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การวิจัยครั้งมีนี้ความมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจํา และ
มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 390 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค-สแควร
ผลการศึกษา พบวา ผูหญิงที่สูบบุหรี่สวนใหญ มีอายุระหวาง 18 ถึง 28 ป สถานภาพโสด
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หรือลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
มากกวา 20,000 บาทตอเดือน ขึ้นไป และมีพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ คือ ซื้อบุหรี่ 1 ครั้งตอสัปดาห
จํานวน 1 ซองตอครั้ง มีคาใชจายเฉลี่ย ระหวาง 61 ถึง 80 บาทตอครั้ง ซื้อเปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง
และซื้อจากรานสะดวกซื้อ หรือรานอาหาร หรือสถานบันเทิง หรือซูเปอรมาเก็ต หรืออื่นๆ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา
1. พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ดานความถี่ในการซื้อ มีความสัมพันธกับ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน กิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน ความสนใจบุหรี่ และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
2. พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ดานจํานวนในการซื้อแตละครั้ง มีความสัมพันธกับ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
3. พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อแตละครั้ง มีความสัมพันธกับ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน กิจกรรมการใชเวลาวางใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจบุหรี่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
4. พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ดานชนิดบุหรี่ มีความสัมพันธกับ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน กิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน ความสนใจบุหรี่ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับบุหรี่
5. พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ดานสถานที่ในการซื้อ มีความสัมพันธกับ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน กิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน ความสนใจบุหรี่
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The purpose of this research is to study factors affecting behavior of women in
Bangkok toward the purchase of cigarettes. The samples are 390 female smokers at the
ages of 18 years old or higher in Bangkok. Questionnaires were used as the instruments to
collect data. The statistical methods of frequencies, percentage, mean, standard deviations,
Chi-square test, Cramer’s V and Somers’d were used in the data analyses and hypotheses
testing.
The results revealed that most of the respondents are private company’s
employees, in the age group of 18 to 28 years old, single, hold a Bachelor’s degree, earn
average monthly income of more than 20,000 baht. Their behavior in purchasing cigarettes
are described as those who have bought cigarette once a week, one pack of cigarette at a
time, at the expense of 61 to 80 Baht per time, sometimes changed brand, and bought at
minimart, restaurant, pub/bar and supermarket.
Results of the hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 are as
follows :
1.The frequency of purchase has relationship with age, education, occupation,
average monthly income, activities in leisure time, interests in cigarette, and opinions toward
cigarette.
2. The amount of purchase has relationship with age, marital status, occupation,
average monthly income, and opinions toward cigarette.
3. The average purchase expense has relationship with age, marital status,
education, occupation, average monthly income, activities in leisure time, interests in
cigarette, and opinions toward cigarette.
4.The selection of cigarette type has relationship with age, marital status, education,
activities in leisure time, interests in cigarette, and opinions toward cigarette.
5.The place of purchase has relationship with marital status, education, occupation,
average monthly income, activities in leisure time, interests in cigarette, and opinions toward
cigarette.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของอาจารย ดร.พนิต กุลศิริ อาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา โดยความกรุณาใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น พรอมทั้งยัง
ชวยเหลือตรวจสอบแกไขขอบกพรอง อันมีคุณคาและมีประโยชนในการวิจัยอยางยิ่ง รวมถึง
คณะกรรมการสอบสารนิพนธทุกทานที่ไดชวยปรับปรุงแกไขใหสารนิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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อาจารย ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และใหคําแนะนําอันมีคุณประโยชนตอการทําสารนิพนธใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทําใหสาร
นิพนธนี้มีผลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหความรูโดยตรงและโดยออมจากหลักสูตร ที่ใหผูวิจัย
ไดรวบรวมความรูจากบทเรียนของทุกทานมาประยุกตใชอันทําใหงานสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จได
ดวยดี
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามซึ่งทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลว งไปดวยดี
ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดเขามาศึกษา
หาความรู คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาคุณบิดา
มารดา และบูรพาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอน จนกระทั่งประสบผลสําเร็จ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ชาวอินเดียนแดง ซึ่งเปนชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา เริ่มตนใชยาสูบเปนพวกแรก โดย
การปลูกยาสูบเพื่อใชเปนยาและนํามาสูบในพิธีกรรมตางๆ พ.ศ. 2035 เมื่อคริสโตเฟอร โคลัมบัส
(Christopher Columbus) เดินเรือขึ้นฝงที่ซันซัลวาดอรในหมูเกาะเวสตอินดีส เห็นชาวพื้นเมือง
นําเอาใบไมชนิดหนึ่งมามวนและจุดไฟตอนปลายเพื่อดูดควัน พ.ศ. 2091 เริ่มมีการปลูกยาสูบใน
บราซิล ซึ่งเปนอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีปอเมริกาใตเพื่อเปนสินคาสงออก จึงสงผลใหยาสูบ
แพรหลายเขาไปในประเทศโปรตุเกสและสเปนตามลําดับ พ.ศ. 2103 นายฌอง นิโกต (Jean Nicot)
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศโปรตุเกส สงเมล็ดยาสูบมายังราชสํานักฝรั่งเศส ดังนั้นชื่อของ
นายนิโกตจึงเปนที่มาของชื่อสารนิโคติน (Nicotin) ที่รูจักกันในปจจุบัน พ.ศ. 2107 เซอรจอหน ฮอค
กินส (Sir John Hawkins) นํายาสูบเขาไปในประเทศอังกฤษ และพ.ศ. 2155 นายจอหน รอลฟ
(John Rolfe) ชาวอังกฤษ ประสบผลสําเร็จในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชยเปนครั้งแรก และ 7 ปตอมา
ไดสงออกผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคมเปนจํานวนมหาศาล อีก 200 ปตอมา การทําไรยาสูบเชิง
พาณิชยจึงเกิดขึ้นอยางแพรหลายทั่วโลก (ประกิต วาทีสาธกกิจ. 2546)
ในประเทศไทยมีการใชยาสูบมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของ
เมอรซิเออร เดอลาลูแบร (Monsieur De La Loub re) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางมาเมืองไทย
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ไดเขียนเลาเรื่องประเทศสยามวา คนไทยชอบใช
ยาสูบอยางฉุนทั้งผูชายและผูหญิง โดยไดยาสูบมาจากเมืองมะนิลา ในหมูเกาะฟลิปปนส จาก
ประเทศจีน และที่ปลูกเองในประเทศ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระวรวงศเธอ
พระองคเจาสิงหนาทราชดุรงคฤทธิ์ทรงประดิษฐบุหรี่กนปานขึ้นเพื่อสูบควันและอมยากับหมาก
พรอมกัน ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการผลิตบุหรี่ขึ้นโดยบริษัทที่มี
ชาวอังกฤษเปนเจาของ ไดเปดดําเนินการเปนบริษัทแรกใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะ
มวนดวยมือ ตอมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีการนําเครื่องจักรเขามาจาก
ประเทศเยอรมนี และทําการผลิตบุหรี่ออกมาจําหนายหลายยี่หอ การสูบบุหรี่จึงแพรหลายมากขึ้น
จนกระทั่ง พ.ศ. 2482 รัฐบาลไดจัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้น โดยซื้อกิจการจากหางหุนสวนบูรพายาสูบ
จํากัด (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และดําเนินกิจการอุตสาหกรรมยาสูบภายใตการ
ควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง จากนั้นรัฐบาลไดซื้อกิจการของบริษัทกวางฮก
บริษัทฮอฟฟน และบริษัทบริติชอเมริกันโทแบกโคเพิ่มขึ้น และรวมกิจการทั้งหมดเขาดวยกัน
ซึ่งดําเนินการภายใตชื่อวา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มาจนถึงปจจุบัน (ประกิต วาทีสาธกกิจ.
2546)
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การสูบบุหรี่ระยะแรกของประเทศไทยจึงกลายเปนสวนหนึ่งในวิถี่ชีวิตของคนไทยในสังคม
มาตลอด โดยบุหรี่ถูกจัดใหเปนของใชสําหรับตอนรับแขกผูมาเยี่ยมเยือน เปนเครื่องหมายของมิตร
ไมตรี ใชแสดงการมีอํานาจ เชน การเซนไหว และการบวงสรวง เปนสัญลักษณของการเปลี่ยนแปลง
จากวัยเด็กสูวัยผูใหญ ซึ่งการสูบบุหรี่กลายเปนวัฒนธรรมและมีความหมายในเชิงบวกมากกวา
เชิ ง ลบ โดยผูก เขากับ ความเป นผู ใหญ ของผูชาย แตถูกห ามไวสําหรับ เด็ก และผูหญิง (ธนภัท ร
คมจัตุรัส. 2549) ในปจจุบันมีผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพและ
สังคมของคนไทยเพิ่มมากขึ้น โดยสารพิษจากการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรครายแรงหลาย
ชนิด เชน โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งมีผลตอน้ําหนักตัวของทารกใน
ครรภของผูหญิง และอันตรายรายแรงดังกลาวมิไดสงผลตอผูสูบบุหรี่โดยตรงเพียงผูเดียว แตยัง
สง ผลต อผู ที่ อยู ใ กล ชิดและบุค คลทั่ว ไปอี กดว ย ทั้งยังสง ผลทํา ใหมีความเสี่ยงตอปญหาสุ ขภาพ
เชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ (ปาลิดา เมธาชัชวาล. 2549)
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยที่มีอายุ
15 ปขึ้นไป พ.ศ. 2549 พบวา ประชากรทั้งผูชายและผูหญิงที่มีอายุเพิ่มขึ้น มีอัตราการสูบบุหรี่
เพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่ออายุ 60 ปขึ้นไป โดยมีอายุเริ่มตนสูบบุหรี่เปนครั้งแรกเฉลี่ย 18 ป จําแนก
เปน ผูชาย เริ่มตนสูบบุหรี่อายุเฉลี่ย 18 ป และผูหญิง เริ่มตนสูบบุหรี่อายุเฉลี่ย 20 ป ซึ่งถือวาไม
แตกตางกัน เมื่อระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น จะมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง โดยผูที่มีระดับการศึกษานอย
ทําใหมีรายไดครัวเรือน (บาท/ป) นอย แตอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากปจจัยหลายดาน
เชน ความเครียด จึงสงผลทําใหอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น สวนภาคที่มีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด คือ
ภาคอีสาน รอยละ 35.1 (เนื่องจากจัดเปนกลุมประชากรที่มีรายไดตอครัวเรือนนอย) รองลงมาคือ
ภาคกลาง รอยละ 30.0 แบงเปนประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ ถึงรอยละ 38.0 ของภาค
กลางทั้งหมด และมีจํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวันระหวาง ผูชาย ตอ ผูหญิง เทากับ 10 : 8 มวนตอวัน
โดยมีจํานวนผูสูบบุหรี่เปนประจํา 9.53 ลานคน จําแนกเปน ผูชาย มีอัตราการสูบบุหรี่เปนประจํา
รอยละ 36.9 ลดลงจากเดิม รอยละ 37.2 ในพ.ศ. 2547 และผูหญิง มีอัตราการสูบบุหรี่เปนประจํา
รอยละ 2.0 ลดลงจากเดิม รอยละ 2.1 ในพ.ศ. 2547 ถือวาระยะเวลาผานไป 3 ป อัตราการสูบบุหรี่
ของผูหญิง มีอัตราคอนขางคงที่ หรือลดลงนอยมาก ซึ่งสงผลทําใหในอนาคตผูหญิงจะมีอัตราการสูบ
บุหรี่เพิ่มมากขึ้นได หากยังไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรณรงคปองกันไมใหผูหญิงเลิกสูบ
บุหรี่ (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2549)
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การสู บบุหรี่ ของผู หญิงจะสงผลกระทบทําใหเ กิดโรคงายกวาผูชายที่สูบ บุหรี่พรอมกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภจะสงผลกระทบตอทารกซึ่งอาจเกิดโรคแทรก
ซอนในขณะตั้งครรภ มีอัตราเสี่ยงตอการเสียชีวิตระหวางการตั้งครรภ หรือการคลอดกอนเวลา
กําหนด หรือการคลอดออกมาแลวเสียชีวิต และแมที่สูบบุหรี่ยังทําใหลูกมีโอกาสไดรับควันบุหรี่ดวย
ไมเพียงเทานั้นการสูบบุหรี่ยังทําใหหนาของผูหญิงแกกอนวัยอันควร และสงผลทางดานจิตวิทยาได
สวนผูหญิงที่มีแมสูบบุหรี่ เมื่อโตขึ้นมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่สูงกวา ผูหญิงที่มีแมไมสูบบุหรี่ ซึ่งจาก
ผลการวิจัย พบวา ผูหญิงที่สูบบุหรี่จะเลิกสูบบุหรี่ยากกวาผูชายถึง 4 เทา สาเหตุสําคัญเกิดจาก
ผูหญิงมักจะกังวลตอน้ําหนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการหยุดสูบบุหรี่ และผูหญิงมักใชบุหรี่เปน
เครื่องคลายความเครียดและแกปญหามากกวาผูชาย ซึ่งผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่เปนปจจัยสําคัญใน
การทําใหบานและครอบครัวปลอดบุหรี่ (ปาลิดา เมธาชัชวาล. 2549) และวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป นับตั้งแต ป พ.ศ. 2531-2553 ยังไมเคยปรากฎคําขวัญโดยตรงกับ
ผู ห ญิ ง เหมื อ นเช น ในป 2553 ที่ ผ า นมา
ที่ ก ล า วว า หญิ ง ไทยฉลาด ไม เ ป น ทาสตลาด
บุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิงในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรและดานรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูบริโภคหญิงที่มีตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ในกรุงเทพมหานครมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยที่
ไดจากการศึกษาจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนรณรงคการลดสูบบุหรี่ในผูหญิง และ
เปนประโยชนแกบุคคลทั่วไปที่นําขอมูลไปใชใหเหมาะสมกับความตองการ

ความมุงหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรมการใชเวลาวาง
ในชีวิตประจําวัน ดานความสนใจบุหรี่ และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
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ความสําคัญของงานวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการทราบถึงตัวแปรดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
บุหรี่ของผูหญิงในกรุงเทพมหานคร และเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ครู/อาจารย และผูเกี่ยวของได
ตระหนักถึงปญหา เพื่อเปนแนวทางในการรวมมือกันวางแผน ควบคุม ปองกันการสูบบุหรี่ของ
ผูหญิง ตลอดจนการนําขอมูลไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรณรงค ลด ละ เลิก การสูบ
บุหรี่ใหกับผูหญิงตอไป

ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจํา และมีอายุ 18 ปขึ้นไป ใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกฎหมายหามมิใหผูใดจําหนาย ขาย และเปลี่ยน หรือใหผลิตภัณฑยาสูบ
แกผูมีอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ และจากสถิติของสํานักงานสถิติแหงขาติ พ.ศ. 2549 พบวา อายุ
เฉลี่ยเริ่มสูบบุหรี่ เทากับ 18 ป และอายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่ลดลง เทากับ 60 ป
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก กลุมผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจํา และมีอายุ 18 ปขึ้นไป
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 390 คน

ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable ) ดังนี้
1.1 ตัวแปรทางดานประชากรศาสตร ไดแก
1.1.1 อายุ
1.1.1.1 18 - 28 ป
1.1.1.2 29 - 39 ป
1.1.1.3 40 - 50 ป
1.1.1.4 มากกวา 50 ป ขึ้นไป
1.1.2 สถานภาพสมรส
1.1.2.1 โสด
1.1.2.2 สมรส / อยูดวยกัน
1.1.2.3 แยกกันอยู / หยาราง/ หมาย
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี
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1.1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.1.4 อาชีพ
1.1.4.1 นักเรียน / นักศึกษา
1.1.4.2 พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง
1.1.4.3 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1.1.4.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย
1.1.4.5 อื่นๆ (โปรดระบุ )……….
1.1.5 รายไดตอเดือน
1.1.5.1 4,000 – 11,000 บาท/เดือน
1.1.5.2 11,001 – 18,000 บาท/เดือน
1.1.5.3 18,001 – 25,000 บาท/เดือน
1.1.5.4 25,001 – 32,000 บาท/เดือน
1.1.5.5 มากกวา 32,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
1.2 ตัวแปรดานรูปแบบการดําเนินชีวติ
1.2.1 ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน (Activities : A)
1.2.2 ดานความสนใจบุหรี่ (Interests : I)
1.2.3 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ (Opinions : O)
2. ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) ไดแก พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพทเฉพาะ
1. บุหรี่ หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุง ที่มวนดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทน
กระดาษ
2. ผูบริโภค หมายถึง ประชากรเพศหญิงอายุ 18 ปขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร
3. ดานประชากรศาสตร หมายถึง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
4. การสูบบุหรี่ หมายถึง การติดบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ซึ่งมีลักษณะการสูบเปนประจํา
5. สารพิษ หมายถึง เมื่อมีการสูบบุหรี่จะมีองคประกอบหรือสวนประกอบของสารพิษ
เกิ ด ขึ้ น คื อ นิ โ คติ น ทาร คาร บ อนมอนนอกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด
แอมโมเนีย สารกัมมันตภาพรังสี และแรธาตุอื่นๆ

6
6. โรค หมายถึง เปนสาเหตุจากการสูบบุหรี่ คือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
โรคฟนและเหงือก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคที่มีผลตอครรภ และการ
สืบพันธ
7. ยี่หอ หมายถึง ยี่หอที่ใชในการเรียกซื้อบุหรี่ คือ กรองทิพย สายฝน วันเดอร มารลโบ
โร แอลเอ็ม ไลทอัพ เปนตน
8. รสชาติ หมายถึง ซองสีแดง มีรสจัด เขมขน และรอนแรง ซองเขียว มีรสเย็นสบาย ใส
เมนทัลนอย และซองสีฟา มีรสเย็นซาส เหมือนอยูในหองเย็นเพราะใสเมนทัลมาก
9. รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง การใชเวลาไปกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
ประกอบดวย การทํากิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน การใหความสนใจหรือการแสวงหา
ขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ และการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับบุหรี่ตอผูหญิง
9.1 ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน หมายถึง การรับประทานอาหารที่
เปนประโยชนตอรางกาย การดื่มน้ําสะอาดมากกวา 1 ลิตร/วัน การออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา
กลางแจง เชน การแตะฟุตบอล, การวายน้ํา เปนตน การออกกําลังกายเลนกีฬาในที่รม เชน ฟตเนส
, การเลนโยคะ เปนตน การผอนคลายความเครียดโดยการทําสปา การผอนคลายรางกายโดยการ
นวดเพื่อสุขภาพ การนั่งสมาธิ การนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ หรืออยางนอย 8 ชม./วัน การ
ทํางานประจําหนักลวงเวลา หรือเกิ นเวลาปกติ การทํ างานหนาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลามากกว า 8 ชม./วัน การบริโภคเครื่องดื่มที่มีคารเฟอีน เชน ชา, กาแฟ, เปนตน การ
ทองเที่ยวกลางคืน เชน ผับ, บาร, ดิสโกเธค เปนตน และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา
, เบียร เปนตน
9.2 ดานความสนใจเกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง สนใจทดลองบุหรี่ เพราะแหลงที่ผลิต
สนใจทดลองบุหรี่ เพราะยี่หอ สนใจทดลองบุหรี่ เพราะรสชาติ สนใจทดลองบุหรี่ เพราะสิ่งแวดลอม
รอบขาง สนใจเกี่ยวกับ องคประกอบของบุหรี่ และสนใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
9.3 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง การสูบบุหรี่ ทําใหเกิดความมั่นใจใน
ตนเองสูง เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพใหดีขึ้น ชวยใหคลายความเครียด ความวิตกกังวลลง ทําให
สามารถลดความอวนได ชวยเพิ่มสมาธิในการทํางานไดอยางดี การสูบบุหรี่ในปริมาณที่เหมาะสมไม
ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ในโลกยุคใหม ควรเปดโอกาสการยอมรับการสูบบุหรี่ของผูหญิง การ
สูบบุหรี่ไมใชสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นบุหรี่จึงไมใชสารเสพติด การถวายบุหรี่แกพระภิกษุสงฆไมบาป
การสูบบุหรี่ ทําใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนและมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น เปนการฆาตัวตายแบบผอนสง
เปน การสิ้ น เปลือ งค าใช จา ย สารพิ ษ ที่ เ กิด จากการสูบ บุหรี่ ทําใหผู บ ริ โ ภคเสี ยชีวิ ต ได กฎหมาย
เกี่ยวกับบุหรี่ ชวยลดการสูบบุหรี่ลงได ไมควรจําหนายบุหรี่แกเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป
และการจัดใหมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับไวสูบบุหรี่
10. พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมการซื้อบุหรี่โดยวัดจาก
10.1 ความถี่ในการซื้อบุหรี่ หมายถึง จํานวนครั้งที่ซื้อบุหรี่โดยเฉลี่ยตอสัปดาห
10.2 ปริมาณที่ซื้อบุหรี่ หมายถึง ปริมาณซองที่ซื้อบุหรี่ในแตละครั้ง
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10.3 คาใชจายในการซื้อบุหรี่ หมายถึง คาใชจายโดยเฉลี่ยที่ซื้อบุหรี่ในแตละครั้ง
10.4 ชนิดหรือประเภทของบุหรี่ที่ซื้อ หมายถึง ชนิดหรือประเภทของบุหรี่ที่ซื้อ
แบงเปน บุหรี่ที่ผลิตในประเทศ บุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน เปลี่ยน
ยี่หอบางบางครั้ง เชน การทดลองสินคาใหม เปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือคําแนะนํา
และซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน
10.5 สถานที่ในการซื้อบุหรี่ หมายถึง สถานที่ซื้อบุหรี่อยูเปนประจํา แบงเปน รานคา
ปลีก/แผงลอย รานสะดวกซื้อ รานอาหาร/สถานบันเทิง และซูเปอรมารเก็ต

กรอบแนวความคิดในงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
( Dependent Variables)

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.

อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวติ
1. ดานกิจกรรมการใชเวลาวาง
ในชีวติ ประจําวัน
2. ดานความสนใจบุหรี่
3. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุหรี่

พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
1. ความถี่
2. ปริมาณ
3. คาใชจาย
4. ชนิด/ประเภท
5. สถานที่ซื้อ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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สมมติฐานในงานวิจัย
1. อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
2. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
3. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
4. อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
6. ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
7. ดานความสนใจบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
8. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาขอมูลกอนทําการวิจัยโดยอาศัยผลการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในอดีต แนวความคิดและกรอบทฤษฎีตางๆ ที่นํามาอางอิงในการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร” ที่เปน
ประโยชนตอการพิจารณาเพื่อเปนแนวทางการวิจัย มีประเด็นการนําเสนอภายใตหัวขอหลักดังนี้
1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ ริโภค
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวติ
4. ความรูเ กี่ยวกับผลิตภัณฑบุหรี่
5. สถิตสิ าํ คัญเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนไทย
6. กฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่
7 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ( Demographic )
ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2538: 41 - 42 ) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดและครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอาชีพ การศึกษาเหลานี้
เปนเกณฑที่นิยมใชในการสวนแบงการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญตอ
การและสถิติที่ใชวัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายกวาการวัดมากกวาตัว
แปรอื่น ตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่สําคัญดังนี้
1. อายุ ( Age ) เนื่องจากผลิตภัณฑที่จะสามารถตอบสนองความตองการของกลุม
ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น นั ก การตลาดจึ ง ใช ป ระโยชน จ ากอายุ เ ป น ตั ว แปรด า นทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางของสวนนักการตลาดไดคนควาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก
(Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น
2. เพศ ( Sex ) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดตองศึกษา
ตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะปจจุบันตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในตัวพฤติกรรมผูบริโภค
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมากขึ้น
3. ลักษณะทางครอบครัว ( Marital Status ) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของความใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้นใน
สวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช
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สินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อ
ที่เกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม
4. รายไดการศึกษาและอาชีพ ( Income, Education and Occupation ) เปนตัวแปรที่
สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวยแต
อยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาด
โดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา
ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดําเนินชีวิต รสนิยม คานิยม
อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑ
รายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่นๆ เพื่อใหกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น
เชนกลุมรายไดอาจเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน
อดุลย จาตุรงคกุล. ( 2538: 38-39 ) กลาววาลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงอายุ
เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษารายไดเปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการ
ตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค ( Demand ) ในตัวสินคาทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร ชี้ใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความสําคัญ
ลงลักษณะทางประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้
1. อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่อง
ของอายุดวย
2. เพศ จํานวนสตรี ( สมรสหรือโสด ) ที่ทํางานนอกบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักการตลาดตอง
คํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญซึ่งที่แลวมาผูขายเปนผูที่ตัดสินใจ นอกจากนั้นบทบาทสตรี
และบุรุษที่ซ้ํากัน
3. วงจรชีวิตของครอบครัว ขั้นตอนแตละขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวเปน
ตัวกําหนดที่สําคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน 9 ขั้นตอนซึ่งแต
ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
4. การศึกษาและรายได การศึกษามีอิทธิพลตอรายไดเปนอยางมาก การรูวาเกิดอะไร
ขึ้นกับการศึกษาและรายไดเปนสิ่งสําคัญเพราะแบบแผนการใชจายขึ้นอยูกับรายไดที่มี
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2.ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา
การคิด การซื้อ การใช การประเมินผล และการจาย ในผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของเขา (Schiffman; & Kanuk. 2000: G-3)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน และมีสวนในการ
กําหนดใหมีการกระทําซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอนนั้น หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรม
ของผูบริโภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผูบริโภคซื้อสินคานั้นจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคม
วิทยาที่มีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติ และคานิยม (ปริญ ลักษิตานนท 2544: 27)
พฤติกรรมผูบริโภค คือ การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของคนที่
เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. 2539: 106)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ
(Purchasing) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย (Disponsing) ในผลิตภัณฑและบริการ
โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา (อรณี บุญมีนิมิตร. 2540: 13)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนตาง ๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขา
ไปเกี่ยวของเพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การใช การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิด
หรือประสบการณเพื่อตอบสนองความตองการ และความปรารถนาตาง ๆ ใหไดรับความพอใจ
(ดารา ทีปะปาล. 2542: 3)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การเลือกซื้อเลือกใชและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือ
บริการใดๆ เพื่อสนองความตองการและปรารถนาเพื่อใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด (อัครฤทธิ์
หอมประเสริฐ. 2543: 13)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผูบริโภคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ไดรับ การใช และการจับจายสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซึ่งเปนตัวนําและ
ตัวกําหนดการกระทําดังกลาวนั้น ๆ (ดารามาศ แกวแดง 2537: 41)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหนวยการซื้อ (Buying units) และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับการไดมา การบริโภค และ การจํากัด อันเกี่ยวกับสินคา
บริการประสบการณ และ ความคิด (ดารา ทีปะปาล. 2542: 3; อางอิงจาก Mowen; & Minor. 1998.
Consumer behavior. P.5)
พฤติกรรมผูบริโภค เปนพฤติกรรมที่ประกอบดวย การกระทําทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ
เลือก การซื้อ การใชและการกําจัดสินคา และบริการ (Bovee, Houston; & Thill. 1995: 108)
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พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาเพื่อไว
สําหรับการซื้อ การใชและการประเมินผลิตภัณฑ บริการและความคิด ซึ่งเขาคาดหวังวาจะทําให
ความตองการของเขาไดรับความพึงพอใจ (Leon G. Schiffman. 2550: 24)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคไดตัดสินใจซื้อและมีการใชสินคา
หรือบริการ ที่ไดจายเงินซื้อมาแลว ดังนั้นกระบวนการนี้จึงรวมไปถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
และใชสินคา (Lamb, Hair; & Mc. Danaiel. 2000: 142)
พฤติก รรมผูบ ริ โภค เป น การศึก ษาเรื่องราวการตอบสนองความตอ งการและความ
จําเปน (Needs) ของผูบริโภคใหเกิดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบริโภค
ใหเกิดความพอใจไดนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจผูบริโภค เพราะถาไมเขาใจวาผูบริโภคคือใคร
ไมเขาใจวาเขาตองการอะไร ชอบสิ่งใด ไมชอบสิ่งใด ก็ไมสามารถตอบสนองความตองการของเขา
ได (เสรี วงษมณฑา. 2542: 32)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของ
ผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการ (ศิริวรรณ และคณะ. 2541: 124) กลาวคือ
1.พฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
2.เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) ที่วาการทํา
ใหลูกค าพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาถึงพฤติ กรรมผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ นหรือกลยุท ธ
การตลาดเพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใหเขาใจไดงายขึ้นจําเปนตองมีการสรางตัวแบบ (Model)
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุ ที่มีตอพฤติกรรม ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคจะ
สรางเปนแผนผังแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของกระบวนการตางๆ ทางพฤติกรรม ซึ่งมีผูคิดตัว
แบบตางๆ ขึ้นมามากมายหลายแบบ เพื่อนํามาอธิบายพฤติกรรมผูบริโภค และในการวิจัยนี้ตัวแบบ
หนึ่งที่สามารถอธิบายพฤติกรรมผูบริโภคในการวิจัยได คือ ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคของคอทเลอร
(Kotler.1994: 174)
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สิ่งกระตุนภายนอก
สิ่งกระตุน
ทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ
-ราคา
-การจัดจําหนาย
-การสงเสริมการตลาด

การตอบสนองของผูซื้อ

สิ่งกระตุน
อื่น ๆ

-การเลือกผลิตภัณฑ

ความรูสึก

-เศรษฐกิจ

-การเลือกตรา

นึกคิด

-การเลือกผูขาย

-เทคโนโลยี

-เวลาในการซือ้

-การเมือง

-ปริมาณการซือ้

ลักษณะของผูซื้อ

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

-ปจจัยดานวัฒนธรรม

-การรับรูปญหา

-ปจจัยดานสังคม

-การคนหาขอมูล

-ปจจัยสวนบุคคล

-การประเมินผลทางเลือก

-ปจจัยดานจิตวิทยา

-การตัดสินใจซื้อ
-พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ภาพประกอบ 2 แสดงตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา: ศิรวิ รรณ เสรีรัตน และคณะ. (2539: 110)
จากภาพประกอบ 2 ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค คอทเลอรไดคิดตัวแบบเพื่ออธิบาย
พฤติกรรมผูบริโภค โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยที่วาพฤติกรรมตาง ๆ
เกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุ หรือสิ่งเรา (Stiimuli) หรือสิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดพฤติกรรม
ดังกลาว เปนตัวปอนเขา (Input) ผานเขาสูกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่เปรียบเสมือน
กลองดํา (Black Box) ที่อยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และปจจัยสวนบุคคล
จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอสิ่งเรา หรือสิ่งกระตุนในรูปของการตัดสินใจ
ซื้อ หรือไมซื้อ
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สิ่งกระตุน
สิ่งกระตุน หรือสิ่งเรานี้เกิดขึ้นได 2 ทาง คือ เกิดจากภายในรางกาย และเกิดจาก
ภายนอกรางกาย สิ่งกระตุนที่เกิดในรางกายเปนสิ่งที่เกิดจากสัญชาติญาณ หรือธรรมชาติ สวนสิ่งที่
เกิดภายนอกรางกายเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ที่สรางใหเกิดขึ้น โดยสิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย
สิ่งกระตุน 2 สิ่งกระตุน คือ
1. สิ่งกระตุนทางการตลาด เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถควบคุม และจัดใหมี
ขึ้นโดยใชสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดแก
1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ คือ การพัฒนาสวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑให
ถึงดูดความตองการของผูบริโภค เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม มีหลายแบบหลายรุนให
ผูบริโภคเลือกเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการซื้อ
1.2 สิ่ ง กระตุ น ด า นราคา เช น การกํ า หนดราคาให เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ และ
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดจําหนาย เชน การจัดโชวรูมใหสวยงาม จัดจําหนายให
ทั่วถึง
1.4 สิ่ ง กระตุ น ด า นการส ง เสริ ม การตลาด เช น มี ก ารโฆษณาอยู ส ม่ํ า เสมอ มี
พนักงานขายใหคําแนะนําแกผูซื้อ มีการลด แลก แจก แถม หรือมีการใหทดลองขับจะชวยกระตุน
ความตองการซื้อได
2. สิ่งกระตุนอื่น
2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภายหลังจากประกาศลดคาเงินบาทเมื่อป พ.ศ.
2540 ทําใหเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวจนถึงปจจุบันสงผลทําใหประชาชนจํานวนมากนั้นถูกเลิกจาง
งาน หรือบัณฑิตจบใหมไมมีงานทํา ประชาชนเกิดการเก็บออมเงินไวไมนํามาใชในการซื้อของอื่น ๆ
นอกจากซื้ อ ของที่ จําเป นสง ผลต อธุ รกิจตาง ๆ ทํา ใหมีรายไดล ดลงและส ง ผลใหเ กิ ดป ญ หาทาง
เศรษฐกิจตามมา
2.2 สิ่ ง กระตุ น ทางเทคโนโลยี เช น การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต และคิ ด ต น
ผลิตภัณฑใหม ออกมาจะชวยกระตุนความตองการซื้อสินคาของผูบริโภคมีมากขึ้น
2.3 สิ่ ง กระตุ น ทางวั ฒ นธรรม เช น คนไทยได รั บ วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคนมเป น
อาหารจากชาติตะวันตก และยอมรับในคุณคาของนมที่บริโภคนั้น
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ปจจัยสําคัญ (ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคทางดานตางๆ เพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุน
ทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอื่นๆ อานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาดคือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและ
ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลสิ่งใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชน
สําหรั บนักการตลาดคือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทาง
การตลาดตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง
ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล
และปจจัยทางดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factor: ปจจัยภายนอก) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นโดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคมหนึ่ง (Stanton and Futrell. 1987:..664) คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของ
สังคมและกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการ
และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในสังคมไทย
(1) สตรีมีบทบาทในสังคม เชน บทบาททางการเมืองและทํางานมากขึ้น และมีอํานาจทางเศรษฐกิจ
มากขึ้ น (2) มนุ ษ ย คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต (3) บุ ค คลมี ค วามห ว งใยในสุ ข ภาพของตนเอง
(4) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยูอาศัย (5) ทัศนคติตอเรื่องเพศเปลี่ยนแปลง (6) บุคคลตองการ
ความสะดวกสบายมากขึ้น (7) บุคคลตองการความเพลิดเพลินและพักผอนเนื่องจากการทํางานหนัก
ในปจจัยดานวัฒนธรรมนี้ นักการตลาดตองศึกษาถึงคานิยมในวัฒนธรรม (Cultural
value)
ซึ่งหมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลในสังคมประกอบดวย (1) คานิยม ของบุคคลที่มีตอสังคม
(People’s views of themselves) (2) คานิยมของบุคคลที่มีตอสังคมอื่น (People’s views of other)
(3) คานิยมของบุคคลที่มีตอองคกร (People’s views of organization) (4) คานิยมของบุคคลตอ
สังคม (People’s views of society) (5) คานิยมของบุคคลตอธรรมชาติ (People’s views of nature)
(6)คานิยมของบุคคลตอมวลมนุษยชาติ (People’s views of universe) นักการตลาดตองศึกษา
ค านิยมในวัฒนธรรมต างๆ แล ว กํ าหนดกลยุท ธ การตลาดใหสอดคลองกับ คานิยมในวัฒนธรรม
กลยุทธที่นําไปใชมาก ก็คือกลยุทธการโฆษณา
1. ปจจัยดานสังคม (Social factor: ปจจัยภายนอก) เปนปจจัยที่เกี่ยวของใน
ชีวิต ประจํ าวั น และมีอิท ธิพ ลต อ พฤติ กรรมการซื้อ ลั กษณะทางสังคมประกอบดว ยกลุ มอางอิง
ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซื้อ
1.1. กลุมอางอิง (Social factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และ
มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิงแบงออกเปน 2 ระดับคือ
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1.1.1. กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท
และ เพื่อนบาน
1.1.2. กลุมทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนํา
ในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม
กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิต
รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม จึงตอง
ปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเห็นตางๆ จากกลุมอิทธิพล นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน การเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน จะใช
นักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา
1.2. ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
การขายสินคาอุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวไทย จีน ฝรั่ง หรือญี่ปุนซึ่งจะ
มีลักษณะแตกตางกัน
1.3. บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกันหลาย
กลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตาง
กันในแตละกลุม เชน ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่งจะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผู
ริเริ่ม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล และผูใช
2. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาส
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้
2.1. อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การ
แบงกลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป 6-11 ป 12-19 ป 20-34 ป 35-49 ป 50-64 ป
และ 64ปขึ้นไป เชนกลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการ
พักผอนหยอนใจ
2.2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เปนขั้นตอนการง
ดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพล
ตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรม
ซื้อที่แตกตางกัน วัฎจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยขั้นตอน แตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภค
แตกตางกัน
2.3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน
ประธานกรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษา
วาผลิตภัณฑของบริษัทมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางตลาดใหสนองความ
ตองการใหเหมาะสม
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2.4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือ รายได โอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ของแต ล ะบุ ค คลจะกระทบต อ สิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ขาตั ด สิ น ใจซื้ อ โอกาสเหล า นี้
ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาด
ตองสนใจแนวโนมของของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
คนมีรายไดตกต่ํา กิจการตองปรับปรุงผลิตภัณฑ การจักจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคา
คงคลัง และวิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน
2.5. การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑ
มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
2.6. คานิยมหรือคุณคา (Value) รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle)และ คานิยม
หรือคุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
หมายถึงอัตราสวนของผลประโยชน ที่รั บ รูต อราคาสินคา สว นรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle)
หมายถึง รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปของ (1) กิจกรรม (Activities)
(2) ความสนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOS
3. ปจจัยดานจิตวิทยา(ปจจัยภายใน) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Internal
factors (Psychological) Influencing consumer behavior) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological
factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของบุคคลจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อและการใชสินคา ปจจัยภายในประกอบดวย (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4)
ความเชื่อถือ (5) ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวคิดของตนเอง มีรายละเอียดดังนี้
3.1. การจูงใจ (Motivation) เปนสภาพจิตใจภายในของบุคคล ซึ่งผลักดันให
เกิดพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (Solomon. 2002: 530) การจูงใจเกิดภายในบุคคล แตอาจจะ
ถู ก กระทบจากป จ จั ย ภายนอก เช น วั ฒ นธรรม ชั้ น ทางสั ง คม หรื อ สิ่ ง กระตุ น ที่ นั ก การตลาดใช
เครื่องมือทางการตลาดเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ
3.2. การรับรู (Perception) เปนขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรู (Receive) จัด
ระเบียบ (Organize) หรือการกําหนด (Assign) ความหมายของสิ่งกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัส
ทั้งหา (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-9) หรือเปนกระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร
(Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน (Stimulus) เพื่อใหเกิด
ความหมายที่สอดคลองกัน (Schiffman; & Kanuk. 2000: G-9)
หรือหมายถึงกระบวนการความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู
3.3.
การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ผูบริโภค ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-6) หรือ
หมายถึ ง ขั้ น ตอนซึ่ ง บุ ค คลได นํ า ความรู แ ละประสบการณ ไ ปใช ใ นการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า และ
พฤติกรรมการบริโภค (Schiffman; & Kanuk. 2000: G-7) หรือหมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมหรือความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมาการเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้น
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เมื่อบุคคลไดรับสิ่งกระตุน (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือ ทฤษฏีสิ่ง
กระตุน-การตอบสนอง (Stimulus- Response (SR) Theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้
ดวยการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีกหรือจัดการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนสิ่งกระตุน) เพื่อทําใหเกิดการ
ตัดสินใจและใชสินคาเปนประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน
ทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุนที่มีอิทธิพลและทําใหเกิดการ
เรียนรูไดนั้นจะตองมีคุณคาในสายตาของลูกคา ตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบ
การแจกของตัวอยางจะมีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียนรู ซึ่งการใหผูบริโภคไดทดลองใชสินคาจะดีกวา
การแถม เพราะวาการแถมนั้นลูกคาตองเสียเงินเพื่อซื้อสินคา ถาลูกคาไมซื้อสินคา ก็จะไมเกิดการ
ทดลองใชสินคาที่แถม
3.4. ความเชื่อถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (Kotler. 2003: 198) หรือเปนความคิดที่บุคคลยึดถือในใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนผลมา
จากประสบการณในอดีตและมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3.5. ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ของบุคคลความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler.
2003: 199) หรือหมายถึง แนวโนมการเรียนรูที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความคิดที่มี
ลักษณะแสดงความพอใจหรือไมพอใจ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-1) ทัศนคติเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ ทัศนคติของผูบริโภคกับการ
ตัดสินใจซื้อจะมีความสัมพันธกัน การเกิดทัศนคตินั้นเกิดจากขอมูลที่แตละคนไดรับ
กลาวคือ เกิดจากประสบการณที่เรียนรูในอดีตเกี่ยวกับสินคา หรือความนึกคิดของบุคคล และเกิด
จากความสัมพันธที่มีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม เพื่อน บุคคลชั้นนําในสังคม เปนตน
ถานักการตลาดตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาของเขา นักการตลาดมีทางเลือกคือ (1)
สรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ (2) พิจารณาวาทัศนคติของผูบริโภคเปน
อยางไร แลวจึงพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภค
โดยทั่วไปการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติทําไดงายกวาการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคาเพราะตองใชเวลานานและใชเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได
3.6. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกัน
ของบุ ค คล ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารตอบสนองต อ สภาพแวดล อ มที่ มี แ นวโน ม คงที่ และสอดคล อ งกั น
(Blackwell, Minicard; & Engel. 2001: 547) บุคลิกภาพสามารถใชเปนตัวแปรในการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกตราสินคาได
3.7. แนวคิดของตนเอง (Self concept) เปนความรูสึกของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่เปนสิ่งที่ประทับใจของบุคคล ซึ่งจะกําหนดลักษณะของบุคคลนั้น (Blackwell, Minicard; &
Engel. 2002: 548) แตละบุคคลจะมีบุคลิกสวนตัวหรือแนวคิดของตนเองซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ
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นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไดแก ปจจัยภายนอก อัน
เปนผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรมและสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน รวมทั้ง
ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ป จ จั ย เหล า นี้ มี ป ระโยชน ต อ การพิ จ ารณาลั ก ษณะความสนใจของผู ซื้ อ ที่ มี ต อ
ผลิตภัณฑ โดยจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ การตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาด เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค
คอรทเลอร (Kotler. 2000: 180) ไดอธิบายวารูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ คือ
รูปแบบการดําเนินชีวิตในโลกที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของ
บุคคลนั้นๆ โดยรูปแบบของการดํารงชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ของเขาทั้งหมด
ออควิสิทและชอว (Onkvisit; & Shaw.1994: 120) ไดอธิบายวารูปแบบการดําเนินชีวิต
(Lifestyle) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาลักษณะทางจิตวิทยาสังคม (Psychographics) ชีวิตมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับคุณคาและบุคลิกภาพของผูบริโภค และนักการตลาดนํามาใชประโยชนมากใน
ปจจุบัน
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 145) กลาววา รูปแบบการใชชีวิต คือ แบบแผนของการ
ดํารงชีวิตของบุคคลที่แสดงออกในทางกิจกรรม (วิธีการใชเวลาของบุคคล) ความสนใจ (อะไรที่
บุคคลรูสึกชื่นใจที่จะทําได) และความคิดเห็น (บุคคล สถานที่ และสิ่งของอยางไร) รูปแบบของการ
ใชชีวิตแสดงออกมาในรูป Psychographics หรือเทคนิคในการวัดรูปแบบของการใชชีวิตและใช
จําแนกรูปแบบของการใชชีวิตดวย
เจมส เอฟ อีเกิ้ล (James F. Engel.1993: 449) ไดอธิบายวา แบบของการดํารงชีวิตเปน
แบบที่บุคคลดํารงชีพและใชจายเวลาและเงิน ซึ่งดูจากคํานิยามจะเห็นไดวาเปนเรื่องงายมาก แต
ความจริงแลวสิ่งที่อีเกิ้ล กลาวรวมไปหมดทุกอยางโดยจําแนกใหเห็นไดวาคํานิยามนี้กลาวถึง
1. วิธีที่เราดํารงชีพ (How we live) เปนรูปแบบหรือสิ่งที่บุคคลกระทําทุกวันในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหารเชารับประทานกาแฟ ขาว หรือการใชบริการเติมน้ํามันรถยนต เปนตน
2. สินคาที่เราซื้อ (Products we buy) วัฒนธรรมในการกินอาหารอาจกลาวไดวาไมมี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก แตในทางกลับกันไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการเสนอขายของสินคา
ดังนั้นวิธีการขายและวิธีการซื้อสินคาในปจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบการใช
ชีวิตในปจจุบัน
3. วิธีการใชสินคา (How you use them) จะเห็นไดวาเสื้อผาที่ซื้อมานั้นสามารถสวมใส
ไดทันที อาหารสําเร็จรูปก็สามารถปรุงเพื่อรับประทานไดทันทีเชนกัน ดวยเตาธรรมดา เตา
ไมโครเวฟ สรุปแลวการใชสินคามีความสะดวกขึ้น
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4. มองสินคาอยางไร (What do you think about them) ดวยความสะดวก ความ
รวดเร็วในการใชสินคา
ดังนั้นสินคาจึงถูกมองวาเปนสิ่งที่จะนํามาใชเพื่อผอนแรงและทําให
ประหยัดเวลา
5. แบบของการใชชีวิตขึ้นอยูกับปจจัยมากมาย เชน สถานการณ วัฒนธรรม ชั้นทาง
สังคม กลุมอางอิง ครอบครัว ความตองการ ทัศนคติ และลักษณะสวนบุคคล เปนตน เมื่อปจจัย
ขางตนเปลี่ยนแบบของการใชชีวิตจะเปลี่ยนไปดวย
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 258) ไดอธิบายวา แบบของการใชชีวิตแสดงใหเห็นถึง
ภาพพจนของบุคคล (Self-image or Self-concept) เปนภาพพจนทั้งหมดที่ตัวเรามีอยูอันเปนผลมา
จากวัฒนธรรมสถานการณและประสบการณที่เกี่ยวของกับการดํารงใชงานประจําวัน แบบของการ
ใชชีวิตนอกจากจะเปนแบบการดํารงชีวิตแลวยังเปนแบบของความสนใจอีกดวย เชน คนมีรายได
เทากันแตบริโภคตางกันเพราะแบบของการใชชีวิตตางกันทั้งบุคคลและครอบครัวที่ดํารงชีพอยูใน
สังคม ปจจุบันสามารถแสดงแบบของการใชชีวิตใหเห็นได โดยชัดเจนดังที่เราไดยินบอยๆ วาสมัยนี้
มีคน “แตงงานกับงาน” ครอบครัวฝากทองไวนอกบาน แบบของการใชชีวิตอาจจะเปนไปไดทั้งการ
รูตัวและไมรูตัว บุคคลสวนใหญรักษาแบบของการใชชีวิตของตนไวโดยมีการเปลี่ยนแปลงบางทีละ
นอย การรักษาหรือการเปลี่ยนแบบของการใชชีวิตของบุคคลหรือครอบครัวมักจะตองมีการบริโภค
ตัดสินใจซื้อสินคาซึ่งก็นาจะเปนที่สนใจของนักการตลาด อิทธิพลของแบบของการใชชีวิตที่มีตอการ
ตัดสินใจซื้อแสดงใหเห็นไดในรูปขางลางนี้

แบบของการใชชีวติ
ของผูบริโภค

ความตองการและทัศนคติ
ที่
กออิทธิพลตอการตัดสินใจ
เพื่อการบริโภค

การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค

พฤติกรรมและประสบการณ
ที่ลด รักษา หรือเพิ่มพูน
แบบของการใชชีวติ

ภาพประกอบ 3 อิทธิพลของแบบการใชชวี ิตที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
ที่มา: อดุลย จาตุรงคกุล (2543). พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 258.
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การวิเคราะห กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ทีแ่ สดงลักษณะแบบการดําเนินชีวติ
กิจกรรม (Activities: A)
การทํางาน
งานอดิเรก
เหตุการณทางสังคม
วันหยุดพักผอน
การบันเทิง
สมาชิกสโมสร
ชุมชน
การซื้อสินคา
การเลนกีฬา

ความสนใจ (Interests: I)
ครอบครัว
บาน
งาน อาชีพ
ชุมชน
สันทนาการ
แฟชั่น
อาหาร
สื่อตางๆ
ความสําเร็จ

ความคิดเห็น (Opinions:O)
ความสัมพันธสวนตัว
ปญหาสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร
การศึกษา
ผลิตภัณฑ
อนาคต
วัฒนธรรม

ที่มา: Assael Aenry (1998). Consumer Behavior and Marketing Action. P. 423.
รายละเอียดและความหมายของ AIO มีดังนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543: 285)
A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เชน ดูโทรทัศน จายของในรานคาหรือ
เลาใหเพื่อนฟงเกี่ยวกับบริการซอมรถของอูประจํา แมวาปฏิกิริยานี้ใครๆ ก็เห็นอยูแตไมสามารถเดา
เหตุผลของการกระทําไดหมดและก็ไมใครจะมีใครทําการวัดเพื่อหาเหตุผลของปฏิกิริยานี้
I คือ ความสนใจ เปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณหรือวัตถุโดยมีระดับของความ
ตื่นเตนที่เกิดขึ้นเมื่อไดตั้งใจติดตอกันมาหรือมีความตั้งใจเปนพิเศษเกี่ยวกับมัน
O คือ ความคิดเห็น เปนไปในรูปคําพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบตอสถานการณที่
กระตุนเราที่มีการถามคําถาม ความคิดเห็นเราใชเพื่ออธิบายแปลความหมาย การคาดคะเนและการ
ประมาณคาเชน เชื่อในสิ่งซึ่งบุคคลอื่นตั้งใจ ความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ประเมินรางวัลที่
จะไดรับจากการเลือกทางเลือกและโทษที่จะเปนผลของการเลือกทางเลือก
รูปแบบการดําเนินชีวิตจะถูกกําหนดดวยปจจัยตางๆ ซึ่งประกอบไปดวย ประสบการณที่
ผานมา ลักษณะที่ติดมาตั้งแตเกิด และสถานการณในปจจุบัน สิ่งดังกลาวเหลานี้มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคทุกคนจะมีการดําเนินชีวิตเปนของตนเองและจะไดรับการปรุงแตงขัดเกลาโดย
ผานการปฏิสัมพันธทางสังคม ไปตามลําดับขั้นตอนของวงจรชีวิต
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แบบการดําเนินชีวติ
ตัวกําหนดแบบการดําเนินชีวิต
(Lifestyle determinants)
- ลักษณะประชากรศาสตร
- วัฒนธรรมยอย
- ชั้นของสังคม
- แรงจูงใจ
- บุคลิกภาพ
- อารมณ
- คานิยม
- วงจรชีวติ ของครัวเรือน
- วัฒนธรรม
- ประสบการณในอดีต

แบบการดําเนินชีวติ
(Lifestyle)
เรามีชีวติ อยูอยางไร
- กิจกรรม
- ความสนใจ
- ชอบ / ไมชอบ
- ทัศนคติ
- การบริโภค
- ความคาดหวัง
- ความรูสึก

ผลกระทบตอพฤติกรรม
(Impact on behavior)
การซื้อ
- ซื้ออยางไร
- ซื้อเมื่อไหร
- ซื้อที่ไหน
- ซื้ออะไร
- ซื้อกับใคร
การบริโภค
- บริโภคที่ไหน
- บริโภคกับใคร
- บริโภคอยางไร

ที่มา: Hawkins; & Coney. (2001). Consumer Behavior : Building Marketing Strategy.
P. 434.
บทบาทของแบบการใชชีวิต
แบบของการใชชีวิตสําหรับผูบริโภคมี 2 บทบาทคือ
1. เปนแรงจูงใจหลักใหมีการซื้อ (A basic motivator) เชน ความปรารถนาที่จะรักษา
เพิ่มพูนแบบของการใชชีวิตในปจจุบัน ทําใหเกิดกิจกรรมการตัดสินใจชื้อและใชสินคา ความตองการ
ที่จะตัดสินใจซื้อนี้เกิดจากเราคือใคร เราเปนอะไรและปญหาและโอกาสที่เราประสบในชีวิต
2. การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสินใจ ผลของการที่ผูบริโภคทําการตัว
สินใจเกี่ยวกับตัวสินคาที่กอใหเกิดขาวสารการจูงใจและทัศนคติ ซึ่งขาวสารนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เสริมแรง (Reinforce) แบบของการใชชีวิต เชน การใชหรือการประเมินผลวันหยุดสุดสัปดาหอาจ
นําไปสูแบบของการใชชีวิตในการทองเที่ยว (Travel-oriented lifestyle) ในระดับสูงกวาเดิม แบบ
ของการใชชีวิตอาจเปลี่ยนแปลง ถาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล กลุมอางอิง หรือครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงแบบการใชชีวิต (Lifestyle changes)
เมื่อเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบของการใชชีวิต มักจะทําใหเกิดปญหาซึ่งมีรากฐานมาจาก
การบริโภค (Consumption-related problems) และ/หรืออาจเกิดโอกาสที่จะทําการตัดสินใจใหม
ปญหานี้จะนําไปสูกระบวนการที่มีความผันแปรและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอการ
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เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะการที่ผูบริโภคทําการตัดสินใจ หรือไมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวกํา
หนดของแบบการใชชีวิต เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คานิยมจนทํา ใหแบบดังกลาวเปลี่ยนแปลง
ดวย
แบบการใชชีวิตบุคคลมิไดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือเปลี่ยนแปลงอยางมาก ถาเปลี่ยน
มากมายและสม่ําเสมอคนจะตองวิตกกังวลและอาจเกิดภาวะลมเหลว (Frustration) ดังนั้นแบบของ
การใชชีวิตคอยๆ เปลี่ยนแปลงและเปนไปในรูปไมรูตัว การเปลี่ยนแปลงมากและเปนไปอยาง
กะทันหันที่มีตอแบบของการใชชีวิตจะเกิดขึ้นไดในเฉพาะเหตุการณตางๆ เชน สงคราม พายุ
บาดเจ็บ แตงงาน จบการศึกษา เด็กเกิด หยา เปลี่ยนงาน และคูสมรสตาย
การจําแนกลักษณะของแบบการใชชีวิต
แบบของการใชชีวิตสามารถจําแนกตามลักษณะไดดังนี้
1. ตื่นตัวกับไมตื่นตัว (Active versus passive) เชน ผูบริโภคเขารวมในการเลนกีฬา
หรือเขาดูคอนเสิรต รายการสด สวนแบบไมตื่นตัวนั้นผูบ ริโภคดูโทรทัศน หรือฟงเทปอยู ที่บาน
2. การโออวดกับการสวนตัว (Ostentatious versus private) แบบแรกแสวงหา
สัญลักษณแหงความสําเร็จที่ปวงชนยอมรับ ซึ่งตรงกันขามกับแบบหลังแสวงหาสินคาที่ใชเฉพาะตัว
3. ครอบครัวกับอาชีพ (Family versus private) แบบแรกมีบุตรและใชเวลากับกิจกรรม
ของครอบครัว แตแบบหลังไมมีบุตรและใชเวลาเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
4. ทองถิ่นกับนครหลวง (Local versus cosmopolitan) แบบแรกเขารวมกับชมรม
ทองถิ่นกับแบบหลังเขารวมกับชมรมทองถิ่นกับแบบหลังเขารวมกับโลกที่กวางกวา
สรุป ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตมีไวเพื่อใหพิจาณาวาธุรกิจของตนเกี่ยวของ
กับกับผูบริโภคที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใดมากที่สุดและตองการคนที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิต
แบบใดมาเปนลูกคาของธุรกิจ

4. ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑบุหรี่
บุหรี่ หมายถึง ยาเสนหรือยาเสนปรุงไมวาจะมีใบยาแหงหรือยาอัดเจือปนหรือไมซึ่งมวน
ดวยกระดาษหรือวัตถุที่ทําขึ้นใชแทนกระดาษหรือใบยาแหงหรือยาอัด
แรกเริ่มเดิมทีชาวอินเดียนแดงในยุคกอนที่ Christopher Columbus จะคนพบทวีป
อเมริกา รูจักการบริโภคยาสูบกันมานานแลว ไมไดเปนในรูปการสูบเปนมวนบุหรี่หรือซิการแตเปน
ในรูปของการสูบจากกระบอกหรือ pipe เพื่อจุดประสงคทางการแพทย และการเฉลิมฉลองในโอกาส
พิเศษเทานั้น จนกระทั่ง Columbus เดินเรือมาพบทวีปอเมริกา ในป1492 เขาจึงไดนําเอาใบและ
เมล็ดของตนยาสูบมาตอนที่เดินทางกลับมายังยุโรป แตในยุคแรก ๆ นั้นยังไมไดเปนที่นิยมกันอยาง
แพรหลายและการนํามาใชก็ยังเปนแคเพื่อการรักษาโรคเทานั้นจนกระทั่งประมาณตอนกลาง คริส
ศตวรรษที่ 16 ยาสูบไดเขามายังประเทศฝรั่งเศส (ประมาณป 1556) ในชวงนี้มีบุคคลที่ทําใหคนเริ่ม
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รูจักยาสูบมากขึ้นก็คือนาย Jean Nicot ( Nicotine สารที่พบในยาสูบเรารูจักกันดี ก็ตั้งตามชื่อของ
นายคนนี้) ไดนํายาสูบมารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนใหกับ Catherine de Medici, Queen of
France นับจากนั้นมายาสูบจึงไดแพรหลายในยุโรป ตามลําดับดังนี้คือป 1558 เขาไปในโปรตุเกส ป
1559 เขาไปในสเปนและ1565 เขาไปในอังกฤษ
ประเทศที่ทําใหการปลูกยาสูบและผลิตภัณฑจากใบยาสูบเปนกิจการที่ทํารายไดเปนกอบ
เปนกํามหาศาลในเวลาตอมาก็คือประเทศอังกฤษ ซึ่งการคาใบยาสูบในสมัยนั้นเปนการผูกขาดของ
ทางการราชสํานักของอังกฤษ เพราะนําเงินเขาสูคงคลังไดมากมาย ซึ่งอันนี้อาจรวมถึงสิ่งเสพยติด
ประเภทอื่นดวยเชนฝน แตการทําการเพาะปลูกเพื่อจุดประสงคทางการคาจริง ๆ สําเร็จเปนครั้งแรก
โดยนาย John Rolfe ชาวอังกฤษในป 1612 ใน Virginia และภายในเจ็ดปใหหลังใบยาสูบก็เปน
สินคาออกที่สําคัญของอาณานิคมอเมริกาในสมัยนั้น และประมาณสองศตวรรษตอมาการทําไรยาสูบ
เปนสาเหตุของความตองการแรงงานทาสที่สําคัญของอเมริกาในชวงป 1700 กวาๆ ชนชั้นสูงใน
ยุโรปนิยมบริโภคยาสูบในรูปแบบที่เปนผงแลวสูดเขาทางจมูกคลาย ๆแบบยานัตถุ (ภาษาอังกฤษ
เรียกวา Snuff) มีเกร็ดความรูเล็กนอยที่บอกถึงความนิยมในสมัยนั้นก็คือ พระราชินีในสมัยของพระ
เจา George ที่ 3 ไดรับสมญานามวา "Snuff Charlotte" และจักรพรรดิ Napoleon ใช Snuff น้ําหนัก
เฉลี่ยเดือนละ 7 ปอนด
จากการศึกษาประวัติศาสตรของยาสูบก็จะเห็นไดวามีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน
มากมายอีกทั้งยังมีสวนชี้นําการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสังคมและการเมืองที่สําคัญ นั่นก็คือ
การคาทาสของอเมริกาและในปจจุบันก็มีสวนในการทําใหเกิดภาวะทาสทางเศรษฐกิจและการคาอีก
ดวยนอกเหนือจากพิษภัยตอสุขภาพโดยตัวยาสูบเอง
สวนประกอบและสารพิษในบุหรี่
ตนยาสูบเปนพืชที่สามารถขึ้นบนดินหลายสภาพและสามารถเจริญงอกงามไดในสภาพ
ภูมิอากาศที่หลากหลายเมื่อนําใบของมันมาทําใหแหงก็สามารถนํามาผลิตเปนสินคาตางๆ ใบยาสูบ
มากกวา 4,000 ชนิด มีทั้งกาซตางๆ สารประกอบเชิงซอน (compound substances) เชน น้ํามัน
tar, nicotine และ carbon monoxide สารที่สําคัญสามตัวที่จะขอกลาวในที่นี้ก็คือ tar, nicotine และ
carbon monoxide ตัวแรกใหโทษตอรางกายในฐานะที่เปนสารกอมะเร็ง ในขณะที่อีกตัวนั้นทําให
เสพยติดและอีกตัวเปนกาซที่มีผลตอการขนสงออกซิเจนตามลําดับ
1. สวนประกอบในควันบุหรี่
ควันบุหรี่ที่พนออกมาหรือสูดเขาไปในปอดนั้นมีสารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด
สวนประกอบหลักในควันบุหรี่ คือ นิโคติน ทาร คอรบอนมอนอกไซด บิวเทน แอมโมเนีย ไซยาไนด
สารหนูและฟนอล สวนใหญเปนอยูภาคเล็กๆ หรือกาซ สารเคมีเหลานี้ มากกวา 50 ชนิด สามารถ
ทําใหเกิดมะเร็งที่ปอด คอ ปาก กระเพาะปสสาวะ และไต อวัยวะเหลานี้ ลวนเปนทางผานของ
สารเคมีในควันบุหรี่ ที่เขาและออกจากรางกาย
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ภาพประกอบ 4 สวนประกอบของบุหรี่
ที่มา: ประกิต วาทีสาธกกิจ. ( 2546 ). วิธีชว ยเหลือผูตองการเลิกบุหรี.่ หนา 12.
สารพิษที่สําคัญในควันบุหรี่
นิโคติน
นิโคติน เปนสารที่อออกฤทธิ์แรง และเสพติดงาย การเสพติดเกิดจากนิโคติน ไปมีผลตอ
สมองสวนกลางบอยครั้ง โดยระยะแรกนิโคตินจะสงผลตอสมองเปนการกระตุน และตอมาจะเปน
การกด ดังนั้น ผูสูบบุหรี่จึงรูสึกตื่นตัวในตอนแรก หลังจากนั้นสมองจะถูกกดตามมา
ในการสูบบุหรี่ นิโคตินจากควันบุหรี่ไปถึงสมอง ใชเวลาเพียง 8 วินาที และในเวลาเพียง
20 วินาทีนิโคตินก็จะมีผลไปถึงสวนอื่นๆ ของรางกาย ผูที่ติดบุหรี่จึงตองสูบไปเรื่อย ๆ เพื่อให
ปริมาณนิโคติน ในเลือดคงที่ เมื่อไรก็ตามที่นิโคตินในเลือดต่ําลง ก็จะรูสึกอยากสูบบุหรี่ ซึ่งเห็นได
จากคนที่สูบสม่ําเสมอ จะเวนชาวงหางในการสูบ ประมาณ 20-45 นาที ขึ้นกับอัตราการสูบวา มาก
หรือนอย โดยปกตินิโคตินอยูในรางกายประมาณ 24 ชั่วโมง แตในการปรับสมดุลของสารเคมีใน
รางกาย ใหเปนปกติ ตองใชเวลาเปนวัน หรือเปนสัปดาห การติดนิโคตินจะเริ่มเกิดหลังจากการสูบ
บุหรี่ เปนประจํานาน 2 ปขึ้นไป การสูดควันบุหรี่ไปแตละครั้ง (1 puff) สมองจะไดรับการกระตุนจาก
นิโคติน 1 ครั้ง บุหรี่ 1 มวน จะถูกสูดประมาณ 10 ครั้ง การสูบบุหรี่วันละซองตลอดป จึงทําให
นิโคตินสงผลตอสมองถึง 70,000 ครั้ง
กลไกการออกฤทธิ์ของนิโคตินที่มีตอรางกาย คือ
1. ทําใหมีการหลั่ง อิพิเนฟฟริน (Epineprine) เขาสูกระแสเลือด เปนการเพิ่มจังหวะการ
เตนของหัวใจ ทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น และความดันเลือดสูงขึ้น
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2. ทําใหหลอดเลือดหดตัว ซึ่งเปนอันตรายมากในผูที่มีไขมันเกาะผนังเสนเลือดอยูแลว
นอกจากนี้ นิโคตินเองยังมีสวนทําใหไขมันเกาะที่ผนังเสนเลือดมากขึ้นดวย
ทาร
เปนสารอันตรายที่สุดในบุหรี่ การติดบุหรี่เปนผลของนิโคตินที่มีตอสมอง แตการตายของผู
สูบบุหรี่ สวนใหญเปนผลจากทาร ทารประกอบดวยสารหลายชนิด มีลักษณะเปนละอองของเหลว
เปนยางสีน้ําตาลเขม คลายน้ํามันดิน สวนใหญเปนสารที่มีอันตราย เชนเบนโซไพริน(Benzopyrene)
ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง นอกจากเบนโซไพรินแลว ควันบุหรี่ที่ยังมีสารกอมะเร็งชนิดอื่นๆ รวมทั้งสิ้น
42 ชนิด ควันบุหรี่จึงเปนแหลงของสารกอมะเร็ง ที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษยในควันบุหรี่
ประกอบดวยละอองอนุภาคเล็กๆ นับลานหนวยตอลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อควันบุหรี่เขาสูปาก
ละอองเหลานี้จะเย็นลง จับตัวกันเกิดเปนทารติดอยูตามทางเดินหายใจ ที่เขาสูปอด รอยละ 50 ของ
ทารจะจับอยูที่ปอด ทําใหขนเล็กๆ (Cilla) ที่อยูตามผิวเซลล ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเหมือนปกติ
เมื่อรวมตัวฝุนที่สูดหายใจเขาไปแลว ก็จะขังอยูในถุงลมปอด ทําใหกระบวนการกําจัดของเสีย ออก
จากปอดเสียไป และทําลายถุงลมเล็กๆ ในปอด เปนการลดสมรรถภาพการทํางาน ของระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย กอใหเกิดการระคายเคือง อันเปนสาเหตุของอาการไอ และทําใหเกิด
โรคมะเร็งปอด และถุงลมปอดโปงพอง
คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide)
เปนกาซไมมีสี พบมากในควันบุหรี่ เกิดจากการเผาไหมของใบยา และกระดาษที่ใชมวน
บุหรี่ คารบอนมอนอกไซด จะจับตัวกับฮีโมโกลบินไดดีกวาออกซิเจน ถึง 200 เทา การสูบบุหรี่จะ
เพิ่มจํานวน คารบอนมอนอกไซดมากขึ้น ออกซิเจนจึงจับกับเม็ดเลือดนอยลง ผูสูบบุหรี่ไดรับ
ออกซิเจนนอยลงกวารอยละ 10-15 สมอง กลามเนื้อ จึงไมสามารถทํางานไดเต็มที่ และเพื่อเปนการ
ทดแทนที่รางกาย ไดรับออกซิเจนลดลง หัวใจ และปอดจึงตองทํางานหนักขึ้น เพื่อสูบฉีดเลือดไป
เลี้ยงรางกาย ใหไดรับออกซิเจนเพียงพอ กอใหเกิดปญหาตอระบบไหลเวียนเลือด นอกจากนี้
คารบอนมอนอกไซด ยังทําลายคุณสมบัติของผนังเสนเลือด และเพิ่มความเสี่ยงตอ การเกิดการอุด
ตันของเสนเลือดหัวใจ ทําใหเกิดหัวใจวายตามมาได
ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide)
เปนกาซพิษที่ใชในสงคราม กอใหเกิดการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen Dioxide)
เปนสาเหตุของโรคถุงลมโปงพอง เชนเดียวกับทาร เพราะไปทําลายเยื่อบุหลอดลมสวน
ปลาย และถุงลม
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แอมโมเนีย (Ammonia)
มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําใหแสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอ และมีเสมหะมาก
สารกัมมันตภาพรังสี (radioactive Substance) และแรธาตุตางๆ
ในควันบุหรี่ จะมีสารโพโลเนียม-210 ที่มีรังสีแอลฟาอยู กัมมันตภาพรังสีของสารนี้ เปน
สาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง ควันบุหรี่เปนพาหะในการนําสารกัมมันตรังสี เขาสูรางกาย ทําให
ผูที่อยูรอบขาง แมไมไดสูบบุหรี่ แตหายใจเอาควันบุหรี่เขาไป ก็จะไดรับสารนี้ดวย
นอกจากนี้ ในควันบุหรี่ยังมีแรธาตุบางอยาง เชน โปแตสเซียม โซเดียม แคลเซียม
ทองแดง นิเกิล โครเมียม รวมทั้งสารดีดีที อันเปนสารตกคางในใบยาสูบ หลังจากการพนยาฆาแมลง
ซึ่งกอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อนิเกิลทําปฏิกิริยา กับสารเคมีอื่น
จะกลายเปนสารพิษที่กอใหเกิดโรคมะเร็งได
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3. ผลของบุหรี่ตอสุขภาพรางกาย

ภาพประกอบ 5 ผลของบุหรี่ตออวัยวะรางกาย
ที่มา: ประกิต วาทีสาธกกิจ. ( 2546 ). วิธีชว ยเหลือผูต องการเลิกบุหรี่. หนา 15.
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4. พิษภัยของควันบุหรี่ตอผูอื่น (Passive Smoking)
ควันบุหรี่มี 2 ชนิด คือ ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ (Mainstream) และควันที่เกิดจากการเผา
ไหม (Side-stream) ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่เปนควันที่ผูสูบบุหรี่สูบจากมวนบุหรี่โดยตรง ควันเหลานี้
จะกรองดวยตัวยาสูบในบุหรี่ชั้นหนึ่ง กอนจะถูกสูดหายใจเขาไปในปอด ขณะที่ควันจากการเผาไหม
ที่ปลายบุหรี่ และลอยไปในอากาศโดยไมผานการกรอง จะมีสารเคมีที่เปนพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม
มากกวา ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ โดยเฉพาะสารกอมะเร็งคือ สารไนโตรซามีน พบมากวาถึง 50เทา
จากการศึกษาพบวา ผูไมสูบบุหรี่ที่อยูในหอง ซึ่งมีควันบุหรี่เปนเวลา 1 ชั่วโมง จะหายใจเอาสารไน
โตรซามีน เขาสูรางกายดวยปริมาณเทากับ การสูบบุหรี่ที่กนกรอง ถึง 15 มวน ดังนั้น ผูไมสูบบุหรี่
จึงไดรับอันตรายมากกวา โดยเฉพาะผูที่ตองสัมผัสควันบุหรี่ เปนเวลานานๆ
จะเห็นไดวา เด็ก คนในครอบครัว และผูรวมงาน เปนผูไดรับสารพิษโดยตรงอยางเลี่ยง
ไมได โดยหายใจเอาควันบุหรี่ ชนิดที่เปนควันจากการเผาไหม เด็กที่พอแมสูบบุหรี่ พบวา มีการ
อักเสบชองหลอดลมในปอด ปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ และเปนหืดมากกวา ในสตรีมีครรภที่สูบ
บุหรี่ อาจทําใหทารกมีน้ําหนักนอยกวาปกติ คลอดกอนกําหนด และแทงได ทั้งนี้เปนผลมาจากการ
สะสมควันบุหรี่ทางออม สวนผูที่ทํางานรวมกับผูสูบบุหรี่ ที่มีการทําลายของปอด ที่ตรวจพบได
เชนกัน
อัตราการเกิดมะเร็งปอด พบสูงมากในผูไมสูบบุหรี่ ที่อยูรวมกับผูสูลบบุหรี่จัด ทั้งนี้หนึ่งใน
สามของผูไมสูบบุหรี่ ที่เปนมะเร็งปอด พบวา อาศัยอยูรวมกับผูที่สูบบุหรี่ ผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ แต
สามีสูบบุหรี่ จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาผูหญิง ที่สามีและลูกไมสูบบุหรี่ถึง 2 เทา นอกจากนี้
ผูหญิงเหลานี้ ยังเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจมากกวา ถึง 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวา
5. ทําความเขาใจกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
หากคิดจะชวยผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่ เราควรจะรู และเขาใจวา ปจจัยอะไรบางที่สงผล
ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งมีทั้งปจจัยทางดานสังคม จิตวิทยา และผลทางเภสัชวิทยา เนื่องจาก
พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีลักษณะที่ซับซอน เห็นไดจากการที่ผูสูบบุหรี่ไมยอมเลิกบุหรี่ แมจะรูถึง
ผลรายของบุหรี่ตอสุขภาพก็ตาม การติดบุหรี่มีความสัมพันธกับอารมณ นอกเหนือจากการติดทางกาย
การสูบบุหรี่เปนนิสัยชนิดอัตโนมัติ
พฤติกรรมที่เปนนิสัยแบบอัตโนมัตินี้เปนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมที่ทําใน
แตละวัน เชน การสูบบุหรี่ระหวางดื่มชา หรือกาแฟ สูบบุหรี่รวมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
สูบบุหรี่ขณะขับรถ สูบบุหรี่หลังอาหารและกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําตอเนื่องกันมาเปน
เวลานานๆในลักษณะเชนนี้ การสูบบุหรี่กลายเปนกิจกรรมที่ทําแบบไมมีสติ ผูสูบบุหรี่หลายคนไม
รูตัวดวยซ้ําวาตนเองจุดบุหรี่สูบเมื่อไร
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มุมมองทางดานจิตวิทยา
การติ ด บุ ห รี่ เ ป น การติ ด ทางอารมณ ห ลายคนใช ก ารสู บ บุ ห รี่ เ ป น การจั ด การกั บ
ความเครียดผูหญิงที่พยายามเลิกบุหรี่มักจะมีอารมณกาวราว ฉุนเฉียว เพราะแตเดิมการสูบบุหรี่
เพื่อกดความรูสึกไว ผูที่ติดบุหรี่หลายคนใชการสูบบุหรี่เปนการพักจากงานประจําที่ทําอยู ดังนั้น จึง
ควรตระหนักถึงความรูสึก ทั้งรัก และเกลียดตอการติดบุหรี่ของผูที่ติบุหรี่ และ "ผลทั้งสองทาง" ของ
การใชบุหรี่เปนทั้งตัวกระตุน และผอนคลายอารมณ ในชวงเวลาที่ตางกันในวันหนึ่งๆ
การโฆษณาบุหรี่
เด็กวัยรุนจํานวนไมนอยที่ติดกับดักของการโฆษณาบุหรี่ เนื่องจากตองการตอตานคํา
สอนของผูใหญประเภท "ทําในสิ่งที่บอก แตอยาทําตามอยางสิ่งที่ผูใหญทํา" การตอตานอํานาจของ
ผูใหญในชวงเวลา ของพัฒนาการของวัยรุน ทําใหเกิดความสับสนยุงยาก ในการปรับตัว บางคน
นําไปเชื่อมโยงกับโฆษณาบุหรี่ บางคนใชขออางเรื่องของความเบื่อหนาย เปนเหตุผลในการสูบบุหรี่
เด็กวัยรุนที่ตกในสถานการณที่ยุงยาก มักใชการสูบบุหรี่ เปน "ทางออก" สาเหตุที่พบบอยที่สุดนาจะ
ไดแก การสูบบุหรี่ตามเพื่อนในกลุมรวมกับความอยากรู อยากลอง การสูบบุหรี่ยังถือเปนตัวชวยให
การเขากลุมเปนไปไดอยางลื่นไหลหรือลดความแตกตางในคนที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุมากขึ้น มักจะ
เกิดจากอิทธิพลของโฆษณาวาบุหรี่ทําให "ดูดี" เปนตน

31

5. สถิตสิ ําคัญเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนไทย
5.1 สถิติการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ.2549
จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป พ.ศ.2549 โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
1. จํานวนผูสูบบุหรี่
สูบประจํา
=
9.53 ลานคน
สูบเปนครั้งคราว
=
1.50 ลานคน
เคยสูบแตเลิกแลว =
2.48 ลานคน
2. จํานวนผูสูบบุหรี่เปนประจํา 9.53 ลานคน และอัตราการสูบบุหรี่
รอยละ 18.9
เพศชาย
=
9.01 ลานคน คิดเปนอัตรารอยละ 36.91
เพศหญิง
=
0.52 ลานคน คิดเปนอัตรารอยละ 2.0
3. จํานวนผูสูบบุหรี่ในกลุมประชากรอายุตาง ๆ

อายุ (ป)
15 – 18
19 – 24
25 – 40
41 – 59
> 60
รวม

ชาย
จํานวน (คน)
189,850
921,221
3,600,977
3,256,445
1,047,441
9,015,934

รอยละ
2.11
10.22
39.94
36.12
11.62
100.00

หญิง
จํานวน (คน)
12,659
25,616
131,265
243,557
106,453
519,550

รอยละ
2.44
4.93
25.27
46.88
20.49
100.00

รวม
จํานวน (คน)
202,509
946,837
3,732,242
3,500,002
1,153,894
9,535,484

รอยละ
2.12
9.93
39.14
36.71
12.10
100.00
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4. จํานวนผูสูบบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่
จําแนกตามระดับการศึกษาที่จบ
ชาย (คน) รอยละ

หญิง (คน) รอย
ละ

รวมทั้งสองเพศ
(คน) รอยละ

ไมเคยเรียน

297,851 = 38.2

95,648 = 5.36

393,499 = 15.3

ประถมศึกษา

5,717,366 = 47.1

346,664 = 2.25

6,064,031 = 23.4

มัธยมตน

1,450,517 = 32.2

32,683 = 0.91

1,483,201 = 18.3

มัธยมปลาย

1,041,686 = 25.9

31,365 = 0.96

1,073,052 = 14.7

อุดมศึกษา

492,957 = 16.5

12,442 = 0.35

505,399 = 7.8

5. จํานวนผูสูบบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่
จําแนกตามภาค
ภาค

จํานวน (คน)

อัตรา (รอยละ)

เหนือ

1,880,039

19.72

อีสาน

3,344,556

35.07

ใต

1,449,423

15.20

กลาง

2,073,761

21.75

กรุงเทพฯ

787,703

8.26

รวม

9,535,482

100.00
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6. จํานวนผูสูบบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่
จําแนกตามเขตการปกครอง
จํานวนผูสบู บุหรี่ นอกเขตเทศบาล
อัตราการสูบ (รอยละ)
ในเขตเทศบาล
อัตราการสูบ (รอยละ)

7,236,887
= 20.85
2,298,596
= 14.70

คน
คน

7. อัตราการสูบบุหรี่เปนประจํา
จําแนกตามกลุมรายไดครัวเรือน
ประชากรกลุมจนที่สุด (รอยละ) 21.96
ประชากรกลุมรวยทีส่ ุด (รอยละ) 13.35
8. จํานวนผูสูบบุหรี่ตามกลุมรายไดครัวเรือน
ลานคน
กลุมจนที่สดุ = 3,311,461
กลุมเกือบจน = 2,413,063
ลานคน
ปานกลาง = 1,596,847
ลานคน
เกือบรวย = 1,042,174
ลานคน
รวยที่สุด = 1,171,937
ลานคน
9. ปริมาณการสูบบุหรี่ (มวนตอวัน)
ชาย

หญิง

จํานวน

กลุมผูสูบบุหรีห่ รี่ประจํา

9.75

8.08

9.66

กลุมผูสูบบุหรีเ่ ปนครั้งคราว

4.07

4.25

4.10
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10. อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหรี่
อายุ (ป)
เฉลีย่

18.25

เพศหญิง

19.91

เพศชาย

18.18

กรุงเทพฯ

17.38

11. คาใชจายของการสูบบุหรี่ตอครัวเรือน
รายไดครัวเรือน
(บาท / ป)

รายจายเฉลีย่ ของ
การสูบบุหรี่ (บาท /
ป / ครัวเรือน

รอยละของ
รายจายตอ
รายไดครัวเรือน

จนที่สุด

51,085

6,921

13.55

เกือบจน

113,256

8,215

7.25

ปานกลาง

165,110

9,463

5.73

เกือบรวย

239,549

10,680

4.46

รวยสุด

447,660

12,058

2.69

กลุมรายได
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12. การไดรับควันบุหรี่มอื สอง
- ผูสูบบุหรี่เคยสูบขณะอยูในบานกับสมาชิกครัวเรือน (รอยละ)
- จํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกอยางนอย 1 คน สูบบุหรี่
- เฉลี่ยสมาชิกตอครัวเรือนที่ไดรับควันบุหรี่
- จํานวนประชาการที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง
- จํานวนประชากรอายุนอยกวา 5 ป ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง

84.50
7.36 ลานครัวเรือน
2.16 คน
15.89 ลานคน
5.61 ลานคน

5.2 ผลวิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ.2534 – 2549
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่เปนประจํา ลดลงอยางตอเนื่อง
พ.ศ.

จํานวน
ผูสูบ

รอย
ละ

ชาย

รอย
ละ

หญิง

รอย
ละ

2534

11.7

30.46

10.6

55.6

0.89

4.6

2549

9.5

18.94

9.0

36.9

0.52

2.0

หนวยลานคน
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2. จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่ประจําของเยาวชนลดลงอยางตอเนือ่ ง
อายุ 11 – 14 ป
พ.ศ.

อายุ 15 – 18 ป

อายุ 19 – 24 ป

อัตรา
(รอยละ)

จํานวน
(คน)

อัตรา
(รอยละ)

460,804

9.16

1,971,783

27.5

202,509

4.46

946,837

15.7

จํานวน
(คน)

อัตรา
(รอยละ)

จํานวน
(คน)

2534

27,507

0.43

2549

5,283

0.13

3. จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่เปนครั้งคราวของเยาวชนเพิ่มขึ้น
อายุ 11 – 14 ป
พ.ศ.

อายุ 15 – 18 ป

อายุ 19 – 24 ป

อัตรา
(รอยละ)

จํานวน
(คน)

อัตรา
(รอยละ)

144,879

2.88

168,296

2.35

99,714

2.20

237,533

3.94

จํานวน
(คน)

อัตรา
(รอยละ)

จํานวน
(คน)

2534

4,723

0.07

2549

11,758

0.28

4. คนที่การศึกษานอยสูบบุหรี่มากกวาคนที่มีการศึกษามาก
อัตราการสูบบุหรีจ่ ําแนกตามระดับการศึกษา
พ.ศ.

ไมเคยเรียน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อุดมศึกษา
ขึ้นไป

2534

29.3

36.8

22.9

18.8

2549

15.3

23.4

16.1

7.8
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5. คนจนสูบบุหรี่มากกวาคนรวย
กลุมรายได

พ.ศ.2534

พ.ศ.2549

จนที่สุด

40.8

21.9

เกือบจน

30.6

21.5

ปานกลาง

27.4

19.2

เกือบรวย

27.0

14.8

รวยสุด

27.0

13.3

6. จํานวนมวนบุหรี่ที่สูบตอวัน (ผูที่สบู ประจํา)
เพศ

พ.ศ.2534

พ.ศ.2549

ชาย

12

10

หญิง

7

8

7. อายุที่เริ่มตนสูบบุหรี่
เพศ

พ.ศ.2534

พ.ศ.2549

ชาย

18.1

18.0

หญิง

21.5

19.9
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การเสียชีวติ ของคนไทยจากการสูบบุหรี่
- บุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงของการเสียชีวติ อันดับที่สามของคนไทย รองจากเพศสัมพันธที่
ไมปลอดภัยและการดื่มสุรา
- คนไทยเสียชีวติ จากการสูบบุหรี่ปล ะ 42,000 – 52,000 คน จาก
*มะเร็งปอด
= 9,979 คน
*มะเร็งหลอดอาหาร
= 2,396 คน
*มะเร็งชนิดอื่น ๆ
= 3,944 คน
*โรคหัวใจและหลอดเลือด
= 7,907 คน
*โรคถุงลมโปงพอง
= 10,427 คน
*โรคทางเดินหายใจอื่น ๆ
= 2,400 คน
= 4,130 คน
*โรคอื่น ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
- ผูที่เสียชีวติ จากการสูบบุหรี่ โดยเฉลี่ยอายุสั้นลง = 12 ป
- โดยเฉลี่ยปวยหนักเปนเวลา 1.7 ป กอนเสียชีวติ
การสํารวจของเอแบคโพลล พ.ศ.2547 ในนักเรียนนักศึกษา (มัธยมตนถึงปริญญาตรี)
ทั่วประเทศ
เยาวชน 100 คนที่สูบ
บุหรี่ คาดการณวา

เยาวชน 100 คนที่ไมสูบ
บุหรี่ คาดการณวา

ดื่มเหลา

มี 88 คน

มี 25 คน

เที่ยวกลางคืน

มี 68 คน

มี 21 คน

เคยมีเพศสัมพันธ

มี 67 คน

มี 18 คน

ใชยาเสพติด

มี 17 คน

มี 1 คน

เลนการพนัน

มี 40 คน

มี 12 คน
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6. กฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการ โปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ใหไว ณ วันที่
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับตั้งแตวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ และผลิตภัณฑอื่นใดที่
มีสวนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเซียนนาทาแบกกุม (NICOTIANATABACUM) ไมวาจะใชวิธี
เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปา หรือพนเขาไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให
ไดผล เปนเชนเดียวกัน “หีบหอ” หมายความวา ซอง หอ หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใชในการหุมหอบรรจุ
ผลิตภัณฑยาสูบ “โฆษณา” หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือ
ทราบขอความเพื่อประโยชนในการคา “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๔ หามมิใหผูใดจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคลซึ่งตน
รูอยูวาผูซื้อหรือผูรับเปนผูที่มีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ
มาตรา ๕ หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย
มาตรา ๖ หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ขายสินคา หรือใหบริการ โดยมีการแจก แถม ใหผลิตภัณฑยาสูบหรือแลกเปลี่ยนกับ
ผลิตภัณฑยาสูบ แลวแตกรณี
(๒) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่นหรือการใหบริการ
อยางอื่นประกอบ
(๓) ให หรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมกรแขงขัน การแสดง การใหบริการ หรือสิทธิ
ประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อผลิตภัณฑยาสูบ หรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมา
แลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
มาตรา ๗ หามมิใหผูใดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑ
ยาสูบ หรือเพื่อใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบ
นั้น ทั้งนี้เวนแตเปนการใหตามประเพณีนิยม มาตรา ๘ หามมิใหผูใดโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ หรือ
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แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิต ภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน
หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณาได หรือใชชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง
การแขงขัน การใหบริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด ที่มีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวา
เปนชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับการถายทอดสดรายการจากตางประเทศ ทางวิทยุ
โทรทัศน และการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพ ซึ่งจัดพิมพนอกราชอาณาจักร โดยมิไดมี
วัตถุประสงคใหนําเขามาจําหนายจายแจกในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ มาตรา ๙ หามมิใหผูใด
โฆษณาสินคาที่ใชชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ เปนเครื่องหมายของสินคาชนิดนั้น ใน
ลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อขาย หรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณา
สินคาอื่นใดที่มีรูปลักษณะ ทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิกาแรต
หรือบุหรี่ซิการตามกฎหมาย วาดวยยาสูบหรือหีบหอผลิตภัณฑดังกลาว
มาตรา ๑๑ ผลิตภัณฑยาสูบที่จะขายได จะตองมีสวนประกอบตามมาตรฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีหนาที่ ตองแจงรายการสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ
วิธีและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ในกรณีที่ผลิตภัณฑยาสูบใด มีสวนประกอบไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งหามมิใหมีการขายหรือนําเขาผลิตภัณฑยาสูบนั้น
มาตรา ๑๒ ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบ
กอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณี หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลาก และขอความในฉลาก ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบ ที่มิไดแสดงฉลากตามที่กําหนดในมาตรา
๑๒ บนหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลา
ทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจคน ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา
มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นําผลิตภัณฑยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
(๓) ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชีเอกสารหลักฐาน
หรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได การปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคลที่เกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวนกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๗ ผูใดฝาฝนมาตรา๔ หรือมาตรา๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา๗ มาตรา ๙ หรือมาตรา๑๐ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๒๐ ผูผลิตหรือผูนําเขาผูใดไมแจงรายการ หรือแจงรายการไมครบถวน หรือแขง
รายการอันเปนเท็จ หรือขายหรือนําเขาผลิตภัณฑยาสูบโดยฝาฝนมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๑ ผูผลิตหรือผูนําเขาผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท มาตรา ๒๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผูฝาฝนมาตรา๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘วรรคหนึ่ง
มาตรา ๙ มาตรา๑๐ หรือมาตรา ๑๓ เปนผูผลิตหรือนําเขา ผูฝาฝนตองระวางโทษเปนสองเทาของ
โทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน นิติบุคล
กรรมการผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคลนั้นไดกระทําโดยตน
มิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา ๒๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง เจ า พนั ก งานหน า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันเปนที่
ยอมรับในทางการแพทยวา ผลิตภัณฑยาสูบทําใหเกิดโรคภัยรายแรงแกผูบริโภค รวมทั้งยังสงผล
กระทบไปถึงทารกในครรภ มนกรณีที่ผูบริโภคกําลังตั้งครรภ และยังเปนผลรายแกผูที่อยูใกลเคียง
กับผูบริโภคอีกดวย แตในปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายควบคุมยาสูบโดยเฉพาะ ทําใหมีการโฆษณา
และสงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบดวยวิธีการตาง ๆ อยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมู
ของเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ทําใหเปนอุปสรรคอยางมาก ตอการปองกันโรคภัย
อันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึง
จํ า เป น ต อ งตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๘
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๕
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มาตรา
๓

บทบัญญัติ
หามขาย แลกเปลี่ยน ใหบุหรี่แกบุคคลต่ํา
กวา ๑๘ ป

๕ หามขายโดยใชเครื่องขาย

มาตรา

โทษ

๑๗

จําคุกไมเกิน ๑ เดือน ปรับไมเกิน
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๗

จําคุกไมเกิน ๑ เดือน ปรับไมเกิน
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หาม :
- ขายสินคาใหบริการโดย แจก,แถม,ให,
แลกเปลีย่ นกับบุหรี่
- ขายบุหรี่ โดย แจก,แถม,ให,แลกเปลี่ยน
กับสินคาอื่น/บริการ เปนการตอบแทนแกผู
๖ ซื้อบุหรี่ หรือผูนําหีบหอมาแลกเปลีย่ น/แลก ๑๘ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐บาท
ซื้อ
- ให/เสนอ ใหสิทธิ์ในการเขาชมการแขงขัน,
การแสดง,การใหบริการ เปนการตอบแทน
แกผูซื้อบุหรี่ หรือผูนําหีบหอบุหรี่มา
แลกเปลีย่ น/แลกซื้อ
หามแจกบุหรี่เปนตัวอยาง / เพื่อให
๗ แพรหลาย (ยกเวนการใหตามประเพณี
๑๘ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
นิยม)
หามโฆษณา หรือแสดงเครื่องหมาย ใน
สิ่งพิมพ, วิทยุ,โทรทัศน,สื่ออื่น หามใชชื่อ
๘ บุหรี่ในการแสดง,การแขงขัน,การใหบริการ
(ยกเวนสิ่งพิมพจากนอกราชอาณาจักร
รายการถายทอดสดจากตางประเทศ)

๑๙ ปรับไมเกิน ๒ ๐๐,๐๐๐ บาท

๙

หามโฆษณา สินคาที่ใชชื่อบุหรี่เปน
เครื่องหมายของสินคานั้น

๑๐

หามผลิต นําเขา โฆษณา สินคาที่เลียนแบบ
๑๘ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
บุหรี่ หรือซองบุหรี่

๑๘ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา

บทบัญญัติ

มาตรา

โทษ

ผูผลิตหรือผูนาํ เขา ตองแจงรายการ
๑๑ สวนประกอบของบุหรี่ ใหกระทรวง
สาธารณสุข

๒๐

ผูผลิต หรือผูน ําเขา ตองแสดงฉลายที่ซอง
๑๒ บุหรี่ตามหลักเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุข

๒๑ ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หามผลิตบุหรีท่ ี่มิไดแสดงฉลากตามมาตรา
(๑๒)

๒๒ ปรับไมเกิน ๒ ๐,๐๐๐ บาท

๑๓

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน ปรับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สมชาย ชื่นตา (2528: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับ
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับต่ํากวาอุดมศึกษา ในเขตเทศบาลขอนแกน ผลการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางใหญรูวาการสูบบุหรี่อาจเปนสาเหตุสําคัญ ของการเกิดมะเร็งปอด คิดวารอยละ 80.70
และมีทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ สวนใหญเห็นวาการสูบบุหรี่เปนการ
สิ้นเปลืองคาใชจายมากกวาผลเสียของบุหรี่ตอสุขภาพอนามัยของผูสูบ และพบวากลุมที่ไมเคยสูบ
บุหรี่และกลุมที่เคยสูบบุหรี่ จะมีความคิดเห็นวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดีคิดเปนรอยละ 74.30 และ
พบวารายไดตอเดือนสูงมากกวา 1,500 บาท มีความคิดวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีและมีทัศนคติ
ทางดานบวก
อรทัย ลิ้มตระกูล (2534: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมระหวางคานิยม
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยขอนแกนจํานวน 618 คน พบวาเกรดเฉลี่ย รายรับตอเดือน การสูบบุหรี่
ของคนในครัวเรือน และการสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และผูสูบบุหรี่ในปจจุบันมีคานิยมทางบวกเกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูงกวาผูที่ไมไดสูบ
บุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วิยะดา ดิลกวัฒนา (2537: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จํานวน 80 คน ผลการศึกษาพบวา มี
นักศึกษานั้นสูบบุหรี่เพราะอยากลองรอยละ 40 สวนใหญขาดความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่รอยละ 78.2 ไม
ทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ รอยละ 82.7 และไมเชื่อวาตัวเองสามารถงดสูบ
บุหรี่ได รอยละ 74.5
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ภาวิณี อยูประเสริฐ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดของ
นักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,050 คน พบวารายไดของนักเรียน การใชสารเสพ
ติดของบุคคลในครอบครัว การใชสารเสพติดในเพื่อน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชสารเสพติด
ในนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธเชิงลบกับการใชสาร
เสพติดของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและเมื่อวิเคราะหจําแนกพบวาความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง รวมกับการใชสารเสพติดของเพื่อน การใชสารเสพติดของบุคคลในครอบครัว การใชเวลาวาง
รายไดของนักเรียนและความเชื่อเรื่องการใชสารเสพติด มีประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมไดรอยละ
72.92
ยุวลักษณ ขันอาสา (2541: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และไมสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 1,630 คน พบวา นักเรียนหญิงกลุมตัวอยางสูบบุหรี่รอยละ4.90
การวิเคราะหแบบขั้นตอน พบวา ปจจัยที่สามรถอธิบายความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีจํานวน 7 ปจจัย ตามลําดับความสําคัญไดแกอิทธิพลกลุมเพื่อน
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ความเชื่ออํานาจภายในตนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ คานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
และความดึงดูดใจของผลิตภัณฑบุหรี่ ปจจัยทั้ง 7 ขอ สามารถทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไม
สูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงไดรอยละ 83.90 โดยนักเรียนที่มีอิทธิพลของกลุมเพื่อนสูง มีทัศนคติตอ
การสูบบุหรี่ในเชิงบวก มีเงินคาใชจายที่ไดรับสูง มีคานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูง และผลิตภัณฑ
บุหรี่มีความนาสนใจ เปนกลุมที่มีแนวโนมจะสูบบุหรี่ สวนนักเรียนหญิงที่มีความเชื่ออํานาจภายใน
ตนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูง และมีความเชื่ออํานาจกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูง เปนกลุมที่มี
แนวโนมจะไมสูบบุหรี่จากงานวิจัยนี้ ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไม
สูบบุหรี่และสามรถนําไปเปนแนวทางการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และจัดทําแบบสอบถาม
ใหตรงตามพฤติกรรมผูบริโภค
จันทนา จันทรไพจิตร (2541: บทคัดยอ) ศึกษาเหตุผลในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม พบวา สาเหตุในการสูบบุหรี่ของนักเรียนจําแนกตามปจจัย
เชิ ง จิ ต วิ ท ยาในระดั บ มาก คื อ เพราะอยากทดลองสู บ ในระดั บ ปานกลาง คื อ เพื่ อ ผ อ นคลาย
ความเครียด ความวิตกกังวล ปจจัยเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอเหตุผลในการสูบบุหรี่ในระดับ
ปานกลาง คือ เพราะเพื่อนชวนใหสูบ สูบเพื่อเขาสังคมกับเพื่อนที่สูบบุหรี่ และตองการการยอมรับ
จากเพื่อน พฤติ กรรมการสู บ บุ หรี่ เ ริ่ มสู บ อายุระหว าง 13 – 16 ป ใชเ วลาหลังเลิ ก เรีย นและพั ก
กลางวันสูบในหองน้ําของโรงเรียน สูบบุหรี่นอกโรงเรียนในหองน้ําหรือสวนสาธารณะ
จิราพร สุวรรณธีรางกูร (2542) ไดศึกษาความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนในสถานศึกษา โดยศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
จํานวน 3 โรงเรียน ในอําเภอแมริม และอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานประชากร ดานความรู และความคิดเห็น
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เกี่ยวกับบุหรี่ตอสุขภาพ ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานกฎหมายและการตลาดและการจัดสนทนา
กลุมโรงเรียนละ 10 คนเกี่ยวกับสาเหตุของการสูบบุหรี่ การไดมาของบุหรี่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่และแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ โดยใช
Multiple Logistic Regression พบวา มีนักเรียนสูบบุหรี่รอยละ 14.6 จากนักเรียนที่สอบถามทั้งหมด
404 คน, ชั้นเรียนที่นักเรียนสูบบุหรี่มากที่สุด คือ ชั้น ม.3 รอยละ 44.1, ปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่
ของนักเรียน คือ ปฏิสัมพันธในครอบครัว โดยพบวา ถาความสัมพันธกับครอบครัวไมดีหรือแย จะมี
โอกาสสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 123 เทา, ดานผลการเรียน พบวา ถาผลการเรียนต่ํา จะมีโอกาสสูบบุหรี่
เพิ่มขึ้น 3.11 เทา, ถามีเพื่อนที่สูบบุหรี่อยูแลว จะมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ตามเพื่อนเพิ่มขึ้น 3.74 เทา,
หากเคยมีการสูบบุหรี่แลว มีโอกาสที่จะสูบมวนตอ ๆ ไป 68.9 เทา
ธานินทร สุธีประเสริฐ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งมีทัศนคติที่มีตอการ
สูบบุรี และการเห็นคุณคาในตนเองในระดับปานกลาง มีคานิยมตอการสูบบุหรี่ในกลุมเพื่อนที่ไม
ชัดเจน กลุมตัวอยางสูบบุหรี่ถึง รอยละ 25.4 หรือ 1 ใน 4 ซึ่งนับวาคอนขางสูง โดยปจจัยทางดาน
ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่ คานิยมตอการสูบบุหรี่ภายในกลุมเพื่อน การใชเวลาวางไปในสถานที่
เสี่ยงตอการสูบบุหรี่ จํานวนคนใกลชิดที่สูบบุหรี่ อายุ ชั้นที่ศึกษา และสาขาวิชา มีความสัมพันธกับ
การสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ คะแนนเฉลี่ย รายไดเฉลี่ย ที่พัก
อาศัย การเห็นคุณคาในตนเอง เวลาเรียนและการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุหรี่ไมมีความสัมพันธ
กับการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง โดยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยควรเสริมสรางทัศนคติ และคานิยม
เกี่ยวกับบุหรี่ ใหกับกลุมเปาหมายในสถาบันการศึกษามากขึ้น เพื่อสรางทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่
คานิ ยมต อการสู บบุ หรี่และพฤติ กรรมสุข ภาพที่ถูกตอง โดยใชกิจกรรมสุ ข ศึกษาที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย นอกจากนี้ควรสงเสริมกิจกรรมภายในสถาบันเพื่อใหกลุมเปาหมายไดใชเวลาวางจาก
การเรียนที่เปนประโยชน และเหมาะสมไมเสี่ยงตอการสูบบุหรี่
นางสาวเสมอเหมือน โลหะกิจ (2547) ไดศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และปจจัยที่มี
ผลตอการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยแมโจ โดย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของ
นักศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ และการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
SPSS ไดแก การนําเสนอขอมูลทั่วไปในรูปการแจกแจงความถี่และรอยละ การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติทดสอบไคสแควร พบวา จากกลุมตัวอยาง 376 คน มีผูสูบ
บุหรี่ รอยละ 19.7, อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ 16.31 ป, มีผูสูบบุหรี่ 74 คน พยายามเลิกสูบบุหรี่
รอยละ 81.1 แตสามารถเลิกจริงไดเพียงรอยละ 61.7, ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการสูบบุหรี่
คือ อยากสูบขณะมีงานสังสรรค รอยละ 87.7 รองลงมา คือ อยากสูบขณะอยูคนเดียว รอยละ 56.8,
ปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ คือ เพศ รายได และเพื่อนที่สูบ, ปจจัยที่มีผลตอการเลิกบุหรี่ คือ ตัวผู
สูบเอง รองลงมา คือ พอแมและคนรัก ตามลําดับ
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ปาลิดา เมธาชัชวาล (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการเปดรับสารกับความรู และทัศนคติ
เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย นหญิ ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว า
นักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการเปดรับสารเกี่ยวกับบุหรี่และความรูเกี่ยวกับบุหรี่ใน
ระดั บปานกลาง และมี ทัศ นคติ ที่ไม ดีเ กี่ย วกับ บุหรี่ การเปดรับสารไมมีความสั มพั นธกับความรู
เกี่ยวกับบุหรี่ การเปดรับสารมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และความรูเกี่ยวกับบุหรี่มีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนหญิงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิ จัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิท ธิพลตอพฤติ กรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริ โภคหญิ งใน
กรุงเทพมหานคร” ผูคนควาวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจํา และมีอายุ 18 ปขึ้นไป ใน
กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ไดแก กลุมผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจํา และมีอายุ 18 ปขึ้นไป
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใชสูตรในการคํานวณหากลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้
n

เมื่อ n
Z
E

=
=
=

=

Z2
4E2

ขนาดของกลุมตัวอยาง
คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีคาเทากับบ 1.96
คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น ได 5% ดังนั้น = 0.05
n

=

(1.96)2
4(0.05)2

= 384.2 ~ 390 คน
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จากการคํานวณ ซึ่งไดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน ซึ่งผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมกลุม
ตัวอยางจากประชากรหญิง ในพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานครตามนโยบายพัฒนาเมืองตาม
พื้นที่และแบงกลุมเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตางๆ ตามระบบการ
บริ ห ารและการปกครองของกรุ ง เทพมหานคร (สํ า นั ก ผั ง เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร.2547.Online)
ทั้งหมดจํานวน 12 กลุม มา 6 กลุม 6 เขต ไดแก
กลุมลุมพินี
ไดเขตคือ
ปทุมวัน
กลุมวิภาวดี
ไดเขตคือ
จตุจักร
กลุมเจาพระยา
ไดเขตคือ
บางนา
กลุมกรุงธนบุรี
ไดเขตคือ
บางพลัด
กลุมบูรพา
ไดเขตคือ
บางกะป
กลุมมหาสวัสดิ์
ไดเขตคือ
บางแค
ขั้นที่ 2 ทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
ตัวอยางในแตละเขตที่มีหางสรรพสินคาและสถานบันเทิง ซึ่งอยูในเขตที่เลือกไวในขั้นที่ 1 เนื่องจาก
หางสรรพสินคามีกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลายทั้งยังมีผูบริโภคในกลุมเปาหมายรวมอยูดวย
ไดแก
ปทุมวัน
ไดหางคือ
สยาม เซ็นเตอร
จตุจักร
ไดหางคือ
เซ็นทรัล ลาดพราว
บางนา
ไดหางคือ
เซ็นทรัล บางนา
บางพลัด
ไดหางคือ
เซ็นทรัล ปนเกลา
บางกะป
ไดหางคือ
เดอะมอลล บางกะป
บางแค
ไดหางคือ
เดอะมอลล บางแค
ขั้นที่ 3 ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการ
กําหนดโควตาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 390 ตัวอยาง ไปตามสัดสวนของแตละหางที่ตองการศึกษา
จํานวน 6 หาง ดังนี้
สยาม เซ็นเตอร
จํานวน
65
ตัวอยาง
เซ็นทรัล ลาดพราว
จํานวน
65
ตัวอยาง
เซ็นทรัล บางนา
จํานวน
65
ตัวอยาง
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เซ็นทรัล ปนเกลา
เดอะมอลล บางกะป
เดอะมอลล บางแค
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

65
65
65
390

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

ขั้นที่ 4 ทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูวิจัย
จะเก็บขอมูลจากผูหญิงที่ซื้อและสูบบุหรี่ที่เต็มใจตอบคําถามตามที่พบในสถานที่ที่กําหนดไว

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่ อ งมื อ แบบสอบถามที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ถู ก สร า งขึ้ น ตามแนวทฤษฎี ด า น
ประชากรศาสตร รูปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ของผูหญิง ใชสําหรับเก็บ
รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง ซึ่ ง แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น นั้ น แบ ง ออกเป น 3 ส ว นใหญ ๆ
ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended Response Question) ดังนี้
ขอที่ 1 อายุ มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยการกําหนด
ชวงอายุ คํานวณไดดังนี้
ความกวางของอันตรภาคชัน้
ชวงอายุ

=
=
=

ไดชวงอายุดังนี้
1. 18 - 28 ป
2. 29 - 39 ป
3. 40 - 50 ป
4. มากกวา 50 ป ขึ้นไป

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
60 - 18
4
10.5 ~ 11 ป
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ขอที่ 2 สถานภาพ มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. โสด
2. สมรส / อยูดวยกัน
3. แยกกันอยู / อยาราง/ หมาย
ขอที่ 3 ระดับการศึกษา มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกวาปริญญาตรี
ขอที่ 4 อาชีพ มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. นักเรียน / นักศึกษา
2. พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง
3. ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4. ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย
5. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………..
ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ความกวางของอันตรภาคชั้น =

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
เกณฑการกําหนดรายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.
2549 พบวา รายไดครัวเรือนตอเดือนของผูที่สูบบุหรี่ต่ําสุด เทากับ 4,257 บาท/เดือน และรายได
ครัวเรือนตอเดือนของผูท่ีสูบบุหรี่สูงสุด เทากับ 37,305 บาท/เดือน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงไดใช
ช ว งรายได ค รั ว เรื อ นต อ เดื อ นดั ง กล า วเป น เกณฑ ใ นการกํ า หนดรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น โดยแบ ง
ออกเปน 5 ชวง ดังนี้
ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน
=
37,305 - 4,257
5
=
6,609.6 ~ 7,000 บาท/เดือน
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ไดชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนดังนี้
1. 4,000 - 11,000 บาท/เดือน
2. 11,001 - 18,000 บาท/เดือน
3. 18,001 - 25,000 บาท/เดือน
4. 25,001 - 32,000 บาท/เดือน
5. มากกวา 32,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิงที่ซื้อบุหรี่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชระดับการวัดขอมูลแบบเลือกตอบ (check list) ไดแก
คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน ( Activities : A) ขอ 1-8
ขอ 9-13
ดานความสนใจเกี่ยวกับบุหรี่ (Interest : I)
ขอ 1-6
และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ (Opinions : O)
ขอ 1-9
ขอ 10-14

มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended Response Question) และ
ลักษณะคําถามเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ และมีหลักเกณฑในการให
คะแนนแตระดับสําหรับคําถามเชิงบวก ดังนี้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไมเคยทํา / นอยที่สุด / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นานๆครั้ง / นอย / ไมเห็นดวย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง บางครั้ง / ปานกลาง / ไมแนใจ
ระดับคะแนน 4 หมายถึง บอยครั้ง / มาก / เห็นดวย
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เปนประจํา / มากที่สุด / เห็นดวยอยางยิ่ง
สวนหลักเกณฑในการใหคะแนนแตระดับสําหรับคําถามเชิงลบ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ไมเคยทํา / นอยที่สุด / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง นานๆครั้ง / นอย / ไมเห็นดวย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง บางครั้ง / ปานกลาง / ไมแนใจ
ระดับคะแนน 2 หมายถึง บอยครั้ง / มาก / เห็นดวย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เปนประจํา / มากที่สุด / เห็นดวยอยางยิ่ง
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ในการนําคําถามเชิงบวกและเชิงลบมารวมกลุมเปนตัวแปร 1 ตัว มีการจัดการคาคะแนน
ดังนี้ ผูวิจัยเลือกกลับคาคะแนนเชิงลบ เพื่อทําใหเปนตัวแปรที่มีรายละเอียดดานเดียวกันทั้งหมด
กอนจึงหาคาเฉลี่ยรวมและนําไปศึกษาตอไป
1. การคํานวณระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้น โดยใชสูตรการคํานวณชวง
ความกวางของชั้น ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2538)
ความกวางของชั้น

=
=
=

ชั้นสูงสุด - ชั้นต่ําสุด
จํานวนชั้น
5-1
3
1.33 (เริ่มจากชั้นต่าํ สุด)

ดังนั้น การแปลความหมายของระดับคะแนนจะใชเกณฑ สําหรับคําถามเชิงบวก ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 1.00 - 2.33 หมายถึง
ระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 2.34 - 3. 67 หมายถึง
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.68 - 5.00 หมายถึง
ระดับมาก
ดังนั้น การแปลความหมายของระดับคะแนนจะใชเกณฑ สําหรับคําถามเชิงลบ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 1.00 - 2.33 หมายถึง
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 2.34 - 3. 67 หมายถึง
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ระหวาง 3.68 - 5.00 หมายถึง
ระดับนอย
ทั้งนี้ เมื่อทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช ไคสแควร แลวพบวามีจาํ นวนนอยกวา 5 ใหกรุป
รวม โดยใหมีจํานวนตั้งแต 5 ขึ้นไป เชน นอย ปานกลาง มาก กรุป เปน นอย-ปานกลาง, มาก หรือ
นอย, ปานกลาง-มาก เปนตน
สว นที่
3
แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ พฤติก รรมการซื้ อ บุห รี่ข องผูบ ริโ ภคหญิ งใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ขอ ไดแก ความถี่ ปริมาณ คาใชจาย ชนิด/ประเภท และสถานที่ซื้อ มี
ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended Response Question) ดังนี้
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ขอที่ 1 ความถี่ในการซื้อบุหรี่ มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
1. 1 ครั้ง / สัปดาห
2. 2 ครั้ง / สัปดาห
3. 3 ครั้ง / สัปดาห
4. 4 ครั้ง / สัปดาห ขึ้นไป
ขอที่ 2 จํานวนในการซื้อบุหรี่ มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
1. 1 ซอง / ครั้ง
2. 2 ซอง / ครั้ง
3. 3 ซอง / ครั้ง
4. 4 ซอง / ครั้ง ขึ้นไป
ขอที่ 3 คาใชจายในการซื้อบุหรี่ มีระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
1. ไมเกิน 40 บาท / ครั้ง
2. 41 – 60 บาท / ครั้ง
3. 61 - 80 บาท / ครั้ง
4. 81 - 100 บาท / ครั้ง
5. 101 บาท / ครั้ง ขึ้นไป
ขอที่ 4 ชนิดการเลือกซื้อบุหรี่ มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. ซื้อแตบุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ
2. ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
3. ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน
4. เปลี่ยนยี่หอ บางบางครั้ง เชน การทดลองสินคาใหม
5. เปลี่ยนยี่หอ ไปเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือคําแนะนํา
6. ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน
7. อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………..
ขอที่ 5 สถานที่ซื้อบุหรี่ มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1. รานคาปลีก/แผงลอย
2. รานสะดวกซื้อ
3. รานอาหาร/สถานบันเทิง
4. ซูเปอรมาเก็ต
5. อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………..
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้มีขั้นตอนการ
สรางเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑบุหรี่จากขอมูลของโรงงานยาสูบและบริษัทบุหรี่
ยี่หอตางๆ เอกสารทางวิชาการ หนังสือตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นกําหนดกรอบในการ
สรางขอคําถามตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอขางตน
2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร โดยการสรางแบบสอบถามจําลอง ซึ่ง
แบบสอบถามที่สรางขึ้นตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหา (Content Validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคนิยามศัพท และกลุมตัวอยาง แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยไปทดลองใช (Try Out) กับผูใชบริโภคหญิงใน
กรุงเทพมหานครที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 40 ราย แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
5. วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) แสดงถึง ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมี
คาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวา มีความเชื่อมั่นสูง ไดผลดังนี้
ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง เขตกรุงเทพมหานคร
1. ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน ( Activities : A)
2. ดานความสนใจเกี่ยวกับบุหรี่ (Interest : I)
3. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ (Opinions : O)

0.8598
0.7639
0.9052
0.8539

6. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจริง

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ
(Exploratory Research) โดยมุงศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร และดานรูปแบบการดําเนินชีวิต
มีผลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
แหลงที่มาของขอมูล ประกอบดวย 2 สวนคือ
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
คนควาเอกสารอางอิงตางๆ สื่อสิ่งพิมพ ขอมูลทางอินเตอรเน็ท และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ
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3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 390 คน โดยผูวิจัยใหคําอธิบาย
และคําแนะนําในการตอบ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามตอบดวยตนเอง และรอรับคืน

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
เมื่อไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา
3. การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
การประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
(Statistic
Package for Social Sciences)
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics)
ในการวิเ คราะห ข อมูล เชิ งพรรณนาใชสถิติ ความถี่ (Frequency)
หาค ารอ ยละ
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
นําเสนอขอมูลพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม นําคําตอบมาหาคา
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
1.2 ขอมูลปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานครของ
ผูตอบแบบสอบถาม นําคําตอบมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรบาน (Standard
Deviation)
1.3 ข อมู ล พฤติ กรรมการซื้อบุหรี่ ของผูบ ริโภคหญิ ง ในกรุงเทพมหานครของผูต อบ
แบบสอบถาม นําคําตอบมาหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics)
2.1 ผูบริโภคหญิงที่มีปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใชสถิติ Chi-Square ( χ 2 - Test), Cramer’s V และ
Somer’s d
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2.2 ผูบริโภคหญิงที่มีปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรมการ
ใช เ วลาว า งในชี วิ ต ประจํ า วั น ด า นความสนใจบุ ห รี่ และด า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใช
สถิติ Chi-Square ( χ 2 - Test), Cramer’s V และSomer’s d

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1. คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
Ρ=

เมื่อ

f
(100)
n

P แทน รอยละหรือ % (Percentage)
ƒ แทน จํานวนที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
n แทน จํานวนจํานวนทั้งหมดหรือจํานวนประชากร

รอยละ =

จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามขอนั้น x 100
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

2. สูตรคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือใชสัญลักษณ) โดยใชสูตร
X =

เมื่อ

X

∑X
N

i

∑X

i

Ν

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของประชากร

3. สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
S .D =

n∑ Χ 2 − (∑ Χ )
n(n − 1)

2
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เมื่อ

S.D

แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกุมตัวอยาง

(∑ X ) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
∑ Χ แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
2

2

n

แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

4. การหาคาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชสูตรสัมประ
สิทธอัลฟา (Cronbach’salpha coefficient)
α=

เมื่อ

2
N ⎡1 − ∑ S i ⎤
⎥
⎢
N − 1 ⎢⎣ S t2 ⎥⎦

แทน
แทน
แทน
แทน

α
Ν

S t2
S t2

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จํานวนขอของแบบสอบถาม
ผลรวมของคาแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
คาความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับ

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)
1. สถิติ Chi-Square ( χ 2 - Test) ใชในการทดสอบความเปนอิสระ (Tests for
independence) ซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยเปนขอมูลในระดับนาม
บัญญัติ (Nominal scale) ซึ่งเปนขอมูลที่อยูในรูปความถี่ สัดสวน หรือรอยละ และตัวแปรแตละตัว
แบงเปนกลุมยอยๆ ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 โดยแสดงสูตรไดดังนี้
(กัลยา วานิชยบัญชา 2545: 297)
r

c

χ = ∑∑
2

i =1 j =1

(O

ij

− Eij )

2

Eij

, df = (r − 1)(c − 1)

กําหนดให
χ2

Oij
Eij

แทน คา Chi-Square
แทน คาความถี่ที่ไดจากขอมูลแถวที่ i คอลัมนที่ j
แทน คาความถี่ที่คาดหวังของแถวที่ i คอลัมนที่ j
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ซึ่ง
Eij = (ผลรวมของความถี่แถวที่ i) x (ผลรวมของความถี่คอลัมนที่ j)

ผลรวมของความถี่ทั้งหมด
df
r
c

แทน ชั้นความเปนอิสระ
แทน จํานวนกลุมของตัวแปรดานแถว
แทน จํานวนกลุม ของตัวแปรดานคอลัมน

จาก χ 2 - Test for independent เมื่อทดสอบแลวพบวามีนัยสําคัญทางสถติ แตไม
สามารถบอกไดวา ตัวแปร 2 ตัว นั้นสัมพันธกันมากนอยเพียงใด จึงมีการวัดความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร (Measuring Association) ซึ่งเพียงแตบอกถึงระดับความสัมพันธ แตไมสามารถบอกทิศทาง
ของความสัมพันธได โดยสถิติที่นํามาวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร คือ Contingency Coeffcient
โดยแสดงสูตรไดดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา 2545: 299)
C=

χ2
χ2 +n

โดยที่ 0 < C < 1
ถา C = 0 แสดงวาตัวแปร 2 ตัว นั้นเปนอิสระกัน หรือไมมีความสัมพันธกัน
ถา C เขาใกล 1 แสดงวาตัวแปร 2 ตัว ดังกลาวมีความสัมพันธกันมาก
ถา C จะมาก หรือนอยนั้นขึ้นอยูกับขนาดตาราง (r x c)
2. สถิตทิ ใี่ ชในการทดสอบระดับความสัมพันธ เมื่อพบวาตัวแปรที่ใชทดสอบมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญแลวในการหาระดับความสัมพันธของตัวแปรจะใชคาสถิติของ
Cramer’ s V เปนการหาสัมประสิทธิค์ วามสอดคลองของCramer (Cramer’s V Contingency
Coefficient) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ. 2543: 324)

เมื่อ

V

=

V
χ²
Q
n

แทน
แทน
แทน
แทน

x

2

n(Q − 1)

คาสัมประสิทธิ์ Cramer ’ s V (มีคาระหวาง 0 ถึง 1.0)
คาไคสแควร
จํานวนแถวนอน หรือแถวตั้ง
จํานวนตัวอยาง
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สถิติ Somers, d ใชทําการวัดความสัมพันธ เมื่อตัวแปรทั้งสองตัวเปน Ordinal โดยใช
สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา. 2545: 182 )
Somer’s d

=

NS
NS + ND + Ty

เมื่อ Somer’s d แทน สัมประสิทธิ์ Somer’s d
NS แทน จํานวนคูที่มีอันดับเหมือนกันทั้งสองตัวแปร
ND แทน จํานวนคูที่มีอันดับตางกันทั้ง 2 ตัวแปร
Ty
แทน จํานวนคูที่มีลําดับการเลียงซ้ําของตัวแปรตาม
เกณฑการอานคาระดับความสัมพันธของคาสหสัมพันธ(นวรัตน บุญธนากร.2547: 47;
อางอิงจาก Salkind. 2000: 208 )
คาระดับความสัมพันธ
0.81 - 1.00
0.61 - 0.80
0.41 - 0.60
0.21 - 0.40
0.01 - 0.20

ระดับความสัมพันธ
สูงมาก
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางนอย
นอยมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จัย ครั้ งนี้ มุงศึ กษาการวิจัย เรื่อง ปจ จั ยที่มีอิท ธิ พ ลต อ พฤติ กรรมการซื้อบุหรี่ข อง
ผู บ ริ โ ภคหญิง ในกรุ ง เทพมหานคร ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนและกํ า หนดสัญ ลั ก ษณ แ ละ
ตัวอักษรในยอในการตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
n

แทน
แทน
S.D. แทน
แทน
df แทน
Sig. แทน
H0 แทน
H1 แทน
V แทน
d แทน
*
แทน

ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาสถิติที่ใชพิจารณาในไคสแควร (Chi-square)
ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรมาตรนามบัญญัติ
ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรมาตรเรียงอันดับ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัย ได วิ เคราะห แ ละนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคํ าอธิบายโดยเรี ยงลําดับ แบ งเปน
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ตอนที่ 4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
ตาราง 1 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานประชากรศาสตร
ขอมูลดานประชากรศาสตร

จํานวน (คน)

รอยละ

235
136
19
390

60.26
34.87
4.87
100.00

305
45
40
390

78.21
11.54
10.26
100.00

174
199
17
390

44.62
51.03
4.36
100.00

216
65
57
14
38
390

55.38
16.67
14.62
3.59
9.74
100.00

1. อายุ
18 - 28 ป
29 - 39 ป
40 - 50 ป
รวม
2. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส / อยูดวยกัน
แยกกันอยู / หยาราง / หมาย
รวม
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน / ลูกจาง
นักเรียน / นักศึกษา
ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ (แมบาน Dancer Freelance และ Pretty)
รวม
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลดานประชากรศาสตร
5. รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท/เดือน
5,001 - 10,000 บาท/เดือน
10,001 - 15,000 บาท/เดือน
15,001 - 20,000 บาท/เดือน
มากกวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

44
26
46
60
214
390

11.28
6.67
11.79
15.38
54.87
100.00

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงจํานวนและคารอยละดานประชากรศาสตร
จํานวน 390 คน จําแนกตามตัวแปร ดังตอไปนี้
อายุ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 28 ป จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ
60.26 รองลงมาอายุระหวาง 29 - 39 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.87 และอายุระหวาง
40 - 50 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.87 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 78.21
รองลงมาสมรส / อยูดวยกัน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.54 และแยกกันอยู / หยาราง / หมาย
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.26 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 199 คน คิดเปน
รอยละ 51.03 รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 44.62 และสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.36 ตามลําดับ
อาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 216 คน
คิดเปนรอยละ 55.38 รองลงมานักเรียน / นักศึกษา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.62 อาชีพอื่นๆ (แมบาน Dancer
Freelance และ Pretty) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.74 และขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน
14 คน คิดเปนรอยละ 3.59 ตามลําดับ
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 54.87 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 - 20,000
บาท/เดือน จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.38 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 15,000
บาท/เดือน จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.79 รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท/เดือน
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.28 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ตามลําดับ
เนื่องจากขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องอายุ
ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคารอยละของจํานวนความถี่ในกลุมยอยบางกลุมนอย
กวารอยละ 10 ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุม และแสดงขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของ
ผูตอบแบบสอบถามในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ยุบรวมกลุมใหม
ดังนี้
ตาราง 2 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานประชากรศาสตร จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน (จัดกลุมใหม)
ขอมูลดานประชากรศาสตร

จํานวน (คน)

รอยละ

235
155
390

60.26
39.74
100.00

174
216
390

44.62
55.38
100.00

216
65
57
52
390

55.38
16.67
14.62
13.33
100.00

อายุ
18 - 28 ป
29 ปขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีขนึ้ ไป
รวม
อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน / ลูกจาง
นักเรียน / นักศึกษา
ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ
รวม
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลดานประชากรศาสตร
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 10,000 บาท/เดือน
10,001 - 15,000 บาท/เดือน
15,001 - 20,000 บาท/เดือน
มากกวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

70
46
60
214
390

17.95
11.79
15.38
54.87
100.00

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร (จัดกลุมใหม) จํานวน 390 คน
มีรายละเอียดดังนี้
อายุ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 28 ป จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ
60.26 รองลงมาอายุ 29 ปขึ้นไป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 39.74 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 216 คน คิด
เปนรอยละ 55.38 รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 44.62 ตามลําดับ
อาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 216 คน
คิดเปนรอยละ 55.38 รองลงมานักเรียน / นักศึกษา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.62 และขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ
จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 54.87 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท/เดือน
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.95 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 - 20,000 บาท/เดือน
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.38 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.79 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ ริโภคหญิง
ตาราง 3 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง จําแนก
รายดาน คําถามเชิงบวก เชิงลบ
ขอมูลดานรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบริโภคหญิง
ดานความสนใจในขอมูลเกีย่ วกับบุหรี่
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
รวม

2.95
2.88
2.33
2.66

S.D.
0.95
0.43
0.68
0.47

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

จากตาราง 3 ผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ภาพรวม พบวา
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 จําแนก
รายดาน พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 และ 2.88 และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ อยู
ในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 ตามลําดับ
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ดาน
กิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน จําแนกรายขอ คําถามเชิงบวก เชิงลบ
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
การดื่มน้ําสะอาดมากกวา 1 ลิตร/วัน
การรับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอ รางกาย
การนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ หรืออยางนอย 8 ชม./วัน
การทํางานหนาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 8
ชม./วัน

4.17
3.65
3.63

S.D.
0.75
0.87
1.02

3.29

1.30

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เชน ชา กาแฟ เปนตน

3.06

1.34

การผอนคลายรางกายโดยการนวดเพื่อสุขภาพ
การผอนคลายความเครียดโดยการทําสปา

2.92
2.72

1.12
1.12

การทํางานประจําลวงเวลา หรือเกินเวลาปกติ

2.62

1.13

การออกกําลังกายเลนกีฬาในที่รม เชน ฟตเนส การเลนโยคะ เปนตน
การออกกําลังกายโดยการเลนกีฬากลางแจง เชน การเตะฟุตบอล
การวายน้ํา เปนตน
การนั่งสมาธิ

2.52

1.21

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
(เชิงลบ)
ปานกลาง
(เชิงลบ)
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
(เชิงลบ)
ปานกลาง

2.50

1.16

ปานกลาง

2.15

1.19

การทองเที่ยวกลางคืน เชน ผับ บาร ดิสโกเธค เปนตน

2.14

1.09

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร เปนตน

2.08

1.19

2.88

0.43

นอย
มาก
(เชิงลบ)
มาก
(เชิงลบ)
ปานกลาง

รวม

จากตาราง 4 ผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ดานกิจกรรมการใช
เวลาวางในชีวิตประจําวัน ภาพรวม พบวา ผูบริโภคหญิงทํากิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 จําแนกรายขอ พบวา การดื่มน้ําสะอาดมากกวา
1 ลิตร/วัน การทองเที่ยวกลางคืน เชน ผับ บาร ดิสโกเธค เปนตน และการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เชน เหลา เบียร เปนตน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 การรับประทาน
อาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย การนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ หรืออยางนอย 8 ชม./วัน

67
การทํางานหนาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา 8 ชม./วัน การบริโภคเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน เชน ชา กาแฟ เปนตน การผอนคลายรางกายโดยการนวดเพื่อสุขภาพ การผอนคลาย
ความเครียดโดยการทําสปา การทํางานประจําลวงเวลา หรือเกินเวลาปกติ การออกกําลังกายเลน
กีฬาในที่รม เชน ฟตเนส การเลนโยคะ เปนตน และการออกกําลังกายโดยการเลนกีฬากลางแจง
เชน การเตะฟุตบอล การวายน้ํา เปนตน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 3.63
3.29 3.06 2.92 2.72 2.62 2.52 และ2.50 ตามลําดับ การนั่งสมาธิ อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.15
ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง
ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ จําแนกรายขอ
ดานความสนใจในขอมูลเกีย่ วกับบุหรี่
รสชาติของบุหรี่
สิ่งแวดลอมรอบขาง (เพื่อน ครอบครัว โฆษณา)
โรคเกี่ยวกับบุหรี่
ตราสินคาของบุหรี่
แหลงผลิตบุหรี่ (บุหรี่นําเขา หรือผลิตในประเทศ)
องคประกอบของบุหรี่
รวม

3.23
3.09
3.00
2.97
2.86
2.56
2.95

S.D.
1.35
1.25
1.29
1.26
1.30
1.22
0.95

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 ผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ดานความสนใจใน
ขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ภาพรวม พบวา ผูบริโภคหญิงมีความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 จําแนกรายขอ พบวา รสชาติของบุหรี่ สิ่งแวดลอมรอบขาง
(เพื่อน ครอบครัว โฆษณา) โรคเกี่ยวกับบุหรี่ ตราสินคาของบุหรี่ แหลงผลิตบุหรี่ (บุหรี่นําเขา หรือ
ผลิตในประเทศ) และองคประกอบของบุหรี่ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 3.09
3.00 2.97 2.86 และ 2.56 ตามลําดับ
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ตาราง 6
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ จําแนกรายขอ คําถามเชิงบวก เชิงลบ
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
การสูบบุหรี่ชว ยใหคลายความเครียด ความวิตกกังวลลง
การสูบบุหรี่ไมใชสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นบุหรี่จึงไมใชสารเสพติด
การสูบบุหรี่ทาํ ใหเกิดความมั่นใจในตนเองสูง

2.91
2.80
2.45

S.D.
1.22
1.36
1.20

กฎหมายเกี่ยวกับบุหรีช่ วยลดการสูบบุหรี่ลงได

2.43

1.20

การสูบบุหรี่ในปริมาณที่เหมาะสมไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
การสูบบุหรี่ชว ยเพิ่มสมาธิในการทํางานไดอยางดี
การถวายบุหรี่แกพระภิกษุสงฆไมบาป
การสูบบุหรี่ทาํ ใหสามารถลดความอวนได

2.42
2.39
2.32
2.30

1.23
1.10
1.22
1.13

สารพิษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทําใหผูบริโภคเสียชีวิตได

2.15

1.07

การสูบบุหรี่ทาํ ใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนและมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น

2.15

1.09

การสูบบุหรี่เปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย

2.15

1.20

การสูบบุหรี่เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพใหดีขึ้น

2.15

0.97

การสูบบุหรี่เปนการฆาตัวตายแบบผอนสง

2.08

1.08

ไมควรจําหนายบุหรี่แกเด็กและเยาวชนทีม่ ีอายุต่ํากวา 18 ป

1.97

1.36

2.33

0.68

รวม

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
(เชิงลบ)
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
มาก
(เชิงลบ)
นอย
มาก
(เชิงลบ)
นอย
มาก
(เชิงลบ)
มาก
(เชิงลบ)
นอย

จากตาราง 6 ผลการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับบุหรี่ ภาพรวม พบวา ผูบริโภคหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ อยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 จําแนกรายขอ พบวา สารพิษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทําใหผูบริโภคเสียชีวิตได
การสูบบุหรี่เปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย การสูบบุหรี่เปนการฆาตัวตายแบบผอนสง และไมควร
จําหนายบุหรี่แกเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15
2.15 2.08 และ 1.97 ตามลําดับ การสูบบุหรี่ชวยใหคลายความเครียด ความวิตกกังวลลง การสูบ
บุหรี่ไมใชสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นบุหรี่จึงไมใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเอง
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สูง กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ชวยลดการสูบบุหรี่ลงได การสูบบุหรี่ในปริมาณที่เหมาะสมไมทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ และการสูบบุหรี่ชวยเพิ่มสมาธิในการทํางานไดอยางดี อยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 2.80 2.45 2.43 2.42 และ 2.39 ตามลําดับ การถวายบุหรี่แกพระภิกษุ
สงฆไมบาป การสูบบุหรี่ทําใหสามารถลดความอวนได การสูบบุหรี่ทําใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนและ
มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น และการสูบบุหรี่เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพใหดีขึ้น อยูในระดับนอย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.32 2.30 2.15 และ 2.15 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ตาราง 7 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทานมากทีส่ ุด
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/สัปดาห
3 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห
รวม
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
2 ซอง/ครั้ง
3 ซอง/ครั้ง
มากกวา 3 ซอง/ครั้ง
รวม
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
ไมเกิน 40 บาท/ครั้ง
41 - 60 บาท/ครั้ง
61 - 80 บาท/ครั้ง
81 - 100 บาท/ครั้ง
มากกวา 100 บาท/ครั้ง
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

161
115
34
80
390

41.28
29.49
8.72
20.51
100.00

317
49
12
12
390

81.28
12.56
3.08
3.08
100.00

83
40
137
108
22
390

21.28
10.26
35.13
27.69
5.64
100.00
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ตาราง 7 (ตอ)
ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบใดตอไปนี้มากทีส่ ุด
เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลองสินคาใหม
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
เปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือ
คําแนะนํา
ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน
อื่นๆ
รวม
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานสะดวกซือ้
รานคาปลีก/แผงลอย
ซูเปอรมาเก็ต
รานอาหาร/สถานบันเทิง
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

103
100
89
71

26.41
25.64
22.82
18.21

17

4.36

7
3
390

1.79
0.77
100.00

275
57
35
19
4
390

70.51
14.62
8.97
4.87
1.03
100.00

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงจํานวนและคารอยละดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง จํานวน 390 คน จําแนกตามตัวแปร ดังตอไปนี้
ความถี่ในการซื้อบุหรี่
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ค วามถี่ ใ นการซื้ อ บุ ห รี่ 1
ครั้ ง /สั ป ดาห จํ า นวน
161 คน คิดเปนรอยละ 41.28 รองลงมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 29.49
ซื้อมากกวา 3 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.51 และซื้อ 3 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 34
คน คิดเปนรอยละ 8.72 ตามลําดับ
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จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนในการซื้อบุหรี่ 1 ซอง/ครั้ง จํานวน 317 คน คิด
เปนรอยละ 81.28 รองลงมาซื้อจํานวน 2 ซอง/ครั้ง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.56 ซื้อจํานวน
3 ซอง/ครั้ง และมากกวา 3 ซอง/ครั้ง จํานวนละ 12 คน คิดเปนรอยละ 3.08 ตามลําดับ
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่ระหวาง 61 - 80 บาท/ครั้ง
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.13 รองลงมาคาใชจายเฉลี่ยระหวาง 81 - 100 บาท/ครั้ง จํานวน
108 คน คิดเปนรอยละ 27.69 คาใชจายเฉลี่ยไมเกิน 40 บาท/ครั้ง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ
21.28 คาใชจายเฉลี่ยระหวาง 41 - 60 บาท/ครั้ง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.26 และคาใชจาย
เฉลี่ยมากกวา 100 บาท/ครั้ง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.64 ตามลําดับ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อบุหรี่
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมในการเลื อ กซื้ อ บุ ห รี่ โ ดยเปลี่ ย นยี่ ห อ บ า ง
บางครั้ง เชน ทดลองสินคาใหม จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.41 รองลงมามีพฤติกรรมโดยซื้อ
เพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.64 มีพฤติกรรมโดยซื้อแตบุหรี่นําเขา
จากตางประเทศ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.82 มีพฤติกรรมโดยซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ
ไทย จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.21 มีพฤติกรรมโดยเปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆ ตามการโฆษณา
หรือคําแนะนํา จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.36 มีพฤติกรรมโดยซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน
จํ า นวน 7 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 1.79 และมี พ ฤติ ก รรมอื่ น ๆ จํ า นวน 3 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 0.77
ตามลําดับ
สถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่รานสะดวกซื้อ จํานวน 275
คน คิดเปนรอยละ 70.51 รองลงมารานคาปลีก/แผงลอย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.62
ซูเปอรมาเก็ต จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.97 รานอาหาร/สถานบันเทิง จํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 4.87 และรานอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.03 ตามลําดับ
เนื่องจากขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิงในเรื่องความถี่ จํานวน
คาใชจาย พฤติกรรม และสถานที่ ในการซื้อบุหรี่ มีคารอยละของจํานวนความถี่ในกลุมยอยบางกลุม
นอยกวารอยละ 10 ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุม และแสดงขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของ
ผูตอบแบบสอบถามในเรื่องความถี่ จํานวน คาใชจาย พฤติกรรม และสถานที่ ในการซื้อบุหรี่ที่ยุบ
รวมกลุมใหม ดังนี้
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ตาราง 8 จํานวน (ความถี่) และคารอยละดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง จําแนกตาม
ความถี่ จํานวน คาใชจาย พฤติกรรม และสถานที่ ในการซื้อบุหรี่ (จัดกลุมใหม)
ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทานมากทีส่ ุด
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห
รวม
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
ไมเกิน 40 บาท/ครั้ง
41 - 60 บาท/ครั้ง
61 - 80 บาท/ครั้ง
มากกวา 80 บาท/ครั้ง
รวม
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบใดตอไปนี้มากทีส่ ุด
เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลองสินคาใหม /
เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือ
คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน
/ อื่นๆ
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

161
115
114
390

41.28
29.49
29.23
100.00

317
73
390

81.28
18.72
100.00

83
40
137
130
390

21.28
10.26
35.13
33.33
100.00

130

33.33

100
89
71
390

25.64
22.82
18.21
100.00
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ตาราง 8 (ตอ)
ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานสะดวกซือ้ /รานอาหาร/สถานบันเทิง/
ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานคาปลีก/แผงลอย
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

333

85.38

57
390

14.62
100.00

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง (จัดกลุม
ใหม) จํานวน 390 คน มีรายละเอียดดังนี้
ความถี่ในการซื้อบุหรี่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการซื้อบุหรี่ 1 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 161 คน คิด
เปนรอยละ 41.28 รองลงมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 29.49 และซื้อ
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 29.23 ตามลําดับ
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนในการซื้อบุหรี่ 1 ซอง/ครั้ง จํานวน 317 คน คิดเปน
รอยละ 81.28 รองลงมาซื้อจํานวนมากกวา 1 ซอง/ครั้ง จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.72
ตามลําดับ
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่ระหวาง 61 - 80 บาท/ครั้ง
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.13 รองลงมาคาใชจายเฉลี่ยมากกวา 80 บาท/ครั้ง จํานวน 130
คน คิดเปนรอยละ 33.33 คาใชจายเฉลี่ยไมเกิน 40 บาท/ครั้ง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.28
และคาใชจายเฉลี่ยระหวาง 41 - 60 บาท/ครั้ง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.26 ตามลําดับ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อบุหรี่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อบุหรี่โดยเปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง
เชน ทดลองสินคาใหม / เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือคําแนะนํา / ซื้อหลายๆ ยี่หอใน
เวลาเดียวกัน / อื่นๆ จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมามีพฤติกรรมโดยซื้อเพียงยี่หอ
เดี ย วไม เ ปลี่ ย น จํ า นวน 100 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 25.64 มี พ ฤติ ก รรมโดยซื้ อ แต บุ ห รี่ นํ า เข า จาก
ตางประเทศ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.82 และมีพฤติกรรมโดยซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ
ไทย จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.21 ตามลําดับ
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สถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่รานสะดวกซื้อ/รานอาหาร/
สถานบันเทิง / ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 85.38 รองลงมารานคาปลีก/แผง
ลอย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.62 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
1 อายุ
H0 : อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
H1 : อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 9 ความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซือ้ บุหรี่

ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทานมากทีส่ ุด
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห
รวม

อายุ
18 - 28 ป
127
(54.04%)
52
(22.13%)
56
(23.83%)
235
(100.00%)

29 ปขึ้นไป
34
(21.94%)
63
(40.65%)
58
(37.42%)
155
(100.00%)

รวม
161
(41.28%)
115
(29.49%)
114
(29.23%)
390
(100.00%)
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การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 40.084
Sig.(2-sided) = 0.000
d
= 0.259
Sig.
= 0.000
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 40.084 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d
พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 25.90
ตาราง 10 ความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

อายุ
18 - 28 ป
211
(89.79%)
24
(10.21%)
235
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 28.114
Sig.(2-sided) = 0.000
d
= 0.262
Sig.
= 0.000

29 ปขึ้นไป
106
(68.39%)
49
(31.61%)
155
(100.00%)

รวม
317
(81.28%)
73
(18.72%)
390
(100.00%)
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 28.114 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Somers’ d พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 26.20
ตาราง 11 ความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
ไมเกิน 60 บาท/ครั้ง
มากกวา 60 บาท/ครั้ง
รวม

อายุ
18 - 28 ป
85
(36.17%)
150
(63.83%)
235
(100.00%)

29 ปขึ้นไป
38
(24.52%)
117
(75.48%)
155
(100.00%)

รวม
123
(31.54%)
267
(68.46%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 5.875
Sig.(2-sided) = 0.019
d
= 0.123
Sig.
= 0.013
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 5.875 และคา Sig. (2-sided) = 0.019 หมายความวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Somers’ d พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
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ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 12.30
ตาราง 12 ความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบใดตอไปนี้
มากที่สุด

อายุ

รวม

18 - 28 ป
41
(17.45%)
44
(18.72%)
69
(29.36%)

29 ปขึ้นไป
48
(30.97%)
27
(17.42%)
31
(20.00%)

89
(22.82%)
71
(18.21%)
100
(25.64%)

เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลองสินคาใหม /
เปลี่ยนยี่หอเรือ่ ยๆ ตามการโฆษณาหรือ คําแนะนํา
/ ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ

81
(34.47%)

49
(31.61%)

130
(33.33%)

รวม

235
(100.00%)

155
(100.00%)

390
(100.00%)

ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 10.990
Sig.(2-sided) = 0.012
V
= 0.168
Sig.
= 0.012
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 10.990 และคา Sig. (2-sided) = 0.012 หมายความวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อายุ
มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ16.80
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ตาราง 13 ความสัมพันธระหวาง อายุ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/รานอาหาร/สถานบันเทิง/
ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

อายุ
18 - 28 ป
65
(27.66%)
170
(72.34%)
235
(100.00%)

29 ปขึ้นไป
50
(32.26%)
105
(67.74%)
155
(100.00%)

รวม
115
(29.49%)
275
(70.51%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 0.950
Sig.(2-sided) = 0.364
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 0.950 และคา Sig. (2-sided) = 0.364 หมายความวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานขอที่ 2 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร
2 สถานภาพสมรส
H0 : สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
H1 : สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 14 ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซือ้ บุหรี่
สถานภาพสมรส
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทาน
มากที่สุด
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห
รวม

โสด
132
(43.30%)
83
(27.20%)
90
(29.50%)
305
(100.00%)

แยกกันอยู /
สมรส / อยูดวยกัน หยาราง /
หมาย
13
16
(28.90%)
(40.00%)
18
14
(40.00%)
(35.00%)
14
10
(31.10%)
(25.00%)
45
40
(100.00%)
(100.00%)

รวม
161
(41.30%)
115
(29.50%)
114
(29.20%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 4.926
Sig.(2-sided) = 0.295
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 4.926 และคา Sig. (2-sided) = 0.295 หมายความวา สถานภาพสมรส ไมมี
พบวา มีคา
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ
บุหรี่ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ตาราง 15 ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
สถานภาพสมรส
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของ
ทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

โสด
265
(86.90%)
40
(13.10%)
305
(100.00%)

แยกกันอยู /
สมรส / อยูดวยกัน หยาราง /
หมาย
19
33
(42.20%)
(82.50%)
26
7
(57.80%)
(17.50%)
45
40
(100.00%)
(100.00%)

รวม
317
(81.30%)
73
(18.70%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 51.458
Sig.(2-sided) = 0.000
V
= 0.363
Sig.
= 0.000
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 51.458 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา สถานภาพสมรส มี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อ
บุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบ
ตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย
กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละ
ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ36.30

81
ตาราง 16 ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
สถานภาพสมรส
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละ
ครั้งของทาน
ไมเกิน 60 บาท/ครั้ง
61 - 80 บาท/ครั้ง
มากกวา 80 บาท/ครั้ง
รวม

โสด
95
(31.15%)
112
(36.72%)
98
(32.13%)
305
(100.00%)

แยกกันอยู
รวม
สมรส / อยูดวยกัน / หยาราง /
หมาย
16
12
123
(35.56%)
(30.00%) (31.54%)
19
6
137
(42.22%)
(15.00%) (35.13%)
10
22
130
(22.22%)
(55.00%) (33.33%)
45
40
390
(100.00%)
(100.00%) (100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 13.186
Sig.(2-sided) = 0.010
V
= 0.130
Sig.
= 0.010
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 13.186 และคา Sig. (2-sided) = 0.010 หมายความวา สถานภาพสมรส มี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ย
ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับนอย
มาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อ
บุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ13.00
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ตาราง 17 ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
สถานภาพสมรส
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบ
ใดตอไปนี้มากที่สุด
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย/ซื้อ
เพียงยี่หอเดียวไมเปลีย่ น
เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลอง
สินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตาม
การโฆษณาหรือ คําแนะนํา / ซื้อ
หลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ
รวม

โสด
124
(40.66%)
69
(22.62%)

แยกกันอยู /
สมรส / อยูดวยกัน หยาราง /
หมาย
26
10
(57.78%)
(25.00%)
12
19
(26.67%)
(47.50%)

รวม
160
(41.03%)
100
(25.64%)

112
(36.72%)

7
(15.56%)

11
(27.50%)

130
(33.33%)

305
(100.00%)

45
(100.00%)

40
(100.00%)

390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 19.874
Sig.(2-sided) = 0.001
V
= 0.160
Sig.
= 0.001
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 19.874 และคา Sig. (2-sided) = 0.001 หมายความวา สถานภาพสมรส มี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาความสัมพันธ เทากับ รอยละ16.00
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ตาราง 18 ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
สถานภาพสมรส
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/รานอาหาร/สถาน
บันเทิง/ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

โสด
77
(25.25%)
228
(74.75%)
305
(100.00%)

แยกกันอยู /
รวม
สมรส / อยูดวยกัน หยาราง /
หมาย
23
15
115
(51.11%)
(37.50%) (29.49%)
22
25
275
(48.89%)
(62.50%) (70.51%)
45
40
390
(100.00%)
(100.00%) (100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 13.994
Sig.(2-sided) = 0.001
V
= 0.189
Sig.
= 0.001
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 13.994 และคา Sig. (2-sided) = 0.001 หมายความวา สถานภาพสมรส มี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการ
เลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบ
ตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ18.90
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สมมติฐานขอที่ 3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
3 ระดับการศึกษา
H0 : ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
H1 : ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
ตาราง 19 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทานมากทีส่ ุด
1 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห
รวม

ระดับการศึกษา
รวม
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีขนึ้ ไป
57
104
161
(32.76%)
(48.15%)
(41.28%)
117
112
229
(67.24%)
(51.85%)
(58.72%)
174
216
390
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 9.416
Sig.(2-sided) = 0.003
d
= -0.155
Sig.
= 0.002
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 9.416 และคา Sig. (2-sided) = 0.003 หมายความวา ระดับการศึกษา มี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ
บุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวย
วิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางลบ
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กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 15.50
ตาราง 20 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีขนึ้ ไป
134
183
(77.00%)
(84.70%)
40
33
(23.00%)
(15.30%)
174
216
(100.00%)
(100.00%)

รวม
317
(81.30%)
73
(18.70%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 3.766
Sig.(2-sided) = 0.067
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 3.766 และคา Sig. (2-sided) = 0.067 หมายความวา ระดับการศึกษา ไมมี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อ
บุหรี่แตละครั้ง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 21 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
ไมเกิน 60 บาท/ครั้ง
มากกวา 60 บาท/ครั้ง
รวม

ระดับการศึกษา
รวม
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีขนึ้ ไป
66
57
123
(37.93%)
(26.39%)
(31.54%)
108
159
267
(62.07%)
(73.61%)
(68.46%)
174
216
390
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 5.946
Sig.(2-sided) = 0.016
d = 0.123
Sig.
= 0.015
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
พบวา มีคา
= 5.946 และคา Sig. (2-sided) = 0.016 หมายความวา ระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ย
ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธในระดับนอย
มากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจาย
เฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ
รอยละ 12.30

87
ตาราง 22 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบใดตอไปนี้
มากที่สุด
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีขนึ้ ไป
47
42
(27.00%)
(19.40%)
28
43
(16.10%)
(19.90%)
43
57
(24.70%)
(26.40%)

รวม
89
(22.80%)
71
(18.20%)
100
(25.60%)

เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลองสินคาใหม /
เปลี่ยนยี่หอเรือ่ ยๆ ตามการโฆษณาหรือ คําแนะนํา
/ ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ

56
(32.20%)

74
(34.30%)

130
(33.30%)

รวม

174
(100.00%)

216
(100.00%)

390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 3.419
Sig.(2-sided) = 0.331
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 3.419 และคา Sig. (2-sided) = 0.331 หมายความวา ระดับการศึกษา ไมมี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 23 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/รานอาหาร/
สถานบันเทิง/ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีขนึ้ ไป
60
55
(34.48%)
(25.46%)
114
161
(65.52%)
(74.54%)
174
216
(100.00%)
(100.00%)

รวม
115
(29.49%)
275
(70.51%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 3.771
Sig.(2-sided) = 0.058
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ
= 3.771 และคา Sig. (2-sided) = 0.058 หมายความวา ระดับการศึกษา ไมมี
พบวา มีคา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการ
เลือกซื้อบุหรี่ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานขอที่ 4 อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
4 อาชีพ
H0 : อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
H1 : อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
ตาราง 24 ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่
อาชีพ
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับ
ทานมากที่สุด
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห
รวม

พนักงาน ขาราชการ / ประกอบ
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ / ธุรกิจสวนตัว
/ ลูกจาง
อื่นๆ
/ คาขาย
38
87
16
20
(58.50%)
(40.30%)
(30.80%)
(35.10%)
17
73
15
10
(26.20%)
(33.80%)
(28.80%)
(17.50%)
10
56
21
27
(15.40%)
(25.90%)
(40.40%)
(47.40%)
65
216
52
57
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

รวม

นักเรียน /
นักศึกษา

161
(41.30%)
115
(29.50%)
114
(29.20%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 24.690
Sig.(2-sided) = 0.000
V
= 0.178
Sig.
= 0.000
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
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= 24.690 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V
พบวา อาชีพ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
ความสัมพันธ เทากับ รอยละ17.80
ตาราง 25 ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
อาชีพ
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละ
ครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

นักเรียน /
นักศึกษา
58
(89.20%)
7
(10.80%)
65
(100.00%)

พนักงาน
ขาราชการ /
รวม
ประกอบธุรกิจ
บริษัทเอกชน / รัฐวิสาหกิจ /
สวนตัว / คาขาย
ลูกจาง
อื่นๆ
179
41
39
317
(82.90%)
(78.80%)
(68.40%)
(81.30%)
37
11
18
73
(17.10%)
(21.20%)
(31.60%)
(18.70%)
216
52
57
390
(100.00%) (100.00%)
(100.00%)
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 9.457
Sig.(2-sided) = 0.024
V = 0.156
Sig.
= 0.024
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา
= 9.457 และคา Sig. (2-sided) = 0.024 หมายความวา อาชีพ มีความสัมพันธกับ
มีคา
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธี

91
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อาชีพ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ15.60
ตาราง 26 ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
อาชีพ
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่
แตละครั้งของทาน
ไมเกิน 60 บาท/ครั้ง
มากกวา 60 บาท/ครั้ง
รวม

พนักงาน
ขาราชการ /
นักเรียน /
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ /
นักศึกษา
/ ลูกจาง
อื่นๆ
39
50
11
(60.00%) (23.15%)
(21.15%)
26
166
41
(40.00%) (76.85%)
(78.85%)
65
216
52
(100.00%) (100.00%) (100.00%)

ประกอบธุรกิจ
รวม
สวนตัว /
คาขาย
23
123
(40.35%)
(31.54%)
34
267
(59.65%)
(68.46%)
57
390
(100.00%) (100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 36.076
Sig.(2-sided) = 0.000
V
= 0.304
Sig.
= 0.000
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 36.076 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อาชีพ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ30.40
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ตาราง 27 ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
อาชีพ
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
บุหรี่แบบใดตอไปนี้มากที่สุด
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจาก
ตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย/
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน
เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน
ทดลองสินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอ
เรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือ
คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ ยี่หอใน
เวลาเดียวกัน / อื่นๆ
รวม

พนักงาน ขาราชการ / ประกอบ
รวม
นักเรียน /
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ / ธุรกิจสวนตัว
นักศึกษา
/ ลูกจาง
อื่นๆ
/ คาขาย
44
71
25
20
160
(67.69%) (32.87%)
(48.08%)
(35.09%) (41.03%)
10
66
10
14
100
(15.38%) (30.56%)
(19.23%)
(24.56%) (25.64%)
11
(16.92%)

79
(36.57%)

17
(32.69%)

23
(40.35%)

130
(33.33%)

65
(100.00%)

216
(100.00%)

52
(100.00%)

57
390
(100.00%) (100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 28.229
Sig.(2-sided) = 0.000
V = 0.190
Sig.
= 0.000
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 28.229 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา
อาชีพ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ
เทากับ รอยละ19.00
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ตาราง 28 ความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
อาชีพ
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใด
มากที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/
รานอาหาร/สถานบันเทิง/
ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

นักเรียน /
นักศึกษา

พนักงาน
ขาราชการ /
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ /
/ ลูกจาง
อื่นๆ

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว /
คาขาย

รวม

18
(27.69%)

53
(24.54%)

22
(42.31%)

22
(38.60%)

115
(29.49%)

47
(72.31%)
65
(100.00%)

163
(75.46%)
216
(100.00%)

30
(57.69%)
52
(100.00%)

35
(61.40%)
57
(100.00%)

275
(70.51%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 9.032
Sig.(2-sided) = 0.029
V
= 0.152
Sig.
= 0.029
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 9.032 และคา Sig. (2-sided) = 0.029 หมายความวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Cramer’s V พบวา อาชีพ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ15.20
สมมติฐานขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
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5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
H0 : รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร
H1 : รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 29 ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับ
10,001 15,001 มากกวา
นอยกวา 10,000
ทานมากที่สุด
15,000 บาท/ 20,000 20,000 บาท/
บาท/เดือน
เดือน
บาท/เดือน เดือน ขึน้ ไป
21
7
28
105
1 ครั้ง/สัปดาห
(30.00%)
(15.20%)
(46.70%)
(49.10%)
31
21
8
55
2 ครั้ง/สัปดาห
(44.30%)
(45.70%)
(13.30%)
(25.70%)
18
18
24
54
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห
(25.70%)
(39.10%)
(40.00%)
(25.20%)
70
46
60
214
รวม
(100.00%)
(100.00%) (100.00%) (100.00%)
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 34.304
Sig.(2-sided) = 0.000
d = -0.133
Sig.
= 0.000

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
= 34.304 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอ
ทดสอบ พบวา มีคา
เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่

รวม
161
(41.30%)
115
(29.50%)
114
(29.20%)
390
(100.00%)
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ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ
ทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอย
มากในทิศทางลบ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ใน
การซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 13.30
ตาราง 30 ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละ
ครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

นอยกวา
10,000 บาท/
เดือน
46
(65.70%)
24
(34.30%)
70
(100.00%)

10,001 15,000
บาท/เดือน
32
(69.60%)
14
(30.40%)
46
(100.00%)

15,001 มากกวา
รวม
20,000 บาท/ 20,000 บาท/
เดือน
เดือน ขึน้ ไป
45
194
317
(75.00%)
(90.70%) (81.30%)
15
20
73
(25.00%)
(9.30%)
(18.70%)
60
214
390
(100.00%) (100.00%) (100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 29.213
Sig.(2-sided) = 0.000
d = -0.239
Sig.
= 0.000
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
ทดสอบ พบวา มีคา
= 29.213 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวน
ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับ
คอนขางนอยในทิศทางลบ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ
เทากับ รอยละ 23.90
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ตาราง 31 ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่
แตละครั้งของทาน

ไมเกิน 60 บาท/ครั้ง
มากกวา 60 บาท/ครั้ง
รวม

นอยกวา
10,000 บาท/
เดือน

10,001 15,000 บาท/
เดือน

48
(68.57%)
22
(31.43%)
70
(100.00%)

11
(23.91%)
35
(76.09%)
46
(100.00%)

15,001 มากกวา
20,000 บาท/ 20,000 บาท/
เดือน
เดือน ขึน้ ไป
10
(16.67%)
50
(83.33%)
60
(100.00%)

54
(25.23%)
160
(74.77%)
214
(100.00%)

รวม

123
(31.54%)
267
(68.46%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 55.786
Sig.(2-sided) = 0.000
d = 0.225
Sig.
= 0.000
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
ทดสอบ พบวา มีคา
= 55.786 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดาน
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
ความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 22.50
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ตาราง 32 ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบ
ใดตอไปนี้มากที่สุด

นอยกวา
10,000
บาท/เดือน

10,001 15,000 บาท/
เดือน

15,001 20,000
บาท/เดือน

มากกวา
20,000 บาท/
เดือน ขึ้นไป

รวม

23
(32.90%)
22
(31.40%)
10
(14.30%)

11
(23.90%)
8
(17.40%)
11
(23.90%)

18
(30.00%)
10
(16.70%)
19
(31.70%)

37
(17.30%)
31
(14.50%)
60
(28.00%)

89
(22.80%)
71
(18.20%)
100
(25.60%)

เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลอง
สินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการ
โฆษณาหรือ คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ
ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ

15
(21.40%)

16
(34.80%)

13
(21.70%)

86
(40.20%)

130
(33.30%)

รวม

70
(100.00%)

46
(100.00%)

60
(100.00%)

214
(100.00%)

390
(100.00%)

ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 29.155
Sig.(2-sided) = 0.001
V
= 0.158
Sig.
= 0.001
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
= 29.155 และคา Sig. (2-sided) = 0.001 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอ
ทดสอบ พบวา มีคา
เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิด
บุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวย
วิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ15.80
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ตาราง 33 ความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมาก
ที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/
รานอาหาร/สถานบันเทิง/ซูเปอร
มาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

นอยกวา
10,001 10,000 15,000 บาท/
บาท/เดือน
เดือน

15,001 20,000
บาท/เดือน

มากกวา
20,000
บาท/เดือน
ขึ้นไป

31
(44.29%)

33
(71.74%)

28
(46.67%)

23
(10.75%)

39
(55.71%)
70
(100.00%)

13
(28.26%)
46
(100.00%)

32
(53.33%)
60
(100.00%)

191
275
(89.25%) (70.51%)
214
390
(100.00%) (100.00%)

รวม

115
(29.49%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 91.529
Sig.(2-sided) = 0.000
V = 0.484
Sig.
= 0.000
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test) ในการ
= 91.529 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอ
ทดสอบ พบวา มีคา
เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่
ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ
ทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับปาน
กลาง กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อ
บุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ48.40
สมมติฐานขอที่ 6 ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
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6 ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน
H0 : ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
H1 : ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 34 ความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน กับ พฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทาน
มากที่สุด
1 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห
รวม

ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
นอย - ปานกลาง
มาก
86
75
(57.72%)
(31.12%)
63
166
(42.28%)
(68.88%)
149
241
(100.00%)
(100.00%)

รวม
161
(41.28%)
229
(58.72%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 26.872
Sig.(2-sided) = 0.000
d
= 0.262
Sig.
= 0.000
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางใน
ชีวิตประจําวัน กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
= 26.872 และคา Sig. (2-sided) = 0.000
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
หมายความวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก
กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 26.20
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ตาราง 35 ความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน กับ พฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
นอย - ปานกลาง
มาก
132
185
(88.59%)
(76.76%)
17
56
(11.41%)
(23.24%)
149
241
(100.00%)
(100.00%)

รวม
317
(81.28%)
73
(18.72%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 8.465
Sig.(2-sided) = 0.003
d = 0.144
Sig.
= 0.002
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางใน
ชีวิตประจําวัน กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 8.465 และคา Sig. (2-sided) = 0.003
หมายความวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’
d พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศ
ทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อ
บุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 14.40
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ตาราง 36 ความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน กับ พฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
ของทาน
นอย - ปานกลาง
มาก
59
64
ไมเกิน 60 บาท/ครั้ง
(39.60%)
(26.56%)
90
177
มากกวา 60 บาท/ครั้ง
(60.40%)
(73.44%)
149
241
รวม
(100.00%)
(100.00%)

รวม
123
(31.54%)
267
(68.46%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 7.253
Sig.(2-sided) = 0.010
d
= 0.136
Sig.
= 0.008
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางใน
ชีวิตประจําวัน กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 7.253 และคา Sig. (2-sided) = 0.010
หมายความวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Somers’ d พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธในระดับนอยมากใน
ทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ
13.60

102
ตาราง 37 ความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน กับ พฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบ
ใดตอไปนี้มากที่สุด
นอย - ปานกลาง
มาก
23
66
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
(15.44%)
(27.39%)
47
24
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
(31.54%)
(9.96%)
40
60
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน
(26.85%)
(24.90%)
เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลอง
สินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการ
39
91
โฆษณาหรือ คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ
(26.17%)
(37.76%)
ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ
149
241
รวม
(100.00%)
(100.00%)

รวม
89
(22.82%)
71
(18.21%)
100
(25.64%)
130
(33.33%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 33.169
Sig.(2-sided) = 0.000
V = 0.292
Sig.
= 0.000
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางใน
ชีวิตประจําวัน กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
= 33.169 และคา Sig. (2-sided) = 0.000
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
หมายความวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดาน
กิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ29.20
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ตาราง 38 ความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน กับ พฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/รานอาหาร/สถาน
บันเทิง/ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
นอย - ปานกลาง
มาก
25
90
(16.78%)
(37.34%)
124
151
(83.22%)
(62.66%)
149
241
(100.00%)
(100.00%)

รวม
115
(29.49%)
275
(70.51%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 18.730
Sig.(2-sided) = 0.000
V = 0.219
Sig.
= 0.000
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางใน
ชีวิตประจําวัน กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
= 18.730 และคา Sig. (2-sided) = 0.000
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
หมายความวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V
พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 21.90
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สมมติฐานขอที่ 7 ดานความสนใจบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
7 ดานความสนใจบุหรี่
H0 : ดานความสนใจบุหรี่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร
H1 : ดานความสนใจบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 39 ความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทานมาก
ที่สุด
1 ครั้ง/สัปดาห
2 ครั้ง/สัปดาห
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห
รวม

ดานความสนใจในขอมูลเกีย่ วกับบุหรี่
นอย
ปานกลาง
มาก
71
69
21
(72.40%)
(33.80%)
(23.90%)
15
85
15
(15.30%)
(41.70%)
(17.00%)
12
50
52
(12.20%)
(24.50%)
(59.10%)
98
204
88
(100.00%) (100.00%) (100.00%)

รวม
161
(41.30%)
115
(29.50%)
114
(29.20%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 91.913
Sig.(2-sided) = 0.000
d = 0.367
Sig.
= 0.000
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับ
บุหรี่ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
= 91.913 และคา Sig. (2-sided) = 0.000
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
หมายความวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
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ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดาน
ความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 36.70
ตาราง 40 ความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

ดานความสนใจในขอมูลเกีย่ วกับบุหรี่
นอย - ปานกลาง
มาก
171
146
(87.69%)
(74.87%)
24
49
(12.31%)
(25.13%)
195
195
(100.00%)
(100.00%)

รวม
317
(81.28%)
73
(18.72%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 10.533
Sig.(2-sided) = 0.002
d = 0.159
Sig.
= 0.001
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับ
บุหรี่ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
= 10.533 และคา Sig. (2-sided) = 0.002
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
หมายความวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา
ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 15.90
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ตาราง 41 ความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
ดานความสนใจในขอมูลเกีย่ วกับบุหรี่
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ของทาน
นอย - ปานกลาง
มาก
75
48
ไมเกิน 60 บาท/ครั้ง
(38.46%)
(24.62%)
120
147
มากกวา 60 บาท/ครั้ง
(61.54%)
(75.38%)
195
195
รวม
(100.00%)
(100.00%)

รวม
123
(31.54%)
267
(68.46%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 8.657
Sig.(2-sided) = 0.005
d = 0.149
Sig.
= 0.003
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับ
บุหรี่ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร
(Chi-Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
= 8.657 และคา Sig. (2-sided) = 0.005
หมายความวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d
พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แต
ละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 14.90
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ตาราง 42 ความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
ดานความสนใจในขอมูลเกีย่ วกับบุหรี่
นอย
ปานกลาง
มาก
13
50
26
(13.30%)
(24.50%)
(29.50%)
44
20
7
(44.90%)
(9.80%)
(8.00%)
17
67
16
(17.30%)
(32.80%)
(18.20%)

89
(22.80%)
71
(18.20%)
100
(25.60%)

เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลอง
สินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการ
โฆษณาหรือ คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ
ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ

24
(24.50%)

67
(32.80%)

39
(44.30%)

130
(33.30%)

รวม

98
(100.00%)

204
(100.00%)

88
(100.00%)

390
(100.00%)

ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบ
ใดตอไปนี้มากที่สุด
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน

รวม

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 71.428
Sig.(2-sided) = 0.000
V = 0.303
Sig.
= 0.000
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับ
บุหรี่ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi= 71.428 และคา Sig. (2-sided) = 0.000
Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
หมายความวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานความ
สนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
ความสัมพันธ เทากับ รอยละ30.30
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ตาราง 43 ความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/รานอาหาร/สถาน
บันเทิง/ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

ดานความสนใจในขอมูลเกีย่ วกับบุหรี่
นอย
ปานกลาง
มาก
26
45
44
(26.53%)
(22.06%)
(50.00%)
72
159
44
(73.47%)
(77.94%)
(50.00%)
98
204
88
(100.00%) (100.00%) (100.00%)

รวม
115
(29.49%)
275
(70.51%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 23.635
Sig.(2-sided) = 0.000
V = 0.246
Sig.
= 0.000
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับ
บุหรี่ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi= 23.635 และคา Sig. (2-sided) = 0.000
Square test) ในการทดสอบ พบวา มีคา
หมายความวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา
ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 24.60
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สมมติฐานขอที่ 8 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
8 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
H0 : ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
H1 : ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
ตาราง 44 ความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทานมาก
ที่สุด
นอย - ปานกลาง
มาก
99
62
1 ครั้ง/สัปดาห
(44.20%)
(37.35%)
125
104
มากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห
(55.80%)
(62.65%)
224
166
รวม
(100.00%)
(100.00%)

รวม
161
(41.28%)
229
(58.72%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 1.844
Sig.(2-sided) = 0.178
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test)
= 1.844 และคา Sig. (2-sided) = 0.178 หมายความวา ดานความ
ในการทดสอบ พบวา มีคา
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ บุ ห รี่ ข องผู บ ริโ ภคหญิ ง
ใน
กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 45 ความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
1 ซอง/ครั้ง
มากกวา 1 ซอง/ครั้ง
รวม

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
นอย - ปานกลาง
มาก
183
134
(81.70%)
(80.72%)
41
32
(18.30%)
(19.28%)
224
166
(100.00%)
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 0.059 Sig.(2-sided)

รวม
317
(81.28%)
73
(18.72%)
390
(100.00%)

= 0.896

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test)
= 0.059 และคา Sig. (2-sided) = 0.896 หมายความวา ดานความ
ในการทดสอบ พบวา มีคา
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ บุ ห รี่ ข องผู บ ริ โ ภคหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ตาราง 46 ความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซือ้ บุหรี่แตละครั้ง
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
คาใชจายเฉลีย่ ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ของทาน
นอย - ปานกลาง
มาก
57
26
ไมเกิน 40 บาท/ครั้ง
(25.45%)
(15.66%)
25
15
41 - 60 บาท/ครั้ง
(11.16%)
(9.04%)
82
55
61 - 80 บาท/ครั้ง
(36.61%)
(33.13%)
60
70
มากกวา 80 บาท/ครั้ง
(26.79%)
(42.17%)
224
166
รวม
(100.00%)
(100.00%)
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 11.804
d
= 0.155

รวม
83
(21.28%)
40
(10.26%)
137
(35.13%)
130
(33.33%)
390
(100.00%)

Sig.(2-sided) = 0.008
Sig.
= 0.001

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test)
= 11.804 และคา Sig. (2-sided) = 0.008 หมายความวา ดานความ
ในการทดสอบ พบวา มีคา
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ บุ ห รี่ ข องผู บ ริ โ ภคหญิ ง
ใน
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 15.50
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ตาราง 47 ความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบ
ใดตอไปนี้มากที่สุด
นอย - ปานกลาง
มาก
45
44
ซื้อแตบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ
(20.09%)
(26.51%)

รวม
89
(22.82%)

ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย

58
(25.89%)

13
(7.83%)

71
(18.21%)

ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน

48
(21.43%)

52
(31.33%)

100
(25.64%)

เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลอง
สินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการ
โฆษณาหรือ คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ
ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ

73
(32.59%)

57
(34.34%)

130
(33.33%)

รวม

224
(100.00%)

166
(100.00%)

390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 22.534
Sig.(2-sided) = 0.000
V = 0.240
Sig.
= 0.000
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test)
= 22.534 และคา Sig. (2-sided) = 0.000 หมายความวา ดานความ
ในการทดสอบ พบวา มีคา
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ บุ ห รี่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ บุ ห รี่ ข อง ผู บ ริ โ ภ ค ห ญิ ง
ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุหรี่ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ
เทากับ รอยละ 24.00
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ตาราง 48 ความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
รานคาปลีก/แผงลอย/รานอาหาร/สถาน
บันเทิง/ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ
รานสะดวกซือ้
รวม

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
นอย - ปานกลาง
มาก
79
36
(35.27%)
(21.69%)
145
130
(64.73%)
(78.31%)
224
166
(100.00%)
(100.00%)

รวม
115
(29.49%)
275
(70.51%)
390
(100.00%)

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
= 8.458
Sig.(2-sided) = 0.004
V = 0.147
Sig.
= 0.004
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช ไค-สแควร (Chi-Square test)
= 8.458 และคา Sig. (2-sided) = 0.004 หมายความวา ดานความ
ในการทดสอบ พบวา มีคา
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ บุ ห รี่ ข องผู บ ริ โ ภคหญิ ง
ใน
กรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาความสัมพันธ เทากับ รอยละ14.70
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ตาราง 49 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ดานจํานวนในการ ดานคาใชจายเฉลีย่ ใน
ดานชนิดบุหรี่
ซื้อบุหรี่แตละครั้ง การซื้อบุหรี่แตละครั้ง

สมมติฐาน

ดานความถี่ในการ
ซื้อบุหรี่

อายุ

⁄

⁄

สถานภาพสมรส

×

⁄

ระดับการศึกษา

⁄

อาชีพ

⁄

⁄

ดานสถานที่ในการ
เลือกซื้อบุหรี่

⁄

×

⁄

⁄

⁄

×

⁄

×

×

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน
ดานกิจกรรมการใช
เวลาวางใน
ชีวิตประจําวัน
ดานความสนใจ
บุหรี่

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

ดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับบุหรี่

×

×

⁄

⁄

⁄

⁄
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิงในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังตอไปนี้

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา
ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบดวย ดานกิจกรรมการใชเวลา
ว า งในชี วิ ต ประจํ า วั น ด า นความสนใจบุ ห รี่ และด า นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
2. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
3. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
4. อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
6. ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
7. ดานความสนใจบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร
8. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร
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วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและการเลือกสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจํา และมีอายุ 18 ปขึ้นไป ใน
กรุงเทพมหานคร
การเลือกสุมกลุมตัวอยาง
การเลือกสุมกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จะมีขั้นตอนดังตอไปนี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจํา และมีอายุ 18 ปขึ้นไป ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใชสูตรในการคํานวณหากลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนได
5% ปรากฏวา ผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน
วิธีการสุมตัวอยาง
ในการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 390 ตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมกลุม
ตัวอยางจากประชากรหญิง ในพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานครตามนโยบายพัฒนาเมืองตาม
พื้นที่และแบงกลุมเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตางๆ ตามระบบการ
บริ ห ารและการปกครองของกรุ ง เทพมหานคร (สํ า นั ก ผั ง เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร.2547.Online)
ทั้งหมดจํานวน 12 กลุม มา 6 กลุม 6 เขต ไดแก เขตปทุมวัน เขตจตุจักร เขตบางนา เขตบางพลัด
เขตบางกะป และเขตบางแค
ขั้นตอนที่ 2 ทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เจาะจงตัวอยางในแตละเขตที่มีหางสรรพสินคาและอยูในเขตที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 1 เนื่องจาก
หางสรรพสินคามีกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลายทั้งยังมีผูบริโภคในกลุมเปาหมายรวมอยูดวย
ไดแก สยาม เซ็นเตอร เซ็นทรัล ลาดพราว เซ็นทรัล บางนา เซ็นทรัล ปนเกลา เดอะมอลล บางกะป
และเดอะมอลล บางแค
ขั้นตอนที่ 3 ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการ
กําหนดโควตาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 390 ตัวอยาง ไปตามสัดสวนของแตละหางที่ตองการศึกษา
จํานวน 6 หาง หางละ 65 ตัวอยาง
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ขั้นตอนที่ 4 ทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากผูหญิงที่ซื้อและสูบบุหรี่ที่เต็มใจตอบคําถามตามที่พบในสถานที่ที่กําหนดไว
เทานั้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended Response Question)
แตละขอคําถามมีระดับการวัดขอมูลประเภทตางๆ ดังนี้
อายุ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
สถานภาพ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ระดับการศึกษา
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
อาชีพ
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิงที่ซื้อบุหรี่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชระดับการวัดขอมูลแบบเลือกตอบ (check list) ไดแก ดานกิจกรรมการใช
เวลาวางในชีวิตประจําวัน ( Activities : A), ดานความสนใจเกี่ยวกับบุหรี่ (Interest : I) และดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ (Opinions : O) มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended
Response Question) และลักษณะคําถามเปนมาตรวัดแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ
คือ ไมเคยทํา / นอยที่สุด / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นานๆครั้ง / นอย / ไมเห็นดวย บางครั้ง / ปานกลาง
/ ไมแนใจ บอยครั้ง / มาก / เห็นดวย เปนประจํา / มากที่สุด / เห็นดวยอยางยิ่ง
สว นที่
3
แบบสอบถามเกี่ย วกั บ พฤติกรรมการซื้ อบุห รี่ของผู บ ริโภคหญิงใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ขอ ไดแก ความถี่ ปริมาณ คาใชจาย ชนิด/ประเภท และสถานที่ซื้อ มี
ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด (Close – ended Response Question)
แตละขอคําถามมีระดับการวัดขอมูลประเภทตางๆ ดังนี้
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
จํานวนในการซื้อบุหรี่ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
คาใชจายในการซื้อบุหรี่ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ชนิดการเลือกซื้อบุหรี่ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
สถานที่ซื้อบุหรี่
เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน ในแตละวันตาม
สถานที่ที่กําหนดไว โดยการนําแบบสอบถามใหผูตอบพรอมทั้งอธิบายและใหคําแนะนําในการตอบ
โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบดวยตนเอง และรอรับคืน จากการแจกแบบสอบถาม จํานวน 390
ชุด ไดคืน 390 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา
3. การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการ
ประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package
for Social Sciences)

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิงใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
อายุ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 28 ป จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ
60.26 รองลงมาอายุ 29 ปขึ้นไป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 39.74 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 78.21
รองลงมาสมรส / อยูดวยกัน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.54 และแยกกันอยู / หยาราง / หมาย
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.26 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 216 คน คิดเปน
รอยละ 55.38 รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 44.62 ตามลําดับ
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อาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง จํานวน 216 คน คิด
เปนรอยละ 55.38 รองลงมานักเรียน / นักศึกษา จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.62 และขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ
จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 54.87 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท/เดือน
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.95 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 - 20,000 บาท/เดือน
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.38 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.79 ตามลําดับ
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง
การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง จําแนกรายดาน พบวา ดานความสนใจ
ในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.95 และ 2.88 และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.33 ตามลําดับ
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน ภาพรวม พบวา ผูบริโภคหญิงทํา
กิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 จําแนก
รายขอ พบวา การดื่มน้ําสะอาดมากกวา 1 ลิตร/วัน การทองเที่ยวกลางคืน เชน ผับ บาร ดิสโกเธค
เปนตน และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร เปนตน อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 การรับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย การนอนหลับพักผอนอยาง
เพียงพอ หรืออยางนอย 8 ชม./วัน การทํางานหนาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา
8 ชม./วัน การบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เชน ชา กาแฟ เปนตน การผอนคลายรางกายโดยการ
นวดเพื่อสุขภาพ การผอนคลายความเครียดโดยการทําสปา การทํางานประจําลวงเวลา หรือเกิน
เวลาปกติ การออกกําลังกายเลนกีฬาในที่รม เชน ฟตเนส การเลนโยคะ เปนตน และการออกกําลัง
กายโดยการเลนกีฬากลางแจง เชน การเตะฟุตบอล การวายน้ํา เปนตน อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 3.63 3.29 3.06 2.92 2.72 2.62 2.52 และ2.50 ตามลําดับ การนั่งสมาธิ อยูใน
ระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15
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ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ภาพรวม พบวา ผูบริโภคหญิงมีความสนใจใน
ขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 จําแนกรายขอ พบวา รสชาติ
ของบุหรี่ สิ่งแวดลอมรอบขาง (เพื่อน ครอบครัว โฆษณา) โรคเกี่ยวกับบุหรี่ ตราสินคาของบุหรี่
แหลงผลิตบุหรี่ (บุหรี่นําเขา หรือผลิตในประเทศ) และองคประกอบของบุหรี่ อยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 3.09 3.00 2.97 2.86 และ 2.56 ตามลําดับ
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ ภาพรวม พบวา ผูบริโภคหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บุหรี่ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 จําแนกรายขอ พบวา สารพิษที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ทําใหผูบริโภคเสียชีวิตได การสูบบุหรี่เปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย การสูบบุหรี่เปนการฆาตัว
ตายแบบผอนสง และไมควรจําหนายบุหรี่แกเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป อยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15 2.15 2.08 และ 1.97 ตามลําดับ การสูบบุหรี่ชวยใหคลายความเครียด
ความวิตกกังวลลง การสูบบุหรี่ไมใชสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นบุหรี่จึงไมใชสารเสพติด การสูบบุหรี่ทําให
เกิดความมั่นใจในตนเองสูง กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ชวยลดการสูบบุหรี่ลงได การสูบบุหรี่ในปริมาณที่
เหมาะสมไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และการสูบบุหรี่ชวยเพิ่มสมาธิในการทํางานไดอยางดี อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 2.80 2.45 2.43 2.42 และ 2.39 ตามลําดับ การถวาย
บุหรี่แกพระภิกษุสงฆไมบาป การสูบบุหรี่ทําใหสามารถลดความอวนได การสูบบุหรี่ทําใหเปนที่
ยอมรับของเพื่อนและมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น และการสูบบุหรี่เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพใหดีขึ้น อยู
ในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.32 2.30 2.15 และ 2.15 ตามลําดับ
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ความถี่ในการซื้อบุหรี่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการซื้อบุหรี่ 1 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 161 คน คิด
เปนรอยละ 41.28 รองลงมาซื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 29.49 และซื้อ
มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 29.23 ตามลําดับ
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนในการซื้อบุหรี่ 1 ซอง/ครั้ง จํานวน 317 คน คิดเปน
รอยละ 81.28 รองลงมาซื้อจํานวนมากกวา 1 ซอง/ครั้ง จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.72
ตามลําดับ
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่ระหวาง 61 - 80 บาท/ครั้ง
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.13 รองลงมาคาใชจายเฉลี่ยมากกวา 80 บาท/ครั้ง จํานวน 130
คน คิดเปนรอยละ 33.33 คาใชจายเฉลี่ยไมเกิน 40 บาท/ครั้ง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 21.28
และคาใชจายเฉลี่ยระหวาง 41 - 60 บาท/ครั้ง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.26 ตามลําดับ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อบุหรี่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อบุหรี่โดยเปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง
เชน ทดลองสินคาใหม / เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือคําแนะนํา / ซื้อหลายๆ ยี่หอใน
เวลาเดียวกัน / อื่นๆ จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมามีพฤติกรรมโดยซื้อเพียงยี่หอ
เดี ย วไม เ ปลี่ ย น จํ า นวน 100 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 25.64 มี พ ฤติ ก รรมโดยซื้ อ แต บุ ห รี่ นํ า เข า จาก
ตางประเทศ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.82 และมีพฤติกรรมโดยซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ
ไทย จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.21 ตามลําดับ
สถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่รานสะดวกซื้อ/รานอาหาร/สถาน
บันเทิง / ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 85.38 รองลงมารานคาปลีก/แผงลอย
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.62 ตามลําดับ
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สวนที่ 4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
อายุ
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา อายุ มี
ความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
ความสัมพันธ เทากับ รอยละ 25.90
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d
พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 26.20
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’
d พบวา อายุ มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 12.30
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อายุ มี
ความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 16.80
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สถานภาพสมรส
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 36.30
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ13.00
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ
เทากับ รอยละ16.00
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Cramer’s V พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ18.90
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ระดับการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d
พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางลบ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 15.50
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แต
ละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 12.30
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
อาชีพ
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา
อาชีพ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
ความสัมพันธ เทากับ รอยละ17.80
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V
พบวา อาชีพ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
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กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาความสัมพันธ เทากับ รอยละ15.60
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Cramer’s V พบวา อาชีพ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ30.40
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา อาชีพ มี
ความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ19.00
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่
ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา
อาชีพ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
ความสัมพันธ เทากับ รอยละ15.20
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Somers’ d พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางลบ กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 13.30
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศทาง
ลบ กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แต
ละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 23.90
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3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แต
ละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวย
วิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอยในทิศ
ทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ
22.50
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V
พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับนอยมาก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
ความสัมพันธ เทากับ รอยละ15.80
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธในระดับปานกลาง กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ48.40
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ
บุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวย
วิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธใน
ระดับคอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ
รอยละ 26.20
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อ
บุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบ
ตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มี
ความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
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กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 14.40
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ย
ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน
มีความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 13.60
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Cramer’s V พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธในระดับคอนขาง
นอย กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ29.20
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการ
เลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบ
ตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มี
ความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ
เทากับ รอยละ 21.90
ดานความสนใจบุหรี่
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ
บุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวย
วิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับ
คอนขางนอยในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดาน
ความถี่ในการซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ
36.70
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2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อ
บุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบ
ตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธใน
ระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ
เทากับ รอยละ 15.90
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ย
ในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มี
ความสัมพันธในระดับนอยมากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ใน
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 14.90
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์
Cramer’s V พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ30.30
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการ
เลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบ
ตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธใน
ระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ใน
การเลือกซื้อบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ
24.60
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ
บุหรี่ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อ
บุหรี่แตละครั้ง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่
แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอ
ดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Somers’ d พบวา ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับนอย
มากในทิศทางบวก กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจาย
เฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ
รอยละ 15.50
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธีสัมประสิทธิ์ Cramer’s V
พบวา ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับคอนขางนอย กับพฤติกรรมการซื้อ
บุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานชนิดบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ 24.00
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อทดสอบตอดวยวิธี
สัมประสิทธิ์ Cramer’s V พบวา ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธในระดับนอยมาก
กับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ รอยละ14.70

อภิปรายผล
ผลการวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร
สามารถนํามาอภิปรายผลเพิ่มเติมได ดังนี้
1. ผลการศึกษา พบวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง
ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานคาใชจาย
เฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานชนิดบุหรี่ และดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 18 - 28 ป ซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยนผานจากวัย
ของการศึกษาเขาสูวัยทํางานซึ่งตองมีการปรับตัว มีบุคคลจํานวนมากที่ใชการสูบบุหรี่เปนทางออก
ของความเครียด ความกดดันความวุนวายใจ ไมมีทางออกก็จะหันไปสูบบุหรี่ ซึ่งสอดคลองกับ
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การศึกษาของ อนุภาพ ทองอยู (2547 : 90) ศึกษาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในกลุมนักเรียนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่อยูในระยะเปลี่ยนผานตองมีการปรับตัวเมื่อไมมีทางออกก็จะหัน
ไปสูบบุหรี่
2. ผลการศึกษา พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานคาใชจายเฉลี่ยในการ
ซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานชนิดบุหรี่ และดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ โดยผูบริโภคหญิงที่มี
สถานภาพสมรส / อยูดวยกัน และแยกกันอยู / หยาราง / หมาย มีพฤติกรรมการสูบ ดังนี้ ผูบริโภค
หญิงที่มีสถานภาพสมรส / อยูดวยกันมีจํานวนอัตราการซื้อบุหรี่มากกวา 1 ซอง/ครั้ง รอยละ 57.80
มีคาใชจายระหวาง 61 - 80 บาท/ครั้ง รอยละ 42.22 เปนบุหรี่นําเขาจากตางประเทศ รอยละ 57.78
ซื้อจากรานคาปลีก/แผงลอย/รานอาหาร/สถานบันเทิง/ซูเปอรมาเก็ต/อื่นๆ รอยละ 51.11 ผูบริโภค
หญิงที่มีสถานภาพแยกกันอยู / หยาราง / หมาย รอยละ 17.50 มีคาใชจายมากกวา 80 บาท/ครั้ง
รอยละ 55.00 เปนซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย/ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน รอยละ 47.50 ซื้อ
จากรานสะดวกซื้อ รอยละ 62.50 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.
(2538: 41 - 42) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร เชน สถานภาพครอบครัว เปนเกณฑที่นิยม
ใชในการสวนแบงการตลาด และมีผลตอสถิติที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมายรวม
3. ผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ และดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่
แตละครั้ง โดยผูบริโภคหญิงที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความถี่ในการซื้อมากกวา 1 ครั้ง/
สัปดาห รอยละ 67.24 ซึ่งไมตางจากผูบริโภคหญิงที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ
51.85 โดยผูบริโภคหญิงที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีคาใชจายในการซื้อมากกวา 60 บาท/
ครั้ง รอยละ 73.61 ซื้อจากรานสะดวกซื้อ รอยละ 74.54 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เอื้อมพร
พลอยประดิษฐ (2544 :บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการเสพติดสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กรุงเทพ พบวา ระดับชั้นตางกัน มีความรู เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันสารเสพ
ติดตางกัน
4. ผลการศึกษา พบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภค
หญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดาน
คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานชนิดบุหรี่ และดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ โดย
ผูบริโภคหญิงที่มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / อื่นๆ และประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย มีความถี่
ในการซื้อ มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห พอๆ กัน มากกวารอยละ 40 จํานวนซื้อมากกวา 1 ซอง/ครั้ง อยู
ระหวางรอยละ 20 – 32 และมีคาใชจายในการซื้อมากกวา 60 บาท/ครั้ง มากกวารอยละ 60 เปน
สินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือ คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน /
อื่นๆ อยูระหวางรอยละ 30 – 40 สถานที่ซื้อเปนรานสะดวกซื้อ มากกวารอยละ 60 ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2538: 41 - 42) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร
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เชน อาชีพ เปนเกณฑที่นิยมใชในการสวนแบงการตลาด และมีผลตอสถิติที่ชวยกําหนดตลาด
เปาหมายรวม
5. ผลการศึกษา พบวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของ
ผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ ดานจํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง
ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานชนิดบุหรี่ และดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ ซึ่ง
สอคลองกับการศึกษาของ ชูชัย ศุภวงศ สุภกร บัวสาย และนวลอนันต ตันติเกตุ (2540 : 151 )
พบวา รายไดเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหเยาวชนไทยสูบบุหรี่ โดยเยาชนที่มีรายไดต่ํา สูบบุหรี่ใน
อัตราเพียงรอยละ 4.90 สวนเยาวชนที่มีรายไดสูง สูบบุหรี่ถึงรอยละ 14.20 และยังพบวา เยาวชนที่มี
รายไดมากหรือฐานะดีมีอัตราการลองสูบบุหรี่จํานวนมากขึ้นดวย และยังสอดคลองกับ สมชายชื่นตา
(2528 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนที่มีรายไดสูงจะซื้อบุหรี่สูบมากกวานักเรียนที่มีรายไดนอยและยัง
แบงใหเพื่อนที่สูบในกลุมเดียวกันได
6. ผลการศึกษา พบวา ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ ดาน
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานชนิดบุหรี่ และดาน
สถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ โดยผูบริโภคหญิงที่มีเวลาวางในชีวิตประจําวันในระดับมากมีความถี่ใน
การซื้อมากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 68.88 มีคาใชจายมากกวา 60 บาท/ครั้ง รอยละ 73.44 ซื้อ
เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลองสินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือ คําแนะนํา
/ ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน / อื่นๆ รอยละ 37.76 ซื้อจากรานสะดวกซื้อ รอยละ 62.66 ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีของ ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2546) ไดอธิบายวา พฤติกรรมที่เปนนิสัยแบบ
อัตโนมัตินี้เปนพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมที่ทําในแตละวัน เชน การสูบบุหรี่ระหวางดื่ม
ชา หรือกาแฟ สูบบุหรี่รวมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สูบบุหรี่ขณะขับรถ สูบบุหรี่หลัง
อาหารและกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําตอเนื่องกันมาเปนเวลานานๆในลักษณะเชนนี้ การ
สูบบุหรี่กลายเปนกิจกรรมที่ทําแบบไมมีสติ ผูสูบบุหรี่หลายคนไมรูตัวดวยซ้ําวาตนเองจุดบุหรี่สูบ
เมื่อไร
7. ผลการศึกษา พบวา ดานความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อบุหรี่ ดาน
จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดานชนิดบุหรี่ และดาน
สถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ ทั้งนี้อาจเปน เพราะ กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม มีความสนใจใน
รสชาติข องบุ ห รี่ จึ งเกิ ด ความอยากลองสูบ บุ ห รี่ กอ นไปจนกระทั่ งติ ดบุ หรี่ อยู ใ นป จจุ บัน รวมถึ ง
สิ่งแวดลอมรอบขาง (เพื่อน ครอบครัว โฆษณา) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางมากตอการหัน
ไปสูบบุหรี่ของผูหญิงในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Blackwell, Minicard and Engel.
(2002: 548) กลาววา แนวคิดของตนเอง (Self concept) เปนความรูสึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
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เปนสิ่งประทับใจของบุคคล ซึ่งจะกําหนดลักษณะของบุคคลนั้น ตอรูปแบบความสนใจของผูซื้อที่มี
ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยจะนํ า ไปปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ การตั ด สิ น ใจด า นราคา การจั ด ช อ งทางการจั ด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท
8. ผลการศึกษา พบวา ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อบุหรี่แตละครั้ง ดาน
ชนิดบุหรี่ และดานสถานที่ในการเลือกซื้อบุหรี่ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อดุลย จาตุรงคกุล
(2543:145) กลาววา รูปแบบการใชชีวิต คือ แบบแผนของการดํารงชีวิตของบุคคลที่แสดงออก
ในทางความคิดเห็น (บุคคล สถานที่ และสิ่งของอยางไร) ที่มีตอการบริโภคที่ตางกัน

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ บุ ห รี่ ข องผู บ ริ โ ภคหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ผูผลิต หรือ ผูประกอบการ
จากการศึกษาวิจัย พบวา ผูหญิงที่สูบบุหรี่สวนใหญ มีอายุระหวาง 18 - 28 ป
สถานภาพโสด ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
มากกวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมที่มีการซื้อบุหรี่ ซึ่งสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใช
ประโยชนเพื่อเปนแนวทางการวางแผนรณรงคการลดสูบบุหรี่ในผูหญิง ไดตรงกลุมผูหญิงที่เปน
เปาหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูหญิงที่มีลักษณะดังกลาวมีโอกาสตอการเขาถึงหรือสูบบุหรี่ไดงาย
กวาผูหญิงกลุมอื่นๆ และเปนประโยชนแกบุคคลทั่วไปที่จะนําขอมูลไปใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการตอไป และยัง พบวา อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อบุหรี่ ดังนั้น ผูผลิต หรือ ผูประกอบการ ตองไมมุงพัฒนาผลิตภัณฑและราคาให
สอดคลองกับกลุมผูบริโภคหญิงเปาหมายดังกลาว เนื่องจากผูหญิงที่สูบบุหรี่จะสงผลกระทบทําให
เกิดโรคงายกวาผูชายที่สูบบุหรี่พรอมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภจะ
สงผลกระทบตอทารกซึ่งอาจเกิดโรคแทรกซอนในขณะตั้งครรภ มีอัตราเสี่ยงตอการเสียชีวิตระหวาง
การตั้งครรภ หรือการคลอดกอนเวลากําหนด หรือการคลอดออกมาแลวเสียชีวิต และแมที่สูบบุหรี่ยัง
ทําใหลูกมีโอกาสไดรับควันบุหรี่ดวย ผูหญิงที่สูบบุหรี่จะเลิกสูบบุหรี่ยากกวาผูชายถึง 4 เทา เพราะ
น้ําหนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการหยุดสูบบุหรี่ ซึ่งผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่เปนปจจัยสําคัญในการ
ทําใหบานและครอบครัวปลอดบุหรี่
ผูบริหาร ครู/อาจารย และผูปกครอง
จากการศึกษาวิจัย พบวา ผูหญิงที่สูบบุหรี่สวนใหญ มีอายุระหวาง 18 - 28 ป ซึ่งเปน
ชวงอายุที่อยูในวัยเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีความถี่ในการสูบบุหรี่ 1 ครั้ง/สัปดาห มีจํานวนในการ
ซื้อบุหรี่ 1 ซอง/ครั้ง ในราคามากกวา 60 บาท/ครั้ง โดยนิยมเปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน ทดลอง
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สินคาใหม /เปลี่ยนยี่หอเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือ คําแนะนํา / ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน /
อื่นๆ เนื่องจากเปนชวงอายุที่อยูในวัยทดลองอยากรูอยากเห็น ซึ่งเปนวัยที่ยังไมสามารถหาเงินได
เอง ดังนั้น ผูปกครองควรใหการอบรมบุตรถึงโทษของการสูบบุหรี่ เมื่อไดลองสูบแลวจะเพิ่มปริมาณ
ขึ้นเรื่ อยๆ โดยไม รู ตั ว ทํ า ให อ วั ย วะภายในรา งกายเสื่ อ มกอ นวั ยอัน ควร พร อมยกตั วอยา งเพื่ อ
ชี้ใหเห็นระหวางผูที่สูบบุหรี่ กับผูที่ไมสูบบุหรี่ มีรางกายแตกตางกันอยางไร เพื่อบุตรจะไดเห็นภาพ
ความแกตางระหวางกันอยางชัดเจน ในสวนของผูบริหาร ครู/อาจารย โรงเรียน มหาวิทยาลัย ควร
รณรงคใหนักเรียน/นักศึกษา ไดทราบชัดเจนถึงสถานศึกษาเปนสถานที่ควรใหความเคารพเปนเขต
ปลอดสารพิษ ปลอดบุหรี่ เมื่อนักเรียน/นักศึกษา คนใดกระทํามีโทษอยางไร เชน การติดโปสเตอร
ผลกระจากการสูบบุหรี่เปนอยางไร การแจกแผนพับ เปนตน และยังพบวาผูหญิงที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากว าปริญ ญาตรี มีค วามถี่ ในการซื้ อบุ หรี่ มากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห โดยมีจํานวนในการซื้อบุหรี่
1 ซอง/ครั้ง และมีคาใชจายในการซื้อบุหรี่มากกวา 60 บาท/ครั้ง แสดงใหเห็นถึงผูหญิงสูบบุหรี่ใน
ปริมาณที่มากกวาเพศชาย เนื่องจากมีความถี่ในการซื้อมากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห และทางโรงเรียน/
มหาวิทยาลัย ควรใหการอบรมแกนักเรียน/นักศึกษาหญิง ถึงผลจากการสูบบุหรี่จะมีผลตอมดลูก
สภาพรางกายทรุดโทรมไดงายกวาเพศชาย อีกทั้งเมื่อเลิกสูบบุหรี่แลวจะทําใหรางกายอวนขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อบุหรี่ โดยใชทฤษฎี
อื่นๆ รวมดวยเพื่อการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบุหรี่ใหสมบูรณมาก
ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปจจัยทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานสังคม
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เพื่อใหไดขอมูลผูบริโภคที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในทุกๆ
จังหวัด ในเขตเหมืองหลวง เพื่อใหสามารถรณรงคการลดสูบบุหรี่ของผูหญิงไดตรงกลุมทั่วประเทศ
ไทยมากขึ้ น เพราะจั ง หวั ด อื่ น ๆ ก็ มี ผ ลต อ สถิ ติ โ ดยรวมของประเทศไทยไม เ พี ย งเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 : ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 : ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 3 : ดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง [ ] หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
1. อายุ
[ ] 1. 18 - 28 ป
[ ] 2. 29 - 39 ป
[ ] 3. 40 - 50 ป
[ ] 4. มากกวา 50 ป ขึ้นไป
2. สถานภาพสมรส
[ ] 1. โสด
[ ] 3. แยกกันอยู / อยาราง / หมาย

[ ] 2. สมรส / อยูดวยกัน

3. ระดับการศึกษา
[ ] 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
[ ] 3. สูงกวาปริญญาตรี

[ ] 2. ปริญญาตรี

4. อาชีพ
[ ] 1. นักเรียน / นักศึกษา
[ ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง
[ ] 3. ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
[ ] 4. ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย
[ ] 5. อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………..
5. รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
[ ] 1. นอยกวา 5,000 บาท/เดือน
[ ] 2. 5,001 – 10,000 บาท/เดือน
[ ] 3. 10,001 – 15,000 บาท/เดือน
[ ] 4. 15,001 – 20,000 บาท/เดือน
[ ] 5. มากกวา 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
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สวนที่ 2 ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับรูปแบบการดําเนินชีวติ ของทานมากที่สุด
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไมเคยทํา / นอยที่สุด / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง นานๆครั้ง / นอย / ไมเห็นดวย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง บางครั้ง / ปานกลาง / ไมแนใจ
ระดับคะแนน 4 หมายถึง บอยครั้ง / มาก / เห็นดวย
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เปนประจํา / มากที่สุด / เห็นดวยอยางยิ่ง
ดานกิจกรรมการใชเวลาวางในชีวติ ประจําวัน
1. การรับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย
2. การดื่มน้ําสะอาดมากกวา 1 ลิตร/วัน
3. การออกกําลังกายโดยการเลนกีฬากลางแจง เชน การ
แตะฟุตบอล, การวายน้ํา เปนตน
4. การออกกําลังกายเลนกีฬาในที่รม เชน ฟตเนส, การ
เลนโยคะ เปนตน
5. การผอนคลายความเครียดโดยการทําสปา
6. การผอนคลายรางกายโดยการนวดเพื่อสุขภาพ
7. การนั่งสมาธิ
8. การนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ หรืออยางนอย 8
ชม./วัน
9. การทํางานประจําหนักลวงเวลา หรือเกินเวลาปกติ
10. การทํางานหนาคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลามากกวา 8 ชม./วัน
11. การบริโภคเครื่องดื่มที่มีคารเฟอีน เชน ชา, กาแฟ,
เปนตน
12. การทองเที่ยวกลางคืน เชน ผับ, บาร, ดิสโกเธค เปน
ตน
13. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา, เบียร
เปนตน

ระดับการทํากิจกรรมเชิงบวก/ลบ
เปน บอย บาง นานๆ ไมเคย
ประจํา ครั้ง ครั้ง ครั้ง ทํา
1
5
4
3
2
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ดานมีความสนใจในการแสวงหาขอมูลตอไปนี้
มากนอยเพียงใด

มาก
ที่สุด
5

ระดับความสนใจ
ปาน
มาก กลาง นอย
2
4
3

นอย
ที่สุด
1

1. แหลงผลิตบุหรี่
2. ตราสินคา
3. รสชาติของบุหรี่
4. สิ่งแวดลอมรอบขาง
5. องคประกอบของบุหรี่
6. โรคเกี่ยวกับสูบบุหรี่

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่
1. การสูบบุหรี่ ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองสูง
2. การสูบบุหรี่ เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพให
ดีขึ้น
3. การสูบบุหรี่ ชวยใหคลายความเครียด ความ
วิตกกังวลลง
4. การสูบบุหรี่ ทําใหสามารถลดความอวนได
5. การสูบบุหรี่ ชวยเพิ่มสมาธิในการทํางานได
อยางดี
6. การสูบบุหรี่ในปริมาณที่เหมาะสมไมทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ
7. ในโลกยุคใหม ควรเปดโอกาสการยอมรับการ
สูบบุหรี่ของผูห ญิง
8. การสูบบุหรี่ไมใชสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นบุหรี่จึง
ไมใชสารเสพติด
9. การถวายบุหรี่แกพระภิกษุสงฆไมบาป
10. การสูบบุหรี่ ทําใหเปนที่ยอมรับของเพื่อน
และมีเพื่อนเพิม่ มากขึ้น

ระดับความคิดเห็นเชิงบวก/ลบ
เห็นดวย เห็น ไม ไมเห็น ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ดวย แนใจ ดวย
อยางยิ่ง
5
4
3
2
1
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ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่

ระดับความคิดเห็นเชิงบวก/ลบ
เห็นดวย เห็น ไม ไมเห็น ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
อยางยิ่ง ดวย แนใจ ดวย
3
2
1
5
4

11. การสูบบุหรี่ เปนการฆาตัวตายแบบผอนสง
12. การสูบบุหรี่ เปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย
13. สารพิษทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ทําใหผบู ริโภค
เสียชีวติ ได
14. กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ ชวยลดการสูบบุหรี่
ลงได
15. ไมควรจําหนายบุหรี่แกเด็กและเยาวชนที่มี
อายุต่ํากวา 18 ป
16. การจัดใหมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับไวสูบ
บุหรี่

สวนที่ 3 ดานพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของผูบริโภคหญิง ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง [ ] หนาขอความที่ตรงกับพฤติกรรมของทาน
1. ความถี่ในการซื้อบุหรี่ที่ตรงกับทานมากที่สุด
[ ] 1. 1 ครั้ง / สัปดาห
[ ] 2. 2 ครั้ง / สัปดาห
[ ] 3. 3 ครั้ง / สัปดาห
[ ] 4. 4 ครั้ง / สัปดาห ขึ้นไป
2. จํานวนในการซื้อบุหรี่แตละครั้งของทาน
[ ] 1. 1 ซอง / ครั้ง
[ ] 3. 3 ซอง / ครั้ง

[ ] 2. 2 ซอง / ครั้ง
[ ] 4. 4 ซอง / ครั้ง ขึ้นไป

3. คาใชจายเฉลี่ยในการซือ้ บุหรี่แตละครั้งของทาน
[ ] 1. ไมเกิน 40 บาท / ครั้ง
[ ] 2. 41 – 60 บาท / ครั้ง
[ ] 3. 61 - 80 บาท / ครั้ง
[ ] 4. 81 - 100 บาท / ครั้ง
[ ] 5. 101 บาท / ครั้ง ขึ้นไป
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4. ทานมีพฤติกรรมการเลือกซื้อบุหรี่แบบใดตอไปนี้มากที่สุด
[ ] 1. ซื้อแตบุหรี่ที่นําเขาจากตางประเทศ
[ ] 2. ซื้อแตบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย
[ ] 3. ซื้อเพียงยี่หอเดียวไมเปลี่ยน
[ ] 4. เปลี่ยนยี่หอบางบางครั้ง เชน การทดลองสินคาใหม
[ ] 5. เปลี่ยนยี่หอไปเรื่อยๆ ตามการโฆษณาหรือคําแนะนํา
[ ] 6. ซื้อหลายๆ ยี่หอในเวลาเดียวกัน
[ ] 7. อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………..
5. ทานซื้อบุหรี่จากสถานที่ใดมากที่สุด
[ ] 1. รานคาปลีก/แผงลอย
[ ] 2. รานสะดวกซื้อ
[ ] 3. รานอาหาร/สถานบันเทิง
[ ] 4. ซูเปอรมาเก็ต
[ ] 5. อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………..

สุดทายนี้ ขอขอบคุณทานที่สละเวลาอันมีคา กรอกแบบสอบถามชุดนี้
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วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองคการ
อนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผูสูบบุหรี่ รวมถึงผูที่ไมสูบแตตองมารับควัน
บุหรี่ดวย และไดประกาศใหมีการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ที่ใชชื่อวา World Spidemic ซึ่งสื่อถึง
การสูบบุหรี่ที่เปนเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยูทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแตละป ก็จะมีคํา
ขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกตางกันออกไป ดังตอไปนี้
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2531 คือ บุหรี่หรือสุขภาพ ตองเลือกสุขภาพ (Between
tobacco and the health, choose health)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2532 คือ พิษของบุหรี่ตอ สตรี ยิ่งมีมากกวาบุรษุ (Women
and Tobacco: Added risk)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2533 คือ เติบโตอยางสดใส หางไกลจากภัยบุหรี่
(Growing up without tobacco)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2534 คือ สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ (Public
places and transport: Better be tobacco free)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2535 คือ ที่ทํางานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย
(Tobacco free work places: Safer and healthier)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2536 คือ บุคลากรสาธารณสุขรวมสรางสรรคสังคมปลอด
บุหรี่ (Health services, our window to a tobacco – free world)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2537 คือ ทุกสื่อรวมใจตานภัยบุหรี่ (The media against
tobacco)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2538 คือ บุหรี่กอความสูญเสียมากกวาที่คุณคิด (Tobacco
costs more than you think)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2539 คือ ศิลปะและกีฬาไมพึ่งพาบุหรี่ (Sport and the
arts: play it tobacco free)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2540 คือ ผนึกกําลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a
Tobacco – free world)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2541 คือ คนรุนใหมไมสูบบุหรี่ (Growing up without
tobacco)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2542 คือ อนาคตมีคุณคา เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่ (Leave
the pack behind)
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คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2543 คือ บุหรี่คราชีวติ อยาหลงผิดตกเปนเหยื่อ
(Tobacco kills don’t be Duped)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2544 คือ เห็นใจคนรอบขาง รวมสรางอากาศสดใส ปลอด
จากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2545 คือ กีฬาปลอดบุหรี่ สงผลดีตอสุขภาพ (Tobacco
Free Sports – Play it clean)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2546 คือ ภาพยนตรปลอดบุหรี่ สงผลดีตอเยาวชน
(Tobacco free films tobacco free fashion)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2547 คือ บุหรี่ : ยิ่งสูบ...ยิ่งจน (ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่ง
มีและแข็งแรง) (Tobacco and Poverty (A Vicious Circle))
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2548 คือ ทีมสุขภาพรวมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health
Professionals and Tobacco Control)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2549 คือ บุหรี่ทุชนิดนําชีวิตสูค วามตาย (Tobacco: Deadly
in any form or disguise)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2550 คือ ไรควันบุหรี่ สิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส (100%
Smoke-Free Environments: Create and Enjoy)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2551 คือ เยาวชนรุนใหม รวมใจ ตานภัยบุหรี่ (Tobacco free Youth)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2552 คือ บุหรี่มีพิษ รวมคิดเตือนภัย (Tobacco Health
Warnings)
คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไมเปนทาสตลาด
บุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)
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พื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานครตามนโยบายพัฒนาเมืองตามพื้นที่ และแบงกลุมเพื่อ
การพัฒนาตามศักยภาพหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตางๆ ตามระบบการบริหารและการปกครอง
ของกรุงเทพมหานคร (สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร.2547.Online) ทั้งหมดจํานวน 12 กลุม ไดแก
พื้นที่ กท 1 เรียกวา กลุมรัตนโกสินทร เขตอนุรักษเมืองเกากรุงรัตนโกสินทร ประกอบ
4 เขต คือ พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ และเขตดุสิต
พื้นที่ กท 2 เรียกวา กลุมลุมพินี เขตศูนยกลางธุรกิจ การคา การบริการ และการ
ทองเที่ยวระดับภูมิภาค ประกอบดวยเขต 4 เขต คือ ปทุมวัน บางรัก สาทร และวัฒนา
พื้นที่ กท 3 เรียกวา กลุมวิภาวดี เขตเศรษฐกิจใหม ประกอบดวยเขต 6 เขต ไดแก
จตุจักร บางซื่อ พญาไท ดินแดง หวยขวาง และราชเทวี
พื้นที่ กท 4 เรียกวา กลุมเจาพระยา เขตเศรษฐกิจใหมริมแมน้ําเจาพระยา ประกอบดวย
เขต 5 เขต คือ เขตคลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา พระโขนง และเขต บางนา
พื้นที่ กท 5 เรียกวา กลุมกรุงธนบุรี เขตอนุรักษเมืองเกากรุงธนบุรี ประกอบดวยเขต 5
เขต ไดแก เขตธนบุรี บางกอกใหญ คลองสาน บางกอกนอย และเขตบางพลัด
พื้นที่ กท 6 เรียกวา กลุมตากสิน เขตเศรษฐกิจการจางงานใหม ประกอบดวยเขต 3
เขต ไดแก เขตภาษีเจริญ จอมทอง และราษฎรบูรณะ
พื้นที่ กท 7 เรียกวา กลุมพระนครเหนือ ประกอบดวยเขต 5 เขต ไดแก เขตบางเขน
หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และลาดพราว
พื้นที่ กท 8 เรียกวา กลุมบูรพา เขตที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง (Transition
Zone) ประกอบดวย 6 เขต คือ บางกะป คันนายาว วังทองหลาง บึงกุม สะพานสูง และสวนหลวง
พื้นที่ กท 9 เรียกวา กลุมสุวินทวงศ เขตเกษตรกรรมและที่อยูอาศัยสภาพแวดลอมดี
ประกอบดวยเขต 2 เขต คือ คลองสามวา และหนองจอก
พื้นที่ กท 10 เรียกวา กลุมศรีนครินทร
เขตศูนยชุมชนชานเมืองรองรับสนามบิน
ประกอบดวย เขต 3 เขต คือ ลาดกระบัง มีนบุรี และประเวศ
พื้นที่ กท 11 เรียกวา กลุมมหาสวัสดิ์ ประกอบดวย เขต 4 เขต คือ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน
บางแค และหนองแขม
พื้นที่ กท 12 เรียกวา กลุมสนามชัย ประกอบดวยเขต 3 เขต ไดแก บางขุนเทียน บาง
บอนและทุงครุ
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน

1. อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ

2. อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน

อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554

ธีระ อัศวินวรรณเหม
1 มิถุนายน 2519
กรุงเทพมหานคร
182 ม.ชวนชื่น ซ. จันทน 16 แยก 12
ถ.ทนุรัตน แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การตลาด)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

