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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 effective media to communicate to construction also 
recommended that the messages should be communicated on a regular basis 
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 เลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
4.69  แสดงผลการทดสอบระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงค์ 104 
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 ลกัษณะทางประชากรดา้นอายแุตกต่างกนั 
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 ลกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพแตกต่างกนั 
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4.73 แสดงผลการทดสอบระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ ี 106 
 ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
4.74 แสดงผลการทดสอบระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ ี 107 
 ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั 
4.75 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 107 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 
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 เลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิย ุและทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ 
4.77 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 108 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ ์และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
 ผ่านสื่อหนงัสอืพมิพ์ 
4.78 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 108 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื และทศันคตต่ิอสือ่รณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
 ผา่นสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
4.79 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 109 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร ์และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร์ 
4.80 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 109 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
 ผ่านสื่อสติก๊เกอร ์

 4.81 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 109 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีแ่ละทศันคตต่ิอ 
 สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่ 

 4.82 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 110 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงคแ์ละทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
 ผ่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์

 4.83 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 110 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
 ผ่านสื่อบุคคลในครอบครวั 

 4.84 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค ์ 110 
 เลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในในทีท่ างานและทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
 ผ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน 
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 4.85 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างระดบัความถี่ 111 
 ในการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อโทรทศัน์ 
 กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อโทรทศัน์ 

 4.86 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างระดบัความ 111 
 ถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อวทิยุ 
 กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อวทิยุ 

 4.87 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างระดบัความถี่ 112 
 ในการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อหนงัสอืพมิพ์ 
 กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
 ประเภทสื่อหนงัสอืพมิพ์ 

 4.88 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างระดบัความถี่ 113 
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 กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
 ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization or WHO) คาดการณ์ว่าการสูบบุหรี่
จะท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้จาก 5.4 ลา้นคนจากปี 2547 เป็น 8.3 ลา้นคนในปี 2573 ซึง่คดิเป็น
รอ้ยละ 10 ของผูเ้สยีชวีติทัว่โลก ส่วนในประเทศไทยจากรายงานสถติขิองส านักควบคุมการ
บรโิภคยาสูบ กรมควบคุมโรค (2554) พบว่าคนไทยมแีนวโน้มสูบบุหรีเ่พิม่ขึน้ และสูบบุหรีทุ่ก
ชนิดรวม 13 ลา้นคน อตัราการสูบบุหรีข่องผูช้ายมจี านวนมากกว่าผูห้ญงิ 20 เท่า มนีักสูบหน้า
ใหม่เกดิขึน้ราว 2-3 แสนคนต่อปีซึง่คนไทยเจบ็ป่วยและเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรจากสาเหตุการ
สบูบุหรีเ่ป็นอนัดบั 3 รองจากการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยัและการดื่มสุราโดยแต่ละปีจะมคีน
ไทยเสยีชวีติจากการสูบบุหรีปี่ละ 42,000-52,000 คน หรอืวนัละ 115 คน  หรอืชัว่โมงละ 6 คน 
(ประกิต วาทสีาธกกจิ, 2549) ด้วยมหตัภยัของบุหรี่ประเทศไทยจงึมคีวามพยายามในการ
ควบคุมการบรโิภคยาสูบ และด าเนินการรณรงคไ์ม่สูบบุหรีเ่ริม่อย่างจรงิจงัตัง้แต่ปี พ.ศ.  2529  
โดยการด าเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมหีลายองค์กรที่เป็นภาคีเครอืข่ายในการ
ขบัเคลื่อน ทัง้ภาครฐั องค์กรพิเศษภายใต้การก ากับของภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชน และ
องคก์ารระหว่างประเทศในการรว่มมอืแบบบูรณาการ  
 ศ.นพ.ประกติ วาทสีาธกกจิ กล่าวว่า กลยุทธ์ในการรณรงคป์รบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการ
สูบบุหรี่ของโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ คอื การรณรงค์โดยให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 
  1)  การใหข้อ้มลูทางสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 
  2)  การใหข้อ้มลูแบบเจาะเฉพาะกลุ่ม (Selective Communication) 
  3)  การใหข้อ้มลูรายบุคคล (Personal Communication) 
 ในปจัจบุนัการรณรงคไ์ม่สูบบุหรีม่แีนวทางโดยการใหข้อ้มลูทีเ่ชื่อถอื ถูกต้อง ชดัเจนทัง้
เชงิบวกและเชงิลบเพื่อสรา้งมติกิารรบัรูข้่าวสารของผูร้บัขอ้มลู ทัง้ทางดา้นการแพทย ์ทางดา้น
สงัคม และทางดา้นวฒันธรรม และการรณรงคไ์มส่บูบุหรีท่ีม่ลีกัษณะเชงิรกุมากขึน้ เช่น การออก
กฎหมายจ านวน 2 ฉบบัซึง่เป็นกลไกส าคญัในการจดัระเบยีบของสงัคมในเรื่องการสูบบุหรี ่คอื
พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 โดยมสีาระเกี่ยวกบัการหา้มโฆษณาทัง้โดย
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ทางตรงและทางออ้ม ในการส่งเสรมิการขายทุกรปูแบบ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สิง่พมิพ ์และการท า
กจิกรรมเพื่อสงัคม  การหา้มจ าหน่ายบุหรีก่บัเดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปีมฉีลากค าเตอืนสุขภาพ
บนซองบุหรีแ่ละการขึน้ภาษีบุหรี ่เป็นต้น และพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่
พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายทีม่ขีอ้บญัญตัเิรื่องการคุม้ครองสทิธขิองผูไ้ม่สูบบุหรีโ่ดยมสีารเกี่ยวกบั
การจ ากดัพืน้ทีสู่บบุหรี่ และการก าหนดสถานทีส่าธารณะใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรี่รวมถงึการผลติ
สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรทศัน์  วทิยุ สติ๊กเกอร์ แผ่นพบัเอกสารโปสเตอร์  ป้ายโฆษณา
อนิเตอรเ์น็ต  สื่อออนไลน์ วดิทีศัน์ สื่ออเิลคโทรนิคส ์สื่อบุคคล และสื่อสารมวลชน รวมถงึการจดั
กจิกรรมการมสี่วนรว่มใหส้อดคลอ้งกบัวนัส าคญั หรอืเทศกาลเพื่อสรา้งการรบัรูข้่าวสารใหเ้ขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มดงัน้ี  
 การรณรงคใ์นกลุ่มสถาบนัครอบครวัโดยการจดัโครงการ “บา้นปลอดบุหรี”่ เพื่อลดการ
รบัควนับุหรีม่อืสองในบา้น และลดความเสีย่งทีท่ าเดก็เริม่สบูบุหรี ่ 
 การรณรงค์ในกลุ่มสตร ีมลูนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีไ่ด้ด าเนินกจิกรรมรณรงค์เพื่อ
ป้องกนัหญงิไทยไม่ใหสู้บบุหรีต่ ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 ซึง่ครอบคุมกลุ่มสตรตีัง้แต่วยัรุ่นหญงิระดบั
มธัยมศกึษาระดบัอุดมศกึษาสตรวียัท างาน และสตรมีคีรรภเ์พื่อการสรา้งค่านิยมใหม่เพื่อป้องกนั
ไมใ่หห้ญงิไทยสบูบุหรี ่“หญงิไทยฉลาดไมเ่ป็นทาสตลาดบุหรี”่  
 การรณรงคใ์นกลุ่มสถานศกึษากระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายสนับสนุนการขบัเคลื่อน
งานโรงเรยีนปลอดบุหรี ่โดยด าเนินการตามแนวทางการปฏบิตัติามแผนยุทธศาสตรก์ารควบคุม
ยาสบูแห่งชาตใินสถานศกึษา เพื่อเป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหคุ้ณครใูนโรงเรยีนต่างๆ ร่วมรณรงค์
ให้โรงเรยีนปลอดบุหรี ่อกีทัง้จะช่วยป้องกนัเยาวชนนักสูบหน้าใหม่ที่จะเกนิขึน้  ซึ่งก าหนดให้
สถานศกึษาทุกระดบัและหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารปฏบิตัิ 
 การรณรงคใ์นกลุ่มทางศาสนา ทางสมาพนัธเ์ครอืข่ายแห่งชาต ิไดร้่วมกบั มลูนิธริณรงค์
เพื่อการไมส่บูบุหรี ่และผูน้ าศาสนาพุทธ ครสิต ์และอสิลาม จดัโครงการ “ศาสนสถานปลอดบุหรี่
ทัว่ประเทศ” ซึง่มกีฏหมายเพื่อควบคุมการบรโิภคยาสูบ และมบีญัญตัไิวอ้ย่างชดัเจนว่าประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่19 พ.ศ. 2553 โดยประกาศฉบบันี้เป็นการก าหนดใหศ้าสนสถาน
เป็นหน่ึงในสถานทีห่า้มสุบบุหรีโ่ดยเดด็ขาด ผูฝ้า่ฝืนจะถูกจบัหรอืมโีทษปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท 
 การรณรงคใ์นกลุ่มสถานพยาบาลและบุคคลากรมลูนิธริณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหรี ่โดยให้
โรงพยาบาลเป็นศูนยก์ลางในการแก้ปญัหาบุหรีแ่ละสุขภาพ ในปีพ.ศ. 2551-2552 ได้ด าเนิน
โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี:่ ศูนยก์ลางการแก้ปญัหาบุหรีแ่ละสุขภาพ ร่วมกบัโรงพยาบาล
ทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลในสงักดัส านักการแพทย ์โดยน าบทบาทหน้าทีข่อง
โรงพยาบาล บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรในโรงพยาบาล กฎหมายคุม้ครองสุขภาพ ผูไ้ม่สูบบุหรี่
ของกระทรวงสาธารณสุข และจรรยาปฏบิตัิของบุคลากรสาธารณสุขในการควบคุมยาสูบของ
องคก์ารอนามยัโลกมาเป็นฐานในการด าเนินโครงการ 
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 การรณรงคพ์ืน้ทีเ่ขตปลอดบุหรีต่าม พ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้มพีื้นที่เขตปลอดบุหรี่ เพื่อป้องกนัสทิธขิองผูท้ี่ไม่ไดสู้บบุหรี ่ซึง่การรณรงค์พืน้ทีเ่ขต
ปลอดบุหรี ่จะมสีญัลกัษณ์หา้มสูบบุหรีใ่นสถานทีป่ลอดบุหรีต่ามกฎหมายก าหนด เช่น พืน้ทีใ่น
อาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้งพืน้ทีเ่ปิดโล่งแต่มหีลงัคา ไดแ้ก่ ส่วนให้บรกิารอาหารของรา้นอาหารไม่
ตดิเครื่องปรบัอากาศ จุดรอรถโดยสารพื้นที่เปิดโล่งไม่มหีลงัคา ได้แก่ สถานที่ออกก าลงักาย 
สนามกฬีา สถานทีส่าธารณะ สนามเดก็เล่น ตลาดทัง้ที่ตัง้เป็นประจ าและชัว่คราว ยานพาหนะ
สาธารณะทุกประเภท เช่น รถเมล ์รถไฟ เรอื แทก็ซี ่ฯลฯ  
 ผลจากร่วมมอืรณรงคใ์นทุกภาคส่วนท าให้อตัราการสูบบุหรีโ่ดยภาพรวมทัว่ไปของคน
ไทยลดลงจากรายงานส านักงานสถติแิห่งชาติผลการส ารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรีแ่ละดื่มสุรา  
ของประชากรตัง้แต่ปีพ.ศ. 2519-2557 พบว่าอตัราการสูบบุหรีข่องประชากรไทยมแีนวโน้ม
ลดลงแต่ในปีพ.ศ. 2557 กลบัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 19.9 ในปีพ.ศ. 2556 เป็น
รอ้ยละ 20.7 ในปีพ.ศ. 2557 โดยผูสู้บบุหรีเ่พิม่ขึน้ทัง้ชายและหญงิจากรอ้ยละ 39.0 เป็น 40.5 
ในผูช้ายและจากรอ้ยละ 2.1 เป็นรอ้ยละ 2.2 ในผูห้ญงิ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 1.1  อตัราการสูบบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป ทีส่บูบุหรี ่พ.ศ. 2519-2557 
แหล่งท่ีมำ : ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, ส านักนโยบายและยทุธศาสตร,์ 2557. 
 
และเมือ่หากพจิารณาจ านวนบุหรีท่ีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2547-
2557 พบว่ากลุ่มวยัท างานระหว่าง 15-59 ปีสูบบุหรีเ่ฉลี่ยต่อวนัมากกว่ากลุ่มวยัอื่นๆ และมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้จาก 10.8 มวนต่อวนัในปีพ.ศ. 2547 เป็น 11.8 มวนต่อวนัในปีพ.ศ. 2557
รองลงมาเป็นกลุ่มเยาวชนสูบบุหรีเ่ฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้จาก 8.6 มวนต่อวนัในปีพ.ศ. 2547 เป็น
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10.1 มวนต่อวนัในปีพ.ศ. 2557 ขณะทีใ่นภาพรวมผูสู้บบุหรีเ่ฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้เช่นกนัจาก 10.4 
มวนต่อวนัในปีพ.ศ. 2547 เป็น 11.4 มวนต่อวนัในพ.ศ. 2557 ดงัภาพ 

 
 
ภำพท่ี 1.2  แผนภูมเิปรยีบเทยีบจ านวนบุหรีท่ีส่บูเฉลีย่ต่อวนัของผูท้ีส่บูบุหรีเ่ป็นประจ า จ าแนก  

     ตามกลุ่มวยั พ.ศ. 2547-2557 
แหล่งท่ีมำ : ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2558. 
 
 อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2543 ไดศ้กึษากลุ่มผูสู้บบุหรี ่
ระบุว่า กลุ่มวยัท างานโดยจ าแนกลกัษณะอาชพีต่างๆ จ านวน 9 อาชพี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คอื กลุ่มวยัท างานที่มกีารใชแ้รงงานเป็นหลกั เช่น คนงานเหมอืงแร่ คนงานก่อสรา้ง เกษตรกร 
พนักงานขบัรถ ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ชาวประมง คนงานเหมอืงแร่ และกลุ่มอาชพีที่มี
ลกัษณะเฉพาะ เช่น ข้าราชการบ านาญ พระภกิษุ และชาวไทยภูเขา พบว่า ทุกกลุ่มอาชพีมี
พฤตกิรรมเสีย่งต่อสุขภาพ 3 ประการหลกัคอื การดื่มสุรา การสูบบุหรี ่การใชย้าบา้ โดยเฉพาะ
ผูช้ายเกอืบทุกอาชพีดื่มสุรามากทีสุ่ด รองลงมาคอืการสูบบุหรี ่และในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาระหว่าง
ปีพ.ศ. 2552-2556 สถานการณ์ปญัหากลุ่มวยัท างานทีป่่วย และตายด้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 
NCD (Non-communicable diseases) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคญัของการสูญเสยีปีสุขภาวะของคน
ไทย 5 อนัดบัแรกเครือ่งดื่มแอลกอฮอลบ์ุหรี/่ยาสูบ HT ไม่สวมหมวกนิรภยั และ คอเลสเตอรอล
ในเลอืดสงู (กระทรวงสาธารณสุข ส านกันโยบายและยทุธศาสตร,์ 2558)  

ส าหรับในกลุ่มแรงงานที่สูบบุหรี่ผู้วิจ ัยได้ศึกษาและพบข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ประสทิธผิลของการด าเนินงานที่เกี่ยวกบัการรณรงค์เลกิสูบบุหรีใ่นกลุ่มแรงงานอยู่จ านวน 4 
ชิน้งาน มดีงันี้  
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 ในปีพ.ศ. 2556-2557 สมาคมส่งเสรมิสทิธชิุมชนเพื่อการพฒันา (ไทยเกรยีง) และ
ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ไดส้ ารวจสถานการณ์การสูบบุหรีแ่ละ
ด าเนินโครงการลดละเลกิบุหรีเ่พื่อคุณภาพชวีติที่ดกีว่าของกลุ่มอาชพีอสิระ ไดแ้ก่ วนิมอเตอร์
ไซคร์บัจา้ง ซาเลง้ของเก่า แม่คา้หาบเร่แผงลอย ในพืน้ทีเ่ขตวฒันา เขตป้อมปราบฯ เขตบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ และ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทัง้หมด 622 ราย ในจ านวนนี้
สมาชกิกลุ่มวนิมอเตอรไ์ซค ์ต.บางจาก เป็นผูท้ีสู่บบุหรีม่ากทีสุ่ด คอื 279 ราย และคดักรองผูท้ี่
สมคัรใจอยากเลกิบุหรีจ่ านวน 60 ราย โดยมกีารท ากจิกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพใหเ้ขา้ใจพษิภยั
ของบุหรี ่และวธิชี่วยใหเ้ลกิบุหรี ่พรอ้มเชญิวทิยากรจากหลายภาคส่วน อาท ิมลูนิธริณรงคเ์พื่อ
การไม่สูบบุหรี ่ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ(Quit line 1600) คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล มาให้ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนให้ค าปรกึษาและบูรณาการร่วมกัน 
อย่างไรกต็าม ขณะนี้มผีูท้ ี่สมคัรใจเลกิบุหรีไ่ดส้ าเรจ็แลว้ 8 ราย ส่วนทีเ่หลอืคอืผูท้ีย่งัไม่ไดเ้ลกิ
แต่ลดจ านวนการสูบบุหรี่ลงอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุเพราะก าลังใจไม่เข้มแข็งพอ มีปญัหา
ครอบครวัเกดิภาวะเครยีด  
 ในปีพ.ศ. 2553 งานวจิยัการบรโิภคยาสูบและการสูบบุหรีม่อืสองในกลุ่มแรงงานยา้ยถิน่
ชัว่คราวในบรบิทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย : กลุ่มแรงงานยา้ยถิน่ชัว่คราวรบัจา้งตดัอ้อย
จงัหวดัสุโขทยังานวจิยัคน้ พบว่า กลุ่มแรงงานทีร่บัจา้งตดัออ้ยแรงงานชายมสีดัส่วนเกนิครึง่หนึ่ง
ของแรงงานทัง้หมดสบูบุหรี ่และส่วนกลุ่มทีไ่ม่สูบบุหรีต่้องสูดดมและไดร้บัควนับุหรีม่อืสองขณะ
อยู่ในทีพ่กัทุกวนัมากกว่าด้านนอกที่พกั เนื่องจากพฤตกิรรมการสูบบุหรีข่องกลุ่มแรงงานที่สูบ
ทุกวนั ปรมิาณการสูบโดยเฉลี่ย 6-10 มวน/วนัประเภทบุหรีท่ี่นิยมสูบ ได้แก่ บุหรี่มวนเองซึ่ง
สะดวกในการหาซือ้ และราคาถูก และกลุ่มตวัอย่างแรงงานมคีวามรูเ้ป็นอย่างดเีกี่ยวกบัพษิภยั
ของบุหรีจ่ากสื่อโทรทศัน์เป็นส่วนใหญ่ในแค้มป์ที่พกัทัง้หมดจะมป้ีายหรอืค าเตอืนที่เขยีนด้วย
ถ่านโดยเดก็เขยีนว่าหา้มสบูบุหรีต่ดิทีป่ระตูหอ้งน ้าจ านวน 1 แคมป์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการอยู่ที่
บ้านพบว่าการได้รบัควนับุหรีจ่ากคนอื่นสูบมากขึน้ก็จะพบผู้สูบหน้าใหม่เพิม่ขึน้ดงัค าพูดของ
กลุ่มแรงงานว่า “เจา้น้อยเมื่อปีทีแ่ลว้มนัไม่ดูดบุหรีน่ะแต่พอเลกิตดัอ้อยกลบัไปบา้นมนักส็ูบเลย
เดีย๋วนี้มนักย็งัสบู” (อนุกูล มะโนทน, สมคดิ จหูวา้, และรุง่ วงศว์ฒัน์, 2553) 
 ในปีพ.ศ. 2553 งานวจิยัประสทิธผิลของโปรแกรมการงดสูบบุหรีข่องพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมป ัน่ทอด้ายจงัหวดันครปฐม มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึประสทิธผิลของโปรแกรม
การงดสูบบุหรีใ่นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ทฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองรว่มกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการวจิยักึ่งทดลอง สรุปไดว้่า โปรแกรมการงดสูบ
บุหรีโ่ดยการประยกุตท์ฤษฎกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองร่วมกบัการไดร้บัแรงสนับสนุนทาง
สงัคม โดยเฉพาะการใหค้ าปรกึษาเพื่อเลกิบุหรี ่สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการงดสูบบุหรี่
ของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัพนกังานโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มอื่นๆ ได ้(พมิพน์ิภา ดศิรนิทรไ์ตรภาดา, 2553) 



   6 

 ในปีพ.ศ. 2553 งานวจิยัเสน้ทางยาเสน้: เกษตรกรผูป้ลูก ผูผ้ลติยาเสน้ ผูจ้ าหน่าย และ
ผู้บรโิภคบุหรีม่วนเอง พบว่า ผู้บรโิภคเป็นปลายทางสุดท้ายของเส้นทางยาเส้น และผู้บรโิภค
ส่วนใหญ่มรีายไดน้้อยการศกึษาน้อยและเป็นเกษตรกรผูใ้ชแ้รงงานทีอ่ยู่ในวยักลางคนขึน้ไปโดย
พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคส่วนหนึ่งเคยบรโิภคบุหรีซ่องมาก่อน และบางคนกบ็รโิภคทัง้สองประเภทที่
เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องจากค่าใชจ้่ายในการบรโิภคบุหรีม่วนเองน้อยมากประมาณสปัดาหล์ะไม่ถงึ 
20 บาทและกว่ารอ้ยละ 90 ผูบ้รโิภคราบถงึพษิภยัของการบรโิภคบุหรีใ่นระดบัสูงอย่างไรกต็าม
เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างบุหรีซ่องกบับุหรีม่วนเองพบว่าการตระหนักต่อพษิภยัของบุหรีม่วนเอง
อยูใ่นระดบัต ่ากว่าบุหรีซ่อง (บวัพนัธ ์พรหมพกัพงิ, และคณะ, 2553) 
 แรงงงานหลกัอกีหนึ่งกลุ่ม  คอื แรงงานก่อสรา้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ถอืเป็นกลุ่ม
ใหญ่และเป็นก าลงัส าคญัของการขบัเคลื่อนเศษฐกจิ และพฒันาประเทศ  กล่าวคอื ประชากร
แฝงทีย่า้ยเขา้สู่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประสบปญัหากบัการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม 
ความผนัผวนของสภาพดนิฟ้าอากาศและอุปสรรคจากศตัรูพชืท าให้ล้มเหลวจากการประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมจงึตอ้งยา้ยถิน่ฐานเขา้สู่เมอืงหลวงเพื่อหาอาชพีอื่นทีส่รา้งรายไดห้าเลีย้ตนเอง
และครอบครวัโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมอืไม่มคีวามรู้ความสามารถจงึต้องขายแรงงาน
ก่อสรา้ง หรอืทีเ่รยีกว่ากรรมกรก่อสรา้ง (ประกาย หร่ายลอย, และสมหมาย แจ่มกระจ่าง, 2554) 
แรงงานก่อสรา้งทีม่าจากภาคเกษตรกร ซึง่เขา้มาใชช้วีติในกรุงเทพมหานคร มาท างานก่อสรา้ง
ทีต่อ้งเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ หรอืเป็นอนัตรายซึง่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจติใจรวมถงึการปรบัตวั
ดา้นต่างๆ อนัอาจส่งผลต่อคุณภาพชวีติของคนงานก่อสรา้งได ้ซึง่คุณภาพชวีติทีด่คีอืชวีติทีเ่ป็น
สุขประกอบดว้ยองค์ประกอบ 4 ดา้นคอืดา้นร่างกายดา้นจติใจดา้นสงัคมและดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(ธนกฤต ชยัถวลัยว์งศ์, และรศัมน กลัยาศริ,ิ 2556)  
 ดงันัน้การใช้ชวีติทีต่่างคนต่างทีม่าของภูมลิ าเนาต่างกนัท าให้ไม่เกดิความสมัพนัธ์เอื้อ
อาทรกนัท าใหเ้กดิการละแวงกนัภายในกลุ่มแรงงานก่อสรา้งดว้ยกนั ทีพ่กัอาศยัอยู่อย่างแออดัมี
ลกัษณะแบ่งเป็นห้องติดๆ กนัมุงด้วยสงักะสี การท างานต้องใช้แรงอย่างมากในการแบกหาม 
และมคีวามเสีย่งต่ออุบตัเิหตุ สวสัดกิารต่างๆ ของแรงงานก็ไม่ไดร้บัเท่าทีค่วร มรีายไดน้้อยตาม
ค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่าที่รฐับาลก าหนด การท างานค่อนขา้งที่จะต้องตรงต่อเวลาและตามเวลาที่
ก าหนดโดยตัง้แต่ 07.30-17.30 น. และท างานล่วงเวลา ตัง้แต่เวลา 18.30-22.30 น.ซึง่ไดค้่าแรง
เท่ากบัการท างานในเวลาปกต ิปจัจยัเหล่าน้ีท าให้แรงงานก่อสรา้งเกดิสภาวะเครยีดต่อการใช้
ชวีติ ซึ่งก่อใหเ้กดิส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย และจติใจจงึท าใหแ้รงงานก่อสรา้งหาทางออก
ดว้ยการพึง่สารเสพตดิทีถู่กกฎหมาย เช่น เครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์่วยใหล้มืความทุกข ์เครื่องดื่มชู
ก าลงัช่วยให้มแีรงท างาน  และการสูบบุหรี่ช่วยให้คลายความเครยีดซึ่งสารเสพตดิที่กล่าวถึง
เหล่านี้ บุหรี่ ถือได้ว่ามคีวามถี่ในการบรโิภคต่อวนัมากที่สุด และแรงงานก่อสรา้งสามารถสูบ
บุหรี่ในขณะท างาน สูบบุหรี่ในแคมป์ที่พกั หรอืสูบบุหรี่บรเิวณใดก็ได้ในไซต์ก่อสร้างเพราะ
นายจ้างไม่เข้มงวดเรื่องการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่ที่ได้รบัควนับุหรี่ 
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มอืสอง เน่ืองจากในแคมป์มคีนจ านวนมากใชช้วีติอยู่รวมกนั และท างานในพื้นที่เดยีวกนัจงึท า
ใหผู้ท้ ีไ่มไ่ดส้บูบุหรีย่ากต่อการหลกีเลีย่งในการรบัพษิภยัของควนับุหรีม่อืสอง (อนุกูล มะโนทน , 
สมคดิ จหูวา้, และรุ่ง วงศ์วฒัน์, 2553) สอดคลอ้งกบั งานวจิยัหลายเรื่องทีช่ีว้่าผูป้ระกอบอาชพี
บางกลุ่มตกเป็นเป้าหมายส าคญัของบรษิทัผูผ้ลติยาสูบ (Giovino et al. 2000; TTAC exchange 
2003; Paavola et al. 2001 อ้างถงึใน บุปผา ศริริศัม ีและคณะ, 2556: 85) เช่น กลุ่มแรงงานที่
ใชก้ าลงัแรงงาน เช่น กรรมกร เกษตรกร คนงานก่อสรา้งมกัจะสบูบุหรีจ่ดั เนื่องจากการท างานที่
เหน็ดเหนื่อย และมรีปูแบบซ ้าเดมิท าให้สูบบุหรีห่ลายมวนต่อวนั และแรงงานกลุ่มนี้จงึมกัไม่
ประสบความส าเรจ็ในการเลกิสบูบุหรี ่(บุปผา ศริริศัม ีและคณะ, 2556: 85-86) 
 ดงันัน้การสูบบุหรี่ของแรงงานก่อสร้างอาจก่อให้เกิดต้นทุนแก่ผู้สูบ คอื รฐับาล และ
สงัคมในรปูของค่าบุหรี ่ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล รายไดท้ีสู่ญเสยีไปจากการขาดงาน การ
สูญเสยีผลติภาพในการท างาน และการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี ่ญาต ิ
หรอืครอบครวัต้องเสยีเวลาทีต่้องไปดูแลผู้ป่วยจากการสูบบุหรี ่ (รงัสติ ศรจติต,ิพริุณา พลศริ,ิ 
และฐติมิา สทิธพิงษ์พานิช, 2556) และนอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อ ครอบครวั ชุมชน สงัคม 
จนถึงระดบัปญัหาของประเทศเพราะหากมกีารสูญเสยีแรงงานก่อสร้างเหล่าน้ีอาจท าให้เกิด
ปญัหาผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานย่อมส่งผลกระทบต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เพราะอาชพีแรงงานก่อสร้างเปรยีบเสมอืนรากฐานของการพฒันาประเทศ การรณรงค์ไม่สูบ
บุหรีใ่นปจัจุบนัถอืได้ว่ามกีารเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สื่อโทรทศัน์ สื่อ
วทิยุ สื่อหนังสอืพมิพ ์สื่อนิตยสาร ที่เป็นสื่อกระแสหลกั หรอืสื่อประเภทสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกจิ 
สื่อกจิกรรม และการจดัเวทสีมัมนา เป็นต้น ซึ่งถอืได้ว่าในภาพรวมประสบความส าเรจ็สามารถ
ท าใหอ้ตัราการสูบบุหรีข่องคนไทยลดลงตามล าดบัแต่ในขณะเดยีวกนัยงัมผีูสู้บบุหรีซ่ึง่เป็นกลุ่ม
แรงงานก่อสรา้งทีม่าจากภาคเกษตรกรและสูบบุหรีเ่ป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้ 
 ดงันัน้การศกึษา การรบัรูข้า่วสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อสื่อ
รณรงคก์ารเลกิสูบบุหรีใ่นเขตกรุงเทพมหานครจงึมคีวามส าคญั เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น
แหล่งศูนย์กลางทางเศษฐกิจของความเจรญิ และเป็นศูนย์รวมของข่าวสารเทคโนโลยซีึ่งกลุ่ม
แรงงานก่อสรา้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูล และรบัรูข้่าวสารการรณรงคไ์ม่สูบบุหรีไ่ดง้่าย และยงัไม่มี
การศกึษาเกีย่วกบัการรณรงคไ์มส่บูบุหรีใ่นกลุ่มแรงงานก่อสรา้งอย่างจรงิจงั ทัง้นี้ผูว้จิยัตระหนัก
ถึงความส าคญัในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดยผู้วิจยัต้องการศึกษา
คน้ควา้วจิยัการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ และศกึษาทศันคตทิีส่่งผลถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
กลุ่มแรงงานก่อสรา้งให้สูบบุหรีล่ดน้อยลง หรอืเลกิสูบบุหรี ่ โดยคาดหวงัว่าขอ้มูลในงานวจิยันี้
จะเกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชนและผูเ้กีย่วทีข่อ้งในการรณรงคไ์ม่สูบ
บุหรี ่เพื่อพฒันาสื่อรณรงค์และเป็นแนวทางการใช้สื่อรณรงค์ให้เขา้ถงึกลุ่มแรงงานก่อสรา้งได้
อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจและน าไปสู่ภาวะการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงาน
ก่อสรา้งในอนาคตได ้
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1.2  ปัญหำน ำกำรวิจยั 
 

 1.2.1 การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครที่มต่ีอการ 
รณรงคเ์ลกิสบูบุหรีห่รอืไม่ 
 1.2.2 ทศันคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มต่ีอการรณรงค์เลกิสูบ
บุหรีห่รอืไม ่
 1.2.3 ทศันคติการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่มผีลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน 
กรงุเทพมหานครหรอืไม ่
 
1.3  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 
 1.3.1 เพื่อศกึษาการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครที่
มต่ีอการรณรงคเ์ลกิสบูบุหรี ่
 1.3.2 เพื่อศกึษาทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอการรณรงค์
เลกิสบูบุหรี ่
 1.3.3 เพื่อศกึษาทศันคตมิผีลต่อพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานคร 
 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
  
 1.4.1 งานศึกษางานวิจยัครัง้นี้จะท าให้ทราบถึงการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์และ
ทศันคตทิีม่ต่ีอการรณรงคเ์ลกิสบูบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานคร 
 1.4.2 ผลการวจิยันี้จะเกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชนและผู้
เกี่ยวที่ขอ้งในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อพฒันาสื่อรณรงค์และเป็นแนวทางการใชส้ื่อรณรงคใ์ห้
เขา้ถงึกลุ่มแรงงานก่อสรา้งไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อสรา้งแรงจงูใจและน าไปสู่ภาวะการลด ละ เลกิ
สบูบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในอนาคตได ้
 1.4.3 ผลการวจิยันี้เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจดา้นการรณรงค์ไม่สูบบุหรีส่ามารถน าผลการวจิยัไป
คน้คว้าขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและสามารถน าไปอ้างองิหรอืใช้เป็นแนวทางในการศกึษารูปแบบการ
สื่อสารและช่องทางการสื่อสารทีม่ผีลต่อการเลกิสบูบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อไปในอนาคต 
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1.5  สมมติฐำนกำรวิจยั 
 
 1.5.1 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการ  
รบัรูข้า่วสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
 1.5.2 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อทศันคตขิองกลุ่ม
แรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
 1.5.3 การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธต่์อทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
 1.5.4 ทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
 

1.6  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

 1.6.1 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เพื่อ การรบัรูข้า่วสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงาน
ก่อสรา้งที่มต่ีอสื่อรณรงค์การเลกิสูบบุหรีใ่นเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยขอ้มูลประชากร
ของผูต้อบแบบสอบถามการรบัรูข้่าวสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีม่ต่ีอ
สื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่

1.6.2 การศึกษาวิจยัเรื่องการรบัรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้จิยัใชก้าร
เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิโีควต้า (Quota Sampling) ผู้วจิยัใชเ้กณฑจ์ากการจดทะเบยีนทุน
ประกอบการ และการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลอืกบรษิทั
ก่อสร้างโดยคดัเลือกตามเกณฑ์และวตัถุประสงค์ที่เป็นกลุ่มก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาเกบ็รวบรวมขอ้มลูช่วงเดอืนกุมภาพนัธ-์เมษายน 2559 
 1.6.3 ประชากรทีศ่กึษาครัง้นี้ศกึษาจากกลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปที่
สบูบุหรีแ่ละท างานในเขตกรงุเทพมหานครการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และไดใ้ชสู้ตรการ
หาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเชื่อมัน่ไวท้ี่ 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอย่างไวท้ี่ 5% ดงัสูตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973, p. 
125) โดยเกบ็กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 
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1.7  นิยำมศพัทเ์ชิงปฏิบติักำร 
 
 1.7.1 การรบัรู้ข่าวสาร หมายถึง สื่อรณรงค์ที่กลุ่มแรงงานก่อสร้างรบัรู้ข่าวสารการ
รณรงคไ์มส่บูบุหรีผ่่านช่องทางสื่อ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์โทรศพัทม์อืถอื โปสเตอร ์
ป้ายสติก๊เกอร ์ กจิกรรมรณรงค์ ภาพและขอ้บนซองบุหรี่ บุคคลในครอบครวั และบุคคลในที่
ท างาน 
 1.7.2 สื่อมวลชน หมายถงึ โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์ทีก่ลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีไ่ดเ้หน็ 
ไดย้นิ ไดฟ้งั การรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
 1.7.3 สื่อใหม่ หมายถงึ โทรศพัท์มอืถอื ใช้สื่อสารในรปูแบบเนื้อหาระบบดจิทิลัที่กลุ่ม
แรงงานก่อสรา้งทีไ่ดเ้หน็ ไดย้นิ ไดฟ้งั การรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
 1.7.4 สื่อเฉพาะกจิ หมายถงึ โปสเตอร ์ป้ายสติก๊เกอร ์กจิกรรมรณรงค์ ภาพและขอ้บน
ซองบุหรี ่กจิกรรมรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่ทีก่ลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีไ่ดเ้หน็ ไดย้นิ ไดฟ้งั การรณรงคไ์ม่
สบูบุหรี ่
 1.7.5 สื่อบุคคล หมายถงึ บุคคลในครอบครวั พ่อ-แม่ แฟน/ภรรยา ลูก และบุคคลในที่
ท างาน หวัหน้า เพื่อน ทีเ่ตอืนใหเ้ลกิสบูบุหรี ่ 
 1.7.6 ทศันคติ หมายถึง กลุ่มแรงงานก่อสร้างมทีศันคติต่อการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อ
รณรงค ์ได้แก่ โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ โทรศพัท์มอืถอื โปสเตอร ์ป้านสติก๊เกอร ์ กจิกรรม
รณรงค ์ภาพและขอ้บนซองบุหรี ่บุคคลในครอบครวั และบุคคลในทีท่ างาน 
 1.7.7 พฤตกิรรม หมายถงึ กลุ่มแรงงานก่อสรา้งมพีฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรีเ่มื่อมรีบัรู้
ขา่วสารผ่านสื่อรณรงค ์
 1.7.8 การรณรงคเ์ลกิสูบบุหรี ่หมายถงึ สรา้งการรณรงค์ให้กลุ่มแรงงานก่อสรา้งเขา้ใจ
เกีย่วกบัโทษและพษิภยัของบุหรีโ่ดยมุง่เน้นใหเ้กดิผลส าเรจ็เพื่อน าไปสู่การเลกิสบูบุหรี ่
 1.7.9 กลุ่มแรงงานก่อสรา้ง หมายถงึ ผู้ใช้แรงงานที่มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปทีม่ทีกัษะ
และไมม่ทีกัษะดา้นงานฝีมอืก่อสรา้งซึง่ท างานโดยใชแ้รงงานแลกเปลีย่นกบัค่าจา้งทัง้รายวนัหรอื
รายเดอืน ทีท่ างานอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การศกึษาวจิยัเรื่องการรบัรูข้่าวสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อ
สื่อรณรงคก์ารเลกิสบูบุหรีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศ้กึษา ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาโดยมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
 
 2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการรบัรูข้า่วสาร 
 2.2  แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต ิ
 2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการรณรงคท์างการสื่อสาร 
 2.4  แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่
 2.5  แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรของผูร้บัสาร 
 2.6  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้ข่าวสาร 
 
 การรบัรูข้่าวสาร เป็นแนวคดิหนึ่งที่มุ่งศกึษาถงึระดบัการรบัรู ้และวธิกีารทีบุ่คคลต่างๆ 
จะรบัรูถ้งึข่าวสารต่างๆ ตลอดจนผลการรบัรูท้ ัง้ทางบวก และทางลบต่อข่าวสารนัน้ๆ โดยตาม
การศกึษาของวไิล  พศิาลชนะกุล (2551) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัแนวคดิการรบัรูข้่าวสาร และ
การเลอืกรบัขา่วสาร พบว่า การเปิดรบัหรอืการรบัรู ้(Exposure) เป็นกระบวนการทีบุ่คคลไดร้บั
สิง่กระตุ้นต่างๆ ที่มาจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล สื่อสิง่พมิพ ์หรอืสื่ออื่นๆ เป็นต้น โดย
บุคคลแต่ละคน จะมกีารแปลความหมายของสื่อต่างๆ ต่อไป ไมว่่าจะเป็นการแปลความหมายใน
ทางบวก หรอืทางลบกต็าม ดงันัน้ การเปิดรบัสื่อ (Media Exposure) จงึมคีวามส าคญัเป็นอย่าง
มาก เพราะผู้ผลติสื่อ จะต้องมคีวามรูใ้นการผลติสื่อ และสารต่างๆ โดยใช้หลกัการต่างๆ เช่น 
หลกัการทางจติวทิยา หลกัการใชง้านของสื่อ ตลอดจนการตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผูร้บัสาร 
2 ลกัษณะ คอื 

1) พฤตกิรรมการรบัสื่อเชงิเครื่องมอื (Instrumental Viewing Behavior) เป็นการเปิด 
รบัสื่อทีบุ่คคลหรอืผูร้บัสารจะตอ้งมกีารใชค้วามพยายาม หรอืความตัง้ใจในการรบัฟงัสื่อประเภท
ต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อท าใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งมากยิง่ขึน้ 
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2) พฤตกิรรมการรบัสื่อเชงิพธิกีรรม (Ritualistic/Habitual Viewing Behavior) เป็นการ
ทีบุ่คคลมกีารเลอืกเปิดรบัสื่อหรอืรบัสารทีไ่ม่ได้มเีป้าหมาย หรอืขอ้มลูใดเป็นพเิศษ และไม่ได้มี
การตัง้จุดมุ่งหมายว่า จะได้รบัขอ้มูลอะไรจะสื่อต่างๆ ที่เปิดรบั เป็นต้น หรอือาจจะกล่าวได้อกี
ทางหนึ่งว่า เป็นการรบัขอ้มลูขา่วสาร โดยไมไ่ดมุ้ง่เน้นขา่วสารใดๆ เฉพาะ เป็นตน้ 

นอกจากนี้จากการศึกษา วไิล พศิาลชนะกุล (2551) ได้สรุปประเดน็เกี่ยวกบัการรบัรู้
ขา่วสารของบุคคล จะมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 

1) การทีบุ่คคลมกีารแสวงหาขอ้มลู (Information Seeking) เนื่องจากบุคคลนัน้หากมี
ความต้องการ หรอืมคีวามประสงค์ที่จะได้ขอ้มูลใดขอ้มูลหนึ่ง ก็จะท าการสบืค้น และแสวงหา
ขอ้มลูนัน้ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ทีบุ่คคลตอ้งการ 

2)  การทีบุ่คคลมกีารเปิดรบัขอ้มลู (Information Receptivity) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูตาม
แหล่งต่างๆ เช่น การเปิดรบัขอ้มูลที่มาจากสื่อประชาสมัพนัธ ์สื่อโทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ์ สื่อวทิย ุ
หรอืสื่อในรปูแบบดจิติอลต่างๆ เป็นตน้ 

3)  การทีบุ่คคลมกีารเปิดรบัประสบการณ์ (Experience Receptivity) เพื่อท าใหเ้กดิการ
ประเมนิสื่อว่าสื่อทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารมา เป็นไปในทางบวก คือ เหน็ดว้ย หรอืเป็นไปในทางลบ 
คอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืต่อสารสื่อหรอืขอ้มลูนัน้ๆ เป็นตน้ 

จากการศกึษาขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้นมคีวามสอดคลอ้งกบั วงัทราย อนิทะวนั (2553) ที่
ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบักระบวนการเปิดรบัสื่อ และการสรรหาขอ้มลูจากสื่อต่างๆ พบว่า ในการ
เปิดรบัสื่อของบุคคลแต่ละคนนัน้ จะมกีระบวนการเปิดรบั และการแปลงข้อมูลที่แตกต่างกนั 
โดยจะขึน้อยูก่บัปจัจยัต่างๆ ตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

1) การเลอืกเปิดรบั (Selective Exposure) เป็นขัน้ตอนทีบุ่คคลมกีารเลอืกรบัสื่อ และ
เปิดรบัสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มอียู่รอบตวั ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ขอ้มูลในสื่อสิง่พมิพ์ สื่อ
โทรทศัน์ สื่อวทิย ุสื่ออนิเตอรเ์น็ต หรอืสื่อแบบสงัคมออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ 

2) การเลอืกใหค้วามสนใจ (Selective Attention) เป็นขัน้ตอนทีบุ่คคลจะมกีารระบุ และ
เลอืกว่าจะรบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากแหล่งใดด ีเช่น มาจากความสะดวกสบายของตน หรอืมาจาก
ความช านาญ ค่านิยม หรอืประเภทของสื่อทีม่ ีเช่น การทีบุ่คคลมกีารใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการ
เปิดรบัสื่อ เพราะสามารถเขา้ถงึได้ง่าย อกีทัง้ เป็นสื่อที่มอียู่ใกล้ตวั และสามารถสบืค้นข้อมูล
ต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก เช่น การใช ้google เพื่อหาขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการ เป็นตน้ 

3) การเลอืกรบัรู ้และตคีวามหมาย (Selective Perception and Interpretation) เป็น
กระบวนการทีบุ่คคล มกีารเปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร และเลอืกทีจ่ะตคีวาม เช่น การตคีวามทางบวก 
การเหน็ดว้ย การเหน็พอ้ง หรอืการตคีวามทางลบ เช่น ไม่เหน็ดว้ย ต่อต้านสื่อ และอื่นๆ ตามที่
สื่อประเภทต่างๆ มกีารน าเสนอขอ้มูลข่าวสารมา ซึ่งบุคคลจะตคีวามแตกต่างกนัอนัเป็นผลมา
จากประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ และปจัจัยอื่นๆ ที่บุคคลได้ประสบพบเจอมา หรือ
แมก้ระทัง่การไดร้บัผลประโยชน์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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4) การเลอืกจดจ า (Selective Retention) เป็นกระบวนการทีบุ่คคลจะเลอืกทีจ่ดจ าสื่อ
ต่างๆ โดยการจดจ านี้ สามารถมทีัง้ในทางบวก และทางลบได ้เพราะการจดจ า บุคคลสามารถ
จดจ าในเรื่องที่ด ีที่ตนเองต้องการ หรอืได้รบัประโยชน์ และหากมเีรื่องทางลบ เรื่องรา้ยต่างๆ 
บุคคลกจ็ะจดจ าไดด้ ีเพื่อท าให้บุคคลนัน้สามารถหลกีเลีย่งได ้ไม่เกนิความขดัแยง้ไดใ้นอนาคต 
นอกจากนี้ ตามการศกึษาของ Todd Hunt and Brent d. Ruben (1993, pp. 65, อ้างถงึใน 
วงัทราย อนิทะวนั, 2553) ไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบักระบวนการเปิดรบัสื่อ และการรบัข่าวสาร ซึง่
จะมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัแตกต่างกบัการศกึษาดงักล่าว คอื 

 4.1) ความต้องการ (Need) การทีบุ่คคลจะมกีารรบัรูส้ ื่อข่าวสารต่างๆ ไดน้ัน้ บุคคล
จะต้องมคีวามต้องการที่จะรบัรู้ก่อน ถงึจะท าให้เกดิกระบวนการรบัรูส้ ื่อมากยิง่ขึ้น แต่หากว่า
บุคคลนัน้ ไม่มคีวามต้องการ ไม่ว่าข้อมูลที่ได้รบัจากสื่อจะดเีพยีงใด ก็ท าให้บุคคลนัน้ รบัรูไ้ด ้
แต่การรบัรูข้า่วสาร กจ็ะไมค่งอยู ่คงทน และบุคคลกอ็าจจะลมืขา่วสารทีร่บัรูใ้นทีสุ่ด 

 4.2) ทศันคต ิและค่านิยม (Attitude and Values) เป็นปจัจยัทีบุ่คคลแต่ละคนนัน้ จะ
มคีวามคดิเหน็ หรอืทศันคตต่ิางๆ ต่อการรบัรูส้ ื่อ และข่าวสารต่างๆ โดยหากบุคคลนัน้ มคีวาม
คดิเห็น ทศันคติที่เป็นที่ยดึมัน่ ถือมัน่ แต่สื่อมกีารน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มคีวามขดัแย้งต่อ
ความเชื่อ ค่านิยมของบุคคล บุคคลนัน้ ก็จะเกดิความคดิเหน็ในเชงิลบ และเกดิอคตต่ิอสื่อที่มี
การน าเสนอขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ดว้ย 

 4.3) เป้าหมาย (Goal) เป็นปจัจยัที่บุคคลแต่ละคนนัน้ มเีป้าหมายที่แตกต่างกนัใน
การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง และจะท าให้บุคคลมกีารค้นหาข้อมูล และแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่แตกต่างกนั เช่น บางคนชอบเพลง กจ็ะมแีนวเพลงเป็นของตนเอง และในการ
สบืคน้เพื่อแสวงหาขอ้มลูขา่วสาร กจ็ะแตกต่างกนัไปตามเพลงทีต่นเองชื่นชอบ เป็นตน้ 

 4.4) ความสามารถ (Capability) เป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคน จะมี
ความสามารถหรอืทกัษะในการรบัฟงั การแปลความจากสื่อต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนั โดยสื่อแต่ละ
ประเภทนัน้ จะมกีารใชเ้นื้อหา และวธิกีารน าเสนอที่แตกต่างกนัไป เช่น สื่อวทิยุทีม่กีารใชเ้สยีง
เพยีงอย่างเดยีวกบัสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่กีารใชภ้าพ และเสยีงประกอบ โดยบุคคลเมื่อเหน็ภาพ 
และเสยีงที่เป็นโฆษณา หรอืข่าวสารประเภทเดยีวกนั ก็อาจจะตคีวาม และมรีะดบัการรบัรู้ที่
แตกต่างกนัดว้ย 

 4.5)  การใช้ประโยชน์ (Utility) เป็นกระบวนการที่บุคคลแต่ละคนจะมอง และ
พจิารณาว่า สื่อที่มกีารน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แต่ละประเภทมคีุณประโยชน์อย่างไร และ
ขอ้มูลข่าวสารทีน่ าเสนอมานัน้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองไดม้ากหรอืน้อย
เพยีงพอ ซึ่งจะส่งผลใหบุ้คคลมกีารประเมนิว่าสื่อใดมปีระโยชน์ และจะท าการรบัรูส้ ื่อนัน้ต่อไป
หรอืไม ่
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  4.6) ลลีาในการสื่อสาร (Communication Style) เป็นวธิกีารที่ผู้ผลติสื่อ จะต้องมี
รูปแบบหรอืการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อท าให้เกดิประสทิธภิาพในการบรหิารขอ้มูลในสื่อ 
เพื่อท าใหเ้ขา้ถงึต่อผูร้บัสื่อหรอืบุคคลทีช่ม ฟงั อ่านสื่อต่างๆ นัน้ได ้

 4.7)  สภาวะ (Context) เป็นช่วงเวลาหรอืสภาวะ หรอืสถานการณ์ทีบุ่คคลนัน้ ไดร้บัรู้
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เช่น การที่บุคคลอยู่ในช่วงสภาวะเสยีใจ ก็อาจจะท าให้การรบัรูส้ ื่อต่างๆ 
เป็นไปในทางลบได ้

 4.8)  ประสบการณ์ และนิสยั (Experience and Habit) เป็นคุณลกัษณะทีบุ่คคลแต่ละ
คน จะมลีกัษณะนิสยั และมปีระสบการณ์ในการด ารงชีวติที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลท าให้สื่อที่
บุคคลไดร้บั มคีวามชอบหรอืมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 

การศกึษาดงักล่าวขา้งต้น ยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาของมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
(2556) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อ และการเลอืกรบัขา่วสารต่างๆ พบว่า 

1) ปจัจยัทางดา้นผูร้บัสาร แต่ละคน จะมรีะดบัหรอืมกีระบวนการรบัรูข้่าวสารทีแ่ตกต่าง
กนั อนัเป็นผลมาจากค่านิยม ความเชื่อ ประสบการณ์ ลกัษณะการด ารงชวีติ และปจัจยัอื่นๆ 
ควบคู่กนั 

2) ปจัจยัทางดา้นสาร โดยบุคคลแต่ละคนนัน้ จะมกีารแปลสารหรอืแปลขอ้ความต่างๆ 
จากสื่อทีไ่ดร้บั ค่อนขา้งแตกต่างกนั ซึง่จะเป็นผลมาจากขอ้มลูของสารนัน้ ทีใ่นบางครัง้ อาจจะมี
การน าเสนอมาไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้อง หรอืไม่มคีวามเป็นธรรม กจ็ะส่งผลท าใหบุ้คคลเกดิการ
ต่อตา้นสารนัน้ๆ ได ้

3) ผู้ส่งสาร เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรบัส่งสาร โดยผู้ส่งสาร มีความหมายหลาย
อย่าง เช่น ผูส้่งสารที่เป็นบุคคล ทีส่ามารถพูด อ่าน เขยีนต่างๆ ได้ หรอืผูส้่งสารที่เป็นลกัษณะ
เชงิสญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

4) สื่อ เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีท่ าใหส้ามารถนัน้ สามารถเขา้ไปถงึกบับุคคลหรอืผูร้บั
สารได ้ดว้ยวธิกีาร เช่น การเหน็ (Seeing) การไดย้นิ (Hearing) การสมัผสั (Touching) การได้
กลิน่ (Smelling) และการลิ้มรส (Tasting) เป็นต้น และสื่อในปจัจุบนัน้ี จะมคีวามแตกต่างกนั 
และมหีลายประเภท เช่น สื่อสิง่พมิพ์ สื่อโทรทศัน์ สื่อวทิยุ สื่ออนิเตอรเ์น็ต หรอืดจิติอล หรอืสื่อ
สงัคมออนไลน์ ที่จะมีกระบวนการ และวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันตามแต่
คุณลกัษณะของสื่อประเภทนัน้ๆ 

 
2.1.1 ประเภทของส่ือท่ีใช้ในการส่ือสาร 
Seers (1969, pp. 2-6) ไดก้ล่าวถงึประเภทของสื่อทีใ่ชใ้นการสื่อสารสามารถแบ่งได้

ออกเป็น 3 ประเภทคอื 
1) สื่อบุคคลหมายถึงตัวคนที่น ามาใช้ในการสื่อสารกับผู้ร ับสารในลักษณะ

เผชญิหน้าเป็นสื่อที่ใช้กนัมากในกลุ่มประชาชนทัว่ไปเครื่องมอืของสื่อบุคคลมทีัง้ที่เป็นค าพูด  
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กรยิาท่าทางการแสดงออกทางอากปักริยิาการใชส้ื่อบุคคลในการสื่อสารนัน้สามารถท าไดท้ัง้ใน
รูปของการสนทนากบัผู้รบัสารเพยีงคนเดยีวหรอืในรูปของการประชุมกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วย
ผูร้บัสารมากกว่า 1 คนกไ็ด ้สื่อบุคคลหรอืการสื่อสารด้วยค าพูดนัน้มี 2 แบบคอืแบบที่เป็น
ทางการ (Formal Oral Communication) เช่นการอภปิรายการบรรยายการประชุมการประกาศ
ขา่วการใหส้มัภาษณ์การสมัมนาและแบบทีไ่ม่เป็นทางการ (Informal Oral Communication) คอื
การพูดจาสนทนาปราศรยัต่างๆ ในการพูดทีเ่ป็นทางการนัน้ผูพู้ดจะต้องพูดใหผู้้ฟงัสนใจเขา้ใจ
ประทบัใจเกิดศรทัธาแล้วยงัอาจจะมวีตัถุประสงค์อื่นๆ ในทางการพูดด้วยเช่นเพื่อให้ข่าวสาร
ความรูเ้พื่อชกัจงูใจเพื่อกระตุน้เรา้อารมณ์เพื่อก่อใหเ้กดิการปฏบิตักิารหรอืท าใหรู้ส้กึซาบซึง้ทัง้นี้
อาจกล่าวไดว้่าจดุมุง่หมายจะมไีดท้ัง้จดุมุง่หมายทีเ่ปิดเผยหรอืจดุมุง่หมายทีป่กปิด 

2) สื่อเฉพาะกจิหมายถงึสื่อทีถู่กผลติขึน้มาโดยมเีนื้อหาเฉพาะและมจีุดมุ่งหมาย
หลกัอยู่ทีผู่ร้บัสารเฉพาะกลุ่มสื่อประเภทน้ีไดแ้ก่หนังสอืคู่มอืจุลสารแผ่นพบัใบปลวิป้ายประกาศ
และโปสเตอรเ์อกสารแจกการจดันิทรรศการการสาธติเป็นต้นขอ้ดขีองสื่อประเภทนี้กค็อืผูส้่งสาร
สามารถน าข่าวสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงไปสู่กลุ่มผู้รบัสารกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่เป็นเป้าหมายที่
ตอ้งการใหร้บัสารไดโ้ดยตรง 

3) สื่อมวลชนหมายถึงสื่อที่สามารถน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้ร ับสารซึ่ง
ประกอบดว้ยคนจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเรว็ภายในเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนัและสามารถท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทศันคตทิี่ไม่ฝงัแน่นไดไ้ดแ้ก่หนังสอืพมิพ ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazines) 
วทิยุ (Radio) โทรทศัน์ (Television) ภาพยนตร ์ (Films) หรอืวดิโีอ (Video) อนิเทอรเ์น็ต 
(Internet)  

จากการศึกษาดงักล่าวข้างต้นท าให้ผู้วจิยัพบว่า การเปิดรบั หรอืการเปิดรบัข่าวสาร 
ต่างๆ นัน้ จะต้องมกีารอาศยักระบวนการ และองค์ประกอบต่างๆ เป็นอย่างมากเพื่อท าให้เกดิ
การตอบสนองต่อความการของผูร้บัสื่อต่างๆ ได ้และมปีจัจยัทีส่ าคญัประกอบดว้ย 

 1) การเลือกเปิดรบัหรอืเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) ที่เป็นกระบวนการของบุคคล ที่จะเลอืกเปิดรบัหรอืเลอืกที่จะสนใจในข่าวสารหรอื
ข้อมูลต่างๆ ที่มอียู่ในสื่อแต่ละประเภท ตามความถนัด ความชอบ หรอืตามโอกาสที่บุคคล 
สามารถเปิดรบัสื่อได ้

 2) การเลอืกรบัรูห้รอืเลอืกตคีวาม (Selective Perception or Selective) ทีเ่ป็น
กระบวนการของบุคคลทีม่กีารวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรปุตคีวามตามความหมายของสารทีส่่ง 
ต่อมาว่า เป็นสารทีใ่หค้วามรู ้เป็นสารทีใ่หก้ารสนับสนุน หรอืเป็นสารทีม่ปีระโยชน์ต่อบุคคลนัน้ๆ 
ที่จะน าไปสู่การปฏิบตัิ หรอืการน าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลที่เปิดรบั
ข่าวสารอกีทัง้ การตคีวาม จะเป็นผลมาจากองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจ ความเชื่อ 
ทศันคติหรอืความคดิเห็น ปจัจยัทางด้านสถานภาพส่วนบุคคล หรอืแม้กระทัง่จากค าบอกเล่า
หรือจากประสบการณ์ที่บุคคลนัน้ ประสบพบเจอมา เป็นต้น แต่การศึกษาของส านักงาน  
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อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (2556) ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ได้มีการน าเสนอเกี่ยวกับ 
กระบวนการรบัรู้สื่อหรอืขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งจะนัยที่ส าคญั คอื (1) การรบัรู้แบบเหมารวม 
(Stereotype) (2) การรบัรูแ้บบมอีคตหิรอืความโน้มเอยีง (Bias) และ (3) การรบัรู ้แบบสุดขัว้
(Black or White)โดยบุคคลแต่ละบุคคล จะมองว่า สื่อทีม่กีารน าเสนอแบบเลอืกขา้ง หรอืมกีาร
น าเสนอขอ้มลูในทางเดยีว จะเป็นสื่อทีม่กีารน าเสนอขอ้มลูขา่วสารแบบเหมารวม โดยบุคคลหาก
มคีวามพงึพอใจที่จะรบัรู้แบบเหมารวม ก็จะมองว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้อง หรอืเป็นเรื่องที่ควรท า  
เช่น การเลอืกขา้งของหนังสอืพมิพต่์างๆ ทีม่กีารน าเสนอขอ้มลูทางการเมอืง หรอืการเลอืกขา้ง
ของโทรทศัน์ดจิติอลของพรรคการเมอืงต่างๆ ซึง่ส่งผลท าใหบุ้คคลเกดิการครอบง าทางความคดิ 
และจะปฏเิสธความถูกต้องหากอีกฝ่ายหรอืสื่ออีกประเภทได้มกีารน าเสนอข้อมูลข่าวสารจรงิ 
หรอืถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 3) การเลอืกจ า (Selective Retention) เป็นกระบวกการที่บุคคลจะเลอืกจดจ าถึง
ขอ้มลูขา่วสารทีม่กีารน าเสนอในสื่อต่างๆ หากเป็นข่าวสารทีบุ่คคลคดิว่า ถูกต้องเหมาะสม หรอื
เป็นประโยชน์ต่อบุคคลนัน้ๆ กจ็ะมกีารเลอืกรบัข่าวสารต่างๆ และพยายามจดจ าขอ้มลูข่าวสาร
นัน้ๆ  

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
 

2.1.2 ความหมายของทศันคติ 
 ทศันคติ (Attitude) เป็นความคดิเห็นที่บุคคลทุกคน มคีวามคดิเป็นของตนเอง ซึ่งมี
นกัวชิาการต่างๆ ไดม้กีารน าเสนอแนวคดิเกีย่วกบัทศันคต ิดงัต่อไปนี้ 

Fishbein (1967: 6) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ทศันคต”ิ หมายถงึสภาพความพรอ้ม
ของสมอง และประสาทการจดัระบบมวลประสบการณ์อทิธพิลภายนอกและภายในทีม่ต่ีอบุคคล
ในการทีจ่ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งต่อสภาวการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ 
 Clifford (1971, อา้งถงึใน วุฒชิยั อารกัษ์โพชฌงค ์2554: 25) ใหค้วามหมายทศันคตวิ่า 
ทศันคต ิคอือารมณ์ทีซ่บัซอ้นของบุคคลในการทีจ่ะยอมรบัหรอืไม่ยอมรบั ชอบหรอืไม่ชอบต่อสิง่
ต่างๆ เช่น บุคคล สถาบนั หรอื เรือ่งราวของสงัคม  
 ประภาเพญ็ สุวรรณ (2542: 1) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ทศันคติ” หมายถึง 
ความคดิที่บุคคลจะมจีากการทีบุ่คคลได้รบัอทิธพิลหรอืมสี่วนร่วมต่างๆ จากสภาพแวดลอ้มทัง้
ภายใน และภายนอก 
 ฉลอง ภริมยร์ตัน์ (2521: 42) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ทศันคต”ิ หมายถงึ ปจัจยัทีเ่กดิ
จากการเรยีนรูห้รอืการไดร้บัประสบการณ์มใิช่เป็นสิง่ทีไ่ดร้บัมาแต่ก าเนิด และเป็นสิง่ชีแ้นวทางใน
การแสดงพฤตกิรรมกล่าวคอืมทีศันคตทิีด่จีะมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้หาหรอืแสดงพฤตกิรรมนัน้ตรงกนั
ขา้มกบัทศันคตทิีไ่มด่จีะมแีนวโน้มไม่เขา้หาโดยการถอยหนีหรอืต่อต้านการแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ 
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ซึ่งทัศนคติสามารถจากบุคคลหนึ่ งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ งได้ อีกทัง้ทัศนคติ เป็นสิ่งที่สามารถ
เปลีย่นแปลงได้เนื่องจากทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่ดม้าจากการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ถา้การเรยีนรูป้ระสบการณ์นัน้เปลีย่นแปลงไปทศันคตกิเ็ปลีย่นแปลงตามไปดว้ย 

สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสทิธุ ์(2534: 100) ไดก้ล่าวไวว้่าทศันคตหิมายถงึความรูส้กึนึกคดิของ 
บุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะแสดงออกให้เหน็จากค าพูดหรอืพฤตกิรรมทีส่ะท้อนทศันคตนิัน้
คนแต่ละคนมมีทีศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งมากน้อยแตกต่างกนัทศันคตแิมจ้ะเป็นนามธรรมแต่เป็น
สิง่ทีเ่ป็นจรงิเป็นจงัส าหรบับุคคลทีม่ทีศันคตนิัน้ๆ 
 สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2543: 79) ไดอ้ธบิายความหมายของเจตคตหิรอืทีเ่รยีกอกีอย่าง
หนึ่งว่า ทศันคต ิหมายถงึความรูส้กึหรอืท่าทขีองบุคคลวสัดุสถาบนั และสถานการณ์ต่างๆ 
 Shiffman and Kanuk (2000, อ้างถงึใน มานิตา จนัทรเ์ศรษฐ ี2551: 8) ใหค้วามหมาย
ทศันคตวิ่า ทศันคต ิคอืความโน้มเอยีงทีบุ่คคลเรยีนรูเ้พื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะ
ทีพ่งึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด โดยทศันคตขิองบุคคลจะสะทอ้นมุมมองทีม่ต่ีอ
สภาพแวดลอ้ม และในขณะเดยีวกนักม็อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและการแสดงออกของบุคคล 
 จากแนวคดิ และทฤษฎทีีก่ล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า ทศันคต ิหมายถงึสิง่ทีเ่กดิจากการ
เรยีนรู้หรอืได้รบัประสบการณ์มใิช่สิง่ที่ได้มาแต่ก าเนิดเป็นความรู้สกึนึกคดิหรอืความคดิซึ่งมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดก้ารแสดงออกของทศันคตมิี 2 รปูแบบคอื 
(1) ทศันคตใินเชงิบวก (Positive attitude) คอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในทางที่พงึพอใจหรอื
ในทางยอมรบั (2) ทศันคตใินเชงิลบ (Negative attitude) คอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในลกัษณะที่
ไมพ่งึพอใจไมเ่หน็ดว้ยหรอืไมย่อมรบั เป็นตน้ 
 
 2.1.3 การเกิดทศันคติ 
 ทศันคตนิัน้เกดิจากการเรยีนรู้ ซึง่มกีระบวนการทีค่่อนขา้งซบัซอ้น ส าหรบัปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อการเกดิทศันคตขิองบุคคลนัน้มทีัง้ทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม เตมิศกัดิ ์ คทวณิช 
(2548: 314-315 อา้งถงึใน นายวุฒชิยั อารกัษ์โพชฌงค,์ 2554 ) จ าแนกรายละเอยีดดงันี้ 
 วฒันธรรม (Culture) แต่ละสงัคมจะมวีฒันธรรมเป็นตวัก าหนดแบบแผนเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินชวีติของคนในสงัคม ดงันัน้วฒันธรรมจงึมอีทิธพิลต่อความคดิ ความเชื่อและความรูส้กึ
ของคนในสังคมอย่างมากด้วยเหตุนี้คนในสังคมเดียวกันจึงมกัแสดงพฤติกรรมออกมาใน
แนวทางเดยีวกนั เช่น คนอเมรกินับางรฐัจะมวีฒันธรรมในการรงัเกยีจสผีวิจงึมผีลท าใหค้นในรฐั
นัน้มทีศันคติที่ไม่ดต่ีอคนผวิเหลอืงและผวิดา พฤตกิรรมที่แสดงออกมาจงึมกัจะลอบท าลาย
ทรพัยส์นิและท ารา้ยคนต่างผวิอยูเ่สมอ เป็นตน้ 
 ครอบครวั (Family) เป็นสถาบนัทางสงัคมแห่งแรกทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตขิองบุคคลเป็น
อยา่งมากทัง้นี้เนื่องจากเดก็มกัจะมคีวามคดิและความเชื่อทีค่ลอ้ยตามค าอบรมสัง่สอนของพ่อแม่ 
ดงันัน้ทศันคติต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงที่ได้รบัการปลูกฝงัจากครอบครวัมาแล้วจงึมกัจะเปลี่ยนแปลง 
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ไดย้าก ดว้ยเหตุนี้จงึพบว่าทศันคตขิองพ่อแม่กบัลูกจงึมคีวามคลา้ยคลงึกนัมาก เช่น พ่อ แม่มี
ความเชื่อทางศาสนาอย่างเคร่งครดั  ลูกมกัจะเคร่งครดัต่อศาสนาไปด้วยประสบการณ์ 
(Experience) ทีบุ่คคลไดร้บัจะมสี่วนส าคญัต่อการเกดิทศันคตขิองบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งไดท้ัง้ 
ทางบวกและทางลบ รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงทศันคตทิีม่อียูเ่ดมิ เช่น คนป่วยทีม่ปีระสบการณ์
จากการที่ถูกพยาบาลตวาดบ่อยๆ จงึมทีศันคตทิี่ไม่ดต่ีอนางพยาบาลหรอืโรงพยาบาล เดก็
อนุบาลจะมทีศันคตทิีด่ต่ีอคร ูเพราะมปีระสบการณ์ว่าครใูจด ีสวยพดูเพราะ เป็นตน้ 
 อทิธพิลของกลุ่มทางสงัคม (Social Group) ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงานกลุ่ม
ดงักล่าวจะมอีทิธพิลต่อการเกดิทศันคตไิปทศิทางหนึ่งทศิทางใดไดง้่าย โดยเฉพาะในเดก็วยัรุ่น 
ทัง้นี้เนื่องจากความเป็นเพื่อนยอ่มท าใหเ้กดิความใกลช้ดิสนิทสนม โดยเฉพาะเพื่อทีม่อีายุรุ่นราว
คราวเดยีวกนัดว้ยแลม้กัจะมคีวามคดิทีค่ลอ้ยตามกนัได ้
 สื่อมวลชน (Mass Communications) ไดแ้ก่ หนังสอืพมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร ์
แมก้ระทัง่อนิเตอรเ์นต เหล่านี้จะมบีทบาทสาคญัต่อการชกัจงูใหบุ้คคลเกดิทศันคตต่ิอสิง่หนึ่งสิง่
ใดไป ในทศิทางใดกไ็ด ้ทัง้นี้เนื่องจากสื่อมวลชนทัง้หลายจะท าหน้าทีป้่อนขอ้มลู ข่าวสารรวมทัง้
แสดงความคดิเห็นต่อบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงัคมอยู่ตลอดเวลา  ดงันัน้ผู้บรโิภค
ข่าวสารจงึมกัถูกโน้มน้าวความคิดจากสื่อมวลชนได้ง่ายถ้าบุคคลผูร้บัข่าวสารขาดวจิารณญาณ
ในการรบัขอ้มลูทีด่พีอ 

จากขอ้มลูดงักล่าวสามารถสรุปแนวคดิเรื่องการเกดิทศันคตไิด้ คอื ทศันคตเิป็นผลพวง
จากประสบการณ์และการเรยีนรู ้ฉะนัน้ประสบการณ์และการเรยีนรูน้ัน้ เกดิขึน้ไดจ้าก 

1) แบบแผนทางวฒันธรรมทีส่ ัง่สมและถ่ายทอดกนัมา 
2)  อทิธพิลของการเลีย้งดจูากครอบครวั 
3)  อทิธพิลจากประสบการณ์ท่านมา 
4)  อทิธพิลของกลุ่มทางสงัคม ผ่านทางความสมัพนัธท์างสงัคมของมนุษย ์
5)  อทิธพิลจากสื่อมวลชน ทีจ่งูใจและโน้มน้าวความคดิและทศันคติ จงึสามารถกล่าวได้

ว่า อทิธพิลทัง้ 5 ประการ ย่อมมผีลต่อการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์อนัก่อใหเ้กดิทศันคตใินเรื่อง
ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัไป 

 
2.1.4 องคป์ระกอบของทศันคติ 
นักวิชาการจ านวนไม่น้อย ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติไว้คล้ายคลึงกันดัง

ตวัอยา่งต่อไปนี้คอื (Triandis, 1971: 2-3) กล่าวถงึองคป์ระกอบพืน้ฐานของทศันคตไิว้ 3 ส่วน 
1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Cognitive component) ไดแ้ก่ความรู ้และความคดิ

ทีบุ่คคลมต่ีอสิง่เรา้ซึ่งอาจเป็นบุคคลกลุ่มหรอืสภาวการณ์ใดๆ ความรู ้และความคดิดงักล่าวจะ
เป็นส่วนก าหนดลกัษณะ และทศิทางของทศันคตขิองบุคคลกล่าวคอื ถ้าบุคคลมคีวามรู ้และการ
ตดิต่อกบัสิง่เรา้ไดค้รบถว้นแลว้บุคคลจะมทีศันคตต่ิอสิง่เรา้ไปในทางบวกหรอืทางลบชดัเจนขึน้ 
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2) องค์ประกอบด้านความรูส้กึ (Affective component) ได้แก่ อารมณ์หรอื
ความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอสิง่เรา้อารมณ์หรอืความรูส้กึดงักล่าวจะเป็นสิง่ก าหนดลกัษณะ และ
ทศิทางของทศันคตขิองบุคคลกล่าวคอืถ้าบุคคลมอีารมณ์หรอืความรูส้กึทีด่ต่ีอสิง่ใดบุคคลกจ็ะมี
ทศันคตทิางบวกต่อสิง่นัน้แต่ถ้าบุคคลมอีารมณ์หรอืความรูส้กึไม่ดต่ีอสิง่ใดบุคคลจะมทีศันคติ
ในทางลบ 

3) องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavior component) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมของ
บุคคลที่แสดงออกต่อสิง่เรา้อย่างใดอย่างหนึ่งพฤตกิรรมดงักล่าวจะเป็นสิง่ที่บอกลกัษณะ และ
ทศิทางของทศันคตขิองบุคคลกล่าวคอืถา้พฤตกิรรมของบุคคลทีจ่ะแสดงออกต่อสิง่เรา้นัน้ชดัเจน
แน่นอนทศันคตกิย็อ่มมลีกัษณะเป็นบวก หรอืลบชดัเจนแน่นอน 

การศึกษาดงักล่าวข้างต้น มคีวามสอดคล้องกบัการศึกษาของ ประภา เพ็ญสุวรรณ 
(2542: 3) กล่าวถงึองคป์ระกอบของทศันคตไิวด้งันี้ 

1) องคป์ระกอบทางดา้นพุทธปิญัญา (Cognitive component) ไดแ้ก่ความคดิซึง่
เป็นองค์ประกอบทางด้านที่มนุษย์ใช้ในการคดิความคดินี้อาจจะอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งที่ต่างกัน
ขึน้อยูก่บัความคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่เรา้ 

2) องค์ประกอบทางด้านท่าทคีวามรูส้กึ (Affective component) เป็นส่วน 
ประกอบทางดา้นอารมณ์ความรูส้กึซึ่งจะเป็นตวัเร้าความคดิอกีต่อหนึ่งถ้าบุคคลมคีวามรูส้กึที่ดี
หรอืไม่ดขีณะทีค่ดิถงึสิง่ใดสิง่หนึ่งแสดงว่าบุคคลนัน้มคีวามรูส้กึในดา้นบก และลบตามล าดบัต่อ
สิง่นัน้ 

3) องคป์ระกอบทางดา้นการปฏบิตัิ (Behavior component) เป็นองคป์ระกอบที่
มแีนวโน้มในทางปฏบิตัหิรอืถา้มสีิง่เรา้ทีเ่หมาะสมจะเกดิการปฏบิตัอิยา่งใดอย่างหนึ่ง 
 
 2.1.5 การเปล่ียนแปลงทศันคติ 
 การเปลีย่นแปลงทศันคตนิัน้ สามารถท าไดท้ัง้นี้ขึน้อยูก่บัจากการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล 
และความยากงา่ยทีแ่ตกต่างกนั  แต่ในบางทศันคตกิต็อ้งอาศยัเวลาในการเปลีย่นแปลง ทศันคต ิ
เตมิศกัดิ ์คทวณชิ (2548: 315 อา้งถงึใน วุฒชิยั อารกัษ์โพชฌงค,์ 2554 ) กล่าวว่ามนีักจติวทิยา
ไดเ้สนอวธิกีารในการเปลีย่นทศันคตทิีม่ผีลต่อพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคต่์อสงัคมไว้ ดงันี้ 
 การชกัจงู (Persuasion) ชกัชวนหรอืเกลีย้กล่อม ทศันคตหิลายอย่างในตวับุคคลอาจ
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัจากการได้รบัการอธบิายให้เหตุผลและชี้แนะโดยเฉพาะถ้า
บุคคลนัน้เป็นทีไ่วว้างใจหรอืไดร้บัความศรทัธาและเชื่อถอื ยิง่ถ้าทัง้สองฝ่ายสามารถทีจ่ะแสดง
ความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนัได้อย่างอสิระด้วยแลว้ยิง่จะได้รบัความส าเรจ็ในการเปลี่ยนทศันคติ
มากกว่าการไดร้บัฟงัเพยีงฝา่ยเดยีว 
 การเปลี่ยนกลุ่ม (Group Change) อทิธพิลจากความคดิของกลุ่มหรอืสงัคมจะท าให้
บุคคลในกลุ่มเกดิการคล้อยตามไดง้่าย ดงันัน้ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงทศันคตขิองบุคคลเป็น
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รูปแบบใดอาจท าได้โดยให้บุคคลนัน้ยา้ยเขา้ไปในกลุ่มที่มทีศันคตติามรูปแบบนัน้ เช่น ถ้า
ตอ้งการใหเ้ลกิอบายมขุกใ็หย้า้ยไปเขา้กลุ่มผูป้ฏบิตัธิรรม เป็นตน้ 
 ลา้งสมอง (Brain Washing) เป็นวธิกีารลบลา้งความเชื่อเก่าเพื่อสรา้งความเชื่อใหม่ขึน้
แทนดว้ยวธิกีารต่างๆ โดยทัว่ไปมกัจะเป็นการใหข้อ้มลูดา้นดกีบัเรือ่งทีต่้องการจะเปลีย่นทศันคติ 
ขณะเดยีวกนัก็ให้ขอ้มูลทางลบกบัสิง่ที่เป็นทศันคตเิดมิ วธิกีารเปลี่ยนทศันคตดิ้วยวธิกีารล้าง
สมองนี้โดยทัว่ไปผูน้ าประเภทเผดจ็การมกันิยมน ามาใชก้บัประชาชนทีต่นปกครองอยู่ 
  การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เป็นการเปลีย่นแปลงทศันคตอิกีวธิหีนึ่งโดยใชก้าร
ชกัชวนใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลหนัมาใหค้วามสนใจหรอืเปลีย่นแปลงความคดิและความเชื่อใน
สิง่ทีต่นตอ้งการ โดยทัว่ไปมกันิยมใชส้ื่อมวลชนเป็นเครือ่งมอืในการโฆษณาชวนเชื่อซึง่เป็นวธิทีี่
ไดผ้ลดมีากกว่าวธิอีื่น ทัง้นี้เนื่องจากสื่อมวลชนสามารถเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารทีต่้องการน าเสนอ
ไปไดอ้ย่างกวา้งขวางและทัว่ถงึ อกีทัง้ยงัสามารถก าหนดความถี่เพื่อยา้ยสิง่ทีเ่ป็นเป้าหมายใน
การชวนเชื่อไดต้ามความประสงค ์นอกจากนี้ยงัเป็นวธิทีีส่ามารถใชไ้ดด้กีบักลุ่มชนจ านวนมากๆ 
อกีด้วย ดงันัน้จงึมกัจะพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ถ้าต้องการเปลี่ยนความคดิทางการเมอืงหรอื
ตอ้งการใหป้ระชาชนสนบัสนุนตนแลว้มกัจะใชก้ารโฆษณาชวนเชื่อเป็นเครือ่งมอืส าคญั 
 การให้ประสบการณ์ (Experience) การให้ประสบการณ์โดยตรงกบับุคคลในเรื่องที่
ประสงคเ์กดิการเปลีย่นแปลงทศันคตนิัน้ นบัว่าเป็นวธิกีารอกีวธิหีนึ่งทีส่ามารถสรา้งทศันคตใิหม่
ใหก้บับุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าต้องการใหเ้กดิการเปลีย่นทศันคตขิองผูท้ีน่ิยมสูบบุหรี่ กใ็หไ้ปเหน็
บุคคลทีป่ว่ยเป็นโรคต่างๆ ทีเ่กดิจากการสบูบุหรี ่เป็นตน้  
 

2.1.6 อิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม  
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2532: 159 อ้างถงึใน พงษ์สนัต์ เสนียศ์รสีกุล, 2556) กล่าวว่า 

ทศันคต ิเกดิจากการรบัรูแ้ละ การตอบสนองต่อสิง่เรา้ ดงันี้  
1) การรบัรูห้รอืการใหค้วามสนใจ (Receiving Attending) บุคคลจะถูกกระตุ้นให ้

รบัทราบว่ามสีิง่เรา้บางอย่างปรากฏอยู่และบุคคลนัน้จะมคีวามยนิดี หรอือยู่ในสภาวะจติใจที่
พรอ้มจะรบั สิง่เรา้หรอืใหค้วามสนใจต่อสิง่เรา้นัน้ๆ การรบัหรอืการใหค้วามสนใจนี้ เป็นขัน้ของ
สภาพจติใจในการรบัหรอืการใหค้วามสนใจ ซึง่แบ่งเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัทีเ่กดิจากความ
ตระหนักในความถูก ผดิ ระดบัทีเ่กดิจากความเตม็ใจทีจ่ะรบัสิง่มากระตุ้น และระดบัทีเ่กดิจาก
การเลอืกทีจ่ะรบัหรอืไมร่บัตามความสนใจของตนเอง  

2) การตอบสนอง (Responding) เป็นพฤตกิรรมทีต่่อเนื่องจากการรบัรูโ้ดยบุคคล
จะให ้ความสนใจอยา่งเตม็ทีเ่มือ่มสีิง่เรา้มากระตุ้นต่อความรูส้กึ และท าใหเ้กดิพอใจ เตม็ใจ และ
ความยนิยอม ที่ตอบสนองต่อความรูส้กึที่ได้รบัสิง่เรา้มากระตุ้น ซึ่งเป็นเพยีงความรูส้กึขัน้ต้น
เท่านัน้ อาจยงัยนืยนัไม่ไดแ้น่นอน ว่าบุคคลนัน้จะมทีศันคตหิรอื ค่านิยมต่อสถานการณ์หรอืสิง่
เรา้นัน้อยา่งไร  
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 2.1) การใหค้่า (Valuing) เป็นขัน้ทีบุ่คคลจะท าปฏกิริยิา หรอืมพีฤตกิรรมที่
แสดงออก ถงึการยอมรบัหรอืรบัรูใ้นสิง่นัน้ ว่าเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าส าหรบัตนเอง หรอืการแสดงว่า
ตนเองมคี่านิยมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  

 2.2) การจดักลุ่ม (Organization) เนื่องจากค่านิยมทีเ่กดิขึน้ในบุคคลมหีลาย
ชนิดจงึมคีวามจ าเป็นจะต้องจดัระบบของค่านิยมต่างๆ ใหเ้ขา้กลุ่ม โดยพจิารณาความสมัพนัธ์
ระหว่าง ค่านิยมเหล่านัน้  

 2.3) การแสดงลกัษณะตามค่านิยมทีย่ดึถอื (Characterization) พฤตกิรรม
ในขัน้นี้จะแสดง ให้เหน็ได้โดยบุคคลจะสรา้งปรชัญาชวีติส าหรบัตนเอง ด้วยการคดิและตัง้
กฎเกณฑต่์างๆ เพื่อการปฏบิตัติน โดยพจิารณาถงึเหตุผลทางดา้นศลีธรรม จรรยา และ
ประชาธปิไตย เป็นตน้ 
 จากความหมายขา้งต้นแสดงว่า ทศันคตก่ิอใหเ้กิดแรงจูงใจ (Motivation) หมายถงึ 
สภาวะภายในจติใจของบุคคลที่พรอ้มจะกระตุ้นเพื่อน าไปสู่พฤตกิรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และแรงจงูใจเป็นผูก้ าหนดใหเ้กดิพฤตกิรรม ทีจ่ะใหท้ าหรอืละเวน้สิง่ต่างๆ ดงั ภาพที ่3 ดงันี้  
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 :  อทิธพิลของทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม 
 
 จากภาพที่ 3 จะสงัเกตได้ว่าเมื่อบุคคลมทีศันคติไปทางใดก็จะเกดิแรงจูงใจไปใน
แนวทางนัน้ และจะต้องแสดงออกในดา้นพฤตกิรรมในแนวเดยีวกนั ฉะนัน้การเปลีย่นทศันคติ
อาจท าให้พฤตกิรรมถูกเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งนักจติวทิยา เชื่อกนัว่า ทศันคต ิ เป็นตวัท านาย
พฤตกิรรม ดงันัน้การที่จะใหค้นเปลี่ยนพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเปลีย่นทศันคตขิอง
บุคคลก่อน และการแสดงพฤตกิรรมกส็ามารถกระท าทีม่าจากสาเหตุอื่นๆ ได ้เช่น บรรทดัฐาน
ทางสงัคม ความเคยชนิ ความคาดหวงั หลงัจากแสดงพฤตกิรรมแลว้เป็นตน้  
 

2.1.7 การวดัทศันคติ 
 บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธ์ (2535: 236 อ้างถงึใน พงษ์สนัต์ เสนียศ์รสีกุล, 2556) กล่าว
ว่า การวดัทศันคตมิหีลกัการเบือ้งตน้ ทีต่อ้งท าความเขา้ใจ 3 ประการ คอื  

1) เนื้อหา (Content) การวดัทศันคต ิต้องมสีิง่เรา้เขา้ไปกระตุ้น ใหแ้สดงกริยิาท่า
ทีอ่อกมา สิง่เรา้โดยทัว่ไปไดแ้ก่ เนื้อหาทีต่อ้งการวดั  

2) ทศิทาง (Direction) การวดัทศันคตโิดยทัว่ไปก าหนดใหท้ศันคตมิทีศิทางเป็น
เสน้ตรง และต่อเนื่องกนัในลกัษณะเป็นซา้ย ขวา หรอืบวก ลบ  

แรงจงูใจ ทศันคต ิ พฤตกิรรม 
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3) ความเขม้ขน้ (Intensity) กริยิาท่าทหีรอืความรูส้กึทีแ่สดงออกต่อสิง่เรา้นัน้ มี
ปรมิาณ มากน้อยแตกต่างกนั ถ้ามคีวามเขม้ขน้สูงไม่ว่าจะเป็นในทศิทางใดกต็ามจะมคีวามรูส้กึ
หรอืปฏกิริยิา ทีร่นุแรงมากกว่าทีม่คีวามเขม้ขน้น้อย (Oppenheim, 1966 : 106) 
  การศกึษาทศันคตมิมีาตัง้แต่สมยัแรกเริม่ของจติวทิยาสงัคม โดยไดร้บัความสนใจจาก 
นักจติวทิยาสงัคมในทุกยุคทุกสมยั เพราะทศันคตมิผีลในทุกดา้นต่อชวีติมนุษยใ์นทุกๆ แง่มุม 
อาท ิศาสนา การศกึษา การเมอืงการปกครอง การเลีย้งดู การแข่งขนั การสื่อสาร เป็นต้น ดว้ย
เหตุนี้ทศันคติจงึมคีวามส าคญั และนักจติวทิยาจงึมพียายามคดิค้นและพฒันาวธิกีารต่างๆ 
เพื่อทีจ่ะวดัทศันคตขิองคน (Scott, 1975 : 265)  
 การวดัทศันคต ิ ส่วนใหญ่นักจติวทิยาจะเป็นผูด้ าเนินการ โดยใหค้วามสนใจในรปูแบบ
ของการวดัชนิดต่างๆ ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทฤษฎกีารวดัทางจติวทิยา (Psychometric Theory) ไดถู้กพฒันาและน ามา 
ใชอ้ยา่งกวา้งขวางเกีย่วกบัการวดัทศันคต ิ(สุวชัรยี ์เดชาธรอมร, 2544 : 13-18)  
 เนื่องจากทศันคตแิละค่านิยมมแีนวโน้มทีจ่ะคงตวัหรอือนุรกัษ์สภาพเดมิ อกีทัง้มทีศันคติ
ในสงัคมหลายสงัคม หรอืแทบทุกสงัคมที่ขดัแย้งกบัความถูกต้องที่คนส่วนใหญ่ยดึถือความ
ถูกตอ้งดงักล่าวท าใหม้นุษยพ์ยายามเปลีย่นแปลงทศันคตทิีไ่ม่ถูกต้อง เช่น เรื่องรงัเกยีจผวิ หรอื
แมแ้ต่ค่านิยมที่ชอบทานปลาน ้าจดืดบิของชาวอีสาน ดงันัน้จงึมนีักวชิาการพยายามสรา้งวธิี
เปลีย่นแปลงทศันคตกิบัค่านิยม เราไดก้ล่าวมาแล้วว่าทศันคตคิอืสิง่ทีเ่ราเรยีนรูม้าและเกาะกนั
เป็นกลุ่มมศีกัยภาพทีจ่ะบงการพฤตกิรรม ส่วนค่านิยมนัน้เป็นแกนกลางของทศันคตทิัง้กลุ่ม  
 การวดัทศันคต ินัน้ถอืว่าเป็นเรือ่งทีย่ากมาก เพราะเท่ากบัวดัสิง่ทีว่ดัไม่ได้ นักวชิาการก็
จะหาวธิโีดยการสรา้งเครื่องมอืวดัขึน้มาเรยีกว่าสเกล (scale) ซึ่งหมายความว่าเป็นวธิทีีส่รา้ง
เครือ่งมอืโดยการใชป้ระเดน็ต่างๆ ของแต่ละเรื่องทีจ่ะวดัมาชัง่น ้าหนัก และใหค้ะแนนว่าขอ้ไหน
ควรจะมคีะแนนมากน้อยกว่ากนัอย่างไรพอสร้างวิธีวดัเสร็จแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาความ
เชื่อถอืได ้ (validity) แลว้กใ็ชว้ดัทศันคตนิัน้ๆ กบักลุ่มคนที่ต้องการศกึษาทศันคตใินเรื่องนัน้ๆ 
ของบุคคลแต่ละบุคคลจะเป็นอยา่งไรกข็ึน้อยูก่บัคะแนนทีไ่ดร้บั  

สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2534 : 106) ไดก้ล่าวถงึวธิกีารวดัทศันคตทิีส่ าคญัๆ ไดแ้ก่ 
1) สเกลการจดัอนัดบั (Rating scale) เป็นวธิกีารทีรู่จ้กักนัแพร่หลายทีสุ่ดวธิหีนึ่งเพราะ

งา่ยต่อการวดัไมม่กีระบวนการซบัซอ้นมคีวามงา่ยในการสรา้ง โดยเฉพาะในหมู่ผูต้อบทีส่ามารถ
ตอบได้และกล้าแสดงความคดิเห็นได้เต็มที่ มฉิะนัน้แล้วคาตอบส่วนใหญ่จะกองในจุดกลาง 
เพราะคนทัว่ไปไมน่ิยมแสดงออกซึง่ความรุนแรง 

2) ลเิกทิสเกล (Likert scale) เป็นวธิกีารทีรู่จ้กักนัแพร่หลายเพราะง่ายต่อการวดัการวดั
ทศันคตแิบบลเิกริท์เริม่ดว้ยการรวบรวมหรอืเรยีบเรยีงขอ้ความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทศันคตทิีต่้องการ
จะศกึษาขอ้ความแต่ละขอ้จะมทีางเลอืกให้ตอบได้ 5 ทาง คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ การใหค้ะแนนขอ้มูลที่มลีกัษณะเป็นบวก และเป็นลบจะ
กลบักนั 
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3) เทอสโตนสเกล (Thurstone scale) เป็นวธิกีารทีเ่น้นปญัหาดา้นการมช่ีวงเท่ากนั
มากกว่าการวดัแบบอื่นซึ่งในทางปฏบิตัหิมายถงึวธิกีารใหน้ ้าหนักหรอืคะแนนแต่ละขอ้ความที่
ประกอบขึ้นมาเป็นสเกลข้อความในแต่ละข้อจะมนี ้าหนักในแต่ละช่วงเท่ากนัวิธกีารวดัช่วงที่
เท่ากนัของเทอสโตนน้ีกระท าโดยอาศยัสมมตฐิาน 4 ประการคอื 
 3.1) เจตคตขิองบุคคลในแต่ละเรือ่งเป็นช่วงของความชอบทีแ่ยกส่วนไมไ่ด้ 
 3.2) ความคดิเหน็ทีแ่สดงออกเป็นดชันีของระดบัเจตคต ิ
 3.3) ความคดิเหน็ในแต่ละเรื่องของแต่ละบุคคลชี้ได้ว่าบุคคลมเีจตคตใินแต่ละระดบั
ในแต่ละความชอบฉะนัน้ความคดิเหน็น้ีจงึตอ้งก าหนดค่าไดใ้นระดบัใดในช่วงของความชอบ 
 3.4) ระดบัเจตคตใินช่วงของความชอบไดแ้ก่ระดบัในเกณฑเ์ฉลีย่ของความคดิเหน็ที่
แสดงออกความคดิเหน็แต่ละขอ้ของบุคคลเดยีวยอ่มมชี่วงของความชอบใกลเ้คยีงกนั 
 ดงันัน้การสรา้งมาตรวดัตามวธิวีดัช่วงเท่ากนัของเทอสโตนมขีัน้ตอนทีส่ าคญั 2 ประการ
คอืขัน้ตอนแรกเป็นการเลอืกขอ้ความ และขัน้ตอนหลงัเป็นวธิกีารก าหนดค่ามาตรวดัใหก้บัแต่ละ
ขอ้ความการเลอืกขอ้ความเริม่จากการก าหนดโครงสรา้งเนื้อหาของเจตคตทิี่ต้องการวดัควรมี
จ านวนขอ้ความไวใ้หเ้ลอืกจ านวนมาก และมทีัง้ขอ้ความทีเ่ป็นบวก และลบผสมกนั เป็นตน้ 
 กทัแมน (Guttman) เป็นวธิกีารวดัทศันคตขิองกตัน์แมนใชว้ธิทีีเ่รยีกว่า Scalogram 
 Analysis โดยมาตรวดัแบบนี้มชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า Cumulative Scale มวีธิสีรา้ง ดงันี้ คอื
ค าถามในแบบวดัชนิดนี้จะเป็นค าถามเดยีวไม่ซบัซ้อน โดยมคี าตอบให้ตอบว่าใช่ หรอืไม่ใช่ 
(Yes or No) ถา้ตอบรบัขอ้ความใดขอ้ความหนึ่งจะใชเ้ป็นเครื่องท านายค าตอบขอ้อื่นของผูต้อบ
ดว้ย เนื่องจากค าตอบแต่ละขอ้มคีวามเกีย่วโยงกนั 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิดา้นทศันคตเิป็นตวัแปรหนึ่งในการศกึษาเพื่อ
วดัระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครที่มผีลต่อการรณรงคเ์ลกิสูบ
บุหรี ่ และส่งผลต่อพฤตกิรรมต่อการเลกิสูบบุหรี ่ ผูว้จิยัจงึเลอืกใชว้ธิขีองลเิคอรท์สเกล ซึง่เป็น
วธิทีีน่ิยมใชก้นัแพร่หลายและมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีส่ามารถตอบค าถามได้
งา่ย และกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการรณรงคท์างการส่ือสาร 
 
 2.2.1 ความหมายของการรณรงค ์
 การรณรงคเ์ริม่มบีทบาทในประเทศโลกทีส่ามเมื่อศตวรรษที่ 19 ช่วงระหว่างปี 1960 -
1970 เพื่อสรา้งความเปลีย่นแปลงหรอืแนวทางในการปฏบิตัขิองกลุ่มชุมชน กลุ่มสงัคมไปจนถงึ
ประชากรทัง้หมดของประเทศที่ต้องการมุ่งให้เกดิผลการเปลี่ยนแปลงโดยการรณรงค์ในแต่ละ
ครัง้ จะมวีถุัประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นการรณรงคเ์พื่อใหข้อ้มลูข่าวสาร ( inform) 
หรอืการรณรงคเ์พื่อโน้มน้าวใจใหค้ลอ้ยตาม (Persuade) อนัจะน าไปสู่การเขา้มามสี่วนร่วมใน
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กจิกรรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามวถิทีีโ่ครงการรณรงคน์ัน้ๆ (กติต ิกนัภยั อ้างถงึ
ใน ณฐัธรสิสา ทรพัยค์งเจรญิ, 2557: 28) 
 การรณรงค์เป็นแนวคิดเพื่อการพฒันาในส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
ตอ้งการมุง่ใหเ้กดิผลแนวทางในการปฏบิตัขิองตวับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งโดยการวางแผนอย่างเป็นระบบและเน้นในมติขิองการสื่อสารซึง่ค าว่าการรณรงคน์ัน้มกีาร
ประดษิฐ์ค าศพัท์ทีห่ลากหลายอาท ิ Communication Campaign, Public Communication 
Campaign, Information Campaign, และ Advertising Campaign ซึง่ทัง้หมดนี้เป็นการสะทอ้น
ถงึบทบาทการรณรงคใ์นมติกิารสื่อสาร ส่วนทศันะของนกัวชิาการดา้นการสื่อสารใสหรฐัอเมรกิา 
และยุโรปอาท ิ (Paisley 2001;  Windahl 2535; Alex de Tocqueville 1969 อ้างถงึใน พชิติ 
 ธอิิน่, 2553: 21) ใหท้ศันะต้องกนัว่าการรณรงคม์ใิช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสงัคมแต่เป็นวถิกีาร
ปฏบิตัิของกลุ่มสมาชิกในสงัคมที่มมีาหลายทศวรรษแล้วและนับตัง้แต ศตวรรษที่  20 เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ส าหรบัการรณรงคค์อืระบบสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยกีารสื่อสารสมยัใหม่
ไดเ้ขา้มามบีทบาทอนัส าคญัต่อกระบวนการรณรงคแ์ละการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการรณรงคใ์น
สงัคมปจัจบุนั (ปารชิาต สถาปิตานนท ์อา้งถงึใน พชิติ ธอิิน่, 2553: 21) 
 การนิยามความหมายของการรณรงคม์นีักทฤษฎแีละนักปฏบิตัไิดใ้หก้ารนิยามไวห้ลาย
แบบซึง่มคีวามแตกต่างกนัไปตามจุดประสงค ์ ระยะเวลาทีใ่ชแ้ละผลกระทบทีต่ ัง้ใจจะใหเ้กดิขึน้
หน่วยของการวเิคราะหก์ารประเมนิผลประโยชน์หลกัทีจ่ะเกดิและช่องทางของการสื่อสารทีใ่ช้ 
 Rogers (อ้างถงึใน พชิติ ธอิิ่น, 2555: 22) กล่าวว่า การรณรงค์เป็นชุดของกจิกรรม
ต่างๆ ด้านการสื่อสารซึ่งได้มกีารวางแผนไว้ล้วงหน้า และได้มกีารออกแบบ โดยผู้ที่ต้องการ
เปลีย่นแปลง (Change Agents) เพื่อน าไปสู่การเปลีย่นแปลงในดา้นพฤตกิรรมของผูร้บัในช่วง
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
 Atkin (อา้งถงึใน พชิติ ธอิิ่น, 2555: 22) กล่าวว่า การรณรงคด์า้นขอ้มลูมกัเกี่ยวขอ้งกบั
ชุดของสารต่างๆในเชงิการส่งเสรมิที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนและแพร่กระจายผ่าน
ช่องทางของการสื่อสารสื่อมวลชนไปยงักลุ่มเป้าหมายผูร้บัสาร 
 Salmon, CT. (อ้างถงึใน ฉัตรนภา อ าพลพรพีนัธ์, 2553: 41) กล่าวว่า เมื่อองคก์รใด
องคกืรหนึ่งได้นิยามสถานการ์ซึ่งคุกคามต่อคุณค่าของสงัคม การรณรงค์นัน้จงึจะเกิดขึน้ส่วน
ประเดน็ของการรณรงคน์ัน้จะเริม่จากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทีส่นใจปญัหาแลว้จงึตามดว้ยความสนใจ
ของสาธารณชนและความสนใจของรฐับาล ซึง่น าไปสู่ความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน
ที่เกี่ยวขอ้ง การรณรงค์มกัเป็นความที่จะโน้มน้าวให้เกดิการปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
มากกว่าการเปลีย่นแปลงแบบทนัทีท่นัใด 
 วจิติร อาวะกุล (อ้างถงึใน ฉัตรนภา อ าพลพรพีนัธ์, 2553: 41)ไดใ้หค้วามหมายการ
รณรงคไ์วว้่า การรณรงค ์คอื การด าเนินการเพื่อกระตุน้มวลชนใหช่้วยแกป้ญัหาเฉพาะหน้า และ
แก้ไขสภาวการณ์ของสงัคมให้ดขีึ้นและปลอดภยัการรณรงค์จะมลีกัษณะของการด าเนินการ
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อยา่งทนัททีนัใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเผยแพร่ให้รูท้ ัว่กนั เน้นความเอกิเกรกิ และครกึโครม 
เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความตื่นตวั หวาดกลวั หรอืรา่เรงิใจ มกี าลงัใจและใหค้วามรว่มมอื 
 ณรงค ์สมพงษ์ (2535) กล่าวว่า การรณรงค์เป็นวธิทีี่จะสรา้งความร่วมมอืในการท า
กจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อน าไปสู่การยอมรบั และการปฏบิตัโิดยแพร่กระจายออกไปอย่าง
กวา้งขวางและต่อเนื่องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
 จากค าอธบิายความหมายของการรณรงคโ์ดยทัว่ไป ทีผู่เ้ชยีวชาญไดก้ล่าวมาในขา้งต้น
นัน้เหน็ไดว้่ามคีวามแตกต่างกนั 4 ประเดน็ คอื 1) วตัถุประสงค์ 2) ช่วงเวลาของการรณรงค์ 
และผลทีค่าดหวงั 3) หน่วยของการวเิคราะห์ และสถานะ (locus) ของประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการ
รณรงค ์และ 4) ช่องทางการสื่อสารทีใ่ช้ และความหมายดงักล่าวในขา้งต้น ท าใหส้ามารถสรุป
นิยามของ “การรณรงค”์ ไดว้่า 

1) การรณรงคเ์ป็นเจตจ านงในการท าใหเ้กดิผลลพัธ ์และผลกระทบบางประการ 
2) การรณรงคพ์ุ่งเป้าไปทีค่นจ านวนมาก หรอืกลุ่มคนขนาดใหญ่ 
3) การรณรงคม์กีารระบุระยะเวลาทีช่ดัเจน 
4) การรณรงค์นัน้ต้องอาศัยชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีการออกแบบจัดการเอาไว้

ล่วงหน้า (กาญจนา แกว้เทพ, และคณะ 2543: 231-232) 
การรณรงค์ (Campaign) จดัอยู่ในประเภทการสื่อสารแบบวางแผน (Planned 

Communication) ซึง่การรณรงคเ์ป็นการสื่อสารทีม่เีป้าหมายของการสื่อสาร ตัง้แต่บุคคล 2 คน 
ไปจนถงึการรณรงคใ์นหมูส่าธารณะ และบางครัง้การรณรงคอ์าจก าหนดเป้าหมายเป็นประชาชน
นับล้านคนก็ได้ โดยอาศยัการใชช้่องทางการสื่อสารหลายๆ ช่องทาง และการใช้สารอย่าง
หลากหลายการรณรงค์มุ่งก่อให้เกดิแผนงานที่เหมาะสมในการน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมตามทีเ่ราตอ้งการ โดยการเปลีย่นแปลงทางสงัคมสามารถแบ่งออกเป็น 

1) การเปลีย่นแปลงทางความคดิ (Cognitive Change) หรอือาจจะเรยีกไดว้่า เป็นแผน
รณรงคเ์พื่อใหก้ารศกึษาหรอืใหข้อ้มลูแก่สาธารณะ 

2) การเปลีย่นแปลงการกระท า (Action Change) เป็นความต้องการให้ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมากมกีารกระท าบางอย่างในขณะนัน้ๆ โดยกลุ่มเป้าหมาย ต้องเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
แผนรณรงค ์จงึยอมท าตามทีผู่ด้ าเนินการตอ้งการ 

3) การเปลีย่นแปลงระดบัพฤตกิรรม (Behavioral Change) พฤตกิรรมเป็นการกระ ท า
ที่ต่อเนื่อง ของบุคคล ดงันัน้ระดบัการเปลี่ยนแปลงนี้ จงึยากมาก เพราะต้องท าให้กลุ่ม 
เป้าหมายมองเหน็ถงึประโยชน์อย่างชดัเจนของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

4) การเปลีย่นแปลงระดบัค่านิยม (Value Change) เป็นระดบัการเปลีย่นแปลงทีย่าก
มากทีสุ่ด เนื่องจากต้องเปลีย่นความเชื่อ และค่านิยมที่ฝ ัง่รากลกึอยู่ในจติใจ ซึง่จ าเป็นต้องใช้
เวลานานและต้องมกีารวางกลยุทธ์ที่ไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งมากเกินไปจากหลกัการต่างๆ  
ขา้งต้น จะเหน็ไดว้่า การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใดๆ ของกลุ่มคนไม่ถอืเป็นเรื่องง่าย (ธาดา 
เศรษฐบุตร, 2551) 
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2.2.2 ทฤษฎีการรณรงค ์
McGuire (1981.n.p. อา้งถงึใน ฉตัรนภา อ าพลพรีพนัธ,์ 2553) ไดอ้ธบิายถงึทฤษฎกีาร

รณรงค์ว่าเป็นการกระท าของบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการสื่อสารเพื่อโน้วน้าวใจมี
กระบวนการในการป้องขอ้มลู (Input) และดถูงึผลทีอ่อกมา (Output) การป้อนขอ้มลูประกอบไป
ดว้ยส่วนประกอบต่างๆ ทีต่้องการสรา้งการสื่อสารเพื่อที่จะเปลีย่นทศันคตแิละการกระท า ส่วน
ผลทีอ่อกมานัน้จะประกอบไปด้วยขัน้ตอนของกระบวนการป้อนขอ้มูลทีก่ลุ่มเป้าหมายจะได้รบั
และมผีลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย 

McGuire ยงัไดน้ าพืน้ฐานทฤษฎกีารสื่อสารจาก Lasswell อธบิายว่า ปจัจยัในการป้อน
ขอ้มลู (Input) คอื ตวัแปรอสิระทีส่ามารถก าหนดได ้และสามารถใชใ้นการสรา้งแบบการสื่อสาร
การรณรงคท์ัง้ยงัก่อใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นทศันคต ิและการะกระท าอกีดว้ยและล าดบัขัน้ตอน
การสื่อสารจะเริม่จาก ใคร? พูดอะไร? ผ่านสื่อใด? กบัใคร? เกดิผลลพัธอ์ย่างไร?  ซึง่แบ่งเป็น
ตวัแปรได ้5 ระดบั คอื 

1) แหล่งสาร (Source) คอื ลกัษณะของของบุคคลทีส่่งสารสู่สาธารณะและผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นมกัเกี่ยวข้องกบัตวัแปรต่างๆ เช่น ลกัษณะทางประชากร (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพทางสงัคม ฯลฯ) ตวัแปรต่างๆ ทีเ่ป็นตวัก าหนดว่าสารทีถู่กส่งออกไปนัน้ จะมผีลต่อ
ความน่าเชื่อถอืและความน่าสนใจของเนื้อหาสารมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัการน าเสนอโดยเพศ
ชายหรอืเพศหญงิ หรอืโดยบุคคลธรรมดาหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เป็นตน้ 

2) สาร (Message) คอื ลกัษณะการเรา้อารมณ์ของสาร รปูแบบ และปรมิาณของสารที่
บางครัง้ถา้ถูกส่งออกไปดว้ยความเรว็กอ็าจเป็นตวัแปรหนึ่งที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง 

3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คอืโทรทศัน์ วทิยุ สื่อสิง่พมิพ ์เป็นต้น การเลอืกใช้ 
ช่องทางการสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัท าใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนั เช่น ความน่าเชื่อถอื ความเขา้ใจ 
และการยอมรบั 

4) ผูร้บัสาร Receiver) คอื ลกัษณะประชากรกลุ่มเป้ามหมาย เช่น อายุ เพศ การศกึษา
ลกัษณะทางประชากร รปูแบบการด าเนินชวีติ เป็นตน้ 

5) ผูร้บัสารปลายทาง (Destination) คอื ผลจากกการสื่อสารโน้มน้าวใจอาจจะเกดิช้า
เนื่องจากเครื่องมอืที่ใช้วดัเป็นการวดัผลแบบทนัที่ทนัใด จงึไม่เหมาะสมกบัการวดัผลจากการ
รณรงค์ที่ต้องการก่อให้เกดผลระยะยาว หรอืผลของสารที่ถูกส่งออกไปนัน้ไม่ได้มเีฉพาะสารที่ 
ตัง้ใจจะส่งเพยีงสารเดยีวแต่อาจเกดิจากสารทีเ่กีย่วขอ้งกนัดว้ย 

ส่วนปจัจยัของผลที่ออกมา (Output) ผู้ออกแบบการรณรงค์ควรพจิารณาดูว่าตวัแปร
ดา้นการป้อนขอ้มลู (Input) จะมผีลต่อแต่ละขัน้ตอนของผลทีอ่อกมาได้อย่างไร ถ้าการรณรงค์
นัน้ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผูร้บัสารจะสามารถสงัเกตไดจ้ากขัน้ตอนแรก คอื การเปิดรบัสารการ
เข้าร่วมการเรียนรู้ ท าความเข้าใจการยอมรบัและเปลี่ยนทัศนคติ จนถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม 
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2.2.3 หลกัพ้ืนฐานของการรณรงคท์างการส่ือสาร 
หลักพื้นฐานโดยทัว่ไปของการด าเนินการรณรงค์ทางารสื่อสารประกอบด้วย

กระบวนการต่างๆ ม ี5 ประการคอื  
 2.2.3.1) การประเมนิความต้องการ (Needs) เป้าหมาย (Goals) และความ 

สามารถในการ ตอบสนองของผู้รบัสารเป้าหมายโดยทัว่ไปจะเริม่ด้วยการประเมนิถึงความ
ตอ้งการ เป้าประสงค ์และความสามารถในการตอบสนองของผูร้บัสารเป้าหมายเป็นอนัดบัแรก 

 2.2.3.2) การวางแผนการรณรงค์ และการผลติอย่างมรีะบบประกอบด้วยส่วน
สาคญั 3 ส่วน 

   (1) การวางเป้าหมายทางการสื่อสาร (Communication Goals) การ
วางแผนโครงการรณรงค์เพื่อเข้าถึงสื่อมวลชนจ าเป็นต้องมีการก าหนดจุดประสงค์หลักที่
เกี่ยวข้องกับระดับผลกระทบของเนื้อหาสารที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์ประกอบทางองค์
ทางด้านจติวทิยาบุคคล อาทิ ก าหนดการให้ความรูส้รา้งทศันคตเิปลี่ยนพฤตกิรรมหรอืทัง้สาม
อยา่งรวมกนั 

      (2) กลยุทธส์าร (Message Strategy) เมื่อมเีป้าหมายทีแ่น่นอนแล้ว
จ าเป็นตอ้งมกีารก าหนดและพฒันาสารซึง่ถอืเป็นแก่นสาระส าคญัในกระบวนการโน้มน้าวใจการ
ท าใหบุ้คคลกลุ่มเป้าหมายเปิดรบัขา่วสารการรณรงคเ์รื่องใดเรื่องหน่ึงกด็ว้ยความหวงัทีว่่าบุคคล
เหล่านัน้จะได้รบัอทิธพิลจากเนื้อหาสาระของสารทีส่ ื่อไปใหซ้ึ่งประสทิธภิาพส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบั
ลักษณะการเร้าอารมณ์ที่ใช้รูปแบบการน าเสนอชนิดของสารที่ต้องการสร้างให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่พงึปรารถนารวมไปถงึปจัจยัทางด้านผู้ส่งสารซึง่มอีทิธพิลในการก าหนดเน้ือหา
เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดา้นทศันคตหิลกัเกณฑท์ีจ่ะวเิคราะหส์าร (Message) ที่ถูก
น าเสนอไปจะท าใหเ้กดิความส าคญัในเรือ่งต่อไปนี้ 
  (3) ความถี่ (Frequency) ความถี่ในการน าเสนอจะมผีลอย่างมากต่อ
การเรยีนรูแ้ละการโน้มน้าวต่างๆแมว้่าบางครัง้เนื้อหาอาจจะไม่น่าสนใจนักทัง้นี้ความถี่ในการ
น าเสนอจะต้องมคีวามเหมาะสมพอสมควรมฉิะนัน้แล้วอาจจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามได้
ขณะเดยีวกนัเนื้อหาที่มกีารเสนอซ ้ากนับ่อยๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ส่งผลดนีักดงันัน้
เนื้อหาที่น าเสนอควรจะมคีวามหลากหลายและควบคู่กับความถี่คุณภาพและปรมิาณควรจะ
ผสมผสานกนัไปกบัช่วงเวลาที่น าเสนอดว้ย ดงันัน้ควรพจิารณาถงึช่วงระยะเวลาทีน่ าเสนอดว้ย
ว่าเป็นเวลาทีผู่ช้มใหค้วามสนใจหรอืไมม่ากน้อยเพยีงใด 
  (4) รปูแบบ (Style) รปูแบบทีน่ าเสนอแบบพืน้ๆ ทัว่ไปอาจจะไม่ชกัจงู
ใจนักดงันัน้การน าเสนอดว้ยรปูแบบของละคร (Dramatic) แบบอารมณ์ขนั (Humorous) หรอื
รปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ยจะท าใหน่้าสนใจกว่าสิง่ส าคญัของรปูแบบเนื้อหาของการรณรงคค์อืการท าให้
เรือ่งราวนัน้ๆ สามารถเกีย่วขอ้งกบัชวีติของผูร้บัสารหรอืเกดิประโยชน์ต่อผูร้บัสารเขา้ใจง่ายและ
น่าสนใจ 
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  (5) ลกัษณะเนื้อหาที่ใช้การกระตุ้นความสนใจ (Content Appeal) 
ลกัษณะของการน าเสนอเพื่อการชกัจูงใจหรอืโน้มน้าวใจด้วยวธิกีารน าเสนอด้านเดยีว  (One-
Sided Argument) เหมาะส าหรบัเนื้อหาทีม่ขีอ้สรุปตายตวัอยู่แลว้และการน าเสนอเนื้อหาสอง
ดา้น (Two-Sided Argument) เป็นการน าเสนอเนื้อหาที่มกีารโต้แยง้ทางความคดิเกดิขึน้วธิกีาร
เหมาะส าหรบัผู้ชมทีค่่อนขา้งจะมกีารศกึษาและมที่าที่ที่จะโต้แยง้ต่อขอ้มลูไดง้่าย (Lumsdaine 
and Janis, 1953, Sawyer, 1973 อ้างองิใน ชาญชยั เจรญิลาภดลิก, 2539: 15-16) หรอืผูร้บั
สารทีค่่อนขา้งจะเป็นคนขีส้งสยัและเกรงว่าขอ้มลูทีน่ าเสนอจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ 
 2.2.3.3) ช่องทางการแพร่กระจายสาร (Message Distribution) รปูแบบหนึ่งของ
การแพร่กระจายสารที่นิยมใช้ในการรณรงค์ คือการสื่อสารเพื่องานเฉพาะกิจเพราะเป็นการ
สื่อสารที่อาศยัสื่อต่างๆ มากมายหลายชนิดน ามาใช้ในคราวเดยีวกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามกจิกรรมนัน้ๆ เช่น ตอ้งการใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บัสารเป้าหมายเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืการชกัจงูใจ
ให้ยอมรับในสิ่งใหม่หรือกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือต้องการให้
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบร่วมกนัอาจมขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่างกนัไปแต่
เมื่อเอาส่วนดขีองสื่อแต่ละชนิดมาใชร้่วมกนัแล้วก็อาจจะท าให้เกดิผลสมัฤทธิท์างการสื่อสารที่
สงูสุดได ้
 2.2.3.4) การประเมนิผลอย่างต่อเนื่องคอืการท าการประเมนิก่อนการเริม่ท าการ
รณรงค์ระหว่างการรณรงค์และหลังจากด าเนินกิจกรรมการรณรงค์เสร็จสิ้นไปแล้วเพื่อให้
สามารถประเมนิความส าเรจ็หรอืขอ้ผดิพลาดในการรณรงคใ์นช่วงเวลาต่างๆไดเ้พื่อน าไปแก้ไข
ปรบัปรุงเพื่อมปีระสทิธภิาพใหด้ยีิง่ขึน้บทบาทเสรมิของสื่อสารมวลชน (Mass Media) และการ
สื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ถอืเป็นเรื่องอกีเรื่องหนึ่งส าหรบัการ
รณรงค์ต้องอาศัยบทบาทเสรมิของสื่อสารมวลชนในการเป็นสื่อกลางที่ส าคญัในการสื่อสาร
กจิกรรมต่างๆเพื่อแพรก่ระจายขอ้มลูข่าวสารในการรณรงคไ์ปสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
 2.2.3.5) การรณรงค์ เพื่ อ ให้การสื่ อสารไปยังกลุ่ ม เ ป้ าหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสุดหลงัจากนกัรณรงคไ์ดว้างแผนการสื่อสารพฒันาสารมาในขัน้ตอนต้นแลว้การ
ก าหนดสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นแรงส่งให้สารมีพลังในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายไดร้บัสารได้อย่างเตม็ทีม่ากขึน้และหากผูส้่งสารตดัสนิใจเลอืกสื่อที่ไม่เหมาะสมก็
อาจท าใหก้ารส่งสารครัง้นัน้ลม้เหลวได ้
 การปฏบิตัติามขัน้ตอนพืน้ฐานของการรณรงคท์ัง้ 5 ขัน้ตอนนี้จะก่อใหเ้กดิความ
ต้องการที่จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่จะประมวลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  
(Ronald E. Rice & William J. Paisley) 
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2.2.4 คณุลกัษณะการรณรงคท์างการส่ือสาร 
Rogers and Storey (1987) กล่าวว่า การรณรงคท์างการสื่อสารมวีถุัประสงคห์ลกัๆ ซึง่

มคีุณลกัษณะ 4 ประการดงันี้ 
1) การสื่อสารรณรงค์เป็นการกระท าที่มีเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจน และ

ก่อใหเ้กดิอทิธพิลต่อปจัเจกบุคคล (A Campaign is Purposive, and Seeks to Influence 
Individuals) กล่าวคอืในการสื่อสารรณรงค์ใดๆ ผู้ท าการรณรงค์ในฐานะผู้ส่งสารโดยคาดหวงั
ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการสื่อสารของตนจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูร้บัสารโดยผลจากการสื่อสาร
จะกระทบต่อความคดิของปจัเจกบุคคล (Individual-Level Cognitive Effects) ขึน้ไปจนกระทัง่
ถงึระดบัสงัคมเป็นส่วนรวม (Social-Level Structural Changes) ซึง่ผลผลตอบรบัดงักล่าวนัน้จะ
เป็นประโยชน์กบัผูส้่งสารหรอืผูร้บัสารกไ็ด้ 

2)  การสื่อสารรณรงค์เจาะเป้าหมายการสื่อสารไปยงัผู้รบัสารกลุ่มใหญ่ (A 
Campaign is Aimed at a Large Audience) กล่วคอืการสื่อสารรณรงคเ์ป็นกระบวนการสื่อสาร
ที่มกีลุ่มเป้าหมายผู้รบัสารกลุ่มใหญ่ซึ่งมไิด้เน้นการสื่อสารระหว่างคนสองคนอย่างไรก็ตาม
กลุ่มเป้าหมายการสื่อสารรณรงคจ์ะถูกก าหนดโดยจุดประสงคเ์ป้าหมายของการรณรงคน์ัน้ๆ ซึง่
กลุ่มเป้าหมายก็อาจเป็นได้ตัง้แต่กลุ่มผู้รบัสารเพียงไม่กี่ร้อยคนในสังคมไปจนถึงคนระดับ 
ประเทศหรอืระดบัโลกหลายรอ้ยลา้นคนกไ็ด ้

3) การสื่อสารรณรงคก์ าหนดช่วงเวลาไวอ้ย่างชดัเจนและแน่นอน (A Campaign 
has a More or Less Specifically Defined Time Limit) กล่าวคอืการสื่อสารรณรงคจ์ะก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการตัง้แต่เริม่ส่งสารรณรงคไ์ปยงักลุ่มเป้าหมายจนกระทัง่ถงึขัน้ตอนการ
วดัการผลสมัฤทธิข์องการรณรงค์ซึ่งการสื่อสารรณรงค์บางโครงการสามารถก าหนดระยะการ
ด าเนินโครงการตัง้แต่จดุเริม่ตน้และจดุสิน้สุดของการรณรงคไ์ดโ้ดยส่วนมากการรณรงคล์ักษณะ
ดงักล่าวเป็นการรณรงคท์ีเ่จาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไรกต็ามช่วงระยะเวลาของการรณรงค์
บางโครงการอาจจะยากที่จะก าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจนตายตวัลงไปไดโ้ดยเฉพาะในกรณีทีก่าร
รณรงคน์ัน้ๆ มเีป้าหมายทีเ่ป็นแบบระยะยาวแต่โดยทัว่ๆ ไปแลว้การรณรงคส์่วนใหญ่มกัก าหนด
ระยะเวลาไว้อย่างชดัเจนเช่นใช้ระยะเวลาเป็นสปัดาห์หรอืเป็นเดอืน หรอือาจจะครอบคลุมไป
เป็นหลายสบิปีกไ็ด ้

4) การสื่อสารรณรงค์ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มกีารเตรียมและ
วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ (A Campaign Involves an Organized Set of 
Communication Activities) กล่าวคอืการสื่อสารรณรงคเ์ป็นกระบวนการออกแบบสารและการ
แพร่กระจายสารโดยกจิกรรมการสื่อสารนี้อาจจะรเิริม่โดยผู้วางแผนการรณรงค์และเผยแพร่สู่
ประชาชน (Top Down Approach) หรอืเป็นการสื่อสารรณรงคท์ีเ่น้นการมสี่วนร่วมของผูร้บัสาร
กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสาร และแพร่กระจายสาร (Bottom Up Approach) ส าหรบัชุด
กจิกรรมการสื่อสารของการสื่อสารรณรงคจ์ะใชส้ื่อหลายประเภทในการสื่อสารรณรงคเ์นื่องจาก  
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สื่อแต่ละประเภทเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในบางกลุ่มไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายดงันัน้
การสื่อสารประเดน็การรณรงคผ์่านสื่อทีห่ลากหลายจะก่อให้เกดิผลกระทบทีแ่รงมากยิง่ขึน้ดว้ย
เหตุที่ว่าการสื่อสารเป็นเครื่องมอืของการสรา้งความเขา้ใจและปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมที่ได้ผลดี
ทีสุ่ดเมือ่มกีารเสรมิแรงซึง่กนัและกนักจ็ะเสรมิอ านาจ และพลงัในการบรรลุเป้าหมาย 

กล่าวโดยสรุป คอื ในการณรงค์โครงการต่างๆ ต้องมกีารวางแผนอย่างละเอยีด และม ี
ระบบเป็นขัน้เป็นตอน เพื่อให้สอดคล้องตรงตามวตัถุประสงค์รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของการ
ณรงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรณรงค์ และการรณรงค์ต้องอาศัยสื่อเป็นเครื่องมอื
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้องมจีติส านึกที่ดแีละเกดิความร่วมมอื และ
ระหว่างการด าเนินโครงการ และหลงัจบโครงการ จะต้องมกีารประเมนิผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อจะไดท้ราบถงึความส าเรจ็ของโครงการเพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใชใ้นการณรงค์
ในครัง้ต่อๆ ไป 
 จากแนวคดิเกี่ยวกบัการรณรงคท์างการสื่อสารเพื่อต้องการส ารวจการรบัรูข้่าวสารของ
สื่อรณรงคใ์นรปูแบบใด ลกัษณะเนื้อหาทีใ่ชก้ารกระตุ้นความสนใจ และช่องทางการแพร่กระจาย
ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได ้ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิเกี่ยวกบัการรณรงคม์า
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวจิยัครัง้นี้ 
 

2.2.5  องคป์ระกอบในการรณรงค ์ 
วนิดา วนิิจจะกูล (2552) ไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบในการรณรงคก์ารจดักจิกรรมเพื่อ

เผยแพร่แนวคดิที่ผู้รณรงค์ต้องการไปสู่เป้าหมายของการรบัรูห้รอืปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของ
กลุ่มเป้าหมายดงัน้ี 

1) เป้าหมายหมายถึง สภาพที่นักรณรงค์อยากให้เกิดขึ้น หลังจากด าเนิน
โครงการรณรงค ์หรอืหลงัจากโครงการรณรงคส์ิน้สุด สามารถแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
 (1) เป้าหมายระดบับุคคล แยกได้เป็น 4 ด้าน คอื การกระตุ้นให้เกิดการ 
ตื่นตวัต่อสภาพปญัหา การปรบัเปลี่ยนทศันคตใินทางทีเ่หมาะสม (เช่น ไม่ควรรงัเกยีจคนทีต่ดิ
เชือ้เอชไอว)ี การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์(เช่น ลดการหรอืเลกิสูบบุหรี)่ 
การสรา้งส านึกหรอืความภาคภูมใิจให้กบับุคคลเป้าหมาย (เช่น จดักจิกรรมที่เหมาะสมให้กบั
เยาวชนกลุ่มเสีย่ง)  

 (2) เป้าหมายระดับโครงสร้าง นอกจากเป้าหมายระดับบุคคลแล้ว การ
รณรงคอ์าจมเีป้าหมายไปถงึการผลกัดนัในเชงิโครงสรา้งของระบบสงัคม เช่น การรณรงคส์รา้ง
กระแสการตื่นตวัของชุมชน หรอืการผลกัดนันโยบายการหา้มสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ เป็นตน้ 

2) กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการสื่อสารเรื่องใดๆ ในระดบัใดก็ตาม กลุ่มเป้าหมายที่
เราคาดหวังให้เป็นไปตามเป้าหมายของเรานัน้เป็นเรื่องที่เราต้องท าความรู้จกัให้มากที่สุด 
เพื่อใหก้ารสื่อสารนัน้บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่ ัง้ไวแ้ยกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
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  (1)  กลุ่มเป้าหมายที่นักรณรงค์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่รณรงค์โดยตรง และนักรณรงค์ต้องการให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางทีพ่งึประสงค์ เช่น กลุ่มคนสูบบุหรึ ่กลุ่มคนทีอ่ยู่ในสถานที่
เป็นแหล่งเสื่อมโทรม เป็นตน้ ซึง่สามารถแยกออกไดเ้ป็นกลุ่มยอ่ยๆ อกี เช่น วยั พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
อาชีพ หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนิยามให้ชัดเจนด้วย เช่น บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน เป็นตน้ 

   (2)  กลุ่มเป้าหมายทีน่กัรณรงคต์อ้งการใหเ้ป็นแนวรว่มแบ่งได ้3 กลุ่มยอ่ย คอื  
2.1) กลุ่มเคยเสีย่ง และยนิดเีป็นแนวรว่ม เช่น กลุ่มคนสูบบุหรีท่ีต่ดัสนิใจ

เลกิสบูและท าหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัรใหก้บัการรณรงค์ 
2.2) กลุ่มยงัเสีย่ง แต่สมคัรใจเป็นแนวรว่ม เช่น นกัเรยีนทีอ่าสาเป็นแกน 

น าเตอืนเพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนัเพื่อหลกีเลีย่งการหนัไปพึง่พายาเสพตดิ เป็นตน้ 
2.3) กลุ่มไม่เสี่ยง แต่พร้อมที่จะเป็นแนวร่วม เช่น คนที่ไม่เสี่ยงแต่มี

สมัพนัธภาพใกลช้ดิกบักกลุ่มเสีย่ง และพรอ้มท าหน้าทีส่ ื่อสาร เช่น เดก็อนุบาลกระตุ้นพ่อใหเ้ลกิ
บุหรี ่เป็นตน้  

3) ข้อมูล/ประเด็นในการรณรงค์ ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในการรณรงค์ ซึ่ง
องคก์รทีท่ าหน้าทีร่ณรงคจ์ะต้องมขีอ้มูลทีท่นัสมยัและชดัเจนเกี่ยวกบัประเดน็ต่างๆ ที่ใชใ้นการ
รณรงค ์สามารถแยกขอ้มลูออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

 (1) ขอ้มลูระดบัพืน้ฐาน เช่น สถติหิรอืตวัเลขต่างๆ ทีส่ะทอ้นสถานการณ์แล
ดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็รณรงค์ทัง้ในและต่างประเทศ บญัชรีายชื่อผู้ทีใ่หข้อ้มูลเพิม่เตมิได้
เป็นตน้ 

 (2) ขอ้มูลเชงิแนวปฏบิตัตินของกลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะของพฤตกิรรมที่พงึ
ประสงค ์ทกัษะชวีติ ทีบุ่คคลกลุ่มเสีย่งควรรูแ้ละควรปฏบิตั ิเป็นตน้ 

 (3) ขอ้มลูเชงิลกึ เช่น รายงานผลการวจิยัเกี่ยวกับผลกระทบของพฤตกิรรม
เสีย่งต่างๆ การไมป่ฏบิตัติามค าแนะน าดา้นสุขภาพเป็นตน้ 
 4) ช่องทางการสื่อสาร ในกระบวนการสื่อสารเพื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดอ้ย่าง
แทจ้รงินัน้ เราไม่สามารถพงึพาสื่อมวลชนอย่างโทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร ทีเ่ป็นสื่อ
กระแสหลกัเท่านัน้ แต่ช่องทางการสื่อสารแบบอื่นจ าเป็นต้องท าควบคู่กนัไปดว้ย เช่น สื่อบุคคล 
สื่อเฉพาะกจิ สื่อกิจกรรม การจดัเวท ีเป็นต้น ควรตระหนักไว้เสมอด้วยว่าการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนนัน้สามารถท าได้ดแีค่ในระดบัการสร้างความตระหนัก และความส านึก
กบักลุ่มเป้าหมาย และเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างกระแสความตื่นตวัในวงกว้างเท่านัน้ แต่ไม่
สามารถสรา้งความเปลีย่นแปลงในเชงิพฤตกิรรมไดอ้ย่างจรงิจงั นอกจากนัน้ การทีจ่ะท าใหเ้กดิ
กระแสการตื่นตวัในวงกวา้งยงัขึน้อยู่กบัประเภทของสื่อ รปูแบบการน าเสนอขอ้มลู บุคคลที่ท า
หน้าทีส่ ื่อสารผ่านสื่อ จงัหวะเวลา และมมุมองของสาธารณชนในช่วงเวลาดงักล่าว 

 



32 

  5) กลยทุธก์ารสื่อสาร ประกอบดว้ย กลยทุธด์า้นสาร กลยทุธด์า้นสื่อ  
 (1) กลยทุธด์า้นสาร 
  แนวทางเชงิลบ 
  - การใชค้วามน่ากลวั 
  - การใชบุ้คคลท าหน้าทีต่กัเตอืนกลุ่มเป้าหมาย 
  - การน าเสนอขอ้เทจ็จรงิ 
      แนวทางเชงิบวก 
  - การใหก้ าลงัใจ 
  - การเน้นความทนัสมยั  
  - การเน้นความสะดุดห ูสะดุดตา 
  - เลีย่งการต าหนิ แต่ประกาศเชือ้เชญิใหท้ าพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ 
  - การน าเสนอภาพพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคโ์ดยคนมชีื่อเสยีง 
  - การสรา้งสญัลกัษณ์รว่ม 
  - การตอกย า้ความส าคญัของ “ชุมชนเขม้แขง็” 
  - การใหข้อ้มลู 2 ดา้น 
 (2)  กลยทุธด์า้นสื่อ 
  แนวทางเชงิลบ 
  - น าเสนอประสบการณ์ตรงในการเผชญิปญัหา 
  - การใชบุ้คคลทีน่่าเชื่อถอืท าหน้าทีส่ ื่อสารกบัสาธารณชน 
  - การสรา้งแรงกดดนัผ่านกลุ่มแนวรว่ม 
    แนวทางเชงิบวก 
  - การจดักจิกรรมทางเลอืก 
 (3) แนวทางอื่นๆ  

  - การเลอืกน าเสนอประเด็นให้สอดคล้องกบับุคลกิของสื่อมวลชน และ 
    ความสนใจของสงัคม 

  - การวางตนใหพ้รอ้มทีจ่ะใหข้า่วเสมอ 
  6) การวจิยั ในการรณรงคส์มยัปจัจุบนัน้ีถอืว่าการวจิยัเป็นเรื่องทีไ่ม่ควรมองขา้ม 

เนื่องจากผลการวจิยัจะช่วยใหท้ราบขอ้มลูทีจ่ าเป็น เช่น พืน้ฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัประชาชน ทัง้วธิี
คิดและพฤติกรรม สถานการณ์และประเด็นปญัหา ซึ่งจะเป็นข้อมูลมาประกอบการเลือก
กลุ่มเป้าหมาย การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการคดัเลอืกประเภทและรปูแบบของสื่อและ
รายการทีจ่ะใชใ้นการรณรงค ์เป็นตน้ และถา้เป็นไปไดค้วรมกีารวจิยัตามหลงัดว้ย เช่น วจิยัผลที่
เกดิขึน้จากการรณรงคด์ว้ย 
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2.2.6 กลยทุธก์ารรณรงคแ์นวใหม่   
“การรณรงคเ์ป็นแดนเกดิของศาสตรใ์นแนวประยกุตแ์ห่งใหมพ่รอ้มๆ กบัการกลายเป็น 

แหล่งแห่งสถานทีท่ีใ่ชค้น้หาและพสิจูน์สจัธรรมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงมนุษยแ์ละสงัคมโดยกล
ยุทธก์ารสื่อสารมวลชน” (กติต ิกนัภยั, 2546 อ้างถงึใน ณฐัธรสิสา ทรพัยค์งเจรญิ, 2557) การ
รณรงค์แนวร่วมสมยั ขึน้อยู่กบัโครงการที่ผู้รณรงค์ต้องการน าไปสู่เป้าหมายของการรบัรู้หรอื
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยการรณรงค์จะเป็นการด าเนินการที่ต้องก าหนด
เป้าหมายวตัถุประสงค์แผนงานระยะเวลาด าเนินการงบประมาณไว้อย่างชดัเจนรวมถึงการ
ประเมนิผลการรณรงค ์ดงันัน้ทศิทางการรณรงคแ์ต่ละครัง้ของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบั
การผสมผสานของปจัจยั 4 ประการ 

 1) วตัถุประสงค ์เช่น เพื่อโน้มน้าวใจเพื่อเผยแพรข่อ้มลูเพื่อปรบัทศันคตฯิลฯ 
 2) ช่วงเวลาของการรณรงค ์
 3) หน่วยของการวเิคราะหแ์ละระดบัความสะเทอืนของการรณรงค์ 
 4) ช่องทางการสื่อสาร เช่น ใชส้ื่อบุคคล หรอืสื่อมวลชน 
   

 2.2.6.1 ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการรณรงค ์แบ่งหมวดหมูไ่ดด้งันี้ 
   1) หมวดผู้ส่งสารเนื้อหาสารและช่องทางการสื่อสาร  (Source, 

Message, Channel Typology Factor) ทีส่ าคญัคอืส่งสารทีม่คีวามน่าเชื่อถอืในสายตาของผูร้บั
สารใชส้ื่อบุคคลส าหรบัช่องการสื่อสารระหว่างบุคคลถอืเป็นสิง่ส าคญัทีต่้องท าเสรมิหรอืควบคู่ไป
กบัสื่อมวลชน 

   2) หมวดแสดงฐานความสมัพนัธร์ะหว่างเนื้อหาสารกบัพฤตกิรรมของ
ผูร้บัสาร (message-based and behavioral-based typology) เพื่อประยุกต์ใชก้บัการรณรงค์
โดยเน้นเนื้อหาสาร (message-based) คอืขอ้มลู (information) เป็นฐานการก่อตวัของทศันคต ิ
(attitude) ทฤษฎ ีKAP (Knowledge, Attitude, Practice) เป็นกจิกรรมการสื่อสารการรณรงคถ์ูก
ออกแบบเพื่อถ่ายทอดขอ้มลูเกี่ยวกบัทศันคติ (attitude object) ดว้ยหวงัว่าน าไปสู่พฤตกิรรมที่
มุ่งหวงัต่อไป ส่วนทฤษฎีเน้นพฤติกรรม (behavioral-based) เชื่อว่าพฤติกรรมบางอย่าง
ต่างหากที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวงั
ต่อไปการออกแบบโครงการรณรงคจ์งึเป็นแนวคน้หากจิกรรมหรอืการกระท าเชงิสรา้งสรรคใ์ดๆ
ที่ท าให้ผู้รบัสารแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงทศันคติที่มอียู่เดมิอนัจะไปสู่การ
แสดงพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาในทีสุ่ด 

   3) หมวดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมแบบการนอกกระทบใน
และภายในตวัปจัเจกบุคคล (Directive and Dynamic typology) การรณรงค์ทีม่ทีฤษฎใีน
หมวดหมู่นี้เป็นฐานจะมลีกัษณะการน าเสนอขอ้มูลเพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในตวักลุ่มผู้รบั
สารเป้าหมายเป็นขัน้ตอนเช่นเปิดใจสนใจเขา้ใจยอมรบัจดจ าหรอืการคน้หาพลวตัรภายในเพื่อ 
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ขบัเคลื่อนแรงจงูใจทีจ่ะไปก าหนดการกระท าความรูส้กึนึกคดิของผูร้บัสาร (ตามแนว Dynamic) 
   4) หมวดระบบพฤตกิรรม (Behavioral System Typology) ทฤษฎี

หมวดนี้มขีอบเขตครอบคลุมทฤษฎใีนแต่ละสาขาต่างๆ มากมาย อาท ิ
     - ทฤษฎคีวามรูค้ดิทางสงัคม (Social Cognitive Theory) 
      - ทฤษฎสีื่อสาร (Communication theory) 

   - กระบวนการในการจดัการเพื่อการเปลีย่นแปลง (Process of  
    Change) 

      - ชุมชนหรอืองคก์ร (Community or Organization) 
     - การแพรก่ระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation) 
     - การตลาดเพื่อสงัคม (Social Marketing) 
      - มติดิา้นการพฒันา/นิเวศวทิยา (Developmental Ecological  
     Perspective) 
     - การรณรงคท์ีใ่ชท้ฤษฎใีนหมวดนี้เป็นฐานมกัใชก้ลยทุธเ์สนอตวั 
     แบบ (Modeling) ผ่านสื่อ 
      - การจดัการขอ้มลูในตวัผูร้บัสารเพื่อเพิม่ระดบัความจดจ า 
      - การจดัการทรพัยากรในชุมชน/องคก์รเพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อการ 
     รณรงค ์
      - การเสรมิช่องทางการรณรงคด์ว้ยการสื่อสารระหว่างบุคคล 
      - การขายแนวคดิท าใหแ้นวคดิเป็นผลติภณัฑท์ีต่อ้งไดร้บัการ 
     ออกแบบ 
      - มกีารก าหนดราคาโปรโมชัน่ ช่องทางในการจ าหน่าย และการวาง 
     ต าแหน่งสนิคา้ 
      - การพุ่งเป้าไปทีง่าน ณ ช่วงเวลาทีเ่ป็นจดุเปลีย่นทีส่ าคญัของชวีติ 
        ในบรบิททีม่คีวามเฉพาะ 

การรณรงคร์ว่มสมยันัน้มจีดุเน้นอยู่ทีก่ารเปลีย่นแปลงความรูส้กึนึกคดิในระดบั 
ปจัเจกบุคคล (Individual-level cognitive effects) โดยเฉพาะอาศยัทฤษฎ ีKAP เป็นฐานในการ
ออกแบบโครงการที่พบโดยทัว่ไปของสงัคมไทย  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมจีุดเน้นที่ระดบั
ปจัเจกแต่การรณรงคก์็เน้นการกระท ากบัคนจ านวนมาก และผลทีต่ามมาคอืการใชง้บประมาณ
มหาศาลกบัสื่อนานาชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัสื่อมวลชน แต่ผลทีไ่ดก้ลบัน้อยนิดและไมย่ัง่ยนื 

 กล่าวโดยสรปุ  แนวทางการรณรงคร์ว่มสมยัทัง้ทีท่ าในต่างประเทศและประเทศ
ไทย ยงัมลีกัษณะไรท้ศิทางทีช่ดัเจนและอาศยัการลองผดิลองถูกอยู่ไม่น้อย และทีม่คีวามเสีย่ง
ที่สุดคอื ท าโดยอาศยัสามญัส านึก ไร้ทฤษฎีใดๆ เป็นฐาน ซึ่งปรากฎการณ์นัน้เป็นเครื่องมอื
ยนืยนัไดเ้ป็นอย่างดวี่า ทฤษฎทีีส่ามารถอธยิายการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและสงัคมมนุษยไ์ด้ 
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อยา่งทรงพลงัจนน าไปประยกุต์ใชว้างแผนการรณรงคเ์ชงิกลยุทธจ์นบงัเกดิประสทิธผิลนัน้ยงัไม่
ปรากฏม ี จงึพบว่าปญัหาทางสงัคมต่างๆ เช่นปญัหาเอดส์ ปญัหายาเสพตดิ ฯลฯ ยงัคงสรา้ง
ความหนกัใจใหก้บันกัรณรงคร์ว่มสมยัต่อไป 

 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคดิจากหนังสอื “The Tipping Point” หรอื “ทฤษฎจีุด
ขยบั” ของ Malcolm Gladwell (2000) เป็นหนังสอืทีม่กีารขยายขอ้มลูการสื่อสารการรณรงคท์ า
ใหม้องเหน็ลู่ทางการวางแผนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

 2.2.6.2 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎจีดุขยบักบัการรณรงคแ์นวใหม่ 
 การคน้พบทฤษฎจีุดขยบัของ Gladwell นี้เป็นการตอบค าถาม 2 ประการคอื

ความคดิและพฤตกิรรมของมนุษยม์กีารเปลี่ยนแปลงหรอืไม่อย่างไรและปจัจยัอะไรบา้งทีท่ าให ้
เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งการค้นพบนี้สามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ในการท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในดา้นความคดิและพฤตกิรรมของคนในสงัคมไดท้นัท ีแต่เดมิการรณรงคแ์ต่ละครัง้
ต้องใช้งบประมาณมากเพราะกลยุทธ์การสื่อสารมลีกัษณะหว่านขอ้มลูผ่านสื่อมวลชนเป็นหลกั
ผลที่ได้คอืการกระตุ้นทางความคดิทศันคตแิละความรูส้กึเพยีงเลก็น้อยไม่อาจรบัประกนัผลใน
ระดบัการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมได้แต่หากอาศยัการรณรงค์แนวใหม่ซึ่งมทีฤษฎีจุดขยบัเป็น
ฐานในการก าหนดกลยทุธก์ารรณรงคแ์นวใหม ่3 แนวทางเลอืกคอื 
 1) การค้นหาบุคคล 3 จ าพวกคอื กลุ่มผู้กว้างขวาง (Connectors) 
กลุ่มฐานขอ้มูลเคลื่อนที ่(Mavens) กลุ่มเซลส์แมน (Salesman)จะแทรกซมึอยู่ในกลุ่มสงัคม
เป้าหมายให้พบวธิกีารค้นหาที่น่าจะเหมาะคอืการวจิยัภาคสนามโดยใช้เทคนิควธิ ี Snowball 
ประกอบการค้นพบกลุ่มดังกล่าวจะหมายถึงการค้นพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของกลุ่ม
วฒันธรรมย่อยของสังคมนัน้โดยทนัทเีครอืข่ายนี้จะเป็นช่องทางล าเลยีงข้อมูลและนวตักรรม
ใหก้บัการรณรงคโ์ดยมกีลุ่มผูก้วา้งขวาง (Connectors)เป็นจุดประสานรอยต่อใหย้ดึโยงเขา้มาไว้
ดว้ยกนัในขณะที่กลุ่มฐานขอ้มูลเคลื่อนที่ (Mavens) จะท าหน้าทีเ่ป็นคลงัขอ้มูลของการรณรงค์
และ Salesman เป็นผูถ่้ายทอดนวตักรรมดว้ยการโน้มน้าวใจ 
 2) สรา้งสรรคแ์ละทดลองใชเ้นื้อหาสารทีม่ลีกัษณะตดิตรงึ(stickiness) 
กลยุทธ์แนวนี้ต้องรู้จ ักใช้เนื้อหาสารที่สามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ได้ยินได้ฟงัอย่าง
ลกึซึง้ และจะตอ้งอาศยัผูช้ านาญและใกลช้ดิกบัวงการการสื่อสารทีคุ่น้เคยกบักลุ่มเป้าหมายของ
การรณรงคเ์ป็นอย่างดเีพราะจะท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการตดิตรงึอยู่ในความทรงจ าของผูร้บั
สารจนน าไปสู่การเปลีย่นแปลงการกระท าของผูร้บัสารได้ตวัอยา่ง เช่น  ใหเ้หลา้เท่ากบัแช่ง 
 3) เรยีนรูแ้ละรวบรวมบรบิท (context) ลกัษณะต่างๆ ทีม่ผีลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมรวมทัง้ทดลองใช้บริบทในการรณรงค์ที่
หลากหลายการเฝ้าสงัเกตและทดลองสรา้งบรบิทในการรณรงค์มขี้อที่จะต้องค้นพบจุดส าคญั
ของบรบิทนัน้คอือะไรทีท่ าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงกจิกรรมการรณรงค์จงึเป็นกจิกรรมที่จะต้อง
อาศยัการกระท าทีเ่ป็นไปตามขัน้ตอนและจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการรณรงค์ 
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นัน้ๆ ด้วยจงึจะสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและ
เกิดผลส าเร็ตามที่นักรณรงค์ได้วางเป้าหมายไว้นักรณรงค์จงึควรให้ความส าคญักับในทุกๆ 
ขัน้ตอนของกระบวนการจดักจิกรรมการรณรงค ์(กติต ิกนัภยั, 2546 อา้งถงึใน ณฐัธรสิสา ทรพัย์
คงเจรญิ, 2557) 
  

2.2.7 การรณรงคข์องมลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ี 
การรณรงค์ของมูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ก าหนดหลกัการของมูลนิธริณรงค์

เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขึ้น 3 ข้อ คอื มคีวามต่อเนื่อง มขี้อมูลวชิาการรองรบัอย่างจรงิจงั และมี
แผนงานรองรบัอย่างเป็นระบบซึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหก้ารรณรงคป์รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
สบูบุหรีข่องมลูนิธริณรงคเ์พื่อการไมส่บูบุหรี ่คอื 

 1) การสรา้งเครอืขา่ยการรณรงคก์บัวงการต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตัง้แต่
สื่อมวลชน ศลิปิน วงการกฬีา องค์กรสตร ีบรษิทัต่างๆ โดยเน้นการประสานงานและการสรา้ง
เครือข่ายกับบุคคลต่างๆ ซึ่งท าให้การรณรงค์ขยายไปสู่ประชากรกลุ่มต่างๆ อย่างมี
ประสทิธภิาพที่ส าคญัมกีารสรา้งเสรมิให้เกดิความภูมใิจและความปิติในหมู่ผู้มสี่วนร่วมในการ
รณรงคซ์ึง่ท าใหเ้ครอืขา่ยการรณรงคข์ยายไปกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

 2) การชี้ให้สงัคมเห็นว่าการรณรงค์ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่มใิช่เป็น
หน้าทีว่งการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพยีงหน่วยงานเดยีว แต่เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของทุก
ฝา่ย 

 3) การใช้กลยุทธ์ด้านบวกในการน าเสนอและแก้ไขปญัหาซึ่งท าให้การรณรงค์
ได้รบัการยอมรบัทัง้จากผู้สูบบุหรีแ่ละผู้ไม่สูบบุหรี ่โครงการรณรงคฯ์ ได้รบัความร่วมมอืจากผู้
สบูบุหรีห่ลายต่อหลายท่านในการรว่มกจิกรรมต่างๆ 

 4) ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้ มคีวามถูกต้อง ชดัเจน และมกีารน าเสนอในมติทิีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัผูร้บัขอ้มลู มใิช่เฉพาะดา้นการแพทย ์แต่น าเสนอดา้นสงัคมและวฒันธรรมดว้ย 

 5) คณะท างานประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้จากสาขาต่างๆ ทัง้ด้านการแพทย ์
สื่อมวลชน สงัคมศาสตรแ์ละอื่นๆ 

 6) มแีผนการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบและมกีารก าหนดกจิกรรมอยา่งชดัเจน 
 7) มเีงนิทุนจ านวนหนึ่งแมจ้ะไม่มากแต่ประเดน็ส าคญั คอื ความคล่องตวัในการ

ใชง้าน 
 8) กระบวนการด าเนินงานมคีวามครอบคลุมในทุกระดบัทัง้ระดบัการก าหนด

นโยบายระดบัหน่วยยอ่ยของชุมชน และระดบัปจัเจกชน 
 9) กระแสการรณรงคใ์นเรื่องนี้ในระดบัโลกทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมผีลอย่างมาก

ในการท าใหก้ารรณรงคใ์นประเทศไทยก้าวไปขา้งหน้าอย่างรวดเรว็ 
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2.2.8 การรณรงคข์องส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
 การรณรงคข์องส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) จดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ พ.ศ. 2544 ท าหน้าที่เป็น "Social  
catalyst" หรอื องค์กรที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสงัคม มเีป้าหมายในการท าให้คนไทยมี
สุขภาพดคีรบ 4 ดา้น กาย จติ ปญัญา สงัคม  
 ดว้ยเหตุนี้ สสส. จงึมบีทบาทหน้าที ่3 ส่วนหลกั คอื (1) จุดประกายและกระตุ้นใหเ้กดิ
แนวคดิใหม่ในการสรา้งเสรมิสุขภาพ (Innovative Idea) (2) หนุนเสรมิโดยการสานและเสรมิ 
พลงั (Collective Impact) และ (3) สรา้งการเปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ยนื (Sustainable Social 
Change) โดยเริ่มจากการจุดประกายและกระตุ้น ให้คน องค์กร หรอืหน่วยงานต่างๆ เกิด
ความคดิในการสรา้งเสรมิสุขภาพ และลุกขึน้มาสรา้งเสรมิสุขภาพดว้ยตวัเอง สสส. มกีารจดัท า
แผนงานและโครงการต่างๆ ทัง้ในเชงิประเดน็ เช่น เหลา้ บุหรี ่และในเชงิพืน้ที ่เช่น ท าใหชุ้มชน
เกดิวธิคีดิเรือ่งสุขภาพแบบใหม ่เกดิเป็นนวตักรรมทางสุขภาพของประเทศ มกีารผลติ “สื่อ” ทีม่ ี
ศกัยภาพเพราะถอืเป็นช่องทางหลกัในการส่งสารไปยงัสงัคม  ผ่านแคมเปญต่างๆ ซึง่ใชว้ธิกีาร
สื่อสารที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และถึงกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ “แล้วคุณมาท ารา้ยฉันท าไม?” หรอื “สูบบุหรี ่ไม่เดอืดรอ้นใคร” รวมไปถงึ "อิม่อุ่น" 
และนอกจากการรณรงค์ผ่านแคมเปญแลว้ สสส. ยงัมกีารส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้ผ่านศูนย์
เรยีนรู้สุขภาวะ หรอืที่รู้จกักันในชื่อของ SOOK เพื่อน าเสนอแนวคดิ วธิีการใช้ชีวิต ผ่าน
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้หม่ๆ ซึ่งประชาชนทัว่ไป สามารถน ามาปรบัใชแ้ก้ปญัหา ก้าวไปสู่สุข
ภาวะทีด่ ีท าใหม้กี าลงัใจและน าไปสู่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ได้ 
 เมื่อ สสส. กระตุ้นใหป้ระชาชนมคีวามตื่นตวัลุกขึน้มาสรา้งเสรมิสุขภาพด้วยตนเองกนั
ไดส้ าเรจ็แลว้ สสส. กจ็ะเขา้ไปหนุนเสรมิใหเ้กดิ การสานและเสรมิพลงั จดัเป็นเวทเีรยีนรูร้ะดบั
ภมูภิาคใหค้น องคก์ร หรอืหน่วยงานเหล่านี้ท างานร่วมกนั เชื่อมโยงเป็นแหล่งเรยีนรู ้เชื่อมรอ้ย
เป็นเครอืข่ายและรวมพลงัร่วมกนั ดงัตวัอย่างการเกดิขึน้ของต าบลสุขภาวะกว่า 2,000 ต าบล 
การเกดิเครอืข่าย Happy Workplace ในบรษิทัเอกชนนับหมื่นแห่ง ทีเ่ขา้มาร่วมด าเนินการกบั 
สสส. เกดิการร่วมมอืสานเสรมิพลงัในทุกภาคส่วน จนเกิดเป็นมวลพลงัขนาดใหญ่ ทัง้หมดนี้
เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการสร้างเสรมิสุขภาพ ไม่ใช่แค่ สสส. เพยีง
องค์กรเดยีวและเมื่อคนในทุกภาคส่วนได้มาร่วมมอืกนั มเีป้าหมายร่วมกนั ย่อมสามารถที่จะ
สรา้งความเปลี่ยนแปลงที่ย ัง่ยนืขึน้มาได้ ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลงความคิดและวฒันธรรม การเปลี่ยนกลไกโครงสร้างของสงัคม ซึ่งจะท าให้
สงัคมไทยมสีิง่แวดล้อมในทุกมติทิี่เอื้อต่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ อนัน ามาซึ่งการมสีุขภาพที่ดี
ของคนไทย (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสรมิสรา้งสุขภาพ, 2558, 3 พฤศจกิายน)  
 
 
 

http://www.manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9580000061033
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2.4   แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
  
 2.4.1 ความหมายของพฤติกรรม 
 สมจติต ์สุพรรณทสัน์ (2526: 105) กล่าว่าพฤตกิรรมหมายถงึปฎกิรยิาต่างๆ ทีบุ่คคลได ้
แสดงออกมาทัง้ภายนอกและภายใน โดยพฤตกิรรมภายนอกนัน้จะเป็นการแสดงออกใหเ้หน็และ
สามารถสงัเกตได้อย่างชดัเจน ซึ่งเป็นการกระท าที่บุคคลนัน้แสดงออกหรอืกิจกรรมต่างๆ ที่
เกดิขึน้ และพฤตกิรรมภายในนัน้เป็นนามธรรมคอื ความคดิทศันคตคิวามเชื่อค่านิยมเป็นต้น 
พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคลนี้อาจสงัเกตไดด้ว้ยประสาทสมัผสัหรอืไม่สามารถสงัเกตได้
สามารถแบ่งพฤตกิรรมออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
 พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) คอืการกระท าทีเ่กดิขึน้แลว้สามารถสงัเกตได้
โดยตรงดว้ยประสาทสมัผสั 
 พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) คอืกระบวนการทีเ่กดิขนึภายในใจของบุคคลอื่น
ไมส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 
 สมนึก ธรีะภทัรานนท,์ ไพฑรูย ์สอนทน (2552: 20) พฤตกิรรมหมายถงึการแสดงออก
ของรา่งกายเพื่อตอบสนองสิง่เรา้หรอื หมายถงึ พฤตกิรรมต่างๆซึง่บุคคลแสดงออกซึง่ผูอ้ื่นอาจ
เห็นได้เช่นการพูดการเดินเป็นต้นหรือผู้อื่นอาจเห็นได้ยากจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องมือ
บางอย่างช่วยเช่นการเต้นของหวัใจการหลัง่น ้ าย่อยเป็นต้นพฤติกรรมทุกๆ อย่างที่บุคคล
แสดงออกนัน้มผีลจากการเลอืกปฏกิริยิาตอบสนองทีเ่หน็ว่าเหมาะสมทีสุ่ดตามสถานการณ์นัน้ๆ 
 เขยีน วนัทนียตระกูล (2552) กล่าว่าพฤติกรรมหมายถึงการกระท าซึ่งเป็นการ
แสดงออกถงึความรูส้กึนึกคดิการแสดงความต้องของจติใจทีม่ผีลตอบสนองต่อสิง่เรา้นัน้ๆ บาง
ลกัษณะอาจสงัเกตได้โดยไม่ใช้เครื่องมอืหรอืได้บางลักษณะอาจต้องใช้เครื่องมอืช่วย  เช่น 
อาการกระท าหรอืกริยิาที่แสดงออกมาทางร่างกายกล้ามเนื้อสมองในทางอารมณ์ความคดิและ
ความรูส้กึและพฤตกิรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อสิง่เรา้ ไม่ทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่เมื่อมสีิง่
เรา้หรอืกระตุน้มาเรา้ในเวลาใดจะมกีารตอบสนองเมือ่นัน้ 
 สามารถสรปุไดว้่า คอื พฤตกิรรมหมายถงึการแสดงออกของร่างกายทีต่อบสนองจากสิง่
เรา้รอบๆ ขา้งทีส่ามารถสงัเกตได้ซึง่เรยีกว่าพฤตกิรรมภายนอกและความรูส้กึนึกคดิความเชื่อ
ทศันคตแิรงจูงใจรวมทัง้ค่านิยมของบุคคลจะเรยีกว่าพฤตกิรรมภายในซึ่งอาจสงักตเหน็ไดย้าก
และพฤติกรรมทุกๆพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกนัน้จะมผีลจากปฏกิิรยิาการตอบสนองตาม
สถานการณ์นัน้ๆ 
 

2.4.2 พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
 Silvan Tonikins (อ้างใน อจัฉราวรรณ สรอ้ยทอง, 2542) ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมการสูบ
บุหรีข่องบุคคลไว ้4 ประการดงันี้ 
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 พฤตกิรรมการสูบบุหรีเ่ป็นนิสยั (Habitual smoking) นักสูบบุหรีป่ระเภทนี้จะมบีุหรีต่ดิ
อยู่กับปากตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้จุดบุหรี่ก็จะคาบไว้ที่ปากเฉยๆ  และจะมีบุหรี่ติดตัว
ตลอดเวลาเพราะการสูบบุหรีจ่ะท าใหรู้ส้กึสบายใจขึน้มคีวามสุขเมื่อสูบบุหรีท่ าให้มคีวามรูส้กึดี 
ขึน้บางคนอาจมคีวามรูส้กึว่าการสูบบุหรีช่่วยท าใหเ้กดิความภูมฐิานพฤตกิรรมการสูบบุหรีข่อง  
คนกลุ่มนี้จะเป็นแบบอตัโนมตัเิป็นกจิวตัรที่จะต้องท าประจ าวนันักสูบประเภทนี้ถ้าต้องการเลกิ
สบูบุหรีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องตนเองแบบฉบบัการสูบบุหรีเ่พื่อ
น าไปสู่การเลกิสบูบุหรี ่
 พฤตกิรรมการสูบบุหรีท่ีม่องโลกในแง่ดี (Positive affect smoking) นักสูบบุหรีป่ระเภท
นี้ถือว่าการสูบบุหรี่เป็นการกระตุ้นช่วยให้เกิดความพอใจเกิดความสุขความตื่นเต้นเพื่อผ่อน
คลายความเครยีดเช่นการสบูบุหรีห่ลงัอาหารแต่ละมือ้ เดก็วยัรุน่ทีส่บูบุหรีจ่ะแสดงออกใหเ้หน็ว่า
มคีวามเป็นผู้ใหญ่ หรอืสูบตามแบบอย่างคนใกล้ชดิเช่นพ่อ-แม่ที่สูบบุหรี่ หรอืท าตามบุคคลที่
ตวัเองชอบบุคคลกลุ่มนี้บางคนมคีวามสุขที่ได้ถอืบุหรีห่รอืมคีวามสุขที่ได้สมัผสัควนับุหรีท่ี่พ่น
ออกจากปากและจมกูผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกลุ่มนี้ชกัจงูใหเ้ลกิสบูบุหรีไ่ดย้าก 
 พฤตกิรรมการสูบบุหรีเ่นื่องจากมองโลกในแง่ลบ (negative affect Smoking) นักสูบ
บุหรีป่ระเภทนี้จะสูบหรี่เป็นบางครัง้ไม่ต่อเนื่องเช่นเมื่อมคีวามเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้รบั
ความกดดนัมปีญัหาเพื่อต้องการระงบัอารมณ์หรอืเมื่อมเีหตุการณ์หรอือยู่ในสภาพการณ์ใด
สภาพการณ์หนึ่งก็จะสูบบุหรี่เช่นเมื่อรู้สกึตื่นเต้นหวาดกลวัมคีวามสุขความเศร้าเขนิอายเข้า
สังคมอยู่คนเดียวหรือขณะขับรถเป็นต้นผู้สูบบุหรี่กลุ่มนี้จะงดสูบบุหรี่ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น 
เพยีงแต่ต้องหาอะไรมาทดแทนการสูบบุหรี่ เมื่อรู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อต้องการ
เครือ่งช่วยปลอบใจแทนทีก่ารสบูบุหรี ่
 พฤตกิรรมทีข่าดการสบูบุหรีไ่ม่ได ้(Addictive smoking) นกัสบูบุหรีท่ีต่ดิบุหรีถ่อืว่าบุหรี ่
คอืสิง่จ าเป็นที่ขาดไม่ได้ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่จะมคีวามรู้สกึกระวนกระวาย หรอืไม่สบายมคีวาม
ผดิปกตทิางร่างกายถ้าไดม้กีารสูบบุหรีจ่ะช่วยท าใหส้บายใจขึน้สามารถช่วยลดความรูส้กึกดดนั
ช่วยให้บรรยากาศดแีละคดิอะไรออก นักสูบบุหรี่เหล่านี้ถ้างดสูบบุหรี่อาจท าใด้ยากจะต้องใช้
ความพยายามความตัง้ใจมากเป็นพเิศษตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิก าลงัใจทีจ่ะเลกิสบูบุหรีใ่หไ้ด้ 

สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในแต่ละบุคคลนัน้มคีวามแตกต่างกัน และ
สามารถหาแนวทางและวธิกีารส่งเสรมิเพื่อเลกิสบูบุหรีใ่หต้รงตามพฤตกิรรมของผูส้บูบุหรีไ่ด้ 

 

2.5  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูร้บัสาร 
  
 2.5.1 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึ วชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัประชากรทัง้นี้เพราะค า 
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ว่า “Demo” หมายถงึ “People” ซึง่แปลว่า “ประชาชน” หรอื “ประชากร” ส่วนค าว่า “Graphy” 
หมายถงึ “Writing Up” หรอื “Description” ซึง่แปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้เมื่อแยกพจิารณาจาก
รากศพัทค์ าว่า “Demography” น่าจะมคีวามหมายตามทีก่ล่าวขา้งตน้คอืวชิาทีเ่กี่ยวกบัประชากร
นัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ ์และณรงค ์เทยีนส่ง, 2521: 2) 

Hanna and Wozniak (2001) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์คอื
ลกัษณะทางประชากรศาสตรห์มายถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัตวับุคคลเช่น อายุ เพศ การศกึษา อาชพี 
รายได้ ศาสนาและเชื้อชาตซิึ่งมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคซึ่งโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะ
พืน้ฐานทีน่ักการตลาดมกัจะน ามาพจิารณาส าหรบัการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
โดยน ามาเชื่อมโยงกบัความตอ้งการความชอบและอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค 
 นิพนธ ์เทพวลัย ์  (2523: 1) ไดใ้หค้วามหมายของประชากรศาสตร์ (Demography) ที่
เข้าใจง่ายและดูเหมอืนว่าเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไปได้แก่ความหมายตามที่เฮาเซอร์และดนัแคน 
(Philip H. Hauser and Otis Dudley Duncan) ไดใ้หไ้วว้่าประชากรศาสตรเ์ป็นการศกึษาถงึ
ขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองคป์ระกอบของประชากร (Composition) ศกึษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนัน้องค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรได้แก่ การเกดิ การตาย การยา้ยถิน่ และการเปลี่ยนแปลงฐานะทาง
สงัคม 
 สุวสา ชยัสุรตัน์ (2537)  ไดใ้หค้วามหมายของ ประชากรศาสตร์ (Demographic) คอื 
ปจัจยัต่างๆ ที่เป็นหลกัเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนัน้ๆ 
ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได้ การศกึษา อาชพี วฏัจกัรชวีติ ครอบครวั ศาสนาเชื้อ
ชาตสิญัชาต ิและสถานภาพทางสงัคม (Social class) 
 

2.5.2 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูร้บัสาร 
แนวคดิเกี่ยวกบัคุณสมบตัทิางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง

กนั ซึง่การสื่อสารกเ็ป็นพฤตกิรรมส าคญัอย่างหนึ่งของมนุษย ์นักวชิาการสื่อสารบางกลุ่มจงึเชื่อ
ว่าพฤตกิรรมเกีย่วกบัการสื่อสารของบุคคลลว้นๆ เนื่องจากบุคคลทีอ่ยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรจะ
มกีิจกรรมและการด าเนินชีวิตรวมทัง้เวลาที่มคีวามแตกต่างกันจงึน่าจะท าเกิดพฤติกรรมที่
แตกต่างกนัไปดว้ย (DeFleur, 1970 อา้งถงึใน อรทยั ศรสีนัตสิุข, 2541: 20) 
 แนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์นี้ว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้หลกัการความเป็นเหตุเป็นผล 
กล่าวคอืพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้นเป็นความเชื่อ
ว่ามนุษย์ด าเนินชีวิตตามแบบฉบบัที่สงัคมวางไว้เช่น สังคมท าให้ผู้ชายมลีกัษณะนิสยัและ
พฤตกิรรมแตกต่างจากผูห้ญงิหรอืพฤตกิรรมของคนวยัเดยีวกนักจ็ะมลีกัษณะเป็นเช่นเดยีวกนั
ทัง้นี้สงัคมโดยทัว่ไปจะก าหนดให้บุคคลที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมแีบบ
แผนพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัดงันัน้การสื่อสารซึ่งถอืว่าเป็นพฤตกิรรมอย่างหนึ่งของบุคคลย่อม
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เป็นไปตามหลกัการดงักล่าวเช่นกนักล่าวคอืบุคคลที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่าง
กนัยอ่มมพีฤตกิรรมการสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัดว้ย (ยบุล เบญ็จรงคก์จิ 2534: 64) 
 ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 112-118) ไดอ้ธบิายถงึคุณสมบตัเิฉพาะของตนซึง่แตกต่างกนั 
ในแต่ละคนคุณสมบตัเิหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อผู้รบัสารในการท าการสื่อสารอย่างไรก็ตามในการ  
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กนันัน้จ านวนของผูร้บัสารกม็ปีรมิาณแตกต่างกนัดว้ยการวเิคราะห์
ผูร้บัสารทีม่จี านวนน้อยคนนัน้มกัไม่ค่อยมปีญัหาหรอืมปีญัหาน้อยกว่าการวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีม่ ี
จ านวนมากเนื่องจากการวเิคราะห์คนทีม่จี านวนน้อยเราสามารถวเิคราะหผ์ู้รบัสารทุกคนได้แต่  
ในการวิเคราะห์คนจ านวนมากเราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รบัสารแต่ละคนได้เพราะมผีู้รบัสาร
จ านวนมากดงันัน้วธิกีารที่ดทีี่สุดในกาวเิคราะห์ผู้รบัสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คอื
การจ าแนกผู้รบัสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) 
ไดแ้ก่เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกจิศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ 

1) เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศเป็นปจัจยัพื้นฐานด้านร่ายกายของบุคคล 
และเพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลตลอดจนพฒันาการต่างๆ การวิจยัทาง
จติวิทยา พบว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากทางด้านสรีระความถนัดความคิด
ค่านิยมทศันคต ิและสภาวะทางจติใจอารมณ์เนื่องมาจากวฒันธรรม และสงัคมก าหนดบทบาท
และกจิกรรมของทัง้สองเพศไวต่้างกนั (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546: 114) ซึง่เพศมคีวามสมัพนัธต่์อ
บุคลิกลกัษณะจติใจและอารมณ์ของบุคคลเพศหญิงมกัเป็นเพศที่มอีารมณ์อ่อนไหวมคีวาม
ละเมยีดละไมกว่าผู้ชายใจอ่อนอดทนและมคีวามเมตตากบับุคคลอื่นมากกว่าด้วยคุณลกัษณะ
ดงักล่าวจงึท าใหเ้พศหญงิถูกชุกจงูไดง้า่ยกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายมใีจคอหนักแน่นไม่อ่อนไหว
กบัสิง่ต่างๆ จติใจแขง็กระด้างท าให้เพศชายเป็นเพศที่ชกัจูงได้ยากกว่าพฤตกิรรมการเปิดรบั
ขา่วสารของผูห้ญงิมกัจะสนใจข่าวประเภทเรื่องความสวยความงามความบนัเทงิเป็นต้น (กติมิา 
สุรสนธ,ิ 2544: 19) 

จากการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัผูร้บัสารตามแนวคดิการวเิคราะหผ์ูร้บัสารโดยลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พบว่า มคีวามแตกต่างในพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อระหว่างเพศชายและ
เพศหญงิแมว้่าจะไม่พบความแตกต่างเด่นชดัมากเท่ากบัอายุ และการศกึษาแต่ก็ยงัคงมคีวาม
แตกต่างบา้งระหว่างเพศชายและเพศหญงิ เช่น เพศหญงิมกัจะดูโทรทศัน์ไปพรอ้มๆ กบัท างาน
อื่นดว้ยโดยเพศหญงิจะใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์และฟงัวทิยุมากกว่าเพศชายซึง่รายการทีเ่ป็นที่
นิยมคอื รายการละคร ในขณะที่เพศชายจะดูโทรทศัน์ในขณะที่พกัผ่อนและมกัพอใจที่จะชม
รายการเกี่ยวกบัข่าวและกฬีาแต่ส่วนใหญ่แลว้เพศชายจะนิยมอ่านหนังสอืพมิพม์ากกว่า  (ยุบล 
เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 69) 

2) อายุ (Age) เป็นปจัจยัประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย ์
เนื่องจากอายุจะบ่งบอกเกี่ยวกบัความมปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคล เช่น คนที่มอีายุ
น้อยมกัจะมคีวามคดิแบบง่ายไม่ซบัซอ้น คดิแบบเสรนีิยมมากกว่า ยดึอุดมการณ์มากกว่า และ
ใจรอ้นมากกว่า ส่วนคนที่มอีายุมากมกัจะคดิรอบครอบ คดิแบบอนุรกัษ์นิยมมากว่า ยดึถอืการ
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ปฎิบัติมากกว่า มีความระมัดระวังมากกว่า และมองโรคในแง่ร้าย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ประสบการณ์ สิง่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบ่งชี้หรอืแสดงความคดิ  ความเชื่อลกัษณะการ
โตต้อบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ของบุคคลคนเราโดยทัว่ไปเมือ่อายเุพิม่ขึน้ประสบการณ์กจ็ะ
สูงขึ้นตาม ความรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้นวิธีคิด  และสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและ
นอกจากนี้ อายยุงัเป็นตวัก าหนดความยากง่ายในการชกัจงูใจดว้ย กล่าวคอื เมื่อมอีายุมากขึน้ก็
จะมโีอกาสทีจ่ะเปลีย่นใจหรอืชกัจงูใจน้อยลง (ปรมะ สตะเวทนิ 2546: 112-113) 

จากการส ารวจขององคก์ร นีลเซน (ยุบล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 67) พบว่าอตัราการดู
โทรทศัน์ของเด็กจะเพิม่สูงขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 12-14 ปีหลงัจากนัน้จะค่อยๆลดลง
เนื่องจากว่าเมื่อเดก็เริม่มคีวามรูม้ากขึน้อทิธพิลของโรงเรยีนและเพื่อนๆ ตลอดจนสื่อมวลชนจะ
เพิม่ขึน้ซึ่งเดก็จะใช้สื่อเพื่อความบนัเทงิเช่นรายการบนัเทงิการ์ตูนส าหรบัผู้ใหญ่วยัท างานนัน้
การเปิดรบัสื่อโทรทศัน์วทิยุและหนังสอืพมิพ์จะมากพอๆ กนัและเมื่อถงึวยัเกษียณอายุท างาน 
55-60 ปี ปรมิาณการดโูทรทศัน์กลบัเพิม่สงูขึน้อกีครัง้เนื่องจากมเีวลาว่างมากขึน้ซึง่จากการวจิยั 
พบว่า ผูส้งูอายใุชส้ื่อมวลชนเพื่อช่วยคลายความเหงา 

3) การศกึษา (Education) หรอืความรู ้(Knowledge) เป็นลกัษณะส าคญัอกี
ประการหนึ่งที่มอีทิธพิลต่อผู้รบัสาร  เพราะการศกึษาบ่งบอกถงึความสามารถในการเลอืกรบั
ข่าวสารและอตัราการรู้หนังสอื ระดบัการศกึษาจะท าให้คนมคีวามรู ้ความคดิ ตลอดจนความ
เขา้ใจในสิง่ต่างๆ กวา้งขวางลกึซึง้แตกต่างกนัออกไปดงันัน้การทีค่นไดร้บัการศกึษาทีต่่างกนัใน
ยุคสมยัที่ต่างกนัในระบบการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ในสาขาวชิาที่ต่างกนั จงึย่อมมคีวามรูส้กึนึก
คดิอุดมการณ์และความต้องการที่แตกต่างกนั(ปรมะ สตะเวทนิ 2546: 116) และการศกึษา 
(Education) ความรูเ้ป็นตวัแปรส าคญัประการหนึ่งที่มอีทิธพิลต่อความรูส้กึความนึกคดิความ
เชื่อทศันคตคิ่านิยมของบุคคลที่มต่ีอเรื่องต่างๆ เนื่องจากสถาบนัการศกึษาเป็นสถาบนัทีอ่บรม
กล่อมเกลาให้บุคคลเป็นคนที่มบีุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกนัดงันัน้การศึกษาจงึเป็น
ตวัก าหนดในกระบวนการเลอืกสรร (Selective Process) (กติมิา สุรสนธ,ิ 2544: 20) 
 Comstock and Other (อ้างถงึใน ยุบล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 68) อธบิายว่า การเลอืก
เปิดรบัสื่อมวลชน และระดบัของการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กนัในเชงิบวกกบัการเปิดรบัข่าวสาร
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนและมคีวามสมัพนัธ์ในทางลบกับการเปิดรบัเนื้อหาด้าน
บนัเทงิจากสื่อ และนักวจิยัหลายท่านอาท ิเคนดอล (Kendall, 1948) ลงิคแ์ละโฮฟ (Link and 
Hopf, 1946) ได้พบว่าผู้รบัสารที่มกีารศกึษาสูงมกัใช้เวลากบัสื่อสิ่งพมิพ์ในขณะที่บุคคลที่มี
การศกึษาน้อยมกัใชเ้วลากบัสื่อวทิยสุื่อโทรทศัน์และภาพยนตร์ (ยบุล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 68) 
โรบนิสนั Robinson (1972: p. 77) กล่าวว่าระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัการใชส้ื่อและ
ระดบัความรูท้างดา้นขอ้มลูขา่วสารของบุคคลโดยทีค่นทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัจะมกีารเปิดรบั
สื่อและการน าข่าวสารที่ได้ไปใช้ประโยชน์แตกต่างกนักล่าวคอืกลุ่มคนที่มกีารศึกษาสูงจะเป็น
กลุ่มคนที่เปิดรบัข้อมูลข่าวสารดแีละสามารถน าขอ้มูลที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชวีติ
ปจัจบุนัไดด้กีว่ากลุ่มคนทีม่กีารศกึษาน้อย 
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 Burgoon, 1974 (อ้างถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2546: 117) คนทีม่กีารศกึษาสูงมากและ
อายุมากนิยมเปิดรบัเนื้อหาสาระที่เกี่ยวขอ้งกบัสาธารณชนมากกว่ากลุ่มคนที่มกีารศกึษาน้อย 
และอายุน้อย (Steiner, 1963 อ้างถงึใน ยุบล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 68) ซึง่บุคคลทีม่กีารศกึษา 
สูงจะมลีกัษณะการเลอืกเนื้อหาของสื่อมากกว่าคนที่มกีารศึกษาน้อยและบุคคลที่มกีารศกึษา
น้อยจงึถูกชกัชวนได้ง่ายกว่าหากใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวแบบให้ขอ้มูลทางเดยีว  (Onesided 
Information) ในขณะระทีบุ่คคลทีม่กีารศกึษาสูงต้องใหข้อ้มลูสองดา้น (Two-sided Information) 
จงึจะสามารถโน้มน้าวได ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2542: 182) 

4) สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม (Socio-economic Status) มอีิทธิพลต่อ
ปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้่งสารเพราะสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทแีตกต่างกนัท าใหค้น
มวีฒันธรรมประสบการณ์ทศันคติค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกันตัวแปรที่สามารถบ่งบอก
สถานภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคมไดม้ดีงัต่อไปนี้ (ยบุล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 70) 
 (1) รายได ้(Income) เป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการศกึษาเช่น บุคคลที่
มกีารศึกษาสูงมกัมรีายได้สูงตามไปด้วยและเมื่อบุคคลมรีายได้สูงขึน้ก็มกัจะมกีารเลอืกใช้สื่อ
หลายประเภทมากขึ้นเนื่องจากการใช้สื่อในระบบสงัคมส่วนใหญ่มคีวามจ าเป็นต้องใช้และมี
ตน้ทุนสงู ท าใหผู้ม้รีายไดม้ากยอ่มมกี าลงัการซือ้ทีสู่ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2542: 183) โดยผูร้บั
สารที่มาจากครอบครวัที่มฐีานะดยี่อมมปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ และรอบรู้มากกว่าคนที่มี
ฐานะยากจนเนื่องจากมโีอกาสในการเขา้ถงึสื่อทีม่ขีอ้จ ากดัมากกว่า (กติมิา สุรสนธ,ิ 2544: 20) 
และการใช้สื่อของบุคคลทีม่รีายได้สูงมกัเป็นการใช้สื่อเพื่อแสวงหาเรื่องราวหรอืข่าวสารหนักๆ 
ส าหรบัน าไปใชป้ระโยชน์เช่นอ่านบทบรรณาธกิารดูและฟงัเรื่องการเมอืงหรอืปญัหาสงัคมและ
เศรษฐกจิเป็นต้น (Rivers, Peterson and Jensen อ้างถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2546: 116) 
สาเหตุเป็นเพราะว่าบุคคลทีม่รีายไดส้งูมกัมกีารศกึษาสูงมตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีด่ ีมหีน้ามตีา
ในสงัคมท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งเรยีนรูแ้ละแสวงหาขอ้มลูข่าวสารต่างๆ เพื่อใหท้นัต่อเหตุการณ์
อยู่เสมอ การเปิดรบัข่าวสารจงึเป็นสิง่จ าเป็นต่อคนกลุ่มนี้มากกว่ารายการโทรทศัน์ที่ส่วนใหญ่
เน้นเน้ือหาดา้นความบนัเทงิและเนื่องดว้ยหน้าทีก่ารงานของคนกลุ่มนี้ท าใหม้เีวลาว่างจ ากดัการ
ใช้สื่อหนังสอืพมิพ์เพื่อเปิดรบัข่าวสารจงึท าได้ง่ายกว่าโดยอาจนัง่อ่านไประหว่างการเดนิทาง
หรอืรอประชุมก็ได้จงึมพีฤติกรรมการเปิดรบัสื่อหนังสือพิมพ์มากกว่าสื่อโทรทศัน์ ในขณะที่
บุคคลทีม่รีายไดต้ ่าและมกีารศกึษาน้อยส่งผลใหม้ทีกัษะในการอ่านน้อยดงันัน้การใชส้ื่อโทรทศัน์
จงึเป็นทีพ่อใจมากกว่าส าหรบัคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทศัน์จดัว่าเป็นสื่อทีใ่ช้ความพยายามน้อย  
(Low Effort) และทกัษะต ่า (Low Skills) (ยบุล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 72) 
 (2) อาชพี (Occupation) บุคคลที่มอีาชพีต่างกนัย่อมมแีนวคดิทศันคต ิ
ค่านิยมและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันเช่น บุคคลที่มีอาชีพรับราชการมักจะค านึงถึงเรื่อง
ยศถาบรรดาศกัดิ ์และเกียรติภูมขิองความเป็นข้าราชการในขณะที่บุคคลซึ่งท างานในธุรกิจ
เอกชนจะค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่การงาน ถ้าต าแหน่งสูงรายได้ก็จะสูงตามด้วย ก็จะมกี าลงั  
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จบัจ่ายใช้สอยเพื่อต้องการเพื่อรกัษาสถานภาพทางสังคมของตนอย่างไรก็ตามแม้บุคคลที่
ประกอบอาชพีเดยีวกนัก็อาจมทีศันคตคิ่านิยม และพฤตกิรรมที่แตกต่างกนัไดอ้นัเป็นผลท าให้
พฤตกิรรมในการใชแ้ละเปิดรบัสื่อยอ่มแตกต่างกนัดว้ย (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546: 115) 
  (3) พืน้ฐานทางครอบครวั (Family Background) คนทีม่พีืน้ฐานทางครอบครวั
แตกต่างกันย่อมมีความคิด ค่านิยมความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยตัวแปร
ทางด้านองค์ประกอบของครอบครัว ได้แก่มีใครอยู่ในครอบครวับ้าง ใครเป็นคนหาเลี้ยง
ครอบครวั นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 116 ) อธบิายว่า ผูท้ีส่มรสแลว้และผูท้ีย่งัโสดย่อม
มกีระบวนการรบัรูข้า่วสารทีแ่ตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากสภาพครอบครวั และอทิธพิลของจ านวน
บุคคลรอบข้าง เป็นบุคคลที่ส าคญั เนื่องจากคนในครอบครวัจะเสยีสละความสุขของตนเพื่อ
ครอบครวัได้ จงึพบว่าพ่อบา้นเลกิสูบบุหรี่ เพราะภรรยา และบุตร (Icek Ajzen and Fishbein, 
1980 อา้งถงึใน สุวรรณา จนัทรป์ระเสรฐิ, 2538: 35)  

      (4) เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ (Race and Ethnic Group) คนต่างเชือ้ชาตกินัย่อม
มวีฒันธรรมย่อยของแต่ละเชื้อชาติที่คอยก ากบัค่านิยมทศันคติความคดิ และพฤติกรรมของ
บุคคลใหม้คีวามแตกต่างกนัออกไป (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546: 116) 

จากแนวความคดิและทฤษฏดี้านประชากรทีก่ล่าวมา มลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกนัจะมแีบบแผนพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การสื่อสารซึง่ถอืว่าเป็นพฤตกิรรมอย่าง
หนึ่งของบุคคลกล่าว คอืบุคคลที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัย่อมมพีฤตกิรรม
การสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัดว้ย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวความคดิและทฤษฏดีา้นประชากรศาสตร์
มาวเิคราะหเ์พื่อเชื่อมโยงกบัการสื่อสารตามลกัษณะทางประชากรกลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีม่คีวาม
แตกต่างกนัซึง่ประกอบดว้ย ปจัจยัต่างๆ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายได้ โดยน า
ปจัจยัแต่ละปจัจยัของบุคคลทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตรม์าเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน
ในการวจิยัครัง้นี้ 
 

2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล (2553) ได้ท าการศกึษา เรื่อง ประสทิธผิลของภาพค าเตอืนบน
ซองบุหรี่ที่มต่ีออารมณ์ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผู้สูบบุหรี่ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสทิธผิลของภาพค าเตอืนบนซองบุหรีท่ี่มต่ีออารมณ์ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผู้สูบบุหรี ่
เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอารมณ์กบัพฤตกิรรมของผู้สูบบุหรีท่ี่มต่ีอภาพค าเตอืนบนซอง
บุหรี ่และสุดทา้ยเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตกิบัพฤตกิรรมของผูสู้บบุหรีท่ีม่ต่ีอภาพ
ค าเตอืนบนซองบุหรี ่ผลการวจิยั พบว่า ภาพค าเตอืนบนซองบุหรีส่่งผลต่ออารมณ์ของผูสู้บบุหรี ่
โดยท าใหผู้สู้บบุหรีเ่กดิอารมณ์ดา้นลบต่อภาพค าเตอืน โดยผูสู้บบุหรีเ่กดิอารมณ์ขยะแขยงมาก
ทีสุ่ด นอกจากนี้ภาพค าเตอืนบนซองบุหรีส่่งผลใหผู้ส้บูบุหรีม่ทีศันคตดิา้นลบต่อภาพค าเตอืนบน 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2+%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ซองบุหรี ่และภาพค าเตอืนบนซองบุหรีท่ าใหผู้สู้บบุหรีเ่กดิพฤตกิรรมหลกีเลีย่งภาพค าเตอืนบน
ซองบุหรี่ การน าเสนอภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ที่เน้นเนื้อหาภาพที่สร้างความกลวัสูง จะไม่
ส่งผลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูสู้บบุหรี ่แต่ในทางกลบักนัอารมณ์ขยะแขยงของผูสู้บบุหรี่
ทีม่ต่ีอภาพค าเตอืนบนซองบุหรีก่ลบัส่งผลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องผูส้บูบุหรี ่

บุปผา ศิรริศัม ีและคณะ (2556) ได้ท าการศกึษาวจิยั เรื่องผลกระทบจากนโยบาย 
ควบคุมการบรโิภคยาสูบในประเทศไทยกลุ่มผู้สูบบุหรี่รอบที่ 5 (พ.ศ. 2554) โครงการ 
International Tobacco Control PolicySurvey-Southeast Asia: ITCSEA (Thailand) ตดิตาม
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 2,178 คน เป็นผูสู้บบุหรี ่ 1,740 คนและผูเ้ลกิสูบบุหรี่ 438 คน เป็น
ผูห้ญงิรอ้ยละ 10 ผูสู้บบุหรีสู่บบุหรีว่นัละ 10 มวนโดยเฉลีย่ ประมาณสองในสามประเมนิว่า
ตนเองไม่ได้ตดิบุหรี่หรอืติดเพยีงเล็กน้อย ผู้ที่สูบบุหรีโ่รงงานและสูบบุหรี่มวนเองมสีดัส่วน
ใกล้เคยีงกนั มเีพยีงหนึ่งในสี่ที่มคีวามรู้อย่างถูกต้องว่า บุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเองเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพเท่าๆ กนัมากกว่าสองในสามของผูสู้บบุหรีเ่คยพยายามเลกิสูบบุหรี่ แต่มี
เพยีงส่วนน้อยมากทีม่กีารวางแผนที่แน่นอนว่าจะเลกิสูบบุหรีภ่ายในหนึ่งเดอืนขา้งหน้า  ผู้สูบ
บุหรีส่่วนใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสุขภาพเป็นอย่างดี อย่างไรกต็าม ผู้
สูบบุหรีจ่ านวนไม่น้อยทีไ่ม่ทราบว่า การสูบบุหรีท่ าใหเ้กดิโรคเนื้อตาย ท าใหห้ญงิมคีรรภแ์ท้ง
บุตร และท าใหเ้กดิโรคหวัใจ สปอตโฆษณาเรื่อง พ่อแม่จะเสยีใจถ้าลูกสูบบุหรี่ เขา้ถงึผูสู้บบุหรี่
และผูสู้บบุหรีอ่ย่างกวา้งขวาง ส่วนใหญ่บอกว่า สปอตโฆษณาเรื่องนี้น าไปสู่การพูดคุยกนัใน
ครอบครวัและในกลุ่มเพื่อน ผู้เลกิสูบบุหรีต่อบสนองต่อสปอตโฆษณาเรื่องนี้สูงกว่าผู้สูบบุหรี่
ในช่วงการส ารวจทัง้ 5 รอบ ผูสู้บบุหรีต่อบสนองต่อฉลากค าเตอืนดา้นสุขภาพบนซองบุหรีม่าก
ขึน้อย่างไรกต็าม การเคยเหน็การวางโชวบ์ุหรี่ ณ จุดขายกเ็พิม่สูงขึน้ นอกจากนี้ผูสู้บบุหรีส่่วน
ใหญ่เหน็ดว้ยกบัการจ ากดัพื้น ทีสู่บบุหรีใ่นที่สาธารณะ ผลการส ารวจยงัสะทอ้นความแตกต่าง
ของพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ ความคดิเหน็ และการตอบสนองต่อการนโยบายและการรณรงค์
ต่างๆ ของผู้สูบบุหรีท่ีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในเขตเมอืงอื่นๆ และที่อยู่ในเขตชนบท 
ชี้ให้เหน็ว่า การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีค่วรค านึงถงึความแตกต่างในบรบิทของเขตที่อยู่
อาศยัเป็นประเดน็ส าคญั 

โสภนา กติตริตัน์ชชัวาล (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง การตอบสนองต่อสื่อรณรงค์
การเลกิสบูบุหรีใ่นสตรขีองส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ สสส.) กรณีศกึษา: 
สตรไีทยผูส้บูบุหรีใ่นเขตภาคกลาง โดยการวจิยันี้ มกีารก าหนดวตัถุประสงค ์คอื เพื่อศกึษาการ
ตอบสนองของสตรผีูสู้บบุหรีใ่นเขตภาคกลางของประเทศไทยต่อการเปิดรับสื่อรณรงค์การเลกิ
สบูบุหรีใ่นสตรขีองสสส.ชุด "รกัจรงิ...ไมอ่ยากใหผู้ห้ญงิสบูบุหรี"่ ผลการวจิยั พบว่า 

1) กลุ่มตวัอย่างเปิดรบัสื่อรณรงคเ์ลกิสูบบุหรีใ่นสตรขีอง สสส. ทัง้ 5 ประเภทโดยเฉลี่ย
ในระดบัปานกลาง ซึ่งสื่อรณรงค์ที่น าเสนอในโทรทศัน์ (ภาพยนตร์โฆษณา) เป็นสื่อที่มกีลุ่ม
ตวัอยา่งเปิดรบัมากทีสุ่ด 
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2) กลุ่มตวัอย่างมกีารตอบสนองทางทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์ในระดบัปานกลาง โดยเป็น
การตอบสนองเชงิบวกต่อด้านความสรา้งสรรค์เป็นอนัดบัแรก ตามมาด้วยด้านความน่าสนใจ
และความน่าเชื่อถอื 

3) กลุ่มตวัอย่างมกีารตอบสนองทางความคดิต่อสื่อรณรงค์ในระดบัมาก ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองเชิงบวกต่อการที่ สสส.ใช้ความรกัเป็นแนวคดิในการจูงใจผู้หญิงเลิกสูบบุหรี่เป็น
อนัดบัแรก 

4) กลุ่มตวัอย่างมกีารตอบสนองทางพฤตกิรรมต่อสื่อรณรงคใ์นระดบัปานกลาง ซึง่เป็น
การตอบสนองเชงิบวกด้านความตัง้ใจในการเลกิสูบบุหรีเ่ป็นอนัดบัแรก ตามมาด้วยโอกาสใน
การกลบัไปสบูบุหรีใ่นปรมิาณเท่าเดมิ และการลดปรมิาณการสบูบุหรี ่

จากการศกึษาดงักล่าว สามารถสรุปแนวทางกลุ่มตวัอยา่งลดการสบูบุหรี ่คอื 
1. ควรมีการน าเสนอสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในสตรขีองสสส. ผ่านทางโทรทศัน์ 

(ภาพยนตรโ์ฆษณา) ใหม้ากขึน้ เนื่องจากโทรทศัน์เป็นสื่อทีม่กีารเปิดรบัจากประชาชนทัว่ไปได้
มากกว่าสื่ออื่นๆ ในขณะเดียวกันควรเลิกการรณรงค์ในสื่อที่สตรีไม่นิยมเปิดรับ เช่น 
หนงัสอืพมิพ ์และสื่ออื่นๆ เป็นตน้ 

2. ควรมกีารปรบัปรุงการออกแบบสื่อรณรงค์ “รกัจรงิ…ไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่” 
เพื่อใหส้ื่อมคีวามสรา้งสรรค์ ไม่น่าเบื่อ และมคีวามน่าเชื่อถอืให้มากขึน้ โดยอาจท าการจดัการ
แข่งขนัประกวดออกแบบสื่อรณรงค์เพื่อให้สื่อรณรงค์มคีวามสรา้งสรรค์และเป็นที่ดงึดูดใจมาก
ขึน้ 

เกรยีงไกร พฒันกุลโกเมธ (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง “ทศันคตแิละความพงึ
พอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอสื่อรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหรีท่ีใ่ชก้ลยุทธก์าร
รณรงคด์ว้ยความกลวั”  มวีตัถุประสงค์ 4 ประการ คอื 1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อ
รณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัวของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาทศันคตขิองประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอสื่อรณรงค์
เพื่อการงดสูบบุหรีท่ีใ่ชก้ลยุทธก์ารรณรงคด์ว้ยความกลวั 3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มต่ีอสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรีท่ี่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความ
กลวัและ 4) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง การเปิดรบัสื่อ ทศันคต ิ และความพงึพอใจของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ต่ีอสื่อรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหรีท่ีใ่ชก้ลยุทธก์ารรณรงค์
ดว้ยความกลวั ผลการวจิยัพบว่า 1) ประเภทของสื่อรณรงคท์ีใ่ชก้ลยุทธก์ารรณรงคด์ว้ยความ
กลวั ทีผู่้รบัสารเปิดรบัมากทีสุ่ด คอื สื่อประเภทภาพคาเตอืนบนซองบุหรี่ 2) การเปิดรบัสื่อ
รณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหรี่ มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตขิองประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี
ต่อสื่อรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหรีท่ีใ่ชก้ลยุทธก์ารรณรงคด์ว้ยความกลวั 3) การเปิดรบัสื่อรณรงค์
เพื่อการงดสูบบุหรี ่ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อสื่อรณรงคเ์พื่อการ งดสูบบุหรีท่ีใ่ชก้ลยุทธก์ารรณรงค์ดว้ยความกลวั 4) ทศันคตทิีม่ต่ีอสื่อ
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รณรงคเ์พื่อการงดสบูบุหรีใ่ชก้ลยทุธก์ารรณรงคด์ว้ยความกลวั มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ทีม่ต่ีอสื่อรณรงคเ์พื่อการงดสบูบุหรีท่ีใ่ชก้ลยทุธก์ารรณรงคด์ว้ยความกลวั 

ชาญชยั จารุภาชน์ และรุจ ี จารุภาชน์ (2554) ศกึษาเรื่อง ประสทิธผิลการบงัคบัใช้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่18/2550 ภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535: กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหรี่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาการรบัรูข้องผูค้า้ขาย ประชาชนผูม้าซือ้สนิคา้ในตลาด พนักงานเทศกจิ 
เจา้หน้าทีต่ ารวจและเจา้ของตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัที ่ 18 พ.ศ. 2550 ออกตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ผล
การศกึษาพบว่า กลุ่มผูจ้ าหน่ายสนิคา้ในตลาดฯ รบัทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ รอ้ยละ 
51.1 ผูม้าซือ้สนิค้าภายในตลาดสดฯ รบัทราบประกาศ รอ้ยละ 45.6 ส่วนพนักงานเทศกจิ 
เจา้หน้าทีต่ ารวจ และเจา้ของตลาด รบัทราบประกาศทุกคน การรบัทราบมาตรการการลงโทษ
ผูฝ้่าฝืนประกาศฯ ปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท กลุ่มตวัอย่างรบัทราบเพยีงรอ้ยละ 35.5 ช่องทาง
สื่อสารหลกัที่กลุ่มตวัอย่างรบัทราบประกาศฯ มากทีสุ่ดคอื ป้าย หรอืโปสเตอรใ์นตลาดหรอื
สถานทีส่าธารณะ รอ้ยละ 37.7 รบัทราบจากโทรทศัน์ รอ้ยละ 33.9 และรบัทราบจากวทิยุรอ้ยละ 
19.2 ส่วนความคดิเหน็ต่อประกาศ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 92.0 เหน็ดว้ยกบัประกาศให้
ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรีม่เีพยีงรอ้ยละ 5.6 ทีไ่ม่เหน็ดว้ย เมื่อถามถงึความเชื่อมัน่ต่อมาตรการ 
การปรบัไม่เกนิ 2,000 บาทส าหรบัผูฝ้่าฝืนประกาศฯ กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 52.00 ไม่มัน่ใจว่า
มาตรการดงักล่าวจะน ามาใชไ้ด ้

เชษฐ รชัดาพรรณาธกุิล (2556)  การบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี่
ในสถานทีส่าธารณะ มวีตัถุประสงค์ 1. เพื่อศกึษาผลการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองสุขภาพของ
ผูไ้ม่สูบบุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะ 2. เพื่อศกึษาการรบัรูข้องประชาชนผูม้สี่วนไดเ้สยี และเจา้
พนักงานผูเ้กี่ยวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรี่ ผลการศกึษา พบว่า 
ประชาชน และผูท้ีเ่ขา้มาตดิต่อกจิธุระอื่นใดในสถานทีส่าธารณะ มกีารรบัรูเ้กี่ยวกบักฎระเบยีบ 
หรอืมาตรการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี่ รอ้ยละ 62.50 มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย รอ้ยละ 
100 และทีท่ราบว่า สถานทีส่าธารณะเป็นเขตปลอดบุหรีม่เีพยีงรอ้ยละ 43.75 ส าหรบัปญัหาจาก
การบงัคบัใช้กฎหมาย พบว่า ยงัไม่เคยเห็นมใีครถูกจบัหรอืถูกปรบัเลยควรมกีารบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างจรงิจงั มกีารกวดขนัและเขม้งวดโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ ส่วนผูท้ีท่ างานอยู่
ในสถานทีส่าธารณะ เจา้ของกจิการบรกิาร รา้นคา้ มกีารรบัรูเ้กี่ยวกบักฎระเบยีบ หรอืมาตรการ
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่รอ้ยละ77.14 มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย รอ้ยละ 100 ส่วนใหญ่
จะทราบว่า สถานทีส่าธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ถงึรอ้ยละ 91.43 โดยทราบจากป้ายโฆษณา/
ป้ายประกาศมากทีสุ่ดรอ้ยละ 81.25   

สุขมุาลย ์ประสมศกัดิ ์(2556) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง ปจัจยัและผลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสูบ
บุหรี ่และพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี ่ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร  
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โดยการวจิยัในครัง้นี้ มกีารก าหนดวตัถุประสงค ์คอื เพื่อศกึษาปจัจยั และผลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
สูบบุหรี ่และพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรีข่องนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพานคร 
ผลการศกึษา พบว่า นักศกึษาทีสู่บบุหรีเ่รยีนอยู่คณะบรหิารธุรกจิมากที่สุด (รอ้ยละ 28.1) อายุ
เฉลี่ย 21.29 ปี ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 ร้อยละ 33.2 ได้รบัค่าใช้จ่ายต่อเดอืนมากกว่า 3,000 
บาท บดิามารดาอยู่ดว้ยกนั ส่วนใหญ่บดิาจะสูบบุหรีทุ่กวนั มบีา้งทีม่ารดาสูบเป็นบางครัง้ แต่มี
นกัศกึษาส่วนใหญ่ทีม่ารดาไมส่บูบุหรี ่อยา่งไรกต็ามนักศกึษาทีสู่บบุหรีม่กัมเีพื่อนสนิททีสู่บบุหรี ่
2 คน นักศึกษาที่สูบบุหรีเ่ริม่สูบบุหรีเ่มื่ออายุ 16-18 ปีมากที่สุดถึงร้อยละ 30.7 เหตุที่สูบบุหรี่
เพราะอยากลอง และไดร้บับุหรีม่วนแรกจากเพื่อนสนิท บุหรีท่ี่สูบเป็นชนิดก้นกรอง และสูบทุก
วัน ส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่เมื่อมีความเครียด โดยอัดควันบุหรี่เข้าปอดทุกครัง้เมื่อมีการสูบ 
ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรีเ่ดอืนละ 101-500 บาท ถ้าอยู่ทีส่ถานศกึษามกัเข้าไปสูบในห้องน ้า จะ 
ไม่สูบเมื่อเหน็ป้ายหา้มหรอืเป็นเขต ปลอดบุหรี ่อกีทัง้ส่วนใหญ่จะไม่สูบบุหรีต่่อหน้าผูป้กครอง
ขณะอยูท่ีบ่า้น อยา่งไรกต็ามนักศกึษาที ่สูบบุหรีเ่คยเลกิสูบบุหรีถ่งึรอ้ยละ 78.3 แต่เลกิสูบไม่ได ้
เพราะเพื่อนหรอืผูใ้กลช้ดิยงัสูบอยู่ แต่นักศกึษา ยงัต้องการเลกิสูบบุหรี ่เพราะกลวัจะเป็นมะเรง็
ปอด มอียู่บ้างที่นักศกึษาไม่ต้องการเลกิสูบบุหรี ่เพราะเหน็ว่าสูบบุหรีทุ่กวนัก็ไม่มปีญัหาอะไร 
ส าหรบันักศึกษาที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่นัน้ มีความต้องการให้สถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ช่วยเหลอืในเรือ่งการหา้มขายบุหรี ่เลกิผลติบุหรี ่และจดัรณรงคเ์พื่อการไมส่บูบุหรี ่

นอกจากนี้ ตามการศกึษา พบว่า กระบวนการในการท าใหน้กัศกึษาสามารถเลกิสูบบุหรี่
ไดน้ัน้ มแีนวทางดงัต่อไปนี้ 

1) กระทรวงสาธารณสุข ควรประสานใหเ้กดิการวางแผนร่วนกนักบัสถานพยาบาลอื่นๆ 
ในสงักดัภาคเอกชน และกระทรวงอื่นๆ รวมถึงรา้ยขายยาทัว่ประเทศไทย เพื่อขยายบรกิารเลกิ
บุหรีใ่ห้ครอบคลุมทัว่ถึง และก าหนดมาตรฐานของระบบบรกิารเลกิบุหรี่ที่มคีวามเป็นไปได้ใน
การปฏบิตั ิรวมถงึการบรกิาร Quit line สายด่วนซึง่ควรมคี่าใชจ้่ายต ่าสุดเพื่อใหค้นจนสามารถ
เขา้ถงึได ้

2) องค์การเภสชักรรม ควรพฒันายา และทางเลอืกในการเลกิบุหรี่เพื่อลดการน าเข้า
ผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศที่มรีาคาแพง และสนับสนุนการผลติผลติภณัฑใ์นประเทศทีผ่่านการ
คดิคน้วจิยัแลว้ว่า มปีระสทิธผิลในการช่วยใหเ้ลกิบุหรี ่เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์รีาคาถูก และมกีารใช้
อยา่งแพรห่ลายมากขึน้ 

3) รฐับาล ควรมกีารผลกัดนัใหบ้รกิารทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูต้ดิบุหรีส่ามารถลดหรอื
เลกิบุหรีไ่ด ้เป็นบรกิารฟรภีายใต้หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า โดยถอืเป็นการสรา้งโอกาสการ
เขา้ถงึบรกิารเลกิบุหรีท่ี่เท่าเทยีมกนั และควรให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ทีม่คีุณภาพ
เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถงึภยัจากควนับุหรี ่และการเรยีกรอ้งสทิธขิองผูไ้ม่สูบบุหรีเ่พื่อปกป้อง
ตนเองใหพ้น้จากควนับุหรี ่รวมถงึการบงัคบัใชก้ฎหมายเมื่อพบการละเมดิการสูบบุหรีใ่นบรเิวณ
หา้มสบู/พืน้ทีส่าธารณะ เป็นตน้ 
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ปรชีา อุปโยคนิ และคณะ (2556) ไดท้ าการศกึษาวจิยั รปูแบบการควบคุมทางสงัคม
เพื่อการเลกิสูบบุหรี่: การบูรณาการความร่วมมอืระหว่างเครอืข่ายชุมชนกบัระบบการบรกิาร 
สุขภาพ ของรฐัระดบัชุมชน การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษารปูแบบกระบวนการควบคุมทาง 
สงัคม ส าหรบัการควบคุม ลด ละ และเลกิสูบบุหรีใ่นระดบัชุมชนและเพื่อสรา้งกระบวนการ
เสรมิสร้างการเลกิบุหรีโ่ดยชุมชนกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งคอื อาสาสมคัรทีต่อ้งการเลกิสบูบุหรี ่ในต าบลศรคีา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย โดย
ใชก้ารวจิยัแบบมสี่วนร่วมเชงิปฏบิตักิาร (Participation Action Research) และกระบวนการ
ควบคุมทางสงัคม (Intervention) ระหว่างอาสาสมคัรเลกิสูบบุหรี่ และอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาบลศรคี้า  ผลการวจิยัพบว่า การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยใชก้ระบวนการควบคุมทางสงัคม คอื การใหค้วามรูด้า้นโทษภยัของ 
บุหรี ่สามารถท าใหม้ผีูเ้ลกิสูบบุหรีไ่ดร้อ้ยละ 10.0 และผูท้ีย่งัสูบอยู่ลดจ านวนการสูบลงจากเดมิ 
รอ้ยละ 44.7 และยงัคงสูบอยู่รอ้ยละ 45.3 ซึง่บุคคลทีส่ามารถเลกิบุหรีไ่ดน้ัน้ มคีวามรูส้กึชนะใจ
ตนเอง มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และครอบครวัใหก้ารยอมรบัและทุกคนมคีวามยนิดใีนการลด
จ านวนการสบูบุหรีล่งและสามารถเลกิสบูบุหรีอ่ยา่งถาวร 

ภวูดล เพญ็นาด ี(2556) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง การศกึษาปจัจยั และพฤตกิรรมการ
สูบบุหรีข่องนักศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตรดติถ์ ปีการศึกษา 2555 โดยการวจิยัในครัง้นี้ มี
การก าหนดวตัถุประสงค์ของการวจิยั คอื 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตรดติถ์ 2) เพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการสูบบุหรีข่องนักศกึษาวทิยาลยั
เทคโนโลยอุีตรดติถ์ ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ล าดบัที ่1 
คอืปจัจยัด้านจติวิทยามคี่าเฉลี่ย 2.84 โดยที่สถิติข้อมูลที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่มผีลมากที่สุด
ค่าเฉลีย่ 2.92 ล าดบัที ่2 คอืปจัจยัดา้นสงัคมมคี่าเฉลีย่ 2.81 โดยทีส่มาชกิในครอบครวัสูบบุหรีม่ ี
ผลมากทีสุ่ดค่าเฉลีย่ 3.17 ล าดบั 3 คอื ปจัจยัดา้นส่วนบุคคลมคี่าเฉลีย่ 2.79 โดยทีค่วามเชื่อใน
เรื่องการสูบบุหรี่มผีลมาที่สุดค่าเฉลี่ย 2.95 และล าดบัที่ 4 คอืปจัจยัด้านเศรษฐกจิมคี่าเฉลี่ย 
2.57 โดยทีค่่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการสูบบุหรีม่ผีลมากที่สุดค่าเฉลี่ย 2.83 และผลการศกึษา
ทศันิคตต่ิอการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่างคดิที่จะเลกิสูบบุหรี่ ร้อยละ 91 และไม่คดิที่จะเลกิสูบ
บุหรีร่อ้ยละ 9 สาเหตุอนัดบัแรกทีส่่วนมากคดิทีจ่ะเลกิสูบบุหรี่ คอื การทีค่นรอบขา้งขอรอ้งให้
เลกิทศันคตใินเรือ่งผลด ีผลเสยีของกลุ่มตวัอยา่งท าใหท้ราบว่ารอ้ยละ 9 คดิว่ามผีลด ีและรอ้ยละ 
91 คดิว่ามผีลเสยี ทศันคติในขอ้ดขีองการสูบหรีก่ลุ่มตวัอย่างคดิว่าข้อดขีองการสูบบุหรี ่มาก
ที่สุดคอืช่วยผ่อนคลายความเครยีด ทศันคติด้านข้อเสียขอการสูบบุหรี่ในอันดบัแรกนัน้ คือ 
ท าลายสุขภาพของตนเอง  



บทท่ี  3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจยั 
 

การวจิยัเรื่องการศกึษาเรื่อง “การรบัรูข้่าวสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร”  เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.1  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.1.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอืกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 280,500คน (ขอ้มูลส านักงานสถติแิห่งชาตไิตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558) โดยเป็นแรงงาน
ก่อสรา้งทัง้ชายและหญงิอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปและยนิยอมเขา้ร่วมวจิยัโดยในแต่ละสถานที่
ออกไปเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัจะก าชบัใหต้อบตามความจรงิ  
 

3.1.2  ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
       การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบ
ทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเชื่อมัน่ไวท้ี่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ตวัอยา่งไวท้ี ่5% ดงัสตูรของทาโร ยามาเน่ Taro Yamane (1973, p. 125) ดงันี้ 
 

n  =   N 
             1+N (e)2 

 
n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร 
e  = 0.05 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
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แทนค่าในสตูรดงันี้ 
n   =       280,500 

1+ 280,500 (0.05)2 
 
N  =   399 

 
ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการค านวณเท่ากบั 399 ตวัอย่างเพื่อป้องกนัค่า

ความคลาดเคลื่อนไม่เกนิรอ้ยละ 5 ที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 เพื่อความสะดวกในการ
ประเมนิผลและการวเิคราะห์ข้อมูลผู้วจิยัจงึส ารองแบบสอบถาม 20 ราย และป้องกนัความ
ผดิพลาดของการกรอกแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง  โดยเก็บข้อมูลด้วยขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 420 ตวัอยา่ง โดยคดัเลอืกใหเ้หลอื 400 ชุด 
 

3.1.3  การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
วิธีการท่ี 1 ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 

Sampling) โดยผูว้จิยัใชเ้กณฑจ์ าแนกจากทุนจดทะเบยีนประกอบการตามกรมพฒันาธุรกจิการคา้
เพื่อแยกขนาดบรษิทัก่อสรา้ง คอื ทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท เป็นบรษิทัก่อสรา้งขนาดเลก็ ทุนจด
ทะเบยีน 2-5 ลา้นบาท เป็นบรษิทัก่อสรา้งขนาดกลาง และทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาทขึน้ เป็น
บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือใช้หลักเกณฑ์เกณฑ์ในการจัดอุตสาหกรรมตามกระทรวง
อุตสาหกรรมทีใ่ชจ้ านวนพนงังานหรอืจ านวนจา้งแรงงานจ านวนเงนิลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิ จ านวน
ยอดขาย รายได้เป็นเกณฑ์ คอื ธุรกจิขนาดเลก็ไม่เกนิ 50 คน ทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 20 ล้าน 
ธุรกจิขนาดกลางระหว่าง 50-200 คน และทุนจดทะเบยีนระหว่าง 20-200 ลา้น ส่วนธุรกจิขนาด
ใหญ่ 200 คนขึน้ไป ทุนจดทะเบยีน 200 ลา้นขึน้ไป  

ผู้วจิยัใช้วธิกีารเปรยีบเทยีบหาสดัส่วนตามขนาดของบรษิทัก่อสร้างเพื่อก าหนดจ านวน
กลุ่มตวัอยา่งดงัตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัจ าแนกตามขนาดบรษิทั 

 

ล าดบั ขนาดของบริษทั 
จ านวน
บริษทั 

จ านวน 
แรงงานก่อสร้าง 

(คน) 

จ านวน
แบบสอบถาม 

(ชุด) 
1 บรษิทัก่อสรา้งขนาดเลก็ 

- บรษิทั 63 โซน เอน็จเินียริง่ จ ากดั 
- บรษิทั Xtra Supply จ ากดั 

2 100 28 
 

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_change_08.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_change_08.pdf
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
ล าดบั ขนาดของบริษทั จ านวน

บริษทั 
จ านวน 
แรงงาน

ก่อสร้าง (คน) 

จ านวน
แบบสอบถาม 

(ชุด) 
2 บรษิทัก่อสรา้งขนาดกลาง 

- บรษิทั ธนินัธร จ ากดั 
- บรษิทั สยาม มาสเตอรพ์ซี  
  แอสเสท็ จ ากดั 

2 400 112 

3 บรษิทัก่อสรา้งขนาดใหญ่ 
- บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)  
- บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั   
 (มหาชน) 

2 1,000 280 

รวม 6 1,500 420 
 

วิธีการท่ี 2 การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลอืกบรษิทั
ก่อสรา้งโดยคดัเลอืกตามเกณฑต์ามวตัถุประสงคท์ีเ่ป็นกลุ่มก่อสรา้งในเขตกรงุเทพมหานคร 

1. ผูว้จิยัใชค้วามสมัพนัธ์ (Connection) ส่วนตวัทีรู่จ้กักบัผูบ้รหิารบรษิทัก่อสรา้งประเภท
ก่อสรา้งอาคารสูง ซึ่งไม่มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ประหยดัเวลาในการประสานงาน และ
ไดร้บัอ านวยความสะดวกจากเจา้หน้าทีด่แูลตลอดการเกบ็แบบสอบถาม จ านวน 4 บรษิทั ดงันี้ 

- บรษิทั 63 โซน เอน็จเินียริง่ จ ากดั พืน้ทีเ่ขตราชเทว ี
- บรษิทั Xtra Supply จ ากดั พืน้ทีเ่ขตคลองเตย 
- บรษิทั ธนินัธร จ ากดั พืน้ทีเ่ขตวฒันา 
- บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) พืน้ทีเ่ขตจตุจกัร 
 
2. ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกพืน้ทีท่ีไ่ม่มคีวามเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ประเภทก่อสรา้งบา้น 

และประเภทก่อสรา้งอาคารพาณชิย ์โดยเขา้ไปขออนุญาตหน้าไซต์งานทีก่ าลงัก่อสรา้ง ณ วนัทีไ่ป
เก็บแบบสอบถามโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าก่อน ผู้วิจ ัยมีการแนะน าตัว  สถาบันการศึกษา 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั จ านวนที่ต้องการเก็บแบบสอบถาม และผู้วจิยัได้รบัความร่วมมอืจาก
ผูจ้ดัการและหวัหน้าในไซตง์านรว่มท าแบบสอบถามดว้ย จ านวน 2 บรษิทัดงันี้ 

- บรษิทั สยาม มาสเตอรพ์ซี แอสเสท็ จ ากดั พืน้ที่ เขตบางนา 
- บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) พืน้ที ่เขตประเวศ 
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3.2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น 
(Independent Variable) 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable 

ปจัจยัทางประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- รายได ้

ทศันคต ิ
ของกลุ่มแรงงานก่อสรา้ง 
ทีม่ต่ีอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

การบัรูข้่าวสาร 
ของกลุ่มแรงงาน 

ผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
 

พฤตกิรรม 
ของกลุ่มแรงงานก่อสรา้ง 
มผีลต่อสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

การวจิยัครัง้นี้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของการวจิยัคอืแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยก าหนดกรอบแนวคดิจากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาประยุกต์ใชโ้ดย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งจ านวน 
10 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้ 

 
1) เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

เพศชาย  
เพศหญงิ 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
2) อาย ุแบ่งออกเป็น 4 ช่วงอาย ุ

18-22 ปี 
23-27 
28-33 
34 ปีขึน้ไป  

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
3) สถานภาพสมรสแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

โสด    
สมรส    
หมา้ย/หยา่ /แยก 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
4) ระดบัการศกึษา แบ่งตามระบบการศกึษาสากลจ าแนกดงันี้ 

ต ่ากว่าประถมศกีษา 
ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนตน้  
มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืปวช. 
ปวส. หรอือนุปรญิญา  
สงูกว่าอนุปรญิญา หรอืปวส.ขึน้ไป 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scal) 
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5) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ต ่ากว่า 5,000 บาท  
5,001-10,000 บาท  
10,001-15,000 บาท   
มากกว่า 15,001 บาท 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
6) ระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 

ระยะ 1 ปี  
ระยะ 2 ปี  
ระยะ 2 ปี  
ระยะ 4 ปีขึน้ไป  

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
7) อายทุีเ่ร ิม่สบูบุหรี ่แบ่งออกเป็น 4 ช่วงอาย ุ

10-15 ปี  
16-20 ปี  
21-25 ปี  
26-30 ปี 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
8) เหตุใดท่านเริม่สบูบุหรี ่(สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 

ทดลองสบู 
สบูตามเพื่อน/เพื่อนชกัชวนใหส้บู 
เพื่อความโกเ้ก๋ เทห ์
เพื่อแสดงความเป็นผูใ้หญ่ 
เพื่อเขา้สงัคม 
ตามอยา่งคนในครอบครวั 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ซึง่ใหผู้ต้อบสามารถเลอืกไดห้ลายขอ้ (Multiple Choice) โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

9) ท่านซือ้บุหรีจ่ากทีใ่ด (สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 
ท่านซือ้บุหรีจ่ากทีใ่ด 
รา้นคา้ในแคมป์ก่อสรา้ง 
รา้นคา้สะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง 
รา้นคา้ทัว่ไป/รา้นโชห่วย 
หาบเรแ่ผงลอย   
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เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ซึง่ใหผู้ต้อบสามารถเลอืกไดห้ลายขอ้ (Multiple Choice) โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

10) ปกตทิ่านสบูบุหรีม่วนต่อวนัแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
จ านวน 1-5 มวนต่อวนั   
จ านวน 6-10 มวนต่อวนั  
จ านวน 11-15 มวนต่อวนั 
จ านวน 16-20 มวนต่อวนั 
จ านวน 21 มวนขึน้ไปต่อวนั 

เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคไ์ม่สูบบุหรีข่องกลุ่มแรงงาน
ก่อสรา้งไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่อใหม ่สื่อเฉพาะกจิ สื่อบุคคล 

11) การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรีส่ ื่อมวลชนดา้นการเปิดรบัแบ่งออกเป็น  
10 ขอ้ 

สื่อโทรทศัน์ 
สื่อวทิย ุ  
สื่อหนงัสอืพมิพ ์ 
สื่อโทรศพัทม์อืถอื   
สื่อโปสเตอร ์
สื่อป้ายสติก๊เกอร ์
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
สื่อกจิกรรมรณรงค ์
สื่อบุคคลในครอบครวั 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 

 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ซึง่ใหผู้ต้อบสามารถเลอืกไดห้ลายขอ้ (Multiple Choice) 
โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

12) การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรีส่ ื่อมวลชน ดา้นความถีใ่นการเปิดรบัแบ่ง 
ออกเป็น 10 ขอ้ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (5 = เหน็มากกว่า 
31 ครัง้) (4 = เหน็ 21-30 ครัง้) (3 = เหน็ 11-20 ครัง้) (2 = เหน็ 1-10 ครัง้) (1 = ไมเ่คยเหน็) 

สื่อโทรทศัน์ 
สื่อวทิย ุ  
สื่อหนงัสอืพมิพ ์ 
สื่อโทรศพัทม์อืถอื   
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สื่อโปสเตอร ์
สื่อป้ายสติก๊เกอร ์
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
สื่อกจิกรรมรณรงค ์
สื่อบุคคลในครอบครวั 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 

 
การแปลผลการวจิยัในแต่ละระดบัชัน้ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชนัดงันี้ (มลัลกิา 
บุนนาค, 2542: 29) 
 
  อนัตรภาคชัน้ =  คะแนนสงูสุด-คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชัน้ 
=   5-1 

        5 
=   0.80 

 
สรปุเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ เหน็มากกว่า 31 ครัง้ 
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ เหน็ 21-30 ครัง้ 
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ เหน็ 11-20 ครัง้ 
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ เหน็ 1-10 ครัง้ 
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ ไมเ่คยเหน็สื่อรณรงค ์

 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามทศันคตทิีม่ผีลต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงคก์ารเลกิสูบบุหรี่ เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (5 = ชอบมากที่สุด) (4 = ชอบ) 
 (3 = เฉยๆ) (2 = ชอบน้อย) (1 = ไมช่อบ) 

 
13) ทศันคตทิีม่ต่ีอการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคไ์มสู่บบุหรี่จ านวน 10 ขอ้ 

สื่อโทรทศัน์ 
สื่อวทิย ุ  
สื่อหนงัสอืพมิพ ์ 
สื่อโทรศพัทม์อืถอื   
สื่อโปสเตอร ์
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สื่อป้ายสติก๊เกอร ์
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
สื่อกจิกรรมรณรงค ์
สื่อบุคคลในครอบครวั 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 

 
การแปลผลการวจิยัในแต่ละระดบัชัน้ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชนัดงันี้ (มลัลกิา 
บุนนาค, 2542: 29) 
 
  อนัตรภาคชัน้ =  คะแนนสงูสุด-คะแนนต ่าสุด 

จ านวนชัน้ 
=     5-1 

  5 
=   0.80 

 
สรปุเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ ระดบัความชอบมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ ระดบัความชอบ 
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ ระดบัความเฉยๆ 
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ ระดบัความชอบน้อย 
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ ระดบัความไมช่อบ 

 
ส่วนท่ี  4  การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์มผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (5 = เลกิสูบบุหรี)่ (4 = อาจเลกิสูบบุหรี่) 
 (3 = ไมแ่น่ใจ) (2 = สบูบุหรีน้่อยลง) (1 = ไมเ่ลกิสบูบุหรี)่ 

 
14) การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคม์ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่หรอืไม่แบ่งออกเป็น 

10 ขอ้ 
สื่อโทรทศัน์ 
สื่อวทิย ุ  
สื่อหนงัสอืพมิพ ์ 
สื่อโทรศพัทม์อืถอื   
สื่อโปสเตอร ์
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สื่อป้ายสติก๊เกอร ์
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
สื่อกจิกรรมรณรงค ์
สื่อบุคคลในครอบครวั 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 

 
การแปลผลการวจิยัในแต่ละระดบัชัน้ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชนัดงันี้ (มลัลกิา 
บุนนาค, 2542: 29) 
 

อนัตรภาคชัน้ =  คะแนนสงูสุด-คะแนนต ่าสุด 
จ านวนชัน้ 

=    5-1 
  5 

=   0.80 
 

สรปุเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ พฤตกิรรมเลกิสบูบุหรี ่
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ พฤตกิรรมอาจเลกิสบูบุหรี ่
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ พฤตกิรรมไมแ่น่ใจทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ พฤตกิรรมสบูบุหรีน้่อยลง 
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ พฤตกิรรมไมเ่ลกิสบูบุหรี ่

 
3.4  การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

3.4.1  การหาความเท่ียงตรง (Validity) 
การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่ผู้วจิยัได้น าเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 

ต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงตามประเด็นการศกึษาและสอดคล้องกบั
ทฤษฎทีี่ใชเ้ป็นกรอบของการวจิยัตลอดจนวตัถุประสงคข์องการวจิยัแลว้น าแบบสอบถามทีแ่ก้ไข
ปรบัปรงุแลว้ไปทดสอบก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

 
3.4.2  การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
เมื่อน าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบว่ามคีวามเทีย่งตรงแล้วไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างใน

กรงุเทพมหานคร อกีส่วนหน่ึงจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความน่าเชื่อมัน่ของแบบสอบถามก่อน 
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น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจรงิ โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α-Coefficient ) ด้วยวธิกีารค านวณ 
ของครอนบคั (Cronbach) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัของความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤1 ถา้มคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าสงูจะถอืว่ามคีวามน่าเชื่อถอืสงู โดยค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟ่าทีย่อมรบัไดต้อ้งมคี่ามากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สูง ซึง่ในงานวจิยั
น้ีไดค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าดงัน้ี 

 
 ส่วนที ่2. การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคก์ารเลกิสบูบุหรีใ่นดา้นความถี่ = 0.717 
 ส่วนที ่3. ทศันคตทิีม่ต่ีอขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีร่ะหว่างปี พ.ศ. 2557-2558  
= 0.926 

ส่วนที ่4 ทศันคตทิีม่ต่ีอสื่อรณรงคเ์ลกิสบูบุหรีม่ผีลต่อพฤตกิรรมเลกิสบูบุหรีข่องท่าน 
หรอืไมร่ะหว่างปี พ.ศ. 2557-2558  = 0.979 
 
 จากค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของทัง้สามส่วนไดแ้ก่ ส่วนที ่2. การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์
การเลกิสูบบุหรีใ่นดา้นความถี่ ส่วนที่ 3 ทศันคตทิี่มต่ีอข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลกิบุหรี ่และ 
ส่วนที ่4.ทศันคตทิีม่ต่ีอสื่อรณรงคเ์ลกิสบูบุหรีม่ผีลต่อพฤตกิรรมเลกิสบูบุหรี่ มคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า
มากกว่า 0.7 แสดงว่า แบบสอบถามทัง้สามส่วนมคีวามน่าเชื่อถอืสามารถน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การวจิยัครัง้นี้ได ้ 
 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 2 แหล่งดงันี้ 
ขอ้มูลปฐมภูม ิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้ผู้ศกึษาได้ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์-
เมษายน พ.ศ. 2559 จ านวน 400 ชุด เป็นไปตามจ านวนทีก่ าหนด และผูว้จิยัลงพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง
และถามค าถามแบบสอบถามตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่างตอบ โดยผู้วิจยัท าเครื่องหมายลงใน
แบบสอบถามตามค าตอบทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบ 

ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการศกึษาการรบัรูข้่าวสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อสื่อรณรงคก์ารเลกิสูบบุหรีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศกึษา
ค้นคว้าขอ้มูลที่มผีู้จดัท าและรวบรวมไว้จากหน่วยงานต่างๆ  เช่น รายงานการวจิยั หนังสอื 
วารสาร สื่อสิง่พมิพ์ และเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ  เพื่อใชป้ระกอบในการก าหนดกรอบความคดิ
ในการวจิยัครัง้นี้ และอา้งองิในการเขยีนรายงานการวจิยั 
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3.6  ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 
 
1) ผูว้จิยัจะคดัเลอืกบรษิทัทีใ่หค้วามร่วมมอืและอนุญาตใหเ้ขา้ไปเก็แบบสอบถามในไซต์

งานก่อสรา้งจ านวน 6 บรษิทั ตามทีก่ าหนดไว ้ในกรณีทีบ่รษิทัก่อสรา้งมคีวามประสงคข์อหนังสอื
ไวเ้ป็นหลกัฐานผูว้จิยัจะขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัในการท าวจิยั 

2) น าเสนอแบบสอบถามต่อคณะกรรมการที่ปรกึษาเพื่อตรวจแก้ไขแล้วน าไปปรบัปรุง
ก่อนหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) 

3) หลงัจากแกไ้ขปรบัปรงุแบบสอบถามผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

4) หลงัจากทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว ผู้วจิยัลงพื้นที่ด้วยตวัเอง 
และเป็นผูถ้ามค าถามตวัต่อตวักบักลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัท าเครือ่งหมายลงในแบบสอบถามตามที่
กลุ่มตวัอยา่งตอบ 

5) ผู้วิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อน าไปตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

6) น าคะแนนที่ได้ มาวเิคราะห์ตามวธิกีารทางสถิต ิด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอรค์ านวณ
สถติสิ าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) 
 
3.7  การวิเคราะหข้์อมลูเชิงสถิติ 
 

การวิจยัเรื่องการรบัรู้ข่าวสาร ทศันคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงคก์ารเลกิสบูบุหรีใ่นเขตกรงุเทพมหานครใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ผูว้จิยัใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency) รอ้ย
ละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Means) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยาย
ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัรูข้า่วสารและทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อการรณรงคเ์ลกิสบูบุหรี ่ 

สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)ผู้วจิยัใช้สถติิ t-test และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวน ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบความแตกต่างในการรบัรูข้่าวสารและ
ทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อการรณรงคเ์ลกิสูบบุหรี่ตามลกัษณะประชากรนอกจากนี้ผูว้จิยั
ได้ใช้สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ทดสอบความสมัพนัธข์องการรบัรูข้่าวสารและทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อ
การรณรงคเ์ลกิสบูบุหรีโ่ดยตัง้ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 โดยแบ่งออกตามสมมตฐิานดงันี้ 
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สมมติฐานงานวิจัยท่ี 1: ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีข่องกลุ่ม 
แรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

*ลกัษณะทางประชากรมดีงันี้ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้ 

1. ใช้ t-test เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นเพศแตกต่างกนั โดยการทดสอบดว้ยค่าสถติ ิT test 
2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

2. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง ระดบัความถี่ใน
การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรด้านอายุแตกต่างกนั  โดยการ
ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิF test 4 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

3. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง ระดบัความถี่ใน
การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ทีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพแตกต่างกนั โดย
การทดสอบดว้ยค่าสถติ ิF test 3 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

4. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง ระดบัความถี่ใน
การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศกึษาแตกต่างกนั  
โดยทดสอบดว้ยค่าสถติ ิF test 6 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  

5. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง ระดบัความถี่ใน
การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั โดย
ทดสอบดว้ยค่าสถติ ิF test 5 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 

สมมติฐานงานวิจัยท่ี 2: ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ ต่อทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

*ลกัษณะทางประชากรมดีงันี้ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้

1. ใช้ t-test เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ที่มี
ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศแตกต่างกนั โดยทดสอบดว้ยค่าสถติ ิT test 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อ
กนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

2. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัทศันคตต่ิอ
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นอายุแตกต่างกนั โดยทดสอบดว้ยค่าสถติ ิF test 
4 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

3. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัทศันคตต่ิอ
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นสถานะภาพแตกต่างกนั โดยทดสอบดว้ยค่าสถติ ิ
F test 3 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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4. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง ระดบัทศันคตต่ิอ
สื่อรณรงค์เลกิบุหรีท่ี่มลีกัษณะทางประชากรด้านระดบัการศกึษาแตกต่างกนั  โดยทดสอบด้วย
ค่าสถติ ิF test 6 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

5. ใช ้ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัทศันคตต่ิอ
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั โดยทดสอบดว้ยค่าสถติ ิ
F test 5 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 
สมมติฐานงานวิจัยท่ี 3: การรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน

กรงุเทพมหานครมคีวามสมัพนัธต่์อทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานคร 
1. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ ประเภทสื่อ
โทรทศัน์ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

2. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อวทิยุ กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อวทิยุที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 

3. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อหนังสอืพมิพ ์กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อ
หนงัสอืพมิพ ์ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

4. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภท
สื่อโทรศพัทม์อืถอื ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

5. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ ประเภทสื่อ
โปสเตอร ์ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

6. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อ
ป้ายสติก๊เกอร ์ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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7. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

8. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงคเ์ลกิบุหรี ่กบัความเชื่อถอืต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

9. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั กับความเชื่อถือต่อระดับทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ 
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

10. ใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่ท างาน กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ 
ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 

สมมติฐานงานวิจยัท่ี 4: ทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพฯ ใชส้มัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่าง ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ และการเปิดรบัสื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การเลกิสบูบุหรีท่ีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 



บทท่ี  4 
 

ผลการวิจยั 
  

การวจิยัเรื่อง “การรบัรูข้่าวสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อสื่อ
รณรงค์การเลกิสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาโดยใช้รูปแบบการวจิยั
เชงิส ารวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บ
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างแรงงานก่อสรา้งจ านวน 400 คน การวเิคราะห์ขอ้มลู ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ
ตามความมุง่หมายของการวจิยั โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ตามล าดบั ดงันี้ 
 
 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทางประชากร  
 ส่วนที ่2 การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคก์ารเลกิสบูบุหรี่ 
 ส่วนที ่3 ทศันคตทิีม่ต่ีอขา่วสารผ่านสื่อรณรงคก์ารเลกิสบูบุหรี ่ 

ส่วนที ่4 การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคม์ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี่ 
ส่วนที ่5 การทดสอบสมมตฐิาน (ใชส้ถติเิชงิอนุมาน) 
 

ส่วนท่ี 1  ลกัษณะทางประชากร 
 
ตารางท่ี  4.1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย 390 97.5 
หญงิ 10 2.5 

รวม 400 100 
 
จากตารางที ่4.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายทีส่บูบุหรีจ่ านวน 390 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 97.5 และเพศหญงิทีส่บูบุหรีจ่ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5
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ตารางท่ี  4.2  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
18 – 22 ปี 83 20.75 
23 – 27 ปี 84 21 
28 – 33 ปี 112 28 
34 ปีขึน้ไป 121 30.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 34 ปีขึน้ไป โดยมจี านวน 121 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 30.1 รองลงมาคอื อาย ุ28-33 ปี จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.9 อายุ 23-27 
ปี จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 20.9 และกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด อายุ 18-22 ปี 
จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.6 
 
ตารางท่ี  4.3  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศกึษา  
 

ระดบัการศกึษา 
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่าประถมศกีษา 25 6.3 
ประถมศกึษา 194 48.5 
มธัยมศกึษาตอนต้น 136 34.0 
มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. 25 6.3 
ปวส. หรอือนุปรญิญา 9 2.3 
สงูกว่าอนุปรญิญา หรอืปวส.ขึน้ไป 11 2.8 

รวม 400 100 
 
จากตารางที ่4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา ประถมศกึษาโดยมี

จ านวน 121 คน คดิเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคอื มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 136  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 34.0 ต ่ากว่าประถมศกีษา และมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืปวช. มจี านวนเท่ากนั 25 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3  สูงกว่าอนุปรญิญา หรอืปวส.ขึน้ไป จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 
และกลุ่มตวัอย่างทีม่น้ีอยทีสุ่ด อยู่ในการศกึษาระดบั ปวส. หรอือนุปรญิญา จ านวน 9 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.3 
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ตารางท่ี  4.4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 5,000 บาท 4 1.0 
5,001-10,000 บาท 143 35.8 
10,001-15,000 บาท 207 51.8 
มากกว่า 15,001 บาท  43 10.8 
อื่นๆ 3 8 

รวม 400 100 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-15,000 

บาท จ านวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.8 รองลงมาคอื รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 5,001-10,000 
บาท  จ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.8  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 15,001 บาท จ านวน 
43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.0 และกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดจ้ านวนน้อยทีสุ่ด อื่นๆ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 
 
ตารางท่ี  4.5  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ 
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
โสด 98 24.5 
สมรส 275 68.8 
หมา้ย / หยา่รา้ง 27 6.8 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรส มจี านวน 275 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 68.8 รองลงมาคอื สถานภาพโสด จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 และและกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ด สถานภาพ หมา้ย / หยา่รา้ง จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8  
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ตารางท่ี  4.6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 
 

ระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
1 ปี 54 13.5 
2 ปี 103 25.75 
3 ปี 104 26.0 
4 ปี 135 33.75 
อื่นๆ 4 1 

รวม 400 100 
  

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 4 ปี มี
จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 รองลงมาคอื ระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 3 ปี จ านวน 104 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 ระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 2 ปี จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8 
ระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 1 ปี จ านวน 13.5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 และและกลุ่มตวัอย่างทีม่ ี
จ านวนน้อยทีสุ่ด ในระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้งมากกว่า 4 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.9 
 
ตารางท่ี  4.7  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามช่วงอายทุีเ่ริม่สูบบุหรี ่
 

ช่วงอายทุีเ่ร ิม่ตน้สูบบุหรี ่
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
10-15 ปี 163 40.8 
16-20 ปี 195 48.8 
21-25 ปี 36 9.0 
26-30 ปี 6 1.5 

รวม 400 100 
  

จากตารางที ่4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 16-20 ปี มจี านวน 195 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 48.8  รองลงมาคอื อายุ 10-15 ปี จ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 อายุ 21-25 
ปีจ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 และกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ดโดยเริม่สูบบุหรี ่อาย ุ
26-30 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 
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ตารางท่ี  4.8  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสาเหตุทีเ่ร ิม่สบูบุหรี ่ 
 

สาเหตุทีเ่ร ิม่สูบบุหรี ่
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ทดลองสบู 227 35.4 
สบูตามเพื่อน 230 35.8 
เพื่อความโกเ้ก๋ เท่ 18 2.8 
เพื่อแสดงความเป็นผูใ้หญ่ 10 1.6 
เพื่อเขา้สงัคม 113 17.6 
ตามอย่างคนในครอบครวั 44 6.9 

รวม 400 100 
  
หมายเหตุ:  เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 

จากตารางที ่4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เริม่สูบบุหรีจ่ากการ ทดลองสูบ มจี านวน 
227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 รองลงมาคอื สูบตามเพื่อน มจี านวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.8 
สบูเพื่อเขา้สงัคมมจี านวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 ตามอย่างคนในครอบครวั จ านวน 44 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.9 เพื่อความโก้เก๋ เท่ มจี านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 และกลุ่มตวัอย่างทีม่ ี
จ านวนน้อยทีสุ่ด โดยการสบูบุหรีเ่พื่อแสดงความเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 
ตารางท่ี  4.9  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานทีซ่ือ้บุหรี ่
 

สถานทีซ่ือ้บุหรี ่
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
รา้นคา้ในแคมป์ก่อสรา้ง 82 12.9 
รา้นคา้สะดวกซือ้ 200 31.5 
รา้นคา้ทัว่ไป/โชห่วย 343 54.1 
หาบเรแ่ผงลอย 9 1.4 

รวม 400 100 
  
หมายเหตุ: เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่จากร้านค้าทัว่ไป/โชห่วย มี
จ านวน 343 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.1 รองลงมา รา้นคา้สะดวกซือ้ มจี านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 31.5 รา้นคา้ในแคมป์ก่อสรา้ง มจี านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.9  และกลุ่มตวัอย่างที่มี
จ านวนน้อยทีสุ่ดซือ้บุหรีจ่ากหาบเรแ่ผงลอ มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.4 

 
ตารางท่ี  4.10  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนสบูบุหรีต่่อวนั/ 

มวน 
 

จ านวนสบูบุหรี ่
ต่อวนั/มวน 

ลกัษณะทางประชากร 
จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1-5 มวนต่อวนั 79 19.8 
6-10 มวนต่อวนั 185 46.3 
11-15 มวนต่อวนั 40 10.0 
16-20 มวนต่อวนั 87 21.8 
21 มวนขึน้ไปต่อวนั 9 2.3 

รวม 400 100 
 
จากตารางที ่4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ สูบบุหรี ่ 6-10 มวนต่อวนั มจี านวน 

185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 รองลงมาคอื สูบบุหรี ่16-20 มวนต่อวนั  มจี านวน 87 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 21.8 สูบบุหรี ่ 1-5 มวนต่อวนั  มจี านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 สูบบุหรี ่ 11-15 
มวนต่อวนัจ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 และกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ดสูบบุหรี ่21 
มวนขึน้ไปต่อวนั มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 
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ส่วนท่ี  2  การรบัรู้ข่าวสารผา่นส่ือรณรงคก์ารเลิกสบูบหุร่ี 
 
ตารางท่ี  4.11  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อ 
                    รณรงคเ์ลกิบุหรี ่
 

เปิดรบัขา่วสารผ่านสื่อ 
ลกัษณะทางประชากร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 
โทรทศัน์ 368 13.9 
วทิย ุ 215 8.1 
หนงัสอืพมิพ ์ 249 9.4 
โทรศพัทม์อืถอื 169 6.4 
โปสเตอร ์ 183 6.9 
ป้ายสติก๊เกอร ์ 382 14.4 
ภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่ 387 14.6 
กจิกรรมรณรงค ์ 262 9.9 
บุคคลในครอบครวั 312 11.8 
บุคคลในทีท่ างาน 122 4.6 

รวม 2,649 100 
 

หมายเหต:ุ  เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
 
จากตารางที ่4.11 พบว่า การเปิดรบัโดยรวมทัง้ 10  สื่อ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่การ

เปิดรบั สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่ คดิเป็นรอ้ยละ 14.6 มากที่สุด รองลงมาคอื สื่อป้าย
สติก๊เกอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 14.4 สื่อโทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 13.9 สื่อบุคคลในครอบครวั คดิเป็น
รอ้ยละ 11.8  สื่อกจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 9.9 สื่อหนังสอืพมิพ์ คดิเป็นรอ้ยละ 9.4 สื่อวทิยุ คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.1 สื่อโปสเตอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 6.9 สื่อโทรศพัทม์อืถอื คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 และกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ดเป็นประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน คดิเป็นรอ้ยละ 4.6 
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ตารางท่ี  4.12  แสดงจ านวน ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่ม 
                    ตวัอยา่ง จ าแนกตามความถีใ่นการเปิดรบัขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
 

ความถีใ่นการเปิดรบัขา่วสาร 
 
 

ประเภทสือ่ 

เปิดรบั
มากกว่า 
31 ครัง้ 

เปิดรบั 
21-30 
ครัง้ 

เปิดรบั 
11-20 
ครัง้ 

เปิดรบั 
1-10 
ครัง้ 

ไมเ่คย
เปิดรบั
สือ่ 

คา่ 
เฉลีย่ 

คา่
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบัการ
เปิดรบั
เฉลีย่ 

โทรทศัน์ 64 
(16) 

83 
(20.8) 

155 
(38.8) 

79 
(19.8) 

19 
(4.8) 3.24 1.088 มาก 

(3) 

วทิย ุ 30 
(7.5) 

93 
(23.3) 

73 
(18.3) 

64 
(16.0) 

140 
(35.0) 2.52 1.367 ปานกลาง

(6) 

หนงัสอืพมิพ ์ 27 
(6.8) 

101 
(25.3) 

86 
(21.5) 

75 
(18.8) 

111 
(27.8) 2.65 1.303 ปานกลาง

(5) 

โทรศพัทม์อืถอื 17 
(4.3) 

27 
(6.8) 

64 
(16.0) 

75 
(18.8) 

217 
(54.3) 1.88 1.159 น้อย 

(9) 

โปสเตอร ์ 9 
(2.3) 

15 
(3.8) 

82 
20.5) 

114 
(28.5) 

180 
(45.0) 1.90 1.000 น้อย 

(8) 

ป้ายสติก๊เกอร ์ 154 
(38.5) 

143 
(35.8) 

73 
(18.3) 

15 
(3.8) 

14 
(3.5) 4.02 1.018 มาก 

(2) 
ภาพและ
ขอ้ความ 
บนซองบุหรี ่

253 
(63.3) 

108 
(27.0) 

14 
(3.5) 

16 
(4.0) 

9 
(2.3) 4.45 1.911 มากทีส่ดุ

(1) 

กจิกรรมรณรงค ์ 23 
(5.8) 

24 
(6.0) 

37 
(9.3) 

176 
(44.0) 

140 
(35.0) 2.04 1.098 น้อย 

(7) 
บุคคลใน
ครอบครวั 

64 
(16.0) 

75 
(18.8) 

126 
(31.5) 

76 
(19.0) 

59 
(14.8) 3.02 1.269 ปานกลาง

(4) 
บุคคลใน 
ทีท่ างาน 

19 
(4.8) 

24 
(6.0) 

42 
(10.5) 

80 
(20.0) 

235 
(58.8) 1.78 1.147 น้อยทีส่ดุ

(10) 
 
จากตารางที ่4.12 ความถี่ในการเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่โดยรวมทัง้ 10 

สื่อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเปิดรบัสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่ คดิ 
เป็นรอ้ยละ 4.45 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื สื่อป้ายสติก๊เกอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 
4.02 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัมาก สื่อโทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 3.24 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัมาก 
สื่อบุคคลในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 3.02 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง สื่อหนังสอืพมิพ ์
คดิเป็นรอ้ยละ 2.65 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในระดบัปานกลาง สื่อวทิยุ คดิเป็นรอ้ยละ 2.52 ซึง่เป็น 
ค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง สื่อกจิกรรมรณรงค ์คดิเป็นรอ้ยละ 2.04 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัน้อย 
สื่อโปสเตอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 1.90 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัน้อย สื่อโทรศพัทม์อืถอื คดิเป็นรอ้ยละ 
1.88 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัน้อย และสื่อบุคคลในทีท่ างานมคีวามถี่ในการเปิดรบัสื่อน้อยทีสุ่ด
คดิเป็นรอ้ยละ 1.78 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัน้อยทีสุ่ด  
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ส่วนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อข่าวสารผา่นส่ือรณรงคก์ารเลิกสบูบหุร่ี  
 
ตารางท่ี  4.13  แสดงจ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

         จ าแนกตามทศันคตทิีม่ต่ีอขา่วสารผ่านสื่อรณรงคก์ารเลกิสบูบุหรี ่ 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

ประเภทสือ่ ชอบ
ทีส่ดุ ชอบ เฉยๆ ชอบ

น้อย 
ไมช่อบ
เลย 

คา่ 
เฉลีย่ 

คา่
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเหน็ 

โทรทศัน์ 148 
(37) 

167 
(41.8) 

73 
(18.3) 

4 
(1) 

8 
(2) 4.11 0.873 มาก 

(1) 

วทิย ุ 85 
(21.3) 

145 
(36.3) 

138 
(34.5) 

19 
(4.8) 

11 
(2.8) 3.70 0.963 มาก 

(5) 

หนงัสอืพมิพ ์ 85 
(21.3) 

136 
(34.0) 

154 
(3.85) 

13 
(3.3) 

12 
(3.0) 3.67 0.945 มาก 

(7) 

โทรศพัทม์อืถอื 62 
(15.5) 

124 
(31.0) 

192 
(48.0) 

11 
(2.8) 

11 
(2.8) 3.54 0.997 มาก 

(9) 

โปสเตอร ์ 111 
(27.8) 

158 
(39.5) 

113 
(28.3) 

10 
(2.5) 

8 
(2.5) 3.89 0.910 มาก 

(3) 

ป้ายสติก๊เกอร ์ 120 
(30) 

151 
(37.8) 

110 
(27.5) 

6 
(1.5) 

13 
(13.3) 3.90 0.959 มาก 

(2) 
ภาพและ
ขอ้ความ 
บนซองบุหรี ่

113 
(28.3) 

121 
(30.8) 

75 
(18.8) 

17 
(4.3) 

74 
(18.5) 3.45 1.419 มาก 

(10) 

กจิกรรมรณรงค ์ 87 
(21.8) 

130 
(32.5) 

163 
(40.8) 

7 
(1.8) 

13 
(3.3) 3.68 0.941 มาก 

(6) 
บุคคลใน
ครอบครวั 

104 
(26.0) 

159 
(39.8) 

113 
(28.3) 

9 
(2.3) 

15 
(3.8) 3.82 0.970 มาก 

(4) 

บุคคลทีท่ างาน 66 
(16.5) 

145 
(36.3) 

156 
(39.0) 

15 
(3.8) 

18 
(4.5) 3.57 0.981 มาก 

(8) 
 
จากตารางที ่4.13 การเปิดรบัสื่อที่มต่ีอทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิสูบบุหรี่โดยรวมทัง้ 10 

สื่อ พบว่า มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทัง้หมด โดยม ีสื่อโทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 4.11 อนัดบัแรก  
รองลงมาคอื สื่อป้ายสติก๊เกอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 3.90 สื่อโปสเตอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 3.89 สื่อบุคคล
ในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 3.82 สื่อวทิยุ คดิเป็นรอ้ยละ 3.70 สื่อกจิกรรมรณรงค ์คดิเป็นรอ้ย
ละ 3.68 สื่อหนังสอืพมิพ์ คดิเป็นรอ้ยละ 3.67 สื่อบุคคลในที่ท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 3.57สื่อ
โทรศพัทม์อืถอื คดิเป็นรอ้ยละ 3.54 และสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่คดิเป็นรอ้ยละ  3.45 
น้อยทีสุ่ด   
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ส่วนท่ี  4  ทศันคติท่ีมีต่อส่ือรณรงคเ์ลิกสบูบหุร่ีมีผลต่อพฤติกรรมเลิกสบูบหุร่ี  
 
ตารางท่ี  4.14  แสดงจ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
                     จ าแนกตามการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคม์ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี่ 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

ประเภทของสือ่ เลกิ 
สบูบุหรี ่

อาจ
เลกิสบู
บุหรี ่

ไม่
แน่ใจ 

สบู
น้อยลง 

ไมเ่ลกิ 
สบูบุหรี ่

คา่ 
เฉลีย่ 

คา่
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

โทรทศัน์ 67 
(16.8) 

126 
(31.5) 

84 
(21) 

104 
(26) 

19 
(4.8) 3.30 1.163 ปานกลาง

(2) 

วทิย ุ 56 
(14.0) 

103 
(25.8) 

101 
(25.3) 

100 
(25) 

40 
(10.0) 3.09 1.210 ปานกลาง

(8) 

หนงัสอืพมิพ ์ 55 
(13.8) 

100 
(25) 

112 
(28) 

95 
(23.8) 

38 
(9.5) 3.10 1.188 ปานกลาง

(7) 

โทรศพัทม์อืถอื 50 
(12.5) 

87 
(21.8) 

123 
(30.8) 

90 
(22.5) 

50 
(12.5) 2.99 1.203 ปานกลาง

(10) 

โปสเตอร ์ 61 
(15.3) 

103 
(25.8) 

97 
(24.3) 

95 
(23.8) 

44 
(11) 3.11 1.240 ปานกลาง

(6) 

ป้ายสติก๊เกอร ์ 61 
(15.3) 

104 
(26) 

64 
(16) 

147 
(36.8) 

24 
(6.0) 3.08 1.215 ปานกลาง

(9) 
ภาพและขอ้ความ 
บนซองบุหรี ่

69 
(17.3) 

128 
(32) 

60 
(15) 

120 
(30) 

23 
(5.8) 3.25 1.217 ปานกลาง

(3) 

กจิกรรมรณรงค ์ 56 
(14) 

105 
(26.3) 

112 
(28) 

88 
(22) 

39 
(9.8) 3.13 1.192 ปานกลาง

(5) 
บุคคลใน
ครอบครวั 

87 
(21.8) 

129 
(32.3) 

64 
(16) 

101 
(25.3) 

19 
(4.8) 3.41 1.213 มาก 

(1) 

บุคคลในทีท่ างาน 64 
(16.0) 

107 
(26.8) 

101 
(25.3) 

106 
(26.5) 

22 
(5.5) 3.21 1.162 ปานกลาง

(4) 
 

จากตารางที่ 4.14  การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคม์ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่ 
โดยรวมจ านวนทัง้ 10 ประเภทสื่อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มกีารรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อ 
รณรงคม์ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่ผ่าน สื่อบุคคลในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 3.41 ซึง่
เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัมาก รองลงมาสื่อโทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ซึง่เป็นค่าเฉลี่ยในระดบั
ปานกลาง  สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่ คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปาน
กลาง  สื่อบุคคลในทีท่ างาน คดิเป็นรอ้ยละ 3.21ซึ่งเป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง  สื่อกจิกรรม
รณรงค ์คดิเป็นรอ้ยละ 3.13 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง สื่อโปสเตอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 3.11 
ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง สื่อหนังสอืพมิพ์ คดิเป็นรอ้ยละ 3.10 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบั
ปานกลาง สื่อวทิย ุคดิเป็นรอ้ยละ  3.09 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง สื่อป้ายสติก๊เกอร ์คดิ
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เป็นรอ้ยละ 3.08 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ดโดยมี
การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคม์ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่ผ่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื คดิเป็น
รอ้ยละ 2.99 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง 
 

ส่วนท่ี 5  ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานงานวิจัยท่ี 1: ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์ต่อการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรีข่อง
กลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 
 *ลกัษณะทางประชากรมดีงันี้ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้

 
ตารางท่ี  4.15   เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 
 

เพศ 
สื่อโทรทศัน์ 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
30 

(93.80%) 
323 

(87.80%) 
353 

(88.30%) 
1.015 0.314 

หญงิ 
2 

(6.30%) 
45 

(12.20%) 
47 

(11.80%) 
  

รวม 
32 

(100.00%) 
368 

(100.00%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่าน

สื่อโทรทศัน์ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.16  เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ 
 

เพศ 
สื่อวทิย ุ

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
159 

(45.04%) 
194 

(54.96%) 
353 

(100.00%) 
1.762 0.184 

หญงิ 
26 

(55.32%) 
21 

(44.68%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
185 

(46.25%) 
215 

(53.75%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.16 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

วทิย ุไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.17 เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ์ 

 

เพศ 
สื่อหนงัสอืพมิพ์ 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
128 

(36.26%) 
225 

(63.74%) 
353 

(100.00%) 
2.836 0.092 

หญงิ 
23 

(48.94%) 
24 

(51.06%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
151 

(37.75%) 
249 

(62.25%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.17 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

หนงัสอืพมิพ ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.18 เพศ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
 

เพศ 
โทรศพัทม์อืถอื 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
205 

(58.07%) 
148 

(41.93%) 
353 

(100.00%) 
0.129 0.719 

หญงิ 
26 

(55.32%) 
21 

(44.68%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
231 

(57.75%) 
169 

(42.25%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.18 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

โทรศพัทม์อืถอืไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.19  เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร ์

 

เพศ 
สื่อโปสเตอร ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
188 

(53.26%) 
165 

(46.74%) 
353 

(100.00%) 
1.192 0.275 

หญงิ 
29 

(61.70%) 
18 

(38.30%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
217 

(54.25%) 
183 

(45.75%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.19 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

โปสเตอร ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.20 เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์
 

เพศ 
สื่อป้ายสติก๊เกอร ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
15 

(4.25%) 
338 

(95.75%) 
353 

(100.00%) 
0.000 0.998 

หญงิ 
2 

(4.26%) 
45 

(95.74%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
17 

(4.25%) 
383 

(95.75%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.20 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

ป้ายสติก๊เกอร ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.21 เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
 

เพศ 
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
10 

(2.83%) 
343 

(97.17%) 
353 

(100.00%) 
0.288 0.591 

หญงิ 
2 

(4.26%) 
45 

(95.74%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
12 

(3.00%) 
388 

(97.00%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.21 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

ภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.22  เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์
 

เพศ 
สื่อกจิกรรมรณรงค ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
119 

(33.71%) 
234 

(66.29%) 
353 

(100.00%) 
0.388 0.534 

หญงิ 
18 

(38.30%) 
29 

(61.70%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
137 

(34.25%) 
263 

(65.75%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่22 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

กจิกรรมรณรงค ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.23 เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั 
 

เพศ 
สื่อบุคคลในครอบครวั 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
78 

(22.10%) 
275 

(77.90%) 
353 

(100.00%) 
0.212 0.645 

หญงิ 
9 

(19.15%) 
38 

(80.85%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
87 

(21.75%) 
313 

(78.25%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.23 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

บุคคลในครอบครวั ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.24  เพศ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน 
 

เพศ 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

ชาย 
241 

(68.27%) 
112 

(31.73%) 
353 

(100.00%) 
2.137 0.144 

หญงิ 
37 

(78.72%) 
10 

(21.28%) 
47 

(100.00%) 
  

รวม 
278 

(69.50%) 
122 

(30.50%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.24 พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

บุคคลในทีท่ างาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.25 อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 

 

อายุ 
สื่อโทรทศัน์ 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 
10 

(12.05%) 
73 

(87.95%) 
83 

(100.00%) 
3.706 0.295 

23-27 ปี 
4 

(4.76%) 
80 

(95.24%) 
84 

(100.00%) 
  

28-33 ปี 
7 

(6.25%) 
105 

(93.75%) 
112 

(100.00%) 
  

34 ปีขึน้ไป 
11 

(9.09%) 
110 

(90.91%) 
121 

(100.00%) 
  

รวม 
32 

(8.00%) 
368 

(92.00%) 
400 

(100.00%) 
  

 
จากตารางที ่4.25 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

โทรทศัน์ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.26   อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ 
 

อายุ 
สื่อวทิย ุ

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 58 
(69.88%) 

25 
(30.12%) 

83 
(100.00%) 

26.530 0.000* 

23-27 ปี 37 
(44.05%) 

47 
(55.95%) 

84 
(100.00%) 

  

28-33 ปี 49 
(43.75%) 

63 
(56.25%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 41 
(33.88%) 

80 
(66.12%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 185 
(46.25%) 

215 
(53.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.26 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

วทิย ุแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.27  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ์ 
 

อายุ 
สื่อหนงัสอืพมิพ์ 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 50 
(60.24%) 

33 
(39.76%) 

83 
(100.00%) 

27.923 0.000* 

23-27 ปี 
27 

(32.14%) 
57 

(67.86%) 
84 

(100.00%) 
  

28-33 ปี 27 
(24.11%) 

85 
(75.89%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 47 
(38.84%) 

74 
(61.16%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 151 
(37.75%) 

249 
(62.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.27 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

หนงัสอืพมิพ ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.28  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
 

อายุ 
สื่อโทรศพัทม์อืถอื 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 22 
(26.51%) 

61 
(73.49%) 

83 
(100.00%) 

58.613 0.000* 

23-27 ปี 42 
(50.00%) 

42 
(50.00%) 

84 
(100.00%) 

  

28-33 ปี 72 
(64.29%) 

40 
(35.71%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 95 
(78.51%) 

26 
(21.49%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 231 
(57.75%) 

169 
(42.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.28 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

โทรศพัทม์อืถอื แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.29  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร์ 
 

อายุ 
สื่อโปสเตอร ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 63 
(75.90%) 

20 
(24.10%) 

83 
(100.00%) 

24.111 0.000* 

23-27 ปี 
46 

(54.76%) 
38 

(45.24%) 
84 

(100.00%) 
  

28-33 ปี 58 
(51.79%) 

54 
(48.21%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 50 
(41.32%) 

71 
(58.68%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 217 
(54.25%) 

183 
(45.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.29 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

โปสเตอร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.30  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์
 

อายุ 
สื่อป้ายสติก๊เกอร ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 4 
(4.82%) 

79 
(95.18%) 

83 
(100.00%) 

1.615 0.656 

23-27 ปี 2 
(2.38%) 

82 
(97.62%) 

84 
(100.00%) 

  

28-33 ปี 4 
(3.57%) 

108 
(96.43%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 7 
(5.79%) 

114 
(94.21%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 17 
(4.25%) 

383 
(95.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.30 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

ป้ายสติก๊เกอร ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ตารางท่ี  4.31  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
 

อายุ 
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 6 
(7.23%) 

77 
(92.77%) 

83 
(100.00%) 

12.758 0.005* 

23-27 ปี 
0 

(0.00%) 
84 

(100.00%) 
84 

(100.00%) 
  

28-33 ปี 0 
(0.00%) 

112 
(100.00%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 6 
(4.96%) 

115 
(95.04%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 12 
(3.00%) 

388 
(97.00%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.31 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

ภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.32  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์
 

อายุ 
สื่อกจิกรรมรณรงค ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 40 
(48.19%) 

43 
(51.81%) 

83 
(100.00%) 

9.584 0.022* 

23-27 ปี 27 
(32.14%) 

57 
(67.86%) 

84 
(100.00%) 

  

28-33 ปี 36 
(32.14%) 

76 
(67.86%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 34 
(28.10%) 

87 
(71.90%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 137 
(34.25%) 

263 
(65.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.32 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

กจิกรรมรณรงค ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ตารางท่ี  4.33  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั 
 

อายุ 
สื่อบุคคลในครอบครวั 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 30 
(36.14%) 

53 
(63.86%) 

83 
(100.00%) 

12.878 0.005* 

23-27 ปี 
14 

(16.67%) 
70 

(83.33%) 
84 

(100.00%) 
  

28-33 ปี 21 
(18.75%) 

91 
(81.25%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 22 
(18.18%) 

99 
(81.82%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 87 
(21.75%) 

313 
(78.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.33 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

บุคคลในครอบครวั แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.34  อาย ุ* รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีส่ ื่อผ่านบุคคลในทีท่ างาน 
 

อายุ 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

18-22 ปี 65 
(78.31%) 

18 
(21.69%) 

83 
(100.00%) 

5.519 0.138 

23-27 ปี 56 
(66.67%) 

28 
(33.33%) 

84 
(100.00%) 

  

28-33 ปี 80 
(71.43%) 

32 
(28.57%) 

112 
(100.00%) 

  

34 ปีขึน้ไป 77 
(63.64%) 

44 
(36.36%) 

121 
(100.00%) 

  

รวม 278 
(69.50%) 

122 
(30.50%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.34 พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อ

บุคคลในทีท่ างาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.35  สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 
 

สถานภาพ 
สื่อโทรทศัน์ 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 6 
(6.19%) 

91 
(93.81%) 

97 
(100.00%) 

0.62
8 

0.730 

สมรส 
24 

(8.70%) 
252 

(91.30%) 
276 

(100.00%) 
  

หมา้ย/หย่ารา้ง 2 
(7.41%) 

25 
(92.59%) 

27 
(100.00%) 

  

รวม 32 
(8.00%) 

368 
(92.00%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อโทรทศัน์ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.36  สถานภาพ * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ 
 

สถานภาพ 
สื่อวทิย ุ

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 62 
(63.92%) 

35 
(36.08%) 

97 
(100.00%) 

18.748 0.000* 

สมรส 108 
(39.13%) 

168 
(60.87%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 15 
(55.56%) 

12 
(44.44%) 

27 
(100.00%) 

  

รวม 185 
(46.25%) 

215 
(53.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.36 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อวทิย ุแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.37  สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ์ 
 

สถานภาพ 
สื่อหนงัสอืพมิพ์ 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 56 
(57.73%) 

41 
(42.27%) 

97 
(100.00%) 

22.165 0.000* 

สมรส 85 
(30.80%) 

191 
(69.20%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 
10 

(37.04%) 
17 

(62.96%) 
27 

(100.00%) 
  

รวม 151 
(37.75%) 

249 
(62.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.37 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อหนงัสอืพมิพ ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.38  สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
 

สถานภาพ 
สื่อโทรศพัทม์อืถอื 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 37 
(38.14%) 

60 
(61.86%) 

97 
(100.00%) 

20.662 0.000* 

สมรส 175 
(63.41%) 

101 
(36.59%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 19 
(70.37%) 

8 
(29.63%) 

27 
(100.00%) 

  

รวม 231 
(57.75%) 

169 
(42.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.38 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.39  สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร์ 
 

สถานภาพ 
สื่อโปสเตอร ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 68 
(70.10%) 

29 
(29.90%) 

97 
(100.00%) 

13.453 0.001* 

สมรส 134 
(48.55%) 

142 
(51.45%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 
15 

(55.56%) 
12 

(44.44%) 
27 

(100.00%) 
  

รวม 217 
(54.25%) 

183 
(45.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.39 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อโปสเตอร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.40  สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อสติก๊เกอร ์
 

สถานภาพ 
สื่อสติก๊เกอร ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 12 
(12.37%) 

85 
(87.63%) 

97 
(100.00%) 

21.061 0.000* 

สมรส 4 
(1.45%) 

272 
(98.55%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 1 
(3.70%) 

26 
(96.30%) 

27 
(100.00%) 

  

รวม 17 
(4.25%) 

383 
(95.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.40 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อสติก๊เกอร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.41  สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบนซอง 

   บุหรี ่
 

สถานภาพ 
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 8 
(8.25%) 

89 
(91.75%) 

97 
(100.00%) 

12.294 0.002* 

สมรส 4 
(1.45%) 

272 
(98.55%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 0 
(0.00%) 

27 
(100.00%) 

27 
(100.00%) 

  

รวม 12 
(3.00%) 

388 
(97.00%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.41 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.42 สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์
 

สถานภาพ 
สื่อกจิกรรมรณรงค ์

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 46 
(47.42%) 

51 
(52.58%) 

97 
(100.00%) 

10.010 0.007* 

สมรส 82 
(29.71%) 

194 
(70.29%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 9 
(33.33%) 

18 
(66.67%) 

27 
(100.00%) 

  

รวม 137 
(34.25%) 

263 
(65.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.42 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.43 สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั 

 

สถานภาพ 
สื่อบุคคลในครอบครวั 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 30 
(30.93%) 

67 
(69.07%) 

97 
(100.00%) 

12.123 0.002* 

สมรส 47 
(17.03%) 

229 
(82.97%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 
10 

(37.04%) 
17 

(62.96%) 
27 

(100.00%) 
  

รวม 87 
(21.75%) 

313 
(78.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 43 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อบุคคลในครอบครวั แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.44 สถานภาพ * รบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีส่ ื่อผ่านบุคคลในทีท่ างาน 
 

สถานภาพ 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 

𝜒2 p-value 
ไมใ่ช่ ใช่ รวม 

โสด 73 
(75.26%) 

24 
(24.74%) 

97 
(100.00%) 

2.311 0.315 

สมรส 188 
(68.12%) 

88 
(31.88%) 

276 
(100.00%) 

  

หมา้ย/หย่ารา้ง 17 
(62.96%) 

10 
(37.04%) 

27 
(100.00%) 

  

รวม 278 
(69.50%) 

122 
(30.50%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.44 พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่

ผ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.45 ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 
 

ระดบัการศกึษา สือ่โทรทศัน์ 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 1 
(4.00%) 

24 
(96.00%) 

25 
(100.00%) 5.226 0.389 

ประถมศกึษา 21 
(10.82%) 

173 
(89.18%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 6 
(4.38%) 

131 
(95.62%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

2 
(8.33%) 

22 
(91.67%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 1 
(11.11%) 

8 
(88.89%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

1 
(9.09%) 

10 
(90.91%) 

11 
(100.00%)   

รวม 32 
(8.00%) 

368 
(92.00%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.45 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.46 ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ 
 

ระดบัการศกึษา สือ่วทิย ุ
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 8 
(32.00%) 

17 
(68.00%) 

25 
(100.00%) 33.244 0.000* 

ประถมศกึษา 65 
(33.51%) 

129 
(66.49%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 84 
(61.31%) 

53 
(38.69%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

14 
(58.33%) 

10 
(41.67%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 6 
(66.67%) 

3 
(33.33%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

8 
(72.73%) 

3 
(27.27%) 

11 
(100.00%)   

รวม 185 
(46.25%) 

215 
(53.75%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.46 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านสื่อวทิย ุแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.47  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ์ 

 

ระดบัการศกึษา สือ่หนงัสอืพมิพ ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 15 
(60.00%) 

10 
(40.00%) 

25 
(100.00%) 21.467 0.001* 

ประถมศกึษา 52 
(26.80%) 

142 
(73.20%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 62 
(45.26%) 

75 
(54.74%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

12 
(50.00%) 

12 
(50.00%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 4 
(44.44%) 

5 
(55.56%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

6 
(54.55%) 

5 
(45.45%) 

11 
(100.00%)   

รวม 151 
(37.75%) 

249 
(62.25%) 

400 
(100.00%)   
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จากตารางที ่4.47 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ
บุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ตารางท่ี  4.48  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื 

 

ระดบัการศกึษา สือ่โทรศพัทม์อืถอื 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 19 
(76.00%) 

6 
(24.00%) 

25 
(100.00%) 47.322 0.000* 

ประถมศกึษา 136 
(70.10%) 

58 
(29.90%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 51 
(37.23%) 

86 
(62.77%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอน
ปลายหรอื ปวช. 

9 
(37.50%) 

15 
(62.50%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 7 
(77.78%) 

2 
(22.22%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญา
หรอื ปวส. ขึน้ไป 

9 
(81.82%) 

2 
(18.18%) 

11 
(100.00%)   

รวม 231 
(57.75%) 

169 
(42.25%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.48 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.49  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร ์

 

ระดบัการศกึษา สือ่โปสเตอร ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 11 
(44.00%) 

14 
(56.00%) 

25 
(100.00%) 23.491 0.000* 

ประถมศกึษา 86 
(44.33%) 

108 
(55.67%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 92 
(67.15%) 

45 
(32.85%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

12 
(50.00%) 

12 
(50.00%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 7 
(77.78%) 

2 
(22.22%) 

9 
(100.00%)   
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ตารางท่ี 4.49 (ต่อ) 
 

ระดบัการศกึษา สือ่โปสเตอร ์ 𝜒2 p-value 
 
สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

 
9 

(81.82%) 

 
2 

(18.18%) 

 
11 

(100.00%) 

  

รวม 217 
(54.25%) 

183 
(45.75%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.49 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ตารางท่ี  4.50  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์
 

ระดบัการศกึษา สือ่ป้ายสติก๊เกอร ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 0 
(0.00%) 

25 
(100.00%) 

25 
(100.00%) 26.083 0.000 

ประถมศกึษา 3 
(1.55%) 

191 
(98.45%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 6 
(4.38%) 

131 
(95.62%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

4 
(16.67%) 

20 
(83.33%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 2 
(22.22%) 

7 
(77.78%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

2 
(18.18%) 

9 
(81.82%) 

11 
(100.00%)   

รวม 17 
(4.25%) 

383 
(95.75%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.50 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.51  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบน 
ซองบุหรี ่

 

ระดบัการศกึษา สือ่ภาพและขอ้ความบนซอง 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 1 
(4.00%) 

24 
(96.00%) 

25 
(100.00%) 15.812 0.007* 

ประถมศกึษา 2 
(1.03%) 

192 
(98.97%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 5 
(3.65%) 

132 
(96.35%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

1 
(4.17%) 

23 
(95.83%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 2 
(22.22%) 

7 
(77.78%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

1 
(9.09%) 

10 
(90.91%) 

11 
(100.00%)   

รวม 12 
(3.00%) 

388 
(97.00%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.51 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ตารางท่ี  4.52  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์
 

ระดบัการศกึษา สือ่กจิกรรมรณรงค ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 5 
(20.00%) 

20 
(80.00%) 

25 
(100.00%) 8.888 0.114 

ประถมศกึษา 63 
(32.47%) 

131 
(67.53%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 48 
(35.04%) 

89 
(64.96%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

9 
(37.50%) 

15 
(62.50%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 6 
(66.67%) 

3 
(33.33%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

6 
(54.55%) 

5 
(45.45%) 

11 
(100.00%)   

รวม 137 
(34.25%) 

263 
(65.75%) 

400 
(100.00%)   
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จากตารางที ่4.52 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ
บุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.53  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั 

 

ระดบัการศกึษา สือ่บุคคลในครอบครวั 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 9 
(36.00%) 

16 
(64.00%) 

25 
(100.00%) 24.921 0.000* 

ประถมศกึษา 23 
(11.86%) 

171 
(88.14%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 44 
(32.12%) 

93 
(67.88%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

6 
(25.00%) 

18 
(75.00%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 1 
(11.11%) 

8 
(88.89%) 

9 
(100.00%)   

สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

4 
(36.36%) 

7 
(63.64%) 

11 
(100.00%)   

รวม 87 
(21.75%) 

313 
(78.25%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.53 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ตารางท่ี  4.54  ระดบัการศกึษา * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านบุคคลในทีท่ างาน 
 

ระดบัการศกึษา สือ่บุคคลในทีท่ างาน 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 16 
(64.00%) 

9 
(36.00%) 

25 
(100.00%) 13.233 0.021* 

ประถมศกึษา 129 
(66.49%) 

65 
(33.51%) 

194 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนตน้ 109 
(79.56%) 

28 
(20.44%) 

137 
(100.00%)   

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอื ปวช. 

13 
(54.17%) 

11 
(45.83%) 

24 
(100.00%)   

ปวส. หรอือนุปรญิญา 4 
(44.44%) 

5 
(55.56%) 

9 
(100.00%)   
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ตารางท่ี 4.54 (ต่อ) 
 

ระดบัการศกึษา สือ่บุคคลในทีท่ างาน 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

 
สงูกว่าอนุปรญิญาหรอื 
ปวส. ขึน้ไป 

7 
(63.64%) 

4 
(36.36%) 

11 
(100.00%)   

รวม 278 
(69.50%) 

122 
(30.50%) 

400 
(100.00%)   

 
จากตารางที ่4.54 พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ

บุหรีผ่่านบุคคลในทีท่ างาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.55  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่โทรทศัน์ 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 0 
(0.00%) 

4 
(100.00%) 

4 
(100.00%) 

3.139 0.535 

5,001-10,000 บาท 12 
(8.39%) 

131 
(91.61%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 14 
(6.76%) 

193 
(93.24%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 6 
(13.95%) 

37 
(86.05%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 0 
(0.00%) 

3 
(100.00%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 32 
(8.00%) 

368 
(92.00%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.55 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.56  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่วทิย ุ
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 4 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

4 
(100.00%) 

16.728 0.002* 
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ตารางท่ี 4.56 (ต่อ) 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่วทิย ุ
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

5,001-10,000 บาท 77 
(53.85%) 

66 
(46.15%) 

143 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 25 
(58.14%) 

18 
(41.86%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 1 
(33.33%) 

2 
(66.67%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 185 
(46.25%) 

215 
(53.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที่ 4.56  พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อ

รณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ตารางท่ี  4.57  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ์ 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่หนงัสอืพมิพ ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 4 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

4 
(100.00%) 

18.230 0.001 

5,001-10,000 บาท 67 
(46.85%) 

76 
(53.15%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 63 
(30.43%) 

144 
(69.57%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 17 
(39.53%) 

26 
(60.47%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 0 
(0.00%) 

3 
(100.00%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 151 
(37.75%) 

249 
(62.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.57 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

 
 
 



 98   

ตารางท่ี  4.58  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่โทรศพัทม์อืถอื 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 2 
(50.00%) 

2 
(50.00%) 

4 
(100.00%) 

5.364 0.252 

5,001-10,000 บาท 73 
(51.05%) 

70 
(48.95%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 129 
(62.32%) 

78 
(37.68%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 26 
(60.47%) 

17 
(39.53%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 1 
(33.33%) 

2 
(66.67%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 231 
(57.75%) 

169 
(42.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.58 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี  4.59  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร์ 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่โปสเตอร ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 2 
(50.00%) 

2 
(50.00%) 

4 
(100.00%) 

33.305 0.000* 

5,001-10,000 บาท 101 
(70.63%) 

42 
(29.37%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 84 
(40.58%) 

123 
(59.42%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 28 
(65.12%) 

15 
(34.88%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 2 
(66.67%) 

1 
(33.33%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 217 
(54.25%) 

183 
(45.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.59 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.60  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่ป้ายสติก๊เกอร ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 0 
(0.00%) 

4 
(100.00%) 

4 
(100.00%) 

1.173 0.883 

5,001-10,000 บาท 6 
(4.20%) 

137 
(95.80%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 8 
(3.86%) 

199 
(96.14%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 3 
(6.98%) 

40 
(93.02%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 0 
(0.00%) 

3 
(100.00%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 17 
(4.25%) 

383 
(95.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.60 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ตารางท่ี  4.61  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความ 
                    บนซองบุหรี ่
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน         สือ่ภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 2 
(50.00%) 

2 
(50.00%) 

4 
(100.00%) 

38.003 0.000* 

5,001-10,000 บาท 6 
(4.20%) 

137 
(95.80%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 1 
(0.48%) 

206 
(99.52%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 3 
(6.98%) 

40 
(93.02%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 0 
(0.00%) 

3 
(100.00%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 12 
(3.00%) 

388 
(97.00%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.61 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี  4.62 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่กจิกรรมรณรงค ์
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 4 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

4 
(100.00%) 

12.256 0.016* 

5,001-10,000 บาท 54 
(37.76%) 

89 
(62.24%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 62 
(29.95%) 

145 
(70.05%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 17 
(39.53%) 

26 
(60.47%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 0 
(0.00%) 

3 
(100.00%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 137 
(34.25%) 

263 
 (65.75%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.62 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ตารางท่ี  4.63 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่บุคคลในครอบครวั 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 2 
(50.00%) 

2 
(50.00%) 

4 
(100.00%) 

8.082 0.089 

5,001 -10,000 บาท 34 
(23.78%) 

109 
(76.22%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 47 
(22.71%) 

160 
(77.29%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 3 
(6.98%) 

40 
(93.02%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 1 
(33.33%) 

2 
(66.67%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 87 
(21.75%) 

313 
(78.25%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.63 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.64 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน * รบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สือ่บุคคลในทีท่ างาน 
𝜒2 p-value ไมใ่ช ่ ใช ่ รวม 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 4 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

4 
(100.00%) 

7.139 0.129 

5,000 -10,000 บาท 109 
(76.22%) 

34 
(23.78%) 

143 
(100.00%) 

  

10,001-15,000 บาท 136 
(65.70%) 

71 
(34.30%) 

207 
(100.00%) 

  

มากกว่า 15,001 บาท 27 
(62.79%) 

16 
(37.21%) 

43 
(100.00%) 

  

อืน่ๆ 2 
(66.67%) 

1 
(33.33%) 

3 
(100.00%) 

  

รวม 278 
(69.50%) 

122 
(30.50%) 

400 
(100.00%) 

  

 
จากตารางที ่4.64 พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์

เลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ตารางท่ี  4.65  แสดงผลการทดสอบระดบัความถีใ่นการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ ี    
                   ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศแตกต่างกนั 

 

เพศ 
จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน t p-value 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 
ความถีใ่นการรบัรู้
ขา่วสารผ่านสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรี ่

353 47 27.69 26.08 6.149 5.352 
1.70

5 
0.089 

 
จากตารางที ่4.65 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้เพศชายและเพศหญงิมรีะดบัความถี่ในการ

รบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีไ่มแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  4.66 แสดงผลการทดสอบระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิ 
         บุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นอายแุตกต่างกนั 
 

อายุ 
ความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสอืรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

18 - 22 ปี 83 25.29 6.284 

8.007 0.000* (4)>(1,3) 
23 - 27 ปี 84 27.30 5.639 
28 - 33 ปี 112 27.22 5.463 
34 ปีขึน้ไป 121 29.38 6.261 

 
หมายเหต ุ: *P < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.66 พบว่า กลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุที่แตกต่างกนัมรีะดบัความถี่ในการ
รบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่ม
อายุ 34 ปีขึน้ไป มคีวามถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่ากลุ่มอายุ 18-22 ปี 
และ 28-33 ปี 

 
ตารางท่ี  4.67 แสดงผลการทดสอบระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิ 

          บุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นสถานภาพแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ 
ความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสอืรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

โสด 97 26.56 6.903 
1.590 0.205 - สมรส 276 27.76 5.836 

หมา้ย / หยา่รา้ง 27 28.22 5.086 
 

จากตารางที ่4.67 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมรีะดบัความถีใ่นการ
รบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีไ่มแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  4.68   แสดงผลการทดสอบระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิ 
บุหรีท่ีม่ลีกัษณะทางประชากรดา้นระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

 

ระดบัการศกึษา 
ความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสอืรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 25 27.40 4.924 

5.571 0.000* (2)>(3) 

ประถมศกึษา 84 28.90 5.665 
มธัยมศกึษาตอนต้น 137 25.44 5.945 
มธัยมศกึษาตอน
ปลายหรอื ปวส. 

24 27.37 6.703 

ปวส.หรอือนุปรญิญา 9 27.66 8.529 
สงูกว่าอนุปรญิญา 
หรอื ปวส.ขึน้ไป 

11 28.63 7.5 

 
หมายเหตุ:  *P < 0.05 
 

จากตารางที ่4.68 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัความถีใ่น
การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
กลุ่มประถมศกึษามคีวามถีใ่นการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่ากลุ่มมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
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ตารางท่ี  4.69  แสดงผลการทดสอบระดบัความถีใ่นการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ ี
                    ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั 

 

ระดบัรายได ้
ความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสอืรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 4 21.50 7.549 

5.955 0.000* 
(3)>(2) 
(4)>(2) 

5,001-10,000 บาท 143 25.99 5.818 
10,001-15,000 บาท 207 28.14 5.619 
มากกว่า 15,001 บาท 43 29.48 6.818 
อื่นๆ 3 33.66 15.176 

 
หมายเหตุ:  *P < 0.05 
 

จากตารางที ่4.69  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัความถีใ่น
การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
กลุ่มระดบัรายได ้10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท มคีวามถีใ่นการรบัรูข้า่วสาร
ผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่ากลุ่มระดบัรายได ้5,001-10,000 บาท 
 

สมมติฐานงานวิจัยท่ี 2: ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรงุเทพมหานครแตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี  4.70  แสดงผลการทดสอบระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทาง 
                    ประชากรดา้นเพศแตกต่างกนั 

 

เพศ 
จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน t p-value 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 
ระดบัทศันคตต่ิอ
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

353 47 37.34 37.15 7.456 6.750 0.167 0.868 
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จากตารางที ่4.70 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้เพศชายและเพศหญงิมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีไ่มแ่ตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี  4.71  แสดงผลการทดสอบระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทาง 

ประชากรดา้นอายแุตกต่างกนั 
 

อายุ 
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

18 - 22 ปี 83 32.90 7.303 

30.33 0.000* 
(2)>(1) 
(3)>(1) 

(4)>(1,2,3) 

23 - 27 ปี 84 36.25 6.334 
28 - 33 ปี 112 36.69 6.015 
34 ปีขึน้ไป 121 41.67 7.010 
 
หมายเหตุ:  *P < 0.05 
 
 จากตารางที ่4.71 พบว่า กลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มอายุ 23-27 ปี  และ 
อายุ 28-33 ปี มรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่ากลุ่มอายุ 18-22 ปี และโดยกลุ่ม
อาย ุ34 ปีขึน้ไป มรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่ากลุ่มอายุ 18-22 ปี อายุ 23-27 ปี 
และอาย ุ28-33 ปี 
 
ตารางท่ี  4.72 แสดงผลการทดสอบระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทาง 

ประชากรดา้นสถานภาพแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ 
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

โสด 97 34.08 7.137 
14.21 0.000* 

 
(2)>(1) 

 
สมรส 276 38.54 7.080 
หมา้ย / หยา่รา้ง 27 36.44 7.698 
 
หมายเหตุ:  *P < 0.05 
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จากตารางที ่4.72 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานะภาพแตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มสถานภาพสมรสมี
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่ากลุ่มสถานภาพโสด 
 
ตารางท่ี  4.73 แสดงผลการทดสอบระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทาง 

ประชากรดา้นระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
 

ระดบัการศกึษา 
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

ต ่ากว่าประถมศกึษา 25 40.20 7.810 

9.963 0.000* 
(1)>(3) 

(2)>(3,4) 
 

ประถมศกึษา 194 39.42 6.652 
มธัยมศกึษาตอนต้น 137 34.35 7.431 
มธัยมศกึษาตอน
ปลายหรอื ปวส. 

24 35.08 5.649 

ปวส.หรอือนุปรญิญา 9 37.33 8.746 
สงูกว่าอนุปรญิญา 
หรอื ปวส.ขึน้ไป 

11 35.45 6.105 

 
หมายเหตุ:  *P < 0.05 
 

จากตารางที ่4.73 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอ 
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มต ่ ากว่า
ประถมศกึษามรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่ากลุ่มมธัยมศกึษาตอนต้น และกลุ่ม
ประถมศึกษามีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่มากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษาตอนต้นและ
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอื ปวส. 
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ตารางท่ี  4.74 แสดงผลการทดสอบระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีม่ลีกัษณะทาง 
ประชากรดา้นระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั 

 

ระดบัรายได ้
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

f 
p-value 
f-prob 

คู่ทีต่่าง 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 4 32.25 14.19 

7.322 0.000* 
(3)>(2) 
(4)>(2) 

5,001-10,000 บาท 143 34.92 7.35 
10,001-15,000 บาท 207 38.56 6.83 
มากกว่า 15,001 บาท 43 39.65 7.01 
อื่นๆ 3 39.67 10.01 

 
หมายเหตุ:  *P < 0.05 
 

จากตารางที ่4.74 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มระดับรายได้ 
10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท มรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่ากกว่า
กลุ่มระดบัรายได ้5,001-10,000 บาท 

 
สมมติฐานงานวิจยัท่ี 3: การรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน

กรงุเทพมหานครมคีวามสมัพนัธต่์อทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี  4.75  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ 
บุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 

 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อโทรทศัน์ -0.048 0.337 

 
จากตารางที่ 4.75 พบว่า การรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ผ่านสื่อโทรทศัน์ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.76  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ 
บุหรีผ่่านสื่อวทิย ุและทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ 

 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อวทิย ุ 0.248 0.000* 

 
จากตารางที ่4.76 พบว่า การรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.77 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

ผ่านสื่อหนงัสอืพมิพ ์และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อหนงัสอืพมิพ์ 
 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อหนงัสอืพมิพ์ 0.178 0.000* 

 
จากตารางที่ 4.77 พบว่า การรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์เลกิบุหรีผ่่านสื่อหนังสอืพมิพ์มี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อหนังสอืพมิพ์ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.78 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

ผ่านสื่อโทรศพัทม์อืถอืและทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อโทรศพัทม์อืถอื -0.120 0.017* 

 
จากตารางที ่4.78 พบว่า การรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอืไม่มี

ความสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรศพัทม์อืถอื อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.79 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิ 
บุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร ์และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโปสเตอร์ 

 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อโปสเตอร ์ 0.166 0.001* 

 
จากตารางที่ 4.79 พบว่า การรบัรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ผ่านสื่อโปสเตอร์มี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ผ่านสื่อโปสเตอร์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ตารางท่ี  4.80 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

ผ่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อสติก๊เกอร ์
 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อป้ายสติก๊เกอร ์ -0.010 0.848 

 
จากตารางที ่4.80 พบว่า การรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อป้ายสติก๊เกอร ์อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี  4.81 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

ผ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ และทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิผ่านสื่อ 
ภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่ -0.037 0.465 
 
จากตารางที่ 4.81 พบว่า การรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบนซองบุหรีไ่ม่มี

ความสมัพนัธ์กบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ผ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี  4.82 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
ผ่านสื่อกจิกรรมรณรงค ์และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรม
รณรงค ์

 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อกจิกรรมรณรงค ์ 0.128 0.010 

 
จากตารางที่ 4.82 พบว่า การรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงคม์ี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อกจิกรรมรณรงคอ์ย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ตารางท่ี  4.83 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

ผ่านสื่อบุคคลในครอบครวั และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลใน
ครอบครวั 

 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อบุคคลในครอบครวั 0.159 0.001* 

 
จากตารางที ่4.83 พบว่า การรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในครอบครวั 

มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ผ่านสื่อบุคคลในครอบครวั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางท่ี  4.84 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

ผ่านสื่อบุคคลในในทีท่ างาน และทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลใน 
ทีท่ างาน 

 

การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อ 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

R p-value 
สื่อบุคคลในทีท่ างาน 0.153 0.002* 
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จากตารางที ่4.84 พบว่า การรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อบุคคลในที่ท างาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
Ho: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ 

ไมม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่สื่อโทรทศัน์ 
Ha: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ 

มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ 
 
ตารางท่ี  4.85 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถีใ่นการรบัรู ้

ขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์กบัความเชื่อถอืต่อระดบั
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ 

 
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 

ประเภทสื่อโทรทศัน์ 
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ 0.158** 0.002 
 
หมายเหตุ:  ***P< 0.01    
 

จากตารางที่ 4.85  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสาร
ผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  Ha 
นัน้คือ ระดบัความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์มี
ความสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ 
 

Ho: ระดับความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุไม่ม ี
ความสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อวทิย ุ

Ha: ระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุม ี
ความสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อวทิย ุ
 
ตารางท่ี  4.86 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถี่ในการรบัรู้ 

  ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ กับความเชื่อถือต่อระดับ 
  ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อวทิย ุ
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ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงค์ 
เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อวทิยุ 

R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อวทิยุ 0.426*** 0.000 
 
หมายเหตุ:  ***P< 0.001    
 
 จากตารางที ่4.86 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ ประเภทสื่อวทิยุ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
ประเภทสื่ออยา่งมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  Ha นัน้คอื ระดบั
ความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อมคีวามสมัพนัธ์ต่อระดบัทศันคติ
ต่อสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อวทิย ุ
 

Ho: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนังสอืพมิพไ์ม่
มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนงัสอืพมิพ ์

Ha: ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนังสอืพมิพ์มี
ความสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนงัสอืพมิพ ์

 
ตารางท่ี  4.87 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถีใ่นการรบัรู ้
 ขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนงัสอืพมิพ ์กบัความเชื่อถอืต่อ 
 ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนงัสอืพมิพ ์
 

ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
ประเภทสื่อหนงัสอืพมิพ ์

R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนังสอืพมิพ ์ 0.270*** 0.000 
  
หมายเหตุ:  ***P< 0.001    
 
 จากตารางที ่4.87 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสอืพมิพ ์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์
เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนังสอืพมิพม์นีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  
Ha นัน้คอื ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนังสอืพมิพ์มี
ความสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนงัสอืพมิพ ์
 



 113   

Ho: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื
ไมม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 

Ha: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื
มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
 
ตารางท่ี  4.88 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถี่ในการรบัรู ้

ขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื กบัความเชื่อถอืต่อ
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 

  
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงค์ 

เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 0.012 0.815 
 
จากตารางที ่4.88 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน

สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  Ho นัน้คอื ระดบัความถี่ในการรบัรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัท์มอืถอืไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อระดบัทศันคติ
ต่อสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 
 

Ho: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์
ไมม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์

Ha: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์
มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์
 
ตารางท่ี  4.89 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถี่ในการรบัรู ้

ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์กบัความเชื่อถอืต่อระดบั
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์

 
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 

ประเภทสื่อโปสเตอร ์
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์ 0.191*** 0.000 
  
หมายเหตุ:  ***P< 0.001    



 114   

จากตารางที ่4.89 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิ 
บุหรีป่ระเภทสื่อโปสเตอรม์นีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  Ha นัน้
คอื ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอรม์คีวามสมัพนัธ์
ต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์
 

Ho: ระดับความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้าย 
สติก๊เกอรไ์มม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์

Ha: ระดับความถี่ ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้าย 
สติก๊เกอรม์คีวามสมัพนัธ ์ต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์
 
ตารางท่ี  4.90 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถี่ในการรบัรู ้

ข่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์กบัความเชื่อถอืต่อ 
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์

   
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 

ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์ 0.182*** 0.000 
 
หมายเหตุ:  ***P< 0.001    
 
 จากตารางที ่4.90 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์
เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอรม์นีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  
Ha นัน้คอื ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอรม์ี
ความสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์
 

Ho: ระดับความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุ หรี่ ไ ม่ มีค ว ามสัมพันธ์ ต่ อ ร ะดับทัศนคติ ต่ อสื่ อ รณรงค์ เ ลิกบุห รี่ 
ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

Ha: ระดับความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและ 
ขอ้ความบนซองบุหรี ่มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ประเภทสื่อภาพและ
ขอ้ความบนซองบุหรี ่
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ตารางท่ี  4.91 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถี่ในการรบัรู ้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่กบั 
ความเชื่อถือต่อระดบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและ
ขอ้ความบนซองบุหรี ่

 
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 

ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

0.107* 0.033 

 
หมายเหตุ:  *P< 0.05 
    
 จากตารางที ่4.91 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกับ
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีม่นีัยส าคญัทางสถติใิน
ระดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานยอ่ย  Ha นัน้คอื ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์
เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

 
Ho: ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์

ไมม่คีวามสมัพนัธต่์อ ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์
Ha: ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์

มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์
 
ตารางท่ี  4.92 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัระหว่างระดบัความถี่ในการรบัรู้ 

ขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์กบัความเชื่อถอืต่อ
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์

 
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 

ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์ 0.064 0.199 
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จากตารางที ่4.92 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิ
บุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค์ จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  Ho นัน้คอื ระดบัความถี่ในการรบัรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค์ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคติ
ต่อสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์

 
Ho: ระดับความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลใน 

ครอบครวัไม่มคีวามสมัพนัธ์ ต่อระดบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลใน
ครอบครวั 

Ha: ระดับความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลใน
ครอบครวัมคีวามสมัพนัธ ์ต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั 
 
ตารางท่ี  4.93 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถี่ในการรบัรู้

ขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั กบัความเชื่อถอื
ต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั 

 
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 

ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั 
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั 

0.333*** 0.000 

 
หมายเหตุ:  ***P< 0.001    

จากตารางที ่4.93 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรี ่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั มนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 จงึยอมรบั
สมมตฐิานย่อย  Ha นัน้คอื ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อ
บุคคลในครอบครวั มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลใน
ครอบครวั 
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Ho: ระดบัความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่
ท างาน ไมม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน 

Ha: ระดบัความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่
ท างาน มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน 

 
ตารางท่ี  4.94 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัความถีใ่นการรบัรู้

ขา่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างานกบัความเชื่อถอื
ต่อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน 

 
ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่

ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน 
R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน 0.190*** 0.000 
 
หมายเหตุ:  ***P< 0.001    
  

จากตารางที ่4.94 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่ท างาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคติต่อสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรี ่ ประเภทสื่อบุคคลในที่ท างาน มนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 จงึยอมรบั
สมมตฐิานย่อย  Ha นัน้คอื ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อ
บุคคลในทีท่ างาน มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่
ท างาน 
 

สมมติฐานงานวิจยัท่ี 4: ทศันคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานคร 
 

Ho: ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการเปิดรบัสื่อทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี ่

Ha: ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการเปิดรบัสื่อที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี ่
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ตารางท่ี  4.95 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหว่างระดบัทศันคตต่ิอสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรี ่และการเปิดรบัสื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี่ 

 

การเปิดรบัสื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี่ R p-value 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรทศัน์ 0.339*** 0.000 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อวทิยุ 0.401*** 0.000 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อหนังสอืพมิพ ์ 0.408*** 0.000 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื 0.381*** 0.000 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อโปสเตอร ์ 0.433*** 0.000 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อป้ายสติก๊เกอร ์ 0.317*** 0.000 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ 
ประเภทสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่

0.327*** 0.000 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อกจิกรรมรณรงค ์ 0.354*** 0.000 
ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ 
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครวั 

0.487*** 0.000 

ทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน 0.426*** 0.000 
 
หมายเหตุ:  **P< 0.01    
 
 จากตารางที ่4.95 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่ 
ในสื่อทุกประเภทมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการเปิดรบัสื่อที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 จงึยอมรบัสมมตฐิานย่อย  Ha ระดบัทศันคตต่ิอสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรี ่มคีวามสมัพนัธต่์อการเปิดรบัสื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรี่ 



บทท่ี  5 
 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาเรือ่ง “การรบัรูข้า่วสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อสื่อ
รณรงคก์ารเลกิสบูบุหรีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร” มวีตัถุประสงค์ในการด าเนินการวจิยั 3 ประการ
ไดแ้ก่ 1) เพื่อศกึษาการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครทีม่ต่ีอ
การรณรงคเ์ลกิสบูบุหรี ่2) เพื่อศกึษาทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรงุเทพมหานครทีม่ต่ีอ
การรณรงค์เลกิสูบบุหรี่ 3) เพื่อศึกษาทศันคติมผีลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรงุเทพมหานคร  

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ในรปูแบบ
การวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอื
เกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ทัง้ชายและหญงิเฉพาะผูสู้บบุหรีท่ีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้
ไป และใชก้ารเลอืกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิโีควต้า (Quota Sampling) และการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  

 
5.1  สรปุผลการศึกษา 
 

5.1.1  ผลการศึกษาข้อมลูทางประชากร 
ผลวจิยั พบว่า กลุ่ม ตวัอยา่งทีส่บูบุหรี ่ เป็นเพศชายรอ้ยละ 97.5 และเพศหญงิ คดิเป็น

รอ้ยละ 2.5  โดยส่วนใหญ่จะมอีายุ 34 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 30.1 เกอืบครึ่งหนึ่งมรีะดบั
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.5 และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.8 ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 68.8 
และมรีะยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 4 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 กลุ่มตวัอย่างเกอืบครึง่หนึ่งจะเริม่สูบ
บุหรีอ่ยูใ่นช่วงอาย ุ16-20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48.8 และส่วนใหญ่สาเหตุทีเ่ริม่สูบบุหรีจ่ะมาจากการ
ทดลองสูบ คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 โดยช่องทางในการซือ้บุหรีม่าจากรา้นคา้ทัว่ไป/โชห่วย คดิเป็น
ร้อยละ 54.1 และส่วนปรมิาณการสูบบุหรี่จะอยู่ที่ 6-10 มวนต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 46.3
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5.1.2  ผลการศึกษา การรบัรู้ข่าวสารผา่นส่ือรณรงคเ์ลิกสบูบหุร่ี 
กลุ่มตวัอย่างมกีารเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี ่3 อนัดบัแรก คอื สื่อภาพบน

ซองบุหรี ่ คดิเป็นรอ้ยละ 14.6 มากที่สุด รองลงมาสื่อสติ๊กเกอร์ คดิเป็นรอ้ยละ 14.4 และสื่อ
โทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 13.9 และสื่อบุคคลในทีท่ างาน คดิเป็นรอ้ยละ 4.6 มกีารเปิดรบัข่าวสาร
ผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีน้่อยทีสุ่ด ส่วนความถี่ในการเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่โดย
จดั 3 อนัดบัแรก คอื สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่ คดิเป็นรอ้ยละ  4.45 มากทีสุ่ด และมี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาสื่อป้ายสติก๊เกอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 4.02 และสื่อโทรทศัน์ คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.24 ซึ่งมคี่าเฉลีย่ในระดบัมาก และสื่อบุคคลในทีท่ างาน คดิเป็นรอ้ยละ 1.78 มี
ความถีใ่นการเปิดรบัขา่วสารน้อยทีสุ่ด ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัน้อยทีสุ่ด  

 
5.1.3  ผลการศึกษา ทศันคติท่ีมีต่อข่าวสารผา่นส่ือรณรงคเ์ลิกสบูบหุร่ี  
ผลวจิยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างมทีศันคติที่มต่ีอข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลกิสูบบุหรี่มี

ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทัง้หมดโดยจดั 3 อนัดบัแรก คอื สื่อโทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 4.11 มาก
ทีสุ่ด รองลงมา สื่อสติก๊เกอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 3.90 และสื่อโปสเตอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 3.89 และสื่อ
ภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่ คดิเป็นรอ้ยละ 3.45 มทีศันคตทิีม่ต่ีอข่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิ
สบูบุหรีน้่อยทีสุ่ด 

 
5.1.4  ผลการศึกษา ทศันคติมีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบหุร่ี 
ผลวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมทีศันคตมิผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่โดยจดั 3 อนัดบั

แรก คอื สื่อบุคคลในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 3.41 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัมาก  รองลงมาสื่อ
โทรทศัน์ คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง  และสื่อภาพและขอ้ความบน
ซองบุหรี ่คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปาน และสื่อโทรศพัทม์อืถอื คดิเป็นรอ้ยละ 
2.99 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง มผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรีน้่อยทีสุ่ด 
 

5.1.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 1: ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานคร
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อการ
รบัรูข้่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า 
 1) เพศที่แตกต่างกนั มกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ สื่อทุกประเภทไม่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 2) อายุที่แตกต่างกนั มกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงค์เลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ สื่อ
ป้ายสติก๊เกอร ์และสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3) อายุที่แตกต่างกัน มีการรบัรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อวิทยุ สื่อ
หนังสอืพิมพ์สื่อโทรศัพท์มอืถือ สื่อโปสเตอร์ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ สื่อบุคคลใน
ครอบครวั และสื่อกจิกรรมรณรงคแ์ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 4) สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อโทรทศัน์ 
และสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5) สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีารรบัรูข้่าวสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ สื่อ
หนงัสอืพมิพ ์สื่อโทรศพัทม์อืถอื สื่อโปสเตอร ์สื่อป้ายสติก๊เกอร ์สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่
สื่อกจิกรรมรณรงค ์และสื่อบุคคลในครอบครวัแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 6) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรบัรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อ
โทรทศัน์สื่อกจิกรรมรณรงค์ และสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

 7) ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มกีารรบัรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อ
วทิย ุสื่อหนงัสอืพมิพ ์สื่อโทรศพัทม์อืถอื สื่อโปสเตอร ์สื่อป้ายสติก๊เกอร ์สื่อภาพและขอ้ความบน
ซองบุหรี ่และสื่อบุคคลในครอบครวั แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 8) ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อ
โทรทศัน์สื่อโทรศพัทม์อืถอื สื่อป้ายสติก๊เกอร ์สื่อกจิกรรมรณรงค ์สื่อบุคคลในครอบครวั และสื่อ
บุคคลในทีท่ างาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 9) ระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้า่วสารสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีผ่่านสื่อวทิยุ สื่อ 
หนังสอืพมิพ์ สื่อโปสเตอร ์และสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 10) เพศทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัความถีใ่นการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ี่
ไมแ่ตกต่างกนั 

 11) อายุที่แตกต่างกนัมรีะดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรี่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 12) สถานภาพแตกต่างกนัมรีะดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิ
บุหรีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 13) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 14) ระดบัรายได้ที่แตกต่างกนัมรีะดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์
เลกิบุหรีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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สมมติฐานท่ี 2: ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกันความสมัพนัธ์ต่อ
ทศันคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า 

 1) เพศทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีท่ีไ่มแ่ตกต่างกนั 
 2) อายุที่แตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิบุหรีแ่ตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3) สถานะภาพแตกต่างกนัมรีะดบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่แตกต่างกัน 

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4) ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีแ่ตกต่าง

กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5) ระดบัรายได้ทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงค์เลกิบุหรีแ่ตกต่างกนั

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี  3: การรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครมี

ความสมัพนัธ์ต่อทศันคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 1) การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรีไ่ม่มคีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคติ
ต่อสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อโทรทศัน์ สื่อโทรศพัทม์อืถอื สื่อป้ายสติก๊เกอร ์และสื่อภาพและ
ขอ้ความบนซองบุหรีอ่ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2) การรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีม่คีวามสมัพนัธต่์อระดบัทศันคตต่ิอ
สื่อรณรงค์เลกิบุหรีป่ระเภทสื่อวทิยุ สื่อหนังสอืพมิพ์ สื่อโปสเตอร ์สื่อกจิกรรมรณรงค์ สื่อบุคคล
ในครอบครวั และสื่อบุคคลในทีท่ างานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 3) ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อภาพบนซองบุหรีอ่ย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 
0.05 

 4) ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลกิบุหรีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อ
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อโทรทศัน์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั 0.01  

 5) ระดบัความถี่ในการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อ
ระดบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ประเภทสื่อวทิยุ สื่อหนังสอืพมิพ์ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้าย
สติก๊เกอร ์สื่อบุคคลในครอบครวั และสื่อบุคคลในที่ท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 
0.001  
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 6) ระดบัความถีใ่นการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีไ่ม่มคีวามสมัพนัธต่์อ
ระดบัทศันคตต่ิอสื่อรณรงคเ์ลกิบุหรีป่ระเภทสื่อโทรศพัทม์อืถอื และสื่อกจิกรรมรณรงค์ 

สมมติฐานท่ี 4: ทศันคตขิองกลุ่มแรงงานก่อสรา้งในกรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า 

 1) ระดบัทศันคติต่อสื่อรณรงค์เลกิบุหรี่ในทุกประเภทมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
เปิดรบัสื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรีอ่ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติใินระดบั 0.001 
 
5.2  อภิปรายผล 
 

การศกึษาเรือ่ง “การรบัรูข้า่วสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อสื่อ
รณรงคก์ารเลกิสบูบุหรีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร” พบว่าประเดน็ส าคญัในการอภปิรายผลไดด้งันี้  

1) สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูข้่าวสารและมผีลต่อ
การรณรงค์เลกิสูบบุหรี่ได้ ผลมาจากมาตรการการออกกฏหมายของรฐับาลให้มกีารแสดง
รปูภาพ ขอ้ความค าเตอืนเกี่ยวกบัพษิภยัของบุหรี ่ดา้นขา้งบนซองบุหรีเ่พื่อต้องการสื่อสารใหผู้้
ทีส่บูบุหรีร่บัรูถ้งึโทษพษิภยัของบุหรี ่โดยก าหนดให้มภีาพและขอ้ความค าเตอืนดา้นขา้งบนซอง
บุหรีใ่นปจัจุบนัทีไ่ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ของพืน้ที่ดา้นขา้งบนซองบุหรี่ จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมี
การพบเหน็และมกีารรบัรูส้ ื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่อยู่เป็นประจ า เช่น เหน็ทุกครัง้ทีก่ลุ่ม
ตวัอย่างซื่อบุหรี่ พกพาซองบุหรี่ติดตวัอยู่ตลอดเวลา และเห็นทุกครัง้เมื่อต้องหยบิซองบุหรี่
ขึน้มาสบูบุหรี ่ซึง่สามารถสรา้งความตระหนักใหก้บักลุ่มตวัอย่างรบัรูถ้งึพษิภยัอนัตรายจากการ
สูบบุหรี ่สอดคล้องกบั มหาวทิยาลยัมหดิล. สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม (2554: 90) ที่
ศกึษาวจิยั ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบในประเทศไทยกลุ่มผู้สูบบุหรีร่อบที่ 
5 ในการรณรงค์ให้ขอ้มูลแก่ผูสู้บบุหรีต่ระหนักในดา้นผลกระทบทางดา้นสุขภาพผ่านฉลากค า
เตอืนบนซองบุหรีส่ามารถสรา้งความตระหนักดา้นผลกระทบทางดา้นสุขภาพไดเ้นื่องจากผู้สูบ
บุหรีเ่กอืบทัง้หมดเคยคดิถงึอนัตรายจากการสูบบุหรี่ และเคยอยากเลกิสูบบุหรีอ่นัเนื่องมาจาก
ฉลากค าเตอืนบนซองบุหรี ่และมากกว่าครึง่หนึ่งทีค่ดิว่าจะสบูบุหรีแ่ต่เปลีย่นใจไม่สูบบุหรีเ่มื่อนึก
ถงึฉลากค าเตอืนบนซองบุหรี่ ถงึแมว้่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามตระหนักในการรบัรูก้บัสื่อภาพและ
ขอ้ความบนซองบุหรีแ่ต่กส็่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมทีศันคตทิี่ไม่ชอบภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่
ทีด่นู่ากลวั สอคคลอ้งกบั สุนิสา ถาวรวงศส์กุล (2553)  กล่าวว่า ภาพค าเตอืนบนซองบุหรีส่่งผล
ต่ออารมณ์ของผู้สูบบุหรี ่โดยท าให้ผูสู้บบุหรีเ่กดิอารมณ์ดา้นลบต่อภาพค าเตอืน และผูสู้บบุหรี่
เกดิอารมณ์ขยะแขยงมากทีสุ่ด นอกจากนี้ภาพค าเตอืนบนซองบุหรีส่่งผลใหผู้สู้บบุหรีม่ที ัศนคติ
ด้านลบต่อภาพค าเตือนบนซองบุหรี ่ท าให้ผู้สูบบุหรีเ่กดิพฤติกรรมหลกีเลี่ยงภาพค าเตอืนบน
ซองบุหรี ่การน าเสนอภาพค าเตอืนบนซองบุหรีท่ีเ่น้นเนื้อหาภาพทีส่รา้งความกลวัสงู จะไม่ 
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ส่งผลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูส้บูบุหรี ่แต่ในทางกลบักนัอารมณ์ขยะแขยงของผู้
สูบบุหรีท่ีม่ต่ีอภาพค าเตอืนบนซองบุหรีก่ลบัส่งผลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมการสูบบุหรีข่องผู้
สบูบุหรี ่และการใชส้ื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีย่งัมคีวามส าคญัอยู ่เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างมี
การเปิดรบัข่าวสารและมกีารรบัรูส้ ื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีย่งัสถานที ่ไดแ้ก่ รา้นคา้ปลกี 
และรา้นสะดวกซือ้ ซึง่จ าเป็นต้องมกีารผลติสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีใ่หเ้กดิความหลาย
หลาย เพื่อลดความคุ้นชนิของกลุ่มตวัอย่างให้มคีวามตระหนักรูถ้งึผลเสยีและโทษจากการสูบ
บุหรีเ่พื่อส่งผลต่อการเลกิสบูบุหรี ่

2) สื่อป้ายสติก๊เกอร ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูข้่าวสารและมทีศันคตทิี่ต่อสื่อป้าย
สติ๊กเกอร์ เนื่องจากรฐับาลได้ออก พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.  2535 
ก าหนดให้มพีื้นที่เขตปลอดบุหรี่  เพื่อป้องกนัสทิธิของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ และเป็นการช่วยลด
อตัราของผูท้ีสู่บบุหรี ่ ท าใหม้กีารผลติสื่อป้ายสติก๊เกอรแ์ละตดิอยู่ในพืน้ทีส่าธารณะจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยงัเป็นสื่อเฉพาะกิจที่มูลนิธริณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ใช้เป็นสื่อในการรณรงค์และ
กระจายไปยงัทัว่ประเทศ กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรู ้เขา้ใจและทราบโดยทนัทเีมื่อพบเหน็สื่อป้าย
สติ๊กเกอร์พิมพ์ด้วยข้อความ “เขตปลอดบุหรี่” “ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่” พื้นที่นี้ห้ามสูบบุหรี ่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เชษฐ รชัดาพรรณาธกุิล (2556)  ทีศ่กึษาวจิยั การบงัคบัใชก้ฎหมาย
คุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีใ่นสถานที่สาธารณะ ผลการศกึษา พบว่า การรบัรูแ้ละการ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัที1่9) พ.ศ. 2553 ของประชาชนผูท้ีอ่ยู่ในสถานทีส่าธารณะ และผูท้ีเ่ขา้ตดิต่อ
กจิธุระอื่นใดในสถานทีส่าธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มกีารรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัพษิภยัของ
บุหรีแ่ละยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี ่และประชาชนทีท่ราบ
ว่าสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ส่วนใหญ่จะทราบจากป้ายโฆษณา/ป้ายประกาศมาก
ที่สุด  และเป็นสื่อประชาสมัพนัธ์ที่เขา้ถงึได้ง่ายและมากที่สุด เน่ืองจากป้ายโฆษณา/ป้าย
ประกาศห้ามสูบบุหรีจ่ะตดิอยู่ในบรเิวณสถานที่สาธารณะนัน้ๆ ซึ่งสามารถมองเหน็ได้อย่าง
ชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบั ชาญชยั จารุภาชน์, รุจ ีจารุภาชน์ (2554) ทีศ่กึษาวจิยั กรณีตลาดสด
และตลาดนัดปลอดบุหรีใ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลวจิยัพบว่า ประสทิธผิลการบงัคบัใช้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่18/2550 ภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่
สูบบุหรี ่ พ.ศ. 2535: ช่องทางสื่อสารหลกัทีก่ลุ่มตวัอย่างรบัทราบประกาศฯ มากทีสุ่ดคอื ป้าย 
หรอืสื่อโปสเตอรใ์นตลาดหรอืสถานทีส่าธารณะ รองลงมาคอื รบัทราบจากสื่อโทรทศัน์ และ
รบัทราบจากสื่อวทิยตุามล าดบั และการใชส้ื่อป้ายสติก๊เกอรย์งัคงมคีวามส าคญัต่อการรณรงคไ์ม่
สบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง เพราะสื่อป้ายสติก๊เกอรส์ามารถช่วยละการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่างได ้
และลดการสูดดมควนับุหรีม่อืสองของบุคคลรอบขา้งได ้การน าป้ายสติก๊เกอรไ์ปตดิตามบรเิวณ
สถานที่ก่อสรา้งต่างๆ เช่น บนอาคาร ลานจอดรถ แคมป์ที่พกัคนงาน หน้าทางเขา้ไซต์งาน
ก่อสรา้ง รวมถงึรา้นคา้จ าหน่ายบุหรีท่ีอ่ยูใ่กล้ๆ  กอ็าจส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถลด ละการสูบ
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บุหรีไ่ด ้เพราะกลุ่มตวัอย่างมเีขา้ใจ และตระหนักรูถ้งึการมสี่วนร่วมในการป้องกนัอนัตรายของ
บุหรีท่ีม่ต่ีอบุคคลขา้งเคยีงถา้ไมป่ฏบิตัติามจะถูกต าหนิตเิตยีนจากคนรอบขา้ง 

3) สื่อโทรทศัน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูข้่าวสารและมทีศันคตทิดีต่ีอสื่อโทรทศัน์ 
และมีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ได้ เพราะสื่อโทรทศัน์มทีัง้ภาพและเสียงสามารถสร้างอารมณ์
ความรูส้กึ สรา้งการรบัรูไ้ดเ้ป็นอย่างดจีงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างสามารถเขา้ถงึไดง้่าย สอดคลอ้งกบั 
ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2534: 72) บุคคลทีม่รีายไดต้ ่า และมกีารศกึษาน้อยจะส่งผลใหม้ทีกัษะใน
การอ่านน้อยดงันัน้การใชส้ื่อโทรทศัน์จงึเป็นทีพ่อใจมากกว่าส าหรบัคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทศัน์ 
จดัว่าเป็นสื่อทีใ่ชค้วามพยายามน้อย (Low Effort) และทกัษะต ่า (Low Skills) สื่อโทรทศัน์จงึ
ไดร้บัความนิยมในกลุ่มตวัอยา่งซึง่มกีารยอมรบั และมกีารเปิดรบัสื่อรณรงคไ์ม่สูบบุหรีท่ี่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตวัอยา่งในแง่ต่างๆ ทัง้การเรยีนรู ้แรงจงูใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมใหโ้น้ม
น้าวกลุ่มตวัอย่างเลกิสูบบุหรีไ่ด ้สอดคล้องกบั สุพฒันุช สอนด ารหิ ์(2558, 16 พฤศจกิายน) 
ผูอ้ านวยการฝา่ยสื่อสารการตลาดเพื่อสงัคม สสส. กล่าวว่า โฆษณาไดส้รา้งความตระหนัก และ
ท าใหค้ดิลดละเลกิสูบบุหรีม่ากทีสุ่ด เพราะสื่อโฆษณาพูดเหมอืนกบัสิง่ทีค่ดิ คอื “สูบคนเดยีวไม่
เหน็เดอืดรอ้นใคร” ทีไ่ดแ้งม่มุคดิใหมว่่าการสบูบุหรีข่องตนเองอาจสรา้งความทุกขใ์หค้นทีเ่ขารกั 
ซึง่ผูส้บูบุหรีไ่มอ่ยากนอนปว่ยบนเตยีงแบบในโฆษณา และโฆษณาชุด คนใหม่ ท าใหรู้ส้กึว่าควร
เลกิบุหรีเ่พื่อคนทีคุ่ณรกั สอดคลองกบั โสภณา กติตริตัน์ชชัวาล (2554) ทีศ่กึษาวจิยั เรื่องการ
ตอบสนองต่อสื่อรณรงค์การเลกิสูบบุหรี่ในสตรขีองส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) กรณีศกึษา: สตรไีทยผู้สูบบุหรีใ่นเขตภาคกลาง เพื่อศกึษาการตอบสนองของ
สตรผีู้สูบบุหรีใ่นเขตภาคกลางของประเทศไทยต่อการเปิดรบัสื่อรณรงค์การเลกิสูบบุหรีใ่นสตรี
ของ สสส.ชุด "รกัจรงิ...ไม่อยากใหผู้้หญงิสูบบุหรี"่ ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเปิดรบัสื่อ
รณรงคเ์ลกิสูบบุหรีใ่นสตรขีอง สสส. โดยสื่อรณรงคท์ีน่ าเสนอในโทรทศัน์ (ภาพยนตรโ์ฆษณา) 
เป็นสื่อทีม่กีลุ่มตวัอยา่งเปิดรบัมากทีสุ่ดและการใช้สื่อโทรทศัน์จงึมคีวามส าคญัต่อการรณรงคไ์ม่
สูบบุหรี่ในกลุ่มตวัอย่างเพราะสื่อโทรทศัน์สามารถสร้างเนื้อหาที่สร้างจุดความน่าสนใจ เช่น 
สรา้งความน่าเชื่อถอื สรา้งความห่วงใย สรา้งความกลวั หรอืสรา้งความตระหนักรู ้ซึง่สามารถ
สะทอ้นถงึอารมณ์และจติใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติของกลุ่มตวัอย่าง กจ็ะท าใหก้ลุ่มตวัอย่างการรบัรู้ 
และมทีศันคตทิดีกีจ็ะเกดิแรงจงูใจทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรีไ่ด้ 

4) สื่อบุคคลในครอบครวั พบว่า เป็นสื่อมผีลต่อกลุ่มตวัอย่างในการรบัรูข้่าวสารและมี
ทศันคตทิีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหรี่ เพราะบุคคลคนในครอบครวั เช่น พ่อ แม่ ภรรยา 
ลูก พี ่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย จะมคีวามผูกพนั มคีวามรกัความห่วงใยคอยเอาใจใส่ต่อกนั ซึง่เป็น
มติขิองครอบครวั โดยสะทอ้นใหเ้หน็ว่าในสงัคมไทยในกลุ่มชนชัน้แรงงานยงัมคีวามผูกพนั เป็น
เพราะคนในครอบครวัมกีารท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น ดูโทรทศัน์ด้วยกนั ทานอาหารด้วยกนั 
ความใกลช้ดิของครอบครวัจงึท าใหค้นในครอบครวัเกดิความห่วงใยผูท้ีสู่บบุหรี ่จงึท าใหเ้กดิการ
บอกกล่าวและขอรอ้งให้คนในครอบครวัเลกิสูบบุหรี ่เช่น แม่และลูก ขอร้องให้พ่อเลกิสูบบุหรี ่ 
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หรอืพ่อและแม่ขอรอ้งให้ลูกเลกิสูบบุหรี ่เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบั ปรชีา อุปโยคนิ และคณะ
(2556: 198) ทีศ่กึษาวจิยั รปูแบบการควบคุมทางสงัคมเพื่อการเลกิสูบบุหรี่: การบูรณาการ 
ความรว่มมอืระหว่างเครอืข่ายชุมชนกบัระบบการบรกิารสุขภาพของรฐัระดบัชุมชนใน ต าบลศรี
คา้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย จากการจดัเวทแีละเยีย่มเยยีนผูสู้บบุหรี่ สมาชกิในครอบครวั
รบัทราบว่าแมว้่าการสูบบุหรีเ่ป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่การสูบบุหรีจ่ะมอีนัตรายต่อผูอ้ื่นทีอ่าศยั
อยูร่ว่มกนัในครวัเรอืน ดงันัน้การใหส้มาชกิในครวัเรอืนเป็นผูก้ระตุ้นหรอืจะใหค้ าแนะน าจะมผีล
ท าให้ผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักว่าการสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น  ทัง้ด้านสุขภาพ และ
สภาพแวดลอ้ม การเริม่ตน้ทีใ่หค้วามส าคญักบัครวัเรอืนจะสามารถท าใหผู้สู้บบุหรีม่คีวามรูส้กึว่า
ตนเองเป็นตน้เหตุ ของความเจบ็ปว่ยทีส่่งผลท าความเดอืนรอ้น และเป็นอนัตรายต่อคนรอบขา้ง 
ดงันัน้การใหค้วามส าคญักบัครวัเรอืนซึง่เป็นศูนยก์ลางจะมผีลต่อการเลกิบุหรีไ่ด้ และการใช้สื่อ
บุคคลในครอบครัวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะความรกัความห่วงใยของคนใน
ครอบครวัมผีลต่อการสรา้งแรงจูงใจในการเลกิสูบบุหรี่ ดงันัน้องค์กร หน่วยงาน กลุ่มคนที่ท า
หน้าทีร่ณรงค ์หรอืท าดา้นนโยบายควรมกีารให้ขอ้มลูข่าวสารผ่านครอบครวักลุ่มชนชัน้แรงงาน 
เพราะการรณรงค์ไม่สูบบุหรีใ่นยุคใหม่จ าเป็นต้องอาศยัการสื่อสารผ่านสมาชกิคนในครอบครวั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีTwo step Flow ของ Paul F. Lazarsfeld (1940, อ้างถงึใน นิรตัน์ 
เพชรรตัน์ 2556) โดยใช้อทิธพิลของบุคคลที่มผีลต่อความคดิและการกระท าต่อสมาชกิคนใน
ครอบครวั  

5) สื่อโทรศพัท์มอืถอื พบว่า กลุ่มตวัอย่างไม่มกีารเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารสื่อรณรงค์เลกิ
บุหรี่และทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์ต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัโทรศพัทม์อืถอืเป็นเพยีงแค่ประโยชน์การใชส้อยส าหรบัใชโ้ทรเขา้-ออก หรอืรบัสาย
เพยีงเท่านัน้ กลุ่มตวัอย่างบางรายมโีทรศพัทม์อืถอืทีม่ฟีงัชัน่ใชง้านมลัตมิเีดยีไดแ้ต่กใ็ชแ้บบผวิ
เผนิ ซึ่งมคีวามแตกต่างจากกลุ่มบุคคลทัว่ไปที่ใช้ประโยชน์จากโทรศพัท์มอืถือเช่น ดูคลปิสื่อ
วดีโีอ ส่งสติก๊เกอรไ์ลน์ เป็นตน้ ถงึแมว้่ากลุ่มตวัอย่างจะไม่มกีารเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ แต่สื่อโทรศัพท์มอืถือก็อาจมคีวามจ าเป็นต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มชนชัน้
แรงงานบางกลุ่ม เช่น แรงงานขบัรถ แรงงานประมง พ่อค้าแม่ค้าหาบแร่แผงลอย แรงงาน
ท างานโรงาน เป็นต้น อาจมกีารใช้ประโยชน์จากโทรศพัท์มอืถือในการรบัข้อมูลข่าวสารสื่อ
รณรงคเ์ลกิบุหรี ่ดงันัน้การเปิดรบัสื่อในแต่กลุ่มชนชัน้แรงงานอาจมกีระบวนการเปิดรบัสื่อผ่าน
ช่องทางที่แตกต่างกนัออกไป สอดคล้องกบั วงัทราย อนิทะวนั (2553) ที่ศึกษาวจิยัเกี่ยวกบั
กระบวนการเปิดรบัสื่อ และการสรรหาขอ้มลูจากสื่อต่างๆ พบว่า ในการเปิดรบัสื่อของบุคคลแต่
ละคนนัน้ จะมกีระบวนการเปิดรบั และการแปลงข้อมูลที่แตกต่างกนั โดยจะขึ้นอยู่กบัปจัจยั
ต่างๆ เช่น 1) การเลอืกเปิดรบัเป็นขัน้ตอนที่บุคคลมกีารเลอืกรบัสื่อ และเปิดรบัสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 2) การเลอืกให้ความสนใจเป็นขัน้ตอนที่บุคคลจะมกีารระบุ และเลอืกว่าจะ
รบัรูข้อ้มลูข่าวสารจากแหล่งใดด ี3) การเลอืกรบัรู ้และตคีวามหมายเป็นกระบวนการทีบุ่คคลมี 
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การเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร และเลอืกที่จะตคีวาม 4) การเลอืกจดจ าเป็นกระบวนการที่บุคคลจะ
เลอืกทีจ่ดจ าสื่อต่างๆ ดงันัน้การเผยแพรส่ื่อรณรงคผ์่านโทรศพัทม์อืถอือาจต้องใชเ้วลา และต้อง
หาวธิกีารสื่อสารผ่านสื่อโทรศพัทม์อืถอืในการรณรงคไ์มส่บูบุหรีใ่หเ้ขา้ถงึกลุ่มตวัอยา่ง 

ในภาพรวมสื่อรณรงคไ์ม่สูบบุหรีท่ ัง้ 4 ประเภท สื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่ สื่อ
ป้ายสติก๊เกอร ์สื่อโทรทศัน์ และสื่อบุคคลในครอบครวั มคีวามส าคญัอย่างมากต่อการรณรงค ์
การใช้สื่อรณรงค์ทัง้ 4 ปรเภทควบคู่ประกอบกนั จะช่วยสรา้งมติกิารรบัรูใ้ห้กบักลุ่มตวัอย่าง 
เพราะประเภทของสื่อ ต่างมบีทบาทหน้าที่และส่งผลต่อการรบัรู้ต่างกนั ซึ่งการใช้สื่อรณรงค์
หลายๆ ประเภทจะสามารถท าให้เขา้ถงึกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างและเขา้ถงึสื่อได้หลายช่องทาง 
ดงัเหน็ไดจ้ากผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูข้่าวสารหลายช่องทาง และเมื่อเหน็สื่อ
รณรงคบ์่อยๆ ซ ้าๆ กส็ามารถช่วยให้มทีศันคตทิีด่ต่ีอสื่อรณรงค์ และส่งผลต่อพฤตกิรรมใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างลด ละ เลกิสูบบุหรี่ได้ แต่การรณรงค์ไม่สูบบุหรีจ่ะใช้สื่อรณรงค์เพยีงด้านเดยีวคงไม่
เพยีงพอต่อการรณรงค์ ซึ่งสอดคลอ้งกบั Malcolm Gladwell (2000) กลยุทธ์การสื่อสารมี
ลกัษณะหว่านข้อมูลผ่านสื่อมวลชนเป็นหลกัผลที่ได้คอื การกระตุ้นทางความคดิทศันคติและ
ความรูส้กึเพยีงเลก็น้อยไมอ่าจรบัประกนัผลในระดบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไดแ้ต่หากอาศยั
การรณรงค์แนวใหม่ซึ่งมทีฤษฎจีุดขยบัเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์ เรยีกว่า กลยุทธ์การ
รณรงค์แนวใหม่ เช่น การคน้หาบุคคล 3 จ าพวกคอื กลุ่มผูก้ว้างขวาง (Connectors) กลุ่ม
ฐานขอ้มลูเคลื่อนที ่(Mavens) กลุ่มเซลสแ์มน (Salesman)จะแทรกซมึอยู่ในกลุ่มสงัคมเป้าหมาย
ใหพ้บวธิกีารคน้หาทีน่่าจะเหมาะคอืการวจิยัภาคสนามโดยใชเ้ทคนิควธิี Snowball ประกอบการ
คน้พบกลุ่มดงักล่าวจะหมายถงึการค้นพบเครอืข่ายที่เชื่อมโยงกนัของกลุ่มวฒันธรรมย่อยของ
สงัคมนัน้โดยทนัทเีครอืขา่ยน้ีจะเป็นช่องทางล าเลยีงขอ้มลูและนวตักรรมใหก้บัการรณรงคโ์ดยมี
กลุ่มผูก้วา้งขวาง (Connectors) เป็นจุดประสานรอยต่อใหย้ดึโยงเขา้มาไวด้ว้ยกนัในขณะที่กลุ่ม
ฐานขอ้มลูเคลื่อนที ่(Mavens) จะท าหน้าทีเ่ป็นคลงัขอ้มลูของการรณรงคแ์ละ Salesman เป็นผู้
ถ่ายทอดนวตักรรมดว้ยการโน้มน้าวใจ ซึง่กลยุทธก์ารรณรงคแ์นวใหม่สามารถน ามาใช้รณรงค์
ในเชงิบูรณาการได้ โดยกจิกรรมการรณรงค์จะต้องอาศยัการกระท าที่เป็นไปตามขัน้ตอนและ
จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรณรงค์นั ้นๆ  ด้วย จึงจะสามารถท าให้
กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและเกดิผลส าเรจ็ตามที่นักรณรงค์
ได้วางเป้าหมายไว้นักรณรงค์จงึควรให้ความส าคญักับในทุกๆ ขัน้ตอนของกระบวนการจดั
กจิกรรมการรณรงค์ (กติต ิกนัภยั, 2546 อ้างถงึใน ณฐัธรสิสา ทรพัยค์งเจรญิ, 2557) ซึง่ต้อง
อาศยัความร่วมมอืจาก บรษิทัก่อสรา้ง สมาคมก่อสรา้ง หน่วยงานภาครฐั มูลนิธเิพื่อการไม่สูบ
บุหรี ่และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่ 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2MvTqb3NAhWMqY8KHaT-Cn4QFggoMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.thaihealth.or.th%2Ftag%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%2F&usg=AFQjCNE1uMYGzAvYA9INW3lPWTOJsZ-btA&sig2=r1-b4_jWbdEqjfJ3zddIjA
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ลกัษณะทางประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ต่อการลด ละ 
เลิกการสบูบหุร่ี ดงัน้ี 

1) อายุที่แตกต่างกันมผีลต่อการรบัรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ ระดบัทศันคติ และ
พฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการรณรงคใ์หล้ดการสบูบุหรีไ่ด ้อธบิายไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทีม่อีาย ุ
34 ปีขึน้ไป จะมกีารเปิดรบัสื่อรณรงคม์ากว่าและมทีศันคตทิีด่ต่ีอสื่อรณรงค ์และมโีอกาสทีจ่ะเลกิ
สูบบุหรี่สูงกว่ามากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ 18-22 ปี เพราะอายุน้อยจะเลอืกเปิดรบัข้อมูล
ข่าวสารข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ตามที่ตนเองให้ความสนใจเท่านัน้ จงึท าให้โอกาสที่จะเลกิสูบ 
บุหรีม่น้ีอยกว่าคนทีม่อีายุมากกว่า สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 112-113) อธบิายว่า 
อายเุป็นปจัจยัประการหน่ึงต่อพฤตกิรรมการสื่อสารของมนุษย ์เนื่องจากอายจุะบ่งบอกเกีย่วกบั 
ความมปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคล เช่น คนที่มอีายุน้อยมกัจะมคีวามคดิแบบง่ายไม่
ซบัซ้อน คดิแบบเสรนีิยมมากกว่า ยดึอุดมการณ์มากกว่า และใจรอ้นมากกว่า ส่วนคนที่มอีายุ
มากมักจะคิดรอบครอบ คิดแบบอนุรักษ์นิยมมากว่า ยึดถือการปฎิบัติ มากกว่า มีความ
ระมดัระวงัมากกว่า และมองโรคในแงร่า้ย ซึง่มสีาเหตุมาจากประสบการณ์ สิง่เหล่านี้ลว้นแลว้แต่
เป็นเครื่องบ่งชีห้รอืแสดงความคดิ  ความเชื่อลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้
ของบุคคลคนเราโดยทัว่ไปเมือ่อายเุพิม่ขึน้ประสบการณ์กจ็ะสงูขึน้ตาม ความรอบคอบกเ็พิม่มาก
ขึน้วธิคีดิและสิง่ทีส่นใจกจ็ะเปลีย่นแปลงไปดว้ย และนอกจากนี้ อายุยงัเป็นตวัก าหนดความยาก
งา่ยในการชกัจงูใจ กล่าวคอื เมือ่มอีายมุากขึน้กจ็ะมโีอกาสทีจ่ะเปลีย่นใจหรอืชกัจงูใจน้อยลง  

2) สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูข้่าวสารผ่านสื่อรณรงค ์ระดบัทศันคต ิและ
พฤตกิรรมที่มผีลต่อการรณรงค์ให้ลดการสูบบุหรีไ่ด้ อธบิายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพ
สมรสแล้ว จะมกีารเปิดรบัสื่อรณรงค์มากกว่า และมทีศันคตทิี่ดต่ีอสื่อรณรงค ์และมกีารเปิดรบั
รบัสื่อบุคคลภายในครอบครวัมากว่ากลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพโสด สอดคลอ้งกบั พืน้ฐานทาง
ครอบครวั (Family Background) คนที่มพีื้นฐานทางครอบครวัแตกต่างกนัย่อมมคีวามคดิ 
ค่านิยมความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยตัวแปรทางด้านองค์ประกอบของ
ครอบครวั ไดแ้ก่ มใีครอยู่ในครอบครวับา้ง ใครเป็นคนหาเลีย้งครอบครวั และปรมะ สตะเวทนิ 
(2546: 116 ) อธบิายว่า ผูท้ีส่มรสแลว้ และผูท้ีย่งัโสดย่อมมกีระบวนการรบัรูข้่าวสารทีแ่ตกต่าง
กนัอนัเนื่องมาจากสภาพครอบครวั และอทิธพิลของจ านวนบุคคลรอบขา้ง เป็นบุคคลทีส่ าคญั 
เนื่องจากคนในครอบครวัจะเสยีสละความสุขของตนเพื่อครอบครวัได้ จงึพบว่าพ่อบ้านเลกิสูบ
บุหรี ่ เพราะภรรยา และบุตร (Icek Ajzen and Fishbein, 1980 อ้างถงึใน สุวรรณา จนัทร์
ประเสรฐิ, 2538: 35)  

3) ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั คอื ตวัแปรดา้นการศกึษากบั
ตวัแปรดา้นรายไดเ้ป็นตวัทีท่ าให้สะทอ้นถงึการรบัรูข้่าวสารและทศันคต ิกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ 
จะมอีายุ 34 ปีขึน้ไป จะมกีารศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษา ส่วนกลุ่มแรงงานก่อสรา้งที่มี
อายุ 28-33 ปี อายุ 23-27 ปี ส่วนอายุ 18-22 ปี มกีารศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
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กลุ่มแรงงานทีม่กีารศกึษาสูงจะมอีตัราการรูห้นังสอืและรบัรูข้่าวสารไดด้ ีมคีวามคดิและทศันคติ
ทีด่ ี ตลอดจนความเขา้ใจในสิง่ต่างๆ กวา้งขวางลกึซึง้แตกต่างกนัออกไปท าใหค้นมศีกัยภาพใน
การรบัรู้มากขึน้ การรณรงค์ก็จะเกิดผลส าเรจ็ แต่ถ้าคนที่มกีารศึกษาที่ไม่สูงก็จะมอีตัราการรู้
หนังสอืน้อย มแีละการรบัรูข้่าวสารไดน้้อย ซึง่สอดคลองกบั Comstock and Other (อ้างถงึใน 
ยุบล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 68) อธบิายว่า การเลอืกเปิดรบัสื่อมวลชนและระดบัของการศกึษามี
ความสมัพนัธก์นักบัการเปิดรบัข่าวสารและเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาธารณชนและมคีวามสมัพนัธ์
ในทางลบกบัการเปิดรบัเนื้อหาดา้นบนัเทงิจากสื่อ  

4) ดา้นรายได ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างอายุ 18-22 ปี มรีายน้อยได้เฉลีย่ต่อเดอืน 5,001-
10,000 บาท มผีลต่อการเลอืกรบัข่าวสาร เนื่องจากมรีายได้น้อยก็จะไม่สนใจการรบัรูข้่าวสาร 
หรอืไมม่กีารเปิดรบัสื่อรณรงค ์ส่วนกลุ่มตวัอยา่งอายุ 34 ปีขึน้ไป อายุ 28-33 ปี และอายุ 23-27 ปี 
จะมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001-15,000 บาท จะมคีวามสนใจในการรบัรูข้่าวสารและมกีาร
เปิดรบัสื่อรณรงค์ โดยระดบัรายได้เป็นตัวแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กับการศึกษา เช่น บุคคลที่มี
การศกึษาสงูมกัมรีายไดส้งูตามไปดว้ย และเมื่อบุคคลมรีายไดสู้งขึน้กม็กัจะมกีารเลอืกใชส้ื่อหลาย
ประเภทมากขึน้เน่ืองจากการใชส้ื่อในระบบสงัคมส่วนใหญ่มคีวามจ าเป็นต้องใชแ้ละมตี้นทุนสูง ท า
ใหผู้ม้รีายไดม้ากย่อมมกี าลงัการซื้อทีสู่ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2542: 183) ในขณะทีบุ่คคลที่มี
รายไดต้ ่าและมกีารศกึษาน้อยส่งผลใหม้ทีกัษะในการอ่านน้อย ดงันัน้การใช้สื่อโทรทศัน์จงึ เป็นที่
พอใจมากกว่าส าหรบัคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทศัน์จดัว่าเป็นสื่อที่ใช้ความพยายามน้อย  (Low 
Effort) และทกัษะต ่า (Low Skills) (ยบุล เบญ็จรงคก์จิ, 2534: 72) 
 

5.3  ข้อจ ากดัในการวิจยั 
 

งานวจิยั“การรบัรูข้า่วสาร ทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งต่อสื่อรณรงค์
การเลกิสูบบุหรีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการเกบ็แบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) มขีอ้จ ากดัดงันี้   

1)  การท าแบบสอบถามใช้เวลานาน เพราะแรงงานต่างดา้วบางคนฟงัภาษาไทยไม่
เขา้ใจ จงึตอ้งใชเ้พื่อนของแรงงานต่างดา้วทีฟ่งัและพดูภาษาไทยไดช้่วยเป็นล่ามสื่อสาร 

2)  ช่วงพกัเที่ยงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 
เนื่องจากหลงัทานขา้วเสรจ็ ต้องการนอนพกัผ่อนเพื่อเก็บแรงท างานในช่วงบ่ายซึง่เป็นกจิวตัร
ของกลุ่มแรงงานก่อสรา้ง 

3)  การสื่อสารกบักลุ่มตวัอย่างผู้วจิยัต้องแปลงค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้กลุ่ม
ตวัอยา่งเขา้ใจค าถาม เช่น ค าถามแบบสอบถาม “ท่านเคยรบัรูข้่าวสารการรณรงคไ์ม่สูบบุหรีใ่น
ปจัจุบนัผ่านสื่อประเภทใดบา้ง” แปลงค าถามเป็น “พีเ่คยไดย้นิ หรอืเหน็สื่อรณรงคไ์ม่สูบบุหรี่
จากไหนบา้ง?”  
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
จากผลการศกึษาครัง้นี้สามารถน าแนวทางการใชส้ื่อรณรงคใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มแรงงาน

ก่อสรา้งได้ และสามารถพฒันางานวจิยัเพิม่เตมิเพื่อหาแนวทางการรณรงค์ไม่สูบบุหรีข่องกลุ่ม
แรงงานก่อสรา้งไดด้งันี้ 

1)  ผลจากกลุ่มแรงงานก่อสรา้งสบูสบูบุหรีห่รอืไมสู่บบุหรีน่ัน้เกดิจากการเปิดรบัข่าวสาร
ของกลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีเ่กดิจากการรบัรูข้า่วสารผ่านสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรี่ และ 
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลกิสบูบุหรีไ่ด ้เพราะฉะนัน้ควรมกีารวางแผนดา้นเชงินโยบาย ควรมกีาร
ออกแบบ ผลติสื่อภาพและขอ้ความบนซองบุหรีโ่ดยใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารทัง้เชงิลบและเชงิบวก
เพื่อเกดิมติกิารรบัรูท้ี่หลากหลายมากขึน้เพื่อป้องกนัจุดอิม่ตวั หรอืความคุ้นชนิกบัสื่อภาพและ
ขอ้ความบนซองบุหรี ่ 

2) การรณรงคไ์ม่สูบบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งจะไดผ้ลนัน้จะต้องใชส้ื่อโทรทศัน์ และ
สื่อบุคคลในครอบครวัประกอบควบคู่กนัเพื่อสรา้งมติกิารรบัรูแ้ละส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลกิสูบ
บุหรี่ของกลุ่มแรงงาน เพราะวิธีชีวิตยามว่างของกลุ่มแรงงานจะพกัผ่อนด้วยการดูโทรทศัน์ 
รว่มกนัภายในครอบครวั และความใกลช้ดิของคนในครอบครวัจะมสี่วนส าคญัทีเ่ป็นตวักระตุ้นให้
คนในครอบครวัเลกิสูบบุหรีไ่ด ้ดงันัน้หน่วยงานทีท่ าหน้าทีร่ณรงคแ์ละบรษิทัก่อสรา้งควรร่วมมอื
กนัเพื่อจดับรรยายความรู้ หรอืนิทรรศการเลกิบุหรีเ่พื่อคนในครอบครวั ควบคู่ไปกบัการผลติสื่อ
โทรทศัน์ทีเ่น้นสรา้งเนื้อหาดา้นความรกัความห่วงใย ความอาทรของคนในครอบครวัในประเดน็ 
ลด ละ เลกิบุหรีเ่พื่อคนในครอบครวั เช่น เลกิบุหรีเ่พื่อพ่อ เลกิบุหรีเ่พื่อแม่ หรอืเลกิบุหรีเ่พื่อลูก 
และควรใชส้ื่อทวีดีจิติอลทีเ่ป็นช่องกระแสหลกัเพื่อเผยแพรก่ระจายขอ้มลูข่าวสารในการรณรงค ์

3) การรณรงคเ์ลกิสูบบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้งควรใชส้ื่อภาพและขอ้ความบนซอง
บุหรี ่สื่อป้ายสติก๊เกอร ์สื่อโทรทศัน์ และสื่อบุคคลในครอบครวั ประกอบควบคู่กนัและควรมกีาร
รณรงคไ์มส่บูบุหรีอ่ยา่งต่อเนื่อง และนอกจากการใชส้ื่อรณรงค์ทัง้ 4 ประเภทแลว้ ในการรณรงค์
ควรส่งเสรมิใหม้กีารรณรงคไ์มส่บูบุหรีใ่นเชงิบรูณาการ เพื่อหาวธิกีาร หรอืเทคนิคการรณรงคไ์ม่
สูบบุหรี่ที่ใช้เฉพาะกับกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น การใช้กลยุทธขอความร่วมมอืกับ
บรษิทัก่อสรา้งซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

- การเปิดเวทสีมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างหน่วยงานที่ก ากบัดูแลด้าน 
นโยบาย นกัรณรงค ์และบรษิทัก่อสรา้งเพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ไมส่บูบุหรีร่ว่มกนั 

- บรษิทัก่อสรา้งทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ควรร่วมมอืจดัท าโครงการไม่
สูบบุหรีใ่นไซต์งานก่อสรา้ง และจ ากดัพืน้ทีก่ารสูบบุหรี ่โดยควรรเิริม่จากตวัผูบ้รหิาร และระดบั
หวัหน้าไมส่บูบุหรีใ่นไซตง์านก่อสรา้งเพื่อเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่แรงงานก่อสรา้ง 
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- บริษัทก่อสร้างควรมีการจดัอบรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ผ่านสมาชิกคนในครอบครัว 
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างให้ได้รบัความรู้และโทษภยัจากการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อคนใน
ครอบครวั เพื่อใชอ้ทิธพิลของบุคคลทีม่ผีลต่อความคดิและการกระท าต่อสมาชกิคนในครอบครวั
แรงงานก่อสรา้ง  

- บรษิทัก่อสรา้งทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ควรใหค้วามส าคญัส่งเสรมิกบั
แผนก หรอืฝ่ายพยาบาลประจ าของบรษิทัก่อสรา้งในการใหค้วามรูแ้ละใหค้ าปรกึษาการเลกิสูบ
บุหรีก่บักลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีต่้องการเลกิสูบบุหรี่ รวมถงึเป็นสื่อกลางช่วยประสานงาน Quit 
Line 1600 สายด่วนเลกิบุหรี ่
   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
1) งานวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเรื่องการทดลองสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงาน ปจัจยัที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการทดลองสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงาน ช่องทางการสื่อสารที่ส่งผลกระทบการ
ทดลองสบูบุหรี ่

2) งานวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเรื่องสื่อบุคคลในครอบครวั การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าว
ใจ การสรา้งแรงจงูใจ และมติกิารสื่อสารของบุคคลในครอบครวักลุ่มแรงงานก่อสรา้ง 

3) การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาเชิงปรมิาณ ดงันัน้การศึกษาครัง้ต่อไปควรท าเชิง
คุณภาพ ด้านอิทธพิลของสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลกิสูบบุหรี่ของกลุ่ม
แรงงานก่อสรา้ง โดยจดัสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In depth 
Interview)  จากกลุ่มแรงงานก่อสรา้งทีส่บูบุหรี ่เพื่อหาขอ้มลูดา้นเหตุผลทัง้แง่ลบ และแง่บวกมา
เป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาการเลกิสบูบุหรีใ่หก้บักลุ่มแรงงานก่อสรา้ง  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhome.kku.ac.th%2Fsompong%2Fcm2%2Findepth.pdf&ei=hJltVLjkJcKWuASMyICYDw&usg=AFQjCNF1C7fG0cDiQQ2ho6OuSbb-a1tT8g&sig2=-cwUTfiLIq-sRwy2M-8ABw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhome.kku.ac.th%2Fsompong%2Fcm2%2Findepth.pdf&ei=hJltVLjkJcKWuASMyICYDw&usg=AFQjCNF1C7fG0cDiQQ2ho6OuSbb-a1tT8g&sig2=-cwUTfiLIq-sRwy2M-8ABw
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ชุดท่ี.............. 

แบบสอบถาม 
การรบัรู้ข่าวสาร ทศันคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 

ต่อส่ือรณรงคก์ารเลิกสบูบหุร่ีในเขตกรงุเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง 

การส ารวจการรบัรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลกิสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานครในสถานประกอบการก่อสร้างจดัท าขึ้นเพื่อน า
ผลการวิจยันี้ เพื่อเป็นประโยชน์น าไปสู่การพัฒนารูปแบบและวิธีการการรณรงค์เพื่อสร้าง
แรงจงูใจการ ลด ละเลกิสูบบุหรีข่องกลุ่มแรงงานก่อสรา้ง ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรปรญิญา
นิเทศศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมนิเทศศาสตรเ์พื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื คณะนิเทศ
ศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ผลการวจิยันี้จะช่วยให้
องคก์ร หรอืหน่วยงานที่ก ากบัดูแลด้านรณรงค์ไม่สูบบุหรี ่สามารถพฒันาสื่อรณรงค์ และใช้สื่อ
รณรงค์ไม่สูบบุหรีใ่ห้เขา้ถงึกลุ่มแรงงานก่อสรา้งได้เหมาะสม ผู้วจิยัขอรบัรองว่าจะน าขอ้มูลที่
ไดร้บัจากการวจิยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ทางการศกึษาเท่านัน้ 

 
ขอบคุณทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอื 
 

โครงการ…………………………………………………….. 
ชื่อสถานประกอบการ………………………………………… 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทางประชากรศาสตร ์
ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องหน้าค าตอบทีท่่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
 

1. เพศ 
ชาย  หญงิ 
 

2. อาย ุ 
18-22  23-27  28-33  34 ปีขึน้ไป  
 

3. สถานภาพ  
โสด   สมรส   หมา้ย / หยา่รา้ง  
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4. ระดบัการศกึษา  
ต ่ากว่าประถมศกึษา  ประถมศกึษา     
มธัยมศกึษาตอนต้น   มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืปวช. 

 ปวส. หรอือนุปรญิญา  สงูกว่าอนุปรญิญา หรอืปวส.ขึน้ไป
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

ต ่ากว่า 5,000 บาท  5,001-10,000 บาท    
10,001-15,000 บาท  มากกว่า 15,001 บาท    
อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 
 

6. ระยะเวลาทีท่ างานก่อสรา้ง 
 1 ปี  2 ปี  3 ปี  4 ปีขึน้ไป   
อื่นๆ (โปรดระบุ)............. 
 

7. ท่านเริม่สูบบุหรีร่ะหว่างช่วงอายใุด  
10-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 

 
8.  เหตุใดท่านเริม่สบูบุหรี ่(สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 

ทดลองสบู   สบูตามเพื่อน/เพื่อนชกัชวนใหส้บู 
เพื่อความโกเ้ก๋ เทห ์  เพื่อแสดงความเป็นผูใ้หญ่ 
เพื่อเขา้สงัคม   ตามอย่างคนในครอบครวั   

 
9. ท่านซือ้บุหรีจ่ากทีใ่ด (สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 

รา้นคา้ในแคมป์ก่อสรา้ง  รา้นสะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง 
รา้นคา้ทัว่ไป/รา้นโชห่วย  หาบเรแ่ผงลอย 

  
10. ปกตทิ่านสบูบุหรีว่นัละกี่มวน 

วนัละ 1-5 มวน  วนัละ 6-10 มวน วนัละ 11-15 มวน 
วนัละ 16-20 มวน  วนัละ 21 มวนขึน้ไป   
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ส่วนท่ี 2  การรบัรู้ข่าวสารผา่นส่ือรณรงคเ์ลิกสูบบหุร่ี 
11. ท่านเคยรบัรูข้่าวสารการรณรงคไ์มส่บูบุหรีใ่นปจัจบุนัผ่านสื่อประเภทใดบา้ง 

ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องหน้าค าตอบ  (เลอืกตอบไดห้ลายขอ้) 
 

สื่อมวลชน             สื่อใหม ่
 
 
 

โทรทศัน์ 

 
 
 

วทิย ุ

 
 
 

หนงัสอืพมิพ ์

 
 
 

โทรศพัทม์อืถอื 
 

สื่อเฉพาะกจิ  
 
 
 

 
โปสเตอร ์

 
 
 

 
       ป้ายสติก๊เกอร ์

 
 
 

 
ภาพและขอ้ความ 

บนซองบุหรี ่

 
 
 

 
กจิกรรมรณรงค ์

ไมส่บูบุหรี ่
 
สื่อบุคคล  

คนในครอบครวั  (พ่อ/แม,่ พี/่น้อง, แฟน/ภรรยา, ลกู) 
คนในทีท่ างาน  (หวัหน้างาน, เพื่อนรว่มงาน)     
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12. ในระยะ 1 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558) ทีผ่่านมาท่านเคยเหน็สื่อรณรงคไ์ม่ 
สบูบุหรีจ่ านวนกีค่ร ัง้  

ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย   ลงในช่องสเีหลีย่มหน้าค าตอบทีท่่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
(5 = เหน็มากกว่า 31 ครัง้, 4 = เหน็ 21-30 ครัง้, 3 = เหน็ 11-20 ครัง้, 2 = เหน็ 1-10 ครัง้, 
1 = ไมเ่คยเหน็สื่อรณรงค,์) 

 
 

โทรทศัน์ 

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
 

 
วทิย ุ

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
 
 
 

หนงัสอืพมิพ ์

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
 
 
 

โทรศพัทม์อืถอื 

 
เหน็มากกว่า 31 

ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
 
 
 

โปสเตอร ์

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
 
 
 

ป้ายสติก๊เกอร ์

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์
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(ต่อขอ้12) ในระยะ 1 ปี ( ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 ) ทีผ่่านมาท่านเคยเหน็สื่อรณรงคไ์ม่ 
       สบูบุหรีจ่ านวนกีค่ร ัง้  
ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องสเีหลีย่มหน้าค าตอบทีท่่านเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
(5 = เหน็มากกว่า 31 ครัง้, 4 = เหน็ 21-30 ครัง้, 3 = เหน็ 11-20 ครัง้, 2 = เหน็ 1-10 ครัง้,  
1 = ไมเ่คยเหน็สื่อรณรงค,์) 
 

 
 
 
ภาพและ
ขอ้ความ 

บนซองบุหรี ่

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
 
 
 

กจิกรรมรณรงค ์
ไมส่บูบุหรี ่

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
ครอบครวั  
(พอ่/แม,่พี/่น้อง
,แฟน/ภรรยา, 
ลกู) 

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์

 
บุคคลในที่
ท างาน 
(หวัหน้างาน, 
เพือ่รว่มงาน 

 
เหน็มากกว่า 

31 ครัง้  

 
เหน็  

21-30 ครัง้ 

 
เหน็  

11-20 ครัง้ 

 
เหน็  

1-10 ครัง้ 

 
ไมเ่คยเหน็ 
สือ่รณรงค ์
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ส่วนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อข่าวสารผา่นส่ือรณรงคไ์ม่สูบบหุรี่ในระยะ 1 ปี  
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558  

12. ท่านมคีวามรูส้กึอย่างไรกบัสื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
 ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  กบัประเดน็ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดย
ก าหนดให ้ 
(5 = ชอบมากทีสุ่ด, 4 = ชอบ, 3 = เฉยๆ, 2 = ชอบน้อย, 1 = ไมช่อบ,)  
 

ประเภทสื่อ สื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
ระหว่างปี 2557 - 2558 

5 
ชอบมาก
ทีสุ่ด 

4 
ชอบ 

3 
เฉยๆ 

2 
ชอบ
น้อย 

1 
ไมช่อบ 

โทรทศัน์  
 
 
 

โฆษณารณรงค ์
ชื่ออิม่อุ่น 

เผยแพรว่นัที ่5 ต.ค. 58 

     

วทิย ุ  
 
 
 

สปอตวทิยรุณรงค ์ 
ชื่อก่อนเป็น  

เผยแพรว่นัที ่22 กค.57 

 
 
 
 

    

หนงัสื่อพมิพ ์  
 

 
 

ขา่วหนงัสื่อพมิพ์ 
เผยแพร ่ปี 57 - 58 
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(ต่อขอ้ 13) ท่านมคีวามรูส้กึอยา่งไรกบัสื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  กบัประเดน็ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดย

ก าหนดให ้ 
(5 = ชอบมากทีสุ่ด, 4 = ชอบ, 3 = เฉยๆ, 2 = ชอบน้อย, 1 = ไมช่อบ,) 
  

ประเภทสื่อ สื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
ระหว่างปี 2557 - 2558 

5 
ชอบมาก
ทีสุ่ด 

4 
ชอบ 

3 
เฉยๆ 

2 
ชอบ
น้อย 

1 
ไมช่อบ 

โทรศพัทม์อืถอื  
 
 
 
 

     

โปสเตอร ์  
 
 
 
 
กูเลกิบุหรีแ่ลว้ หลวงพ่อคณู 
เผยแพรว่นัที ่23 พ.ค. 58 

     

ป้ายสติก๊เกอร ์  
 
 

หา้มสบูบุหร ี
เผยแพรว่นัที ่24 เม.ย. 58 

     

ภาพและ
ขอ้ความ 

บนซองบุหรี ่

 
 
 

10 ขอ้ความขอ้ความค า
เตอืนดา้นขา้งซองบุหรีท่ ัง้

สองขา้ง บงัคบัใช ้ 
วนัที ่30 ก.ย 58 
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(ต่อขอ้ 13) ท่านมคีวามรูส้กึอยา่งไรกบัสื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  กบัประเดน็ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดย

ก าหนดให ้ 
(5 = ชอบมากทีสุ่ด, 4 = ชอบ, 3 = เฉยๆ, 2 = ชอบน้อย, 1 = ไมช่อบ,) 

ประเภทสื่อ สื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
ระหว่างปี 2557 - 2558 

5 
ชอบมาก
ทีสุ่ด 

4 
ชอบ 

3 
เฉยๆ 

2 
ชอบ
น้อย 

1 
ไมช่อบ 

กจิกรรม
รณรงค ์

ไมส่บูบุหรี ่

 
 

 
กจิกรรมวนังดสบูบุหรีโ่ลกปี 

วนัที ่31 พ.ค. 58 

 
 
 
 
 

   
 

 

บุคคลใน
ครอบครวั 

 

คนในครอบครวั 
(พ่อ/แม,่พี/่น้อง,แฟน/

ภรรยา, ลกู) 
เตอืนใหเ้ลกิสบูบุหรี ่

     

บุคคลในที่
ท างาน 

หวัหน้างาน 
หรอืเพื่อนรว่มงาน 
เตอืนใหเ้ลกิสบูบุหรี ่
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ส่วนท่ี 4 : ทศันคติท่ีมีต่อส่ือรณรงคไ์ม่สูบบหุร่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสบูบหุร่ีของ
ท่านหรือไม่ในระยะ 1  ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 

13. ท่านคดิว่าสื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรีม่ผีลในการจงูใจใหท้่านเลกิสบูบุหรีห่รอืไม่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  กบัประเดน็ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดย

ก าหนดให ้ 
(5 = เลกิสบูบุหรี,่ 4 = อาจเลกิสบูบุหรี,่ 3 = ไมแ่น่ใจ, 2 = สบูบุหรีน้่อยลง, 
1 = ไมเ่ลกิสบูบุหรี)่ 

 
ประเภทสื่อ สื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่

ปี 2557-2558 
5 
เลกิ 

สบูบุหรี ่

4 
อาจเลกิ
สบูบุหรี ่

3 
ไมแ่น่ใจ 

2 
สบู

น้อยลง 

1 
ไมเ่ลกิ 
สบูบุหรี ่

โทรทศัน์  
 
 

โฆษณารณรงค ์ 
ชื่ออิม่อุ่นเผยแพร่
วนัที ่5 ต.ค. 58 

     

วทิย ุ

สปอตวทิยรุณรงค ์
ชื่อก่อนเป็น เผยแพร ่
วนัที ่22 กค.57 

 
 
 
 

    

หนงัสื่อพมิพ ์  
 

 
ขา่วหนงัสื่อพมิพ์ 

 
 
 
 

   
 

 

โทรศพัทม์อืถื
อ 
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(ต่อขอ้ 14) ท่านคดิว่าสื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรีม่ผีลในการจงูใจใหท้่านเลกิสบูบุหรีห่รอืไม่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  กบัประเดน็ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดย

ก าหนดให ้ 
(5 = เลกิสบูบุหรี,่ 4 = อาจเลกิสบูบุหรี,่ 3 = ไมแ่น่ใจ, 2 = สบูบุหรีน้่อยลง,  
1 = ไมเ่ลกิสบูบุหรี)่ 
 

ประเภทสื่อ สื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
ปี 2557-2558 

5 
เลกิ 

สบูบุหรี ่

4 
อาจเลกิ
สบูบุหรี ่

3 
ไมแ่น่ใจ 

2 
สบู

น้อยลง 

1 
ไมเ่ลกิ 
สบูบุหรี ่

โปสเตอร ์  
 
 
 
 

กูเลกิบุหรีแ่ลว้  
หลวงพ่อคณู 
เผยแพร่ 

วนัที ่23 พ.ค. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ป้ายสติก๊เกอร ์  
 
 

หา้มสบูบุหร ี
เผยแพรว่นัที ่24 

เม.ย. 58 

     

ภาพและ
ขอ้ความ 

บนซองบุหรี ่

 
 
 
 
10 ขอ้ความค าเตอืน
ซองบุหรี ่บงัคบัใช ้
วนัที ่30 ก.ย 58 
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 (ต่อขอ้ 14) ท่านคดิว่าสื่อรณรงคก์าไมส่บูบุหรีม่ผีลในการจงูใจใหท้่านเลกิสบูบุหรีห่รอืไม่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  กบัประเดน็ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดย

ก าหนดให ้ 
(5 = เลกิสบูบุหรี,่ 4 = อาจเลกิสบูบุหรี,่ 3 = ไมแ่น่ใจ, 2 = สบูบุหรีน้่อยลง, 
1 = ไมเ่ลกิสบูบุหรี)่ 
 

ประเภทสื่อ สื่อรณรงคไ์มส่บูบุหรี ่
ปี 2557-2558 

5 
เลกิ 

สบูบุหรี ่

4 
อาจเลกิ
สบูบุหรี ่

3 
ไมแ่น่ใจ 

2 
สบู

น้อยลง 

1 
ไมเ่ลกิ 
สบูบุหรี ่

กจิกรรม
รณรงค ์

ไมส่บูบุหรี ่

 
 
 
กจิกรรมวนังดสบู

บุหรีโ่ลกปี 
วนัที ่31 พ.ค. 58 

 
 
 
 
 

   
 

 

บุคคลใน
ครอบครวั 

 

 (พ่อ/แม,่พี/่น้อง
,แฟน/ภรรยา,ลกู) 
เตอืนใหเ้ลกิสบูบุหรี ่

     

บุคคลในที่
ท างาน 

หวัหน้างาน 
หรอืเพื่อนรว่มงาน 
เตอืนใหเ้ลกิสบูบุหรี ่

     

 
 
ส่วนท่ี 5 : ข้อคิดเหน็ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………

 
ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ข้อมลูท่ีได้รบัจะเป็นประโยชน์ในการรณงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุร่ีต่อไป
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