้นประเทศไทยควรส่งเสริมการวิจยัดา้นการควบคุมยาสูบ เพื่อจะเป็นองคค์วามรู้

เพื่อที่จะน าไปก าหนดนโยบายดา้นสาธารณสุขต่อไป  



1.2 ค ำถำมในกำรวิจัย  

 1.ปัจจยัทีใ่ดมีผลต่อการสูบบุหร่ีของผูบ้ริโภค  

 2.ลกัษณะความสัมพนัธ์ของครอบครัวมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของการสูบบุหร่ีมากเพียงใด  

 3.การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์มีส่วนท าให้การสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากเพียงใด 

1.3 สมมตฐิำนงำนวิจัย 

 1.การเพิ่มข้ึนของราคาท าให้ปริมาณการสูบบุหร่ีลดลง  

 2.ปัญหาครอบครัวมีส่วนท าให้เพิ่มอตัราการสูบบุหร่ี  

 3.การโฆษณาไม่มีผลท าให้ลดอตัราการสูบในกลุ่มคนที่สูบบุหร่ี 

 4.ทศันคติและค่านิยมมีส่วนเพิ่มหรือลดปริมาณการสูบบุหร่ี  

1.4 วัตถุประสงค์งำนวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นครอบครัวนั้นส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของการสูบบุหร่ี   

 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมหรือแรงจูงใจที่ท าให้สูบบุหร่ีหรือมีแนวโนม้สูบเพิ่มข้ึน   

 3.เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของบุหร่ีมากที่สุด 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1.เพื่อน าผลลพัธ์ที่ไดจ้ากผลการวิจยัไปพฒันา หรือน าไปปรับใชก้บันโยบายการเลิกบุหร่ี  

 2.เพื่อเผยแพร่โทษหรือพิษภยัของบุหร่ี 

 3.เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจยัครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้การสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน และน าไปสู่การส่งเสริม

การเล้ียงดูบุตรให้ดียิ่งข้ึน  

 

 

 

 



บทท่ี 2 กำรอ้ำงองิวรรณกรรมงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงการอา้งอิงวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งโดยไดไ้ดร้วบงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งที่

คาดว่าจะเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลสูบบุหร่ี โดยปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้บ่งเป็น 2 หมวดหลกั คือ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยั

ดา้นที่ไม่ใช่ราคา ดงัน้ี   

 2.2.1 ปัจจัยด้ำนรำคำ ได้แก่ 

 ปัจจัยด้ำนรำยได้  

 Joy Townsend, Paul Roderick, Jacqueline Cooper (1994).ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง Cigarette smoking 

by socioeconomic group, sex, and age: effects of price, income, and health publicity หรือ การสูบบุหร่ีแบ่งตาม

กลุ่มทางสังคม เพศและอายุ /ผลกระทบต่อราคา, รายได,้ และระบบสาธารณะสุข โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิณ

ผลกระทบของราคา, รายได,้ การบริการสาธารณสุข ที่มีต่อการสูบบุหร่ีที่แบ่งตามเพศ, อายุและระดบัทางสังคม 

และไดท้ าการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดย ท าแบบสอบถามตามครัวเรือน โดยจดัเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี 1972-90 โดย

แบ่งเป็นเพศ, อายุและ ระดบัทางสังคม  น ามาวิเคราะห์ผลโดย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

จากขอ้มูลต่าง ๆ ผลวิจยัวิจยัพบว่า การบริโภคบุหร่ีในเพศชายอายุ 16-34 ปี เพิ่มข้ึน เมื่อรายไดเ้พิ่มข้ึน  

 ปัจจัยด้ำนรำคำ  

 Silvano Gallus, Andrea Schiaffino, C La Vecchia, J Townsend, Esteve Fernandez (2006).  ได้

ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง Price and cigarette consumption in Europe. หรือ ราคาและการบริโภคบุหร่ีในทวีปยุโรป 

กบัการควบคุมยาสูบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การวิเคราะห์ความตอ้งการบุหร่ีข้ึนอยู่กบัราคาบุหร่ี กรณ่ีศึกษา

ประชากรในทวีปยุโรป โดยเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากจากปี 2000 กลุ่มประชากรผูใ้หญ่ชาวยุโรปในแต่ละ

ประเทศ, ราคาขายปลีกบุหร่ีทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศ, GDP ปรับตามหลกัการ ภาวะเสมอ

ภาคของอ านาจซ้ือ (Purchasing Power Parity) แลว้น าวิเคราะห์จากการน าตวัแปรที่รวบรวมไดม้าวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ 2 ชั้น (double-log multiple linear regression)  ผลวิจยัพบว่า ในทวีปยุโรปจะมีการสูบบุหร่ีที่ลดลง 

5-7% ต่อการเพิ่มข้ึนของราคาบุหร่ี 10% ท าให้ทราบว่าราคาบุหร่ีนั้นผกผนักบัการบริโภคบุหร่ี  

 Michelle Scollo, Sandra Younie, Melanie Wakefield, J Freeman, F Icasiano (2003). ไดท้ าการศึกษา

วิจยัเร่ือง Impact of tobacco tax reforms on tobacco prices and tobacco use in Australia.  หรือผลกระทบจากการ



ปฏิรูปการปรับภาษียาสูบต่อราคาบุหร่ีและผลิตภณัฑย์าสูบในประเทศออสเตรเลีย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 

เก็บรวบรวมขอ้มูลผลกระทบจากการปรับภาษียาสูบและราคาบุหร่ีในระหว่างช่วงที่มีการรณรงคง์ดสูบบุหร่ีของ

ภาครัฐ  ไดท้ าการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากตวัปัจจยัต่าง ๆไดแ้ก่ ขนาดของซองบุหร่ี, ราคาบุหร่ี โดยน าขอ้มูลมา

จาก สมาคมผูค้า้ปลีกบุหร่ีในประเทศออสเตรเลีย, การส ารวจราคาบุหร่ี ณ สถานที่ขายจริงและสัมภาษณ์ทาง

โทรศพัท ์  และน ามาวิเคราะห์หาประเด็นที่ส าคญั ผ่านการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ (logistic regression)  ผล

วิจยัพบว่า ตลอดช่วงเวลาที่ใชม้าตรการข้ึนภาษีท าให้ ผูซ้ื้อจ่ายเพิ่มข้ึน 25 %  

 Takahiro Tabuchi, Masakazu Nakamura, Tomio Nakayama, Isao Miyashiro, Jun-ichiro Mori, 

Hideaki Tsukuma (2016).ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง Tobacco price increase and smoking cessation in Japan, a 

developed country with affordable tobacco: a national population-based observational study หรือ การเพิ่มข้ึน

ของราคายาสูบและการเลิกบุหร่ีในประเทศญ่ีปุ่ น ,ประเทศพฒันาแลว้กบัการเขา้ถึงยาสูบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาและตรวจสอบผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของราคาต่อการเลิกบุหร่ีของประเทศญ่ีปุ่ น  โดยเก็บขอ้มูลเชิง

คุณภาพจากปัจจยัต่าง ๆคือ อายุ, เพศ, ฐานะทางสังคม, และระดบัยาสูบในประเทศญ่ีปุ่ น แลว้น ามาวิเคราะห์ผล

ผ่านการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ (logistic regression)  พบว่าผลวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่าง การเลิกบุหร่ีและ

การเพิ่มข้ึนของราคานั้นไม่ไดพ้บความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน 

 2.2.2 ปัจจัยด้ำนที่ไม่ใช่รำคำ 

 ปัจจัยด้ำนเพศ  

 ชลลดา ไชยกุลวฒันา, ประกายดาว สุทธิ, วชิานีย ์ใจมาลยั (2017)ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมสูบ

บุหร่ีและปัจจยัเส่ียงที่สัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นตอนตน้จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 

สถานการณ์สูบบุหร่ีของวยัรุ่นต่าง ๆ ในจงัหวดัพะเยาโดยมีปัจจยัคือ บุคลิกภาพ, ประชากรณศาสตร์, พฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของวยัรุ่น โดยท าการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากกลุ่มวยัรุ่นที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสายสามญั

ประกอบดว้ยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2 แห่ง และสายอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)2 แห่ง ของ

จงัหวดัพะเยา จ านวน 392 คน วิเคราะห์หาประเด็นที่ส าคญัโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อย

ละ Chi-square และ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ (logistic regression) ผลวิจยัพบว่า เพศชายมีโอกาสเส่ียงต่อ

การสูบบุหร่ีสกว่าเพศหญิง 3.78 เท่า อาจเป็นเพราะ เพศหญิงมีความโลดโผนนอ้ยกว่าเพศชาย  

 ศศิธร ชิดนายี, วราภรณ ์ยศทวี (2018) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ีของวยัรุ่นจงัหวดัอุตรดติถ ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นในจงัหวดัอุตรดติถ์



โดยไดเ้ก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก วยัรุ่นจงัหวดัอุตรดิตถ ์อาทิ เพศ, ระดบัการศึกษา,  ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว, 

รายไดข้องครอบครัว, ขอ้มูลพฤติการรมการสูบบุหร่ีวยัรุ่นจงัหวดัอุตรดติถ ์อาท ิแรงจูงใจในการสูบ ยี่ห้อบุหร่ีที่

สูบ, ทศันคติ เป็นตน้ และวิเคราะห์หาประเด็นที่ส าคญั ผ่านความสัมพนัธ์ระหว่างการสูบุหร่ีกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-square  ผลวิจยัพบว่า วยัรุ่นเพศชายมีการสูบบุหร่ีร้อยละ 10.03 เพศหญิง ร้อยละ 

2.79 ซ่ึงอาจจะมาจากวฒันธรรมไทยที่เด็กผูห้ญิงจะไดร้ับการปลูกฝังว่าอบายมุข โดยเฉพาะบุหร่ี สุรา เป็นส่ิง

ตอ้งห้ามส าหรับเพศหญิง   

 ฐิติกานต ์รุจิรัชกร.(2007) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์

เร่ืองควนับุหร่ีมือสอง ของส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาทศันคติต่อต่อการน าเสนอและการส่งผ่าน  ต่อประเด็นควนับุหร่ีมือสอง และไดท้ าการเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามประชากรในกรุงเทพมหานครที่ชมโฆษณาเก่ียวกบัควนับุหร่ีมือสอง ขอ้มูลที่เก็บไดแ้ก่คือ เพศ, 

อายุ, ระดบัการศึกษา, สถานภาพสมรส, ทศันะคติต่อการโฆษณาบุหร่ี น าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา

ประกอบกบัสถิติเชิงอนุมานดว้ยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากรสองกลุ่มตวัอย่างที่เป็นอิสระต่อกนั (T-test 

group) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลวจิยัพบว่า ลกัษณะทางประชากร ซ่ึง

หน่ึงในนั้นคือเพศของผูท้ี่สูบ ไม่ไดม้ีผลต่อการโฆษณาทางส่ือต่าง ๆ นัง่หมายความว่า ไม่ว่าจะเพศไหน ก็มี

แนวโนม้ที่จะสูบบุหร่ีเท่า ๆกนั 

 ปัจจัยด้ำนครอบครัว  

 เดือนทิพย ์ เขษมโอภาส, พิไลลกัษณ์ โรจนประเสริฐ.(2015) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลของ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควนับุหร่ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการมี

ส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวที่ปราศจากบุหร่ี ต่อความตั้งใจและพฤติกรรมในการเลิกบุหร่ี เก็บขอ้มูล

เชิงคุณภาพจากกลุ่มตวัอย่าง ผูสู้บบุหร่ี อายุระหว่าง 20-60 ปี และ สมาชิกในครอบครัวของผูสู้บบุหร่ีอายุระหว่าง 

20-60 ปี น ามาวิเคราะห์หาประเด็นที่ส าคญัโดยใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์โดยแจกแจง

ความถี่ และร้อยละ โดยตรวจสอบคุณสมบตัิของขอ้มูลว่ามีการกระจายแบบปกติ (Normal distribution) โดยใช ้

paired t-test ผลวจิยัพบว่า สมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยในการเลิกบุหร่ีหรือท าให้พฤติกรรมเปล่ียนจนมี

แนวโนม้ที่จะเลิกบุหร่ีไดง่้ายข้ึน  

 ชลลดา ไชยกุลวฒันา, ประกายดาว สุทธิ, วิชานีย ์ใจมาลยั (2017) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรม

สูบบุหร่ีและปัจจยัเส่ียงที่สัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นตอนตน้จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 



สถานการณ์สูบบุหร่ีของวยัรุ่นต่าง ๆ โดยมีปัจจยัคือ บุคลิกภาพ, ประชากรณศาสตร์, พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

วยัรุ่น เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากกลุ่มวยัรุ่นที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสายสามญัประกอบดว้ยโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา 2 แห่ง และสายอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)2 แห่ง ของจงัหวดัพะเยา จ านวน 392 คน 

น ามาวิเคราะห์หาประเด็นที่ส าคญัโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ Chi-square และ การ

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ (logistic regression) ผลวิจยัพบว่า วยัรุ่นที่มีคนในครอบครัวและเพื่อนสูบบุหร่ีจะมี

พฤติกรรมสูบบุหร่ีสูงกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่มีคนในครอบครัวและเพื่อนสูบบุหร่ี 3.55เท่า โดยอา้งอิงจากทฤษฎี 

Problem Behavior Theory: PBT โดยตวัแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมวยัรุ่นไดแ้ก่ การยอมรับจากครอบครัวและเพื่อน

, การมีตน้แบบ(พ่อ)ที่สูบ  

 ปัจจัยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำ  

 นายศรัญยู จิตรสมหวงั(2016) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองนโยบายภาพค าเตือนบนซองบุหร่ีต่อการรับรู้ดา้น

สุขภาพและความตอ้งการเลิกบุหร่ีของคนในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่าภาพอนัตรายจากการ

สูบบุหร่ีบนซองบุหร่ีมีผลต่อการเลิกหรือตระหนกัถึงโทษของบุหร่ีของคนในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูล

เชิงคุณภาพจาก กลุ่มคน3 กลุ่ม คือที่คนที่ปัจจุบนัก าลงัสูบ, คนที่เคยสูบแลว้เลิกแลว้, คนที่ไม่เคยสูบ วิเคราะห์หา

ประเด็นที่ส าคญั ขอ้มูลสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test, One way ANOVA (F-

test) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียร์สัน (Pearson Correlation coefficient) ผลวิจยัพบว่า เพศหญิงจะรับรู้

ถึงโทษของบุหร่ีจากภาพบนซองบุหร่ีมากกว่าเพศชาย, กลุ่มคนช่วงอายุ 15-24 ปี จะตะหนกัถึงโทษของบุหร่ีจาก

ภาพบนซองบุหร่ีมากกว่าช่วงอายุ 25-34 ปี, 35-44 ปี และ 45 ปีข้ึนไป  

 Annika C Green, Pete Driezen, Seth M Noar, David Hammond, Geoffrey T Fong (2019) ได้

ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง Impact of adding and removing warning label messages from cigarette packages on adult 

smokers’ awareness about the health harms of smoking: findings from the ITC Canada Survey  หรือ ผลกระทบ

จากการติดหรือไม่ติดฉลากค าเตือนโทษของบุหร่ีบนกล่องบุหร่ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการผลกระทบจากการ

ติดหรือไม่ตดิฉลากค าเตือนโทษบนซองบุหร่ีในประเทศแคนาดา โดยงานวิจยัชิ้นน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลเชิง

คุณภาพจาก หน่วยงานการควบคุมยาสูบสากล (International Tobacco Control) ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากการสอบถาม

คนสูบบุหร่ีจ านวน 5,863 คน ระหว่างปี 2013-2014 ปัจจยัที่เก็บรวบรวมคือ ขอ้มูลประชากรณ์ศาสตร์, ทศันคติ, 

ความตระหนกัต่อโทษของบุหร่ี แลว้น ามาวิเคราะห์ผ่าน สมการการประมาณค่านยัทัว่ไป (Generalized 



Estimating Equation: GEE) ผลวิจยัพบว่าการเพิ่มค าเตือนบนซองบุหร่ีมีผลท าให้คนสูบรับรู้โทษต่าง ๆที่เกิดจาก

บุหร่ีมากข้ึน อาทิเช่น ความเส่ียงท าให้ตาบอด, การเกิดมะเร็ง, เกิดการเสพติด  

 ปัจจัยด้ำนทัศนคติ  

 ชลลดา ไชยกุลวฒันา, ประกายดาว สุทธิ, วิชานีย ์ ใจมาลยั (2017) ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมสูบ

บุหร่ีและปัจจยัเส่ียงที่สัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นตอนตน้จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 

สถานการณ์สูบบุหร่ีของวยัรุ่นต่าง ๆ โดยมีปัจจยัคือ บุคลิกภาพ, ประชากรณศาสตร์, พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

วยัรุ่น และไดเ้ก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากกลุ่มวยัรุ่นที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสายสามญัประกอบดว้ย

โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2 แห่ง และสายอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)2 แห่ง ของจงัหวดัพะเยา 

จ านวน 392 คน น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ Chi-square และ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิ

สติกส์ (logistic regression)  ผลวิจยัพบว่า โดยวยัรุ่นที่มีทศันคติเชิงบวกหรือต่อการสูบบุหร่ี(หรือคิดว่าการสูบ

บุหร่ีเป็นส่ิงดี) จะมีพฤติกรรมสูบบหุร่ีสูง กว่ากลุ่มที่ทศันคติเชิงลบต่อการสูบบุหร่ี(สูบบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดี)  2.82 

เท่า 

 

 ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม  

 ชลลดา ไชยกุลวฒันา, ประกายดาว สุทธิ, วิชานีย ์ใจมาลยั (2017) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมสูบ

บุหร่ีและปัจจยัเส่ียงที่สัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นตอนตน้จงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 

สถานการณ์สูบบุหร่ีของวยัรุ่นต่าง ๆ โดยมีปัจจยัคือ บุคลิกภาพ, ประชากรณศาสตร์, พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

วยัรุ่น โดยไดท้ าการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากกลุ่มวยัรุ่นที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสายสามญัประกอบดว้ย

โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2 แห่ง และสายอาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)2 แห่ง ของจงัหวดัพะเยา 

จ านวน 392 คน น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ Chi-square และ วิเคราะห์ถดถอยโลจิ

สติกส์ (logistic regression) ผลวิจยัพบว่า ส่ิงที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบ คือ ปัจจยัทางสังคมไดแ้ก่ เพศ, ผลการ

เรียนที่ดีท าให้จะมีพฤติกรรมเส่ียงที่จะสูบสูงกว่าปกติ, ความรู้เท่าทนัโทษของบุหร่ี โดยผูท้ี่มีตระหนกัถึงโทษ

ของบุหร่ีจะมีพฤติกรรมสูบนอ้ยกว่าคนที่ไม่รู้เท่าทนั  

  

 



 

 ปัจจัยด้ำนอำยุ 

 สุวรรณี จรูงจิตรอารี, วฒันารี อมัมวรรธน์, จตุรพร วิชิตสระนอ้ย (2013)ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่

มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูห้ญิงในชุมชนเมือง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่ิงที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ี

ของเพศหญิงอายุ 15 ปี ข้ึนไป ภายในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยไดท้ าการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก การ

เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยไดส้อบถามเก่ียวกบั เพศ, อายุ, ระยะเวลาที่เร่ิมสูบครั้ ง

แรก, ทศันคติต่อการสูบบุหร่ี และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ดว้ยสถิต ิ Chi-square , และ ความเส่ียง

สัมพทัธ์(Odds Ratio) ผลวิจยัพบว่าชว่งอายุที่มีการสูบมากที่สุดคือ 19-24 ปี ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเพราะมาจากการ

ชกัชวนจากเพื่อน  

 ปัจจัยด้ำนศำสนำ  

 ซอฟูวณั จารง(2016) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของชาวไทยมุสลิม ในอาเภอยะรัง 

จงัหวดัปัตตานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในจงัหวดัปัตตานี โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยการ

แจกแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ปัจจยัที่ส าคญัคือ ระดบัการศึกษาศาสนาซ่ึงแตกต่างจาก

ระดบัการศึกษาทัว่ไป(ประถม,มธัยม,ปริญญา) โดยระดบัการศึกษาศาสนาไดแ้ก่ ตอนตน้( بتدائيةال َّ ),ตอนกลาง  

 และมีการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) , ค่าร้อยละ (Percentage) (ตอนปลายالثانوية) และ(المتوسطة)

,ค่าเฉล่ีย (x¯ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษาศาสนาระดบัตอนตน้ ( ال بتدائية ) มี

การสูบบุหร่ีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 ระเบียบวธิีวิจัย 

3.1 ขอบเขตงำนวิจัย  

 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อการสูบบุหร่ี กรณีศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานคร” 

 โดยท าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ จากการท าแบบส ารวจออนไลน์   

 3.1.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

 ประชากรที่ใชชี้วิตอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  

 3.1.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เลือกจากประชากรที่ใชชี้วิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดย ไมจ่ าเป็นตอ้งมีที่อยู่

ในทะเบียนบา้นอยู่กรุงเทพ ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 206 ตวัอย่าง   

 3.1.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

 ระยะเวลาในการศึกษา เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  

3.2 วิธกีำรศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล 

 3.2.1 รวบรวมวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของปัจจยัที่ีมีผลต่อการสูบบุหร่ี โดยรวมรวมจาก

งานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ  

 3.2.2 ท าการคดัแยกปัจจยัที่คาดว่ามีผลต่อการสูบบุหร่ี โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลกั คือ ดา้นขอ้มูล

ทัว่ไป, ขอ้มูลดา้นครอบครัว, ทศันคติของผูท้  าแบบสอบถามต่อการสูบบุหร่ี, ดา้นการประชาสัมพนัธ์และ

โฆษณา 

 3.2.3 ท าการออกแบบค าถามที่ใชใ้นการส ารวจโดยให้มีการสะทอ้นถึงปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้  

 3.2.4 เก็บขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Source Data) จากการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional survey research) โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ 

 3.2.6 น าขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลโปรแกรมทางเศรษฐมิติ SPSS ดว้ยวิธี วิธีการ

วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค แบบ Binary Logistic เพื่อหาปัจจยัที่ผลต่อการสูบบุหร่ี  



 โดยมีรูปแบบสมการดงัน้ี  

Ever1=α+β1Gen+β2Age+β3Edu+ β4Jobsta+ β5Job+ β6Income+ β7Marry+ β8Staywith+ β9Parsta+ 
β10Famsta+ β11Famsmo+ β12Effectaro+ β13Smokeroom+ β14 Strain + β15 Packfear + β16 Campaign +  
β17 Seven  +ε  
  

 โดยสัญลักษณ์ต่ำง ๆ คือ  
α =ค่าคงที ่

β =ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระ 

ε =ค่าความคลาดเคล่ือน 

  

3.3 ตัวแปรที่ใช้ 

 3.3.1 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) หรือ ตัวแปร Y 

-กำรสูบบุหร่ี = Ever1   Y1=1 

-กำรไม่สูบบุหร่ี = Ever1   Y2=0 

 3.3.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หรือ ตัวแปร X      

แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 

 * ปัจจัยด้ำนทั่วไป 

-เพศ = Gen         

-ช่วงอายุ = Age       

-ระดบัการศึกษา = Edu 

-สถานภาพการท างาน = Jobsta 

-ลกัษณะอาชีพ = Job 

-รายได ้= Income 



-สถานภาพสมรส = Marry 

 * ปัจจัยด้ำนด้ำนครอบครัว 

-พกัอาศยัอยู่กบัใคร = Staywith 

-สถานภาพบิดามารดา = Parsta 

-ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว = Famsta 

-ภายในครอบครัวมีคนสูบบุหร่ีหรือไม่ = Famsmo 

 * ปัจจัยด้ำนทัศนคติต่อกำรสูบบุหร่ี  

-สูบบุหร่ีจะส่งผลกระทบต่อคนรอบขา้งมากแค่เพียงใด = Effectaro 

-การให้ความส าคญักบัการมีห้องสูบบุหร่ี = Smokeroom 

-การสูบบุหร่ีสามารถอาการเครียดลงได ้= Strain 

 ปัจจัยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และโฆษณำ  

-ความคิดเห็นต่อรูปภาพน่ากลวัที่ติดอยู่บนซองบุหร่ี = Packfear 

-ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรณรงคเ์ลิกบุหร่ี = Campaign 

-ความคิดเห็นต่อการที่ร้านสะดวกซ้ือน าป้ายมาปิดชั้นวางบุหร่ี = Seven 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยแบบสอบถามดา้นต่าง ๆ ที่สะทอ้นปัจจยัการที่มี

อิทธิพลต่อการสูบบุหร่ี ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

-ค าถามส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม  

 มีลกัษณะเป็นขอ้มูลลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดบัการศึกษา, รายได,้ สถานะ

สมรส 



-ค าถามส่วนที่ 2 ดา้นครอบครัว  

 มีลกัษณะเป็นค าถามเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัครอบครัว (พ่อ,แม่,ญาติพี่นอ้ง), ความเป็นอยู่, ลกัษณะ

การใชชี้วิต, ส่ิงแวดลอ้มในวยัเด็ก 

-ค าถามส่วนที่ 3 ดา้นทศันคติต่อการสูบบุหร่ี 

 มีลกัษณะเป็นค าถามที่ีวดัทศันคติต่อการสูบบุหร่ี โดยการใหค้ะแนนโดยไล่จาก มาก ไปนอ้ย  

-ค าถามส่วนที่ 4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาบุหร่ี  

 มีลกัษณะเป็นค าถามที่ช้ีวดัการรับรู้ถึงโทษของบุหร่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


