การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
ต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
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งานวิจยั เรื่อง การรับรูข้ ่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อศึกษาการ
รับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มตี ่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
(2) เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
(3) เพื่อศึกษาทัศนคติมผี ลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร การ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ทัง้ ชายและหญิงเฉพาะผูส้ ูบบุหรีท่ ม่ี อี ายุ
ตัง้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป โดยผูว้ จิ ยั ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธโี ควต้า และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตเิ ชิงอนุมาน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรีม่ ากทีส่ ุด
ได้แก่ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 14.6 รองลงมาคือสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ คิด
เป็ นร้อยละ 14.4 และสื่อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 13.9 และสื่อบุคคลในทีท่ างาน คิดเป็ นร้อยละ
4.6 มีการเปิ ดรับ ข่าวสารผ่ านสื่อ รณรงค์เลิกบุหรี่น้อยที่สุด และกลุ่ มตัวอย่างมีทศั นคติท่มี ตี ่ อ
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรีม่ ากทีส่ ุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 4.11 รองลงมาสื่อ
ป้ายสติก๊ เกอร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.90 สื่อโปสเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.89 และสื่อภาพและข้อความ
บนซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 3.45 มีทศั นคติทม่ี ตี ่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรีน่ ้อยทีส่ ุด
ส่วนด้านทัศนคติมผี ลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรีมากทีส่ ุด ได้แก่ สื่อบุคคลในครอบครัว คิดเป็ น
ร้อยละ 3.41 รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 3.30 สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิด
เป็ นร้อยละ 3.25 และสื่อโทรศัพท์มอื ถือ คิดเป็ นร้อยละ 2.99 มีผลต่อพฤติกรรมในการเลิกสูบ
บุหรีน่ ้อยทีส่ ุด ข้อเสนอแนะการรณรงค์กลุ่มแรงงานก่อสร้างควรใช้ ส่อื ภาพและข้อความบนซอง
บุหรี่ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคลในครอบครัว ควรใช้ส่อื รณรงค์ประกอบควบคู่
กัน และควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ABSTRACT
Title of Thesis
Author
Degree
Year

Awareness, Attitude, and Behavior of Construction Workers in
Bangkok towards “Quit Smoking” Messages
Mr. Sitapisut Promsaka Nasakonnakhon
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2015

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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เพศรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
เพศรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
เพศรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
เพศรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
อายุรบั รูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรี่
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
สถานภาพรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรี่
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ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ โทรศัพท์มอื ถือ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
ระดับการศึกษารับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
ภาพและข้อความบนซองบุหรี่
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน
แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านเพศแตกต่างกัน
แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านอายุแตกต่างกัน
แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านสถานภาพแตกต่างกัน
แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน
แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านระดับรายได้แตกต่างกัน
แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ี
ลักษณะทางประชากรด้านเพศแตกต่างกัน
แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ี
ลักษณะทางประชากรด้านอายุแตกต่างกัน
แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ี
ลักษณะทางประชากรด้านสถานภาพแตกต่างกัน
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4.73 แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ี
106
ลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน
4.74 แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ี
107
ลักษณะทางประชากรด้านระดับรายได้แตกต่างกัน
4.75 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
107
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
4.76 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
108
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
4.77 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
108
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
4.78 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
108
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ และทัศนคติต่อสือ่ รณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
4.79 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
109
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
4.80 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
109
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อสติก๊ เกอร์
4.81 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
109
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีแ่ ละทัศนคติต่อ
สื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
4.82 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
110
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
4.83 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
110
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
4.84 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
110
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในในทีท่ างานและทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน

(12)
4.85 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโทรทัศน์
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโทรทัศน์
4.86 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความ
ถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อวิทยุ
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อวิทยุ
4.87 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อหนังสือพิมพ์
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
4.88 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
4.89 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโปสเตอร์
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโปสเตอร์
4.90 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
4.91 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรีก่ บั ความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
4.92 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
4.93 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อบุคคลในครอบครัว
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว
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4.94 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่
117
ในการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน
กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน
4.95 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับทัศนคติ
118
ต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ละการเปิดรับสื่อที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ ไปทีส่ บู บุหรี่
พ.ศ. 2519-2557
1.2 แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนบุหรีท่ ส่ี บู เฉลีย่ ต่อวันของผูท้ ส่ี บู บุหรี่
เป็นประจาจาแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2547-2557
2.1 อิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

หน้ า
3
4
21
53

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) คาดการณ์ว่าการสูบบุหรี่
จะทาให้มผี เู้ สียชีวติ เพิม่ ขึน้ จาก 5.4 ล้านคนจากปี 2547 เป็ น 8.3 ล้านคนในปี 2573 ซึง่ คิดเป็ น
ร้อยละ 10 ของผูเ้ สียชีวติ ทัวโลก
่
ส่วนในประเทศไทยจากรายงานสถิตขิ องสานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค (2554) พบว่าคนไทยมีแนวโน้มสูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ และสูบบุหรีท่ ุก
ชนิดรวม 13 ล้านคน อัตราการสูบบุหรีข่ องผูช้ ายมีจานวนมากกว่ าผูห้ ญิง 20 เท่า มีนักสูบหน้า
ใหม่เกิดขึน้ ราว 2-3 แสนคนต่อปี ซง่ึ คนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากสาเหตุการ
สูบบุหรีเ่ ป็ นอันดับ 3 รองจากการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยและการดื่มสุราโดยแต่ละปีจะมีคน
ไทยเสียชีวติ จากการสูบบุหรีป่ ีละ 42,000-52,000 คน หรือวันละ 115 คน หรือชัวโมงละ
่
6 คน
(ประกิต วาทีสาธกกิจ , 2549) ด้วยมหัตภัยของบุหรี่ประเทศไทยจึงมีความพยายามในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และดาเนินการรณรงค์ไม่สูบบุหรีเ่ ริม่ อย่างจริงจังตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529
โดยการดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองค์กรที่เ ป็ นภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อ น ทัง้ ภาครัฐ องค์ก รพิเ ศษภายใต้การกากับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในการร่วมมือแบบบูรณาการ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวว่า กลยุทธ์ในการรณรงค์ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ท่ใี ช้ คือ การรณรงค์โดยให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ
1) การให้ขอ้ มูลทางสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
2) การให้ขอ้ มูลแบบเจาะเฉพาะกลุ่ม (Selective Communication)
3) การให้ขอ้ มูลรายบุคคล (Personal Communication)
ในปจั จุบนั การรณรงค์ไม่สูบบุหรีม่ แี นวทางโดยการให้ขอ้ มูลทีเ่ ชื่อถือ ถูกต้อง ชัดเจนทัง้
เชิงบวกและเชิงลบเพื่อสร้างมิตกิ ารรับรูข้ ่าวสารของผูร้ บั ข้อมูล ทัง้ ทางด้านการแพทย์ ทางด้าน
สังคม และทางด้านวัฒนธรรม และการรณรงค์ไม่สบู บุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะเชิงรุกมากขึน้ เช่น การออก
กฎหมายจานวน 2 ฉบับซึง่ เป็ นกลไกสาคัญในการจัดระเบียบของสังคมในเรื่องการสูบบุหรี่ คือ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยมีสาระเกี่ยวกับการห้ามโฆษณาทัง้ โดย
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ทางตรงและทางอ้อม ในการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิง่ พิมพ์ และการทา
กิจกรรมเพื่อสังคม การห้ามจาหน่ ายบุหรีก่ บั เด็กทีม่ อี ายุต่ ากว่า 18 ปี มฉี ลากคาเตือนสุขภาพ
บนซองบุหรีแ่ ละการขึน้ ภาษีบุหรี่ เป็ นต้น และพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายทีม่ ขี อ้ บัญญัตเิ รื่องการคุม้ ครองสิทธิของผูไ้ ม่สูบบุหรีโ่ ดยมีสารเกี่ยวกับ
การจากัดพืน้ ทีส่ ูบบุหรี่ และการกาหนดสถานทีส่ าธารณะให้เป็ นเขตปลอดบุหรี่รวมถึงการผลิต
สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับเอกสารโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา
อินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ วิดที ศั น์ สื่ออิเลคโทรนิคส์ สื่อบุคคล และสื่อสารมวลชน รวมถึงการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับวันสาคัญ หรือเทศกาลเพื่อสร้างการรับรูข้ ่าวสารให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มดังนี้
การรณรงค์ในกลุ่มสถาบันครอบครัวโดยการจัดโครงการ “บ้านปลอดบุหรี”่ เพื่อลดการ
รับควันบุหรีม่ อื สองในบ้าน และลดความเสีย่ งทีท่ าเด็กเริม่ สูบบุหรี่
การรณรงค์ในกลุ่มสตรี มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีไ่ ด้ดาเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ป้องกันหญิงไทยไม่ให้สูบบุหรีต่ งั ้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ซึง่ ครอบคุมกลุ่มสตรีตงั ้ แต่วยั รุ่นหญิงระดับ
มัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาสตรีวยั ทางาน และสตรีมคี รรภ์เพื่อการสร้างค่านิยมใหม่เพื่อป้องกัน
ไม่ให้หญิงไทยสูบบุหรี่ “หญิงไทยฉลาดไม่เป็นทาสตลาดบุหรี”่
การรณรงค์ในกลุ่มสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุ นการขับเคลื่อน
งานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยดาเนินการตามแนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา เพื่อเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะช่วยให้คุณครูในโรงเรียนต่างๆ ร่วมรณรงค์
ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ อีกทัง้ จะช่วยป้องกันเยาวชนนักสูบหน้าใหม่ท่จี ะเกินขึน้ ซึ่งกาหนดให้
สถานศึกษาทุกระดับและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบตั ิ
การรณรงค์ในกลุ่มทางศาสนา ทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ ได้ร่วมกับ มูลนิธริ ณรงค์
เพื่อการไม่สบู บุหรี่ และผูน้ าศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม จัดโครงการ “ศาสนสถานปลอดบุหรี่
ทัวประเทศ”
่
ซึง่ มีกฏหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ และมีบญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดเจนว่าประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 โดยประกาศฉบับนี้เป็ นการกาหนดให้ศาสนสถาน
เป็ นหนึ่งในสถานทีห่ า้ มสุบบุหรีโ่ ดยเด็ดขาด ผูฝ้ า่ ฝืนจะถูกจับหรือมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
การรณรงค์ในกลุ่มสถานพยาบาลและบุคคลากรมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยให้
โรงพยาบาลเป็ นศูนย์กลางในการแก้ปญั หาบุหรีแ่ ละสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2551-2552 ได้ดาเนิน
โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี:่ ศูนย์กลางการแก้ปญั หาบุหรีแ่ ละสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาล
ทัวไป
่ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ โดยนาบทบาทหน้าทีข่ อง
โรงพยาบาล บทบาทหน้าทีข่ องบุคลากรในโรงพยาบาล กฎหมายคุม้ ครองสุขภาพ ผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ของกระทรวงสาธารณสุข และจรรยาปฏิบตั ิของบุคลากรสาธารณสุขในการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลกมาเป็นฐานในการดาเนินโครงการ
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การรณรงค์พน้ื ทีเ่ ขตปลอดบุหรีต่ าม พ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
กาหนดให้มพี ้นื ที่เขตปลอดบุหรี่ เพื่อป้องกันสิทธิของผูท้ ่ไี ม่ได้สูบบุหรี่ ซึง่ การรณรงค์พน้ื ทีเ่ ขต
ปลอดบุหรี่ จะมีสญ
ั ลักษณ์หา้ มสูบบุหรีใ่ นสถานทีป่ ลอดบุหรีต่ ามกฎหมายกาหนด เช่น พืน้ ทีใ่ น
อาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งแต่มหี ลังคา ได้แก่ ส่วนให้บริการอาหารของร้านอาหารไม่
ติดเครื่องปรับอากาศ จุดรอรถโดยสารพื้นที่เปิ ดโล่งไม่มหี ลังคา ได้แก่ สถานที่ออกกาลังกาย
สนามกีฬา สถานทีส่ าธารณะ สนามเด็กเล่น ตลาดทัง้ ที่ตงั ้ เป็ นประจาและชัวคราว
่
ยานพาหนะ
สาธารณะทุกประเภท เช่น รถเมล์ รถไฟ เรือ แท็กซี่ ฯลฯ
ผลจากร่วมมือรณรงค์ในทุกภาคส่วนทาให้อตั ราการสูบบุหรีโ่ ดยภาพรวมทัวไปของคน
่
ไทยลดลงจากรายงานสานักงานสถิตแิ ห่งชาติผลการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดื่มสุรา
ของประชากรตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2519-2557 พบว่าอัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทยมีแนวโน้ม
ลดลงแต่ในปีพ.ศ. 2557 กลับมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 19.9 ในปีพ.ศ. 2556 เป็ น
ร้อยละ 20.7 ในปีพ.ศ. 2557 โดยผูส้ ูบบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ชายและหญิงจากร้อยละ 39.0 เป็ น 40.5
ในผูช้ ายและจากร้อยละ 2.1 เป็นร้อยละ 2.2 ในผูห้ ญิง

ภำพที่ 1.1 อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป ทีส่ บู บุหรี่ พ.ศ. 2519-2557
แหล่งที่มำ : สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2557.
และเมือ่ หากพิจารณาจานวนบุหรีท่ ส่ี บู โดยเฉลีย่ ต่อวันในช่วง 10 ปีทผ่ี ่านมา ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 25472557 พบว่ากลุ่มวัยทางานระหว่าง 15-59 ปี สูบบุหรีเ่ ฉลี่ยต่อวันมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ และมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 10.8 มวนต่อวันในปีพ.ศ. 2547 เป็ น 11.8 มวนต่อวันในปีพ.ศ. 2557
รองลงมาเป็ นกลุ่มเยาวชนสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ ต่อวันเพิม่ ขึน้ จาก 8.6 มวนต่อวันในปีพ.ศ. 2547 เป็ น
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10.1 มวนต่อวันในปีพ.ศ. 2557 ขณะทีใ่ นภาพรวมผูส้ ูบบุหรีเ่ ฉลีย่ ต่อวันเพิม่ ขึน้ เช่นกันจาก 10.4
มวนต่อวันในปีพ.ศ. 2547 เป็น 11.4 มวนต่อวันในพ.ศ. 2557 ดังภาพ

ภำพที่ 1.2 แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนบุหรีท่ ส่ี บู เฉลีย่ ต่อวันของผูท้ ส่ี บู บุหรีเ่ ป็ นประจา จาแนก
ตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2547-2557
แหล่งที่มำ : สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2558.
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2543 ได้ศกึ ษากลุ่มผูส้ ูบบุหรี่
ระบุว่า กลุ่มวัยทางานโดยจาแนกลักษณะอาชีพต่างๆ จานวน 9 อาชีพ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มวัยทางานที่มกี ารใช้แรงงานเป็ นหลัก เช่น คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง เกษตรกร
พนักงานขับรถ ลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ชาวประมง คนงานเหมืองแร่ และกลุ่มอาชีพที่ม ี
ลักษณะเฉพาะ เช่น ข้าราชการบานาญ พระภิกษุ และชาวไทยภูเขา พบว่า ทุกกลุ่มอาชีพมี
พฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ 3 ประการหลักคือ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การใช้ยาบ้า โดยเฉพาะ
ผูช้ ายเกือบทุกอาชีพดื่มสุรามากทีส่ ุด รองลงมาคือการสูบบุหรี่ และในช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมาระหว่าง
ปีพ.ศ. 2552-2556 สถานการณ์ปญั หากลุ่มวัยทางานทีป่ ่วย และตายด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
NCD (Non-communicable diseases) ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของการสูญเสียปี สุขภาวะของคน
ไทย 5 อันดับแรกเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์บุหรี/่ ยาสูบ HT ไม่สวมหมวกนิรภัย และ คอเลสเตอรอล
ในเลือดสูง (กระทรวงสาธารณสุข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2558)
ส าหรับ ในกลุ่ ม แรงงานที่สู บ บุ ห รี่ผู้ ว ิจ ัย ได้ ศึก ษาและพบข้อ มูล งานวิจ ัย ที่เ กี่ย วกับ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการรณรงค์เลิกสูบบุหรีใ่ นกลุ่มแรงงานอยู่จานวน 4
ชิน้ งาน มีดงั นี้
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ในปี พ.ศ. 2556-2557 สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (ไทยเกรียง) และ
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สารวจสถานการณ์การสูบบุหรีแ่ ละ
ดาเนินโครงการลดละเลิกบุหรีเ่ พื่อคุณภาพชีวติ ที่ดกี ว่าของกลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ วินมอเตอร์
ไซค์รบั จ้าง ซาเล้งของเก่า แม่คา้ หาบเร่แผงลอย ในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา เขตป้อมปราบฯ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ และ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทัง้ หมด 622 ราย ในจานวนนี้
สมาชิกกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ต.บางจาก เป็ นผูท้ ส่ี ูบบุหรีม่ ากทีส่ ุด คือ 279 ราย และคัดกรองผูท้ ่ี
สมัครใจอยากเลิกบุหรีจ่ านวน 60 ราย โดยมีการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เข้าใจพิษภัย
ของบุหรี่ และวิธชี ่วยให้เลิกบุหรี่ พร้อมเชิญวิทยากรจากหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธริ ณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติ (Quit line 1600) คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนให้คาปรึกษาและบูรณาการร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มผี ทู้ ่สี มัครใจเลิกบุหรีไ่ ด้สาเร็จแล้ว 8 ราย ส่วนทีเ่ หลือคือผูท้ ย่ี งั ไม่ได้เลิก
ั หา
แต่ ล ดจ านวนการสู บ บุ ห รี่ล งอย่ า งเห็น ได้ช ัด สาเหตุ เ พราะก าลัง ใจไม่ เ ข้ม แข็ง พอ มีป ญ
ครอบครัวเกิดภาวะเครียด
ในปีพ.ศ. 2553 งานวิจยั การบริโภคยาสูบและการสูบบุหรีม่ อื สองในกลุ่มแรงงานย้ายถิน่
ชัวคราวในบริ
่
บทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย : กลุ่มแรงงานย้ายถิน่ ชัวคราวรั
่
บจ้างตัดอ้อย
จังหวัดสุโขทัยงานวิจยั ค้น พบว่า กลุ่มแรงงานทีร่ บั จ้างตัดอ้อยแรงงานชายมีสดั ส่วนเกินครึง่ หนึ่ ง
ของแรงงานทัง้ หมดสูบบุหรี่ และส่วนกลุ่มทีไ่ ม่สูบบุหรีต่ ้องสูดดมและได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองขณะ
อยู่ในทีพ่ กั ทุกวันมากกว่าด้านนอกที่พกั เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานที่สูบ
ทุกวัน ปริมาณการสูบโดยเฉลี่ย 6-10 มวน/วันประเภทบุหรีท่ ่นี ิยมสูบ ได้แก่ บุหรี่มวนเองซึ่ง
สะดวกในการหาซือ้ และราคาถูก และกลุ่มตัวอย่างแรงงานมีความรูเ้ ป็ นอย่างดีเกี่ยวกับพิษภัย
ของบุหรีจ่ ากสื่อโทรทัศน์ เป็ นส่วนใหญ่ในแค้มป์ท่พี กั ทัง้ หมดจะมีป้ายหรือคาเตือนที่เขียนด้วย
ถ่านโดยเด็กเขียนว่าห้ามสูบบุหรีต่ ดิ ทีป่ ระตูหอ้ งน้ าจานวน 1 แคมป์เมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ท่ี
บ้านพบว่าการได้รบั ควันบุหรีจ่ ากคนอื่นสูบมากขึน้ ก็จะพบผู้สูบหน้าใหม่เพิม่ ขึน้ ดังคาพูดของ
กลุ่มแรงงานว่า “เจ้าน้อยเมื่อปีทแ่ี ล้วมันไม่ดูดบุหรีน่ ะแต่พอเลิกตัดอ้อยกลับไปบ้านมันก็สูบเลย
เดีย๋ วนี้มนั ก็ยงั สูบ” (อนุกูล มะโนทน, สมคิด จูหว้า, และรุง่ วงศ์วฒ
ั น์, 2553)
ในปี พ.ศ. 2553 งานวิจยั ประสิทธิผลของโปรแกรมการงดสูบบุหรีข่ องพนักงานโรงงาน
ั่
อุตสาหกรรมปนทอด้
ายจังหวัดนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรม
การงดสูบบุหรีใ่ นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุ นทางสังคมเป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง สรุปได้ว่า โปรแกรมการงดสูบ
บุหรีโ่ ดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองร่วมกับการได้รบั แรงสนับสนุ นทาง
สังคม โดยเฉพาะการให้คาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการงดสูบบุหรี่
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มอื่นๆ ได้ (พิมพ์นิภา ดิศรินทร์ไตรภาดา, 2553)
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ในปี พ.ศ. 2553 งานวิจยั เส้นทางยาเส้น: เกษตรกรผูป้ ลูก ผูผ้ ลิตยาเส้น ผูจ้ าหน่ าย และ
ผู้บริโภคบุหรีม่ วนเอง พบว่า ผู้บริโภคเป็ นปลายทางสุดท้ายของเส้นทางยาเส้น และผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มรี ายได้น้อยการศึกษาน้อยและเป็นเกษตรกรผูใ้ ช้แรงงานทีอ่ ยู่ในวัยกลางคนขึน้ ไปโดย
พบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคส่วนหนึ่งเคยบริโภคบุหรีซ่ องมาก่อน และบางคนก็บริโภคทัง้ สองประเภทที่
เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรีม่ วนเองน้อยมากประมาณสัปดาห์ละไม่ถงึ
20 บาทและกว่าร้อยละ 90 ผูบ้ ริโภคราบถึงพิษภัยของการบริโภคบุหรีใ่ นระดับสูงอย่างไรก็ตาม
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างบุหรีซ่ องกับบุหรีม่ วนเองพบว่าการตระหนักต่อพิษภัยของบุหรีม่ วนเอง
อยูใ่ นระดับต่ากว่าบุหรีซ่ อง (บัวพันธ์ พรหมพักพิง, และคณะ, 2553)
แรงงงานหลักอีกหนึ่งกลุ่ม คือ แรงงานก่อสร้างที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ถือเป็ นกลุ่ม
ใหญ่และเป็ นกาลัง สาคัญของการขับเคลื่อนเศษฐกิจ และพัฒนาประเทศ กล่าวคือ ประชากร
แฝงทีย่ า้ ยเข้าสู่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ประสบปญั หากับการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม
ความผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศและอุปสรรคจากศัตรูพชื ทาให้ล้มเหลวจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจึงต้องย้ายถิน่ ฐานเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหาอาชีพอื่นทีส่ ร้างรายได้หาเลีย้ ตนเอง
และครอบครัวโดยส่วนใหญ่เ ป็ นแรงงานไร้ฝีมอื ไม่มคี วามรู้ความสามารถจึงต้องขายแรงงาน
ก่อสร้าง หรือทีเ่ รียกว่ากรรมกรก่อสร้าง (ประกาย หร่ายลอย, และสมหมาย แจ่มกระจ่าง, 2554)
แรงงานก่อสร้างทีม่ าจากภาคเกษตรกร ซึง่ เข้ามาใช้ชวี ติ ในกรุงเทพมหานคร มาทางานก่อสร้าง
ทีต่ อ้ งเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุ หรือเป็นอันตรายซึง่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจรวมถึงการปรับตัว
ด้านต่างๆ อันอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนงานก่อสร้างได้ ซึง่ คุณภาพชีวติ ทีด่ คี อื ชีวติ ทีเ่ ป็ น
สุขประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้านคือด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสังคมและด้านสิง่ แวดล้อม
(ธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์, และรัศมน กัลยาศิร,ิ 2556)
ดังนัน้ การใช้ชวี ติ ทีต่ ่างคนต่างทีม่ าของภูมลิ าเนาต่างกันทาให้ไม่เกิดความสัมพันธ์เอื้อ
อาทรกันทาให้เกิดการละแวงกันภายในกลุ่มแรงงานก่อสร้างด้วยกัน ทีพ่ กั อาศัยอยู่อย่างแออัดมี
ลักษณะแบ่งเป็ นห้องติดๆ กันมุงด้วยสังกะสี การทางานต้องใช้แรงอย่างมากในการแบกหาม
และมีความเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุ สวัสดิการต่างๆ ของแรงงานก็ไม่ได้รบั เท่าทีค่ วร มีรายได้น้อยตาม
ค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่ าที่รฐั บาลกาหนด การทางานค่อนข้างที่จะต้องตรงต่อเวลาและตามเวลาที่
กาหนดโดยตัง้ แต่ 07.30-17.30 น. และทางานล่วงเวลา ตัง้ แต่เวลา 18.30-22.30 น.ซึง่ ได้ค่าแรง
เท่ากับการทางานในเวลาปกติ ปจั จัยเหล่านี้ทาให้แรงงานก่อสร้างเกิดสภาวะเครียดต่อการใช้
ชีวติ ซึ่งก่อให้เกิดส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย และจิตใจจึงทาให้แรงงานก่อสร้างหาทางออก
ด้วยการพึง่ สารเสพติดทีถ่ ูกกฎหมาย เช่น เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ช่วยให้ลมื ความทุกข์ เครื่องดื่มชู
กาลังช่วยให้มแี รงทางาน และการสูบบุหรี่ช่วยให้คลายความเครียดซึ่งสารเสพติดที่กล่าวถึง
เหล่านี้ บุหรี่ ถือได้ว่ามีความถี่ในการบริโภคต่อวันมากที่สุด และแรงงานก่อสร้างสามารถสูบ
บุห รี่ในขณะทางาน สูบบุห รี่ในแคมป์ท่พี กั หรือ สูบบุ หรี่บริเวณใดก็ได้ใ นไซต์ก่อ สร้างเพราะ
นายจ้างไม่เข้มงวดเรื่องการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่ มที่ไม่ได้สูบบุหรี่ท่ไี ด้รบั ควันบุหรี่
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มือสอง เนื่องจากในแคมป์มคี นจานวนมากใช้ชวี ติ อยู่รวมกัน และทางานในพื้นที่เดียวกันจึงทา
ให้ผทู้ ไ่ี ม่ได้สบู บุหรีย่ ากต่อการหลีกเลีย่ งในการรับพิษภัยของควันบุหรีม่ อื สอง (อนุ กูล มะโนทน,
สมคิด จูหว้า, และรุ่ง วงศ์วฒ
ั น์ , 2553) สอดคล้องกับ งานวิจยั หลายเรื่องทีช่ ว้ี ่าผูป้ ระกอบอาชีพ
บางกลุ่มตกเป็ นเป้าหมายสาคัญของบริษทั ผูผ้ ลิตยาสูบ (Giovino et al. 2000; TTAC exchange
2003; Paavola et al. 2001 อ้างถึงใน บุปผา ศิรริ ศั มี และคณะ, 2556: 85) เช่น กลุ่มแรงงานที่
ใช้กาลังแรงงาน เช่น กรรมกร เกษตรกร คนงานก่อสร้างมักจะสูบบุหรีจ่ ดั เนื่องจากการทางานที่
เหน็ดเหนื่อย และมีรปู แบบซ้าเดิมทาให้สูบบุหรีห่ ลายมวนต่อวัน และแรงงานกลุ่มนี้จงึ มักไม่
ประสบความสาเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ (บุปผา ศิรริ ศั มี และคณะ, 2556: 85-86)
ดังนัน้ การสูบบุหรี่ของแรงงานก่อสร้างอาจก่ อให้เ กิดต้นทุนแก่ผู้สูบ คือ รัฐบาล และ
สังคมในรูปของค่าบุหรี่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รายได้ทส่ี ูญเสียไปจากการขาดงาน การ
สูญเสียผลิตภาพในการทางาน และการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรของผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ ญาติ
หรือครอบครัวต้องเสียเวลาทีต่ ้องไปดูแลผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ (รังสิต ศรจิตติ,พิรุณา พลศิร,ิ
และฐิตมิ า สิทธิพงษ์พานิช, 2556) และนอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม
จนถึงระดับปญั หาของประเทศเพราะหากมีการสูญ เสียแรงงานก่ อสร้างเหล่านี้ อาจทาให้เกิด
ปญั หาผลกระทบต่ อการขาดแคลนแรงงานย่อ มส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เพราะอาชีพแรงงานก่อสร้างเปรียบเสมือนรากฐานของการพัฒนาประเทศ การรณรงค์ไม่สูบ
บุหรีใ่ นปจั จุบนั ถือได้ว่ามีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อ
วิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิต ยสาร ที่เป็ นสื่อกระแสหลัก หรือสื่อประเภทสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ
สื่อกิจกรรม และการจัดเวทีสมั มนา เป็ นต้น ซึ่งถือได้ว่าในภาพรวมประสบความสาเร็จสามารถ
ทาให้อตั ราการสูบบุหรีข่ องคนไทยลดลงตามลาดับ แต่ในขณะเดียวกันยังมีผสู้ ูบบุหรีซ่ ง่ึ เป็ นกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างทีม่ าจากภาคเกษตรกรและสูบบุหรีเ่ ป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ การศึกษา การรับรูข้ า่ วสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความสาคัญ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ น
แหล่งศูนย์กลางทางเศษฐกิจของความเจริญ และเป็ นศูนย์รวมของข่าวสารเทคโนโลยีซ่งึ กลุ่ม
แรงงานก่อสร้างสามารถเข้าถึงข้อมูล และรับรูข้ ่าวสารการรณรงค์ไม่สูบบุหรีไ่ ด้ง่าย และยังไม่ม ี
การศึกษาเกีย่ วกับการรณรงค์ไม่สบู บุหรีใ่ นกลุ่มแรงงานก่อสร้างอย่างจริงจัง ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ตระหนัก
ถึงความส าคัญ ในการรณรงค์ไ ม่สูบบุหรี่ข องกลุ่ มแรงงานก่ อ สร้าง โดยผู้ว ิจยั ต้อ งการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ และศึกษาทัศนคติทส่ี ่งผลถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มแรงงานก่อสร้างให้สูบบุหรีล่ ดน้อยลง หรือเลิกสูบบุหรี่ โดยคาดหวังว่าข้อมูลในงานวิจยั นี้
จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและผูเ้ กีย่ วทีข่ อ้ งในการรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ เพื่อพัฒนาสื่อรณรงค์และเป็ นแนวทางการใช้ส่อื รณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานก่อสร้างได้
อย่างเหมาะสมเพื่อ สร้างแรงจูงใจและนาไปสู่ภาวะการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ของกลุ่ มแรงงาน
ก่อสร้างในอนาคตได้
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1.2 ปัญหำนำกำรวิ จยั
1.2.1 การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มตี ่อการ
รณรงค์เลิกสูบบุหรีห่ รือไม่
1.2.2 ทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มตี ่อการรณรงค์เลิกสูบ
บุหรีห่ รือไม่
1.2.3 ทัศนคติการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่มผี ลต่อ พฤติกรรมของกลุ่ มแรงงานก่อสร้างใน
กรุงเทพมหานครหรือไม่

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.3.1 เพื่อศึกษาการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่
มีต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
1.3.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อการรณรงค์
เลิกสูบบุหรี่
1.3.3 เพื่อศึกษาทัศนคติมผี ลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร

1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1.4.1 งานศึก ษางานวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้ทราบถึงการรับรู้ข่าวสารผ่ านสื่อ รณรงค์และ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
1.4.2 ผลการวิจยั นี้จะเกิดประโยชน์ ต่อหน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานภาคเอกชนและผู้
เกี่ยวที่ขอ้ งในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อพัฒนาสื่อรณรงค์และเป็ นแนวทางการใช้ส่อื รณรงค์ให้
เข้าถึงกลุ่มแรงงานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจและนาไปสู่ภาวะการลด ละ เลิก
สูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้างในอนาคตได้
1.4.3 ผลการวิจยั นี้เพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรีส่ ามารถนาผลการวิจยั ไป
ค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและสามารถนาไปอ้างอิงหรือใช้เป็ นแนวทางในการศึกษารูปแบบการ
สื่อสารและช่องทางการสื่อสารทีม่ ผี ลต่อการเลิกสูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อไปในอนาคต
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1.5 สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
1.5.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุ งเทพมหานครประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มีค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
รับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
1.5.2 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ทีแ่ ตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
1.5.3 การรับ รู้ ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ ของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้ า งในกรุ ง เทพมหานครมี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
1.5.4 ทัศ นคติ ข องกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้ า งในกรุ ง เทพมหานครมีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

1.6 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.6.1 การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เพื่อ การรับรูข้ า่ วสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างที่มตี ่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยข้อมูลประชากร
ของผูต้ อบแบบสอบถามการรับรูข้ ่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างทีม่ ตี ่อ
สื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
1.6.2 การศึก ษาวิจ ยั เรื่อ งการรับรู้ข่ าวสาร ทัศ นคติแ ละพฤติก รรมของกลุ่ ม แรงงาน
ก่ อ สร้ า งต่ อ สื่อ รณรงค์ ก ารเลิก สู บ บุ ห รี่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครเป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ใช้การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ โี ควต้า (Quota Sampling) ผู้วจิ ยั ใช้เกณฑ์จากการจดทะเบียนทุน
ประกอบการ และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการเลือกบริษทั
ก่อสร้างโดยคัดเลือกตามเกณฑ์และวัต ถุประสงค์ท่เี ป็ นกลุ่มก่อ สร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2559
1.6.3 ประชากรทีศ่ กึ ษาครัง้ นี้ศกึ ษาจากกลุ่มแรงงานก่อสร้างทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไปที่
สูบบุหรีแ่ ละทางานในเขตกรุงเทพมหานครการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และได้ใช้สูตรการ
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรโดยกาหนดความเชื่อมันไว้
่ ท่ี 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างไว้ท่ี 5% ดังสูตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973, p.
125) โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400 ตัวอย่าง
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1.7 นิ ยำมศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ กำร
1.7.1 การรับ รู้ข่าวสาร หมายถึง สื่อ รณรงค์ท่กี ลุ่ มแรงงานก่ อ สร้า งรับรู้ข่าวสารการ
รณรงค์ไม่สบู บุหรีผ่ ่านช่องทางสื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์มอื ถือ โปสเตอร์
ป้ายสติก๊ เกอร์ กิจกรรมรณรงค์ ภาพและข้อบนซองบุหรี่ บุคคลในครอบครัว และบุคคลในที่
ทางาน
1.7.2 สื่อมวลชน หมายถึง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทีก่ ลุ่มแรงงานก่อสร้างทีไ่ ด้เห็น
ได้ยนิ ได้ฟงั การรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
1.7.3 สื่อใหม่ หมายถึง โทรศัพท์มอื ถือ ใช้ส่อื สารในรูปแบบเนื้อหาระบบดิจทิ ลั ที่กลุ่ม
แรงงานก่อสร้างทีไ่ ด้เห็น ได้ยนิ ได้ฟงั การรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
1.7.4 สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง โปสเตอร์ ป้ายสติก๊ เกอร์ กิจกรรมรณรงค์ ภาพและข้อบน
ซองบุหรี่ กิจกรรมรณรงค์ไม่สบู บุหรี่ ทีก่ ลุ่มแรงงานก่อสร้างทีไ่ ด้เห็น ได้ยนิ ได้ฟงั การรณรงค์ไม่
สูบบุหรี่
1.7.5 สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลในครอบครัว พ่อ-แม่ แฟน/ภรรยา ลูก และบุคคลในที่
ทางาน หัวหน้า เพื่อน ทีเ่ ตือนให้เลิกสูบบุหรี่
1.7.6 ทัศ นคติ หมายถึง กลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้างมีทศั นคติต่ อ การรับรู้ข่าวสารผ่ านสื่อ
รณรงค์ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์มอื ถือ โปสเตอร์ ป้านสติก๊ เกอร์ กิจกรรม
รณรงค์ ภาพและข้อบนซองบุหรี่ บุคคลในครอบครัว และบุคคลในทีท่ างาน
1.7.7 พฤติกรรม หมายถึง กลุ่มแรงงานก่อสร้างมีพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีเ่ มื่อมีรบั รู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์
1.7.8 การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง สร้างการรณรงค์ให้กลุ่มแรงงานก่อสร้างเข้าใจ
เกีย่ วกับโทษและพิษภัยของบุหรีโ่ ดยมุง่ เน้นให้เกิดผลสาเร็จเพื่อนาไปสู่การเลิกสูบบุหรี่
1.7.9 กลุ่มแรงงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ใช้แรงงานที่มอี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไปทีม่ ที กั ษะ
และไม่มที กั ษะด้านงานฝีมอื ก่อสร้างซึง่ ทางานโดยใช้แรงงานแลกเปลีย่ นกับค่าจ้างทัง้ รายวันหรือ
รายเดือน ทีท่ างานอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั เรื่องการรับรูข้ ่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อ
สื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องเพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

แนวคิดเกีย่ วกับการรับรูข้ า่ วสาร
แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
แนวคิดเกีย่ วกับการรณรงค์ทางการสื่อสาร
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของผูร้ บั สาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร
การรับรูข้ ่าวสาร เป็ นแนวคิดหนึ่งที่มุ่งศึกษาถึงระดับการรับรู้ และวิธกี ารทีบ่ ุคคลต่างๆ
จะรับรูถ้ งึ ข่าวสารต่ างๆ ตลอดจนผลการรับรูท้ งั ้ ทางบวก และทางลบต่อข่าวสารนัน้ ๆ โดยตาม
การศึกษาของวิไล พิศาลชนะกุล (2551) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรับรูข้ ่าวสาร และ
การเลือกรับข่าวสาร พบว่า การเปิดรับหรือการรับรู้ (Exposure) เป็ นกระบวนการทีบ่ ุคคลได้รบั
สิง่ กระตุ้นต่างๆ ที่มาจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อบุคคล สื่อสิง่ พิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ เป็ นต้น โดย
บุคคลแต่ละคน จะมีการแปลความหมายของสื่อต่างๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นการแปลความหมายใน
ทางบวก หรือทางลบก็ตาม ดังนัน้ การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) จึงมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก เพราะผู้ผลิตสื่อ จะต้องมีความรูใ้ นการผลิตสื่อ และสารต่างๆ โดยใช้หลักการต่างๆ เช่น
หลักการทางจิตวิทยา หลักการใช้งานของสื่อ ตลอดจนการตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูร้ บั สาร
2 ลักษณะ คือ
1) พฤติกรรมการรับสื่อเชิงเครื่องมือ (Instrumental Viewing Behavior) เป็ นการเปิด
รับสื่อทีบ่ ุคคลหรือผูร้ บั สารจะต้องมีการใช้ความพยายาม หรือความตัง้ ใจในการรับฟงั สื่อประเภท
ต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องมากยิง่ ขึน้
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2) พฤติกรรมการรับสื่อเชิงพิธกี รรม (Ritualistic/Habitual Viewing Behavior) เป็ นการ
ทีบ่ ุคคลมีการเลือกเปิ ดรับสื่อหรือรับสารทีไ่ ม่ได้มเี ป้าหมาย หรือข้อมูลใดเป็ นพิเศษ และไม่ได้ม ี
การตัง้ จุดมุ่งหมายว่า จะได้รบั ข้อมูลอะไรจะสื่อต่างๆ ที่เปิ ดรับ เป็ นต้น หรืออาจจะกล่าวได้อกี
ทางหนึ่งว่า เป็นการรับข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ได้มงุ่ เน้นข่าวสารใดๆ เฉพาะ เป็นต้น
นอกจากนี้จากการศึกษา วิไล พิศาลชนะกุล (2551) ได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้
ข่าวสารของบุคคล จะมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
1) การทีบ่ ุคคลมีการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) เนื่องจากบุคคลนัน้ หากมี
ความต้องการ หรือมีความประสงค์ท่จี ะได้ขอ้ มูลใดข้อมูลหนึ่ง ก็จะทาการสืบค้น และแสวงหา
ข้อมูลนัน้ ๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ทีบ่ ุคคลต้องการ
2) การทีบ่ ุคคลมีการเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลตาม
แหล่งต่างๆ เช่น การเปิ ดรับข้อมูลที่มาจากสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อวิทยุ
หรือสื่อในรูปแบบดิจติ อลต่างๆ เป็นต้น
3) การทีบ่ ุคคลมีการเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) เพื่อทาให้เกิดการ
ประเมินสื่อว่าสื่อทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารมา เป็ นไปในทางบวก คือ เห็นด้วย หรือเป็ นไปในทางลบ
คือไม่เห็นด้วย หรือต่อสารสื่อหรือข้อมูลนัน้ ๆ เป็นต้น
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับ วังทราย อินทะวัน (2553) ที่
ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการเปิดรับสื่อ และการสรรหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ พบว่า ในการ
เปิ ดรับสื่อของบุคคลแต่ละคนนัน้ จะมีกระบวนการเปิ ดรับ และการแปลงข้อมูลที่แตกต่างกัน
โดยจะขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็ นขัน้ ตอนทีบ่ ุคคลมีการเลือกรับสื่อ และ
เปิ ดรับสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มอี ยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็ นข่ าวสาร ข้อมูลในสื่อสิง่ พิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่อแบบสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็ นขัน้ ตอนทีบ่ ุคคลจะมีการระบุ และ
เลือกว่าจะรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใดดี เช่น มาจากความสะดวกสบายของตน หรือมาจาก
ความชานาญ ค่านิยม หรือประเภทของสื่อทีม่ ี เช่น การทีบ่ ุคคลมีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการ
เปิ ดรับสื่อ เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทัง้ เป็ นสื่อที่มอี ยู่ใกล้ตวั และสามารถสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก เช่น การใช้ google เพื่อหาข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการ เป็นต้น
3) การเลือกรับรู้ และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เป็ น
กระบวนการทีบ่ ุคคล มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และเลือกทีจ่ ะตีความ เช่น การตีความทางบวก
การเห็นด้วย การเห็นพ้อง หรือการตีความทางลบ เช่น ไม่เห็นด้วย ต่อต้านสื่อ และอื่นๆ ตามที่
สื่อประเภทต่างๆ มีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารมา ซึ่งบุคคลจะตีความแตกต่างกันอันเป็ นผลมา
จากประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศ นคติ และป จั จัย อื่น ๆ ที่บุ ค คลได้ ป ระสบพบเจอมา หรือ
แม้กระทังการได้
่
รบั ผลประโยชน์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
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4) การเลือกจดจา (Selective Retention) เป็ นกระบวนการทีบ่ ุคคลจะเลือกทีจ่ ดจาสื่อ
ต่างๆ โดยการจดจานี้ สามารถมีทงั ้ ในทางบวก และทางลบได้ เพราะการจดจา บุคคลสามารถ
จดจาในเรื่องที่ดี ที่ตนเองต้องการ หรือได้รบั ประโยชน์ และหากมีเรื่องทางลบ เรื่องร้ายต่างๆ
บุคคลก็จะจดจาได้ดี เพื่อทาให้บุคคลนัน้ สามารถหลีกเลีย่ งได้ ไม่เกินความขัดแย้งได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ตามการศึกษาของ Todd Hunt and Brent d. Ruben (1993, pp. 65, อ้างถึงใน
วังทราย อินทะวัน, 2553) ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการเปิดรับสื่อ และการรับข่าวสาร ซึง่
จะมีองค์ประกอบทีส่ าคัญแตกต่างกับการศึกษาดังกล่าว คือ
4.1) ความต้องการ (Need) การทีบ่ ุคคลจะมีการรับรูส้ ่อื ข่าวสารต่างๆ ได้นนั ้ บุคคล
จะต้องมีความต้องการที่จะรับรู้ก่อน ถึงจะทาให้เกิดกระบวนการรับรูส้ ่อื มากยิง่ ขึ้น แต่หากว่า
บุคคลนัน้ ไม่มคี วามต้องการ ไม่ว่าข้อมูลที่ได้รบั จากสื่อจะดีเพียงใด ก็ทาให้บุคคลนัน้ รับรูไ้ ด้
แต่การรับรูข้ า่ วสาร ก็จะไม่คงอยู่ คงทน และบุคคลก็อาจจะลืมข่าวสารทีร่ บั รูใ้ นทีส่ ุด
4.2) ทัศนคติ และค่านิยม (Attitude and Values) เป็ นปจั จัยทีบ่ ุคคลแต่ละคนนัน้ จะ
มีความคิดเห็น หรือทัศนคติต่างๆ ต่อการรับรูส้ ่อื และข่าวสารต่างๆ โดยหากบุคคลนัน้ มีความ
คิดเห็น ทัศนคติท่เี ป็ นที่ยดึ มัน่ ถือมัน่ แต่ส่อื มีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่มคี วามขัดแย้งต่ อ
ความเชื่อ ค่านิยมของบุคคล บุคคลนัน้ ก็จะเกิดความคิดเห็นในเชิงลบ และเกิดอคติต่อสื่อที่ม ี
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย
4.3) เป้าหมาย (Goal) เป็ นปจั จัยที่บุคคลแต่ละคนนัน้ มีเป้าหมายที่แตกต่างกันใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง และจะทาให้บุคคลมีการค้นหาข้อมูล และแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น บางคนชอบเพลง ก็จะมีแนวเพลงเป็ นของตนเอง และในการ
สืบค้นเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ก็จะแตกต่างกันไปตามเพลงทีต่ นเองชื่นชอบ เป็นต้น
4.4) ความสามารถ (Capability)
เป็ น กระบวนการที่บุ ค คลแต่ ล ะคน จะมี
ความสามารถหรือทักษะในการรับฟงั การแปลความจากสื่อต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกัน โดยสื่อแต่ละ
ประเภทนัน้ จะมีการใช้เนื้อหา และวิธกี ารนาเสนอที่แตกต่างกันไป เช่น สื่อวิทยุทม่ี กี ารใช้เสียง
เพียงอย่างเดียวกับสื่อสังคมออนไลน์ทม่ี กี ารใช้ภาพ และเสียงประกอบ โดยบุคคลเมื่อเห็นภาพ
และเสียงที่เป็ นโฆษณา หรือข่าวสารประเภทเดียวกัน ก็อาจจะตีความ และมีระดับการรับรู้ท่ี
แตกต่างกันด้วย
4.5) การใช้ประโยชน์ (Utility) เป็ นกระบวนการที่บุค คลแต่ ล ะคนจะมอง และ
พิจารณาว่า สื่อที่มกี ารนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่ละประเภทมีคุณประโยชน์อย่างไร และ
ข้อมูลข่าวสารทีน่ าเสนอมานัน้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้มากหรือน้อย
เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีการประเมินว่าสื่อใดมีประโยชน์ และจะทาการรับรูส้ ่อื นัน้ ต่อไป
หรือไม่
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4.6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) เป็ นวิธกี ารที่ผู้ผลิตสื่อ จะต้องมี
รูปแบบหรือการนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร เพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลในสื่อ
เพื่อทาให้เข้าถึงต่อผูร้ บั สื่อหรือบุคคลทีช่ ม ฟงั อ่านสื่อต่างๆ นัน้ ได้
4.7) สภาวะ (Context) เป็นช่วงเวลาหรือสภาวะ หรือสถานการณ์ทบ่ี ุคคลนัน้ ได้รบั รู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การที่บุคคลอยู่ในช่วงสภาวะเสียใจ ก็อาจจะทาให้การรับรูส้ ่อื ต่างๆ
เป็นไปในทางลบได้
4.8) ประสบการณ์ และนิสยั (Experience and Habit) เป็นคุณลักษณะทีบ่ ุคคลแต่ละ
คน จะมีลกั ษณะนิสยั และมีป ระสบการณ์ ในการดารงชีวติ ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลทาให้ส่อื ที่
บุคคลได้รบั มีความชอบหรือมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันด้วย
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(2556) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเกีย่ วกับการเปิดรับสื่อ และการเลือกรับข่าวสารต่างๆ พบว่า
1) ปจั จัยทางด้านผูร้ บั สาร แต่ละคน จะมีระดับหรือมีกระบวนการรับรูข้ ่าวสารทีแ่ ตกต่าง
กัน อันเป็ นผลมาจากค่านิยม ความเชื่อ ประสบการณ์ ลักษณะการดารงชีวติ และปจั จัยอื่นๆ
ควบคู่กนั
2) ปจั จัยทางด้านสาร โดยบุคคลแต่ละคนนัน้ จะมีการแปลสารหรือแปลข้อความต่างๆ
จากสื่อทีไ่ ด้รบั ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึง่ จะเป็นผลมาจากข้อมูลของสารนัน้ ทีใ่ นบางครัง้ อาจจะมี
การนาเสนอมาไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้อง หรือไม่มคี วามเป็ นธรรม ก็จะส่งผลทาให้บุคคลเกิดการ
ต่อต้านสารนัน้ ๆ ได้
3) ผู้ส่งสาร เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับส่งสาร โดยผู้ส่งสาร มีความหมายหลาย
อย่าง เช่น ผูส้ ่งสารที่เป็ นบุคคล ทีส่ ามารถพูด อ่าน เขียนต่างๆ ได้ หรือผูส้ ่งสารที่เป็ นลักษณะ
เชิงสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น
4) สื่อ เป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีท่ าให้สามารถนัน้ สามารถเข้าไปถึงกับบุคคลหรือผูร้ บั
สารได้ ด้วยวิธกี าร เช่น การเห็น (Seeing) การได้ยนิ (Hearing) การสัมผัส (Touching) การได้
กลิน่ (Smelling) และการลิ้มรส (Tasting) เป็ นต้น และสื่อในปจั จุบนั นี้ จะมีความแตกต่างกัน
และมีหลายประเภท เช่น สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต หรือดิจติ อล หรือสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่จะมีก ระบวนการ และวิธ ีก ารน าเสนอข้อ มูล ข่าวสารที่แ ตกต่ างกันตามแต่
คุณลักษณะของสื่อประเภทนัน้ ๆ
2.1.1 ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร
Seers (1969, pp. 2-6) ได้กล่าวถึงประเภทของสื่อทีใ่ ช้ในการสื่อสารสามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 ประเภทคือ
1) สื่อ บุ ค คลหมายถึง ตัว คนที่น ามาใช้ ใ นการสื่อ สารกับ ผู้ร ับ สารในลัก ษณะ
เผชิญหน้าเป็ นสื่อที่ใช้กนั มากในกลุ่มประชาชนทัวไปเครื
่
่องมือของสื่อบุคคลมีทงั ้ ที่เป็ นคาพูด
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กริยาท่าทางการแสดงออกทางอากัปกิรยิ าการใช้ส่อื บุคคลในการสื่อสารนัน้ สามารถทาได้ทงั ้ ใน
รูปของการสนทนากับผู้รบั สารเพียงคนเดียวหรือในรูปของการประชุมกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วย
ผูร้ บั สารมากกว่า 1 คนก็ได้ สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยคาพูดนัน้ มี 2 แบบคือแบบที่เป็ น
ทางการ (Formal Oral Communication) เช่นการอภิปรายการบรรยายการประชุมการประกาศ
ข่าวการให้สมั ภาษณ์การสัมมนาและแบบทีไ่ ม่เป็ นทางการ (Informal Oral Communication) คือ
การพูดจาสนทนาปราศรัยต่างๆ ในการพูดทีเ่ ป็ นทางการนัน้ ผูพ้ ูดจะต้องพูดให้ผู้ฟงั สนใจเข้าใจ
ประทับใจเกิดศรัทธาแล้วยังอาจจะมีวตั ถุประสงค์อ่นื ๆ ในทางการพูดด้วยเช่นเพื่อให้ข่าวสาร
ความรูเ้ พื่อชักจูงใจเพื่อกระตุน้ เร้าอารมณ์เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบตั กิ ารหรือทาให้รสู้ กึ ซาบซึง้ ทัง้ นี้
อาจกล่าวได้ว่าจุดมุง่ หมายจะมีได้ทงั ้ จุดมุง่ หมายทีเ่ ปิดเผยหรือจุดมุง่ หมายทีป่ กปิด
2) สื่อเฉพาะกิจหมายถึงสื่อทีถ่ ูกผลิตขึน้ มาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและมีจุดมุ่งหมาย
หลักอยู่ทผ่ี รู้ บั สารเฉพาะกลุ่มสื่อประเภทนี้ได้แก่หนังสือคู่มอื จุลสารแผ่นพับใบปลิวป้ายประกาศ
และโปสเตอร์เอกสารแจกการจัดนิทรรศการการสาธิตเป็ นต้นข้อดีของสื่อประเภทนี้กค็ อื ผูส้ ่งสาร
สามารถนาข่าวสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปสู่กลุ่มผู้รบั สารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็ นเป้าหมายที่
ต้องการให้รบั สารได้โดยตรง
3) สื่อ มวลชนหมายถึ ง สื่อ ที่ส ามารถน าสารจากผู้ ส่ ง สารไปยัง ผู้ ร ับ สารซึ่ง
ประกอบด้วยคนจานวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาทีใ่ กล้เคียงกันและสามารถทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติท่ไี ม่ฝงั แน่ นได้ได้แก่หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazines)
วิทยุ (Radio) โทรทัศน์ (Television) ภาพยนตร์ (Films) หรือวิดโี อ (Video) อินเทอร์เน็ต
(Internet)
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วจิ ยั พบว่า การเปิ ดรับ หรือการเปิ ดรับข่าวสาร
ต่างๆ นัน้ จะต้องมีการอาศัยกระบวนการ และองค์ประกอบต่างๆ เป็ นอย่างมากเพื่อทาให้เกิด
การตอบสนองต่อความการของผูร้ บั สื่อต่างๆ ได้ และมีปจั จัยทีส่ าคัญประกอบด้วย
1) การเลือกเปิ ดรับหรือ เลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective
Attention) ที่เป็ นกระบวนการของบุคคล ที่จะเลือกเปิ ดรับหรือเลือกที่จะสนใจในข่าวสารหรือ
ข้อ มูล ต่ างๆ ที่มอี ยู่ใ นสื่อแต่ ล ะประเภท ตามความถนัด ความชอบ หรือ ตามโอกาสที่บุค คล
สามารถเปิดรับสื่อได้
2) การเลือกรับรูห้ รือเลือกตีความ (Selective Perception or Selective) ทีเ่ ป็ น
กระบวนการของบุคคลทีม่ กี ารวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปตีความตามความหมายของสารทีส่ ่ง
ต่อมาว่า เป็นสารทีใ่ ห้ความรู้ เป็นสารทีใ่ ห้การสนับสนุ น หรือเป็ นสารทีม่ ปี ระโยชน์ต่อบุคคลนัน้ ๆ
ที่จ ะน าไปสู่ก ารปฏิบตั ิ หรือ การน าไปสู่ก ารตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของบุค คลที่เ ปิ ด รับ
ข่าวสารอีกทัง้ การตีความ จะเป็ นผลมาจากองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น แรงจูงใจ ความเชื่อ
ทัศนคติหรือความคิดเห็น ปจั จัยทางด้านสถานภาพส่วนบุคคล หรือแม้กระทังจากค
่
าบอกเล่า
หรือ จากประสบการณ์ ท่ีบุ ค คลนั น้ ประสบพบเจอมา เป็ น ต้ น แต่ ก ารศึก ษาของส านัก งาน
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อธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย หาดใหญ่ (2556) ดัง กล่ า วข้า งต้ น นั น้ ได้ ม ีก ารน าเสนอเกี่ย วกับ
กระบวนการรับรู้ส่อื หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งจะนัยที่สาคัญ คือ (1) การรับรู้แบบเหมารวม
(Stereotype) (2) การรับรูแ้ บบมีอคติหรือความโน้มเอียง (Bias) และ (3) การรับรู้ แบบสุดขัว้
(Black or White)โดยบุคคลแต่ละบุคคล จะมองว่า สื่อทีม่ กี ารนาเสนอแบบเลือกข้าง หรือมีการ
นาเสนอข้อมูลในทางเดียว จะเป็นสื่อทีม่ กี ารนาเสนอข้อมูลข่าวสารแบบเหมารวม โดยบุคคลหาก
มีความพึงพอใจที่จะรับรู้แบบเหมารวม ก็จะมองว่า เป็ นเรื่องที่ถูกต้อง หรือเป็ นเรื่องที่ควรทา
เช่น การเลือกข้างของหนังสือพิมพ์ต่างๆ ทีม่ กี ารนาเสนอข้อมูลทางการเมือง หรือการเลือกข้าง
ของโทรทัศน์ดจิ ติ อลของพรรคการเมืองต่างๆ ซึง่ ส่งผลทาให้บุคคลเกิดการครอบงาทางความคิด
และจะปฏิเสธความถูกต้องหากอีกฝ่ายหรือสื่ออีกประเภทได้มกี ารนาเสนอข้อมูลข่าวสารจริง
หรือถูกต้อง เป็นต้น
3) การเลือกจา (Selective Retention) เป็ นกระบวกการที่บุคคลจะเลือกจดจาถึง
ข้อมูลข่าวสารทีม่ กี ารนาเสนอในสื่อต่างๆ หากเป็ นข่าวสารทีบ่ ุคคลคิดว่า ถูกต้องเหมาะสม หรือ
เป็ นประโยชน์ ต่อบุคคลนัน้ ๆ ก็จะมีการเลือกรับข่าวสารต่างๆ และพยายามจดจาข้อมูลข่าวสาร
นัน้ ๆ

2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.1.2 ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) เป็ นความคิดเห็นที่บุคคลทุกคน มีความคิดเป็ นของตนเอง ซึ่งมี
นักวิชาการต่างๆ ได้มกี ารนาเสนอแนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ ดังต่อไปนี้
Fishbein (1967: 6) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ทัศนคติ” หมายถึงสภาพความพร้อม
ของสมอง และประสาทการจัดระบบมวลประสบการณ์อทิ ธิพลภายนอกและภายในทีม่ ตี ่อบุคคล
ในการทีจ่ ตอบสนองต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งต่อสภาวการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องนัน้
Clifford (1971, อ้างถึงใน วุฒชิ ยั อารักษ์โพชฌงค์ 2554: 25) ให้ความหมายทัศนคติว่า
ทัศนคติ คืออารมณ์ทซ่ี บั ซ้อนของบุคคลในการทีจ่ ะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่
ต่างๆ เช่น บุคคล สถาบัน หรือ เรือ่ งราวของสังคม
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542: 1) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ทัศนคติ” หมายถึง
ความคิดที่บุคคลจะมีจากการทีบ่ ุคคลได้รบั อิทธิพลหรือมีส่วนร่วมต่างๆ จากสภาพแวดล้อมทัง้
ภายใน และภายนอก
ฉลอง ภิรมย์รตั น์ (2521: 42) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ทัศนคติ” หมายถึง ปจั จัยทีเ่ กิด
จากการเรียนรูห้ รือการได้รบั ประสบการณ์มใิ ช่เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั มาแต่กาเนิด และเป็ นสิง่ ชีแ้ นวทางใน
การแสดงพฤติกรรมกล่าวคือมีทศั นคติทด่ี จี ะมีแนวโน้ มทีจ่ ะเข้าหาหรือแสดงพฤติกรรมนัน้ ตรงกัน
ข้ามกับทัศนคติทไ่ี ม่ดจี ะมีแนวโน้มไม่เข้าหาโดยการถอยหนีหรือต่อต้านการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ
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ซึ่ง ทัศ นคติส ามารถจากบุ ค คลหนึ่ ง ไปสู่ อีก บุ ค คลหนึ่ ง ได้ อีก ทัง้ ทัศ นคติ เป็ น สิ่ง ที่ส ามารถ
เปลีย่ นแปลงได้เนื่องจากทัศนคติเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้มาจากการเรียนรูห้ รือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ถ้าการเรียนรูป้ ระสบการณ์นนั ้ เปลีย่ นแปลงไปทัศนคติกเ็ ปลีย่ นแปลงตามไปด้วย
สุชาติ ประสิทธิ ์รัฐสิทธุ์ (2534: 100) ได้กล่าวไว้ว่าทัศนคติหมายถึงความรูส้ กึ นึกคิดของ
บุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะแสดงออกให้เห็นจากคาพูดหรือพฤติกรรมทีส่ ะท้อนทัศนคตินัน้
คนแต่ละคนมีมที ศั นคติต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งมากน้อยแตกต่างกันทัศนคติแม้จะเป็ นนามธรรมแต่เป็ น
สิง่ ทีเ่ ป็นจริงเป็นจังสาหรับบุคคลทีม่ ที ศั นคตินนั ้ ๆ
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543: 79) ได้อธิบายความหมายของเจตคติหรือทีเ่ รียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ทัศนคติ หมายถึงความรูส้ กึ หรือท่าทีของบุคคลวัสดุสถาบัน และสถานการณ์ต่างๆ
Shiffman and Kanuk (2000, อ้างถึงใน มานิตา จันทร์เศรษฐี 2551: 8) ให้ความหมาย
ทัศนคติว่า ทัศนคติ คือความโน้มเอียงทีบ่ ุคคลเรียนรูเ้ พื่อให้มพี ฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับลักษณะ
ทีพ่ งึ พอใจ หรือไม่พงึ พอใจทีม่ ตี ่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้อนมุมมองทีม่ ตี ่อ
สภาพแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล
จากแนวคิด และทฤษฎีทก่ี ล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึงสิง่ ทีเ่ กิดจากการ
เรียนรู้หรือได้รบั ประสบการณ์มใิ ช่สงิ่ ที่ได้มาแต่กาเนิดเป็ นความรู้สกึ นึกคิดหรือความคิดซึ่งมี
อารมณ์เป็ นส่วนประกอบทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้การแสดงออกของทัศนคติม ี 2 รูปแบบคือ
(1) ทัศนคติในเชิงบวก (Positive attitude) คือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในทางที่พงึ พอใจหรือ
ในทางยอมรับ (2) ทัศนคติในเชิงลบ (Negative attitude) คือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในลักษณะที่
ไม่พงึ พอใจไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับ เป็นต้น
2.1.3 การเกิ ดทัศนคติ
ทัศนคตินนั ้ เกิดจากการเรียนรู้ ซึง่ มีกระบวนการทีค่ ่อนข้างซับซ้อน สาหรับปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อการเกิดทัศนคติของบุคคลนัน้ มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรม เติมศักดิ ์ คทวณิช
(2548: 314-315 อ้างถึงใน นายวุฒชิ ยั อารักษ์โพชฌงค์, 2554 ) จาแนกรายละเอียดดังนี้
วัฒนธรรม (Culture) แต่ละสังคมจะมีวฒ
ั นธรรมเป็ นตัวกาหนดแบบแผนเพื่อใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ของคนในสังคม ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงมีอทิ ธิพลต่อความคิด ความเชื่อและความรูส้ กึ
ของคนในสัง คมอย่า งมากด้ว ยเหตุ น้ี ค นในสัง คมเดีย วกัน จึง มัก แสดงพฤติก รรมออกมาใน
แนวทางเดียวกัน เช่น คนอเมริกนั บางรัฐจะมีวฒ
ั นธรรมในการรังเกียจสีผวิ จึงมีผลทาให้คนในรัฐ
นัน้ มีทศั นคติท่ไี ม่ดตี ่อคนผิวเหลืองและผิวดา พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงมักจะลอบทาลาย
ทรัพย์สนิ และทาร้ายคนต่างผิวอยูเ่ สมอ เป็นต้น
ครอบครัว (Family) เป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อทัศนคติของบุคคลเป็ น
อย่างมากทัง้ นี้เนื่องจากเด็กมักจะมีความคิดและความเชื่อทีค่ ล้อยตามคาอบรมสังสอนของพ่
่
อแม่
ดังนัน้ ทัศนคติต่ อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ที่ได้รบั การปลูกฝงั จากครอบครัว มาแล้วจึงมักจะเปลี่ยนแปลง
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ได้ยาก ด้วยเหตุน้ีจงึ พบว่าทัศนคติของพ่อแม่กบั ลูกจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก เช่น พ่อ แม่ม ี
ความเชื่อ ทางศาสนาอย่างเคร่ง ครัด ลูก มักจะเคร่งครัดต่ อ ศาสนาไปด้ว ยประสบการณ์
(Experience) ทีบ่ ุคคลได้รบั จะมีส่วนสาคัญต่อการเกิดทัศนคติของบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งได้ทงั ้
ทางบวกและทางลบ รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงทัศนคติทม่ี อี ยูเ่ ดิม เช่น คนป่วยทีม่ ปี ระสบการณ์
จากการที่ถูกพยาบาลตวาดบ่อยๆ จึงมีทศั นคติท่ไี ม่ดตี ่อนางพยาบาลหรือโรงพยาบาล เด็ก
อนุบาลจะมีทศั นคติทด่ี ตี ่อครู เพราะมีประสบการณ์ว่าครูใจดี สวยพูดเพราะ เป็นต้น
อิทธิพลของกลุ่มทางสังคม (Social Group) ได้แก่ กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงานกลุ่ม
ดังกล่าวจะมีอทิ ธิพลต่อการเกิดทัศนคติไปทิศทางหนึ่งทิศทางใดได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น
ทัง้ นี้เนื่องจากความเป็นเพื่อนย่อมทาให้เกิดความใกล้ชดิ สนิทสนม โดยเฉพาะเพื่อทีม่ อี ายุรุ่นราว
คราวเดียวกันด้วยแล้มกั จะมีความคิดทีค่ ล้อยตามกันได้
สื่อมวลชน (Mass Communications) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
แม้กระทังอิ
่ นเตอร์เนต เหล่านี้จะมีบทบาทสาคัญต่อการชักจูงให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิง่ หนึ่งสิง่
ใดไป ในทิศทางใดก็ได้ ทัง้ นี้เนื่องจากสื่อมวลชนทัง้ หลายจะทาหน้าทีป่ ้ อนข้อมูล ข่าวสารรวมทัง้
แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ ผู้บริโภค
ข่าวสารจึงมักถูกโน้มน้าวความคิดจากสื่อมวลชนได้ง่ายถ้าบุคคลผูร้ บั ข่าวสารขาดวิจารณญาณ
ในการรับข้อมูลทีด่ พี อ
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปแนวคิดเรื่องการเกิดทัศนคติได้ คือ ทัศนคติเป็ นผลพวง
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ ฉะนัน้ ประสบการณ์และการเรียนรูน้ นั ้ เกิดขึน้ ได้จาก
1) แบบแผนทางวัฒนธรรมทีส่ งสมและถ่
ั่
ายทอดกันมา
2) อิทธิพลของการเลีย้ งดูจากครอบครัว
3) อิทธิพลจากประสบการณ์ท่านมา
4) อิทธิพลของกลุ่มทางสังคม ผ่านทางความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์
5) อิทธิพลจากสื่อมวลชน ทีจ่ งู ใจและโน้มน้าวความคิดและทัศนคติ จึงสามารถกล่าวได้
ว่า อิทธิพลทัง้ 5 ประการ ย่อมมีผลต่อการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์อนั ก่อให้เกิดทัศนคติในเรื่อง
ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันไป
2.1.4 องค์ประกอบของทัศนคติ
นัก วิช าการจานวนไม่น้อ ย ได้กล่ า วถึง องค์ประกอบของทัศ นคติไว้ค ล้ายคลึง กันดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้คอื (Triandis, 1971: 2-3) กล่าวถึงองค์ประกอบพืน้ ฐานของทัศนคติไว้ 3 ส่วน
1) องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive component) ได้แก่ความรู้ และความคิด
ทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ เร้าซึ่งอาจเป็ นบุคคลกลุ่มหรือสภาวการณ์ใดๆ ความรู้ และความคิดดังกล่าวจะ
เป็นส่วนกาหนดลักษณะ และทิศทางของทัศนคติของบุคคลกล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความรู้ และการ
ติดต่อกับสิง่ เร้าได้ครบถ้วนแล้วบุคคลจะมีทศั นคติต่อสิง่ เร้าไปในทางบวกหรือทางลบชัดเจนขึน้
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2) องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ (Affective component) ได้แก่ อารมณ์หรือ
ความรูส้ กึ ของบุคคลที่มตี ่อสิง่ เร้าอารมณ์หรือความรูส้ กึ ดังกล่าวจะเป็ นสิง่ กาหนดลักษณะ และ
ทิศทางของทัศนคติของบุคคลกล่าวคือถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อสิง่ ใดบุคคลก็จะมี
ทัศนคติทางบวกต่อสิง่ นัน้ แต่ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรูส้ กึ ไม่ดตี ่อสิง่ ใดบุคคลจะมีทศั นคติ
ในทางลบ
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior component) ได้แก่ พฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงออกต่อสิง่ เร้าอย่างใดอย่างหนึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็ นสิง่ ที่บอกลักษณะ และ
ทิศทางของทัศนคติของบุคคลกล่าวคือถ้าพฤติกรรมของบุคคลทีจ่ ะแสดงออกต่อสิง่ เร้านัน้ ชัดเจน
แน่นอนทัศนคติกย็ อ่ มมีลกั ษณะเป็นบวก หรือลบชัดเจนแน่นอน
การศึก ษาดังกล่าวข้างต้น มีค วามสอดคล้อ งกับการศึกษาของ ประภา เพ็ญ สุ วรรณ
(2542: 3) กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติไว้ดงั นี้
1) องค์ประกอบทางด้านพุทธิปญั ญา (Cognitive component) ได้แก่ความคิดซึง่
เป็ นองค์ประกอบทางด้านที่มนุ ษย์ใ ช้ในการคิดความคิดนี้อาจจะอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งที่ต่างกัน
ขึน้ อยูก่ บั ความคิดของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ เร้า
2) องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรูส้ กึ (Affective component) เป็ นส่วน
ประกอบทางด้านอารมณ์ความรูส้ กึ ซึ่งจะเป็ นตัวเร้าความคิดอีกต่อหนึ่งถ้าบุคคลมีความรูส้ กึ ที่ดี
หรือไม่ดขี ณะทีค่ ดิ ถึงสิง่ ใดสิง่ หนึ่งแสดงว่าบุคคลนัน้ มีความรูส้ กึ ในด้านบก และลบตามลาดับต่อ
สิง่ นัน้
3) องค์ประกอบทางด้านการปฏิบตั ิ (Behavior component) เป็ นองค์ประกอบที่
มีแนวโน้มในทางปฏิบตั หิ รือถ้ามีสงิ่ เร้าทีเ่ หมาะสมจะเกิดการปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ่ง
2.1.5 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การเปลีย่ นแปลงทัศนคตินนั ้ สามารถทาได้ทงั ้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั จากการเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล
และความยากง่ายทีแ่ ตกต่างกัน แต่ในบางทัศนคติกต็ อ้ งอาศัยเวลาในการเปลีย่ นแปลง ทัศนคติ
เติมศักดิ ์ คทวณิช (2548: 315 อ้างถึงใน วุฒชิ ยั อารักษ์โพชฌงค์, 2554 ) กล่าวว่ามีนักจิตวิทยา
ได้เสนอวิธกี ารในการเปลีย่ นทัศนคติทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ต่อสังคมไว้ ดังนี้
การชักจูง (Persuasion) ชักชวนหรือเกลีย้ กล่อม ทัศนคติหลายอย่างในตัวบุคคลอาจ
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังจากการได้รบั การอธิบายให้เหตุผ ลและชี้แนะโดยเฉพาะถ้า
บุคคลนัน้ เป็ นทีไ่ ว้วางใจหรือได้รบั ความศรัทธาและเชื่อถือ ยิง่ ถ้าทัง้ สองฝ่ายสามารถทีจ่ ะแสดง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อย่า งอิสระด้วยแล้วยิง่ จะได้รบั ความสาเร็จในการเปลี่ยนทัศนคติ
มากกว่าการได้รบั ฟงั เพียงฝา่ ยเดียว
การเปลี่ยนกลุ่ม (Group Change) อิทธิพลจากความคิดของกลุ่มหรือสังคมจะทาให้
บุคคลในกลุ่มเกิดการคล้อยตามได้ง่าย ดังนัน้ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลเป็ น
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รูปแบบใดอาจทาได้โดยให้บุคคลนัน้ ย้ายเข้าไปในกลุ่มที่มที ศั นคติตามรูปแบบนัน้ เช่น ถ้า
ต้องการให้เลิกอบายมุขก็ให้ยา้ ยไปเข้ากลุ่มผูป้ ฏิบตั ธิ รรม เป็นต้น
ล้างสมอง (Brain Washing) เป็ นวิธกี ารลบล้างความเชื่อเก่าเพื่อสร้างความเชื่อใหม่ขน้ึ
แทนด้วยวิธกี ารต่างๆ โดยทัวไปมั
่ กจะเป็นการให้ขอ้ มูลด้านดีกบั เรือ่ งทีต่ ้องการจะเปลีย่ นทัศนคติ
ขณะเดียวกันก็ให้ขอ้ มูลทางลบกับสิง่ ที่เป็ นทัศนคติเดิม วิธกี ารเปลี่ยนทัศนคติด้วยวิธกี ารล้าง
สมองนี้โดยทัวไปผู
่ น้ าประเภทเผด็จการมักนิยมนามาใช้กบั ประชาชนทีต่ นปกครองอยู่
การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เป็ นการเปลีย่ นแปลงทัศนคติอกี วิธหี นึ่งโดยใช้การ
ชักชวนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหันมาให้ความสนใจหรือเปลีย่ นแปลงความคิดและความเชื่อใน
สิง่ ทีต่ นต้องการ โดยทัวไปมั
่ กนิยมใช้ส่อื มวลชนเป็นเครือ่ งมือในการโฆษณาชวนเชื่อซึง่ เป็ นวิธที ่ี
ได้ผลดีมากกว่าวิธอี ่นื ทัง้ นี้เนื่องจากสื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีต่ ้องการนาเสนอ
ไปได้อย่างกว้างขวางและทัวถึ
่ ง อีกทัง้ ยังสามารถกาหนดความถี่เพื่อย้ายสิง่ ทีเ่ ป็ นเป้าหมายใน
การชวนเชื่อได้ตามความประสงค์ นอกจากนี้ยงั เป็นวิธที ส่ี ามารถใช้ได้ดกี บั กลุ่มชนจานวนมากๆ
อีกด้วย ดังนัน้ จึงมักจะพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ถ้าต้องการเปลี่ยนความคิดทางการเมืองหรือ
ต้องการให้ประชาชนสนับสนุนตนแล้วมักจะใช้การโฆษณาชวนเชื่อเป็นเครือ่ งมือสาคัญ
การให้ประสบการณ์ (Experience) การให้ประสบการณ์โดยตรงกับบุคคลในเรื่องที่
ประสงค์เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคตินนั ้ นับว่าเป็นวิธกี ารอีกวิธหี นึ่งทีส่ ามารถสร้างทัศนคติใหม่
ให้กบั บุคคลอื่นได้ เช่น ถ้าต้องการให้เกิดการเปลีย่ นทัศนคติของผูท้ น่ี ิยมสูบบุหรี่ ก็ให้ไปเห็น
บุคคลทีป่ ว่ ยเป็ นโรคต่างๆ ทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ เป็นต้น
2.1.6 อิ ทธิ พลของทัศนคติ ที่มีต่อพฤติ กรรม
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2532: 159 อ้างถึงใน พงษ์สนั ต์ เสนียศ์ รีสกุล, 2556) กล่าวว่า
ทัศนคติ เกิดจากการรับรูแ้ ละ การตอบสนองต่อสิง่ เร้า ดังนี้
1) การรับรูห้ รือการให้ความสนใจ (Receiving Attending) บุคคลจะถูกกระตุ้นให้
รับทราบว่ามีสงิ่ เร้าบางอย่างปรากฏอยู่และบุคคลนัน้ จะมีความยินดี หรืออยู่ในสภาวะจิตใจที่
พร้อมจะรับ สิง่ เร้าหรือให้ความสนใจต่อสิง่ เร้านัน้ ๆ การรับหรือการให้ความสนใจนี้ เป็ นขัน้ ของ
สภาพจิตใจในการรับหรือการให้ความสนใจ ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับทีเ่ กิดจากความ
ตระหนักในความถูก ผิด ระดับทีเ่ กิดจากความเต็มใจทีจ่ ะรับสิง่ มากระตุ้น และระดับทีเ่ กิดจาก
การเลือกทีจ่ ะรับหรือไม่รบั ตามความสนใจของตนเอง
2) การตอบสนอง (Responding) เป็นพฤติกรรมทีต่ ่อเนื่องจากการรับรูโ้ ดยบุคคล
จะให้ ความสนใจอย่างเต็มทีเ่ มือ่ มีสงิ่ เร้ามากระตุ้นต่อความรูส้ กึ และทาให้เกิดพอใจ เต็มใจ และ
ความยินยอม ที่ตอบสนองต่อความรูส้ กึ ที่ได้รบั สิง่ เร้ามากระตุ้น ซึ่งเป็ นเพียงความรูส้ กึ ขัน้ ต้น
เท่านัน้ อาจยังยืนยันไม่ได้แน่ นอน ว่าบุคคลนัน้ จะมีทศั นคติหรือ ค่านิยมต่อสถานการณ์หรือสิง่
เร้านัน้ อย่างไร
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2.1) การให้ค่า (Valuing) เป็ นขัน้ ทีบ่ ุคคลจะทาปฏิกริ ยิ า หรือมีพฤติกรรมที่
แสดงออก ถึงการยอมรับหรือรับรูใ้ นสิง่ นัน้ ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าสาหรับตนเอง หรือการแสดงว่า
ตนเองมีค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.2) การจัดกลุ่ม (Organization) เนื่องจากค่านิยมทีเ่ กิดขึน้ ในบุคคลมีหลาย
ชนิดจึงมีความจาเป็ นจะต้องจัดระบบของค่านิยมต่างๆ ให้เข้ากลุ่ม โดยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่าง ค่านิยมเหล่านัน้
2.3) การแสดงลักษณะตามค่านิยมทีย่ ดึ ถือ (Characterization) พฤติกรรม
ในขัน้ นี้จะแสดง ให้เห็นได้โดยบุคคลจะสร้างปรัชญาชีวติ สาหรับตนเอง ด้วยการคิดและตัง้
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อการปฏิบตั ติ น โดยพิจารณาถึงเหตุผลทางด้านศีลธรรม จรรยา และ
ประชาธิปไตย เป็นต้น
จากความหมายข้างต้นแสดงว่า ทัศนคติก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง
สภาวะภายในจิตใจของบุคคลที่พร้อมจะกระตุ้น เพื่อนาไปสู่พฤติกรรมให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
และแรงจูงใจเป็นผูก้ าหนดให้เกิดพฤติกรรม ทีจ่ ะให้ทาหรือละเว้นสิง่ ต่างๆ ดัง ภาพที่ 3 ดังนี้
ทัศนคติ

แรงจูงใจ

พฤติกรรม

ภาพที่ 2.1 : อิทธิพลของทัศนคติทม่ี ตี ่อพฤติกรรม
จากภาพที่ 3 จะสังเกตได้ว่าเมื่อบุคคลมีทศั นคติไปทางใดก็จะเกิดแรงจูงใจไปใน
แนวทางนัน้ และจะต้องแสดงออกในด้านพฤติกรรมในแนวเดียวกัน ฉะนัน้ การเปลีย่ นทัศนคติ
อาจทาให้พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งนักจิตวิทยา เชื่อกันว่า ทัศนคติ เป็ นตัวทานาย
พฤติกรรม ดังนัน้ การที่จะให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเปลีย่ นทัศนคติของ
บุคคลก่อน และการแสดงพฤติกรรมก็สามารถกระทาทีม่ าจากสาเหตุอ่นื ๆ ได้ เช่น บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความเคยชิน ความคาดหวัง หลังจากแสดงพฤติกรรมแล้วเป็นต้น
2.1.7 การวัดทัศนคติ
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ (2535: 236 อ้างถึงใน พงษ์สนั ต์ เสนียศ์ รีสกุล, 2556) กล่าว
ว่า การวัดทัศนคติมหี ลักการเบือ้ งต้น ทีต่ อ้ งทาความเข้าใจ 3 ประการ คือ
1) เนื้อหา (Content) การวัดทัศนคติ ต้องมีสงิ่ เร้าเข้าไปกระตุ้น ให้แสดงกิรยิ าท่า
ทีอ่ อกมา สิง่ เร้าโดยทัวไปได้
่
แก่ เนื้อหาทีต่ อ้ งการวัด
2) ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทัวไปก
่ าหนดให้ทศั นคติมที ศิ ทางเป็ น
เส้นตรง และต่อเนื่องกันในลักษณะเป็นซ้าย ขวา หรือบวก ลบ
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3) ความเข้มข้น (Intensity) กิรยิ าท่าทีหรือความรูส้ กึ ทีแ่ สดงออกต่อสิง่ เร้านัน้ มี
ปริมาณ มากน้อยแตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มข้นสูงไม่ว่าจะเป็ นในทิศทางใดก็ตามจะมีความรูส้ กึ
หรือปฏิกริ ยิ า ทีร่ นุ แรงมากกว่าทีม่ คี วามเข้มข้นน้อย (Oppenheim, 1966 : 106)
การศึกษาทัศนคติมมี าตัง้ แต่สมัยแรกเริม่ ของจิตวิทยาสังคม โดยได้รบั ความสนใจจาก
นักจิตวิทยาสังคมในทุกยุคทุกสมัย เพราะทัศนคติมผี ลในทุกด้านต่อชีวติ มนุ ษย์ในทุกๆ แง่มุม
อาทิ ศาสนา การศึกษา การเมืองการปกครอง การเลีย้ งดู การแข่งขัน การสื่อสาร เป็ นต้น ด้วย
เหตุ น้ีทศั นคติจงึ มีความสาคัญ และนักจิตวิทยาจึง มีพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธกี ารต่า งๆ
เพื่อทีจ่ ะวัดทัศนคติของคน (Scott, 1975 : 265)
การวัดทัศนคติ ส่วนใหญ่นักจิตวิทยาจะเป็ นผูด้ าเนินการ โดยให้ความสนใจในรูปแบบ
ของการวัดชนิด ต่ างๆ ซึ่งได้ถู กสร้า งขึ้น ทัง้ ในรูป แบบที่เ ป็ นทางการและไม่เ ป็ น ทางการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา (Psychometric Theory) ได้ถูกพัฒนาและนามา
ใช้อย่างกว้างขวางเกีย่ วกับการวัดทัศนคติ (สุวชั รีย์ เดชาธรอมร, 2544 : 13-18)
เนื่องจากทัศนคติและค่านิยมมีแนวโน้มทีจ่ ะคงตัวหรืออนุ รกั ษ์สภาพเดิม อีกทัง้ มีทศั นคติ
ในสังคมหลายสังคม หรือแทบทุกสังคมที่ขดั แย้งกับความถูกต้องที่คนส่วนใหญ่ยดึ ถือความ
ถูกต้องดังกล่าวทาให้มนุ ษย์พยายามเปลีย่ นแปลงทัศนคติทไ่ี ม่ถูกต้อง เช่น เรื่องรังเกียจผิว หรือ
แม้แต่ค่านิยมที่ชอบทานปลาน้ าจืดดิบของชาวอีสาน ดังนัน้ จึงมีนักวิชาการพยายามสร้างวิธ ี
เปลีย่ นแปลงทัศนคติกบั ค่านิยม เราได้กล่าวมาแล้วว่าทัศนคติคอื สิง่ ทีเ่ ราเรียนรูม้ าและเกาะกัน
เป็นกลุ่มมีศกั ยภาพทีจ่ ะบงการพฤติกรรม ส่วนค่านิยมนัน้ เป็นแกนกลางของทัศนคติทงั ้ กลุ่ม
การวัดทัศนคติ นัน้ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก เพราะเท่ากับวัดสิง่ ทีว่ ดั ไม่ได้ นักวิชาการก็
จะหาวิธโี ดยการสร้างเครื่องมือวัดขึน้ มาเรียกว่าสเกล (scale) ซึ่งหมายความว่าเป็ นวิธที ส่ี ร้าง
เครือ่ งมือโดยการใช้ประเด็นต่างๆ ของแต่ละเรื่องทีจ่ ะวัดมาชังน
่ ้ าหนัก และให้คะแนนว่าข้อไหน
ควรจะมีค ะแนนมากน้ อ ยกว่ากันอย่างไรพอสร้างวิธ ีว ดั เสร็จแล้ว ก็ต รวจสอบพิจารณาความ
เชื่อถือได้ (validity) แล้วก็ใช้วดั ทัศนคตินนั ้ ๆ กับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาทัศนคติในเรื่องนัน้ ๆ
ของบุคคลแต่ละบุคคลจะเป็นอย่างไรก็ขน้ึ อยูก่ บั คะแนนทีไ่ ด้รบั
สุชาติ ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์ (2534 : 106) ได้กล่าวถึงวิธกี ารวัดทัศนคติทส่ี าคัญๆ ได้แก่
1) สเกลการจัดอันดับ (Rating scale) เป็ นวิธกี ารทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายทีส่ ุดวิธหี นึ่ งเพราะ
ง่ายต่อการวัดไม่มกี ระบวนการซับซ้อนมีความง่ายในการสร้าง โดยเฉพาะในหมู่ผตู้ อบทีส่ ามารถ
ตอบได้และกล้าแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ มิฉะนัน้ แล้วคาตอบส่วนใหญ่จะกองในจุดกลาง
เพราะคนทัวไปไม่
่
นิยมแสดงออกซึง่ ความรุนแรง
2) ลิเกิทสเกล (Likert scale) เป็นวิธกี ารทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายเพราะง่ายต่อการวัดการวัด
ทัศนคติแบบลิเกิรท์ เริม่ ด้วยการรวบรวมหรือเรียบเรียงข้อความทีเ่ กี่ยวข้องกับทัศนคติทต่ี ้องการ
จะศึกษาข้อความแต่ละข้อจะมีทางเลือกให้ตอบได้ 5 ทาง คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่
แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ การให้คะแนนข้อมูลที่มลี กั ษณะเป็ นบวก และเป็ นลบจะ
กลับกัน

23
3) เทอสโตนสเกล (Thurstone scale) เป็ นวิธกี ารทีเ่ น้ นปญั หาด้านการมีช่วงเท่ากัน
มากกว่าการวัดแบบอื่นซึ่งในทางปฏิบตั หิ มายถึงวิธกี ารให้น้ าหนักหรือคะแนนแต่ละข้อความที่
ประกอบขึ้นมาเป็ นสเกลข้อความในแต่ ละข้อจะมีน้ าหนักในแต่ละช่วงเท่ากันวิธกี ารวัดช่วงที่
เท่ากันของเทอสโตนนี้กระทาโดยอาศัยสมมติฐาน 4 ประการคือ
3.1) เจตคติของบุคคลในแต่ละเรือ่ งเป็นช่วงของความชอบทีแ่ ยกส่วนไม่ได้
3.2) ความคิดเห็นทีแ่ สดงออกเป็นดัชนีของระดับเจตคติ
3.3) ความคิดเห็นในแต่ละเรื่อ งของแต่ละบุคคลชี้ได้ว่าบุคคลมีเจตคติในแต่ละระดับ
ในแต่ละความชอบฉะนัน้ ความคิดเห็นนี้จงึ ต้องกาหนดค่าได้ในระดับใดในช่วงของความชอบ
3.4) ระดับเจตคติในช่วงของความชอบได้แก่ระดับในเกณฑ์เฉลีย่ ของความคิดเห็นที่
แสดงออกความคิดเห็นแต่ละข้อของบุคคลเดียวย่อมมีช่วงของความชอบใกล้เคียงกัน
ดังนัน้ การสร้างมาตรวัดตามวิธวี ดั ช่วงเท่ากันของเทอสโตนมีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญ 2 ประการ
คือขัน้ ตอนแรกเป็นการเลือกข้อความ และขัน้ ตอนหลังเป็นวิธกี ารกาหนดค่ามาตรวัดให้กบั แต่ละ
ข้อความการเลือกข้อความเริม่ จากการกาหนดโครงสร้างเนื้อหาของเจตคติท่ตี ้องการวัดควรมี
จานวนข้อความไว้ให้เลือกจานวนมาก และมีทงั ้ ข้อความทีเ่ ป็นบวก และลบผสมกัน เป็นต้น
กัทแมน (Guttman) เป็ นวิธกี ารวัดทัศนคติของกัตน์แ มนใช้วธิ ที เ่ี รียกว่า Scalogram
Analysis โดยมาตรวัดแบบนี้มชี ่อื เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cumulative Scale มีวธิ สี ร้าง ดังนี้ คือ
คาถามในแบบวัดชนิดนี้จะเป็ นคาถามเดียวไม่ซบั ซ้อน โดยมีคาตอบให้ตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่
(Yes or No) ถ้าตอบรับข้อความใดข้อความหนึ่งจะใช้เป็ นเครื่องทานายคาตอบข้ออื่นของผูต้ อบ
ด้วย เนื่องจากคาตอบแต่ละข้อมีความเกีย่ วโยงกัน
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดด้านทัศนคติเป็ นตัวแปรหนึ่งในการศึกษาเพื่อ
วัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มผี ลต่อการรณรงค์เลิกสูบ
บุหรี่ และส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลิกสูบบุหรี่ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้วธิ ขี องลิเคอร์ทสเกล ซึง่ เป็ น
วิธที น่ี ิยมใช้กนั แพร่หลายและมีความเหมาะสมกับกลุ่มแรงงานก่อสร้างทีส่ ามารถตอบคาถามได้
ง่าย และกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการสื่อสาร
2.2.1 ความหมายของการรณรงค์
การรณรงค์เริม่ มีบทบาทในประเทศโลกทีส่ ามเมื่อศตวรรษที่ 19 ช่วงระหว่างปี 1960 1970 เพื่อสร้างความเปลีย่ นแปลงหรือแนวทางในการปฏิบตั ขิ องกลุ่มชุมชน กลุ่มสังคมไปจนถึง
ประชากรทัง้ หมดของประเทศที่ต้องการมุ่งให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงโดยการรณรงค์ในแต่ละ
ครัง้ จะมีวถั ุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นการรณรงค์เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสาร (inform)
หรือการรณรงค์เพื่อโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม (Persuade) อันจะนาไปสู่การเข้ามามีส่ วนร่วมใน
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กิจกรรมและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปตามวิถที โ่ี ครงการรณรงค์นนั ้ ๆ (กิตติ กันภัย อ้างถึง
ใน ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ, 2557: 28)
การรณรงค์เ ป็ น แนวคิดเพื่อ การพัฒ นาในส่ งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
ต้องการมุง่ ให้เกิดผลแนวทางในการปฏิบตั ขิ องตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งโดยการวางแผนอย่างเป็ นระบบและเน้นในมิตขิ องการสื่อสารซึง่ คาว่าการรณรงค์นัน้ มีการ
ประดิษฐ์คาศัพท์ทห่ี ลากหลายอาทิ Communication Campaign, Public Communication
Campaign, Information Campaign, และ Advertising Campaign ซึง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นการสะท้อน
ถึงบทบาทการรณรงค์ในมิตกิ ารสื่อสาร ส่วนทัศนะของนักวิชาการด้านการสื่อสารใสหรัฐอเมริกา
และยุโรปอาทิ (Paisley 2001; Windahl 2535; Alex de Tocqueville 1969 อ้างถึงใน พิชติ
ธิอนิ่ , 2553: 21) ให้ทศั นะต้องกันว่าการรณรงค์มใิ ช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมแต่เป็ นวิถกี าร
ปฏิบตั ิของกลุ่มสมาชิกในสังคมที่มมี าหลายทศวรรษแล้วและนับตัง้ แต ศตวรรษที่ 20 เป็ น
ปรากฏการณ์ใหม่สาหรับการรณรงค์คอื ระบบสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
ได้เข้ามามีบทบาทอันสาคัญต่อกระบวนการรณรงค์และการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการรณรงค์ใน
สังคมปจั จุบนั (ปาริชาต สถาปิตานนท์ อ้างถึงใน พิชติ ธิอนิ่ , 2553: 21)
การนิยามความหมายของการรณรงค์มนี ักทฤษฎีและนักปฏิบตั ไิ ด้ให้การนิยามไว้หลาย
แบบซึง่ มีความแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ ระยะเวลาทีใ่ ช้และผลกระทบทีต่ งั ้ ใจจะให้เกิดขึน้
หน่วยของการวิเคราะห์การประเมินผลประโยชน์หลักทีจ่ ะเกิดและช่องทางของการสื่อสารทีใ่ ช้
Rogers (อ้างถึงใน พิชติ ธิอิ่น, 2555: 22) กล่าวว่า การรณรงค์เป็ นชุดของกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการสื่อสารซึ่งได้มกี ารวางแผนไว้ล้วงหน้ า และได้มกี ารออกแบบ โดยผู้ท่ตี ้องการ
เปลีย่ นแปลง (Change Agents) เพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงในด้านพฤติกรรมของผูร้ บั ในช่วง
ระยะเวลาทีก่ าหนด
Atkin (อ้างถึงใน พิชติ ธิอิ่น, 2555: 22) กล่าวว่า การรณรงค์ดา้ นข้อมูลมักเกี่ยวข้องกับ
ชุดของสารต่างๆในเชิงการส่ งเสริมที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนและแพร่กระจายผ่าน
ช่องทางของการสื่อสารสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมายผูร้ บั สาร
Salmon, CT. (อ้างถึงใน ฉัตรนภา อาพลพรีพนั ธ์, 2553: 41) กล่าวว่า เมื่อองค์กรใด
องคืกรหนึ่งได้นิยามสถานการ์ซ่งึ คุกคามต่อคุณค่าของสังคม การรณรงค์นัน้ จึงจะเกิดขึน้ ส่วน
ประเด็นของการรณรงค์นนั ้ จะเริม่ จากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ งทีส่ นใจปญั หาแล้วจึงตามด้วยความสนใจ
ของสาธารณชนและความสนใจของรัฐบาล ซึง่ นาไปสู่ความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน
ที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์มกั เป็ นความที่จะโน้มน้าวให้เกิดการปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป
มากกว่าการเปลีย่ นแปลงแบบทันทีท่ นั ใด
วิจติ ร อาวะกุล (อ้างถึงใน ฉัตรนภา อาพลพรีพนั ธ์ , 2553: 41)ได้ให้ความหมายการ
รณรงค์ไว้ว่า การรณรงค์ คือ การดาเนินการเพื่อกระตุน้ มวลชนให้ช่วยแก้ปญั หาเฉพาะหน้า และ
แก้ไขสภาวการณ์ของสังคมให้ดขี ้นึ และปลอดภัยการรณรงค์จะมีลกั ษณะของการดาเนินการ
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อย่างทันทีทนั ใดในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเผยแพร่ให้รทู้ วกั
ั ่ น เน้นความเอิกเกริก และครึกโครม
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว หวาดกลัว หรือร่าเริงใจ มีกาลังใจและให้ความร่วมมือ
ณรงค์ สมพงษ์ (2535) กล่าวว่า การรณรงค์เป็ นวิธที ่จี ะสร้างความร่วมมือในการทา
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนาไปสู่การยอมรับ และการปฏิบตั โิ ดยแพร่กระจายออกไปอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
จากคาอธิบายความหมายของการรณรงค์โดยทัวไป
่ ทีผ่ เู้ ชียวชาญได้กล่าวมาในข้างต้น
นัน้ เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน 4 ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) ช่วงเวลาของการรณรงค์
และผลทีค่ าดหวัง 3) หน่ วยของการวิเคราะห์ และสถานะ (locus) ของประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการ
รณรงค์ และ 4) ช่องทางการสื่อสารทีใ่ ช้ และความหมายดังกล่าวในข้างต้น ทาให้สามารถสรุป
นิยามของ “การรณรงค์” ได้ว่า
1) การรณรงค์เป็นเจตจานงในการทาให้เกิดผลลัพธ์ และผลกระทบบางประการ
2) การรณรงค์พุ่งเป้าไปทีค่ นจานวนมาก หรือกลุ่มคนขนาดใหญ่
3) การรณรงค์มกี ารระบุระยะเวลาทีช่ ดั เจน
4) การรณรงค์นั น้ ต้อ งอาศัย ชุ ด กิจ กรรมการสื่อ สารที่ม ีก ารออกแบบจัด การเอาไว้
ล่วงหน้า (กาญจนา แก้วเทพ, และคณะ 2543: 231-232)
การรณรงค์ (Campaign) จัดอยู่ในประเภทการสื่อสารแบบวางแผน (Planned
Communication) ซึง่ การรณรงค์เป็ นการสื่อสารทีม่ เี ป้าหมายของการสื่อสาร ตัง้ แต่บุคคล 2 คน
ไปจนถึงการรณรงค์ในหมูส่ าธารณะ และบางครัง้ การรณรงค์อาจกาหนดเป้าหมายเป็ นประชาชน
นับล้านคนก็ได้ โดยอาศัยการใช้ช่องทางการสื่อสารหลายๆ ช่องทาง และการใช้สารอย่าง
หลากหลายการรณรงค์มุ่งก่อให้เกิดแผนงานที่เหมาะสมในการนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตามทีเ่ ราต้องการ โดยการเปลีย่ นแปลงทางสังคมสามารถแบ่งออกเป็ น
1) การเปลีย่ นแปลงทางความคิด (Cognitive Change) หรืออาจจะเรียกได้ว่า เป็ นแผน
รณรงค์เพื่อให้การศึกษาหรือให้ขอ้ มูลแก่สาธารณะ
2) การเปลีย่ นแปลงการกระทา (Action Change) เป็ นความต้องการให้ กลุ่มเป้าหมาย
จานวนมากมีการกระทาบางอย่างในขณะนัน้ ๆ โดยกลุ่มเป้าหมาย ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
แผนรณรงค์ จึงยอมทาตามทีผ่ ดู้ าเนินการต้องการ
3) การเปลีย่ นแปลงระดับพฤติกรรม (Behavioral Change) พฤติกรรมเป็ นการกระ ทา
ที่ต่อเนื่อง ของบุคคล ดังนัน้ ระดับการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงยากมาก เพราะต้องทาให้กลุ่ม
เป้าหมายมองเห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
4) การเปลีย่ นแปลงระดับค่านิยม (Value Change) เป็ นระดับการเปลีย่ นแปลงทีย่ าก
ั่
มากทีส่ ุด เนื่องจากต้องเปลีย่ นความเชื่อ และค่านิยมที่ฝงรากลึ
กอยู่ในจิตใจ ซึง่ จาเป็ นต้องใช้
เวลานานและต้องมีการวางกลยุทธ์ท่ไี ม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากเกินไปจากหลักการต่างๆ
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมใดๆ ของกลุ่มคนไม่ถอื เป็ นเรื่องง่าย (ธาดา
เศรษฐบุตร, 2551)
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2.2.2 ทฤษฎีการรณรงค์
McGuire (1981.n.p. อ้างถึงใน ฉัตรนภา อาพลพีรพันธ์, 2553) ได้อธิบายถึงทฤษฎีการ
รณรงค์ ว่ า เป็ น การกระท าของบุ ค คลที่เ ข้ า ไปมีส่ ว นร่ ว มในการสื่อ สารเพื่อ โน้ ว น้ า วใจมี
กระบวนการในการป้องข้อมูล (Input) และดูถงึ ผลทีอ่ อกมา (Output) การป้อนข้อมูลประกอบไป
ด้วยส่วนประกอบต่างๆ ทีต่ ้องการสร้างการสื่อสารเพื่อที่จะเปลีย่ นทัศนคติและการกระทา ส่วน
ผลทีอ่ อกมานัน้ จะประกอบไปด้วยขัน้ ตอนของกระบวนการป้อนข้อมูลทีก่ ลุ่มเป้าหมายจะได้รบั
และมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
McGuire ยังได้นาพืน้ ฐานทฤษฎีการสื่อสารจาก Lasswell อธิบายว่า ปจั จัยในการป้อน
ข้อมูล (Input) คือ ตัวแปรอิสระทีส่ ามารถกาหนดได้ และสามารถใช้ในการสร้างแบบการสื่อสาร
การรณรงค์ทงั ้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านทัศนคติ และการะกระทาอีกด้วยและลาดับขัน้ ตอน
การสื่อสารจะเริม่ จาก ใคร? พูดอะไร? ผ่านสื่อใด? กับใคร? เกิดผลลัพธ์อย่างไร? ซึง่ แบ่งเป็ น
ตัวแปรได้ 5 ระดับ คือ
1) แหล่งสาร (Source) คือ ลักษณะของของบุคคลทีส่ ่งสารสู่สาธารณะและผลกระทบที่
เกิดขึ้นมักเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ เช่น ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพทางสังคม ฯลฯ) ตัวแปรต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวกาหนดว่าสารทีถ่ ูกส่งออกไปนัน้ จะมีผลต่อ
ความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเนื้อหาสารมากน้อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั การนาเสนอโดยเพศ
ชายหรือเพศหญิง หรือโดยบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง เป็นต้น
2) สาร (Message) คือ ลักษณะการเร้าอารมณ์ของสาร รูปแบบ และปริมาณของสารที่
บางครัง้ ถ้าถูกส่งออกไปด้วยความเร็วก็อาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คือโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิง่ พิมพ์ เป็ นต้น การเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารทีแ่ ตกต่างกันทาให้ได้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น ความน่ าเชื่อถือ ความเข้าใจ
และการยอมรับ
4) ผูร้ บั สาร Receiver) คือ ลักษณะประชากรกลุ่มเป้ามหมาย เช่น อายุ เพศ การศึกษา
ลักษณะทางประชากร รูปแบบการดาเนินชีวติ เป็นต้น
5) ผูร้ บั สารปลายทาง (Destination) คือ ผลจากกการสื่อสารโน้มน้าวใจอาจจะเกิดช้า
เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วดั เป็ นการวัดผลแบบทันที่ทนั ใด จึงไม่เหมาะสมกับการวัดผลจากการ
รณรงค์ท่ตี ้องการก่อ ให้เกดผลระยะยาว หรือผลของสารที่ถูกส่งออกไปนัน้ ไม่ได้มเี ฉพาะสารที่
ตัง้ ใจจะส่งเพียงสารเดียวแต่อาจเกิดจากสารทีเ่ กีย่ วข้องกันด้วย
ส่วนปจั จัยของผลที่ออกมา (Output) ผู้ออกแบบการรณรงค์ควรพิจารณาดูว่าตัวแปร
ด้านการป้อนข้อมูล (Input) จะมีผลต่อแต่ละขัน้ ตอนของผลทีอ่ อกมาได้อย่างไร ถ้าการรณรงค์
นัน้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูร้ บั สารจะสามารถสังเกตได้จากขัน้ ตอนแรก คือ การเปิดรับสารการ
เข้า ร่ว มการเรีย นรู้ ท าความเข้า ใจการยอมรับ และเปลี่ย นทัศ นคติ จนถึง การเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรม
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2.2.3 หลักพื้นฐานของการรณรงค์ทางการสื่อสาร
หลัก พื้ น ฐานโดยทัว่ ไปของการด าเนิ น การรณรงค์ ท างารสื่ อ สารประกอบด้ ว ย
กระบวนการต่างๆ มี 5 ประการคือ
2.2.3.1) การประเมินความต้องการ (Needs) เป้าหมาย (Goals) และความ
สามารถในการ ตอบสนองของผู้รบั สารเป้าหมายโดยทัวไปจะเริ
่
ม่ ด้ว ยการประเมินถึงความ
ต้องการ เป้าประสงค์ และความสามารถในการตอบสนองของผูร้ บั สารเป้าหมายเป็ นอันดับแรก
2.2.3.2) การวางแผนการรณรงค์ และการผลิตอย่างมีระบบประกอบด้วยส่ว น
สาคัญ 3 ส่วน
(1) การวางเป้าหมายทางการสื่อสาร (Communication Goals) การ
วางแผนโครงการรณรงค์เ พื่อ เข้า ถึง สื่อ มวลชนจ าเป็ น ต้อ งมีก ารก าหนดจุด ประสงค์ห ลัก ที่
เกี่ย วข้อ งกับ ระดับ ผลกระทบของเนื้ อ หาสารที่ต้อ งการให้เ กิด ขึ้น กับ องค์ป ระกอบทางองค์
ทางด้านจิตวิทยาบุคคล อาทิ กาหนดการให้ความรูส้ ร้างทัศนคติเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัง้ สาม
อย่างรวมกัน
(2) กลยุทธ์สาร (Message Strategy) เมื่อมีเป้าหมายทีแ่ น่ นอนแล้ว
จาเป็นต้องมีการกาหนดและพัฒนาสารซึง่ ถือเป็ นแก่นสาระสาคัญในกระบวนการโน้มน้าวใจการ
ทาให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายเปิดรับข่าวสารการรณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ดว้ ยความหวังทีว่ ่าบุคคล
เหล่านัน้ จะได้รบั อิทธิพลจากเนื้อหาสาระของสารทีส่ ่อื ไปให้ซ่งึ ประสิทธิภาพส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่กบั
ลัก ษณะการเร้า อารมณ์ ท่ีใ ช้รูป แบบการน าเสนอชนิ ด ของสารที่ต้ อ งการสร้า งให้เ กิด ความ
เปลี่ยนแปลงที่พงึ ปรารถนารวมไปถึงปจั จัยทางด้านผู้ส่งสารซึง่ มีอทิ ธิพลในการกาหนดเนื้อหา
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติหลักเกณฑ์ทจ่ี ะวิเคราะห์สาร (Message) ที่ถูก
นาเสนอไปจะทาให้เกิดความสาคัญในเรือ่ งต่อไปนี้
(3) ความถี่ (Frequency) ความถี่ในการนาเสนอจะมีผลอย่างมากต่ อ
การเรียนรูแ้ ละการโน้มน้าวต่างๆแม้ว่าบางครัง้ เนื้อหาอาจจะไม่น่าสนใจนักทัง้ นี้ความถี่ในการ
นาเสนอจะต้อ งมีค วามเหมาะสมพอสมควรมิฉ ะนัน้ แล้ว อาจจะเกิด ผลในทางตรงกัน ข้ามได้
ขณะเดียวกันเนื้อหาที่มกี ารเสนอซ้ากันบ่อยๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ส่งผลดีนักดังนัน้
เนื้อ หาที่นาเสนอควรจะมีความหลากหลายและควบคู่กับความถี่คุณภาพและปริมาณควรจะ
ผสมผสานกันไปกับช่วงเวลาที่นาเสนอด้วย ดังนัน้ ควรพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาทีน่ าเสนอด้วย
ว่าเป็นเวลาทีผ่ ชู้ มให้ความสนใจหรือไม่มากน้อยเพียงใด
(4) รูปแบบ (Style) รูปแบบทีน่ าเสนอแบบพืน้ ๆ ทัวไปอาจจะไม่
่
ชกั จูง
ใจนักดังนัน้ การนาเสนอด้วยรูปแบบของละคร (Dramatic) แบบอารมณ์ขนั (Humorous) หรือ
รูปแบบทีเ่ ข้าใจง่ายจะทาให้น่าสนใจกว่าสิง่ สาคัญของรูปแบบเนื้อหาของการรณรงค์คอื การทาให้
เรือ่ งราวนัน้ ๆ สามารถเกีย่ วข้องกับชีวติ ของผูร้ บั สารหรือเกิดประโยชน์ต่อผูร้ บั สารเข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ
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(5) ลักษณะเนื้อหาที่ใช้การกระตุ้นความสนใจ (Content Appeal)
ลักษณะของการนาเสนอเพื่อการชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจด้วยวิธกี ารนาเสนอด้านเดียว (OneSided Argument) เหมาะสาหรับเนื้อหาทีม่ ขี อ้ สรุปตายตัวอยู่แล้วและการนาเสนอเนื้อหาสอง
ด้าน (Two-Sided Argument) เป็ นการนาเสนอเนื้อหาที่มกี ารโต้แย้งทางความคิดเกิดขึน้ วิธกี าร
เหมาะสาหรับผู้ชมทีค่ ่อนข้างจะมีการศึกษาและมีท่าที่ท่จี ะโต้แย้งต่อข้อมูลได้ง่าย (Lumsdaine
and Janis, 1953, Sawyer, 1973 อ้างอิงใน ชาญชัย เจริญลาภดิลก, 2539: 15-16) หรือผูร้ บั
สารทีค่ ่อนข้างจะเป็นคนขีส้ งสัยและเกรงว่าข้อมูลทีน่ าเสนอจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ
2.2.3.3) ช่องทางการแพร่กระจายสาร (Message Distribution) รูปแบบหนึ่งของ
การแพร่กระจายสารที่นิยมใช้ใ นการรณรงค์ คือการสื่อสารเพื่องานเฉพาะกิจเพราะเป็ นการ
สื่อสารที่อาศัยสื่อต่างๆ มากมายหลายชนิดนามาใช้ในคราวเดียวกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามกิจกรรมนัน้ ๆ เช่น ต้องการให้ความรูแ้ ก่ผรู้ บั สารเป้าหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการชักจูงใจ
ให้ ย อมรับ ในสิ่ง ใหม่ ห รือ กระตุ้ น ให้เ กิด ความคิด เห็น ในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง หรือ ต้ อ งการให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ส่อื หลากหลายรูปแบบร่วมกันอาจมีขอ้ ดีขอ้ เสียแตกต่างกันไปแต่
เมื่อเอาส่วนดีของสื่อแต่ละชนิด มาใช้ร่วมกันแล้วก็อาจจะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ทางการสื่อสารที่
สูงสุดได้
2.2.3.4) การประเมินผลอย่างต่อเนื่องคือการทาการประเมินก่อนการเริม่ ทาการ
รณรงค์ร ะหว่ า งการรณรงค์แ ละหลัง จากด าเนิ น กิจ กรรมการรณรงค์เ สร็จ สิ้น ไปแล้ว เพื่อ ให้
สามารถประเมินความสาเร็จหรือข้อผิดพลาดในการรณรงค์ในช่วงเวลาต่างๆได้เพื่อนาไปแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อมีประสิทธิภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ บทบาทเสริมของสื่อสารมวลชน (Mass Media) และการ
สื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ถือเป็ นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งสาหรับการ
รณรงค์ต้อ งอาศัยบทบาทเสริมของสื่อ สารมวลชนในการเป็ นสื่อ กลางที่สาคัญ ในการสื่อ สาร
กิจกรรมต่างๆเพื่อแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในการรณรงค์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทัวถึ
่ ง
2.2.3.5) การรณรงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารไปยั ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากนักรณรงค์ได้วางแผนการสื่อสารพัฒนาสารมาในขัน้ ตอนต้นแล้วการ
ก าหนดสื่อ ที่เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายก็ จ ะเป็ น แรงส่ ง ให้ ส ารมีพ ลัง ในการสื่ อ สารกั บ
กลุ่มเป้าหมายได้รบั สารได้อย่างเต็มทีม่ ากขึน้ และหากผูส้ ่งสารตัดสินใจเลือกสื่อที่ไม่เหมาะสมก็
อาจทาให้การส่งสารครัง้ นัน้ ล้มเหลวได้
การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนพืน้ ฐานของการรณรงค์ทงั ้ 5 ขัน้ ตอนนี้จะก่อให้เกิดความ
ต้อ งการที่จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่จะประมวลประโยชน์ ท่จี ะเกิดขึ้น
(Ronald E. Rice & William J. Paisley)
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2.2.4 คุณลักษณะการรณรงค์ทางการสื่อสาร
Rogers and Storey (1987) กล่าวว่า การรณรงค์ทางการสื่อสารมีวถั ุประสงค์หลักๆ ซึง่
มีคุณลักษณะ 4 ประการดังนี้
1) การสื่อ สารรณรงค์เ ป็ น การกระท าที่ม ีเ ป้ า หมายที่แ น่ นอนและชัด เจน และ
ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อปจั เจกบุคคล (A Campaign is Purposive, and Seeks to Influence
Individuals) กล่าวคือในการสื่อสารรณรงค์ใดๆ ผู้ทาการรณรงค์ในฐานะผู้ส่งสารโดยคาดหวัง
ผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการสื่อสารของตนจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นผูร้ บั สารโดยผลจากการสื่อสาร
จะกระทบต่อความคิดของปจั เจกบุคคล (Individual-Level Cognitive Effects) ขึน้ ไปจนกระทัง่
ถึงระดับสังคมเป็นส่วนรวม (Social-Level Structural Changes) ซึง่ ผลผลตอบรับดังกล่าวนัน้ จะ
เป็นประโยชน์กบั ผูส้ ่งสารหรือผูร้ บั สารก็ได้
2) การสื่อ สารรณรงค์เ จาะเป้าหมายการสื่อ สารไปยัง ผู้รบั สารกลุ่ มใหญ่ (A
Campaign is Aimed at a Large Audience) กล่วคือการสื่อสารรณรงค์เป็ นกระบวนการสื่อสาร
ที่มกี ลุ่ มเป้าหมายผู้รบั สารกลุ่ มใหญ่ ซ่งึ มิไ ด้เ น้ นการสื่อ สารระหว่างคนสองคนอย่างไรก็ต าม
กลุ่มเป้าหมายการสื่อสารรณรงค์จะถูกกาหนดโดยจุดประสงค์เป้าหมายของการรณรงค์นนั ้ ๆ ซึง่
กลุ่ มเป้ าหมายก็อ าจเป็ นได้ต งั ้ แต่ ก ลุ่ ม ผู้รบั สารเพีย งไม่ ก่ีร้อ ยคนในสัง คมไปจนถึง คนระดับ
ประเทศหรือระดับโลกหลายร้อยล้านคนก็ได้
3) การสื่อสารรณรงค์กาหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนและแน่ นอน (A Campaign
has a More or Less Specifically Defined Time Limit) กล่าวคือการสื่อสารรณรงค์จะกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการตัง้ แต่เริม่ ส่งสารรณรงค์ไปยังกลุ่มเป้าหมายจนกระทังถึ
่ งขัน้ ตอนการ
วัดการผลสัมฤทธิ ์ของการรณรงค์ซ่งึ การสื่อสารรณรงค์บางโครงการสามารถกาหนดระยะการ
ดาเนินโครงการตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดของการรณรงค์ได้โดยส่วนมากการรณรงค์ล ักษณะ
ดังกล่าวเป็ นการรณรงค์ทเ่ี จาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไรก็ตามช่วงระยะเวลาของการรณรงค์
บางโครงการอาจจะยากที่จะกาหนดระยะเวลาทีช่ ดั เจนตายตัวลงไปได้โดยเฉพาะในกรณีทก่ี าร
รณรงค์นนั ้ ๆ มีเป้าหมายทีเ่ ป็ นแบบระยะยาวแต่โดยทัวๆ
่ ไปแล้วการรณรงค์ส่วนใหญ่มกั กาหนด
ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนเช่นใช้ระยะเวลาเป็ นสัปดาห์หรือเป็ นเดือน หรืออาจจะครอบคลุมไป
เป็นหลายสิบปีกไ็ ด้
4) การสื่อ สารรณรงค์ประกอบด้ว ยชุ ดกิจ กรรมการสื่อ สารที่มกี ารเตรีย มและ
วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบ (A Campaign Involves an Organized Set of
Communication Activities) กล่าวคือการสื่อสารรณรงค์เป็ นกระบวนการออกแบบสารและการ
แพร่กระจายสารโดยกิจกรรมการสื่อสารนี้อาจจะริเริม่ โดยผู้วางแผนการรณรงค์และเผยแพร่สู่
ประชาชน (Top Down Approach) หรือเป็ นการสื่อสารรณรงค์ทเ่ี น้นการมีส่วนร่วมของผูร้ บั สาร
กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบสาร และแพร่กระจายสาร (Bottom Up Approach) สาหรับชุด
กิจกรรมการสื่อสารของการสื่อสารรณรงค์จะใช้ส่อื หลายประเภทในการสื่อสารรณรงค์เนื่องจาก
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สื่อแต่ละประเภทเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในบางกลุ่มไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายดังนัน้
การสื่อสารประเด็นการรณรงค์ผ่านสื่อทีห่ ลากหลายจะก่อให้เกิดผลกระทบทีแ่ รงมากยิง่ ขึน้ ด้วย
เหตุท่วี ่าการสื่อสารเป็ นเครื่องมือของการสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้ผลดี
ทีส่ ุดเมือ่ มีการเสริมแรงซึง่ กันและกันก็จะเสริมอานาจ และพลังในการบรรลุเป้าหมาย
กล่าวโดยสรุป คือ ในการณรงค์โครงการต่างๆ ต้องมีก ารวางแผนอย่างละเอียด และมี
ระบบเป็ นขัน้ เป็ นตอน เพื่อให้ส อดคล้อ งตรงตามวัตถุ ประสงค์รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของการ
ณรงค์เ พื่อ ให้เ กิดประโยชน์ สูงสุดต่ อ การรณรงค์ และการรณรงค์ต้อ งอาศัยสื่อ เป็ นเครื่อ งมือ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องมีจติ สานึกที่ดแี ละเกิดความร่วมมือ และ
ระหว่างการดาเนินโครงการ และหลังจบโครงการ จะต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบถึงความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการณรงค์
ในครัง้ ต่อๆ ไป
จากแนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อต้องการสารวจการรับรูข้ ่าวสารของ
สื่อรณรงค์ในรูปแบบใด ลักษณะเนื้อหาทีใ่ ช้การกระตุ้นความสนใจ และช่องทางการแพร่กระจาย
ทีส่ ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงนาแนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์มา
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวิจยั ครัง้ นี้
2.2.5 องค์ประกอบในการรณรงค์
วนิดา วินิจจะกูล (2552) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบในการรณรงค์การจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่แนวคิดที่ผู้รณรงค์ต้องการไปสู่เป้าหมายของการรับรูห้ รือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายดังนี้
1) เป้ าหมายหมายถึ ง สภาพที่นั ก รณรงค์ อ ยากให้ เ กิด ขึ้น หลัง จากด าเนิ น
โครงการรณรงค์ หรือหลังจากโครงการรณรงค์สน้ิ สุด สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
(1) เป้าหมายระดับบุคคล แยกได้เป็ น 4 ด้าน คือ การกระตุ้นให้เกิดการ
ตื่นตัวต่อสภาพปญั หา การปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางทีเ่ หมาะสม (เช่น ไม่ควรรังเกียจคนทีต่ ดิ
เชือ้ เอชไอวี) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ (เช่น ลดการหรือเลิกสูบบุหรี)่
การสร้างสานึกหรือความภาคภูมใิ จให้กบั บุคคลเป้าหมาย (เช่น จัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กบั
เยาวชนกลุ่มเสีย่ ง)
(2) เป้ าหมายระดับ โครงสร้า ง นอกจากเป้ าหมายระดับ บุ ค คลแล้ว การ
รณรงค์อาจมีเป้าหมายไปถึงการผลักดันในเชิงโครงสร้างของระบบสังคม เช่น การรณรงค์สร้าง
กระแสการตื่นตัวของชุมชน หรือการผลักดันนโยบายการห้ามสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะ เป็นต้น
2) กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการสื่อสารเรื่องใดๆ ในระดับใดก็ตาม กลุ่มเป้าหมายที่
เราคาดหวัง ให้เ ป็ นไปตามเป้า หมายของเรานัน้ เป็ นเรื่อ งที่เ ราต้อ งทาความรู้จกั ให้มากที่สุ ด
เพื่อให้การสื่อสารนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต่ งั ้ ไว้แยกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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(1) กลุ่ มเป้าหมายที่นัก รณรงค์ต้อ งการให้เ กิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายที่เ กี่ยวข้อ งกับประเด็น ที่ร ณรงค์โ ดยตรง และนัก รณรงค์ต้ อ งการให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น กลุ่มคนสูบบุหรึ่ กลุ่มคนทีอ่ ยู่ในสถานที่
เป็ นแหล่งเสื่อมโทรม เป็ นต้น ซึง่ สามารถแยกออกได้เป็ นกลุ่มย่อยๆ อีก เช่น วัย พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
อาชีพ หรือ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ต้ อ งการนิ ย ามให้ ช ัด เจนด้ ว ย เช่ น บุ ค คลที่ ม ีค วามเสี่ย งต่ อ
โรคเบาหวาน เป็นต้น
(2) กลุ่มเป้าหมายทีน่ กั รณรงค์ตอ้ งการให้เป็ นแนวร่วมแบ่งได้ 3 กลุ่มย่อย คือ
2.1) กลุ่มเคยเสีย่ ง และยินดีเป็นแนวร่วม เช่น กลุ่มคนสูบบุหรีท่ ต่ี ดั สินใจ
เลิกสูบและทาหน้าทีเ่ ป็นอาสาสมัครให้กบั การรณรงค์
2.2) กลุ่มยังเสีย่ ง แต่สมัครใจเป็นแนวร่วม เช่น นักเรียนทีอ่ าสาเป็ นแกน
นาเตือนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเพื่อหลีกเลีย่ งการหันไปพึง่ พายาเสพติด เป็นต้น
2.3) กลุ่ มไม่เ สี่ยง แต่ พร้อ มที่จะเป็ นแนวร่วม เช่น คนที่ไม่เสี่ยงแต่ ม ี
สัมพันธภาพใกล้ชดิ กับกกลุ่มเสีย่ ง และพร้อมทาหน้าทีส่ ่อื สาร เช่น เด็กอนุ บาลกระตุ้นพ่อให้เลิก
บุหรี่ เป็นต้น
3) ข้อมูล/ประเด็นในการรณรงค์ ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการรณรงค์ ซึ่ง
องค์กรทีท่ าหน้าทีร่ ณรงค์จะต้องมีขอ้ มูลทีท่ นั สมัยและชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ใช้ในการ
รณรงค์ สามารถแยกข้อมูลออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) ข้อมูลระดับพืน้ ฐาน เช่น สถิตหิ รือตัวเลขต่างๆ ทีส่ ะท้อนสถานการณ์แล
ดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นรณรงค์ทงั ้ ในและต่างประเทศ บัญชีรายชื่ อผู้ทใ่ี ห้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้
เป็นต้น
(2) ข้อมูลเชิงแนวปฏิบตั ติ นของกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ ทักษะชีวติ ทีบ่ ุคคลกลุ่มเสีย่ งควรรูแ้ ละควรปฏิบตั ิ เป็นต้น
(3) ข้อมูลเชิงลึก เช่น รายงานผลการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรม
เสีย่ งต่างๆ การไม่ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาด้านสุขภาพเป็ นต้น
4) ช่องทางการสื่อสาร ในกระบวนการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่าง
แท้จริงนัน้ เราไม่สามารถพึงพาสื่อมวลชนอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีเ่ ป็ นสื่อ
กระแสหลักเท่านัน้ แต่ช่องทางการสื่อสารแบบอื่นจาเป็ นต้องทาควบคู่กนั ไปด้วย เช่น สื่อบุคคล
สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม การจัดเวที เป็ นต้น ควรตระหนักไว้เสมอด้วยว่าการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนนัน้ สามารถทาได้ดแี ค่ในระดับการสร้ างความตระหนัก และความสานึก
กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็ นส่ว นหนึ่ งในการสร้างกระแสความตื่นตัว ในวงกว้างเท่ านัน้ แต่ ไ ม่
สามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงในเชิงพฤติกรรมได้อย่างจริงจัง นอกจากนัน้ การทีจ่ ะทาให้เกิด
กระแสการตื่นตัวในวงกว้างยังขึน้ อยู่กบั ประเภทของสื่อ รูปแบบการนาเสนอข้อมูล บุคคลที่ทา
หน้าทีส่ ่อื สารผ่านสื่อ จังหวะเวลา และมุมมองของสาธารณชนในช่วงเวลาดังกล่าว
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5) กลยุทธ์การสื่อสาร ประกอบด้วย กลยุทธ์ดา้ นสาร กลยุทธ์ดา้ นสื่อ
(1) กลยุทธ์ดา้ นสาร
แนวทางเชิงลบ
- การใช้ความน่ากลัว
- การใช้บุคคลทาหน้าทีต่ กั เตือนกลุ่มเป้าหมาย
- การนาเสนอข้อเท็จจริง
แนวทางเชิงบวก
- การให้กาลังใจ
- การเน้นความทันสมัย
- การเน้นความสะดุดหู สะดุดตา
- เลีย่ งการตาหนิ แต่ประกาศเชือ้ เชิญให้ทาพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
- การนาเสนอภาพพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์โดยคนมีช่อื เสียง
- การสร้างสัญลักษณ์รว่ ม
- การตอกยา้ ความสาคัญของ “ชุมชนเข้มแข็ง”
- การให้ขอ้ มูล 2 ด้าน
(2) กลยุทธ์ดา้ นสื่อ
แนวทางเชิงลบ
- นาเสนอประสบการณ์ตรงในการเผชิญปญั หา
- การใช้บุคคลทีน่ ่าเชื่อถือทาหน้าทีส่ ่อื สารกับสาธารณชน
- การสร้างแรงกดดันผ่านกลุ่มแนวร่วม
แนวทางเชิงบวก
- การจัดกิจกรรมทางเลือก
(3) แนวทางอื่นๆ
- การเลือกนาเสนอประเด็นให้สอดคล้องกับบุคลิกของสื่อมวลชน และ
ความสนใจของสังคม
- การวางตนให้พร้อมทีจ่ ะให้ขา่ วเสมอ
6) การวิจยั ในการรณรงค์สมัยปจั จุบนั นี้ถอื ว่าการวิจยั เป็ นเรื่องทีไ่ ม่ควรมองข้าม
เนื่องจากผลการวิจยั จะช่วยให้ทราบข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น พืน้ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชน ทัง้ วิธ ี
ั หา ซึ่ง จะเป็ น ข้อ มูล มาประกอบการเลือ ก
คิด และพฤติก รรม สถานการณ์ แ ละประเด็น ป ญ
กลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการคัดเลือกประเภทและรูปแบบของสื่อและ
รายการทีจ่ ะใช้ในการรณรงค์ เป็นต้น และถ้าเป็นไปได้ควรมีการวิจยั ตามหลังด้วย เช่น วิจยั ผลที่
เกิดขึน้ จากการรณรงค์ดว้ ย
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2.2.6 กลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่
“การรณรงค์เป็นแดนเกิดของศาสตร์ในแนวประยุกต์แห่งใหม่พร้อมๆ กับการกลายเป็น
แหล่งแห่งสถานทีท่ ใ่ี ช้คน้ หาและพิสจู น์สจั ธรรมเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงมนุ ษย์และสังคมโดยกล
ยุทธ์การสื่อสารมวลชน” (กิตติ กันภัย, 2546 อ้างถึงใน ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ, 2557) การ
รณรงค์แนวร่วมสมัย ขึน้ อยู่กบั โครงการที่ผู้รณรงค์ต้องการนาไปสู่เป้าหมายของการรับรู้หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยการรณรงค์จะเป็ นการดาเนินการที่ต้องกาหนด
เป้าหมายวัตถุ ประสงค์แผนงานระยะเวลาดาเนินการงบประมาณไว้อ ย่างชัด เจนรวมถึงการ
ประเมินผลการรณรงค์ ดังนัน้ ทิศทางการรณรงค์แต่ละครัง้ ของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั
การผสมผสานของปจั จัย 4 ประการ
1) วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อโน้มน้าวใจเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลเพื่อปรับทัศนคติฯลฯ
2) ช่วงเวลาของการรณรงค์
3) หน่วยของการวิเคราะห์และระดับความสะเทือนของการรณรงค์
4) ช่องทางการสื่อสาร เช่น ใช้ส่อื บุคคล หรือสื่อมวลชน
2.2.6.1 ทฤษฎีทใ่ี ช้ในการรณรงค์ แบ่งหมวดหมูไ่ ด้ดงั นี้
1) หมวดผู้ส่ ง สารเนื้อ หาสารและช่ อ งทางการสื่อ สาร (Source,
Message, Channel Typology Factor) ทีส่ าคัญคือส่งสารทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือในสายตาของผูร้ บั
สารใช้ส่อื บุคคลสาหรับช่องการสื่อสารระหว่างบุคคลถือเป็ นสิง่ สาคัญทีต่ ้องทาเสริมหรือควบคู่ไป
กับสื่อมวลชน
2) หมวดแสดงฐานความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสารกับพฤติกรรมของ
ผูร้ บั สาร (message-based and behavioral-based typology) เพื่อประยุกต์ใช้กบั การรณรงค์
โดยเน้นเนื้อหาสาร (message-based) คือข้อมูล (information) เป็ นฐานการก่อตัวของทัศนคติ
(attitude) ทฤษฎี KAP (Knowledge, Attitude, Practice) เป็นกิจกรรมการสื่อสารการรณรงค์ถูก
ออกแบบเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ (attitude object) ด้วยหวังว่านาไปสู่พฤติกรรมที่
มุ่งหวังต่อไป ส่วนทฤษฎีเน้ นพฤติกรรม (behavioral-based) เชื่อว่าพฤติกรรมบางอย่าง
ต่างหากที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติซ่งึ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวัง
ต่อไปการออกแบบโครงการรณรงค์จงึ เป็ นแนวค้นหากิจ กรรมหรือการกระทาเชิงสร้างสรรค์ใดๆ
ที่ทาให้ผู้รบั สารแสดงพฤติก รรมบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่มี อี ยู่เดิมอันจะไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาในทีส่ ุด
3) หมวดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบการนอกกระทบใน
และภายในตัวปจั เจกบุคคล (Directive and Dynamic typology) การรณรงค์ทม่ี ที ฤษฎีใน
หมวดหมู่น้ีเป็ นฐานจะมีลกั ษณะการนาเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวกลุ่มผู้รบั
สารเป้าหมายเป็ นขัน้ ตอนเช่นเปิ ดใจสนใจเข้าใจยอมรับจดจาหรือการค้นหาพลวัตรภายในเพื่อ
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ขับเคลื่อนแรงจูงใจทีจ่ ะไปกาหนดการกระทาความรูส้ กึ นึกคิดของผูร้ บั สาร (ตามแนว Dynamic)
4) หมวดระบบพฤติกรรม (Behavioral System Typology) ทฤษฎี
หมวดนี้มขี อบเขตครอบคลุมทฤษฎีในแต่ละสาขาต่างๆ มากมาย อาทิ
- ทฤษฎีความรูค้ ดิ ทางสังคม (Social Cognitive Theory)
- ทฤษฎีส่อื สาร (Communication theory)
- กระบวนการในการจัดการเพื่อการเปลีย่ นแปลง (Process of
Change)
- ชุมชนหรือองค์กร (Community or Organization)
- การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
- การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
- มิตดิ า้ นการพัฒนา/นิเวศวิทยา (Developmental Ecological
Perspective)
- การรณรงค์ทใ่ี ช้ทฤษฎีในหมวดนี้เป็นฐานมักใช้กลยุทธ์เสนอตัว
แบบ (Modeling) ผ่านสื่อ
- การจัดการข้อมูลในตัวผูร้ บั สารเพื่อเพิม่ ระดับความจดจา
- การจัดการทรัพยากรในชุมชน/องค์กรเพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อการ
รณรงค์
- การเสริมช่องทางการรณรงค์ดว้ ยการสื่อสารระหว่างบุคคล
- การขายแนวคิดทาให้แนวคิดเป็นผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งได้รบั การ
ออกแบบ
- มีการกาหนดราคาโปรโมชัน่ ช่องทางในการจาหน่าย และการวาง
ตาแหน่งสินค้า
- การพุ่งเป้าไปทีง่ าน ณ ช่วงเวลาทีเ่ ป็ นจุดเปลีย่ นทีส่ าคัญของชีวติ
ในบริบททีม่ คี วามเฉพาะ
การรณรงค์รว่ มสมัยนัน้ มีจดุ เน้นอยู่ทก่ี ารเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ นึกคิดในระดับ
ปจั เจกบุคคล (Individual-level cognitive effects) โดยเฉพาะอาศัยทฤษฎี KAP เป็ นฐานในการ
ออกแบบโครงการที่พ บโดยทัวไปของสั
่
งคมไทย อย่างไรก็ต าม ถึงแม้ว่าจะมีจุดเน้ นที่ระดับ
ปจั เจกแต่การรณรงค์ก็เน้นการกระทากับคนจานวนมาก และผลทีต่ ามมาคือการใช้งบประมาณ
มหาศาลกับสื่อนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสื่อมวลชน แต่ผลทีไ่ ด้กลับน้อยนิดและไม่ยงยื
ั่ น
กล่าวโดยสรุป แนวทางการรณรงค์รว่ มสมัยทัง้ ทีท่ าในต่างประเทศและประเทศ
ไทย ยังมีลกั ษณะไร้ทศิ ทางทีช่ ดั เจนและอาศัยการลองผิดลองถูกอยู่ไม่น้อย และทีม่ คี วามเสีย่ ง
ที่สุดคือ ทาโดยอาศัย สามัญสานึก ไร้ทฤษฎีใดๆ เป็ นฐาน ซึ่งปรากฎการณ์นัน้ เป็ นเครื่องมือ
ยืนยันได้เป็ นอย่างดีว่า ทฤษฎีทส่ี ามารถอธิยายการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและสังคมมนุ ษย์ได้
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อย่างทรงพลังจนนาไปประยุกต์ใช้วางแผนการรณรงค์เชิงกลยุทธ์จนบังเกิดประสิทธิผลนัน้ ยังไม่
ปรากฏมี จึงพบว่าปญั หาทางสังคมต่างๆ เช่นปญั หาเอดส์ ปญั หายาเสพติด ฯลฯ ยังคงสร้าง
ความหนักใจให้กบั นักรณรงค์รว่ มสมัยต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแนวคิดจากหนังสือ “The Tipping Point” หรือ “ทฤษฎีจุด
ขยับ” ของ Malcolm Gladwell (2000) เป็ นหนังสือทีม่ กี ารขยายข้อมูลการสื่อสารการรณรงค์ทา
ให้มองเห็นลู่ทางการวางแผนการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.2.6.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจดุ ขยับกับการรณรงค์แนวใหม่
การค้นพบทฤษฎีจุดขยับของ Gladwell นี้เป็ นการตอบคาถาม 2 ประการคือ
ความคิดและพฤติกรรมของมนุ ษย์มกี ารเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรและปจั จัยอะไรบ้างทีท่ าให้
เกิด การเปลี่ย นแปลงซึ่ง การค้ น พบนี้ ส ามารถน าไปก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการท าให้ เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงในด้านความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมได้ทนั ที แต่เดิมการรณรงค์แต่ละครัง้
ต้องใช้งบประมาณมากเพราะกลยุทธ์การสื่อสารมีลกั ษณะหว่านข้อมูลผ่านสื่อมวลชนเป็ นหลัก
ผลที่ได้คอื การกระตุ้นทางความคิดทัศนคติและความรูส้ กึ เพียงเล็กน้อยไม่อาจรับประกันผลใน
ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แต่หากอาศัยการรณรงค์แนวใหม่ซ่งึ มีทฤษฎีจุดขยับเป็ น
ฐานในการกาหนดกลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่ 3 แนวทางเลือกคือ
1) การค้นหาบุคคล 3 จาพวกคือ กลุ่มผู้กว้างขวาง (Connectors)
กลุ่มฐานข้อมูลเคลื่อนที่ (Mavens) กลุ่มเซลส์แมน (Salesman)จะแทรกซึมอยู่ในกลุ่มสังคม
เป้าหมายให้พบวิธกี ารค้นหาที่น่าจะเหมาะคือการวิจยั ภาคสนามโดยใช้เทคนิควิธ ี Snowball
ประกอบการค้น พบกลุ่ ม ดัง กล่ า วจะหมายถึง การค้น พบเครือ ข่ า ยที่เ ชื่อ มโยงกัน ของกลุ่ ม
วัฒนธรรมย่อยของสังคมนัน้ โดยทันทีเครือข่ายนี้จะเป็ นช่องทางลาเลียงข้อมูลและนวัตกรรม
ให้กบั การรณรงค์โดยมีกลุ่มผูก้ ว้างขวาง (Connectors)เป็ นจุดประสานรอยต่อให้ยดึ โยงเข้ามาไว้
ด้วยกันในขณะที่กลุ่มฐานข้อมูลเคลื่อนที่ (Mavens) จะทาหน้าทีเ่ ป็ นคลังข้อมูลของการรณรงค์
และ Salesman เป็นผูถ้ ่ายทอดนวัตกรรมด้วยการโน้มน้าวใจ
2) สร้างสรรค์และทดลองใช้เนื้อหาสารทีม่ ลี กั ษณะติดตรึง (stickiness)
กลยุ ท ธ์แ นวนี้ ต้อ งรู้จ ัก ใช้ เ นื้ อ หาสารที่ส ามารถท าให้ เ กิด ผลกระทบต่ อ ผู้ไ ด้ ย ิน ได้ฟ งั อย่ า ง
ลึกซึง้ และจะต้องอาศัยผูช้ านาญและใกล้ชดิ กับวงการการสื่อสารทีค่ ุน้ เคยกับกลุ่มเป้าหมายของ
การรณรงค์เป็ นอย่างดีเพราะจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตรึงอยู่ในความทรงจาของผูร้ บั
สารจนนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงการกระทาของผูร้ บั สารได้ตวั อย่าง เช่น ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
3) เรียนรูแ้ ละรวบรวมบริบท (context) ลักษณะต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่ อ การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมของคนในสัง คมรวมทัง้ ทดลองใช้ บ ริบ ทในการรณรงค์ ท่ี
หลากหลายการเฝ้าสังเกตและทดลองสร้างบริบทในการรณรงค์มขี ้อที่จะต้องค้นพบจุดสาคัญ
ของบริบทนัน้ คืออะไรทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการรณรงค์จงึ เป็ นกิจกรรมที่จะต้อง
อาศัยการกระทาทีเ่ ป็นไปตามขัน้ ตอนและจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรณรงค์
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นัน้ ๆ ด้วยจึงจะสามารถทาให้กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เกิดผลส าเร็ต ามที่นัก รณรงค์ได้ว างเป้าหมายไว้นัก รณรงค์จงึ ควรให้ความส าคัญกับในทุ ก ๆ
ขัน้ ตอนของกระบวนการจัดกิจกรรมการรณรงค์ (กิตติ กันภัย, 2546 อ้างถึงใน ณัฐธริสสา ทรัพย์
คงเจริญ, 2557)
2.2.7 การรณรงค์ของมูลนิ ธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
การรณรงค์ของมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้กาหนดหลักการของมูลนิธริ ณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่ข้นึ 3 ข้อ คือ มีความต่อเนื่อง มีข้อมูลวิชาการรองรับอย่างจริงจัง และมี
แผนงานรองรับอย่างเป็ นระบบซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญทีท่ าให้การรณรงค์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
สูบบุหรีข่ องมูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ คือ
1) การสร้างเครือข่ายการรณรงค์กบั วงการต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนตัง้ แต่
สื่อมวลชน ศิลปิ น วงการกีฬา องค์กรสตรี บริษทั ต่างๆ โดยเน้นการประสานงานและการสร้าง
เครือ ข่ า ยกับ บุ ค คลต่ า งๆ ซึ่ ง ท าให้ ก ารรณรงค์ ข ยายไปสู่ ป ระชากรกลุ่ ม ต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพที่สาคัญมีการสร้างเสริมให้เกิดความภูมใิ จและความปิ ติ ในหมู่ผู้มสี ่วนร่วมในการ
รณรงค์ซง่ึ ทาให้เครือข่ายการรณรงค์ขยายไปกว้างขวางยิง่ ขึน้
2) การชี้ให้สงั คมเห็นว่าการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่มใิ ช่เป็ น
หน้าทีว่ งการแพทย์และสาธารณสุขเพียงหน่ วยงานเดียว แต่เป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
ฝา่ ย
3) การใช้กลยุทธ์ด้านบวกในการนาเสนอและแก้ไขปญั หาซึ่งทาให้การรณรงค์
ได้รบั การยอมรับทัง้ จากผู้สูบบุหรีแ่ ละผู้ไม่สูบบุหรี่ โครงการรณรงค์ฯ ได้รบั ความร่วมมือจากผู้
สูบบุหรีห่ ลายต่อหลายท่านในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
4) ข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีการนาเสนอในมิตทิ เ่ี กี่ยวข้อง
กับผูร้ บั ข้อมูล มิใช่เฉพาะด้านการแพทย์ แต่นาเสนอด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย
5) คณะท างานประกอบด้ว ยผู้ท่ีม ีค วามรู้จ ากสาขาต่ า งๆ ทัง้ ด้า นการแพทย์
สื่อมวลชน สังคมศาสตร์และอื่นๆ
6) มีแผนการดาเนินงานทีเ่ ป็ นระบบและมีการกาหนดกิจกรรมอย่างชัดเจน
7) มีเงินทุนจานวนหนึ่งแม้จะไม่มากแต่ประเด็นสาคัญ คือ ความคล่องตัวในการ
ใช้งาน
8) กระบวนการดาเนินงานมีค วามครอบคลุ มในทุกระดับ ทัง้ ระดับการกาหนด
นโยบายระดับหน่วยย่อยของชุมชน และระดับปจั เจกชน
9) กระแสการรณรงค์ในเรื่องนี้ในระดับ โลกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องมีผลอย่างมาก
ในการทาให้การรณรงค์ในประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
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2.2.8 การรณรงค์ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
การรณรงค์ของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ พ.ศ. 2544 ทาหน้ าที่เ ป็ น "Social
catalyst" หรือ องค์กรที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีเป้าหมายในการทาให้คนไทยมี
สุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปญั ญา สังคม
ด้วยเหตุน้ี สสส. จึงมีบทบาทหน้าที่ 3 ส่วนหลัก คือ (1) จุดประกายและกระตุ้นให้เกิด
แนวคิดใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ (Innovative Idea) (2) หนุ นเสริมโดยการสานและเสริม
พลัง (Collective Impact) และ (3) สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยังยื
่ น (Sustainable Social
Change) โดยเริ่มจากการจุด ประกายและกระตุ้น ให้ค น องค์กร หรือ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เกิด
ความคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ และลุกขึน้ มาสร้างเสริมสุขภาพด้วยตัวเอง สสส. มีการจัดทา
แผนงานและโครงการต่างๆ ทัง้ ในเชิงประเด็น เช่น เหล้า บุหรี่ และในเชิงพืน้ ที่ เช่น ทาให้ชุมชน
เกิดวิธคี ดิ เรือ่ งสุขภาพแบบใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพของประเทศ มีการผลิต “สื่อ” ทีม่ ี
ศักยภาพเพราะถือเป็ นช่องทางหลักในการส่งสารไปยังสังคม ผ่านแคมเปญต่างๆ ซึง่ ใช้วธิ กี าร
สื่อ สารที่เ ข้า ใจง่ า ยไม่ ซ ับ ซ้ อ น และถึง กลุ่ ม เป้ าหมาย ตัว อย่ า งการรณรงค์ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ใ นที่
สาธารณะ “แล้วคุณมาทาร้ายฉันทาไม?” หรือ “สูบบุหรี่ ไม่เดือดร้อนใคร” รวมไปถึง "อิม่ อุ่น"
และนอกจากการรณรงค์ผ่านแคมเปญแล้ว สสส. ยังมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ผ่านศูนย์
เรียนรู้สุ ขภาวะ หรือ ที่รู้จกั กันในชื่อของ SOOK เพื่อ นาเสนอแนวคิด วิธ ีการใช้ชีว ิต ผ่ าน
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ หม่ๆ ซึ่งประชาชนทัวไป
่ สามารถนามาปรับใช้แก้ปญั หา ก้าวไปสู่สุข
ภาวะทีด่ ี ทาให้มกี าลังใจและนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีด่ ขี น้ึ ได้
เมื่อ สสส. กระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวลุกขึน้ มาสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองกัน
ได้สาเร็จแล้ว สสส. ก็จะเข้าไปหนุ นเสริมให้เกิด การสานและเสริมพลัง จัดเป็ นเวทีเรียนรูร้ ะดับ
ภูมภิ าคให้คน องค์กร หรือหน่ วยงานเหล่านี้ทางานร่วมกัน เชื่อมโยงเป็ นแหล่งเรียนรู้ เชื่อมร้อ ย
เป็ นเครือข่ายและรวมพลังร่วมกัน ดังตัวอย่างการเกิดขึน้ ของตาบลสุขภาวะกว่า 2,000 ตาบล
การเกิดเครือข่าย Happy Workplace ในบริษทั เอกชนนับหมื่นแห่ง ทีเ่ ข้ามาร่วมดาเนินการกับ
สสส. เกิดการร่วมมือสานเสริมพลังในทุกภาคส่วน จนเกิดเป็ นมวลพลังขนาดใหญ่ ทัง้ หมดนี้
เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนลุ กขึ้นมาเป็ นเจ้าภาพในการสร้างเสริมสุ ขภาพ ไม่ใ ช่แค่ สสส. เพียง
องค์กรเดียวและเมื่อคนในทุกภาคส่วนได้มาร่วมมือกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ย่อมสามารถที่จะ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยงยื
ั ่ นขึน้ มาได้ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงความคิดและวัฒนธรรม การเปลี่ยนกลไกโครงสร้างของสังคม ซึ่งจะทาให้
สังคมไทยมีสงิ่ แวดล้อมในทุกมิตทิ ่เี อื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ อันนามาซึ่งการมีสุขภาพที่ดี
ของคนไทย (สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 2558, 3 พฤศจิกายน)
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2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมการสูบบุหรี่
2.4.1 ความหมายของพฤติ กรรม
สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (2526: 105) กล่าว่าพฤติกรรมหมายถึงปฎิกริยาต่างๆ ทีบ่ ุคคลได้
แสดงออกมาทัง้ ภายนอกและภายใน โดยพฤติกรรมภายนอกนัน้ จะเป็นการแสดงออกให้เห็นและ
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นการกระทาที่บุคคลนัน้ แสดงออกหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึน้ และพฤติกรรมภายในนัน้ เป็ นนามธรรมคือ ความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมเป็ นต้น
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวบุคคลนี้อาจสังเกตได้ดว้ ยประสาทสัมผัสหรือไม่สามารถสังเกตได้
สามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือการกระทาทีเ่ กิดขึน้ แล้วสามารถสังเกตได้
โดยตรงด้วยประสาทสัมผัส
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือกระบวนการทีเ่ กิดขึนภายในใจของบุคคลอื่น
ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง
สมนึก ธีระภัทรานนท์, ไพฑูรย์ สอนทน (2552: 20) พฤติกรรมหมายถึงการแสดงออก
ของร่างกายเพื่อตอบสนองสิง่ เร้าหรือ หมายถึง พฤติกรรมต่างๆซึง่ บุคคลแสดงออกซึง่ ผูอ้ ่นื อาจ
เห็น ได้เ ช่ น การพูด การเดิน เป็ น ต้น หรือ ผู้อ่ืน อาจเห็น ได้ย ากจะเห็น ได้ก็ต่ อ เมื่อ ใช้เ ครื่อ งมือ
บางอย่า งช่ว ยเช่น การเต้น ของหัว ใจการหลังน
่ ้ า ย่อ ยเป็ น ต้นพฤติก รรมทุก ๆ อย่า งที่บุ ค คล
แสดงออกนัน้ มีผลจากการเลือกปฏิกริ ยิ าตอบสนองทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมทีส่ ุดตามสถานการณ์นนั ้ ๆ
เขียน วันทนียตระกูล (2552) กล่าว่าพฤติกรรมหมายถึงการกระทาซึ่งเป็ นการ
แสดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิดการแสดงความต้องของจิตใจทีม่ ผี ลตอบสนองต่อสิง่ เร้านัน้ ๆ บาง
ลัก ษณะอาจสังเกตได้โดยไม่ใ ช้เ ครื่อ งมือ หรือ ได้บางลักษณะอาจต้อ งใช้เ ครื่อ งมือ ช่ว ย เช่ น
อาการกระทาหรือกิรยิ าที่แสดงออกมาทางร่างกายกล้ามเนื้อสมองในทางอารมณ์ความคิดและ
ความรูส้ กึ และพฤติกรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อสิง่ เร้า ไม่ทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ เมื่อมีสงิ่
เร้าหรือกระตุน้ มาเร้าในเวลาใดจะมีการตอบสนองเมือ่ นัน้
สามารถสรุปได้ว่า คือ พฤติกรรมหมายถึงการแสดงออกของร่างกายทีต่ อบสนองจากสิง่
เร้ารอบๆ ข้างทีส่ ามารถสังเกตได้ซง่ึ เรียกว่าพฤติกรรมภายนอกและความรูส้ กึ นึกคิดความเชื่อ
ทัศนคติแรงจูงใจรวมทัง้ ค่านิยมของบุคคลจะเรียกว่าพฤติกรรมภายในซึ่งอาจสังกตเห็นได้ยาก
และพฤติกรรมทุกๆพฤติกรรมที่บุค คลแสดงออกนัน้ จะมีผ ลจากปฏิกิรยิ าการตอบสนองตาม
สถานการณ์นนั ้ ๆ
2.4.2 พฤติ กรรมการสูบบุหรี่
Silvan Tonikins (อ้างใน อัจฉราวรรณ สร้อยทอง, 2542) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการสูบ
บุหรีข่ องบุคคลไว้ 4 ประการดังนี้
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พฤติกรรมการสูบบุหรีเ่ ป็ นนิสยั (Habitual smoking) นักสูบบุหรีป่ ระเภทนี้จะมีบุหรีต่ ดิ
อยู่ ก ับ ปากตลอดเวลาถึง แม้จ ะไม่ ไ ด้จุ ด บุ ห รี่ก็ จ ะคาบไว้ ท่ีป ากเฉยๆ และจะมีบุ ห รี่ติด ตัว
ตลอดเวลาเพราะการสูบบุหรีจ่ ะทาให้รสู้ กึ สบายใจขึน้ มีความสุขเมื่อสูบบุหรีท่ าให้มคี วามรูส้ กึ ดี
ขึน้ บางคนอาจมีความรูส้ กึ ว่าการสูบบุหรีช่ ่วยทาให้เกิดความภูมฐิ านพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ อง
คนกลุ่มนี้จะเป็ นแบบอัตโนมัตเิ ป็ นกิจวัตรที่จะต้องทาประจาวันนักสูบประเภทนี้ถ้าต้องการเลิก
สูบบุหรีจ่ ะต้องทาความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องตนเองแบบฉบับการสูบบุหรีเ่ พื่อ
นาไปสู่การเลิกสูบบุหรี่
พฤติกรรมการสูบบุหรีท่ ม่ี องโลกในแง่ดี (Positive affect smoking) นักสูบบุหรีป่ ระเภท
นี้ถือว่าการสูบบุหรี่เป็ นการกระตุ้นช่วยให้เกิดความพอใจเกิดความสุขความตื่นเต้นเพื่อผ่อน
คลายความเครียดเช่นการสูบบุหรีห่ ลังอาหารแต่ละมือ้ เด็กวัยรุน่ ทีส่ บู บุหรีจ่ ะแสดงออกให้เห็นว่า
มีความเป็ นผู้ใหญ่ หรือสูบตามแบบอย่างคนใกล้ชดิ เช่นพ่อ -แม่ท่สี ูบบุหรี่ หรือ ทาตามบุคคลที่
ตัวเองชอบบุคคลกลุ่มนี้ บางคนมีความสุขที่ได้ถอื บุหรีห่ รือมีความสุขที่ได้สมั ผัสควันบุหรีท่ ่พี ่น
ออกจากปากและจมูกผูส้ บู บุหรีท่ อ่ี ยูใ่ นกลุ่มนี้ชกั จูงให้เลิกสูบบุหรีไ่ ด้ยาก
พฤติกรรมการสูบบุหรีเ่ นื่องจากมองโลกในแง่ลบ (negative affect Smoking) นักสูบ
บุหรีป่ ระเภทนี้จะสูบหรี่เป็ นบางครัง้ ไม่ต่อเนื่องเช่นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้รบั
ความกดดันมีปญั หาเพื่อต้องการระงับอารมณ์ หรือ เมื่อมีเหตุ การณ์ หรือ อยู่ใ นสภาพการณ์ ใ ด
สภาพการณ์หนึ่งก็จะสูบบุหรี่เช่นเมื่อรู้สกึ ตื่นเต้นหวาดกลัวมีความสุขความเศร้าเขินอายเข้า
สัง คมอยู่ค นเดีย วหรือ ขณะขับ รถเป็ น ต้น ผู้สู บ บุ ห รี่ก ลุ่ ม นี้ จ ะงดสู บ บุ ห รี่ไ ด้ง่ า ยกว่ า กลุ่ ม อื่น
เพียงแต่ต้องหาอะไรมาทดแทนการสูบบุหรี่ เมื่อรู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อต้องการ
เครือ่ งช่วยปลอบใจแทนทีก่ ารสูบบุหรี่
พฤติกรรมทีข่ าดการสูบบุหรีไ่ ม่ได้ (Addictive smoking) นักสูบบุหรีท่ ต่ี ดิ บุหรีถ่ อื ว่าบุหรี่
คือ สิง่ จาเป็ นที่ขาดไม่ไ ด้ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่จะมีความรู้สกึ กระวนกระวาย หรือ ไม่สบายมีความ
ผิดปกติทางร่างกายถ้าได้มกี ารสูบบุหรีจ่ ะช่วยทาให้สบายใจขึน้ สามารถช่วยลดความรูส้ กึ กดดัน
ช่วยให้บรรยากาศดีและคิดอะไรออก นักสูบบุหรี่เหล่านี้ถ้างดสูบบุหรี่อาจทาใด้ยากจะต้องใช้
ความพยายามความตัง้ ใจมากเป็นพิเศษต้องได้รบั การส่งเสริมกาลังใจทีจ่ ะเลิกสูบบุหรีใ่ ห้ได้
สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในแต่ ล ะบุค คลนัน้ มีค วามแตกต่ างกัน และ
สามารถหาแนวทางและวิธกี ารส่งเสริมเพื่อเลิกสูบบุหรีใ่ ห้ตรงตามพฤติกรรมของผูส้ บู บุหรีไ่ ด้

2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูร้ บั สาร
2.5.1 ความหมายของประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับประชากรทัง้ นี้เพราะคา
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ว่า “Demo” หมายถึง “People” ซึง่ แปลว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนคาว่า “Graphy”
หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึง่ แปลว่า “ลักษณะ” ดังนัน้ เมื่อแยกพิจารณาจาก
รากศัพท์คาว่า “Demography” น่าจะมีความหมายตามทีก่ ล่าวข้างต้นคือวิชาทีเ่ กี่ยวกับประชากร
นันเอง
่
(ชัยวัฒน์ ปญั จพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง, 2521: 2)
Hanna and Wozniak (2001) ได้ให้ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ
รายได้ ศาสนาและเชื้อชาติซ่งึ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคซึ่งโดยทัวไปแล้
่
วใช้เป็ นลักษณะ
พืน้ ฐานทีน่ ักการตลาดมักจะนามาพิจารณาสาหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการความชอบและอัตราการใช้สนิ ค้าของผูบ้ ริโภค
นิพนธ์ เทพวัลย์ (2523: 1) ได้ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ (Demography) ที่
เข้าใจง่ายและดูเหมือนว่าเป็ นที่ยอมรับกันทัวไปได้
่
แก่ความหมายตามที่เฮาเซอร์และดันแคน
(Philip H. Hauser and Otis Dudley Duncan) ได้ให้ไว้ว่าประชากรศาสตร์เป็ นการศึกษาถึง
ขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวนัน้ องค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิน่ และการเปลี่ยนแปลงฐานะทาง
สังคม
สุวสา ชัยสุรตั น์ (2537) ได้ให้ความหมายของ ประชากรศาสตร์ (Demographic) คือ
ปจั จัยต่ างๆ ที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อ ยู่ในตัว บุคคลนัน้ ๆ
ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว ศาสนาเชื้อ
ชาติสญ
ั ชาติ และสถานภาพทางสังคม (Social class)
2.5.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูร้ บั สาร
แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัตทิ างประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันจะมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่าง
กัน ซึง่ การสื่อสารก็เป็นพฤติกรรมสาคัญอย่างหนึ่งของมนุ ษย์ นักวิชาการสื่อสารบางกลุ่มจึงเชื่อ
ว่าพฤติกรรมเกีย่ วกับการสื่อสารของบุคคลล้วนๆ เนื่องจากบุคคลทีอ่ ยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรจะ
มีกิจกรรมและการดาเนินชีว ิต รวมทัง้ เวลาที่มคี วามแตกต่ างกันจึงน่ าจะทาเกิดพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไปด้วย (DeFleur, 1970 อ้างถึงใน อรทัย ศรีสนั ติสุข, 2541: 20)
แนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์น้ีว่าเป็ นทฤษฎีท่ใี ช้หลักการความเป็ นเหตุ เ ป็ นผล
กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์เกิดขึน้ ตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้นเป็ นความเชื่อ
ว่ามนุ ษ ย์ดาเนินชีว ิต ตามแบบฉบับ ที่สงั คมวางไว้เ ช่ น สังคมทาให้ผู้ชายมีล กั ษณะนิสยั และ
พฤติกรรมแตกต่างจากผูห้ ญิงหรือพฤติกรรมของคนวัยเดียวกันก็จะมีลกั ษณะเป็ นเช่นเดียวกัน
ทัง้ นี้สงั คมโดยทัวไปจะก
่
าหนดให้บุคคลที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันมีแบบ
แผนพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันดังนัน้ การสื่อสารซึ่งถือว่าเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของบุคคลย่อม
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เป็ นไปตามหลักการดังกล่าวเช่นกันกล่าวคือบุคคลที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่าง
กันย่อมมีพฤติกรรมการสื่อสารทีแ่ ตกต่างกันด้วย (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ 2534: 64)
ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ได้อธิบายถึงคุณสมบัตเิ ฉพาะของตนซึง่ แตกต่างกัน
ในแต่ละคนคุณสมบัตเิ หล่านี้จะมีอทิ ธิพลต่อผู้รบั สารในการทาการสื่อสารอย่างไรก็ตามในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กันนัน้ จานวนของผูร้ บั สารก็มปี ริมาณแตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์
ผูร้ บั สารทีม่ จี านวนน้อยคนนัน้ มักไม่ค่อยมีปญั หาหรือมีปญั หาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผรู้ บั สารทีม่ ี
จานวนมากเนื่องจากการวิเคราะห์คนทีม่ จี านวนน้อยเราสามารถวิเคราะห์ผู้รบั สารทุกคนได้แต่
ในการวิเคราะห์คนจานวนมากเราไม่ส ามารถวิเคราะห์ผู้รบั สารแต่ ละคนได้เพราะมีผู้รบั สาร
จานวนมากดังนัน้ วิธกี ารที่ดที ่สี ุดในกาวิเคราะห์ผู้รบั สารที่ประกอบไปด้วยคนจานวนมากก็คอื
การจาแนกผู้รบั สารออกเป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics)
ได้แก่เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น
1) เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศเป็ นปจั จัยพื้นฐานด้านร่ายกายของบุคคล
และเพศจะเป็ น ตัว ก าหนดบทบาทหน้ าที่ของบุค คลตลอดจนพัฒ นาการต่ างๆ การวิจยั ทาง
จิต วิท ยา พบว่ า ผู้ห ญิงกับ ผู้ช ายมีค วามแตกต่ างกัน มากทางด้า นสรีระความถนัดความคิด
ค่านิยมทัศนคติ และสภาวะทางจิตใจอารมณ์เนื่องมาจากวัฒนธรรม และสังคมกาหนดบทบาท
และกิจกรรมของทัง้ สองเพศไว้ต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 114) ซึง่ เพศมีความสัมพันธ์ต่อ
บุค ลิก ลัก ษณะจิต ใจและอารมณ์ ของบุค คลเพศหญิงมักเป็ นเพศที่มอี ารมณ์ อ่ อ นไหวมีค วาม
ละเมียดละไมกว่าผู้ชายใจอ่อนอดทนและมีความเมตตากับบุคคลอื่นมากกว่าด้วยคุณลักษณะ
ดังกล่าวจึงทาให้เพศหญิงถูกชุกจูงได้งา่ ยกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายมีใจคอหนักแน่ นไม่อ่อนไหว
กับสิง่ ต่างๆ จิตใจแข็งกระด้างทาให้เพศชายเป็ นเพศที่ชกั จูงได้ยากกว่าพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารของผูห้ ญิงมักจะสนใจข่าวประเภทเรื่องความสวยความงามความบันเทิงเป็ นต้น (กิตมิ า
สุรสนธิ, 2544: 19)
จากการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผูร้ บั สารตามแนวคิดการวิเคราะห์ผรู้ บั สารโดยลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พบว่า มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงแม้ว่าจะไม่พบความแตกต่างเด่นชัดมากเท่ากับอายุ และการศึกษาแต่ก็ยงั คงมีความ
แตกต่างบ้างระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่น เพศหญิงมักจะดูโทรทัศน์ไปพร้อมๆ กับทางาน
อื่นด้วยโดยเพศหญิงจะใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และฟงั วิทยุมากกว่าเพศชายซึง่ รายการทีเ่ ป็ นที่
นิยมคือ รายการละคร ในขณะที่เพศชายจะดู โทรทัศน์ ในขณะที่พกั ผ่อนและมักพอใจที่จะชม
รายการเกี่ยวกับข่าวและกีฬาแต่ส่วนใหญ่แล้วเพศชายจะนิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า (ยุบล
เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 69)
2) อายุ (Age) เป็ น ปจั จัย ประการหนึ่ ง ต่ อ พฤติก รรมการสื่อ สารของมนุ ษ ย์
เนื่องจากอายุจะบ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคล เช่น คนที่มอี ายุ
น้อยมักจะมีความคิดแบบง่ายไม่ซบั ซ้อน คิดแบบเสรีนิยมมากกว่า ยึดอุดมการณ์มากกว่า และ
ใจร้อนมากกว่า ส่วนคนที่มอี ายุมากมักจะคิดรอบครอบ คิดแบบอนุ รกั ษ์นิยมมากว่า ยึดถือการ
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ปฎิ บ ัติม ากกว่ า มีค วามระมัด ระวัง มากกว่ า และมองโรคในแง่ ร้า ย ซึ่ง มีส าเหตุ ม าจาก
ประสบการณ์ สิง่ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็ นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงความคิด ความเชื่อลักษณะการ
โต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ของบุคคลคนเราโดยทัวไปเมื
่
อ่ อายุเพิม่ ขึน้ ประสบการณ์กจ็ ะ
สูง ขึ้น ตาม ความรอบคอบก็เ พิ่ม มากขึ้น วิธ ีค ิด และสิ่ง ที่ส นใจก็จ ะเปลี่ย นแปลงไปด้ว ยและ
นอกจากนี้ อายุยงั เป็นตัวกาหนดความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย กล่าวคือ เมื่อมีอายุมากขึน้ ก็
จะมีโอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นใจหรือชักจูงใจน้อยลง (ปรมะ สตะเวทิน 2546: 112-113)
จากการสารวจขององค์กร นีลเซน (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 67) พบว่าอัตราการดู
โทรทัศน์ ของเด็กจะเพิม่ สูงขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 12-14 ปี หลังจากนัน้ จะค่อยๆลดลง
เนื่องจากว่าเมื่อเด็กเริม่ มีความรูม้ ากขึน้ อิทธิพลของโรงเรียนและเพื่อนๆ ตลอดจนสื่อมวลชนจะ
เพิม่ ขึน้ ซึ่งเด็กจะใช้ส่อื เพื่อความบันเทิงเช่นรายการบันเทิงการ์ตูนสาหรับผู้ใหญ่วยั ทางานนัน้
การเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์วทิ ยุและหนังสือพิมพ์จะมากพอๆ กันและเมื่อถึงวัยเกษียณอายุทางาน
55-60 ปี ปริมาณการดูโทรทัศน์กลับเพิม่ สูงขึน้ อีกครัง้ เนื่องจากมีเวลาว่างมากขึน้ ซึง่ จากการวิจยั
พบว่า ผูส้ งู อายุใช้ส่อื มวลชนเพื่อช่วยคลายความเหงา
3) การศึกษา (Education) หรือความรู้ (Knowledge) เป็ นลักษณะสาคัญอีก
ประการหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อผู้รบั สาร เพราะการศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับ
ข่าวสารและอัตราการรู้หนังสือ ระดับการศึกษาจะทาให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความ
เข้าใจในสิง่ ต่างๆ กว้างขวางลึกซึง้ แตกต่างกันออกไปดังนัน้ การทีค่ นได้รบั การศึกษาทีต่ ่างกันใน
ยุคสมัยที่ต่างกันในระบบการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรูส้ กึ นึก
คิดอุดมการณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน(ปรมะ สตะเวทิน 2546: 116) และการศึกษา
(Education) ความรูเ้ ป็ นตัวแปรสาคัญประการหนึ่งที่มอี ทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ความนึกคิดความ
เชื่อทัศนคติค่านิยมของบุคคลที่มตี ่อเรื่องต่างๆ เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็ นสถาบันทีอ่ บรม
กล่อมเกลาให้บุคคลเป็ นคนที่มบี ุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกันดังนัน้ การศึกษาจึงเป็ น
ตัวกาหนดในกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) (กิตมิ า สุรสนธิ, 2544: 20)
Comstock and Other (อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 68) อธิบายว่า การเลือก
เปิดรับสื่อมวลชน และระดับของการศึกษามีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกกับการเปิ ดรับข่าวสาร
และเรื่อ งที่เ กี่ยวข้องกับสาธารณชนและมีค วามสัมพันธ์ใ นทางลบกับการเปิ ดรับเนื้อ หาด้าน
บันเทิงจากสื่อ และนักวิจยั หลายท่านอาทิ เคนดอล (Kendall, 1948) ลิงค์และโฮฟ (Link and
Hopf, 1946) ได้พบว่าผู้รบั สารที่มกี ารศึกษาสูงมักใช้เวลากับสื่อสิ่งพิมพ์ในขณะที่บุคคลที่ม ี
การศึกษาน้อยมักใช้เวลากับสื่อวิทยุส่อื โทรทัศน์และภาพยนตร์ (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 68)
โรบินสัน Robinson (1972: p. 77) กล่าวว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การใช้ส่อื และ
ระดับความรูท้ างด้านข้อมูลข่าวสารของบุคคลโดยทีค่ นทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันจะมีการเปิดรับ
สื่อและการนาข่าวสารที่ได้ไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันกล่าวคือกลุ่มคนที่มกี ารศึกษาสูงจะเป็ น
กลุ่มคนที่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารดีและสามารถนาข้อมูลที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ ในการดารงชีวติ
ปจั จุบนั ได้ดกี ว่ากลุ่มคนทีม่ กี ารศึกษาน้อย
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Burgoon, 1974 (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 117) คนทีม่ กี ารศึกษาสูงมากและ
อายุมากนิยมเปิ ดรับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนมากกว่ากลุ่มคนที่มกี ารศึกษาน้อย
และอายุน้อย (Steiner, 1963 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 68) ซึง่ บุคคลทีม่ กี ารศึกษา
สูงจะมีลกั ษณะการเลือกเนื้อหาของสื่อมากกว่าคนที่มกี ารศึกษาน้ อยและบุคคลที่มกี ารศึกษา
น้อยจึงถูกชักชวนได้ง่ายกว่าหากใช้กลยุทธ์การโน้ มน้ าวแบบให้ขอ้ มูลทางเดียว (Onesided
Information) ในขณะระทีบ่ ุคคลทีม่ กี ารศึกษาสูงต้องให้ขอ้ มูลสองด้าน (Two-sided Information)
จึงจะสามารถโน้มน้าวได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2542: 182)
4) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Status) มีอิทธิพลต่ อ
ปฏิกริ ยิ าของผูร้ บั สารทีม่ ตี ่อผูส้ ่งสารเพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีแตกต่างกันทาให้คน
มีว ฒ
ั นธรรมประสบการณ์ ทศั นคติค่ านิยม และเป้ าหมายที่ต่ างกัน ตัว แปรที่ส ามารถบ่ ง บอก
สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมได้มดี งั ต่อไปนี้ (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 70)
(1) รายได้ (Income) เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การศึกษาเช่น บุคคลที่
มีการศึกษาสูงมักมีรายได้สูงตามไปด้วยและเมื่อบุคคลมีรายได้สูงขึน้ ก็มกั จะมีการเลือกใช้ส่อื
หลายประเภทมากขึ้นเนื่องจากการใช้ส่อื ในระบบสังคมส่วนใหญ่มคี วามจาเป็ นต้องใช้และมี
ต้นทุนสูง ทาให้ผมู้ รี ายได้มากย่อมมีกาลังการซือ้ ทีส่ ูง (กาญจนา แก้วเทพ, 2542: 183) โดยผูร้ บั
สารที่มาจากครอบครัวที่มฐี านะดีย่อมมีประสบการณ์ ในเรื่องต่างๆ และรอบรู้มากกว่าคนที่ม ี
ฐานะยากจนเนื่องจากมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อทีม่ ขี อ้ จากัดมากกว่า (กิตมิ า สุรสนธิ, 2544: 20)
และการใช้ส่อื ของบุคคลทีม่ รี ายได้สูงมักเป็ นการใช้ส่อื เพื่อแสวงหาเรื่องราวหรือข่าวสารหนักๆ
สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ เช่นอ่านบทบรรณาธิการดูและฟงั เรื่องการเมืองหรือปญั หาสังคมและ
เศรษฐกิจเป็ นต้น (Rivers, Peterson and Jensen อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 116)
สาเหตุเป็นเพราะว่าบุคคลทีม่ รี ายได้สงู มักมีการศึกษาสูงมีตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานทีด่ ี มีหน้ามีตา
ในสังคมทาให้มคี วามจาเป็นต้องเรียนรูแ้ ละแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์
อยู่เสมอ การเปิ ดรับข่าวสารจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อคนกลุ่มนี้มากกว่ารายการโทรทัศน์ท่สี ่วนใหญ่
เน้นเนื้อหาด้านความบันเทิงและเนื่องด้วยหน้าทีก่ ารงานของคนกลุ่มนี้ทาให้มเี วลาว่างจากัดการ
ใช้ส่อื หนังสือพิมพ์เพื่อเปิ ดรับข่าวสารจึงทาได้ง่ายกว่าโดยอาจนัง่ อ่านไประหว่างการเดินทาง
หรือรอประชุมก็ได้จงึ มีพ ฤติก รรมการเปิ ดรับสื่อ หนังสือพิมพ์มากกว่าสื่อ โทรทัศ น์ ในขณะที่
บุคคลทีม่ รี ายได้ต่าและมีการศึกษาน้อยส่งผลให้มที กั ษะในการอ่านน้อยดังนัน้ การใช้ส่อื โทรทัศน์
จึงเป็ นทีพ่ อใจมากกว่าสาหรับคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทัศน์จดั ว่าเป็ นสื่อทีใ่ ช้ความพยายามน้อย
(Low Effort) และทักษะต่า (Low Skills) (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 72)
(2) อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มอี าชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดทัศนคติ
ค่ า นิ ย มและอุ ด มการณ์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน เช่ น บุ ค คลที่ม ีอ าชีพ รับ ราชการมัก จะค านึ ง ถึง เรื่อ ง
ยศถาบรรดาศัก ดิ ์ และเกียรติภูมขิ องความเป็ น ข้าราชการในขณะที่บุคคลซึ่งทางานในธุ รกิจ
เอกชนจะคานึงถึงตาแหน่ งหน้ าที่การงาน ถ้าตาแหน่ งสูงรายได้ก็จะสูงตามด้ว ย ก็จะมีกาลัง
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จับจ่ายใช้ส อยเพื่อ ต้อ งการเพื่อ รักษาสถานภาพทางสังคมของตนอย่างไรก็ต ามแม้บุค คลที่
ประกอบอาชีพเดียวกันก็อาจมีทศั นคติค่านิยม และพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้อนั เป็ นผลทาให้
พฤติกรรมในการใช้และเปิดรับสื่อย่อมแตกต่างกันด้วย (ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 115)
(3) พืน้ ฐานทางครอบครัว (Family Background) คนทีม่ พี น้ื ฐานทางครอบครัว
แตกต่ างกัน ย่อ มมีค วามคิด ค่ านิย มความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่ างกัน โดยตัว แปร
ทางด้า นองค์ป ระกอบของครอบครัว ได้แ ก่ ม ีใ ครอยู่ใ นครอบครัว บ้า ง ใครเป็ น คนหาเลี้ย ง
ครอบครัว นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116 ) อธิบายว่า ผูท้ ส่ี มรสแล้วและผูท้ ย่ี งั โสดย่อม
มีกระบวนการรับรูข้ า่ วสารทีแ่ ตกต่างกันอันเนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจานวน
บุคคลรอบข้าง เป็ นบุคคลที่สาคัญ เนื่องจากคนในครอบครัวจะเสียสละความสุขของตนเพื่อ
ครอบครัวได้ จึงพบว่าพ่อบ้านเลิกสูบบุหรี่ เพราะภรรยา และบุตร (Icek Ajzen and Fishbein,
1980 อ้างถึงใน สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, 2538: 35)
(4) เชือ้ ชาติและชาติพนั ธุ์ (Race and Ethnic Group) คนต่างเชือ้ ชาติกนั ย่อม
มีวฒ
ั นธรรมย่อยของแต่ล ะเชื้อ ชาติท่คี อยกากับค่ านิยมทัศนคติความคิด และพฤติกรรมของ
บุคคลให้มคี วามแตกต่างกันออกไป (ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 116)
จากแนวความคิดและทฤษฏีด้านประชากรทีก่ ล่าวมา มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกันจะมีแบบแผนพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การสื่อสารซึง่ ถือว่าเป็ นพฤติกรรมอย่าง
หนึ่งของบุคคลกล่าว คือบุคคลที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรม
การสื่อสารทีแ่ ตกต่างกันด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวความคิดและทฤษฏีดา้ นประชากรศาสตร์
มาวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงกับการสื่อสารตามลักษณะทางประชากรกลุ่มแรงงานก่อสร้างทีม่ คี วาม
แตกต่างกันซึง่ ประกอบด้วย ปจั จัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ โดยนา
ปจั จัยแต่ละปจั จัยของบุคคลทีแ่ ตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์มาเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการวิจยั ครัง้ นี้

2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล (2553) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลของภาพคาเตือนบน
ซองบุหรี่ท่มี ตี ่ออารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของภาพคาเตือนบนซองบุหรีท่ ่มี ตี ่ออารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กบั พฤติกรรมของผู้สูบบุหรีท่ ่มี ตี ่อภาพคาเตือนบนซอง
บุหรี่ และสุดท้ายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมของผูส้ ูบบุหรีท่ ม่ี ตี ่อภาพ
คาเตือนบนซองบุหรี่ ผลการวิจยั พบว่า ภาพคาเตือนบนซองบุหรีส่ ่งผลต่ออารมณ์ของผูส้ ูบบุ หรี่
โดยทาให้ผสู้ ูบบุหรีเ่ กิดอารมณ์ดา้ นลบต่อภาพคาเตือน โดยผูส้ ูบบุหรีเ่ กิดอารมณ์ขยะแขยงมาก
ทีส่ ุด นอกจากนี้ภาพคาเตือนบนซองบุหรีส่ ่งผลให้ผสู้ บู บุหรีม่ ที ศั นคติดา้ นลบต่อภาพคาเตือนบน
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ซองบุหรี่ และภาพคาเตือนบนซองบุหรีท่ าให้ผสู้ ูบบุหรีเ่ กิดพฤติกรรมหลีกเลีย่ งภาพคาเตือนบน
ซองบุหรี่ การนาเสนอภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ท่เี น้ นเนื้อหาภาพที่สร้างความกลัวสูง จะไม่
ส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของผูส้ ูบบุหรี่ แต่ในทางกลับกันอารมณ์ขยะแขยงของผูส้ ูบบุหรี่
ทีม่ ตี ่อภาพคาเตือนบนซองบุหรีก่ ลับส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องผูส้ บู บุหรี่
บุปผา ศิรริ ศั มี และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยกลุ่มผู้สูบบุหรี่รอบที่ 5 (พ.ศ. 2554) โครงการ
International Tobacco Control PolicySurvey-Southeast Asia: ITCSEA (Thailand) ติดตาม
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 2,178 คน เป็ นผูส้ ูบบุหรี่ 1,740 คนและผูเ้ ลิกสูบบุหรี่ 438 คน เป็ น
ผูห้ ญิงร้อยละ 10 ผูส้ ูบบุหรีส่ ูบบุหรีว่ นั ละ 10 มวนโดยเฉลีย่ ประมาณสองในสามประเมินว่า
ตนเองไม่ได้ตดิ บุหรี่หรือติดเพียงเล็กน้ อย ผู้ท่สี ูบบุหรีโ่ รงงานและสูบบุหรี่มวนเองมีสดั ส่วน
ใกล้เคียงกัน มีเพียงหนึ่งในสี่ท่มี คี วามรู้อย่างถูกต้องว่า บุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเองเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพเท่าๆ กันมากกว่าสองในสามของผูส้ ูบบุหรีเ่ คยพยายามเลิกสูบบุหรี่ แต่ม ี
เพียงส่วนน้อยมากทีม่ กี ารวางแผนที่แน่ นอนว่าจะเลิกสูบบุหรีภ่ ายในหนึ่งเดือนข้างหน้า ผู้สูบ
บุหรีส่ ่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบของการสูบบุหรีต่ ่อสุขภาพเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้
สูบบุหรีจ่ านวนไม่น้อยทีไ่ ม่ทราบว่า การสูบบุหรีท่ าให้เกิดโรคเนื้ อตาย ทาให้หญิงมีครรภ์แท้ง
บุตร และทาให้เกิดโรคหัวใจ สปอตโฆษณาเรื่อง พ่อแม่จะเสียใจถ้าลูกสูบบุหรี่ เข้าถึงผูส้ ูบบุหรี่
และผูส้ ูบบุหรีอ่ ย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่บอกว่า สปอตโฆษณาเรื่องนี้นาไปสู่การพูดคุยกันใน
ครอบครัวและในกลุ่มเพื่อน ผู้เลิกสูบบุหรีต่ อบสนองต่อสปอตโฆษณาเรื่องนี้ สูงกว่าผู้สูบบุหรี่
ในช่วงการสารวจทัง้ 5 รอบ ผูส้ ูบบุหรีต่ อบสนองต่อฉลากคาเตือนด้านสุขภาพบนซองบุหรีม่ าก
ขึน้ อย่างไรก็ตาม การเคยเห็นการวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขายก็เพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ผสู้ ูบบุหรีส่ ่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับการจากัดพื้น ทีส่ ูบบุหรีใ่ นที่สาธารณะ ผลการสารวจยังสะท้อนความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความคิดเห็น และการตอบสนองต่อการนโยบายและการรณรงค์
ต่างๆ ของผู้สูบบุหรีท่ อ่ี ยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในเขตเมืองอื่นๆ และที่อยู่ในเขตชนบท
ชี้ให้เห็นว่า การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีค่ วรคานึงถึงความแตกต่างในบริบทของเขตที่อยู่
อาศัยเป็นประเด็นสาคัญ
โสภนา กิตติรตั น์ชชั วาล (2554) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การตอบสนองต่อสื่อรณรงค์
การเลิกสูบบุหรีใ่ นสตรีของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.) กรณีศกึ ษา:
สตรีไทยผูส้ บู บุหรีใ่ นเขตภาคกลาง โดยการวิจยั นี้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการ
ตอบสนองของสตรีผสู้ ูบบุหรีใ่ นเขตภาคกลางของประเทศไทยต่อการเปิ ดรับสื่อรณรงค์การเลิก
สูบบุหรีใ่ นสตรีของสสส.ชุด "รักจริง...ไม่อยากให้ผหู้ ญิงสูบบุหรี"่ ผลการวิจยั พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรีใ่ นสตรีของ สสส. ทัง้ 5 ประเภทโดยเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง ซึ่งสื่อรณรงค์ท่นี าเสนอในโทรทัศน์ (ภาพยนตร์โฆษณา) เป็ นสื่อ ที่มกี ลุ่ ม
ตัวอย่างเปิดรับมากทีส่ ุด
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2) กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองทางทัศนคติต่อสื่อรณรงค์ในระดับปานกลาง โดยเป็ น
การตอบสนองเชิงบวกต่อด้านความสร้างสรรค์เป็ นอันดับแรก ตามมาด้วยด้านความน่ าสนใจ
และความน่าเชื่อถือ
3) กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองทางความคิดต่อสื่อรณรงค์ในระดับมาก ซึ่งเป็ นการ
ตอบสนองเชิงบวกต่ อการที่ สสส.ใช้ค วามรักเป็ นแนวคิดในการจูงใจผู้หญิงเลิกสูบบุหรี่เ ป็ น
อันดับแรก
4) กลุ่มตัวอย่างมีการตอบสนองทางพฤติกรรมต่อสื่อรณรงค์ในระดับปานกลาง ซึง่ เป็ น
การตอบสนองเชิงบวกด้านความตัง้ ใจในการเลิกสูบบุหรีเ่ ป็ นอันดับแรก ตามมาด้ วยโอกาสใน
การกลับไปสูบบุหรีใ่ นปริมาณเท่าเดิม และการลดปริมาณการสูบบุหรี่
จากการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปแนวทางกลุ่มตัวอย่างลดการสูบบุหรี่ คือ
1. ควรมีก ารนาเสนอสื่อ รณรงค์การเลิกสูบบุห รี่ใ นสตรีข องสสส. ผ่ านทางโทรทัศ น์
(ภาพยนตร์โฆษณา) ให้มากขึน้ เนื่องจากโทรทัศน์ เป็ นสื่อทีม่ กี ารเปิดรับจากประชาชนทัวไปได้
่
มากกว่ า สื่อ อื่ น ๆ ในขณะเดีย วกั น ควรเลิก การรณรงค์ ใ นสื่อ ที่ส ตรีไ ม่ นิ ย มเปิ ด รับ เช่ น
หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เป็นต้น
2. ควรมีก ารปรับปรุงการออกแบบสื่อ รณรงค์ “รัก จริง …ไม่อ ยากให้ผู้ห ญิงสูบบุหรี่”
เพื่อให้ส่อื มีความสร้างสรรค์ ไม่น่าเบื่อ และมีความน่ าเชื่อถือให้มากขึน้ โดยอาจทาการจัดการ
แข่งขันประกวดออกแบบสื่อรณรงค์เพื่อให้ส่อื รณรงค์มคี วามสร้างสรรค์และเป็ นที่ดงึ ดูดใจมาก
ขึน้
เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ (2554) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง “ทัศนคติและความพึง
พอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรีท่ ใ่ี ช้กลยุทธ์การ
รณรงค์ดว้ ยความกลัว” มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
รณรงค์ เ พื่อ การงดสู บ บุ ห รี่ท่ีใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารรณรงค์ ด้ ว ยความกลัว ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อสื่อรณรงค์
เพื่อการงดสูบบุหรีท่ ใ่ี ช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความกลัว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มตี ่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรีท่ ่ใี ช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความ
กลัวและ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ ตี ่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรีท่ ใ่ี ช้กลยุทธ์การรณรงค์
ด้วยความกลัว ผลการวิจยั พบว่า 1) ประเภทของสื่อรณรงค์ทใ่ี ช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความ
กลัว ทีผ่ ู้รบั สารเปิดรับมากทีส่ ุด คือ สื่อประเภทภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ 2) การเปิดรับสื่อ
รณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี
ต่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรีท่ ใ่ี ช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความกลัว 3) การเปิดรับสื่อรณรงค์
เพื่อการงดสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ม ี
ต่อสื่อรณรงค์เพื่อการ งดสูบบุหรีท่ ใ่ี ช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความกลัว 4) ทัศนคติทม่ี ตี ่อสื่อ
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รณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรีใ่ ช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความกลัว มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ทีม่ ตี ่อสื่อรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรีท่ ใ่ี ช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความกลัว
ชาญชัย จารุภาชน์ และรุจ ี จารุภาชน์ (2554) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบังคับใช้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18/2550 ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535: กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหรี่ใ นเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรูข้ องผูค้ า้ ขาย ประชาชนผูม้ าซือ้ สินค้าในตลาด พนักงานเทศกิจ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจและเจ้าของตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 ออกตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มผูจ้ าหน่ายสินค้าในตลาดฯ รับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ร้อยละ
51.1 ผูม้ าซือ้ สินค้าภายในตลาดสดฯ รับทราบประกาศ ร้อยละ 45.6 ส่วนพนักงานเทศกิจ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ และเจ้าของตลาด รับทราบประกาศทุกคน การรับทราบมาตรการการลงโทษ
ผูฝ้ ่าฝื นประกาศฯ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท กลุ่มตัวอย่างรับทราบเพียงร้อยละ 35.5 ช่องทาง
สื่อสารหลักที่กลุ่มตัวอย่างรับทราบประกาศฯ มากทีส่ ุดคือ ป้าย หรือโปสเตอร์ในตลาดหรือ
สถานทีส่ าธารณะ ร้อยละ 37.7 รับทราบจากโทรทัศน์ ร้อยละ 33.9 และรับทราบจากวิทยุรอ้ ยละ
19.2 ส่วนความคิดเห็นต่อประกาศ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 92.0 เห็นด้วยกับประกาศให้
ตลาดเป็ นเขตปลอดบุหรีม่ เี พียงร้อยละ 5.6 ทีไ่ ม่เห็นด้วย เมื่อถามถึงความเชื่อมันต่
่ อมาตรการ
การปรับไม่เกิน 2,000 บาทสาหรับผูฝ้ ่าฝื นประกาศฯ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.00 ไม่มนใจว่
ั่ า
มาตรการดังกล่าวจะนามาใช้ได้
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2556) การบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ในสถานทีส่ าธารณะ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองสุขภาพของ
ผูไ้ ม่สูบบุหรีใ่ นสถานทีส่ าธารณะ 2. เพื่อศึกษาการรับรูข้ องประชาชนผูม้ สี ่วนได้เสีย และเจ้า
พนักงานผูเ้ กี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ผลการศึกษา พบว่า
ประชาชน และผูท้ เ่ี ข้ามาติดต่อกิจธุระอื่นใดในสถานทีส่ าธารณะ มีการรับรูเ้ กี่ยวกับกฎระเบียบ
หรือมาตรการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 62.50 มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ร้อยละ
100 และทีท่ ราบว่า สถานทีส่ าธารณะเป็นเขตปลอดบุหรีม่ เี พียงร้อยละ 43.75 สาหรับปญั หาจาก
การบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ยังไม่เคยเห็นมีใครถูกจับหรือถูกปรับเลยควรมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง มีการกวดขันและเข้มงวดโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ ส่วนผูท้ ท่ี างานอยู่
ในสถานทีส่ าธารณะ เจ้าของกิจการบริการ ร้านค้า มีการรับรูเ้ กี่ยวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการ
คุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ร้อยละ77.14 มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่
จะทราบว่า สถานทีส่ าธารณะเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ถึงร้อยละ 91.43 โดยทราบจากป้ายโฆษณา/
ป้ายประกาศมากทีส่ ุดร้อยละ 81.25
สุขมุ าลย์ ประสมศักดิ ์ (2556) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ปจั จัยและผลทีเ่ กี่ยวข้องกับการสูบ
บุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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โดยการวิจยั ในครัง้ นี้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปจั จัย และผลทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สูบบุหรี่ และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีข่ องนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพานคร
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาทีส่ ูบบุหรีเ่ รียนอยู่ค ณะบริหารธุรกิจมากที่สุด (ร้อยละ 28.1) อายุ
เฉลี่ย 21.29 ปี กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2 ร้อยละ 33.2 ได้รบั ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่า 3,000
บาท บิดามารดาอยู่ดว้ ยกัน ส่วนใหญ่บดิ าจะสูบบุหรีท่ ุกวัน มีบา้ งทีม่ ารดาสูบเป็ นบางครัง้ แต่ม ี
นักศึกษาส่วนใหญ่ทม่ี ารดาไม่สบู บุหรี่ อย่างไรก็ตามนักศึกษาทีส่ ูบบุหรีม่ กั มีเพื่อนสนิททีส่ ูบบุ หรี่
2 คน นักศึกษาที่สูบบุหรีเ่ ริม่ สูบบุหรีเ่ มื่ออายุ 16-18 ปี มากที่สุดถึงร้อยละ 30.7 เหตุท่สี ูบบุหรี่
เพราะอยากลอง และได้รบั บุหรีม่ วนแรกจากเพื่อนสนิท บุหรีท่ ่สี ูบเป็ นชนิดก้นกรอง และสูบทุก
วัน ส่ ว นใหญ่ จ ะสู บ บุ ห รี่เ มื่อ มีค วามเครีย ด โดยอัด ควัน บุ ห รี่เ ข้า ปอดทุ ก ครัง้ เมื่อ มีก ารสู บ
ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรีเ่ ดือนละ 101-500 บาท ถ้าอยู่ทส่ี ถานศึกษามักเข้าไปสูบในห้องน้ า จะ
ไม่สูบเมื่อเห็นป้ายห้ามหรือเป็ นเขต ปลอดบุหรี่ อีกทัง้ ส่วนใหญ่จะไม่สูบบุหรีต่ ่อหน้าผูป้ กครอง
ขณะอยูท่ บ่ี า้ น อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ สูบบุหรีเ่ คยเลิกสูบบุหรีถ่ งึ ร้อยละ 78.3 แต่เลิกสูบไม่ได้
เพราะเพื่อนหรือผูใ้ กล้ชดิ ยังสูบอยู่ แต่นักศึกษา ยังต้องการเลิกสูบบุหรี่ เพราะกลัวจะเป็ นมะเร็ง
ปอด มีอยู่บ้างที่นักศึกษาไม่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เพราะเห็นว่าสูบบุหรีท่ ุกวันก็ไม่มปี ญั หาอะไร
ส าหรับ นั ก ศึก ษาที่ต้อ งการเลิก สูบ บุ ห รี่นั น้ มีค วามต้อ งการให้ส ถาบัน หรือ หน่ ว ยงานอื่น ๆ
ช่วยเหลือในเรือ่ งการห้ามขายบุหรี่ เลิกผลิตบุหรี่ และจัดรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
นอกจากนี้ ตามการศึกษา พบว่า กระบวนการในการทาให้นกั ศึกษาสามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้นนั ้ มีแนวทางดังต่อไปนี้
1) กระทรวงสาธารณสุข ควรประสานให้เกิดการวางแผนร่วนกันกับสถานพยาบาลอื่นๆ
ในสังกัดภาคเอกชน และกระทรวงอื่นๆ รวมถึงร้ายขายยาทัวประเทศไทย
่
เพื่อขยายบริการเลิก
บุหรีใ่ ห้ครอบคลุมทัวถึ
่ ง และกาหนดมาตรฐานของระบบบริการเลิกบุหรี่ท่มี คี วามเป็ นไปได้ใน
การปฏิบตั ิ รวมถึงการบริการ Quit line สายด่วนซึง่ ควรมีค่าใช้จ่ายต่ าสุดเพื่อให้คนจนสามารถ
เข้าถึงได้
2) องค์การเภสัชกรรม ควรพัฒนายา และทางเลือกในการเลิกบุหรี่เพื่อลดการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มรี าคาแพง และสนับสนุ นการผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศทีผ่ ่านการ
คิดค้นวิจยั แล้วว่า มีประสิทธิผลในการช่วยให้เลิกบุหรี่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มรี าคาถูก และมีการใช้
อย่างแพร่หลายมากขึน้
3) รัฐบาล ควรมีการผลักดันให้บริการทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ผตู้ ดิ บุหรีส่ ามารถลดหรือ
เลิกบุหรีไ่ ด้ เป็ นบริการฟรีภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยถือเป็ นการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการเลิกบุหรีท่ ่เี ท่าเทียมกัน และควรให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ทม่ี คี ุณภาพ
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากควันบุหรี่ และการเรียกร้องสิทธิของผูไ้ ม่สูบบุหรีเ่ พื่อปกป้อง
ตนเองให้พน้ จากควันบุหรี่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเมื่อพบการละเมิดการสูบบุหรีใ่ นบริเวณ
ห้ามสูบ/พืน้ ทีส่ าธารณะ เป็นต้น
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ปรีชา อุปโยคิน และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษาวิจยั รูปแบบการควบคุมทางสังคม
เพื่อการเลิกสูบบุหรี่: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกับระบบการบริการ
สุขภาพ ของรัฐระดับชุมชน การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการควบคุมทาง
สังคม สาหรับการควบคุม ลด ละ และเลิกสูบบุหรีใ่ นระดับชุมชนและเพื่อสร้างกระบวนการ
เสริมสร้างการเลิกบุหรีโ่ ดยชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างคือ อาสาสมัครทีต่ อ้ งการเลิกสูบบุหรี่ ในตาบลศรีคา้ อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย โดย
ใช้การวิจยั แบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบตั กิ าร (Participation Action Research) และกระบวนการ
ควบคุมทางสังคม (Intervention) ระหว่างอาสาสมัครเลิกสูบบุหรี่ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีค้า ผลการวิจยั พบว่า การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการควบคุมทางสังคม คือ การให้ความรูด้ า้ นโทษภัยของ
บุหรี่ สามารถทาให้มผี เู้ ลิกสูบบุหรีไ่ ด้รอ้ ยละ 10.0 และผูท้ ย่ี งั สูบอยู่ลดจานวนการสูบลงจากเดิม
ร้อยละ 44.7 และยังคงสูบอยู่รอ้ ยละ 45.3 ซึง่ บุคคลทีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ด้นนั ้ มีความรูส้ กึ ชนะใจ
ตนเอง มีความเชื่อมันในตนเอง
่
และครอบครัวให้การยอมรับและทุกคนมีความยินดีในการลด
จานวนการสูบบุหรีล่ งและสามารถเลิกสูบบุหรีอ่ ย่างถาวร
ภูวดล เพ็ญนาดี (2556) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาปจั จัย และพฤติกรรมการ
สูบบุหรีข่ องนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2555 โดยการวิจยั ในครัง้ นี้ มี
การก าหนดวัต ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึ กษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2) เพื่อศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรีข่ องนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา พบว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ลาดับที่ 1
คือ ปจั จัยด้านจิต วิทยามีค่าเฉลี่ย 2.84 โดยที่ส ถิติข้อ มูล ที่เ กี่ยวกับการสูบบุหรี่มผี ลมากที่สุ ด
ค่าเฉลีย่ 2.92 ลาดับที่ 2 คือปจั จัยด้านสังคมมีค่าเฉลีย่ 2.81 โดยทีส่ มาชิกในครอบครัวสูบบุหรีม่ ี
ผลมากทีส่ ุดค่าเฉลีย่ 3.17 ลาดับ 3 คือ ปจั จัยด้านส่วนบุคคลมีค่าเฉลีย่ 2.79 โดยทีค่ วามเชื่อใน
เรื่องการสูบบุหรี่มผี ลมาที่สุดค่าเฉลี่ย 2.95 และลาดับที่ 4 คือปจั จัยด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ย
2.57 โดยทีค่ ่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรีม่ ผี ลมากที่สุดค่าเฉลี่ย 2.83 และผลการศึกษา
ทัศนิคติต่อการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 91 และไม่คดิ ที่จะเลิกสูบ
บุหรีร่ อ้ ยละ 9 สาเหตุอนั ดับแรกทีส่ ่วนมากคิดทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่ คือ การทีค่ นรอบข้างขอร้องให้
เลิกทัศนคติในเรือ่ งผลดี ผลเสียของกลุ่มตัวอย่างทาให้ทราบว่าร้อยละ 9 คิดว่ามีผลดี และร้อยละ
91 คิดว่ามีผลเสีย ทัศนคติในข้อดีของการสูบหรีก่ ลุ่มตัวอย่างคิดว่าข้อดีของการสูบบุหรี่ มาก
ที่สุ ดคือ ช่วยผ่ อนคลายความเครียด ทัศ นคติด้านข้อ เสียขอการสูบบุหรี่ในอันดับแรกนัน้ คือ
ทาลายสุขภาพของตนเอง

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีวิจยั
การวิจยั เรื่องการศึกษาเรื่อง “การรับรูข้ ่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงาน
ก่อ สร้างต่อ สื่อ รณรงค์ก ารเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 280,500คน (ข้อมูลสานักงานสถิตแิ ห่งชาติไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558) โดยเป็ นแรงงาน
ก่อสร้างทัง้ ชายและหญิงอายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไปและยินยอมเข้าร่วมวิจยั โดยในแต่ละสถานที่
ออกไปเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั จะกาชับให้ตอบตามความจริง
3.1.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ
ทราบจานวนประชากรโดยกาหนดความเชื่อมันไว้
่ ท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ตัวอย่างไว้ท่ี 5% ดังสูตรของทาโร ยามาเน่ Taro Yamane (1973, p. 125) ดังนี้
n

=

N
1+N (e)2

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = 0.05 ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
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แทนค่าในสูตรดังนี้
n

=

280,500
1+ 280,500 (0.05)2

N

=

399

ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากการคานวณเท่ากับ 399 ตัวอย่างเพื่อป้องกันค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วจิ ยั จึง สารองแบบสอบถาม 20 ราย และป้องกันความ
ผิดพลาดของการกรอกแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมด 420 ตัวอย่าง โดยคัดเลือกให้เหลือ 400 ชุด
3.1.3 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
วิ ธี ก ารที่ 1 ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ใช้ก ารเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่างแบบโควต้า (Quota
Sampling) โดยผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์จาแนกจากทุนจดทะเบียนประกอบการตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพื่อแยกขนาดบริษทั ก่อสร้าง คือ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็ นบริษทั ก่อสร้างขนาดเล็ก ทุนจด
ทะเบียน 2-5 ล้านบาท เป็ นบริษทั ก่อสร้างขนาดกลาง และทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทขึน้ เป็ น
บริษัท ก่ อ สร้า งขนาดใหญ่ หรือ ใช้ ห ลัก เกณฑ์เ กณฑ์ใ นการจัด อุ ต สาหกรรมตามกระทรวง
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้จานวนพนังงานหรือจานวนจ้างแรงงานจานวนเงินลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิ จานวน
ยอดขาย รายได้เป็ นเกณฑ์ คือ ธุรกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้าน
ธุรกิจขนาดกลางระหว่าง 50-200 คน และทุนจดทะเบียนระหว่าง 20-200 ล้าน ส่วนธุรกิจขนาด
ใหญ่ 200 คนขึน้ ไป ทุนจดทะเบียน 200 ล้านขึน้ ไป
ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบหาสัดส่วนตามขนาดของบริษทั ก่อสร้างเพื่อกาหนดจานวน
กลุ่มตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จาแนกตามขนาดบริษทั

ลาดับ

ขนาดของบริ ษทั

1

บริษทั ก่อสร้างขนาดเล็ก
- บริษทั 63 โซน เอ็นจิเนียริง่ จากัด
- บริษทั Xtra Supply จากัด

จานวน
จานวน
จานวน
บริ ษทั
แรงงานก่อสร้าง แบบสอบถาม
(คน)
(ชุด)
2
100
28
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลาดับ
2

3

ขนาดของบริ ษทั
บริษทั ก่อสร้างขนาดกลาง
- บริษทั ธินนั ธร จากัด
- บริษทั สยาม มาสเตอร์พซี
แอสเส็ท จากัด
บริษทั ก่อสร้างขนาดใหญ่
- บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
- บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
รวม

จานวน
บริ ษทั
2

จานวน
แรงงาน
ก่อสร้าง (คน)
400

จานวน
แบบสอบถาม
(ชุด)
112

2

1,000

280

6

1,500

420

วิ ธีการที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกบริษทั
ก่อสร้างโดยคัดเลือกตามเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ทเ่ี ป็ นกลุ่มก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ผูว้ จิ ยั ใช้ความสัมพันธ์ (Connection) ส่วนตัวทีร่ จู้ กั กับผูบ้ ริหารบริษทั ก่อสร้างประเภท
ก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งไม่มคี วามเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ประหยัดเวลาในการประสานงาน และ
ได้รบั อานวยความสะดวกจากเจ้าหน้าทีด่ แู ลตลอดการเก็บแบบสอบถาม จานวน 4 บริษทั ดังนี้
- บริษทั 63 โซน เอ็นจิเนียริง่ จากัด พืน้ ทีเ่ ขตราชเทวี
- บริษทั Xtra Supply จากัด พืน้ ทีเ่ ขตคลองเตย
- บริษทั ธินนั ธร จากัด พืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา
- บริษทั ศุภาลัย จากัด (มหาชน) พืน้ ทีเ่ ขตจตุจกั ร
2. ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ประเภทก่อสร้างบ้าน
และประเภทก่อสร้างอาคารพาณิชย์ โดยเข้าไปขออนุญาตหน้าไซต์งานทีก่ าลังก่อสร้าง ณ วันทีไ่ ป
เก็ บ แบบสอบถามโดยมิไ ด้ แ จ้ ง ล่ ว งหน้ า ก่ อ น ผู้ ว ิจ ัย มีก ารแนะน าตัว สถาบัน การศึ ก ษา
วัตถุประสงค์ในการวิจยั จานวนที่ต้องการเก็บ แบบสอบถาม และผู้วจิ ยั ได้รบั ความร่วมมือจาก
ผูจ้ ดั การและหัวหน้าในไซต์งานร่วมทาแบบสอบถามด้วย จานวน 2 บริษทั ดังนี้
- บริษทั สยาม มาสเตอร์พซี แอสเส็ท จากัด พืน้ ที่ เขตบางนา
- บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) พืน้ ที่ เขตประเวศ
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3.2 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

ตัวแปรต้น
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable

ปจั จัยทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้

การับรูข้ ่าวสาร
ของกลุ่มแรงงาน
ผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่

ทัศนคติ
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
ทีม่ ตี ่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่

พฤติกรรม
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
มีผลต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจยั คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยกาหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้โดย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างจานวน
10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
1) เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
เพศชาย
เพศหญิง
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2) อายุ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงอายุ
18-22 ปี
23-27
28-33
34 ปีขน้ึ ไป
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
3) สถานภาพสมรสแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า /แยก
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
4) ระดับการศึกษา แบ่งตามระบบการศึกษาสากลจาแนกดังนี้
ต่ากว่าประถมศีกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา หรือปวส.ขึน้ ไป
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scal)
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5) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
6) ระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
ระยะ 1 ปี
ระยะ 2 ปี
ระยะ 2 ปี
ระยะ 4 ปีขน้ึ ไป
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
7) อายุทเ่ี ริม่ สูบบุหรี่ แบ่งออกเป็น 4 ช่วงอายุ
10-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
8) เหตุใดท่านเริม่ สูบบุหรี่ (สามารถตอบได้หลายข้อ)
ทดลองสูบ
สูบตามเพื่อน/เพื่อนชักชวนให้สบู
เพื่อความโก้เก๋ เทห์
เพื่อแสดงความเป็นผูใ้ หญ่
เพื่อเข้าสังคม
ตามอย่างคนในครอบครัว
เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ซึง่ ให้ผตู้ อบสามารถเลือกได้หลายข้อ (Multiple Choice) โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
9) ท่านซือ้ บุหรีจ่ ากทีใ่ ด (สามารถตอบได้หลายข้อ)
ท่านซือ้ บุหรีจ่ ากทีใ่ ด
ร้านค้าในแคมป์ก่อสร้าง
ร้านค้าสะดวกซือ้ 24 ชัวโมง
่
ร้านค้าทัวไป/ร้
่ านโชห่วย
หาบเร่แผงลอย
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เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ซึง่ ให้ผตู้ อบสามารถเลือกได้หลายข้อ (Multiple Choice) โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
10) ปกติท่านสูบบุหรีม่ วนต่อวันแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
จานวน 1-5 มวนต่อวัน
จานวน 6-10 มวนต่อวัน
จานวน 11-15 มวนต่อวัน
จานวน 16-20 มวนต่อวัน
จานวน 21 มวนขึน้ ไปต่อวัน
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อ รณรงค์ไม่สูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างได้แก่ สื่อมวลชน สื่อใหม่ สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล
11) การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรีส่ ่อื มวลชนด้านการเปิดรับแบ่งออกเป็น
10 ข้อ
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อโทรศัพท์มอื ถือ
สื่อโปสเตอร์
สื่อป้ายสติก๊ เกอร์
สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
สื่อกิจกรรมรณรงค์
สื่อบุคคลในครอบครัว
สื่อบุคคลในทีท่ างาน
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ซึง่ ให้ผตู้ อบสามารถเลือกได้หลายข้อ (Multiple Choice)
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
12) การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรีส่ ่อื มวลชน ด้านความถีใ่ นการเปิดรับแบ่ง
ออกเป็ น 10 ข้อ โดยเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5 = เห็นมากกว่า
31 ครัง้ ) (4 = เห็น 21-30 ครัง้ ) (3 = เห็น 11-20 ครัง้ ) (2 = เห็น 1-10 ครัง้ ) (1 = ไม่เคยเห็น)
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อโทรศัพท์มอื ถือ
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สื่อโปสเตอร์
สื่อป้ายสติก๊ เกอร์
สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
สื่อกิจกรรมรณรงค์
สื่อบุคคลในครอบครัว
สื่อบุคคลในทีท่ างาน
การแปลผลการวิจยั ในแต่ละระดับชัน้ ใช้สตู รการคานวณช่วงกว้างของชันดังนี้ (มัลลิกา
บุนนาค, 2542: 29)
อันตรภาคชัน้ =
จานวนชัน้
=
=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
5-1
5
0.80

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถึง เห็นมากกว่า 31 ครัง้
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถึง เห็น 21-30 ครัง้
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถึง เห็น 11-20 ครัง้
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง เห็น 1-10 ครัง้
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึง ไม่เคยเห็นสื่อรณรงค์
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามทัศนคติทม่ี ผี ลต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ เป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5 = ชอบมากที่สุด) (4 = ชอบ)
(3 = เฉยๆ) (2 = ชอบน้อย) (1 = ไม่ชอบ)
13) ทัศนคติทม่ี ตี ่อการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่จานวน 10 ข้อ
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อโทรศัพท์มอื ถือ
สื่อโปสเตอร์
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สื่อป้ายสติก๊ เกอร์
สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
สื่อกิจกรรมรณรงค์
สื่อบุคคลในครอบครัว
สื่อบุคคลในทีท่ างาน
การแปลผลการวิจยั ในแต่ละระดับชัน้ ใช้สตู รการคานวณช่วงกว้างของชันดังนี้ (มัลลิกา
บุนนาค, 2542: 29)
อันตรภาคชัน้ =
จานวนชัน้
=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด

=

5-1
5
0.80

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความชอบมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความชอบ
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความเฉยๆ
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความชอบน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความไม่ชอบ
ส่วนที่ 4 การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ เป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (5 = เลิกสูบบุหรี)่ (4 = อาจเลิกสูบบุหรี่)
(3 = ไม่แน่ใจ) (2 = สูบบุหรีน่ ้อยลง) (1 = ไม่เลิกสูบบุหรี)่
14) การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่หรือไม่แบ่งออกเป็ น
10 ข้อ
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อโทรศัพท์มอื ถือ
สื่อโปสเตอร์

59
สื่อป้ายสติก๊ เกอร์
สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
สื่อกิจกรรมรณรงค์
สื่อบุคคลในครอบครัว
สื่อบุคคลในทีท่ างาน
การแปลผลการวิจยั ในแต่ละระดับชัน้ ใช้สตู รการคานวณช่วงกว้างของชันดังนี้ (มัลลิกา
บุนนาค, 2542: 29)
อันตรภาคชัน้ =
จานวนชัน้
=
=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
5-1
5
0.80

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถึง พฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่
ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถึง พฤติกรรมอาจเลิกสูบบุหรี่
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถึง พฤติกรรมไม่แน่ใจทีจ่ ะเลิกสูบบุหรี่
ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง พฤติกรรมสูบบุหรีน่ ้อยลง
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถึง พฤติกรรมไม่เลิกสูบบุหรี่

3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
3.4.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity)
การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงตามประเด็นการศึกษาและสอดคล้องกับ
ทฤษฎีท่ใี ช้เป็ นกรอบของการวิจยั ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการวิจยั แล้วนาแบบสอบถามทีแ่ ก้ไข
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบก่อนเก็บข้อมูลจริง
3.4.2 การหาความเชื่อมัน่ (Reliability)
เมื่อนาแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบว่ามีความเทีย่ งตรงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานคร อีกส่วนหนึ่งจานวน 30 คน เพื่อทดสอบความน่าเชื่อมันของแบบสอบถามก่
่
อน
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นาไปใช้เก็บข้อมูลจริง โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า (α-Coefficient ) ด้วยวิธกี ารคานวณ
ของครอนบัค (Cronbach) ค่าอัลฟ่าทีไ่ ด้จะแสดงถึงระดับของความคงทีข่ องแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤1 ถ้ามีค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่าสูงจะถือว่ามีความน่ าเชื่อถือสูง โดยค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟ่าทีย่ อมรับได้ตอ้ งมีค่ามากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) แสดงว่ามีความเชื่อมันสู
่ ง ซึง่ ในงานวิจยั
นี้ได้ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่าดังนี้
ส่วนที่ 2. การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นด้านความถี่ = 0.717
ส่วนที่ 3. ทัศนคติทม่ี ตี ่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีร่ ะหว่างปี พ.ศ. 2557-2558
= 0.926
ส่วนที่ 4 ทัศนคติทม่ี ตี ่อสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรีข่ องท่าน
หรือไม่ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 = 0.979
จากค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่าของทัง้ สามส่วนได้แก่ ส่วนที่ 2. การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์
การเลิกสูบบุหรีใ่ นด้านความถี่ ส่วนที่ 3 ทัศนคติท่มี ตี ่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกบุหรี่ และ
ส่วนที่ 4.ทัศนคติทม่ี ตี ่อสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า
มากกว่า 0.7 แสดงว่า แบบสอบถามทัง้ สามส่วนมีความน่าเชื่อถือสามารถนามาใช้เป็ นเครื่องมือใน
การวิจยั ครัง้ นี้ได้

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งดังนี้
ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ผู้ศกึ ษาได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์เมษายน พ.ศ. 2559 จานวน 400 ชุด เป็ นไปตามจานวนทีก่ าหนด และผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีด่ ว้ ยตัวเอง
และถามค าถามแบบสอบถามตัว ต่ อ ตัว กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งตอบ โดยผู้ว ิจ ยั ท าเครื่อ งหมายลงใน
แบบสอบถามตามคาตอบทีก่ ลุ่มตัวอย่างตอบ
ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาการรับรูข้ ่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลที่มผี ู้จดั ทาและรวบรวมไว้จากหน่ วยงานต่างๆ เช่น รายงานการวิจยั หนังสือ
วารสาร สื่อสิง่ พิมพ์ และเว็บไซต์ทเ่ี กี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการกาหนดกรอบความคิด
ในการวิจยั ครัง้ นี้ และอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจยั
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3.6 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1) ผูว้ จิ ยั จะคัดเลือกบริษทั ทีใ่ ห้ความร่วมมือและอนุ ญาตให้เข้าไปเก็แบบสอบถามในไซต์
งานก่อสร้างจานวน 6 บริษทั ตามทีก่ าหนดไว้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ก่อสร้างมีความประสงค์ขอหนังสือ
ไว้เป็นหลักฐานผูว้ จิ ยั จะขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยในการทาวิจยั
2) นาเสนอแบบสอบถามต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจแก้ไขแล้วนาไปปรับปรุง
ก่อนหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α-Coefficient)
3) หลังจากแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามผูว้ จิ ยั จะนาแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อนามาทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
4) หลังจากทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ยั ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
และเป็นผูถ้ ามคาถามตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ทาเครือ่ งหมายลงในแบบสอบถามตามที่
กลุ่มตัวอย่างตอบ
5) ผู้ว ิจยั นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อ นาไปตรวจให้ค ะแนนตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
6) นาคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์คานวณ
สถิตสิ าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows)

3.7 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งสถิ ติ
การวิจยั เรื่อ งการรับรู้ข่าวสาร ทัศ นคติและพฤติกรรมของกลุ่ มแรงงานก่ อ สร้างต่ อ สื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผูว้ จิ ยั ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Means) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยาย
ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรูข้ า่ วสารและทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)ผู้วจิ ยั ใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบความแตกต่างในการรับรูข้ ่าวสารและ
ทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ตามลักษณะประชากรนอกจากนี้ผวู้ จิ ยั
ได้ใช้ส มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ทดสอบความสัมพันธ์ของการรับรูข้ ่าวสารและทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรีโ่ ดยตัง้ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 โดยแบ่งออกตามสมมติฐานดังนี้
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สมมติ ฐานงานวิ จ ัย ที่ 1:
ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้า งใน
กรุงเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีข่ องกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
*ลักษณะทางประชากรมีดงั นี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
1. ใช้ t-test เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านเพศแตกต่างกัน โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติ T test
2 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
2. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ใน
การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านอายุแตกต่างกัน โดยการ
ทดสอบด้วยค่าสถิติ F test 4 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
3. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ใน
การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ทม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านสถานภาพแตกต่างกัน โดย
การทดสอบด้วยค่าสถิติ F test 3 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
4. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ใน
การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน
โดยทดสอบด้วยค่าสถิติ F test 6 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
5. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ใน
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านระดับรายได้แตกต่างกัน โดย
ทดสอบด้วยค่าสถิติ F test 5 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติ ฐานงานวิ จ ัย ที่ 2:
ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้ า งใน
กรุ ง เทพมหานครที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ทัศ นคติ ข องกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้ า งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
*ลักษณะทางประชากรมีดงั นี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
1. ใช้ t-test เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติต่อ สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ท่มี ี
ลักษณะทางประชากรด้านเพศแตกต่างกัน โดยทดสอบด้วยค่าสถิติ T test 2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อ
กันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
2. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติต่ อ
สื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านอายุแตกต่างกัน โดยทดสอบด้วยค่าสถิติ F test
4 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
3. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติต่อ
สื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านสถานะภาพแตกต่างกัน โดยทดสอบด้วยค่าสถิติ
F test 3 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
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4. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับทัศนคติต่อ
สื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ่มี ลี กั ษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยทดสอบด้วย
ค่าสถิติ F test 6 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
5. ใช้ ANOVA (Analysis of Variance) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติต่อ
สื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านระดับรายได้แตกต่างกัน โดยทดสอบด้วยค่าสถิติ
F test 5 กลุ่มทีเ่ ป็นอิสระต่อกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติ ฐ านงานวิ จ ัย ที่ 3:
การรับ รู้ข่า วสารผ่ า นสื่อ ของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้า งใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
1. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์ กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อ
โทรทัศน์ทร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05
2. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุท่ี
ระดับนัยสาคัญ 0.05
3. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อ
หนังสือพิมพ์ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
4. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภท
สื่อโทรศัพท์มอื ถือ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
5. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรู้ ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์ กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อ
โปสเตอร์ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
6. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อ
ป้ายสติก๊ เกอร์ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
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7. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ กับความเชื่อถือต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
8. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์เลิกบุหรี่ กับความเชื่อถือต่อ ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์เลิกบุหรี่ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
9. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุห รี่ ประเภทสื่อ บุค คลในครอบครัว กับความเชื่อ ถือ ต่ อ ระดับทัศ นคติต่ อ สื่อ รณรงค์เ ลิก บุห รี่
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
10. ใช้สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุ ห รี่ ประเภทสื่อ บุ ค คลในที่ท างาน กับ ความเชื่อ ถือ ต่ อ ระดับ ทัศ นคติต่ อ สื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่
ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติ ฐานงานวิ จ ยั ที่ 4: ทัศ นคติของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้า งในกรุง เทพมหานครมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ ใช้สมั ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ และการเปิดรับสื่อทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การเลิกสูบบุหรีท่ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่อง “การรับรูข้ ่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแรงงานก่อสร้างจานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอ
ตามความมุง่ หมายของการวิจยั โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 5 ส่วน ตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากร
ส่วนที่ 2 การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่
ส่วนที่ 3 ทัศนคติทม่ี ตี ่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่
ส่วนที่ 4 การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน (ใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน)

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
390
97.5
10
2.5
400
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายทีส่ บู บุหรีจ่ านวน 390 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.5 และเพศหญิงทีส่ บู บุหรีจ่ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 22 ปี
23 – 27 ปี
28 – 33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
83
84
112
121
400

ร้อยละ
20.75
21
28
30.25
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุ 34 ปีขน้ึ ไป โดยมีจานวน 121 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมาคือ อายุ 28-33 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 อายุ 23-27
ปี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.9 และกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนน้อยที่สุด อายุ 18-22 ปี
จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศีกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา หรือปวส.ขึน้ ไป
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
25
6.3
194
48.5
136
34.0
25
6.3
9
2.3
11
2.8
400
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา ประถมศึกษาโดยมี
จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.0 ต่ากว่าประถมศีกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. มีจานวนเท่ากัน 25
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 สูงกว่าอนุ ปริญญา หรือปวส.ขึน้ ไป จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
และกลุ่มตัวอย่างทีม่ นี ้อยทีส่ ุด อยู่ในการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุ ปริญญา จานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อื่นๆ
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
4
1.0
143
35.8
207
51.8
43
10.8
3
8
400
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000
บาท จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,001-10,000
บาท จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 15,001 บาท จานวน
43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 1.0 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้จานวนน้อยทีส่ ุด อื่นๆ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย / หย่าร้าง
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
98
275
27
400

ร้อยละ
24.5
68.8
6.8
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรส มีจานวน 275 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 และและกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ จี านวนน้อยทีส่ ุด สถานภาพ หม้าย / หย่าร้าง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง
ระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
อื่นๆ
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
54
13.5
103
25.75
104
26.0
135
33.75
4
1
400
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง 4 ปี มี
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ ระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง 3 ปี จานวน 104
คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง 2 ปี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8
ระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง 1 ปี จานวน 13.5 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 และและกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
จานวนน้อยทีส่ ุด ในระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้างมากกว่า 4 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงอายุทเ่ี ริม่ สูบบุหรี่
ช่วงอายุทเ่ี ริม่ ต้นสูบบุหรี่
10-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
163
40.8
195
48.8
36
9.0
6
1.5
400
100

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุ 16-20 ปี มีจานวน 195 คน คิด
เป็ นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ อายุ 10-15 ปี จานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 อายุ 21-25
ปี จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนน้อยทีส่ ุดโดยเริม่ สูบบุหรี่ อายุ
26-30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสาเหตุทเ่ี ริม่ สูบบุหรี่
สาเหตุทเ่ี ริม่ สูบบุหรี่
ทดลองสูบ
สูบตามเพื่อน
เพื่อความโก้เก๋ เท่
เพื่อแสดงความเป็นผูใ้ หญ่
เพื่อเข้าสังคม
ตามอย่างคนในครอบครัว
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
227
35.4
230
35.8
18
2.8
10
1.6
113
17.6
44
6.9
400
100

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เริม่ สูบบุหรีจ่ ากการ ทดลองสูบ มีจานวน
227 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.4 รองลงมาคือ สูบตามเพื่อน มีจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8
สูบเพื่อเข้าสังคมมีจานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.6 ตามอย่างคนในครอบครัว จานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.9 เพื่อความโก้เก๋ เท่ มีจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
จานวนน้อยทีส่ ุด โดยการสูบบุหรีเ่ พื่อแสดงความเป็นผูใ้ หญ่ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานทีซ่ อ้ื บุหรี่
สถานทีซ่ อ้ื บุหรี่
ร้านค้าในแคมป์ก่อสร้าง
ร้านค้าสะดวกซือ้
ร้านค้าทัวไป/โชห่
่
วย
หาบเร่แผงลอย
รวม
หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
82
12.9
200
31.5
343
54.1
9
1.4
400
100
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซ้อื บุหรี่จากร้านค้าทัวไป/โชห่
่
วย มี
จานวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมา ร้านค้าสะดวกซือ้ มีจานวน 200 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.5 ร้านค้าในแคมป์ก่อสร้าง มีจานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.9 และกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
จานวนน้อยทีส่ ุดซือ้ บุหรีจ่ ากหาบเร่แผงลอ มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจานวนสูบบุหรีต่ ่อวัน/
มวน
จานวนสูบบุหรี่
ต่อวัน/มวน
1-5 มวนต่อวัน
6-10 มวนต่อวัน
11-15 มวนต่อวัน
16-20 มวนต่อวัน
21 มวนขึน้ ไปต่อวัน
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
79
19.8
185
46.3
40
10.0
87
21.8
9
2.3
400
100

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สูบบุหรี่ 6-10 มวนต่อวัน มีจานวน
185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ สูบบุหรี่ 16-20 มวนต่อวัน มีจานวน 87 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.8 สูบบุหรี่ 1-5 มวนต่อวัน มีจานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8 สูบบุหรี่ 11-15
มวนต่อวันจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนน้อยทีส่ ุดสูบบุหรี่ 21
มวนขึน้ ไปต่อวัน มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิ กสูบบุหรี่
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่
เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
โทรศัพท์มอื ถือ
โปสเตอร์
ป้ายสติก๊ เกอร์
ภาพและข้อความบนซองบุหรี่
กิจกรรมรณรงค์
บุคคลในครอบครัว
บุคคลในทีท่ างาน
รวม

ลักษณะทางประชากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
368
13.9
215
8.1
249
9.4
169
6.4
183
6.9
382
14.4
387
14.6
262
9.9
312
11.8
122
4.6
2,649
100

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.11 พบว่า การเปิดรับโดยรวมทัง้ 10 สื่อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ การ
เปิดรับ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 14.6 มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อป้าย
สติก๊ เกอร์ คิดเป็ นร้อยละ 14.4 สื่อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 13.9 สื่อบุคคลในครอบครัว คิดเป็ น
ร้อยละ 11.8 สื่อกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 9.9 สื่อหนังสือพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 9.4 สื่อวิทยุ คิด
เป็นร้อยละ 8.1 สื่อโปสเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 6.9 สื่อโทรศัพท์มอื ถือ คิดเป็ นร้อยละ 6.4 และกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ จี านวนน้อยทีส่ ุดเป็นประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน คิดเป็นร้อยละ 4.6
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกตามความถีใ่ นการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่

ประเภทสือ่
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
โทรศัพท์มอื ถือ
โปสเตอร์
ป้ายสติก๊ เกอร์
ภาพและ
ข้อความ
บนซองบุหรี่
กิจกรรมรณรงค์
บุคคลใน
ครอบครัว
บุคคลใน
ทีท่ างาน

ความถีใ่ นการเปิ ดรับข่าวสาร
เปิ ดรับ เปิ ดรับ เปิ ดรับ เปิ ดรับ ไม่เคย
มากกว่า 21-30 11-20 1-10 เปิ ดรับ ค่า
เฉลีย่
31 ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
สือ่
64
83
155
79
19
(16)
(20.8) (38.8) (19.8) (4.8) 3.24
30
93
73
64
140
(7.5)
(23.3) (18.3) (16.0) (35.0) 2.52
27
101
86
75
111 2.65
(6.8)
(25.3) (21.5) (18.8) (27.8)
17
27
64
75
217 1.88
(4.3)
(6.8) (16.0) (18.8) (54.3)
9
15
82
114
180 1.90
(2.3)
(3.8) 20.5) (28.5) (45.0)
154
143
73
15
14
4.02
(38.5) (35.8) (18.3) (3.8)
(3.5)
253
(63.3)

108
(27.0)

14
(3.5)

16
(4.0)

9
(2.3)

23
(5.8)
64
(16.0)
19
(4.8)

24
(6.0)
75
(18.8)
24
(6.0)

37
(9.3)
126
(31.5)
42
(10.5)

176
(44.0)
76
(19.0)
80
(20.0)

140
(35.0)
59
(14.8)
235
(58.8)

ค่า
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
1.088
1.367
1.303
1.159
1.000
1.018

4.45

1.911

2.04

1.098

3.02

1.269

1.78

1.147

ระดับการ
เปิ ดรับ
เฉลีย่
มาก
(3)
ปานกลาง
(6)
ปานกลาง
(5)
น้อย
(9)
น้อย
(8)
มาก
(2)
มากทีส่ ดุ
(1)
น้อย
(7)
ปานกลาง
(4)
น้อยทีส่ ดุ
(10)

จากตารางที่ 4.12 ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ โดยรวมทัง้ 10
สื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มคี วามถี่ในการเปิ ดรับสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิด
เป็นร้อยละ 4.45 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ คิดเป็ นร้อยละ
4.02 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับมาก สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับมาก
สื่อบุคคลในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 3.02 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง สื่อหนังสือพิมพ์
คิดเป็ นร้อยละ 2.65 ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง สื่อวิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 2.52 ซึง่ เป็ น
ค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง สื่อกิจกรรมรณรงค์ คิดเป็ นร้อยละ 2.04 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับน้อย
สื่อโปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 1.90 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับน้อย สื่อโทรศัพท์มอื ถือ คิดเป็นร้อยละ
1.88 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับน้อย และสื่อบุคคลในทีท่ างานมีความถี่ในการเปิ ดรับสื่อน้อยทีส่ ุด
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับน้อยทีส่ ุด
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติ ที่มีต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิ กสูบบุหรี่
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จาแนกตามทัศนคติทม่ี ตี ่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่
ระดับความคิดเห็น
ประเภทสือ่
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
โทรศัพท์มอื ถือ
โปสเตอร์
ป้ายสติก๊ เกอร์
ภาพและ
ข้อความ
บนซองบุหรี่
กิจกรรมรณรงค์
บุคคลใน
ครอบครัว
บุคคลทีท่ างาน

ชอบ
ทีส่ ดุ

ชอบ

เฉยๆ

ชอบ ไม่ชอบ ค่า
น้อย เลย เฉลีย่

148
(37)
85
(21.3)
85
(21.3)
62
(15.5)
111
(27.8)
120
(30)

167
(41.8)
145
(36.3)
136
(34.0)
124
(31.0)
158
(39.5)
151
(37.8)

73
(18.3)
138
(34.5)
154
(3.85)
192
(48.0)
113
(28.3)
110
(27.5)

4
(1)
19
(4.8)
13
(3.3)
11
(2.8)
10
(2.5)
6
(1.5)

8
(2)
11
(2.8)
12
(3.0)
11
(2.8)
8
(2.5)
13
(13.3)

113
(28.3)

121
(30.8)

75
(18.8)

17
(4.3)

74
(18.5)

87
(21.8)
104
(26.0)
66
(16.5)

130
(32.5)
159
(39.8)
145
(36.3)

163
(40.8)
113
(28.3)
156
(39.0)

7
(1.8)
9
(2.3)
15
(3.8)

13
(3.3)
15
(3.8)
18
(4.5)

ค่า
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

4.11

0.873

3.70

0.963

3.67

0.945

3.54

0.997

3.89

0.910

3.90

0.959

3.45

1.419

3.68

0.941

3.82

0.970

3.57

0.981

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
(1)
มาก
(5)
มาก
(7)
มาก
(9)
มาก
(3)
มาก
(2)
มาก
(10)
มาก
(6)
มาก
(4)
มาก
(8)

จากตารางที่ 4.13 การเปิดรับสื่อที่มตี ่อทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่โดยรวมทัง้ 10
สื่อ พบว่า มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทัง้ หมด โดยมี สื่อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 4.11 อันดับแรก
รองลงมาคือ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.90 สื่อโปสเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.89 สื่อบุคคล
ในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 3.82 สื่อวิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 3.70 สื่อกิจกรรมรณรงค์ คิดเป็ นร้อย
ละ 3.68 สื่อหนังสือพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 3.67 สื่อบุคคลในที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 3.57สื่อ
โทรศัพท์มอื ถือ คิดเป็ นร้อยละ 3.54 และสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 3.45
น้อยทีส่ ุด
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ส่วนที่ 4 ทัศนคติ ที่มีต่อสื่อรณรงค์เลิ กสูบบุหรี่มีผลต่อพฤติ กรรมเลิ กสูบบุหรี่
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จาแนกตามการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
อาจ
เลิก
ประเภทของสือ่
สูบบุหรี่ เลิกสูบ
บุหรี่
67
126
โทรทัศน์
(16.8) (31.5)
56
103
วิทยุ
(14.0) (25.8)
55
100
หนังสือพิมพ์
(13.8) (25)
50
87
โทรศัพท์มอื ถือ
(12.5) (21.8)
61
103
โปสเตอร์
(15.3) (25.8)
61
104
ป้ายสติก๊ เกอร์
(15.3) (26)
ภาพและข้อความ
69
128
บนซองบุหรี่
(17.3) (32)
56
105
กิจกรรมรณรงค์
(14) (26.3)
บุคคลใน
87
129
ครอบครัว
(21.8) (32.3)
64
107
บุคคลในทีท่ างาน (16.0) (26.8)

ระดับความคิดเห็น
ไม่
แน่ใจ

สูบ
ไม่เลิก ค่า
น้อยลง สูบบุหรี่ เฉลีย่

84
(21)
101
(25.3)
112
(28)
123
(30.8)
97
(24.3)
64
(16)
60
(15)
112
(28)
64
(16)
101
(25.3)

104
(26)
100
(25)
95
(23.8)
90
(22.5)
95
(23.8)
147
(36.8)
120
(30)
88
(22)
101
(25.3)
106
(26.5)

19
(4.8)
40
(10.0)
38
(9.5)
50
(12.5)
44
(11)
24
(6.0)
23
(5.8)
39
(9.8)
19
(4.8)
22
(5.5)

ค่า
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

3.30

1.163

3.09

1.210

3.10

1.188

2.99

1.203

3.11

1.240

3.08

1.215

3.25

1.217

3.13

1.192

3.41

1.213

3.21

1.162

ระดับ
ปานกลาง
(2)
ปานกลาง
(8)
ปานกลาง
(7)
ปานกลาง
(10)
ปานกลาง
(6)
ปานกลาง
(9)
ปานกลาง
(3)
ปานกลาง
(5)
มาก
(1)
ปานกลาง
(4)

จากตารางที่ 4.14 การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
โดยรวมจานวนทัง้ 10 ประเภทสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อ
รณรงค์มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ผ่าน สื่อบุคคลในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 3.41 ซึง่
เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับมาก รองลงมาสื่อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ซึง่ เป็ นค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 3.25 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับปาน
กลาง สื่อบุคคลในทีท่ างาน คิดเป็ นร้อยละ 3.21ซึ่งเป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง สื่อกิจกรรม
รณรงค์ คิดเป็นร้อยละ 3.13 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง สื่อโปสเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.11
ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง สื่อหนังสือพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 3.10 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับ
ปานกลาง สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.09 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ คิด
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เป็ นร้อยละ 3.08 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนน้อยทีส่ ุดโดยมี
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ผ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ คิดเป็ น
ร้อยละ 2.99 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง

ส่วนที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐ านงานวิ จ ัย ที่ 1: ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้า งใน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีข่ อง
กลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
*ลักษณะทางประชากรมีดงั นี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ตารางที่ 4.15 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่ใช่
30
(93.80%)
2
(6.30%)
32
(100.00%)

สื่อโทรทัศน์
ใช่
323
(87.80%)
45
(12.20%)
368
(100.00%)

รวม
353
(88.30%)
47
(11.80%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

1.015 0.314

จากตารางที่ 4.15 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่าน
สื่อโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตารางที่ 4.16 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่ใช่
159
(45.04%)
26
(55.32%)
185
(46.25%)

สื่อวิทยุ
ใช่
194
(54.96%)
21
(44.68%)
215
(53.75%)

รวม
353
(100.00%)
47
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

1.762

0.184

จากตารางที่ 4.16 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
วิทยุ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.17 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่ใช่
128
(36.26%)
23
(48.94%)
151
(37.75%)

สื่อหนังสือพิมพ์
ใช่
รวม
225
353
(63.74%)
(100.00%)
24
47
(51.06%)
(100.00%)
249
400
(62.25%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

2.836

0.092

จากตารางที่ 4.17 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตารางที่ 4.18 เพศ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่ใช่
205
(58.07%)
26
(55.32%)
231
(57.75%)

โทรศัพท์มอื ถือ
ใช่
148
(41.93%)
21
(44.68%)
169
(42.25%)

รวม
353
(100.00%)
47
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

0.129 0.719

จากตารางที่ 4.18 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
โทรศัพท์มอื ถือไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.19 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่ใช่
188
(53.26%)
29
(61.70%)
217
(54.25%)

สื่อโปสเตอร์
ใช่
165
(46.74%)
18
(38.30%)
183
(45.75%)

รวม
353
(100.00%)
47
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

1.192

0.275

จากตารางที่ 4.19 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
โปสเตอร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตารางที่ 4.20 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ไม่ใช่
15
(4.25%)
2
(4.26%)
17
(4.25%)

สื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ใช่
รวม
338
353
(95.75%)
(100.00%)
45
47
(95.74%)
(100.00%)
383
400
(95.75%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

0.000

0.998

จากตารางที่ 4.20 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
ป้ายสติก๊ เกอร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.21 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
ไม่ใช่
ใช่
รวม
10
343
353
(2.83%)
(97.17%)
(100.00%)
2
45
47
(4.26%)
(95.74%)
(100.00%)
12
388
400
(3.00%)
(97.00%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

0.288

0.591

จากตารางที่ 4.21 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
ภาพและข้อความบนซองบุหรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

79
ตารางที่ 4.22 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

สื่อกิจกรรมรณรงค์
ไม่ใช่
ใช่
รวม
119
234
353
(33.71%)
(66.29%)
(100.00%)
18
29
47
(38.30%)
(61.70%)
(100.00%)
137
263
400
(34.25%)
(65.75%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

0.388

0.534

จากตารางที่ 22 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
กิจกรรมรณรงค์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.23 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

สื่อบุคคลในครอบครัว
ไม่ใช่
ใช่
รวม
78
275
353
(22.10%)
(77.90%)
(100.00%)
9
38
47
(19.15%)
(80.85%)
(100.00%)
87
313
400
(21.75%)
(78.25%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

0.212

0.645

จากตารางที่ 4.23 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
บุคคลในครอบครัว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

80
ตารางที่ 4.24 เพศ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

สื่อบุคคลในทีท่ างาน
ไม่ใช่
ใช่
รวม
241
112
353
(68.27%)
(31.73%)
(100.00%)
37
10
47
(78.72%)
(21.28%)
(100.00%)
278
122
400
(69.50%)
(30.50%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

2.137

0.144

จากตารางที่ 4.24 พบว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
บุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.25 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
10
(12.05%)
4
(4.76%)
7
(6.25%)
11
(9.09%)
32
(8.00%)

สื่อโทรทัศน์
ใช่
73
(87.95%)
80
(95.24%)
105
(93.75%)
110
(90.91%)
368
(92.00%)

รวม
83
(100.00%)
84
(100.00%)
112
(100.00%)
121
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

3.706

0.295

จากตารางที่ 4.25 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
โทรทัศน์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

81
ตารางที่ 4.26 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
58
(69.88%)
37
(44.05%)
49
(43.75%)
41
(33.88%)
185
(46.25%)

สื่อวิทยุ
ใช่
25
(30.12%)
47
(55.95%)
63
(56.25%)
80
(66.12%)
215
(53.75%)

รวม
83
(100.00%)
84
(100.00%)
112
(100.00%)
121
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

26.530 0.000*

จากตารางที่ 4.26 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
วิทยุ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.27 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
50
(60.24%)
27
(32.14%)
27
(24.11%)
47
(38.84%)
151
(37.75%)

สื่อหนังสือพิมพ์
ใช่
33
(39.76%)
57
(67.86%)
85
(75.89%)
74
(61.16%)
249
(62.25%)

รวม
83
(100.00%)
84
(100.00%)
112
(100.00%)
121
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

27.923 0.000*

จากตารางที่ 4.27 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

82
ตารางที่ 4.28 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
22
(26.51%)
42
(50.00%)
72
(64.29%)
95
(78.51%)
231
(57.75%)

สื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ใช่
61
(73.49%)
42
(50.00%)
40
(35.71%)
26
(21.49%)
169
(42.25%)

รวม
83
(100.00%)
84
(100.00%)
112
(100.00%)
121
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

58.613 0.000*

จากตารางที่ 4.28 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
โทรศัพท์มอื ถือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.29 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
63
(75.90%)
46
(54.76%)
58
(51.79%)
50
(41.32%)
217
(54.25%)

สื่อโปสเตอร์
ใช่
20
(24.10%)
38
(45.24%)
54
(48.21%)
71
(58.68%)
183
(45.75%)

รวม
83
(100.00%)
84
(100.00%)
112
(100.00%)
121
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

24.111

0.000*

จากตารางที่ 4.29 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
โปสเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

83
ตารางที่ 4.30 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
4
(4.82%)
2
(2.38%)
4
(3.57%)
7
(5.79%)
17
(4.25%)

สื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ใช่
79
(95.18%)
82
(97.62%)
108
(96.43%)
114
(94.21%)
383
(95.75%)

รวม
83
(100.00%)
84
(100.00%)
112
(100.00%)
121
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

1.615

0.656

จากตารางที่ 4.30 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
ป้ายสติก๊ เกอร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.31 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
ไม่ใช่
ใช่
รวม
6
77
83
(7.23%)
(92.77%)
(100.00%)
0
84
84
(0.00%)
(100.00%)
(100.00%)
0
112
112
(0.00%)
(100.00%)
(100.00%)
6
115
121
(4.96%)
(95.04%)
(100.00%)
12
388
400
(3.00%)
(97.00%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

12.758 0.005*

จากตารางที่ 4.31 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
ภาพและข้อความบนซองบุหรี่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

84
ตารางที่ 4.32 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
40
(48.19%)
27
(32.14%)
36
(32.14%)
34
(28.10%)
137
(34.25%)

สื่อกิจกรรมรณรงค์
ใช่
43
(51.81%)
57
(67.86%)
76
(67.86%)
87
(71.90%)
263
(65.75%)

รวม
83
(100.00%)
84
(100.00%)
112
(100.00%)
121
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

9.584

0.022*

จากตารางที่ 4.32 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
กิจกรรมรณรงค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.33 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
30
(36.14%)
14
(16.67%)
21
(18.75%)
22
(18.18%)
87
(21.75%)

สื่อบุคคลในครอบครัว
ใช่
รวม
53
83
(63.86%)
(100.00%)
70
84
(83.33%)
(100.00%)
91
112
(81.25%)
(100.00%)
99
121
(81.82%)
(100.00%)
313
400
(78.25%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

12.878

0.005*

จากตารางที่ 4.33 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
บุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

85
ตารางที่ 4.34 อายุ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีส่ ่อื ผ่านบุคคลในทีท่ างาน
อายุ
18-22 ปี
23-27 ปี
28-33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป
รวม

ไม่ใช่
65
(78.31%)
56
(66.67%)
80
(71.43%)
77
(63.64%)
278
(69.50%)

สื่อบุคคลในทีท่ างาน
ใช่
รวม
18
83
(21.69%)
(100.00%)
28
84
(33.33%)
(100.00%)
32
112
(28.57%)
(100.00%)
44
121
(36.36%)
(100.00%)
122
400
(30.50%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

5.519

0.138

จากตารางที่ 4.34 พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ
บุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.35 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
6
(6.19%)
24
(8.70%)
2
(7.41%)
32
(8.00%)

สื่อโทรทัศน์
ใช่
91
(93.81%)
252
(91.30%)
25
(92.59%)
368
(92.00%)

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2 p-value
0.62 0.730
8

จากตารางที่ 4.35 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

86
ตารางที่ 4.36 สถานภาพ * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
62
(63.92%)
108
(39.13%)
15
(55.56%)
185
(46.25%)

สื่อวิทยุ
ใช่
35
(36.08%)
168
(60.87%)
12
(44.44%)
215
(53.75%)

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

18.748 0.000*

จากตารางที่ 4.36 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อวิทยุ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.37 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
56
(57.73%)
85
(30.80%)
10
(37.04%)
151
(37.75%)

สื่อหนังสือพิมพ์
ใช่
41
(42.27%)
191
(69.20%)
17
(62.96%)
249
(62.25%)

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

22.165 0.000*

จากตารางที่ 4.37 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตารางที่ 4.38 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
37
(38.14%)
175
(63.41%)
19
(70.37%)
231
(57.75%)

สื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ใช่
60
(61.86%)
101
(36.59%)
8
(29.63%)
169
(42.25%)

𝜒2

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

p-value

20.662 0.000*

จากตารางที่ 4.38 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.39 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
68
(70.10%)
134
(48.55%)
15
(55.56%)
217
(54.25%)

สื่อโปสเตอร์
ใช่
29
(29.90%)
142
(51.45%)
12
(44.44%)
183
(45.75%)

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

13.453

0.001*

จากตารางที่ 4.39 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อโปสเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

88
ตารางที่ 4.40 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อสติก๊ เกอร์
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
12
(12.37%)
4
(1.45%)
1
(3.70%)
17
(4.25%)

สื่อสติก๊ เกอร์
ใช่
85
(87.63%)
272
(98.55%)
26
(96.30%)
383
(95.75%)

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

21.061 0.000*

จากตารางที่ 4.40 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อสติก๊ เกอร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.41 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซอง
บุหรี่
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
ไม่ใช่
ใช่
รวม
8
89
97
(8.25%)
(91.75%)
(100.00%)
4
272
276
(1.45%)
(98.55%)
(100.00%)
0
27
27
(0.00%)
(100.00%)
(100.00%)
12
388
400
(3.00%)
(97.00%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

12.294 0.002*

จากตารางที่ 4.41 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตารางที่ 4.42 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
46
(47.42%)
82
(29.71%)
9
(33.33%)
137
(34.25%)

สื่อกิจกรรมรณรงค์
ใช่
51
(52.58%)
194
(70.29%)
18
(66.67%)
263
(65.75%)

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

10.010

0.007*

จากตารางที่ 4.42 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.43 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
30
(30.93%)
47
(17.03%)
10
(37.04%)
87
(21.75%)

สื่อบุคคลในครอบครัว
ใช่
รวม
67
97
(69.07%)
(100.00%)
229
276
(82.97%)
(100.00%)
17
27
(62.96%)
(100.00%)
313
400
(78.25%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

12.123 0.002*

จากตารางที่ 43 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตารางที่ 4.44 สถานภาพ * รับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีส่ ่อื ผ่านบุคคลในทีท่ างาน
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

ไม่ใช่
73
(75.26%)
188
(68.12%)
17
(62.96%)
278
(69.50%)

สื่อบุคคลในทีท่ างาน
ใช่
24
(24.74%)
88
(31.88%)
10
(37.04%)
122
(30.50%)

รวม
97
(100.00%)
276
(100.00%)
27
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

2.311

0.315

จากตารางที่ 4.44 พบว่า สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.45 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่
1
(4.00%)
21
(10.82%)
6
(4.38%)
2
(8.33%)
1
(11.11%)
1
(9.09%)
32
(8.00%)

สือ่ โทรทัศน์
ใช่
24
(96.00%)
173
(89.18%)
131
(95.62%)
22
(91.67%)
8
(88.89%)
10
(90.91%)
368
(92.00%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)
11
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

5.226

0.389

จากตารางที่ 4.45 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตารางที่ 4.46 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่
8
(32.00%)
65
(33.51%)
84
(61.31%)
14
(58.33%)
6
(66.67%)
8
(72.73%)
185
(46.25%)

สือ่ วิทยุ
ใช่
17
(68.00%)
129
(66.49%)
53
(38.69%)
10
(41.67%)
3
(33.33%)
3
(27.27%)
215
(53.75%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)
11
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

33.244

0.000*

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.47 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่
15
(60.00%)
52
(26.80%)
62
(45.26%)
12
(50.00%)
4
(44.44%)
6
(54.55%)
151
(37.75%)

สือ่ หนังสือพิมพ์
ใช่
10
(40.00%)
142
(73.20%)
75
(54.74%)
12
(50.00%)
5
(55.56%)
5
(45.45%)
249
(62.25%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)
11
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

21.467

0.001*
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จากตารางที่ 4.47 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.48 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
หรือ ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่
19
(76.00%)
136
(70.10%)
51
(37.23%)
9
(37.50%)
7
(77.78%)
9
(81.82%)
231
(57.75%)

สือ่ โทรศัพท์มอื ถือ
ใช่
6
(24.00%)
58
(29.90%)
86
(62.77%)
15
(62.50%)
2
(22.22%)
2
(18.18%)
169
(42.25%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)
11
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

47.322

0.000*

จากตารางที่ 4.48 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.49 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา

ไม่ใช่
11
(44.00%)
86
(44.33%)
92
(67.15%)
12
(50.00%)
7
(77.78%)

สือ่ โปสเตอร์
ใช่
14
(56.00%)
108
(55.67%)
45
(32.85%)
12
(50.00%)
2
(22.22%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)

𝜒2

p-value

23.491

0.000*
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ตารางที่ 4.49 (ต่อ)
ระดับการศึกษา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

𝜒2

สือ่ โปสเตอร์
9
(81.82%)
217
(54.25%)

2
(18.18%)
183
(45.75%)

p-value

11
(100.00%)
400
(100.00%)

จากตารางที่ 4.49 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.50 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่
0
(0.00%)
3
(1.55%)
6
(4.38%)
4
(16.67%)
2
(22.22%)
2
(18.18%)
17
(4.25%)

สือ่ ป้ายสติก๊ เกอร์
ใช่
25
(100.00%)
191
(98.45%)
131
(95.62%)
20
(83.33%)
7
(77.78%)
9
(81.82%)
383
(95.75%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)
11
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

26.083

0.000

จากตารางที่ 4.50 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตารางที่ 4.51 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบน
ซองบุหรี่
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

สือ่ ภาพและข้อความบนซอง
ไม่ใช่
ใช่
รวม
1
24
25
(4.00%)
(96.00%)
(100.00%)
2
192
194
(1.03%)
(98.97%)
(100.00%)
5
132
137
(3.65%)
(96.35%)
(100.00%)
1
23
24
(4.17%)
(95.83%)
(100.00%)
2
7
9
(22.22%)
(77.78%)
(100.00%)
1
10
11
(9.09%)
(90.91%)
(100.00%)
12
388
400
(3.00%)
(97.00%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

15.812

0.007*

จากตารางที่ 4.51 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.52 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่
5
(20.00%)
63
(32.47%)
48
(35.04%)
9
(37.50%)
6
(66.67%)
6
(54.55%)
137
(34.25%)

สือ่ กิจกรรมรณรงค์
ใช่
20
(80.00%)
131
(67.53%)
89
(64.96%)
15
(62.50%)
3
(33.33%)
5
(45.45%)
263
(65.75%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)
11
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

8.888

0.114
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จากตารางที่ 4.52 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.53 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่
9
(36.00%)
23
(11.86%)
44
(32.12%)
6
(25.00%)
1
(11.11%)
4
(36.36%)
87
(21.75%)

สือ่ บุคคลในครอบครัว
ใช่
รวม
16
25
(64.00%)
(100.00%)
171
194
(88.14%)
(100.00%)
93
137
(67.88%)
(100.00%)
18
24
(75.00%)
(100.00%)
8
9
(88.89%)
(100.00%)
7
11
(63.64%)
(100.00%)
313
400
(78.25%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

24.921

0.000*

จากตารางที่ 4.53 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.54 ระดับการศึกษา * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านบุคคลในทีท่ างาน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา

ไม่ใช่
16
(64.00%)
129
(66.49%)
109
(79.56%)
13
(54.17%)
4
(44.44%)

สือ่ บุคคลในทีท่ างาน
ใช่
9
(36.00%)
65
(33.51%)
28
(20.44%)
11
(45.83%)
5
(55.56%)

รวม
25
(100.00%)
194
(100.00%)
137
(100.00%)
24
(100.00%)
9
(100.00%)

𝜒2

p-value

13.233

0.021*
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ตารางที่ 4.54 (ต่อ)
ระดับการศึกษา
สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
ปวส. ขึน้ ไป
รวม

ไม่ใช่

สือ่ บุคคลในทีท่ างาน
ใช่

รวม

7
(63.64%)

4
(36.36%)

11
(100.00%)

278
(69.50%)

122
(30.50%)

400
(100.00%)

𝜒2

p-value

จากตารางที่ 4.54 พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านบุคคลในทีท่ างาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.55 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
0
(0.00%)
12
(8.39%)
14
(6.76%)
6
(13.95%)
0
(0.00%)
32
(8.00%)

สือ่ โทรทัศน์
ใช่
4
(100.00%)
131
(91.61%)
193
(93.24%)
37
(86.05%)
3
(100.00%)
368
(92.00%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

3.139

0.535

จากตารางที่ 4.55 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.56 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท

ไม่ใช่
4
(100.00%)

สือ่ วิทยุ
ใช่
0
(0.00%)

รวม
4
(100.00%)

𝜒2

p-value

16.728

0.002*
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ตารางที่ 4.56 (ต่อ)
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
5,001-10,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
77
(53.85%)
25
(58.14%)
1
(33.33%)
185
(46.25%)

สือ่ วิทยุ
ใช่
66
(46.15%)
18
(41.86%)
2
(66.67%)
215
(53.75%)

รวม
143
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

จากตารางที่ 4.56 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.57 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
4
(100.00%)
67
(46.85%)
63
(30.43%)
17
(39.53%)
0
(0.00%)
151
(37.75%)

สือ่ หนังสือพิมพ์
ใช่
0
(0.00%)
76
(53.15%)
144
(69.57%)
26
(60.47%)
3
(100.00%)
249
(62.25%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

18.230

0.001

จากตารางที่ 4.57 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตารางที่ 4.58 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
2
(50.00%)
73
(51.05%)
129
(62.32%)
26
(60.47%)
1
(33.33%)
231
(57.75%)

สือ่ โทรศัพท์มอื ถือ
ใช่
2
(50.00%)
70
(48.95%)
78
(37.68%)
17
(39.53%)
2
(66.67%)
169
(42.25%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

5.364

0.252

จากตารางที่ 4.58 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.59 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
2
(50.00%)
101
(70.63%)
84
(40.58%)
28
(65.12%)
2
(66.67%)
217
(54.25%)

สือ่ โปสเตอร์
ใช่
2
(50.00%)
42
(29.37%)
123
(59.42%)
15
(34.88%)
1
(33.33%)
183
(45.75%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

33.305 0.000*

จากตารางที่ 4.59 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตารางที่ 4.60 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ ป้ายสติก๊ เกอร์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
0
(0.00%)
6
(4.20%)
8
(3.86%)
3
(6.98%)
0
(0.00%)
17
(4.25%)

สือ่ ป้ายสติก๊ เกอร์
ใช่
4
(100.00%)
137
(95.80%)
199
(96.14%)
40
(93.02%)
3
(100.00%)
383
(95.75%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

1.173

0.883

จากตารางที่ 4.60 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.61 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความ
บนซองบุหรี่
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

สือ่ ภาพและข้อความบนซองบุหรี่
ไม่ใช่
ใช่
รวม
2
2
4
(50.00%)
(50.00%)
(100.00%)
6
137
143
(4.20%)
(95.80%)
(100.00%)
1
206
207
(0.48%)
(99.52%)
(100.00%)
3
40
43
(6.98%)
(93.02%)
(100.00%)
0
3
3
(0.00%)
(100.00%)
(100.00%)
12
388
400
(3.00%)
(97.00%)
(100.00%)

𝜒2

p-value

38.003

0.000*

จากตารางที่ 4.61 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตารางที่ 4.62 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
4
(100.00%)
54
(37.76%)
62
(29.95%)
17
(39.53%)
0
(0.00%)
137
(34.25%)

สือ่ กิจกรรมรณรงค์
ใช่
0
(0.00%)
89
(62.24%)
145
(70.05%)
26
(60.47%)
3
(100.00%)
263
(65.75%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

12.256

0.016*

จากตารางที่ 4.62 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.63 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 -10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

ไม่ใช่
2
(50.00%)
34
(23.78%)
47
(22.71%)
3
(6.98%)
1
(33.33%)
87
(21.75%)

สือ่ บุคคลในครอบครัว
ใช่
2
(50.00%)
109
(76.22%)
160
(77.29%)
40
(93.02%)
2
(66.67%)
313
(78.25%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

8.082

0.089

จากตารางที่ 4.63 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตารางที่ 4.64 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน * รับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ไม่ใช่
4
(100.00%)
109
(76.22%)
136
(65.70%)
27
(62.79%)
2
(66.67%)
278
(69.50%)

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 -10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อืน่ ๆ
รวม

สือ่ บุคคลในทีท่ างาน
ใช่
0
(0.00%)
34
(23.78%)
71
(34.30%)
16
(37.21%)
1
(33.33%)
122
(30.50%)

รวม
4
(100.00%)
143
(100.00%)
207
(100.00%)
43
(100.00%)
3
(100.00%)
400
(100.00%)

𝜒2

p-value

7.139

0.129

จากตารางที่ 4.64 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.65 แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ี
ลักษณะทางประชากรด้านเพศแตกต่างกัน

เพศ
ความถีใ่ นการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่

จานวน (คน)
ชาย

หญิง

353
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ค่าเฉลีย่
ชาย

หญิง

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ชาย หญิง

27.69 26.08 6.149 5.352

t

p-value

1.70
5

0.089

จากตารางที่ 4.65 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความถี่ในการ
รับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ไ่ี ม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.66 แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านอายุแตกต่างกัน

อายุ
18 - 22 ปี
23 - 27 ปี
28 - 33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป

ความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสือรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
จานวน (คน) ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
83
25.29
6.284
84
27.30
5.639
8.007 0.000* (4)>(1,3)
112
27.22
5.463
121
29.38
6.261

หมายเหตุ : *P < 0.05
จากตารางที่ 4.66 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุท่แี ตกต่างกันมีระดับความถี่ในการ
รับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่ม
อายุ 34 ปีขน้ึ ไป มีความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่ากลุ่มอายุ 18-22 ปี
และ 28-33 ปี
ตารางที่ 4.67 แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านสถานภาพแตกต่างกัน

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย / หย่าร้าง

ความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสือรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
จานวน (คน) ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
97
26.56
6.903
276
27.76
5.836
1.590 0.205
27
28.22
5.086

จากตารางที่ 4.67 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกันมีระดับความถีใ่ นการ
รับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีไ่ ม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.68 แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ ปวส.
ปวส.หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
หรือ ปวส.ขึน้ ไป

ความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสือรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
จานวน (คน) ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
25
27.40
4.924
84
28.90
5.665
137
25.44
5.945
24

27.37

6.703

9

27.66

8.529

11

28.63

7.5

5.571

0.000* (2)>(3)

หมายเหตุ: *P < 0.05
จากตารางที่ 4.68 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีระดับความถีใ่ น
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดย
กลุ่มประถมศึกษามีความถีใ่ นการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนต้น
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ตารางที่ 4.69 แสดงผลการทดสอบระดับความถีใ่ นการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ี
ลักษณะทางประชากรด้านระดับรายได้แตกต่างกัน
ความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสือรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
จานวน (คน) ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
4
21.50
7.549
143
25.99
5.818
(3)>(2)
207
28.14
5.619
5.955 0.000*
(4)>(2)
43
29.48
6.818
3
33.66
15.176

ระดับรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อื่นๆ
หมายเหตุ: *P < 0.05

จากตารางที่ 4.69 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีระดับความถีใ่ น
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดย
กลุ่มระดับรายได้ 10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท มีความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสาร
ผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่ากลุ่มระดับรายได้ 5,001-10,000 บาท
สมมติ ฐ านงานวิ จ ัย ที่ 2: ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้า งใน
กรุ ง เทพมหานครที่แ ตกต่ า งกัน มีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ทัศ นคติ ข องกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้า งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.70 แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทาง
ประชากรด้านเพศแตกต่างกัน

เพศ

จานวน (คน)
ชาย หญิง

ระดับทัศนคติต่อ
353
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
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ชาย

หญิง

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ชาย หญิง

37.34

37.15

7.456

ค่าเฉลีย่

6.750

t

p-value

0.167

0.868
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จากตารางที่ 4.70 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีระดับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรีท่ ไ่ี ม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.71 แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทาง
ประชากรด้านอายุแตกต่างกัน

อายุ
18 - 22 ปี
23 - 27 ปี
28 - 33 ปี
34 ปีขน้ึ ไป

จานวน (คน)
83
84
112
121

ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
32.90
7.303
(2)>(1)
36.25
6.334
30.33 0.000*
(3)>(1)
36.69
6.015
(4)>(1,2,3)
41.67
7.010

หมายเหตุ: *P < 0.05
จากตารางที่ 4.71 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุทแ่ี ตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มอายุ 23-27 ปี และ
อายุ 28-33 ปี มีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่ากลุ่มอายุ 18-22 ปี และโดยกลุ่ม
อายุ 34 ปีขน้ึ ไป มีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่ากลุ่มอายุ 18-22 ปี อายุ 23-27 ปี
และอายุ 28-33 ปี
ตารางที่ 4.72 แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทาง
ประชากรด้านสถานภาพแตกต่างกัน

สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย / หย่าร้าง
หมายเหตุ: *P < 0.05

ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
จานวน (คน) ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
97
34.08
7.137
276
38.54
7.080
14.21 0.000* (2)>(1)
27
36.44
7.698
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จากตารางที่ 4.72 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ถานะภาพแตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มสถานภาพสมรสมี
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่ากลุ่มสถานภาพโสด
ตารางที่ 4.73 แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทาง
ประชากรด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ ปวส.
ปวส.หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา
หรือ ปวส.ขึน้ ไป

ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
จานวน (คน) ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
25
40.20
7.810
194
39.42
6.652
137
34.35
7.431
(1)>(3)
9.963 0.000* (2)>(3,4)
24
35.08
5.649
9

37.33

8.746

11

35.45

6.105

หมายเหตุ: *P < 0.05
จากตารางที่ 4.73 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อ
สื่อ รณรงค์ เ ลิก บุ ห รี่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 โดยกลุ่ ม ต่ า กว่ า
ประถมศึกษามีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่ม
ประถมศึก ษามีร ะดับ ทัศ นคติต่ อ สื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ม ากกว่ า กลุ่ ม มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวส.
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ตารางที่ 4.74 แสดงผลการทดสอบระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ม่ี ลี กั ษณะทาง
ประชากรด้านระดับรายได้แตกต่างกัน

ระดับรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อื่นๆ

ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ค่าเบีย่ งเบน
p-value
จานวน (คน) ค่าเฉลีย่
f
คู่ทต่ี ่าง
มาตรฐาน
f-prob
4
32.25
14.19
143
34.92
7.35
(3)>(2)
207
38.56
6.83
7.322 0.000*
(4)>(2)
43
39.65
7.01
3
39.67
10.01

หมายเหตุ: *P < 0.05
จากตารางที่ 4.74 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 โดยกลุ่ ม ระดับ รายได้
10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,001 บาท มีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ ากกว่า
กลุ่มระดับรายได้ 5,001-10,000 บาท
สมมติ ฐ านงานวิ จ ยั ที่ 3: การรับ รู้ข่า วสารผ่ า นสื่อ ของกลุ่ มแรงงานก่ อ สร้า งใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.75 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อโทรทัศน์

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
-0.048
0.337

จากตารางที่ 4.75 พบว่า การรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.76 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อวิทยุ

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
0.248
0.000*

จากตารางที่ 4.76 พบว่า การรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุมคี วามสัมพันธ์
เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.77 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อหนังสือพิมพ์

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
0.178
0.000*

จากตารางที่ 4.77 พบว่า การรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์ม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อหนังสือพิมพ์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.78 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือและทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อโทรศัพท์มอื ถือ

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
-0.120
0.017*

จากตารางที่ 4.78 พบว่า การรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ โทรศัพท์มอื ถือไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
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ตารางที่ 4.79 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโปสเตอร์
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อโปสเตอร์

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
0.166
0.001*

จากตารางที่ 4.79 พบว่า การรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อโปสเตอร์ ม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อโปสเตอร์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.80 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อสติก๊ เกอร์
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อป้ายสติก๊ เกอร์

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
-0.010
0.848

จากตารางที่ 4.80 พบว่า การรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อ ป้ายสติก๊ เกอร์ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.81 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อ ภาพและข้อความบนซองบุหรี่ และทัศนคติต่อ สื่อ รณรงค์เ ลิก ผ่านสื่อ
ภาพและข้อความบนซองบุหรี่
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
-0.037
0.465

จากตารางที่ 4.81 พบว่า การรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบนซองบุหรีไ่ ม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตารางที่ 4.82 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรม
รณรงค์
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อกิจกรรมรณรงค์

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
0.128
0.010

จากตารางที่ 4.82 พบว่า การรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์ม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อกิจกรรมรณรงค์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 4.83 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในครอบครัว และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลใน
ครอบครัว
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อบุคคลในครอบครัว

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
0.159
0.001*

จากตารางที่ 4.83 พบว่า การรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในครอบครัว
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศ นคติต่อ สื่อ รณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อบุคคลในครอบครัว อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ 4.84 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ผ่านสื่อบุคคลในในทีท่ างาน และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลใน
ทีท่ างาน
การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อ
สื่อบุคคลในทีท่ างาน

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
R
p-value
0.153
0.002*
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จากตารางที่ 4.84 พบว่า การรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อบุคคลในทีท่ างาน มี
ความสัม พัน ธ์เ ชิง บวกกับ ทัศ นคติต่ อ สื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ผ่ า นสื่อ บุ ค คลในที่ท างาน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
Ho: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์
ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ สื่อโทรทัศน์
Ha: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์
มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์
ตารางที่ 4.85 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถีใ่ นการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์กบั ความเชื่อถือต่อระดับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อโทรทัศน์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์

R

p-value

0.158**

0.002

หมายเหตุ: ***P< 0.01
จากตารางที่ 4.85 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสาร
ผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย Ha
นัน้ คือ ระดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ข่า วสารผ่ านสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ ประเภทสื่อ โทรทัศ น์ ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์
Ho: ระดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ข่ า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ ประเภทสื่อ วิท ยุไ ม่ ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ
Ha: ระดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ ข่ า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์ เ ลิก บุ ห รี่ ประเภทสื่อ วิท ยุ ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ
ตารางที่ 4.86 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่ในการรับรู้
ข่า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ หรี่ ประเภทสื่อ วิท ยุ กับ ความเชื่อ ถือ ต่ อ ระดับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ
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ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ

R

p-value

0.426***

0.000

หมายเหตุ: ***P< 0.001
จากตารางที่ 4.86 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย Ha นัน้ คือ ระดับ
ความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อมีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติ
ต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ
Ho: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ไม่
มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
Ha: ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
ตารางที่ 4.87 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถีใ่ นการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ กับความเชื่อถือต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์

R

p-value

0.270***

0.000

หมายเหตุ: ***P< 0.001
จากตารางที่ 4.87 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์มนี ัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย
Ha นัน้ คือ ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
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Ho: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
Ha: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ตารางที่ 4.88 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ กับความเชื่อถือต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ

R

p-value

0.012

0.815

จากตารางที่ 4.88 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ จึงยอมรับสมมติฐานย่อย Ho นัน้ คือ ระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติ
ต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
Ho: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
Ha: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
ตารางที่ 4.89 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์ กับความเชื่อถือต่อระดับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อโปสเตอร์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
หมายเหตุ: ***P< 0.001

R

p-value

0.191***

0.000
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จากตารางที่ 4.89 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีป่ ระเภทสื่อโปสเตอร์มนี ัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย Ha นัน้
คือ ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์มคี วามสัมพันธ์
ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
Ho: ระดับ ความถี่ ใ นการรับ รู้ ข่ า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์ เ ลิ ก บุ ห รี่ ประเภทสื่ อ ป้ าย
สติก๊ เกอร์ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
Ha: ระดับ ความถี่ ใ นการรับ รู้ ข่ า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์ เ ลิ ก บุ ห รี่ ประเภทสื่ อ ป้ าย
สติก๊ เกอร์มคี วามสัมพันธ์ ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ตารางที่ 4.90 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ กับความเชื่อถือต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์

R

p-value

0.182***

0.000

หมายเหตุ: ***P< 0.001
จากตารางที่ 4.90 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์มนี ัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย
Ha นัน้ คือ ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
Ho: ระดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ข่ า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ ประเภทสื่อ ภาพและ
ข้ อ ค ว าม บนซ อ งบุ หรี่ ไ ม่ ม ี ค ว า มสั ม พั น ธ์ ต่ อ ร ะดั บ ทั ศ นคติ ต่ อ สื่ อ รณ รงค์ เ ลิ ก บุ ห รี่
ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
Ha: ระดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ข่ า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ ประเภทสื่อ ภาพและ
ข้อความบนซองบุหรี่ มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ประเภทสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรี่
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ตารางที่ 4.91 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ กับ
ความเชื่อ ถือ ต่อ ระดับทัศนคติต่อ สื่อ รณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรี่
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่

R

p-value

0.107*

0.033

หมายเหตุ: *P< 0.05
จากตารางที่ 4.91 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุห รี่ ประเภทสื่อ ภาพและข้อความบนซองบุหรี่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีม่ นี ัยสาคัญทางสถิตใิ น
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย Ha นัน้ คือ ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์
เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
Ho: ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
Ha: ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
ตารางที่ 4.92 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์ กับความเชื่อถือต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์

R

p-value

0.064

0.199
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จากตารางที่ 4.92 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิก
บุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์ จึงยอมรับสมมติฐานย่อย Ho นัน้ คือ ระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติ
ต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
Ho: ระดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ข่า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ ประเภทสื่อ บุ ค คลใน
ครอบครัวไม่มคี วามสัมพันธ์ ต่ อระดับทัศนคติต่อ สื่อรณรงค์เ ลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลใน
ครอบครัว
Ha: ระดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ข่า วสารผ่ า นสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ ประเภทสื่อ บุ ค คลใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว
ตารางที่ 4.93 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถี่ในการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว กับความเชื่อถือ
ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว

R

p-value

0.333***

0.000

หมายเหตุ: ***P< 0.001
จากตารางที่ 4.93 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว มีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001 จึงยอมรับ
สมมติฐานย่อย Ha นัน้ คือ ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อ
บุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลใน
ครอบครัว
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Ho: ระดับความถี่ใ นการรับรู้ข่าวสารผ่ านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุค คลในที่
ทางาน ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน
Ha: ระดับความถี่ใ นการรับรู้ข่าวสารผ่ านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุค คลในที่
ทางาน มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน
ตารางที่ 4.94 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับความถีใ่ นการรับรู้
ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างานกับความเชื่อถือ
ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน
ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน

R

p-value

0.190***

0.000

หมายเหตุ: ***P< 0.001
จากตารางที่ 4.94 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่าน
สื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่ทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่ทางาน มีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001 จึงยอมรับ
สมมติฐานย่อย Ha นัน้ คือ ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อ
บุคคลในทีท่ างาน มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในที่
ทางาน
สมมติ ฐานงานวิ จยั ที่ 4: ทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่ อสร้างในกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
Ho: ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการเปิดรับสื่อทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
Ha: ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ มีความสัมพันธ์ต่อการเปิ ดรับสื่อที่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
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ตารางที่ 4.95 แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างระดับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่ และการเปิดรับสื่อทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
การเปิดรับสื่อทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่

R

p-value

ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรทัศน์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อวิทยุ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อโปสเตอร์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อป้ายสติก๊ เกอร์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อกิจกรรมรณรงค์
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ประเภทสื่อบุคคลในครอบครัว
ทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ประเภทสื่อบุคคลในทีท่ างาน

0.339***
0.401***
0.408***
0.381***
0.433***
0.317***

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.327***

0.000

0.354***

0.000

0.487***

0.000

0.426***

0.000

หมายเหตุ: **P< 0.01
จากตารางที่ 4.95 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
ในสื่อทุกประเภทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิ ดรับสื่อที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานย่อย Ha ระดับทัศนคติต่อสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่ มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับสื่อทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือ่ ง “การรับรูข้ า่ วสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการวิจยั 3 ประการ
ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ 3) เพื่อศึกษาทัศนคติมผี ลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน
กรุงเทพมหานคร
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ทัง้ ชายและหญิงเฉพาะผูส้ ูบบุหรีท่ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ
ไป และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธโี ควต้า (Quota Sampling) และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ไ ด้แ ก่ สถิติเ ชิง พรรณนา
(Descriptive Statistic) และสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทางประชากร
ผลวิจยั พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างทีส่ บู บุหรี่ เป็ นเพศชายร้อยละ 97.5 และเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 2.5 โดยส่วนใหญ่จะมีอายุ 34 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 30.1 เกือบครึ่งหนึ่งมีระดับ
การศึก ษาประถมศึก ษา คิด เป็ น ร้อ ยละ 48.5 และมากกว่ า ครึ่ง หนึ่ ง มีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น
10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 68.8
และมีระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง 4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.8 กลุ่มตัวอย่างเกือบครึง่ หนึ่งจะเริม่ สูบ
บุหรีอ่ ยูใ่ นช่วงอายุ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.8 และส่วนใหญ่สาเหตุทเ่ี ริม่ สูบบุหรีจ่ ะมาจากการ
ทดลองสูบ คิดเป็ นร้อยละ 35.4 โดยช่องทางในการซือ้ บุหรีม่ าจากร้านค้าทัวไป/โชห่
่
วย คิดเป็ น
ร้อยละ 54.1 และส่วนปริมาณการสูบบุหรี่จะอยู่ท่ี 6-10 มวนต่อ วัน คิดเป็ นร้อยละ 46.3
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5.1.2 ผลการศึกษา การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิ กสูบบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ 3 อันดับแรก คือ สื่อภาพบน
ซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 14.6 มากที่สุด รองลงมาสื่อสติ๊กเกอร์ คิดเป็ นร้อยละ 14.4 และสื่อ
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และสื่อบุคคลในทีท่ างาน คิดเป็ นร้อยละ 4.6 มีการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีน่ ้อยทีส่ ุด ส่วนความถี่ในการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่โดย
จัด 3 อันดับแรก คือ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 4.45 มากทีส่ ุด และมี
ค่าเฉลีย่ ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาสื่อป้ายสติก๊ เกอร์ คิดเป็ นร้อยละ 4.02 และสื่อโทรทัศน์ คิด
เป็ นร้อยละ 3.24 ซึ่งมีค่าเฉลีย่ ในระดับมาก และสื่อบุคคลในทีท่ างาน คิดเป็ นร้อยละ 1.78 มี
ความถีใ่ นการเปิดรับข่าวสารน้อยทีส่ ุด ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับน้อยทีส่ ุด
5.1.3 ผลการศึกษา ทัศนคติ ที่มีต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิ กสูบบุหรี่
ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติท่มี ตี ่ อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์การเลิกสูบ บุหรี่ม ี
ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทัง้ หมดโดยจัด 3 อันดับแรก คือ สื่อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 4.11 มาก
ทีส่ ุด รองลงมา สื่อสติก๊ เกอร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.90 และสื่อโปสเตอร์ คิดเป็ นร้อยละ 3.89 และสื่อ
ภาพและข้อความบนซองบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 3.45 มีทศั นคติทม่ี ตี ่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
สูบบุหรีน่ ้อยทีส่ ุด
5.1.4 ผลการศึกษา ทัศนคติ มผี ลต่อพฤติ กรรมการเลิ กสูบบุหรี่
ผลวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติมผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่โดยจัด 3 อันดับ
แรก คือ สื่อบุคคลในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 3.41 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับมาก รองลงมาสื่อ
โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง และสื่อภาพและข้อความบน
ซองบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 3.25 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับปาน และสื่อโทรศัพท์มอื ถือ คิดเป็ นร้อยละ
2.99 ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง มีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีน่ ้อยทีส่ ุด
5.1.5 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1: ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ทีแ่ ตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการ
รับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
1) เพศที่แตกต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ สื่อทุกประเภทไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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2) อายุท่แี ตกต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อ
ป้ายสติก๊ เกอร์ และสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3) อายุท่ีแ ตกต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ข่ า วสารสื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ผ่ า นสื่อ วิท ยุ สื่อ
หนังสือ พิมพ์ส่ ือโทรศัพ ท์มอื ถือ สื่อ โปสเตอร์ สื่อ ภาพและข้อ ความบนซองบุหรี่ สื่อ บุคคลใน
ครอบครัว และสื่อกิจกรรมรณรงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4) สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อโทรทัศน์
และสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
5) สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีการรับรูข้ ่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรศัพท์มอื ถือ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่
สื่อกิจกรรมรณรงค์ และสื่อบุคคลในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
6) ระดับการศึก ษาที่แตกต่ า งกัน มีการรับ รู้ข่า วสารสื่อ รณรงค์เ ลิกบุห รี่ผ่ า นสื่อ
โทรทัศน์ส่อื กิจกรรมรณรงค์ และสื่อบุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
7) ระดับการศึก ษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ผ่านสื่อ
วิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรศัพท์มอื ถือ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ สื่อภาพและข้อความบน
ซองบุหรี่ และสื่อบุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
8) ระดับ รายได้ ท่ีแ ตกต่ า งกัน มีก ารรับ รู้ ข่ า วสารสื่อ รณรงค์ เ ลิก บุ ห รี่ผ่ า นสื่อ
โทรทัศน์ส่อื โทรศัพท์มอื ถือ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ สื่อกิจกรรมรณรงค์ สื่อบุคคลในครอบครัว และสื่อ
บุคคลในทีท่ างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
9) ระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีการรับรูข้ า่ วสารสื่อรณรงค์เลิกบุหรีผ่ ่านสื่อวิทยุ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ และสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
10) เพศทีแ่ ตกต่างกันมีระดับความถีใ่ นการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ่ี
ไม่แตกต่างกัน
11) อายุท่แี ตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
12) สถานภาพแตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิก
บุหรีไ่ ม่แตกต่างกัน
13) ระดับ การศึก ษาที่แ ตกต่ า งกัน มีร ะดับ ความถี่ใ นการรับ รู้ข่า วสารผ่ า นสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
14) ระดับรายได้ท่แี ตกต่างกันมีระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์
เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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สมมติ ฐานที่ 2: ลักษณะทางประชากรของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่ างกันความสัมพันธ์ต่ อ
ทัศนคติของกลุ่ มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า
1) เพศทีแ่ ตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีท่ ไ่ี ม่แตกต่างกัน
2) อายุท่แี ตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3) สถานะภาพแตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4) ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
5) ระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 3: การรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพัน ธ์ต่ อ ทัศ นคติของกลุ่ ม แรงงานก่ อ สร้า งในกรุงเทพมหานครแตกต่ างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1) การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติ
ต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโทรทัศน์ สื่อโทรศัพท์มอื ถือ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ และสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรีอ่ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2) การรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติต่อ
สื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ สื่อกิจกรรมรณรงค์ สื่อบุคคล
ในครอบครัว และสื่อบุคคลในทีท่ างานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
3) ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อภาพบนซองบุหรีอ่ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ
0.05
4) ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโทรทัศน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.01
5) ระดับความถี่ในการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ประเภทสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ สื่อป้าย
สติก๊ เกอร์ สื่อบุคคลในครอบครัว และสื่อบุคคลในที่ทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ
0.001
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6) ระดับความถีใ่ นการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิกบุหรีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
ระดับทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกบุหรีป่ ระเภทสื่อโทรศัพท์มอื ถือ และสื่อกิจกรรมรณรงค์
สมมติ ฐานที่ 4: ทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์
ต่ อ พฤติก รรมของกลุ่ มแรงงานก่ อ สร้างในกรุงเทพมหานครแตกต่ า งกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า
1) ระดับทัศ นคติต่อ สื่อรณรงค์เ ลิกบุหรี่ในทุกประเภทมีความสัมพันธ์กบั การ
เปิดรับสื่อทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีอ่ ย่างมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับ 0.001

5.2 อภิ ปรายผล
การศึกษาเรือ่ ง “การรับรูข้ า่ วสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าประเด็นสาคัญในการอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูข้ ่าวสารและมีผลต่อ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ได้ ผลมาจากมาตรการการออกกฏหมายของรัฐบาลให้มกี ารแสดง
รูปภาพ ข้อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ด้านข้างบนซองบุหรีเ่ พื่อต้องการสื่อสารให้ผู้
ทีส่ บู บุหรีร่ บั รูถ้ งึ โทษพิษภัยของบุหรี่ โดยกาหนดให้มภี าพและข้อความคาเตือนด้านข้างบนซอง
บุหรีใ่ นปจั จุบนั ทีไ่ ม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของพืน้ ที่ดา้ นข้างบนซองบุหรี่ จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมี
การพบเห็นและมีการรับรูส้ ่อื ภาพและข้อความบนซองบุหรี่อยู่เป็ นประจา เช่น เห็นทุกครัง้ ทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่างซื่อ บุห รี่ พกพาซองบุหรี่ติดตัวอยู่ต ลอดเวลา และเห็นทุกครัง้ เมื่อ ต้อ งหยิบซองบุหรี่
ขึน้ มาสูบบุหรี่ ซึง่ สามารถสร้างความตระหนักให้กบั กลุ่มตัวอย่างรับรูถ้ งึ พิษภัยอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม (2554: 90) ที่
ศึกษาวิจยั ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยกลุ่มผู้สูบบุหรีร่ อบที่
5 ในการรณรงค์ให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ ูบบุหรีต่ ระหนักในด้านผลกระทบทางด้านสุขภาพผ่านฉลากคา
เตือนบนซองบุหรีส่ ามารถสร้างความตระหนักด้านผลกระทบทางด้านสุขภาพได้เนื่องจากผู้สูบ
บุหรีเ่ กือบทัง้ หมดเคยคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และเคยอยากเลิกสูบบุหรีอ่ นั เนื่องมาจาก
ฉลากคาเตือนบนซองบุหรี่ และมากกว่าครึง่ หนึ่งทีค่ ดิ ว่าจะสูบบุหรีแ่ ต่เปลีย่ นใจไม่สูบบุหรีเ่ มื่อนึก
ถึงฉลากคาเตือนบนซองบุหรี่ ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักในการรับรูก้ บั สื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรีแ่ ต่กส็ ่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติท่ีไม่ชอบภาพและข้อความบนซองบุหรี่
ทีด่ นู ่ากลัว สอคคล้องกับ สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล (2553) กล่าวว่า ภาพคาเตือนบนซองบุหรีส่ ่งผล
ต่ออารมณ์ของผู้สูบบุหรี่ โดยทาให้ผสู้ ูบบุหรีเ่ กิดอารมณ์ดา้ นลบต่อภาพคาเตือน และผูส้ ูบบุหรี่
เกิดอารมณ์ขยะแขยงมากทีส่ ุด นอกจากนี้ภาพคาเตือนบนซองบุหรีส่ ่งผลให้ผสู้ ูบบุหรีม่ ที ั ศนคติ
ด้านลบต่อภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ ทาให้ผู้สูบบุหรีเ่ กิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาพคาเตือนบน
ซองบุหรี่ การนาเสนอภาพคาเตือนบนซองบุหรีท่ เ่ี น้นเนื้อหาภาพทีส่ ร้างความกลัวสูง จะไม่
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ส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของผูส้ บู บุหรี่ แต่ในทางกลับกันอารมณ์ขยะแขยงของผู้
สูบบุหรีท่ ม่ี ตี ่อภาพคาเตือนบนซองบุหรีก่ ลับส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องผู้
สูบบุหรี่ และการใช้ส่อื ภาพและข้อความบนซองบุหรีย่ งั มีความสาคัญอยู่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี
การเปิดรับข่าวสารและมีการรับรูส้ ่อื ภาพและข้อความบนซองบุหรีย่ งั สถานที่ ได้แก่ ร้านค้าปลีก
และร้านสะดวกซือ้ ซึง่ จาเป็ นต้องมีการผลิตสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีใ่ ห้เกิดความหลาย
หลาย เพื่อลดความคุ้นชินของกลุ่มตัวอย่างให้มคี วามตระหนักรูถ้ งึ ผลเสียและโทษจากการสูบ
บุหรีเ่ พื่อส่งผลต่อการเลิกสูบบุหรี่
2) สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูข้ ่าวสารและมีทศั นคติท่ตี ่อสื่อป้าย
สติ๊ก เกอร์ เนื่อ งจากรัฐบาลได้อ อก พ.ร.บ.คุ้มครองสุ ขภาพของผู้ไ ม่สูบบุ หรี่ พ.ศ. 2535
กาหนดให้มพี ้นื ที่เขตปลอดบุหรี่ เพื่อป้องกันสิทธิของผู้ท่ไี ม่ไ ด้สูบบุ หรี่ และเป็ นการช่วยลด
อัตราของผูท้ ส่ี ูบบุหรี่ ทาให้มกี ารผลิตสื่อป้ายสติก๊ เกอร์และติดอยู่ในพืน้ ทีส่ าธารณะจานวนมาก
นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่อเฉพาะกิจ ที่มูลนิธริ ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ใช้เป็ นสื่อในการรณรงค์และ
กระจายไปยังทัวประเทศ
่
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ เข้าใจและทราบโดยทันทีเมื่อพบเห็นสื่อป้าย
สติ๊ก เกอร์พ ิม พ์ด้ว ยข้อ ความ “เขตปลอดบุ ห รี่” “ขอบคุ ณ ที่ไ ม่สูบ บุ ห รี่” พื้น ที่น้ี ห้า มสู บ บุ ห รี่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2556) ทีศ่ กึ ษาวิจยั การบังคับใช้กฎหมาย
คุม้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรีใ่ นสถานที่สาธารณะ ผลการศึกษา พบว่า การรับรูแ้ ละการ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที1่ 9) พ.ศ. 2553 ของประชาชนผูท้ อ่ี ยู่ในสถานทีส่ าธารณะ และผูท้ เ่ี ข้าติดต่อ
กิจธุระอื่นใดในสถานทีส่ าธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มกี ารรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของ
บุหรีแ่ ละยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และประชาชนทีท่ ราบ
ว่าสถานที่สาธารณะเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ส่วนใหญ่จะทราบจากป้ายโฆษณา/ป้ายประกาศมาก
ที่สุด และเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ท่เี ข้าถึงได้ง่ายและมากที่สุด เนื่องจากป้ายโฆษณา/ป้าย
ประกาศห้ามสูบบุหรีจ่ ะติดอยู่ในบริเวณสถานที่สาธารณะนัน้ ๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับ ชาญชัย จารุภาชน์, รุจ ี จารุภาชน์ (2554) ทีศ่ กึ ษาวิจยั กรณีตลาดสด
และตลาดนัดปลอดบุหรีใ่ นเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลวิจยั พบว่า ประสิทธิผลการบังคับใช้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18/2550 ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535: ช่องทางสื่อสารหลักทีก่ ลุ่มตัวอย่างรับทราบประกาศฯ มากทีส่ ุดคือ ป้าย
หรือสื่อโปสเตอร์ในตลาดหรือสถานทีส่ าธารณะ รองลงมาคือ รับทราบจากสื่อโทรทัศน์ และ
รับทราบจากสื่อวิทยุตามลาดับ และการใช้ส่อื ป้ายสติก๊ เกอร์ยงั คงมีความสาคัญต่อการรณรงค์ไม่
สูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่าง เพราะสื่อป้ายสติก๊ เกอร์สามารถช่วยละการสูบบุหรีข่ องกลุ่มตัวอย่างได้
และลดการสูดดมควันบุหรีม่ อื สองของบุคคลรอบข้างได้ การนาป้ายสติก๊ เกอร์ไปติดตามบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างต่างๆ เช่น บนอาคาร ลานจอดรถ แคมป์ท่พี กั คนงาน หน้าทางเข้าไซต์งาน
ก่อสร้าง รวมถึงร้านค้าจาหน่ายบุหรีท่ อ่ี ยูใ่ กล้ๆ ก็อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถลด ละการสูบ
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บุหรีไ่ ด้ เพราะกลุ่มตัวอย่างมีเข้าใจ และตระหนักรูถ้ งึ การมีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายของ
บุหรีท่ ม่ี ตี ่อบุคคลข้างเคียงถ้าไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกตาหนิตเิ ตียนจากคนรอบข้าง
3) สื่อโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูข้ ่าวสารและมีทศั นคติทดี ตี ่อสื่อโทรทัศน์
และมีผ ลต่ อ การเลิก สูบ บุห รี่ไ ด้ เพราะสื่อ โทรทัศ น์ มที งั ้ ภาพและเสีย งสามารถสร้างอารมณ์
ความรูส้ กึ สร้างการรับรูไ้ ด้เป็ นอย่างดีจงึ ทาให้กลุ่มตัวอย่า งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับ
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2534: 72) บุคคลทีม่ รี ายได้ต่ า และมีการศึกษาน้อยจะส่งผลให้มที กั ษะใน
การอ่านน้อยดังนัน้ การใช้ส่อื โทรทัศน์จงึ เป็นทีพ่ อใจมากกว่าสาหรับคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทัศน์
จัดว่าเป็ นสื่อทีใ่ ช้ความพยายามน้อย (Low Effort) และทักษะต่ า (Low Skills) สื่อโทรทัศน์จงึ
ได้รบั ความนิยมในกลุ่มตัวอย่างซึง่ มีการยอมรับ และมีการเปิดรับสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรีท่ ่ีสามารถ
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างในแง่ต่างๆ ทัง้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้โน้ม
น้าวกลุ่มตัวอย่างเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ สอดคล้องกับ สุพฒ
ั นุ ช สอนดาริห์ (2558, 16 พฤศจิกายน)
ผูอ้ านวยการฝา่ ยสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า โฆษณาได้สร้างความตระหนัก และ
ทาให้คดิ ลดละเลิกสูบบุหรีม่ ากทีส่ ุด เพราะสื่อโฆษณาพูดเหมือนกับสิง่ ทีค่ ดิ คือ “สูบคนเดียวไม่
เห็นเดือดร้อนใคร” ทีไ่ ด้แง่มมุ คิดใหม่ว่าการสูบบุหรีข่ องตนเองอาจสร้างความทุกข์ให้คนทีเ่ ขารัก
ซึง่ ผูส้ บู บุหรีไ่ ม่อยากนอนปว่ ยบนเตียงแบบในโฆษณา และโฆษณาชุด คนใหม่ ทาให้รสู้ กึ ว่าควร
เลิกบุหรีเ่ พื่อคนทีค่ ุณรัก สอดคลองกับ โสภณา กิตติรตั น์ชชั วาล (2554) ทีศ่ กึ ษาวิจยั เรื่องการ
ตอบสนองต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในสตรีของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) กรณีศกึ ษา: สตรีไทยผู้สูบบุหรีใ่ นเขตภาคกลาง เพื่อศึกษาการตอบสนองของ
สตรีผู้สูบบุหรีใ่ นเขตภาคกลางของประเทศไทยต่อการเปิ ดรับสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรีใ่ นสตรี
ของ สสส.ชุด "รักจริง...ไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี"่ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับสื่อ
รณรงค์เลิกสูบบุหรีใ่ นสตรีของ สสส. โดยสื่อรณรงค์ทน่ี าเสนอในโทรทัศน์ (ภาพยนตร์โฆษณา)
เป็นสื่อทีม่ กี ลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากทีส่ ุดและการใช้ส่อื โทรทัศน์จงึ มีความสาคัญต่อการรณรงค์ไม่
สูบบุหรี่ในกลุ่มตัว อย่างเพราะสื่อ โทรทัศ น์ ส ามารถสร้างเนื้อ หาที่ส ร้างจุดความน่ าสนใจ เช่น
สร้างความน่ าเชื่อถือ สร้างความห่วงใย สร้างความกลัว หรือสร้างความตระหนักรู้ ซึง่ สามารถ
สะท้อนถึงอารมณ์และจิตใจทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง ก็จะทาให้กลุ่มตัวอย่างการรับรู้
และมีทศั นคติทดี กี จ็ ะเกิดแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีไ่ ด้
4) สื่อบุคคลในครอบครัว พบว่า เป็ นสื่อมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างในการรับรูข้ ่าวสารและมี
ทัศนคติทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ เพราะบุคคลคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ภรรยา
ลูก พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย จะมีความผูกพัน มีความรักความห่วงใยคอยเอาใจใส่ต่อกัน ซึง่ เป็ น
มิตขิ องครอบครัว โดยสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยในกลุ่มชนชัน้ แรงงานยังมีความผูกพัน เป็ น
เพราะคนในครอบครัวมีการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น ดูโทรทัศน์ ด้วยกัน ทานอาหารด้วยกัน
ความใกล้ชดิ ของครอบครัวจึงทาให้คนในครอบครัวเกิดความห่วงใยผูท้ ส่ี ูบบุหรี่ จึงทาให้เกิดการ
บอกกล่าวและขอร้องให้คนในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่ เช่น แม่และลูก ขอร้องให้พ่อเลิกสูบบุหรี่
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หรือพ่อและแม่ขอร้องให้ลูกเลิกสูบบุหรี่ เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา อุปโยคิน และคณะ
(2556: 198) ทีศ่ กึ ษาวิจยั รูปแบบการควบคุมทางสังคมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่: การบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกับระบบการบริการสุขภาพของรัฐระดับชุมชนใน ตาบลศรี
ค้า อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย จากการจัดเวทีและเยีย่ มเยียนผูส้ ูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัว
รับทราบว่าแม้ว่าการสูบบุหรีเ่ ป็ นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่การสูบบุหรีจ่ ะมีอนั ตรายต่อผูอ้ ่นื ทีอ่ าศัย
อยูร่ ว่ มกันในครัวเรือน ดังนัน้ การให้สมาชิกในครัวเรือนเป็ นผูก้ ระตุ้นหรือจะให้คาแนะนาจะมีผล
ทาให้ผู้สูบบุ ห รี่ไ ด้ต ระหนัก ว่าการสูบบุ หรี่ส่ งผลกระทบต่ อ ผู้อ่ืน ทัง้ ด้า นสุ ข ภาพ และ
สภาพแวดล้อม การเริม่ ต้นทีใ่ ห้ความสาคัญกับครัวเรือนจะสามารถทาให้ผสู้ ูบบุหรีม่ คี วามรูส้ กึ ว่า
ตนเองเป็นต้นเหตุ ของความเจ็บปว่ ยทีส่ ่งผลทาความเดือนร้อน และเป็ นอันตรายต่อคนรอบข้าง
ดังนัน้ การให้ความสาคัญกับครัวเรือนซึง่ เป็ นศูนย์กลางจะมีผลต่อการเลิกบุหรีไ่ ด้ และการใช้ส่อื
บุ ค คลในครอบครัว จึง มีค วามส าคัญ เป็ น อย่า งมาก เพราะความรัก ความห่ ว งใยของคนใน
ครอบครัวมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ ดังนัน้ องค์กร หน่ วยงาน กลุ่มคนที่ทา
หน้าทีร่ ณรงค์ หรือทาด้านนโยบายควรมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านครอบครัวกลุ่มชนชัน้ แรงงาน
เพราะการรณรงค์ไม่สูบบุหรีใ่ นยุคใหม่จาเป็ นต้องอาศัยการสื่อสารผ่านสมาชิกคนในครอบครัว
ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎี Two step Flow ของ Paul F. Lazarsfeld (1940, อ้างถึงใน นิรตั น์
เพชรรัตน์ 2556) โดยใช้อทิ ธิพลของบุคคลที่มผี ลต่อความคิดและการกระทาต่อสมาชิกคนใน
ครอบครัว
5) สื่อโทรศัพท์มอื ถือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มกี ารเปิดรับข้อมูลข่าวสารสื่อรณรงค์เลิก
บุ ห รี่แ ละทัศ นคติไ ม่ม ีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ สื่อ รณรงค์เ ลิก บุ ห รี่ อาจเป็ น เพราะกลุ่ ม ตัว อย่า งให้
ความสาคัญโทรศัพท์มอื ถือเป็นเพียงแค่ประโยชน์การใช้สอยสาหรับใช้โทรเข้า -ออก หรือรับสาย
เพียงเท่านัน้ กลุ่มตัวอย่างบางรายมีโทรศัพท์มอื ถือทีม่ ฟี งั ชันใช้
่ งานมัลติมเี ดียได้แต่กใ็ ช้แบบผิว
เผิน ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มบุคคลทัวไปที
่
่ใช้ประโยชน์ จากโทรศัพท์มอื ถือเช่น ดูคลิปสื่อ
วีดโี อ ส่งสติก๊ เกอร์ไลน์ เป็นต้น ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะไม่มกี ารเปิดรับข้อมูลข่าวสารสื่อรณรงค์
เลิก บุห รี่ แต่ ส่อื โทรศัพ ท์มอื ถือ ก็อ าจมีค วามจาเป็ นต่ อ การรณรงค์เ ลิกสูบบุหรี่ใ นกลุ่ มชนชัน้
แรงงานบางกลุ่ ม เช่น แรงงานขับรถ แรงงานประมง พ่อ ค้าแม่ค้าหาบแร่แผงลอย แรงงาน
ทางานโรงาน เป็ นต้น อาจมีก ารใช้ประโยชน์ จากโทรศัพท์มอื ถือ ในการรับข้อมูลข่าวสารสื่อ
รณรงค์เลิกบุหรี่ ดังนัน้ การเปิดรับสื่อในแต่กลุ่มชนชัน้ แรงงานอาจมีกระบวนการเปิ ดรับสื่อผ่าน
ช่องทางที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับ วังทราย อินทะวัน (2553) ที่ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
กระบวนการเปิดรับสื่อ และการสรรหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ พบว่า ในการเปิดรับสื่อของบุคคลแต่
ละคนนัน้ จะมีก ระบวนการเปิ ดรับ และการแปลงข้อมูล ที่แตกต่ างกัน โดยจะขึ้นอยู่กบั ปจั จัย
ต่างๆ เช่น 1) การเลือ กเปิ ดรับเป็ นขัน้ ตอนที่บุค คลมีการเลือ กรับสื่อ และเปิ ดรับสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 2) การเลือกให้ความสนใจเป็ นขัน้ ตอนที่บุคคลจะมีการระบุ และเลือกว่าจะ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากแหล่งใดดี 3) การเลือกรับรู้ และตีความหมายเป็ นกระบวนการทีบ่ ุคคลมี
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การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร และเลือกที่จะตีความ 4) การเลือกจดจาเป็ นกระบวนการที่บุคคลจะ
เลือกทีจ่ ดจาสื่อต่างๆ ดังนัน้ การเผยแพร่ส่อื รณรงค์ผ่านโทรศัพท์มอื ถืออาจต้องใช้เวลา และต้อง
หาวิธกี ารสื่อสารผ่านสื่อโทรศัพท์มอื ถือในการรณรงค์ไม่สบู บุหรีใ่ ห้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง
ในภาพรวมสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรีท่ งั ้ 4 ประเภท สื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ สื่อ
ป้ายสติก๊ เกอร์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคลในครอบครัว มีความสาคัญอย่างมากต่อการรณรงค์
การใช้ส่อื รณรงค์ทงั ้ 4 ปรเภทควบคู่ประกอบกัน จะช่วยสร้างมิตกิ ารรับรูใ้ ห้กบั กลุ่มตัวอย่าง
เพราะประเภทของสื่อ ต่างมีบทบาทหน้ าที่และส่งผลต่อการรับรู้ต่างกัน ซึ่งการใช้ส่อื รณรงค์
หลายๆ ประเภทจะสามารถทาให้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างและเข้าถึงสื่อได้หลายช่องทาง
ดังเห็นได้จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรูข้ ่าวสารหลายช่องทาง และเมื่อเห็นสื่อ
รณรงค์บ่อยๆ ซ้าๆ ก็สามารถช่วยให้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อสื่อรณรงค์ และส่งผลต่อพฤติกรรมให้กลุ่ม
ตัวอย่างลด ละ เลิกสูบบุหรี่ได้ แต่การรณรงค์ไม่สูบบุหรีจ่ ะใช้ส่อื รณรงค์เพียงด้านเดียวคงไม่
เพียงพอต่อการรณรงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ Malcolm Gladwell (2000) กลยุทธ์การสื่อสารมี
ลักษณะหว่านข้อมูลผ่านสื่อมวลชนเป็ นหลักผลที่ได้คอื การกระตุ้นทางความคิดทัศนคติและ
ความรูส้ กึ เพียงเล็กน้อยไม่อาจรับประกันผลในระดับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้แต่หากอาศัย
การรณรงค์แนวใหม่ซ่งึ มีทฤษฎีจุดขยับเป็ นฐานในการกาหนดกลยุทธ์ เรียกว่า กลยุทธ์การ
รณรงค์แนวใหม่ เช่น การค้นหาบุคคล 3 จาพวกคือ กลุ่มผูก้ ว้างขวาง (Connectors) กลุ่ม
ฐานข้อมูลเคลื่อนที่ (Mavens) กลุ่มเซลส์แมน (Salesman)จะแทรกซึมอยู่ในกลุ่มสังคมเป้าหมาย
ให้พบวิธกี ารค้นหาทีน่ ่าจะเหมาะคือการวิจยั ภาคสนามโดยใช้เทคนิควิธ ี Snowball ประกอบการ
ค้นพบกลุ่มดังกล่าวจะหมายถึงการค้นพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของ
สังคมนัน้ โดยทันทีเครือข่ายนี้จะเป็ นช่องทางลาเลียงข้อมูลและนวัตกรรมให้กบั การรณรงค์โดยมี
กลุ่มผูก้ ว้างขวาง (Connectors) เป็ นจุดประสานรอยต่อให้ยดึ โยงเข้ามาไว้ดว้ ยกันในขณะที่กลุ่ม
ฐานข้อมูลเคลื่อนที่ (Mavens) จะทาหน้าทีเ่ ป็ นคลังข้อมูลของการรณรงค์และ Salesman เป็ นผู้
ถ่ายทอดนวัตกรรมด้วยการโน้มน้าวใจ ซึง่ กลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่สามารถนามาใช้รณรงค์
ในเชิงบูรณาการได้ โดยกิจกรรมการรณรงค์จะต้องอาศัยการกระทาที่เป็ นไปตามขัน้ ตอนและ
จะต้ อ งมีค วามสอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรณรงค์ นั ้น ๆ ด้ ว ย จึง จะสามารถท าให้
กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดผลสาเร็จตามที่นักรณรงค์
ได้ว างเป้าหมายไว้นัก รณรงค์จงึ ควรให้ค วามสาคัญกับในทุ ก ๆ ขัน้ ตอนของกระบวนการจัด
กิจกรรมการรณรงค์ (กิตติ กันภัย, 2546 อ้างถึงใน ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ, 2557) ซึง่ ต้อง
อาศัยความร่วมมือจาก บริษทั ก่อสร้าง สมาคมก่อสร้าง หน่ วยงานภาครัฐ มูลนิธเิ พื่อการไม่สูบ
บุหรี่ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
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ลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่ างที่ แตกต่ างกันมีความสัมพันธ์ต่อการลด ละ
เลิ กการสูบบุหรี่ ดังนี้
1) อายุ ท่แี ตกต่ างกัน มีผ ลต่ อ การรับรู้ข่าวสารผ่ านสื่อ รณรงค์ ระดับ ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมทีม่ ผี ลต่อการรณรงค์ให้ลดการสูบบุหรีไ่ ด้ อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทม่ี อี ายุ
34 ปีขน้ึ ไป จะมีการเปิดรับสื่อรณรงค์มากว่าและมีทศั นคติทด่ี ตี ่อสื่อรณรงค์ และมีโอกาสทีจ่ ะเลิก
สูบบุหรี่สูงกว่ามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุ 18-22 ปี เพราะอายุน้อยจะเลือกเปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ตามที่ตนเองให้ความสนใจเท่านัน้ จึงทาให้โอกาสที่จะเลิกสูบ
บุหรีม่ นี ้อยกว่าคนทีม่ อี ายุมากกว่า สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-113) อธิบายว่า
อายุเป็ นปจั จัยประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุ ษย์ เนื่องจากอายุจะบ่งบอกเกีย่ วกับ
ความมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคล เช่น คนที่มอี ายุน้อยมักจะมีความคิดแบบง่ายไม่
ซับซ้อน คิดแบบเสรีนิยมมากกว่า ยึดอุดมการณ์มากกว่า และใจร้อนมากกว่า ส่วนคนที่มอี ายุ
มากมัก จะคิด รอบครอบ คิด แบบอนุ ร ัก ษ์ นิ ย มมากว่ า ยึด ถือ การปฎิบ ัติ ม ากกว่ า มีค วาม
ระมัดระวังมากกว่า และมองโรคในแง่รา้ ย ซึง่ มีสาเหตุมาจากประสบการณ์ สิง่ เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่
เป็ นเครื่องบ่งชีห้ รือแสดงความคิด ความเชื่อลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้
ของบุคคลคนเราโดยทัวไปเมื
่
อ่ อายุเพิม่ ขึน้ ประสบการณ์กจ็ ะสูงขึน้ ตาม ความรอบคอบก็เพิม่ มาก
ขึน้ วิธคี ดิ และสิง่ ทีส่ นใจก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้วย และนอกจากนี้ อายุยงั เป็ นตัวกาหนดความยาก
ง่ายในการชักจูงใจ กล่าวคือ เมือ่ มีอายุมากขึน้ ก็จะมีโอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นใจหรือชักจูงใจน้อยลง
2) สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการรับรูข้ ่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ ระดับทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่มผี ลต่อการรณรงค์ให้ลดการสูบบุหรีไ่ ด้ อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพ
สมรสแล้ว จะมีการเปิดรับสื่อรณรงค์มากกว่า และมีทศั นคติท่ดี ตี ่อสื่อรณรงค์ และมีการเปิ ดรับ
รับสื่อบุคคลภายในครอบครัว มากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพโสด สอดคล้องกับ พืน้ ฐานทาง
ครอบครัว (Family Background) คนที่มพี ้นื ฐานทางครอบครัวแตกต่างกันย่อมมีความคิด
ค่ า นิ ย มความเชื่อ ตลอดจนพฤติก รรมที่แ ตกต่ า งกัน โดยตัว แปรทางด้า นองค์ป ระกอบของ
ครอบครัว ได้แก่ มีใครอยู่ในครอบครัวบ้าง ใครเป็ นคนหาเลีย้ งครอบครัว และปรมะ สตะเวทิน
(2546: 116 ) อธิบายว่า ผูท้ ส่ี มรสแล้ว และผูท้ ย่ี งั โสดย่อมมีกระบวนการรับรูข้ ่าวสารทีแ่ ตกต่าง
กันอันเนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจานวนบุคคลรอบข้าง เป็ นบุคคลทีส่ าคัญ
เนื่องจากคนในครอบครัวจะเสียสละความสุขของตนเพื่อครอบครัวได้ จึงพบว่าพ่อบ้านเลิกสูบ
บุหรี่ เพราะภรรยา และบุตร (Icek Ajzen and Fishbein, 1980 อ้างถึงใน สุวรรณา จันทร์
ประเสริฐ, 2538: 35)
3) ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน และรายได้ทแ่ี ตกต่างกัน คือ ตัวแปรด้านการศึกษากับ
ตัวแปรด้านรายได้เป็ นตัวทีท่ าให้สะท้อนถึงการรับรูข้ ่าวสารและทัศนคติ กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่
จะมีอายุ 34 ปีขน้ึ ไป จะมีการศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ประถมศึกษา ส่วนกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่ม ี
อายุ 28-33 ปี อายุ 23-27 ปี ส่วนอายุ 18-22 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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กลุ่มแรงงานทีม่ กี ารศึกษาสูงจะมีอตั ราการรูห้ นังสือและรับรูข้ ่าวสารได้ดี มีความคิดและทัศนคติ
ทีด่ ี ตลอดจนความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ กว้างขวางลึกซึง้ แตกต่างกันออกไปทาให้คนมีศกั ยภาพใน
การรับรู้มากขึน้ การรณรงค์ก็จะเกิดผลสาเร็จ แต่ถ้าคนที่มกี ารศึกษาที่ไม่สูงก็จะมีอตั ราการรู้
หนังสือน้อย มีและการรับรูข้ ่าวสารได้น้อย ซึง่ สอดคลองกับ Comstock and Other (อ้างถึงใน
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 68) อธิบายว่า การเลือกเปิดรับสื่อมวลชนและระดับของการศึกษามี
ความสัมพันธ์กนั กับการเปิดรับข่าวสารและเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับสาธารณชนและมีความสัมพันธ์
ในทางลบกับการเปิดรับเนื้อหาด้านบันเทิงจากสื่อ
4) ด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-22 ปี มีรายน้อยได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,00110,000 บาท มีผลต่อการเลือกรับข่าวสาร เนื่องจากมีรายได้น้อยก็จะไม่สนใจการรับรูข้ ่าวสาร
หรือไม่มกี ารเปิดรับสื่อรณรงค์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างอายุ 34 ปีขน้ึ ไป อายุ 28-33 ปี และอายุ 23-27 ปี
จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จะมีความสนใจในการรับรูข้ ่าวสารและมีการ
เปิ ดรับสื่อ รณรงค์ โดยระดับ รายได้เ ป็ นตัว แปรที่มคี วามสัมพันธ์กับการศึกษา เช่น บุค คลที่ม ี
การศึกษาสูงมักมีรายได้สงู ตามไปด้วย และเมื่อบุคคลมีรายได้สูงขึน้ ก็มกั จะมีการเลือกใช้ส่อื หลาย
ประเภทมากขึน้ เนื่องจากการใช้ส่อื ในระบบสังคมส่วนใหญ่มคี วามจาเป็ นต้องใช้และมีต้นทุนสูง ทา
ให้ผมู้ รี ายได้มากย่อมมีกาลังการซื้อทีส่ ูง (กาญจนา แก้วเทพ, 2542: 183) ในขณะทีบ่ ุคคลที่ม ี
รายได้ต่ าและมีการศึกษาน้อยส่งผลให้มที กั ษะในการอ่านน้อย ดังนัน้ การใช้ส่อื โทรทัศน์จงึ เป็ นที่
พอใจมากกว่าสาหรับคนกลุ่มนี้เพราะสื่อโทรทัศน์ จดั ว่าเป็ นสื่อที่ใช้ความพยายามน้ อย (Low
Effort) และทักษะต่า (Low Skills) (ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ , 2534: 72)

5.3 ข้อจากัดในการวิ จยั
งานวิจยั “การรับรูข้ า่ วสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์
การเลิกสูบบุหรีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ โดยทาการเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) มีขอ้ จากัดดังนี้
1) การทาแบบสอบถามใช้เวลานาน เพราะแรงงานต่างด้าวบางคนฟงั ภาษาไทยไม่
เข้าใจ จึงต้องใช้เพื่อนของแรงงานต่างด้าวทีฟ่ งั และพูดภาษาไทยได้ช่วยเป็ นล่ามสื่อสาร
2)
ช่วงพักเที่ยงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
เนื่องจากหลังทานข้าวเสร็จ ต้องการนอนพักผ่อนเพื่อเก็บแรงทางานในช่วงบ่ายซึง่ เป็ นกิจวัตร
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
3) การสื่อสารกับกลุ่มตัว อย่างผู้วจิ ยั ต้องแปลงคาถามในแบบสอบถาม เพื่อ ให้กลุ่ ม
ตัวอย่างเข้าใจคาถาม เช่น คาถามแบบสอบถาม “ท่านเคยรับรูข้ ่าวสารการรณรงค์ไม่สูบบุหรีใ่ น
ปจั จุบนั ผ่านสื่อประเภทใดบ้าง” แปลงคาถามเป็ น “พีเ่ คยได้ยนิ หรือเห็นสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
จากไหนบ้าง?”
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5.4 ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
จากผลการศึกษาครัง้ นี้สามารถนาแนวทางการใช้ส่อื รณรงค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มแรงงาน
ก่อสร้างได้ และสามารถพัฒนางานวิจยั เพิม่ เติมเพื่อหาแนวทางการรณรงค์ไม่สูบบุหรีข่ องกลุ่ม
แรงงานก่อสร้างได้ดงั นี้
1) ผลจากกลุ่มแรงงานก่อสร้างสูบสูบบุหรีห่ รือไม่สูบบุหรีน่ นั ้ เกิดจากการเปิดรับข่าวสาร
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างทีเ่ กิดจากการรับรูข้ า่ วสารผ่านสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรี่ และ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ เพราะฉะนัน้ ควรมีการวางแผนด้านเชิงนโยบาย ควรมีการ
ออกแบบ ผลิตสื่อภาพและข้อความบนซองบุหรีโ่ ดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทัง้ เชิงลบและเชิงบวก
เพื่อเกิดมิตกิ ารรับรูท้ ่หี ลากหลายมากขึน้ เพื่อป้องกันจุดอิม่ ตัว หรือความคุ้นชินกับสื่อภาพและ
ข้อความบนซองบุหรี่
2) การรณรงค์ไม่สูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้างจะได้ผลนัน้ จะต้องใช้ส่อื โทรทัศน์ และ
สื่อบุคคลในครอบครัวประกอบควบคู่กนั เพื่อสร้างมิตกิ ารรับรูแ้ ละส่งผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบ
บุห รี่ของกลุ่ มแรงงาน เพราะวิธ ีชีว ิต ยามว่างของกลุ่ มแรงงานจะพักผ่ อ นด้ว ยการดูโทรทัศ น์
ร่วมกันภายในครอบครัว และความใกล้ชดิ ของคนในครอบครัวจะมีส่วนสาคัญทีเ่ ป็ นตัวกระตุ้นให้
คนในครอบครัวเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ ดังนัน้ หน่ วยงานทีท่ าหน้าทีร่ ณรงค์และบริษทั ก่อสร้างควรร่วมมือ
กันเพื่อจัดบรรยายความรู้ หรือนิทรรศการเลิกบุหรีเ่ พื่อคนในครอบครัว ควบคู่ไปกับการผลิตสื่อ
โทรทัศน์ ทเ่ี น้นสร้างเนื้อหาด้านความรักความห่วงใย ความอาทรของคนในครอบครัว ในประเด็น
ลด ละ เลิกบุหรีเ่ พื่อคนในครอบครัว เช่น เลิกบุหรีเ่ พื่อพ่อ เลิกบุหรีเ่ พื่อแม่ หรือเลิกบุหรีเ่ พื่อลูก
และควรใช้ส่อื ทีวดี จิ ติ อลทีเ่ ป็นช่องกระแสหลักเพื่อเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในการรณรงค์
3) การรณรงค์เลิกสูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้างควรใช้ส่อื ภาพและข้อความบนซอง
บุหรี่ สื่อป้ายสติก๊ เกอร์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคลในครอบครัว ประกอบควบคู่กนั และควรมีการ
รณรงค์ไม่สบู บุหรีอ่ ย่างต่อเนื่อง และนอกจากการใช้ส่อื รณรงค์ทงั ้ 4 ประเภทแล้ว ในการรณรงค์
ควรส่งเสริมให้มกี ารรณรงค์ไม่สบู บุหรีใ่ นเชิงบูรณาการ เพื่อหาวิธกี าร หรือเทคนิคการรณรงค์ไม่
สูบบุห รี่ท่ใี ช้เฉพาะกับกลุ่มแรงงานก่ อสร้าง ตัว อย่างเช่น การใช้กลยุทธขอความร่วมมือ กับ
บริษทั ก่อสร้างซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
- การเปิ ดเวทีสมั มนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่ วยงานที่กากับดูแลด้าน
นโยบาย นักรณรงค์ และบริษทั ก่อสร้างเพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ไม่สบู บุหรีร่ ว่ มกัน
- บริษทั ก่อสร้างทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ควรร่วมมือจัดทาโครงการไม่
สูบบุหรีใ่ นไซต์งานก่อสร้าง และจากัดพืน้ ทีก่ ารสูบบุหรี่ โดยควรริเริม่ จากตัวผูบ้ ริหาร และระดับ
หัวหน้าไม่สบู บุหรีใ่ นไซต์งานก่อสร้างเพื่อเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่แรงงานก่อสร้าง
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- บริษัท ก่ อ สร้า งควรมีก ารจัด อบรมรณรงค์ไ ม่สู บ บุ ห รี่ผ่ า นสมาชิก คนในครอบครัว
ของกลุ่มแรงงานก่อสร้างให้ได้รบั ความรู้ และโทษภัยจากการสูบบุหรี่ท่สี ่งผลกระทบต่อคนใน
ครอบครัว เพื่อใช้อทิ ธิพลของบุคคลทีม่ ผี ลต่อความคิดและการกระทาต่อสมาชิกคนในครอบครัว
แรงงานก่อสร้าง
- บริษทั ก่อสร้างทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กควรให้ความสาคัญส่ง เสริมกับ
แผนก หรือฝ่ายพยาบาลประจาของบริษทั ก่อสร้างในการให้ความรูแ้ ละให้คาปรึกษาการเลิกสูบ
บุหรีก่ บั กลุ่มแรงงานก่อสร้างทีต่ ้องการเลิกสูบบุหรี่ รวมถึงเป็ นสื่อกลางช่วยประสานงาน Quit
Line 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) งานวิจยั ครัง้ ต่อ ไปควรศึกษาเรื่อ งการทดลองสูบบุ ห รี่ของกลุ่ มแรงงาน ปจั จัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั การทดลองสูบบุหรี่ของกลุ่มแรงงาน ช่องทางการสื่อสารที่ส่งผลกระทบการ
ทดลองสูบบุหรี่
2) งานวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเรื่องสื่อบุคคลในครอบครัว การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าว
ใจ การสร้างแรงจูงใจ และมิตกิ ารสื่อสารของบุคคลในครอบครัวกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
3) การศึก ษาครัง้ นี้เ ป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่ อ ไปควรทาเชิง
คุณภาพ ด้านอิทธิพ ลของสื่อ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ท่มี ผี ลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่ ม
แรงงานก่อสร้าง โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth
Interview) จากกลุ่มแรงงานก่อสร้างทีส่ บู บุหรี่ เพื่อหาข้อมูลด้านเหตุผลทัง้ แง่ลบ และแง่บวกมา
เป็ นแนวทางในการแก้ไขปญั หาการเลิกสูบบุหรีใ่ ห้กบั กลุ่มแรงงานก่อสร้าง
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ชุดที่..............

แบบสอบถาม
การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติ กรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
ต่อสื่อรณรงค์การเลิ กสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง
การส ารวจการรับรู้ข่าวสาร ทัศ นคติแ ละพฤติกรรมของกลุ่ มแรงงานก่ อ สร้า งต่ อ สื่อ
รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานครในสถานประกอบการก่อสร้างจัดทาขึ้นเพื่อนา
ผลการวิจ ยั นี้ เ พื่อ เป็ น ประโยชน์ น าไปสู่ก ารพัฒ นารูป แบบและวิธ ีก ารการรณรงค์เ พื่อ สร้า ง
แรงจูงใจการ ลด ละเลิกสูบบุหรีข่ องกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ตามข้อกาหนดของหลักสูตรปริญญา
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น คณะนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจยั นี้จะช่วยให้
องค์กร หรือหน่ วยงานที่กากับดูแลด้านรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สามารถพัฒนาสื่อรณรงค์ และใช้ส่อื
รณรงค์ไม่สูบบุหรีใ่ ห้เข้าถึงกลุ่มแรงงานก่อสร้างได้เหมาะสม ผู้วจิ ยั ขอรับรองว่าจะนาข้อมูลที่
ได้รบั จากการวิจยั นี้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน้
ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือ
โครงการ……………………………………………………..
ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
คาชี้แจง กรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องหน้าคาตอบทีท่ ่านเห็นด้วยมากทีส่ ุด
1. เพศ
ชาย

หญิง

18-22

23-27

28-33

สมรส

หม้าย / หย่าร้าง

2. อายุ

3. สถานภาพ
โสด

34 ปีขน้ึ ไป
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4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.
ปวส. หรืออนุปริญญา
สูงกว่าอนุปริญญา หรือปวส.ขึน้ ไป
อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
มากกว่า 15,001 บาท
อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
6. ระยะเวลาทีท่ างานก่อสร้าง
1 ปี
2 ปี
อื่นๆ (โปรดระบุ).............
7. ท่านเริม่ สูบบุหรีร่ ะหว่างช่วงอายุใด
10-15 ปี
16-20 ปี

3 ปี

4 ปีขน้ึ ไป

21-25 ปี

26-30 ปี

8. เหตุใดท่านเริม่ สูบบุหรี่ (สามารถตอบได้หลายข้อ)
ทดลองสูบ
สูบตามเพื่อน/เพื่อนชักชวนให้สบู
เพื่อความโก้เก๋ เทห์
เพื่อแสดงความเป็นผูใ้ หญ่
เพื่อเข้าสังคม
ตามอย่างคนในครอบครัว
9. ท่านซือ้ บุหรีจ่ ากทีใ่ ด (สามารถตอบได้หลายข้อ)
ร้านค้าในแคมป์ก่อสร้าง
ร้านสะดวกซือ้ 24 ชัวโมง
่
ร้านค้าทัวไป/ร้
่
านโชห่วย
หาบเร่แผงลอย
10. ปกติท่านสูบบุหรีว่ นั ละกี่มวน
วันละ 1-5 มวน
วันละ 16-20 มวน

วันละ 6-10 มวน
วันละ 21 มวนขึน้ ไป

วันละ 11-15 มวน
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์เลิ กสูบบุหรี่
11. ท่านเคยรับรูข้ ่าวสารการรณรงค์ไม่สบู บุหรีใ่ นปจั จุบนั ผ่านสื่อประเภทใดบ้าง
คาชี้แจง กรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องหน้าคาตอบ (เลือกตอบได้หลายข้อ)
สื่อมวลชน

สื่อใหม่

โทรทัศน์

วิทยุ

หนังสือพิมพ์

โทรศัพท์มอื ถือ

โปสเตอร์

ป้ายสติก๊ เกอร์

ภาพและข้อความ
บนซองบุหรี่

กิจกรรมรณรงค์
ไม่สบู บุหรี่

สื่อเฉพาะกิจ

สื่อบุคคล
คนในครอบครัว (พ่อ/แม่, พี/่ น้อง, แฟน/ภรรยา, ลูก)
คนในทีท่ างาน (หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน)
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12. ในระยะ 1 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558) ทีผ่ ่านมาท่านเคยเห็นสื่อรณรงค์ไม่
สูบบุหรีจ่ านวนกีค่ รัง้
คาชี้แจง กรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องสีเหลีย่ มหน้าคาตอบทีท่ ่านเห็นด้วยมากทีส่ ุด
(5 = เห็นมากกว่า 31 ครัง้ , 4 = เห็น 21-30 ครัง้ , 3 = เห็น 11-20 ครัง้ , 2 = เห็น 1-10 ครัง้ ,
1 = ไม่เคยเห็นสื่อรณรงค์,)

โทรทัศน์

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

วิทยุ

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

เห็นมากกว่า 31
ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

หนังสือพิมพ์

โทรศัพท์มอื ถือ

โปสเตอร์

ป้ายสติก๊ เกอร์
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(ต่อข้อ12) ในระยะ 1 ปี ( ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 ) ทีผ่ ่านมาท่านเคยเห็นสื่อรณรงค์ไม่
สูบบุหรีจ่ านวนกีค่ รัง้
คาชี้แจง กรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องสีเหลีย่ มหน้าคาตอบทีท่ ่านเห็นด้วยมากทีส่ ุด
(5 = เห็นมากกว่า 31 ครัง้ , 4 = เห็น 21-30 ครัง้ , 3 = เห็น 11-20 ครัง้ , 2 = เห็น 1-10 ครัง้ ,
1 = ไม่เคยเห็นสื่อรณรงค์,)

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

ครอบครัว
(พ่อ/แม่,พี/่ น้อง
,แฟน/ภรรยา,
ลูก)

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

บุคคลในที่
ทางาน
(หัวหน้างาน,
เพือ่ ร่วมงาน

เห็นมากกว่า
31 ครัง้

เห็น
21-30 ครัง้

เห็น
11-20 ครัง้

เห็น
1-10 ครัง้

ไม่เคยเห็น
สือ่ รณรงค์

ภาพและ
ข้อความ
บนซองบุหรี่

กิจกรรมรณรงค์
ไม่สบู บุหรี่
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติ ที่มีต่อข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระยะ 1 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558
12. ท่านมีความรูส้ กึ อย่างไรกับสื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย กับประเด็นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านโดย
กาหนดให้
(5 = ชอบมากทีส่ ุด, 4 = ชอบ, 3 = เฉยๆ, 2 = ชอบน้อย, 1 = ไม่ชอบ,)
ประเภทสื่อ

สื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
ระหว่างปี 2557 - 2558

โทรทัศน์

โฆษณารณรงค์
ชื่ออิม่ อุ่น
เผยแพร่วนั ที่ 5 ต.ค. 58
วิทยุ

สปอตวิทยุรณรงค์
ชื่อก่อนเป็น
เผยแพร่วนั ที่ 22 กค.57
หนังสื่อพิมพ์

ข่าวหนังสื่อพิมพ์
เผยแพร่ ปี 57 - 58

5
4
3
2
ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ชอบ
ทีส่ ุด
น้อย

1
ไม่ชอบ
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(ต่อข้อ 13) ท่านมีความรูส้ กึ อย่างไรกับสื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย กับประเด็นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านโดย
กาหนดให้
(5 = ชอบมากทีส่ ุด, 4 = ชอบ, 3 = เฉยๆ, 2 = ชอบน้อย, 1 = ไม่ชอบ,)
ประเภทสื่อ

สื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
ระหว่างปี 2557 - 2558

โทรศัพท์มอื ถือ

โปสเตอร์

ป้ายสติก๊ เกอร์

กูเลิกบุหรีแ่ ล้ว หลวงพ่อคูณ
เผยแพร่วนั ที่ 23 พ.ค. 58

ห้ามสูบบุหรี
เผยแพร่วนั ที่ 24 เม.ย. 58
ภาพและ
ข้อความ
บนซองบุหรี่
10 ข้อความข้อความคา
เตือนด้านข้างซองบุหรีท่ งั ้
สองข้าง บังคับใช้
วันที่ 30 ก.ย 58

5
4
3
2
ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ชอบ
ทีส่ ุด
น้อย

1
ไม่ชอบ
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(ต่อข้อ 13) ท่านมีความรูส้ กึ อย่างไรกับสื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย กับประเด็นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านโดย
กาหนดให้
(5 = ชอบมากทีส่ ุด, 4 = ชอบ, 3 = เฉยๆ, 2 = ชอบน้อย, 1 = ไม่ชอบ,)
ประเภทสื่อ
สื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
5
4
3
2
1
ระหว่างปี 2557 - 2558 ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ชอบ ไม่ชอบ
ทีส่ ุด
น้อย
กิจกรรม
รณรงค์
ไม่สบู บุหรี่
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ ลกปี
วันที่ 31 พ.ค. 58
บุคคลใน
คนในครอบครัว
ครอบครัว
(พ่อ/แม่,พี/่ น้อง,แฟน/
ภรรยา, ลูก)
เตือนให้เลิกสูบบุหรี่
บุคคลในที่
หัวหน้างาน
ทางาน
หรือเพื่อนร่วมงาน
เตือนให้เลิกสูบบุหรี่
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ส่วนที่ 4 : ทัศนคติ ที่มีต่อสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่มีผลต่อพฤติ กรรมการเลิ กสูบบุหรี่ของ
ท่านหรือไม่ในระยะ 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558
13. ท่านคิดว่าสื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรีม่ ผี ลในการจูงใจให้ท่านเลิกสูบบุหรีห่ รือไม่
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย กับประเด็นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านโดย
กาหนดให้
(5 = เลิกสูบบุหรี,่ 4 = อาจเลิกสูบบุหรี,่ 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = สูบบุหรีน่ ้อยลง,
1 = ไม่เลิกสูบบุหรี)่
ประเภทสื่อ

สื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
ปี 2557-2558

โทรทัศน์

โฆษณารณรงค์
ชื่ออิม่ อุ่นเผยแพร่
วันที่ 5 ต.ค. 58
วิทยุ

สปอตวิทยุรณรงค์
ชื่อก่อนเป็น เผยแพร่
วันที่ 22 กค.57
หนังสื่อพิมพ์

ข่าวหนังสื่อพิมพ์
โทรศัพท์มอื ถื
อ

5
4
3
2
1
เลิก
อาจเลิก ไม่แน่ใจ สูบ
ไม่เลิก
สูบบุหรี่ สูบบุหรี่
น้อยลง สูบบุหรี่
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(ต่อข้อ 14) ท่านคิดว่าสื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรีม่ ผี ลในการจูงใจให้ท่านเลิกสูบบุหรีห่ รือไม่
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย กับประเด็นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านโดย
กาหนดให้
(5 = เลิกสูบบุหรี,่ 4 = อาจเลิกสูบบุหรี,่ 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = สูบบุหรีน่ ้อยลง,
1 = ไม่เลิกสูบบุหรี)่
ประเภทสื่อ

สื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
ปี 2557-2558

โปสเตอร์

ป้ายสติก๊ เกอร์

กูเลิกบุหรีแ่ ล้ว
หลวงพ่อคูณ
เผยแพร่
วันที่ 23 พ.ค. 58

ห้ามสูบบุหรี
เผยแพร่วนั ที่ 24
เม.ย. 58
ภาพและ
ข้อความ
บนซองบุหรี่
10 ข้อความคาเตือน
ซองบุหรี่ บังคับใช้
วันที่ 30 ก.ย 58

5
4
3
2
1
เลิก
อาจเลิก ไม่แน่ใจ สูบ
ไม่เลิก
สูบบุหรี่ สูบบุหรี่
น้อยลง สูบบุหรี่
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(ต่อข้อ 14) ท่านคิดว่าสื่อรณรงค์กาไม่สบู บุหรีม่ ผี ลในการจูงใจให้ท่านเลิกสูบบุหรีห่ รือไม่
คาชี้แจง โปรดทาเครือ่ งหมาย กับประเด็นทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านโดย
กาหนดให้
(5 = เลิกสูบบุหรี,่ 4 = อาจเลิกสูบบุหรี,่ 3 = ไม่แน่ใจ, 2 = สูบบุหรีน่ ้อยลง,
1 = ไม่เลิกสูบบุหรี)่
ประเภทสื่อ

สื่อรณรงค์ไม่สบู บุหรี่
ปี 2557-2558

5
4
3
2
1
เลิก
อาจเลิก ไม่แน่ใจ สูบ
ไม่เลิก
สูบบุหรี่ สูบบุหรี่
น้อยลง สูบบุหรี่

กิจกรรม
รณรงค์
ไม่สบู บุหรี่

บุคคลใน
ครอบครัว
บุคคลในที่
ทางาน

กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรีโ่ ลกปี
วันที่ 31 พ.ค. 58
(พ่อ/แม่,พี/่ น้อง
,แฟน/ภรรยา,ลูก)
เตือนให้เลิกสูบบุหรี่
หัวหน้างาน
หรือเพื่อนร่วมงาน
เตือนให้เลิกสูบบุหรี่

ส่วนที่ 5 : ข้อคิ ดเห็น
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้รบั จะเป็ นประโยชน์ ในการรณงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ต่อไป
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