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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ

รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพ่ือศึกษาการ
รับรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ (2) 
เพ่ือศึกษาทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  (3) 
เพ่ือศึกษาทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ทั้งชายและหญิงเฉพาะผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
โดยผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีโควต้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่มากที่สุด 
ได้แก่ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 14.6 รองลงมาสื่อป้ายสติ๊กเกอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 14.4 และสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และสื่อบุคคลในที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 4.6 
มีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่น้อยที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อข่าวสาร
ผ่านสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่มากที่สุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 4.11 รองลงมาสื่อป้าย
สติ๊กเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 3.90 สื่อโปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 3.89 และสื่อภาพและข้อความบนซอง
บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 3.45 มีทัศนคติที่มีต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่น้อยที่สุด ส่วนด้าน
ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรีมากที่สุด ได้แก่ สื่อบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 3.41 
รองลงมาสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 3.30 สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 3.25 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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และสื่อโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 2.99 มีผลต่อพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่น้อยที่สุด 
ข้อเสนอแนะการรณรงค์กลุ่มแรงงานก่อสร้างควรใช้สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ สื่อป้าย
สติ๊กเกอร์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคลในครอบครัว ควรใช้สื่อรณรงค์ประกอบกันและรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง  

ค าส าคัญ : การเปิดรับข่าวสาร, ทัศนคต,ิ พฤติกรรม, แรงงานก่อสร้าง 

 

Abstract 

The study titled Awareness, Attitude, and Behavior of Construction Workers 
in Bangkok towards “Quit Smoking” Messages has three research objectives as 
follows:       (1) To study the awareness of “Quit Smoking” Messages among 
construction workers in Bangkok. (2) To study the attitude that construction 
workers in Bangkok have towards “Quit Smoking” Messages. (3) To study the 
behavior that construction workers in Bangkok have towards “Quit Smoking” 
Messages. 

The study used the quantitative research methodology. A survey was 
conducted from a sample of 400 respondents of both male and female 
construction workers, who smoke aged over 18 years. The researcher used the 
quota sampling method. The analysis was done using descriptive and inferential 
statistics.  

The research found that the respondents were most aware of the warning 
messages on the cigarette packaging (14.6%), followed by stickers (14.4%), and 
television messages (13.9%). The personal message (4.6%) has the lowest 
awareness level. The respondents reported that the message that had the most 
impact on attitude is television (4.11), followed by sticker (3.90%), and poster 
(3.89%). The images on the package (3.45%) have the lowest impact on the 
attitude. In terms of behavior the messages that have the most impact on 
behavior are family members (3.41%), followed by television (3.30%), and images 
on the cigarette packaging (3.25%). The mobile phone message has the lowest 
impact on behavior (2.99%). The research recommendation is that the most 
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effective media to communicate to construction workers are images on packaging, 
stickers, television, and people in the family. It is also recommended that the 
messages should be communicated on a regular basis.  

Keywords : Awareness, attitude, behavior, construction worker 

บทน า 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) คาดการณ์ว่าการสูบบุหรี่
จะท าให้มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นจาก 5.4 ล้านคนจากปี 2547 เป็น 8.3 ล้านคนในปี 2573 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยจากรายงานสถิติของส านักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค (2554) พบว่า คนไทยมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น และสูบบุหรี่ทุกชนิดรวม 
13 ล้านคน อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมีจ านวนมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า มีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้น
ราว 2-3 แสนคนต่อปีซึ่งคนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากสาเหตุการสูบบุหรี่เป็น
อันดับ 3 รองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการดื่มสุราโดยแต่ละปีจะมีคนไทยเสียชีวิต
จากการสูบบุหรี่ปีละ 42,000-52,000 คน หรือวันละ 115 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน (ประกิต วาที
สาธกกิจ, 2549) ในปัจจุบันการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่มีแนวทางโดยการให้ข้อมูลที่เชื่อถือ ถูกต้อง 
ชัดเจนทั้งเชิงบวกและเชิงลบเพ่ือสร้างมิติการรับรู้ข่าวสารของผู้รับข้อมูล ทั้งทางด้านการแพทย์ 
ทางด้านสังคม และทางด้านวัฒนธรรม และการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น เช่น 
การออกกฎหมายจ านวน 2 ฉบับซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการจัดระเบียบของสังคมในเรื่องการสูบ
บุหรี่ คือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และผลจากการร่วมมือรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของทุกภาคส่วนท าให้อัตรา
การสูบบุหรี่ในภาพรวมทั่วไปของคนไทยลดลง จากรายงานส านักงานสถิติแห่งชาติผลการส ารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2557 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่
ของประชากรไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ในพ.ศ. 2557 กลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 
19.9 ในพ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 20.7 ในพ.ศ. 2557 โดยผู้สูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นทั้งชายและหญิงจากร้อย
ละ 39.0 เป็น 40.5 ในผู้ชายและจากร้อยละ 2.1 เป็นร้อยละ 2.2 ในผู้หญิงและเมื่อหากพิจารณา
จ านวนบุหรี่ที่สูบโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2557 พบว่ากลุ่มวัย
ท างานระหว่าง 15-59 ปี สูบบุหรี่เฉลี่ยต่อวันมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.8 
มวนต่อวันในพ.ศ. 2547 เป็น 11.8 มวนต่อวันในพ.ศ. 2557 รองลงมาเป็นกลุ่มเยาวชนสูบบุหรี่
เฉลี่ยต่อวันเพ่ิมข้ึนจาก 8.6 มวนต่อวันในพ.ศ. 2547 เป็น 10.1 มวนต่อวันในพ.ศ. 2557 ขณะที่ใน
ภาพรวมผู้สูบบุหรี่เฉลี่ยต่อวันเพ่ิมข้ึนเช่นกันจาก 10.4 มวนต่อวันในพ.ศ. 2547 เป็น 11.4 มวนต่อ
วันในพ.ศ. 2557 
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อย่างไรก็ตามข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2543 ได้ศึกษากลุ่มผู้สูบบุหรี่ 
ระบุว่า กลุ่มวัยท างานโดยจ าแนกลักษณะอาชีพต่างๆ จ านวน 9 อาชีพโดยแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มวัยท างานที่มีการใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น คนงานเหมืองแร่คนงานก่อสร้าง เกษตรกร 
พนักงานขับรถ ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ชาวประมง คนงานเหมืองแร่ และกลุ่มอาชีพที่มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น ข้าราชการบ านาญ พระภิกษุ และชาวไทยภูเขาพบว่าทุกกลุ่มอาชีพมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 3 ประการหลักคือ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การใช้ยาบ้า โดยเฉพาะ
ผู้ชายเกือบทุกอาชีพดื่มสุรามากที่สุด รองลงมาคือการสูบบุหรี่ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 
พ.ศ. 2552-2556 สถานการณ์ปัญหากลุ่มวัยท างานที่ป่วย และตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
NCD (Non-communicable diseases) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะของคน
ไทย 5 อันดับแรกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่/ยาสูบ HT ไม่สวมหมวกนิรภัย และ คอเลสเตอรอล
ในเลือดสูง (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และกลุ่มวัยท างานที่สูบ
บุหรี่ที่ใช้แรงงานซึ่งผู้วิจัยให้ความสนใจ คือ กลุ่มแรงงานก่อสร้างที่ท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นก าลังส าคัญของการขับเคลื่อนเศษฐกิจ และพัฒนาประเทศ  กลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างที่ท างานอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมมาก่อนซึ่งจะ
ประสบปัญหากับการความผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศ และอุปสรรคจากศัตรูพืชท าให้ล้มเหลว
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงต้องย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือหาอาชีพอ่ืนที่สร้าง
รายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือไม่มีความรู้ความสามารถจึง
ต้องขายแรงงานก่อสร้างหรือที่เรียกว่ากรรมกรก่อสร้าง (ประกาย หร่ายลอย, สมหมาย แจ่มกระ
จ่าง, 2554) ดังนั้นแรงงานก่อสร้างที่มาจากภาคเกษตรกร ที่มาท างานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร 
มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หรือเป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจรวมถึงการปรับตัว
ด้านต่างๆ อันอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างได้ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เป็นสุข
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้านคือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
(ธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์, รัศมน กัลยาศิริ, 2556) ด้วยการใช้ชีวิตที่ต่างคนต่างที่มาจากภูมิล าเนาจึง
ท าให้เกิดการละแวงกันภายในกลุ่มแรงงานก่อสร้างด้วยกัน ที่พักอาศัยก็อยู่อย่างแออัด มีลักษณะ
แบ่งเป็นห้องติดๆ กันมุงด้วยสังกะสี การท างานต้องใช้แรงอย่างมากในการแบกหาม สวัสดิการ
ต่างๆ ของแรงงานก็ไม่ได้รับเท่าที่ควร รายได้น้อยตามค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนด ปัจจัย
เหล่านี้ท าให้แรงงานก่อสร้างเกิดสภาวะเครียดต่อการใช้ชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดส่งผลกระทบต่อสภาพ
ร่างกาย และจิตใจจึงท าให้แรงงานก่อสร้างหาทางออกด้วยการพ่ึงสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย เช่น 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยให้ลืมความทุกข์ เครื่องดื่มชูก าลังช่วยให้มีแรงท างาน  และการสูบบุหรี่
ช่วยให้คลายความเครียด ซึ่งสารเสพติดที่กล่าวถึงเหล่านี้ บุหรี่ ถือได้ว่ามีความถี่ในการบริโภคต่อ
วันมากที่สุด  แรงงานก่อสร้างสามารถสูบบุหรี่ในขณะท างาน สูบบุหรี่ในแคมป์ที่พัก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง เนื่องจากในแคมป์ที่พักมีสภาพแออัด และ
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แต่ละแคมป์ทีพักมีคนจ านวนมากใช้ชีวิตอยู่รวมกัน และท างานในพ้ืนที่เดียวกันจึงท าให้ผู้ที่ไม่ได้สูบ
บุหรี่ยากต่อการหลีกเลี่ยงในการรับพิษภัยของควันบุหรี่มือสอง (อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหว้า, รุ่ง 
วงศ์วัฒน์, 2553) สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องท่ีชี้ว่าผู้ประกอบอาชีพบางกลุ่มตกเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของบริษัทผู้ผลิตยาสูบ (Giovino et al. 2000; TTAC exchange 2003; Paavola et al. 
2001) เช่น กลุ่มแรงงานที่ใช้ก าลังแรงงาน เช่น กรรมกร เกษตรกร คนงานก่อสร้างมักจะสูบบุหรี่
จัด เนื่องจากการที่ต้องท างานที่เหน็ดเหนื่อย และมีรูปแบบซ้ าเดิมท าให้สูบบุหรี่หลายมวนต่อวัน 
และแรงงานกลุ่มนี้จึงมักไม่ประสบความส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, The Cancer Council Victoria, Australia, University of Waterloo, 
Canada , 2554 : 85-86)  การที่แรงงานก่อสร้างสูบบุหรี่อาจก่อให้เกิดต้นทุนแก่ผู้สูบ คือ รัฐบาล 
และสังคมในรูปของค่าบุหรี่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรายได้ที่สูญเสียไปจากการขาดงานการ
สูญเสียผลิตภาพในการท างาน และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ ญาติ 
หรือครอบครัวต้องเสียเวลาและแรงงานที่ต้องไปดูแลผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ (รังสิต ศรจิตติ, พิรุณา 
พลศิริ, ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช, 2556) นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม 
จนถึงระดับปัญหาของประเทศเพราะหากมีการสูญเสียแรงงานก่อสร้างเหล่านี้อาจท าให้เกิดปัญหา
ผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานย่อมส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพราะอาชีพ
แรงงานก่อสร้างเปรียบเสมือนรากฐานของการพัฒนาประเทศ   

ดังนั้นการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความส าคัญ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น
แหล่งศูนย์กลางทางเศษฐกิจของความเจริญ และเป็นศูนย์รวมของข่าวสารเทคโนโลยีซึ่งกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างสามารถเข้าถึงข้อมูล และรับรู้ข่าวสารการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ได้ง่าย และยังไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างอย่างจริงจัง ทั้งนี้ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าวิจัย
การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ และศึกษาทัศนคติที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างใหสู้บบุหรี่ลดน้อยลง หรือเลิกสูบบุหรี่  โดยคาดหวังว่าข้อมูลในงานวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้เกี่ยวที่ข้องในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพ่ือพัฒนา
สื่อรณรงค์และเป็นแนวทางการใช้สื่อรณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจและน าไปสู่ภาวะการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในอนาคตได้ 

วัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ 
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2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์เลิก
สูบบุหรี่ 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable 
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายได ้

- สถานภาพ 

ทัศนคติ 

ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 

ที่มีต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ 

การับรู้ข่าวสาร 

ของกลุ่มแรงงาน 

ผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ 

 

พฤติกรรม 

ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 

มีผลต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ 
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วิธีด าเนินการท าวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ  โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงเฉพาะผู้สูบบุหรี่ และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวน
ประชากรโดยก าหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณได้จากสูตร
ของ Taro Yamane ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยลง
พ้ืนที่ไซต์ก่อสร้างจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีโควต้า (Quota Sampling) จ านวน 6 
บริษัท และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
2559  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างจ านวน 
10 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ด้าน
การเปิดรับ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ซึ่งให้ผู้ตอบสามารถเลือกได้หลายข้อ (Multiple 
Choice) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ด้านความถี่ในการ
เปิดรับ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และใช้มาตราการประเมินตัววัดแบบ
ลิเคิร์ทสเกล (Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5-1 โดย 5 = เห็นมากกว่า 31 
ครั้ง, 4 = เห็น 21-30 ครั้ง, 3 = เห็น 11-20 ครั้ง, 2 = เห็น 1-10 ครั้ง, 1 = ไม่เคยเห็นสื่อรณรงค ์

ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
จ านวน 10 ข้อ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และใช้มาตราการประเมินตัว
วัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5-1 โดย 5 = ชอบมาก
ที่สุด, 4 = ชอบ, 3 = เฉยๆ, 2 = ชอบน้อย, 1 = ไม่ชอบ 

ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์มีผลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุ
หรี ของท่านหรือไม่ จ านวน 10 ข้อ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และใช้
มาตราการประเมินตัววัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert’s Rating Scale) โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5-
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1 โดย 5 = เลิกสูบบุหรี่, 4 = อาจเลิกสูบบุหรี่, 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = สูบบุหรี่น้อยลง,1 = ไม่เลิกสูบ
บุหรี่ 

 ทั้งนี้ก่อนการเก็บแบบสอบถามจริงกับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน  
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามในแต่ละส่วน โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α - Coefficient ) ด้วยวิธีการค านวณของครอนบัค (Cronbach) ค่าอัลฟ่าที่

ได้จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤1 ถ้ามีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าสูงจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูง โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าที่ยอมรับได้ต้องมีค่า
มากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) แสดงว่ามีความเชื่อม่ันสูง ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ดังนี้ 

ส่วนที่ 2. การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในด้านความถ่ี = 0.717 

ส่วนที่ 3. ทัศนคติที่มีต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 = 
0.926 

ส่วนที่ 4. การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์มีผลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรีของท่านหรือไม่
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 = 0.979 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายเกือบทั้งหมดคือ
ร้อยละสูบบุหรี่  97.5 และเพศหญิงที่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยส่วนใหญ่จะมีอายุ 34 ปีขึ้น
ไป เกือบครึ่งหนึ่งมีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว และมีระยะเวลาที่ท างานก่อสร้าง 4 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งจะเริ่มสูบบุหรี่อยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปี และส่วนใหญ่สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่จะ
มาจากการทดลองสูบ โดยช่องทางในการซื้อบุหรี่มาจากร้านค้าท่ัวไป/โชห่วย และส่วนปริมาณการ
สูบบุหรี่จะอยู่ที่ 6-10 มวนต่อวัน  

ผลการศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อภาพบนซองบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 14.6 มากที่สุด รองลงมาสื่อป้ายสติ๊กเกอร์ 
คิดเป็นร้อยละ 14.4 และสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และสื่อบุคคลในที่ท างาน คิดเป็นร้อย
ละ 4.6 มีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่น้อยที่สุด ส่วนด้านความถี่ในการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อภาพ
และข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ  4.45 มากที่สุด รองลงมาสื่อป้ายสติ๊กเกอร์ คิดเป็นร้อย
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ละ 4.02 สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 3.24 และสื่อบุคคลในที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 1.78 มี
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารน้อยที่สุด 

ผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติต่อข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาสื่อป้ายสติ๊กเกอร์ สื่อโปสเตอร์ และสื่อภาพ
และข้อความบนซองบุหรี่ 

ผลการศึกษาทัศนคติที่มีต่อสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่มีผลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ พบว่า 
สื่อบุคคลในครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่มากที่สุด รองลงมาสื่อโทรทัศน์ สื่อภาพ
และข้อความบนซองบุหรี่ และสื่อโทรศัพท์มือถือมีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่น้อยที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ สื่อทุกประเภทไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อป้าย
สติ๊กเกอร์ และสื่อบุคคลในที่ท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.3 อายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ 
สื่อโทรศัพท์มือถือ สื่อโปสเตอร์ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ สื่อบุคคลในครอบครัว และสื่อ
กิจกรรมรณรงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

1.4 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และ
สื่อบุคคลในที่ท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.5 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อวิทยุ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรศัพท์มือถือ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ 
สื่อกิจกรรมรณรงค์ และสื่อบุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

1.6 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
สื่อกิจกรรมรณรงค์ และสื่อบุคคลในที่ท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.7 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อวิทยุ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรศัพท์มือถือ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ 
และสื่อบุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

1.8 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อ
โทรศัพท์มือถือ สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ สื่อกิจกรรมรณรงค์ สื่อบุคคลในครอบครัว และสื่อบุคคลในที่
ท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.9 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อวิทยุ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ และสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

ด้านความถี่ 

1.10 เพศที่แตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ที่ไม่
แตกต่างกัน 

1.11 อายุที่แตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.12 สถานภาพแตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ไม่
แตกต่างกัน 

1.13 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.14 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 

2.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ที่ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 อายุที่แตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2.3 สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.5 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 

3.1 การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่ประเภทสื่อโทรทัศน์ สื่อโทรศัพท์มือถือ สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ และสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ประเภทสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ สื่อกิจกรรมรณรงค์ สื่อบุคคลในครอบครัว 
และสื่อบุคคลในที่ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3.3 ระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพบนซองบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 
0.05 

3.4 ระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ประเภทสื่อโทรทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01  

3.5 ระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ประเภทสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ สื่อ
บุคคลในครอบครัว และสื่อบุคคลในที่ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.001  

3.6 ระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ประเภทสื่อโทรศัพท์มือถือ และสื่อกิจกรรมรณรงค์  

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า 
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4.1 ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ในทุกประเภทมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.001 

อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้  

1. สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารและมีผลต่อ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ได้ ผลมาจากมาตรการการออกกฏหมายของรัฐบาลให้มีการแสดงรูปภาพ 
ข้อความค าเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ด้านข้างบนซองบุหรี่เพ่ือต้องการสื่อสารให้ผู้ที่สูบบุหรี่
รับรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ โดยก าหนดให้มีภาพและข้อความค าเตือนด้านข้างบนซองบุหรี่ใน
ปัจจุบันที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ด้านข้างบนซองบุหรี่ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็น
และมีการรับรู้สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่อยู่เป็นประจ า เช่น เห็นทุกครั้งที่กลุ่มตัวอย่างซื่อ
บุหรี่ พกพาซองบุหรี่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา และเห็นทุกครั้งเมื่อต้องหยิบซองบุหรี่ขึ้นมาสูบบุหรี่ ซ่ึง
สามารถสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงพิษภัยอันตรายจากการสูบบุหรี่ สอดคล้อง
กับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, The Cancer Council Victoria, 
Australia, University of Waterloo, Canada (2554 : 90) ที่ศึกษาวิจัย ผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยกลุ่มผู้สูบบุหรี่รอบที่ 5 ในการรณรงค์ให้ข้อมูลแก่ผู้สูบบุหรี่
ตระหนักในด้านผลกระทบทางด้านสุขภาพผ่านฉลากค าเตือนบนซองบุหรี่สามารถสร้างความ
ตระหนักด้านผลกระทบทางด้านสุขภาพได้เนื่องจากผู้สูบบุหรี่เกือบทั้งหมดเคยคิดถึงอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ และเคยอยากเลิกสูบบุหรี่อันเนื่องมาจากฉลากค าเตือนบนซองบุหรี่ และมากกว่า
ครึ่งหนึ่งที่คิดว่าจะสูบบุหรี่แต่เปลี่ยนใจไม่สูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากค าเตือนบนซองบุหรี่  ถึงแม้ว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักในการรับรู้กับสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่แต่ก็ส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติทีไ่ม่ชอบภาพและข้อความบนซองบุหรี่ที่ดูน่ากลัว สอคคล้องกับ สุนิสา ถาวรวงศ์
สกุล (2553)  กล่าวว่า ภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้สูบบุหรี่ โดยท าให้ผู้สูบบุหรี่
เกิดอารมณ์ด้านลบต่อภาพค าเตือน และผู้สูบบุหรี่เกิดอารมณ์ขยะแขยงมากที่สุด นอกจากนี้ภาพ
ค าเตือนบนซองบุหรี่ส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่มีทัศนคติด้านลบต่อภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ ท าให้ผู้สูบ
บุหรี่เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ การน าเสนอภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ที่เน้น
เนื้อหาภาพที่สร้างความกลัวสูง จะไม่ส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ แต่ในทาง
กลับกันอารมณ์ขยะแขยงของผู้สูบบุหรี่ที่มีต่อภาพค าเตือนบนซองบุหรี่กลับส่งผลต่อทัศนคติ และ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่  
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ดังนั้นสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ยังมีความส าคัญอยู่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิดรับข่าวสารและมีการรับรู้สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ยังสถานที่ ได้แก่ ร้านค้าปลีก และ
ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการผลิตสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ให้เกิดความหลายหลาย 
เพ่ือลดความคุ้นชินของกลุ่มตัวอย่างให้มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียและโทษจากการสูบบุหรี่เพ่ือ
ส่งผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ 

2. สื่อป้ายสติ๊กเกอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารและมีทัศนคติที่ต่อสื่อป้าย
สติ๊กเกอร์ ซึ่งเกิดจากมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ได้ผลิตสื่อสติ๊กเกอร์และรัฐบาลได้ออก 
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มีพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่  เพ่ือป้องกัน
สิทธิของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ และเป็นการช่วยลดอัตราของผู้ที่สูบบุหรี่  ปัจจุบันสื่อป้ายสติ๊กเกอร์เป็น
สื่อเฉพาะกิจที่เป็นสื่อหลักที่ใช้ในการรณรงค์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ เข้าใจและทราบโดยทันทีเมื่อ
พบเห็นสื่อป้ายสติ๊กเกอร์พิมพ์ด้วยข้อความ “เขตปลอดบุหรี่” “ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่” พ้ืนที่นี้ห้าม
สูบบุหรี่ สอดคล้องกับ เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2556)  ที่ศึกษาวิจัย การบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้และการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที1่9) พ.ศ. 2553 ของประชาชนผู้ที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ และผู้ที่เข้าติดต่อกิจ
ธุระอ่ืนใดในสถานที่สาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และประชาชนที่ทราบว่า
สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ส่วนใหญ่จะทราบจากป้ายโฆษณา/ป้ายประกาศมากที่สุด  
และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ง่ายและมากท่ีสุด เนื่องจากป้ายโฆษณา/ป้ายประกาศห้ามสูบ
บุหรี่จะติดอยู่ในบริเวณสถานที่สาธารณะนั้นๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ชาญชัย จารุภาชน์, รุจี จารุภาชน์ (2554) ที่ศึกษาวิจัย กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหรี่ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ 18/2550 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 : ช่องทาง
สื่อสารหลักที่กลุ่มตัวอย่างรับทราบประกาศฯ มากที่สุดคือ ป้าย หรือสื่อโปสเตอร์ในตลาดหรือ
สถานที่สาธารณะ รองลงมาคือ รับทราบจากสื่อโทรทัศน์ และรับทราบจากสื่อวิทยุตามล าดับ  

ดังนั้นสื่อป้ายสติ๊กเกอร์ยังคงมีความส าคัญต่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง 
เพราะสื่อป้ายสติ๊กเกอร์สามารถช่วยละการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างได้ และลดการสูดดมควันบุหรี่
มือสองของบุคคลรอบข้างได้ การน าป้ายสติ๊กเกอร์ไปติดตามบริเวณสถานที่ก่อสร้างต่างๆ เช่น บน
อาคาร ลานจอดรถ แคมป์ที่พักคนงาน หน้าทางเข้าไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงร้านค้าจ าหน่ายบุหรี่ที่
อยู่ใกล้ๆ ก็อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถลด ละการสูบบุหรี่ได้ เพราะกลุ่มตัวอย่างมีเข้าใจ และ
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ตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อบุคคลข้างเคียงถ้าไม่ปฏิบัติตาม
จะถูกต าหนิตเิตียนจากคนรอบข้าง  

3. สื่อโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารและมีทัศนคติทีดีต่อสื่อโทรทัศน์ 
และมีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ เพราะสื่อโทรทัศน์มีทั้งภาพและเสียงสามารถสร้างอารมณ์
ความรู้สึก สร้างการรับรู้ได้เป็นอย่างดีจึงท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับ 
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534 : 72) บุคคลที่มีรายได้ต่ า และมีการศึกษาน้อยจะส่งผลให้มีทักษะในการ
อ่านน้อยดังนั้นการใช้สื่อโทรทัศน์จึงเป็นที่พอใจมากกว่าส าหรับคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทัศน์จัดว่า
เป็นสื่อที่ใช้ความพยายามน้อย (Low Effort) และทักษะต่ า (Low Skills) สื่อโทรทัศน์จึงได้รับ
ความนิยมในกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีการยอมรับ และมีการเปิดรับสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่สามารถส่งผล
กระทบต่อกลุ่มตัวอย่างในแง่ต่างๆ ทั้งการเรียนรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้โน้มน้าวกลุ่ม
ตัวอย่างเลิกสูบบุหรี่ได้ สอดคล้องกับ สุพัฒนุช สอนด าริห์ (2558, 16 พฤศจิกายน) ผู้อ านวยการ
ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม สสส. กล่าวว่า โฆษณาได้สร้างความตระหนัก และท าให้คิดลดละ
เลิกสูบบุหรี่มากที่สุด เพราะสื่อโฆษณาพูดเหมือนกับสิ่งที่คิด คือ “สูบคนเดียวไม่เห็นเดือดร้อน
ใคร” ที่ได้แง่มุมคิดใหม่ว่าการสูบบุหรี่ของตนเองอาจสร้างความทุกข์ให้คนที่เขารัก ซึ่งผุ้สูบบุหรี่ไม่
อยากนอนป่วยบนเตียงแบบในโฆษณา และโฆษณาชุด คนใหม่ ท าให้รู้สึกว่าควรเลิกบุหรี่เพ่ือคนที่
คุณรัก สอดคลองกับ โสภณา กิตติรัตน์ชัชวาล (2554) ที่ศึกษาวิจัย เรื่องการตอบสนองต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในสตรีของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กรณีศึกษา: สตรีไทยผู้สูบบุหรี่ในเขตภาคกลาง เพ่ือศึกษาการตอบสนองของสตรีผู้สูบบุหรี่ในเขต
ภาคกลางของประเทศไทยต่อการเปิดรับสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในสตรีของสสส.ชุด "รักจริง...
ไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่" ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในสตรี
ของ สสส. โดยสื่อรณรงค์ท่ีน าเสนอในโทรทัศน์ (ภาพยนตร์โฆษณา) เป็นสื่อที่มีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
มากที่สุด 

ดังนั้นสื่อโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มตัวอย่างเพราะสื่อ
โทรทัศน์สามารถสร้างเนื้อหาที่สร้างจุดความน่าสนใจ เช่น สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความห่วงใย 
สร้างความกลัว หรือสร้างความตระหนักรู้ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงอารมณ์และจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ก็จะท าให้กลุ่มตัวอย่างการรับรู้ และมีทัศนคติทีดีก็จะเกิดแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ได้ 

4. สื่อบุคคลในครอบครัว พบว่า มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างในการรับรู้ข่าวสารและมีทัศนคติที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ เพราะบุคคลคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ภรรยา ลูก พ่ี น้อง 
ปู่ ยา ตา ยาย จะมีความผูกพัน มีความรักความห่วงใยคอยเอาใจใส่ต่อกัน ซึ่งเป็นมิติของ
ครอบครัว โดยสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยในกลุ่มชนชั้นแรงงานยังมีความผูกพัน เป็นเพราะคน
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ในครอบครัวมีการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ดูโทรทัศน์ด้วยกัน ทานอาหารด้วยกัน ความใกล้ชิดของ
ครอบครัวจึงท าให้คนในครอบครัวเกิดความห่วงใยผู้ที่สูบบุหรี่ จึงท าเกิดการบอกล่าวขอร้องให้คน
ในครับครัวเลิกสูบบุหรี่ เช่น แม่และลูก ขอร้องให้พ่อเลิกสูบบุหรี่ หรือพ่อและแม่ขอร้องให้ลูกเลิก
สูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา อุปโยคิน และคณะ(2556 : 198) ที่ศึกษาวิจัย รูปแบบ
การควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหรี่ : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกับ
ระบบการบริการสุขภาพของรัฐระดับชุมชนใน ต าบลศรีค้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากการ
จัดเวทีและเยี่ยมเยียนผู้สูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัวรับทราบว่าแม้ว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคล แต่การสูบบุหรี่จะมีอันตรายต่อผู้อ่ืนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน ดังนั้นการให้สมาชิกใน
ครัวเรือนเป็นผู้กระตุ้นหรือจะให้ค าแนะน าจะมีผลท าให้ผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักว่าการสูบบุหรี่ส่งผล
กระทบต่อผู้อ่ืน ทั้งด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อม การเริ่มต้นที่ให้ความส าคัญกับครัวเรือนจะ
สามารถท าให้ผู้สูบบุหรี่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นต้นเหตุ ของความเจ็บป่วยที่ส่งผลท าความเดือน
ร้อน และเป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง ดังนั้นการให้ความส าคัญกับครัวเรือนซึ่งเป็นศูนย์กลางจะมี
ผลต่อการเลิกบุหรี่ได ้ 

ดังนั้นสื่อบุคคลในครอบครัวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะความรักความห่วงใย
ของคนในครอบครัวมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในเลิกสูบบุหรี่ ดังนั้นองค์กร หน่วยงาน กลุ่มคนที่ท า
หน้าที่รณรงค์ หรือท าด้านนโยบายควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านครอบครัวกลุ่มชนชั้นแรงงาน 
เพราะการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในยุคใหม่จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านสมาชิกคนในครอบครัว ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎี Two step Flow ของ Paul F. Lazarsfeld, 1940 โดยใช้อิทธิพลของบุคคล
ที่มีผลต่อความคิดและการกระท าต่อสมาชิกคนในครอบครัว  

5. สื่อโทรศัพท์มือถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
และทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์ต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
โทรศัพท์มือถือเป็นเพียงแค่ประโยชน์การใช้สอยส าหรับใช้โทรเข้า-ออก หรือรับสายเพียงเท่านั้น 
กลุ่มตัวอย่างบางรายมีโทรศัพท์มือถือที่มีฟังชั่นใช้งานมัลติมีเดียได้แต่ก็ใช้แบบผิวเผิน ซึ่งมีความ
แตกต่างจากกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือเช่น ดูคลิปสื่อวีดีโอ ส่งสติ๊กเกอร์
ไลน์ เป็นต้น ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะไม่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ แต่สื่อ
โทรศัพท์มือถือก็อาจมีความจ าเป็นต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มชนชั้นแรงงานบางกลุ่ม เช่น 
แรงงานขับรถ แรงงานประมง พ่อค้าแม่ค้าหาบแร่แผงลอย แรงงานท างานโรงาน เป็นต้น อาจมี
การใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือในการรับข้อมูลข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ดังนั้นการเปิดรับ
สื่อในแต่กลุ่มชนชั้นแรงงานอาจมีกระบวนการเปิดรับสื่อผ่านช่องทางที่แตกต่างกันออกไป 
สอดคล้องกับ วังทราย อินทะวัน (2553) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสื่อ และการสรร
หาข้อมูลจากสื่อต่างๆ พบว่า ในการเปิดรับสื่อของบุคคลแต่ละคนนั้น จะมีกระบวนการเปิดรับ 
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และการแปลงข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 1.) การเลือกเปิดรับเป็น
ขั้นตอนที่บุคคลมีการเลือกรับสื่อ และเปิดรับสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.) การเลือกให้ความสนใจ
เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะมีการระบุ และเลือกว่าจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดดี  3.) การเลือก
รับรู้ และตีความหมายเป็นกระบวนการที่บุคคลมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และเลือกที่จะตีความ 
4.) การเลือกจดจ าเป็นกระบวนการที่บุคคลจะเลือกที่จดจ าสื่อต่างๆ ดังนั้นการเผยแพร่สื่อรณรงค์
ผ่านโทรศัพท์มือถืออาจต้องใช้เวลา และหาต้องวิธีการสื่อสารผ่านสื่อสือโทรศัพท์มือถือเพ่ือรณรงค์
ไม่สูบบุหรี่ให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง 

6. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน และรายได้ที่แตกต่างกัน คือ ตัวแปรด้านการศึกษากับ
ตัวแปรด้านรายได้เป็นตัวที่ท าให้สะท้อนถึงการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติ กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่จะมี
อายุ 34 ปีขึ้นไป จะมีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่มีอายุ 28-
33 ปี อายุ 23-27 ปี ส่วนอายุ 18-22 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มแรงงาน
ที่มีการศึกษาสูงจะมีอัตราการรู้หนังสือและรับรู้ข่าวสารได้ดี มีความคิดและทัศนคติที่ดี  ตลอดจน
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไปท าให้คนมีศักยภาพในการรับรู้มากขึ้น 
การรณรงค์ก็จะเกิดผลส าเร็จ แต่ถ้าคนที่มีการศึกษาที่ไม่สูงก็จะมีอัตราการรู้หนังสือน้อย มีและ
การรับรู้ข่าวสารได้น้อย ซึ่งสอดคลองกับ Comstock and Other (อ้างถึงในยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 
2534 : 68) อธิบายว่า การเลือกเปิดรับสื่อมวลชนและระดับของการศึกษามีความสัมพันธ์กันกับ
การเปดิรับข่าวสารและเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาธารณชนและมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการเปิดรับ
เนื้อหาด้านบันเทิงจากสื่อ นักวิจัยหลายท่าน อาทิ เคนดอล (Kendall, 1948) ลิงค์และโฮฟ (Link 
and Hopf, 1946) ได้พบว่าผู้รับสารที่มีการศึกษาสูงมักใช้เวลากับสื่อสิ่งพิมพ์ในขณะที่บุคคลที่มี
การศึกษาน้อยมักใช้เวลากับสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และภาพยนตร์ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534 : 68)  

7. ด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-22 ปี มีรายน้อยได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท มีผลต่อการเลือกรับข่าวสาร เนื่องจากมีรายได้น้อยก็จะไม่สนใจการรับรู้ ข่าวสาร
หรือไม่มีการเปิดรับสื่อรณรงค์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างอายุ 34 ปีขึ้นไป อายุ 28-33 ปี และอายุ 23- 27 
ปี จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จะมีความสนใจในการรับรู้ข่าวสารและมีการ
เปิดรับสื่อรณรงค์ โดยรายได้เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูง
มักมีรายได้สูงตามไปด้วย และเมื่อบุคคลมีรายได้สูงขึ้นก็มักจะมีการเลือกใช้สื่อหลายประเภทมาก
ขึ้นเนื่องจากการใช้สื่อในระบบสังคมส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องใช้และมีต้นทุนสูง ท าให้ผู้มีรายได้
มากย่อมมีก าลังการซื้อที่สูง (กาญจนา แก้วเทพ, 2542 : 183) ในขณะที่บุคคลที่มีรายได้ต่ าและมี
การศึกษาน้อยส่งผลให้มีทักษะในการอ่านน้อย ดังนั้นการใช้สื่อโทรทัศน์จึงเป็นที่พอใจมากกว่า
ส าหรับคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทัศน์จัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ความพยายามน้อย (Low Effort) และทักษะ
ต่ า (Low Skills) (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534 : 72) 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าแนวทางการใช้สื่อรณรงค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างได้ และสามารถพัฒนางานวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือหาแนวทางการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างได้ดังนี้ 

1. ผลจากกลุ่มแรงงานก่อสร้างสูบหรือไม่สูบบุหรี่นั้นเกิดจากการเปิดรับข่าวสารกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างเกิดการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ และส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลิกสูบบุหรี่ได้ เพราะฉะนั้นควรมีการวางแผนด้านเชิงนโยบาย ควรมีการออกแบบและผลิตสื่อ
ภาพและข้อความบนซองบุหรี่โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทั้งเชิงลบและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกให้
มีความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือป้องกันจุดอ่ิมตัว หรือความคุ้นชินกับสื่อภาพและข้อความบนซอง
บุหรี่  

2. การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างจะได้ผลนั้นจะต้องใช้สื่อโทรทัศน์ และ
สื่อบุคคลในครอบครัวประกอบกันเพ่ือท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงาน 
เพราะวิธีชีวิตยามว่างของกลุ่มแรงงานจะพักผ่อนด้วยการดูโทรทัศน์ร่วมกันภายในครอบครัว 
ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึงมีส่วนส าคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ โดยการ
สร้างความเข้าใจให้กับคนในครอบครัวของกลุ่มแรงงานเพ่ือไปถ่ายทอดข้อมูล สร้างความเข้าใจ 
และโน้มน้าวใจให้กลุ่มแรงงานเลิกบุหรี่ ควบคู่ไปกับการผลิตสื่อโทรทัศน์โดยใช้เนื้อหาด้านความ
พูกพัน ความรักความห่วงใย ความอาทรของคนในครอบครัว โดยใช้ประเด็น ลด ละ เลิกเพ่ือคนใน
ครอบครัว เช่น เลิกบุหรี่เพ่ือพ่อ เลิกบุหรี่เพ่ือแม่ หรือเลิกบุหรี่เพ่ือลูก และควรใช้สื่อทีวีดิจิตอลที่
เป็นช่องกระแสหลักเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 

3. การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างนอกจากจะใช้สื่อรณรงค์แล้ว ควรเพ่ือ
ช่องทางการรณรงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในรูปแบบของการบูรณา
การเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อาทิ หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านนโยบาย กลุ่มนัก
รณรงค์ และบริษัทก่อสร้าง และการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่โดยใช้วิธีการ หรือเทคนิคการรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ที่ใช้เฉพาะกับกลุ่มแรงงานก่อสร้างอย่างเช่นการใช้กลยุทธขอความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้าง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การเปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้าน
นโยบาย นักรณรงค์ และบริษัทก่อสร้างเพ่ือหาแนวทางในการรณรงค์ร่วมกัน 

     3.2 บริษัทก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ควรร่วมมือจัดท า
โครงการไม่สูบบุหรี่ในไซต์งานก่อสร้างและจ ากัดพ้ืนที่การสูบบุหรี่ โดยควรริเริ่มจากตัวผู้บริหาร 
และระดับหัวหน้าไม่สูบบุหรี่ในไซต์งานก่อสร้างเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่แรงงานก่อสร้าง  
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3.3 บริษัทก่อสร้างควรมีการจัดอบรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ผ่านสมาชิกคนในครอบครัว
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างให้ได้รับความรู้โทษภัยจากการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว 
เพ่ือใช้อิทธิพลของบุคคลที่มีผลต่อความคิดและการกระท าต่อสมาชิกคนในครอบครัวแรงงาน
ก่อสร้าง  

     3.4 บริษัทก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กควรให้ความส าคัญ
ส่งเสริมกบัแผนกหรือฝ่ายพยาบาลประจ าของบริษัทก่อสร้างในการให้ความรู้และให้ค าปรึกษาการ
เลิกสูบบุหรี่กับกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ 

4. งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องการทดลองสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงาน ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงาน ช่องทางการสื่อสารที่ส่งผลกระทบการ

ทดลองสูบบุหรี่ 

5. งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องสื่อบุคคลในครอบครัว การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ 
การสร้างแรงจูงใจ และมิติการสื่อสารของบุคคลในครอบครัว 

6. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรท าเชิงคุณภาพ 
ด้านอิทธิพลของสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่มีผลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดย
จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  จากกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างที่สูบบุหรี่ เพ่ือหาข้อมูลด้านเหตุผลทั้งแง่ลบ และแง่บวกมาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการเลิกสูบบุหรี่ให้กับกลุ่มแรงงานก่อสร้าง  
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