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บทคัดย่อ 
การวิจัยเ ร่ืองปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 2)เพื่อศกึษาปัจจยัแหลง่ก าเนิดมลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ 
ความรุนแรงของมลพิษ อุปสรรคของการป้องกันมลพิษ และประโยชน์ของการป้องกันมลพิษที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี คื้อ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 36 – 45 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10 ,000 – 
20,000 บาท โดยระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นที่มาก (x ̄ = 3.91, S.D. = 0.286) และมีระดบัความคิดเห็นพฤติกรรมการ

ปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นที่มาก (x ̄ = 3.75, S.D. = 0.91) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ  โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
นอกจากนี ้ปัจจยัแหลง่ก าเนิดมลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ และความรุนแรงของมลพิษ สง่ผลต่อพฤติกรรม
การปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง  
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 ABSTRACT  

The object of this research were 1) to study the behavior related to preventing air pollution 
of the population in Bangkok classified by personal factors. 2) to study factor that source of 
pollution, pollution risk, the severity of the pollution, barriers to pollution prevention and the benefits 
of pollution prevention affecting the behavior related to preventing air pollution of the population 
in Bangkok. 
 The sample used in this research was 200 people in Bangkok. The questionnaire was used 
to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample 
(t – test),One way  ANOVA (F – test) and Multiple Regression Analysis 
 The results showed that majority of samples were female. There were between the ages 
of 36 – 45 years old, had a bachelor’s degree. They worked in a private company. Those with 
average monthly income of 10,000 – 20,000 baht. The results showed that the level of opinions off 
the overall factors behavior related to preventing air pollution were high level of their opinions 
(x ̄ = 3.91, S.D. = 0.286) and the level of opinions of the behavior related to preventing air pollution 
were high level of their opinions. (x ̄ = 3.75, S.D. = 0.91) 
 The hypothesis test found that the population in Bangkok with different gender, age, 
education level, occupations and average monthly income does not affect the behavior related to 
preventing air pollution. In addition, the source of pollution, pollution risk and the severity of 
pollution affect the behavior related to preventing air pollution with a statistical significance level 
at 0.05. 
 
Keywords: Air pollution, Particle Matter 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นวิกฤตเรือ้รังที่เกิดขึน้และทวีความรุนแรงมากขึน้เนื่องจากวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงและมาจากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้จนสง่ผลให้มีการใช้พลงังานในภาคสว่นต่างๆเพิ่มมาก
ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ภาคอตุสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า ซึง่ล้วนแล้วแต่สง่ผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ
แทบทัง้สิน้ ซึง่จะปรากฏในรูปของฝุ่ นละอองขนาดเล็กมีปริมาณสงูขึน้ตามมา โดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาด
เล็กหากเกินค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศจะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน ขณะที่กรุงเทพมหานคร
มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง มีประชากรวยัท างานเพิ่มขึน้และผู้อยู่อาศยัอย่างหนาแน่น ท าให้มี
การขยายของเมืองออกไปสู่พืน้ที่โดยรอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสง่ผลให้มีการก่อสร้างอาคาร 



 

 

และที่อยู่อาศยั การก่อสร้างรถไฟฟ้า มีการใช้รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์เพิ่มมากขึน้ การขยายตวัของเมือง
อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการสะสมปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ขยะมลูฝอยจ านวนมาก มลพิษทางอากาศและ
เสียง น า้ท่วมขงั การจราจรติดขดั เป็นต้น ซึง่ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่สง่กระทบต่อคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างด่วน โดยเฉพาะกลุม่เสี่ยง ซึง่
ได้แก่ เด็ก ผู้สงูอาย ุและผู้ที่มีโรคประจ าตวั ซึง่ความรุนแรงของอาการจะขึน้อยู่กบัชนิดและปริมาณของสาร
มลพิษที่ร่างกายได้รับ (ภคัพงศ์ พจนารถ, 2559) 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ปริมาณสารมลพิษทางอากาศสะสมในบรรยากาศขึน้อยู่กับปริมาณที่
ปลดปล่อยมาจากแหล่งก าเนิดและการกระจายตวัของมลพิษ ซึ่งสารมลพิษทาง อากาศประเภทฝุ่ นละออง
หากมีมากเกินมาตรฐานที่ก าหนด (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
เก่ียวกับระบบหายใจ ยิ่งสูดดมเป็นเวลายาวนานยิ่งส่งผลในระดับพันธุกรรมซึ่งจะมีผลมากกับทารกใน
ครรภ์ มีความสมัพนัธ์กบัอตัราเพิ่ม 

ผู้ ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคปอด เพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชาชนลดลง อีกทัง้ยังเพิ่มอัตราการเข้ารักษาตัว  ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคต่างๆ ลด
ประสิทธิภาพการท างานของปอด โดยเฉพาะผู้ ป่วยสงูอายุ ผู้ ป่วย โรคหวัใจ โรคหอบหืด และเด็กจะมีอตัรา
เสี่ยงสูงกว่าคนปกติ (กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวง  สาธารณสุข, 2558) และยังส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมอีกด้วย ท าให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน
บดบงัทศันวิสยัและเป็นอปุสรรคในการคมนาคมและขนสง่  

กรุงเทพมหานครเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ประชาชนจะต้องอยู่อาศยัท ากิจกรรมกลางแจ้งและ
ใช้ชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยการระบาดครัง้แรก
เกิดขึน้เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ ก่อนออก
จากบ้านประชาชนมีการป้องกนัสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนั เช่น หน้ากาก N95/N90 หน้ากากอนามยั หน้ากาก
ผ้า เป็นต้น  แต่ก็มีประชาชนจ านวนมากไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หากเกิดขึน้ในสถานการณ์วิกฤติที่
คณุภาพอากาศมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เช่นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เป็นระยะเวลานานติดต่อกนับ่อยครัง้ก็จะ
ยิ่งส่งผลต่อสขุภาพรุนแรง ซึ่งพฤติกรรมการสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัจะมีในช่วงที่รัฐประกาศเตือนในช่วงการ
เฝ้าระวังฝุ่ นละอองขนาดเล็ก และหากไม่มีการประกาศเตือนก็จะพบการปฏิบัติได้น้อยมาก โดยไม่พบ
พฤติกรรมการสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัฝุ่ นเลย 

กลุ่มประชาชนทัว่ไป ควรมีอปุกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ เช่น หน้ากากป้องกนัฝุ่ นละออง 
อาศัยอยู่ในบ้าน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ลดแหล่งมลพิษอ่ืน ๆภายในบ้าน เช่น การใช้เตาถ่าน และใช้
เคร่ืองปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ และในกลุ่มเสี่ยงประกอบไปด้วย หญิงตัง้ครรภ์ 
ผู้สงูอาย ุและผู้มีโรคประจ าตวั  

การศกึษาที่ผ่านมาพบว่า พนกังานในโรงงานที่มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบังานที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ เช่นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก จะมีการรับรู้ข้อมลูเก่ียวกบัอนัตรายของฝุ่ นละออง ได้แก่ โอกาสเสี่ยง และ



 

 

ความรุนแรงในระดบัดี และมีพฤติกรรมการป้องกนัฝุ่ นละอองโดยการสวมใสห่น้ากากอนามยั ซึ่งปัจจยัการ
รับรู้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ โดยปัจจัยคุณลักษณะที่มี
ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ข้อมลู ได้แก่ ระดบัการศกึษา อาย ุและอาชีพ (ประลอง ด ารงไทย, 2562) ผู้วิจยัจึง
ได้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศของประชากรในกรุง เทพมหานคร โดยได้
ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม ท าการส ารวจ และน าข้อมลูมาวิเคราะห์น าเสนอเพื่อพฒันาแนวทางการรับรู้
และการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครมีการปฏิบติัตวัป้องกนัมลพิษทางอากาศ
ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.เพื่อศกึษาพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ปัจจยัสว่นบคุคล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัแหลง่ก าเนิดมลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ ความรุนแรงของมลพิษ อปุสรรคของ

การป้องกนัมลพิษ และประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์  
มลพิษทางอากาศ (Air pollution) หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่า

ระดบัปกติเป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย์ สตัว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง อาจเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่
เกิดขึน้โดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่
สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสตัว์มีน้อย กรณีที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสีย
ของรถยนต์จากโรงงานอตุสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซ
บางชนิด ซึง่เกิดจากขยะมลูฝอยและของเสีย เป็นต้น (กรมสง่เสริมคณุภาพแวดล้อม, 2558) 

ฝุ่ นละอองในบรรยากาศ หมายถึง ฝุ่ นละอองที่กระจายอยู่ในอากาศ ซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็ก  กว่า 
10 ไมครอน (Suspended Particulate Matter< 10-micron; PM10) และฝุ่ นละอองรวมซึ่งมี อนุภาคขนาด
ใหญ่กว่า 10 ไมครอน แต่ไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate Matter; TSP) (กรมควบคมุ
มลพิษ, 2553) 

 
ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทาง
อากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงันี ้ 

1. ขอบเขตด้านประเภทการศึกษา 



 

 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้เทคนิคของการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ได้ถูกสร้างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่
ศกึษา  

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ได้ท าการเลือกกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหลากหลายในด้านต่างๆ 

เช่น ด้านการใช้ชีวิต ด้านความคิด ด้านทศันคติ เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างในหลายๆด้านนี ้จึงท าให้มีความ
เหมาะสมในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

3. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นประชากรที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จึงหาจ านวนกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก   

4. ขอบเขตของตัวแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรที่ศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วยตวัแปรประเภทต่างๆ ได้แก่ 

4.1 ตวัแปรอิสระหรือตวัแปร ประกอบด้วยปัจจยัสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ ได้แก่ แหล่งก าเนิด
มลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ ความรุนแรงของมลพิษ อปุสรรคของการปอ้งกนัมลพิษ และประโยชน์ของการ
ปอ้งกนัมลพิษ 

4.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรที่ผู้วิจยัต้องการศึกษาว่าจะได้รับอิทธิพลจากตวัแปรอิสระตวัใดบ้าง ใน
ที่นีต้ัวแปรตามคือ พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ ตัวแปรตามที่กล่าวมาข้างต้นจะน ามาศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการสง่ผลหรือการมีอิทธิพลต่อกนั   
     5.  ขอบเขตการใช้สถิติ 

ผู้ วิจัยได้น าเทคนิคทางสถิติเพื่อน ามาใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวและ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในเร่ืองเก่ียวกบัการสง่ผลระหว่างกนั มีดงันี ้
             5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้          

       5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ใช้อธิบายตัวแปรที่มีระดับการ
วดัเชิงกลุม่  

       5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายตวัแปร
ที่มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ  

  5.2 สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 
      ทดสอบโดยสถิติ t-test, สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติถดถอย

พหคุณู (Multiple Regression) 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  



 

 

จุมพล รามล และไกรสร อัมมวรรธน (2560) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเอง
แบบองค์รวมของนกัศึกษาชัน้ปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์รังสิต โดยในการศกึษามี องค์ประกอบ
ที่กล่าวถึง การมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพเพื่อสร้างเสริมให้ตนเองปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ ที่  เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับความหมายของพฤติกรรมการป้องกันตนเอง โดยผล  การศึกษาพบว่า 
นักศึกษาที่มีเพศต่างกันคือ เพศชาย กับ เพศหญิง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  แบบองค์รวมที่
แตกต่างกนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่0.05 

ณภัทร พงษ์เทิดศักด์ิ(2558) ได้ท าการศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการ  ป้องกัน
ตนเองในภาวะหมอกควนัของประชาชนในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลจนัจว้า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับสงูทุก ด้าน แต่มี
พฤติกรรมในการป้องกนัตัวเองในภาวะหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้  ส่วนผลจาก
การเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความรู้ความ  เข้าใจใน
ปัญหาหมอกควนัแตกต่างกนั จากการศึกษาวิจยัเก่ียวข้องกับระดบัชัน้การศึกษากับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากมลพิษทาง อากาศสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัชัน้การศึกษาต่างกนั มีความรู้ความ
เข้าใจและพฤติกรรม ในการปอ้งกนัตนเองในภาวะหมอกควนัแตกต่างกนั 

วรัตน์ จิรโศภิน (2549) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  ของ
วัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาสายอาชีวศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีโดยในการศึกษามีองค์ประกอบที่  
กล่าวถึงการปฏิบติัเพื่อป้องกันตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพทัง้ในบ้านและชุมชน ซึ่งมี  
ความคล้ายคลึงกับแนวคิดเก่ียวกับการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ โดยพบว่า นักศึกษามี  
พฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองดีคิดเป็นร้อยละ 55.2 และนกัศึกษาที่มีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเอง 
ไม่ดีคิดเป็นร้อยละ 44.8 และจากการวิเคราะห์และทดสอบด้วยค่าไคสแควร์ผลปรากฏว่า ปัจจยัที่มีผลต่อ  
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ผู้ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย 
สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน การเปิดรับสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง สภาพแวดล้อมทาง  
กายภาพที่วิทยาลยัและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่บ้าน 

เฉลิม ลิ่วศรีกุลและคณะ(2545) จากการศึกษาเก่ียวกบั ฝุ่ นพิษที่เกิดขึน้ กบัต ารวจจราจรในเมือง
เชียงใหม่ แม้ว่าได้ใช้หน้ากากป้องกนัฝุ่ นละอองในการปฏิบติังานแล้วก็ตาม  ผลการศึกษาพบว่าอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดในต ารวจจราจรคือ อาการไอ และ เมื่อการศึกษาอย่างลึกซึง้ในทาง
การแพทย์ได้พบว่าต ารวจจราจรในเมืองเชียงใหม่มีความผิดปกติใน ด้านอาการของโรคระบบทางเดิน
หายใจและความผิดปกติของสมรรถปอด ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษา  และวิจยัของอุษณีย์ วินิจ เขตค านวณ
และขนิษฐา พนัธุรีฒ (2550) ท่ีพบว่า PM 2.5 ท าให้เกิดความ เป็นพิษที่เซลล์ถุงลมปอดเซลล์เม็ดเลือดขาว
จากปอดและเซลล์เยื่อบุผิวหลอดลม จึงท าให้ผู้ ได้รับ PM 2.5 ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจ
ล้มเหลวและโรคหลอดเลือดหวัใจ แต่หากมีการควบคมุ PM 2.5 ให้ลดลงได้ จะสามารถลดจ านวนผู้ เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ สูงอายุและยัง  Journal of the Association of Researchers Vol. 25 



 

 

No. 1 January – April 2020 471 ลดจ านวนผู้ ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหวัใจล้มเหลวและ
โรคหลอดเลือดหวัใจ 

 
สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่1 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกนั น่าจะท าให้มีพฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศต่างกนั 

สมมติฐานที่2 ปัจจยัแหลง่ก าเนิดมลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ ความรุนแรงของมลพิษ อปุสรรค
ของการปอ้งกนัมลพิษ ประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษ ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากมลพิษทางอากาศของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าผลวิจยัไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการเสริมสร้างพฤติกรรมการปอ้งกนั
ตนเองจากมลพิษทางอากาศของประชากรในกรุงเทพมหานครต่อไป 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ  

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการปอ้งกนั

มลพิษทางอากาศ 

- แหลง่ก าเนิดมลพิษ  

- ความเสี่ยงของมลพิษ 

- ความรุนแรงของมลพิษ 

-  อปุสรรคของการปอ้งกนัมลพิษ   

- ประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ 

พฤติกรรมการป้องกนั 

มลพิษทางอากาศ 

 

ตวัแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 



 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจยัจึงใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ จะเป็น
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SPSS ซึ่งในบทนีจ้ะเป็นการ
กลา่วถึง รายละเอียดในหวัข้อต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1.  การออกแบบการวิจัย  
      เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามแบบตดัขวาง (Cross sectional studies) คือเป็น

การเก็บข้อมลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้เคร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบ (Questionnaire) และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

2.  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
     2.1  ประชากร และกลุม่ตวัอย่าง 
             กลุม่ประชากรในการวิจยัในครัง้นี ้คือ ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ซึง่

ผู้วิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยัจึงก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้สตูรค านวณของ 
Cocrancs (1977) เพื่อก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั  

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

ในที่นี ้n = จ านวนหรือขนาดตวัอย่าง 
Z = ค่าความเชื่อมัน่ที่ระดบัร้อยละ 93 เท่ากบั 1.89 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของจ านวนหรือขนาดตวัอย่างที่ยอมรับได้เท่ากบั 0.07 
แทนค่าสตูรจะได้จ านวนหรือขนาดตวัอย่างเท่ากบั 182.25 ตวัอย่างผู้วิจยัจะใช้จ านวน 200 

ตวัอย่างเนื่องจากต้องการส ารองความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความผิดพลาด 
   2.2 วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
         การเลือกสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก โดยท าการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้จ านวนตามความ

ต้องการโดยไม่มีหลกัเกณฑ์  ซึง่กลุม่ตวัอย่างเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมลูได้ 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูใน
การด าเนินงานวิจยั ซึง่การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทัง้แบบปลายเปิด และ
ปลายปิด โดยในสว่นของแบบสอบถามปลายปิดผู้วิจยัมีตวัเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
เลือกตอบ และในสว่นแบบสอบปลายเปิด ผู้วิจยัจะก าหนดเฉพาะ ข้อค าถามให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัต่อไปนี ้



 

 

สว่นที่1 ข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกบั ลกัษณะปัจจยัสว่น
บคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนข้อค าถามทัง้หมด 5 ข้อ ซึ่งเป็น
ข้อค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 
ค าตอบ 

สว่นที่2  ปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วยค าถามทัง้หมด 5 
ด้าน คือ แหลง่ก าเนิดมลพิษ  ความเสี่ยงของมลพิษ  ความรุนแรงของมลพิษ  อปุสรรคของการปอ้งกนั
มลพิษ  ประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ ซึง่ประกอบไปด้วยข้อค าถามทัง้หมด 26 ข้อ เป็นค าถามแบบ
ประเมินระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

  ระดบัคะแนน  5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สดุ  
  ระดบัคะแนน  4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดบัคะแนน  3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
  ระดบัคะแนน  2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดบัคะแนน  1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 สว่นที่ 3 พฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบไปด้วยข้อค าถามทัง้หมด 8 ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้

  ระดบัคะแนน  5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สดุ  
  ระดบัคะแนน  4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดบัคะแนน  3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
  ระดบัคะแนน  2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดบัคะแนน  1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 ผู้วิจยัแบ่งระดบัความคิดเห็น พฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ด้วยการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ โดยใช้สตูรค านวณหาความกว้างของอนัตรภาค
ชัน้ ดงันี ้ 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
 ค่ามากสดุ−ค่าน้อยสดุ 

ระดบัชัน้
 

     =  
5−1

5
    = 0.80 

โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั เพื่อใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน
สว่นที่2 และสว่นที่3 ดงัต่อไปนี ้
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 – 1.80 หมายความว่า มีระดบัความเห็นด้วยน้อยที่สดุ  
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.81 – 2.60 หมายความว่า มีระดบัความเห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 2.61 – 3.40 หมายความว่า มีระดบัความเห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.41 – 4.20 หมายความว่า มีระดบัความเห็นด้วยมาก 



 

 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.21 – 5.00 หมายความว่า มีระดบัความเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
4.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
     การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูในการด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัด าเนินการจดัท าร่างแบบสอบถาม โดยอ้างอิงจากนิยามศพัท์ ซึง่
ประกอบด้วย 3 สว่นดงันี ้

    สว่นที่1  ข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกบัลกัษณะปัจจัยสว่น
บคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนข้อค าถามทัง้หมด 5 ข้อ ซึง่เป็น
ข้อค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 
ค าตอบ 

     ส่วนที่2  ปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วยค าถามทัง้หมด 
5 ด้าน คือ แหลง่ก าเนิดมลพิษ  ความเสี่ยงของมลพิษ  ความรุนแรงของมลพิษ  อปุสรรคของการป้องกนั
มลพิษ  ประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ ซึง่ประกอบไปด้วยข้อค าถามทัง้หมด 26 ข้อ 

     ส่วนที่3  พฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบไป
ด้วยข้อค าถามทัง้หมด 8 ข้อ 

5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
   ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในกรด าเนินการวิจยัไปน าเสนอต่อ

ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน จากนัน้ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 2 คน มา
ทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบคนวณหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึง่มี
รายละเอียดตามตารางดงัต่อไปนี ้

ตารางท่ี1 ตารางสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามปัจจยัที่
สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ 

แบบสอบถาม ปัจจั ยที่ ส่ ง ผล ต่อ
พฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ 

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) 

 แหลง่ก าเนิดมลพิษ 0.801 
 ความเสี่ยงของมลพิษ 0.766 
 ความรุนแรงของมลพิษ 0.734 
 อปุสรรคของการปอ้งกนัมลพิษ  0.721 
 ประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ  0.724 
              รวม 0.803 

 



 

 

ตารางท่ี2 ตารางสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามป
พฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ 

แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกัน
มลพิษทางอากาศ 

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) 

พฤติกรรมการป้องกนั 
มลพิษทางอากาศ 

0.746 

 
ในการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของตัวแปรแต่ละตวัรวมทัง้ค่ารวม พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.7 - 1.0 

แสดงว่าผู้ วิจัยสามารถน าแบบสอบถามซึ่งเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในครัง้นี ้สามารถน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลูได้ 

 6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ได้รับแก้ไข โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 3

คนแล้ว มาด าเนินการจัดท าแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างที่อาศยั
อยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครในการท าแบบสอบถาม พร้อมทัง้มรการชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบตามจ านวนแล้ว ขัน้ตอนต่อไปจะน าข้อมลูที่เก็บ
รวบรวมมาได้ น าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

    7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
        เมื่อผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบตามจ านวนแล้วจากนัน้น า

ข้อมลูที่ได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
        7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้     
               7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ใช้อธิบายตวัแปรที่มีระดบั

การวดัเชิงกลุม่ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบาย

ตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ แหลง่ก าเนิดมลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ ความรุนแรงของมลพิษ 
อุปสรรคของการป้องกันมลพิษ ประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ และพฤติกรรมการป้องกันมลพิษอากาศ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
                      7.2  สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

       7.2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ต่างกนั น่าจะท าให้มีพฤติกรรมการป้องกนั
มลพิษทางอากาศต่างกนั ทดสอบโดยสถิติ t-test 

                  7.2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนต่างกนั น่าจะท าให้มีพฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศต่างกนั ทดสอบโดยใช้สถิติ 



 

 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย  

1. สรุปผลข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการศกึษาข้อมลูทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 อยู่ในช่วงอาย ุ 
36 – 45 ปี มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนกังงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท โดยมีระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
มลพิษทางอากาศ โดยรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นที่มาก (x ̄ = 3.91, S.D. = 0.286) และและมีระดบัความ
คิดเห็นพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นที่มาก (x ̄ = 3.75, 
S.D. = 0.91)  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแหล่งก าเนิดมลพิษ โดย
ภาพรวมในระดบัที่มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 และมีค่าS.D. เท่ากบั 0.47 
 2. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
สมมติฐานที่ 1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ โดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3.จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ตามตารางท่ี 3 

 ตารางที่3 ตารางวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในลักษณะของการส่งผลระหว่างปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการ

ป้องกนัมลพิษทางอากาศของประชากรในกรุงเทพมหานคร YT 

ตวัแปร                      ค่าสมัประสิทธ์ิ 
                       ถดถอย (b)             

        t                Sig. 

1. แหลง่ก าเนิดมลพิษ 
2. ความเสี่ยงมลพิษ 
3.ความรุนแรงมลพิษ 
4.อปุสรรคของการป้องกนัมลพิษ 
5.ประโยชน์ของการปอ้งกนัมลพิษ 

  0.370 
  0.361 
  0.268 
 -0.005 
 -0.004 
 

 -2.528 
3.322 
4.508 
-0.084 
0.077 

       0000* 
       0000* 
       0000* 
       0.933 
       0.939 

ค่าคงที่                            1.578   4.823              0.000* 

R = 0.452 R2 = 0.441, SEE = 0.394, F= 77.804, Sig = 0.000*   P < 0.05* 



 

 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ จากตารางที่3  
สมมติฐานที่2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู โดยวิเคราะห์ข้อมลูปรากฎว่าปัจจยัแหลง่ก าเนิดมลพิษ  ความเสี่ยงมลพิษ
และความรุนแรงของมลพิษส่งผลทางบวกต่อ พฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ และสามารถร่วมกนั
อธิบายความแปรปรวนของ  พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศได้ร้อยละ 44.1 โดยตัวแปร  
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศมีผลต่อตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ความเสี่ยงของมลพิษและความรุนแรงของมลพิษ ตามล าดับสามารถน ามาแทนค่าในสมการ
พยากรณ์ได้ ดงัต่อไปนี ้  

Y = 1.578 + 0.370X1+ 0.361X2 + 0.268X3 

0.000*     0.000*    0.000*      0.000* 
 
สรุปและอภปิรายผล  

 สรุปผลการวิจัย 
1. ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่างกนั ท าให้มีพฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั 
2. ปัจจยัที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

สามารถสรุปผลวิจยัได้ดงันี ้
     2.1 ปัจจยัแหลง่ก าเนิดมลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ และความรุนแรงของมลพิษ สง่ผลต่อ 

พฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
               2.2 ปัจจัยอุปสรรคของการป้องกันมลพิษ และประโยชน์ของการป้องกันมลพิษ ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
 อภปิรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นที่มาก 

2. ผลการวิเคราะห์พบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายอายุ ระดับการศึกษาต่างกัน 
ท าให้มีพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมคิด 
สวนศรี และคณะ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมสขุภาพของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 
โดยในการศึกษามีองค์ประกอบที่กล่าวถึงความหมายของ พฤติกรรมสุขภาพไว้ว่า คือการกระท าหรือการ
ปฏิบัติของบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันหรือบ ารุงรักษาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟู
สขุภาพและการปอ้งกนัโรค ซึง่มีความคล้ายคลงึกบั แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากมลพิษ
ทางอากาศ โดยผลจากการศึกษาพบว่า นกัศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมสขุภาพ
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 



 

 

3. ปัจจัยอุปสรรคของการป้องกันมลพิษ และประโยชน์ของการป้องกันมลพิษ ไม่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่าใน

สถานการณ์ปัจจุบนัทุกคนล้วนเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับมลพิษทางอากาศ เช่นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  ด้วยกนั

ทัง้นัน้ เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนีก้ับปัญหาฝุ่ นละอองในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่ถือว่าเข้าขัน้วิกฤต

อย่างหนัก หากไม่ท าการป้องกันจะส่งผลให้สุขภาพไม่สบายเอาง่ายๆ จึงท าให้ปัจจัยอุปสรรคของการ

ป้องกนัมลพิษ และประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัมลพิษทางอากาศซึง่

สอดคล้องกบังานวิจยั ศิริอมุา เจาะจิตต์. (2560) กลา่วไว้ว่า จากงานวิจยัความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควันของประชาชน ในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 

จงัหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจยัอปุสรรคของการป้องกนัมลพิษ และประโยชน์ของการป้องกนัมลพิษ โดยการ

สวมหน้ากากอนามัย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษอากาศ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 

0.846 (p-value = 0.901) 

ข้อเสนอแนะทางสนโยบาย และการบริหารจัดการ 
 จากผลการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ทราบว่าปัจจัยแหล่งก าเนิดมลพิษ ความเสี่ยงของมลพิษ และความ
รุนแรงของมลพิษ สง่ผลต่อพฤติกรรมการปอ้งกนัมลพิษทางอากาศ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ท าให้ 
ประชาชนต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพ และส่งผลต่อความกังวลก่อให้เกิดความเครียด สุขภาพย ่าแย่ 
ดงันัน้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องควรมีการจดัท าแผนงาน บริหารจดัการเชิงรุก เนื่องจากปัญหาฝุ่ นละอองเป็นวาระ
แห่งชาติ และกรุงเทพมหานครมีค่าคณุภาพอากาศไม่ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐาน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควร
เน้นย า้แผนงานแก้ปัญหาให้ตรงจุดแก้ที่ต้นเหต ุคือ จดัให้มีการตรวจสอบตรวจวดัควนัด ารถบรรทุกและรถ
โดยสารทัว่ประเทศ พร้อมกนันีไ้ด้ปรับปรุงค่ามาตรฐานควนัด า เพื่อเพิ่มความเข้มงวดและประสิทธิภาพการ
ควบคมุมลพิษจากแหลง่ก าเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ ว่าด้วยประกาศเร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าควนัด าของ
รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอดั พ.ศ. 2564  และนอกจากนอกจากการลดและควบคมุการ
ระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดแล้ว แนะน าผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณาปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองใน
บรรยากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนได้รับความเสี่ยงและความรุนแรงต่อสขุภาพที่ต ่าลง เพื่อสขุภาพที่ดีขึน้
ของประชาชน 
 
ข้อจ ากัด 
           เนื่องจากผู้ วิจัยระบุเนือ้หาเฉพาะเจาะจง ปัจจยัอปุสรรคของการป้องกันมลพิษ และประโยชน์ของ
การป้องกันมลพิษ จากการสวมใส่หน้ากากอนามัย  อาจส่งผลท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับข้อมูลที่
หลากหลาย 
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