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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปน การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค เพื่อตองการศึกษาถึงการใชส่ือ
ในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ตลอดจน ศึกษาถึง การ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน และศึกษาถึง
ความคิดเห็นของวัยรุน ที่เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ  มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ี ซ่ึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยเปนการเลือก
ลักษณะกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  หรือการจัดกลุมสนทนา ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุม
วัยรุน ที่มีอายุ ตั้งแต 15- 24 ป  
  
  ผลวิจัย พบวา  
 
 1. การจัดทําหรือการเลือกใชส่ือที่ใชสําหรับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นั้น จะ
คํานึงถึงกลุมเปาหมายของแตละโครงการเปนหลัก วา จะมีชวงอายุอยูในระดับใด เพื่อใหการจัด ทํา
ส่ือที่ใชในการรณรงค สามารถเขาถึง กลุมเปาหมาย ตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด 
 2. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี กอใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการสูบบุหร่ี 
และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 3. กลุมวัยรุน ไดเปดรับขอมูลขาวสาร ที่ไดจากการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี โดยใช
ดุลยพินิจตัดสินใจในขอมูลขาวสารที่นําเสนอ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
และนําไปสูการเลิกบุหร่ีไดในที่สุด 
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ABSTRACT 
 
 This qualitative research intended to study the use of media campaigns to promote the 
non-smoking norm implemented by the Action on Smoking and Health Foundation of Thailand 
(ASH Thailand) as well as to investigate the effects of  the campaigns on changes in Thai 
teenagers’ smoking behaviors. The research also explored the teenager’s attitudes toward the 
campaigns. 
 The subjects of this study included Thai teenagers aging between 15-24 years old. 
These teenagers were purposively selected to participate in an in-depth interview and a group 
discussion. It was found from the study that (1) in order to provide or design the media that can 
reach the target group effectively as well as serve the objectives best, the age of the target group 
had to be taken in to consideration, (2) the campaigns to promote the non-smoking norm affected 
the changes in attitudes toward smoking and led to changes in smoking behaviors, and (3) the 
teenagers learned and accepted the information from the campaigns to promote the non-smoking 
norm with their appraisal, and this caused changes in smoking behaviors and finally led to 
smoking quit. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา  
 

  “……….คนท่ีสูบบุหร่ี สมองทึบ ทําไปทํามาทึบเขาทุกที เพราะวาทึบ เพราะวา มันตีบ 

เสนเลือดในสมองตีบ  เลยคิดอะไรไมออก  . . . . . . .  ทีแรกนึกวา  คนเราสูบบุหรี่ดีกวา  ทําให

กระฉับกระเฉง ตรงขาม ไมกระฉับกระเฉง  ทําใหรูสึกวาทึบ สมองมันทึบ สมองมันตัน เลยคิดวา 

เลิกสูบบุหรี่ดีกวา นี่มีการรณรงคใหเลิกสูบบุหรี่ แลวหามขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ท่ีจริง เด็ก

อายุ 50 ก็ควรหาม.....................” 

 
                      (พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
                พระราชทานในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 77 พรรษา , 4 ธันวาคม พ.ศ2547)  
 
  สืบเนื่องจากกระแสพระราชดํารัส  ของ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ทรง
พระราชทาน ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 77 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2547 โดย
ทรงไดแสดงความเปนหวงพสกนิกรชาวไทย ที่สูบบุหร่ี จึงกอใหเกิดการปลุกกระแสความสนใจให 
แก บุคลากร และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ และหาแนวทางคุมครองสิทธิของกลุมคนที่ไมสูบบุหร่ี 
  ในปจจุบัน สถิติจํานวนประชาชนไทยที่สูบบุหร่ีมีจํานวนสูงขึ้นมากเรื่อยๆ โดย ชวง
อายุของผูสูบ เร่ิมตั้งแต อายุ 10 ป เปนตนไป ซ่ึงถือเปนเรื่องที่นาวิตกเปนอยางยิ่ง โดยเยาวชนไทย 
ทั้ง ชายและหญิง มักจะเปดรับคานิยมแบบผิดๆ ดวยการมองวา การสูบบุหร่ี เปนเรื่องทางสังคม ที่
บงบอกถึงความโก เก เปนแฟชั่นรวมสมัยของคนในสังคม นอกจากนี้ เยาวชนชาย ยังมองวา การ
สูบบุหร่ี ถือเปนส่ิงหนึ่ง ที่ทําใหสังคมมองถึงตัวตนความเปนชายที่แทจริง แตในทางกลับกัน กลุม
คนในสังคมสวนใหญ  กลับมองวา ผูที่สูบบุหร่ี เปนเพียงคนกลุมนอยของสังคม ที่สรางความ
รําคาญ กอใหเกิดมลพิษทางกลิ่น และท่ีสําคัญ มองวา เปนการละเมิดสิทธิของผูที่ไมสูบบุหร่ี จึงได
มีการรณรงค โดยจัดตั้งเปน “ชมรม” ที่ริเร่ิมจากคนกลุมเล็ก ๆ กอนที่จะขยายวงกวางออกไป 
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  ขณะที่ ในมุมกวาง โดย หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดตระหนักถึง
ความสําคัญตอสุขภาพ และอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป จึงดําริ “นโยบายการรักษาสุขภาพ และ
อนามัยของประชาชนคนไทย” เริ่มจากการใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย กอนที่จะมีการ
รณรงค เพื่อปองกันและตอตานยาเสพติด ซ่ึงเปนหนึ่งในหลายปจจัย ที่เปนบอเกิดของการทําลาย
สุขภาพ 
  “บุหร่ี”  เปนอีกสิ่งหนึ่ง ที่ถือเปน ยาเสพติด ที่มีพิษภัยรายแรงตอสุขภาพในระยะยาว 
โดยเบื้องตน ไดมีการรณรงค และกําหนดเขตพื้นที่สําหรับผูสูบบุหร่ี และกําหนดเขต “หามสูบ
บุหร่ี” ไวในสถานที่ตางๆ โดยในป 2535 รัฐบาลไดออกกฎหมายขึ้น 2 ฉบับ เพื่อใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหร่ี ซ่ึงกฎหมายดังกลาว 
ไดแก “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535” และ “พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผู
ไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535” ซ่ึง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 มีสาระสําคัญ คือ การ
หามโฆษณา และสงเสริมการขายบุหร่ีทุกชนิด ทั้ง ทางตรง และทางออม รวมถึง การหามโฆษณา
เครื่องหมายการคาของบุหร่ีดวย นอกจากนี้ ยังใหความคุมครองเยาวชนโดยหามจําหนายบุหร่ี 
ใหแก เด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และไมใหมีเครื่องจําหนายบุหร่ีอัตโนมัติ 
  นอกจากนี้ ยังกําหนดให ซองบุหร่ีทุกซอง ตองพิมพคําเตือนไวใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึง
ปจจุบัน ไดพัฒนาถึงขั้นมีคําเตือนบนซองบุหร่ี แบบรูปภาพสี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 8 (2547) เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหร่ี 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดยบังคับใหผูผลิต ผูนําเขาบุหร่ี ตองพิมพ
ภาพรูป 4 สี ประกอบขอความเตือนถึงพิษภัยจากการสูบบุหร่ี 6 แบบ ประกอบดวย ควันบุหร่ีฆาคน
ตายได, ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด, ควันบุหร่ี จะทํารายลูก, สูบแลวแกเร็ว, สูบแลวจะมีกล่ินปาก 
และสูบแลวถุงลมพองตาย โดยจะพิมพแตกตางกันบนซองบุหร่ีในแตละซอง  
  ทั้งนี้ ขนาดฉลากตองมีพื้นที่ไมนอยกวา รอยละ 50 ของพื้นที่ซอง และตองอยูบริเวณ
ดานบนของซองบุหร่ี ทั้งดานหนา และดานหลัง ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2548 เปน
ตนไป สงผลใหประเทศไทย เปนประเทศที่ 4 ของโลก ที่นําฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีแบบภาพสี
มาใช ตอจาก แคนาดา บราซิล และสิงคโปร ซ่ึงเปนไปตามพันธกรณี ที่ประเทศไทย ใหสัตตยาบัน
ในกรอบอนุสัญญาควบคุมบุหร่ีโลก เปนประเทศที่ 36 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
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  สําหรับผูผลิตหรือผูจําหนาย หากยังคงผลิตหรือจําหนายบุหร่ีที่ไมมีภาพคําเตือนรูป 
แบบใหม จะถูกดําเนินคดีทันที โดยผูผลิต หรือผูนําเขา จะมีโทษปรับ 100,000 บาท สวนผูจําหนาย
ปรับ 20,000 บาท อีกดวย  

 
 
  ภาพที่ 1.1. ตัวอยางภาพโฆษณา ที่อยูบริเวณดานหนา และดานหลังซองบุหร่ี 
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 ขณะเดียวกัน หลายฝาย ไดใหความสําคัญตอสุขภาพของประชาชน จึงไดจัดตั้ง “มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารยนายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ ทําหนาที่ 
เลขาธิการมูลนิธิ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ “สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ”  หรือ สสส. ซ่ึงเปนหนวยงานที่ อยูในสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ไดจัดตั้งขึ้นตาม
ความใน พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยเริ่มดําเนินงานมา
ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ.2544 
  สสส .  จะมีหนาที่ผลักดัน  สนับสนุน  และรวมกับหนวยงานตางๆ  ขับเคลื่อน
กระบวนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการลดอัตราการเจ็บปวยและเสีย 
ชีวิตกอนวัยอันควร รวมทั้ง เปนผูกําหนดนโยบายใหแก มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เพือ่นาํไป
เปนแนวทางในการรณรงค กระตุนเตือนใหผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ความเชื่อ และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอคุณภาพชีวิต ซ่ึงถือเปนอีกทางหนึ่ง ที่จะ
ชวยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 
  “...........เราตองการใหคนไทยสูบบุหร่ีนอยลง ซ่ึงมีหลายเรื่องที่ตองทําตั้งแตการรณรงค 
การประชาสัมพันธใหรูพิษภัยของการสูบบุหร่ีและผลักดันใหมีนโยบายของรัฐบาลเชน การพิมพคํา
เตือนบนซองบุหร่ี, การออกกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ, การออกกฎหมายใหโฆษณา
สงเสริมการขาย, การขึ้นภาษีบุหร่ีเปนระยะ และการชวยใหคนเลิกสูบบุหร่ี, การจัดพื้นที่สูบบุหร่ี  
ซ่ึงมาตรการทั้งหมดเมื่อทําพรอม ๆ กัน เชื่อไดวา จะสงเสริมใหคนเลิกสูบบุหร่ีมากขึ้น และจะทาํให
เด็กติดบุหร่ีนอยลง...........”  (ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ,วันที่ 24 เมษายน 2550) 
  
  นโยบายของภาครัฐ ตลอด ในชวง 20 ปที่ผานมา   พบวา อัตราการสูบบุหร่ีในไทย ได
เร่ิมลดลง เฉล่ียรอยละ 1  ตอป โดยในชวง 20 ปนี้ มีคนสูบบุหร่ีนอยกวาที่ควรจะเปนถึง ประมาณ 4 
ลานคน ซ่ึงจากสถิติ พบวา นโยบายการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหร่ี มีผลทําใหเด็กและเยาวชน ที่
ติดบุหร่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี นอยลง ประมาณ 1 ลาน 6 แสนคน รวมทั้ง ในขณะนี้ 
ประเทศไทย ไดเร่ิมมีกฎหมายที่สนับสนุนการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เชน กฎหมายควบคุมการ
โฆษณาบุหร่ี ที่เขมงวด , กฎหมายหามสูบบุหร่ีในพื้นที่สาธารณะ ทั้งหมด ยกเวนสถานที่เที่ยว
กลางคืน และกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับ ซ่ึงเปนผลดีที่เกิดขึ้น ในชวงตลอด 20 ป ที่ผานมา 
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  “..................การประเมินการขึ้นภาษีมีผลกระทบสูงสุด มีสวนทําใหการสูบบุหร่ีลดลง 
ประมาณ รอยละ 60,มาจากการขึ้นภาษีบุหร่ี ประมาณ รอยละ 22,มาจากการโฆษณ ประมาณรอยละ 
6, มาจากการรณรงคประชาสัมพันธ ประมาณรอยละ 6,มาจาก การหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 
ประมาณรอยละ 4 มาจาก คําเตือนบนซองบุหร่ี.............” (ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ,วันที่ 24 
เมษายน 2550) 
 
  การดําเนินโครงการการรณรงคไมสูบบุหร่ีในประเทศไทย อาจถือไดวา ประสบความ 
สําเร็จคอนขางมาก เมื่อเทียบกับประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยประเทศไทย ถูกนําไปเปนประเทศตัว 
อยาง เพื่อใหนานาประเทศนําไปเปนกรณีศึกษา วา หากสามารถทําไดเหมือนประเทศไทย แลว จะมี
ผลใหประชาชนในประเทศของตนเอง มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนอยลง โดยที่รัฐบาลไมจําเปนตอง
ลงทุนในดานตางๆ มากมาย  ตัวอยางเชน การมีกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การขึ้นภาษีสรรพสามิต
บุหร่ี  ซ่ึงถือเปนงานในดานนโยบาย ที่ไมตองมีการลงทุน แตจะมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก ที่จะ
ใหประชาชนในประเทศ มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนอยลง 

  พฤติกรรมของคนสูบบุหร่ีของคนในประเทศไทย  ไดเ ร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากในปจจุบัน การสูบบุหร่ีเปนที่ยอมรับในสังคมนอยลง ในขณะเดียวกัน สังคมไดเร่ิมมีการ
ตอตานบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากขึ้น แมแตหมูวัยรุนดวยกันเอง ทําใหสัดสวนของผูติด
บุหร่ี ลดลงมาก หากเปรียบเทียบจาก เมื่อ 20 ปกอน 

 
  “...........ซ่ึงจากเดิม พบวา ผูสูบบุหร่ี จะเริ่มสูบตั้งแต อายุ 15 ถึง 19 ป เปนสวนใหญ แต 

ในปจจุบัน เหลือเพียง รอยละ 12 เทานั้น ที่เร่ิมสูบบุหร่ีในระดับอายุดังกลาว หรืออาจจะกลาวไดวา 
ลดลงมาครึ่งหนึ่ง ทําใหจํานวนวัยรุนที่สูบบุหร่ีลดลง เพราะฉะนั้น ผลรวมอัตราการสูบบุหร่ีจาก
อดีตอายุ 15 ปขึ้นไป จะมีรอยละ 60 แตปจจุบันเหลือเพียง รอยละ 40 เทานั้น.............”  (ประกิต 
วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ,วันที่ 24 เมษายน 2550) 
 
  ในการรณรงคเพื่อการไมสูบุหร่ี ไดมีการใชภาพอันนาสะพรึงกลัว เขามารวมใน
แผนการรณรงค โดยไดพิมพไวบริเวณหนาดาน และดานหลังของ ซองบุหร่ี ซ่ึงจากการประเมินผล
พบวา มีสวนชวยอยางมาก ที่ทําใหเด็ก และเยาวชน ไดเร่ิมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
เพราะจากผลการวิจัย คนสูบบุหร่ี มากกวา 800 คน พบวา ภาพดังกลาว มีผลให รอยละ 50 เร่ิมมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ที่ลดนอยลง  
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  ขณะที่ รอยละ 20 เร่ิมมีความคิดที่จะเลิกการสูบบุหร่ี และอีก รอยละ 20 ที่ไดตัดสินเลิก
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไป สวนการประเมินผลทางวิชาการ พบวา คําเตือนบนซองบุหร่ี มีสวนทําให
คนสูบบุหร่ี มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี นอยลง รอยละ 4 ทั้งนี้ พบวา ภาพอันนาสะพรึงกลัว และคํา
เตือนที่ปรากฏอยูบนซองบุหร่ี มีผลนอย หากเปรียบกับการขึ้นภาษี และการระงับการเผยแพร
โฆษณาบุหร่ี 
  ดังนั้น จึงเห็นไดวา  การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี จําเปนตองดําเนินไปพรอม ๆ  กัน
ในหลายดาน ทั้ง การปรับอัตราภาษีสรรพสามิต , การระงับการโฆษณาเผยแพร , การจํากัดพื้นที่สูบ
บุหร่ี , การพิมพคําเตือนบนซองบุหร่ี , การใหความรู ,  การประชาสัมพันธใหทราบถึงพิษภัยของ 
บุหร่ี  และที่สําคัญ คือ เร่ือง ควันสูบบุหร่ีมือสอง ซ่ึงหมายถึง คนที่ไมสูบบุหร่ี แตตองหายใจเอา
ควันบุหร่ีของบุคคลเขารางกายไปดวย ซ่ึงประเด็นนี้  องคการอนามัยโลก ไดเริ่มมีการรณรงค วา 
“ส่ิงแวดลอม ปลอดบุหร่ี ตอง 100 เปอรเซ็นต จึงจะปลอดภัยจากควันบุหร่ีมือสอง”  
  ในประเทศไทย ไดกําหนดมาตรการ หามสูบบุหร่ีในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มมากขึ้นใน
หลายพื้นที่ ขณะ เดียวกัน บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ก็ไดใหความรวมมือดวยการปฏิบัติตาม
เปนอยางดี  แตปรากฏวา จากผลสํารวจลาสุด พบวา “การสูบบุหร่ีในบาน” ยังมีจํานวนที่สูงมาก
ประมาณรอยละ 80   
 
  “......โดยเฉลี่ยแลว มีประชากร 7 ลานครัวเรือน ที่มีคนสูบบุหร่ีในบาน และเปนจํานวน
ประชากรที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง ถึง 16 ลานคน เฉลี่ยใน 1 บานจะมีคนไดรับควันบุหร่ี 2 คน โดย
ใน 16 ลานคนนี้ เปนประเด็นที่เราตองรณรงคตอไป เพราะกฎหมายไมสามารถระบุไดวา  หามสูบ 
บุหร่ีในบาน ดังนั้น จึงตองใชวิธีรณรงค เพื่อใหบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดทราบถึง
อันตราย ที่มีการสูบบุหร่ีในบานวา คนในบานจะไดรับอันตรายจากควันบุหร่ีมือสองและการสูบ
บุหร่ีในบาน เทากับเปนการสอนหรือเตรียมใหเด็กและเยาวชนในบานไดรูจักถึงวิธีการสูบบุหร่ี.....”     
(ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ,วันที่ 24 เมษายน 2550)  
 
  “........ปจจุบันพบวา คน รอยละ 80 อยากเลิกบุหร่ี เพราะฉะนั้นเราตองมีหลาย ๆ อยาง 
ชวยเขา ใหกําลังใจเขา ทําใหบุหร่ีแพงขึ้น ทําใหพื้นที่สูบบุหร่ีนอยลง ทําใหซองบุหร่ีไมสวย เพราะ
ซองสวย ทําใหคนสูบมากขึ้น ระยะยาวอัตราการสูบบุหร่ีจะลดลงลดลง ขณะนี้ ผูหญิงสูบบุหร่ีต่ํา
กวาเปา โดยหญิงไทย มีเพิ่งรอยละ 2 ขณะที่ ผูชาย มีมากถึงรอยละ 36…………….” 
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  “.................. แตถาเฉลี่ยชายหญิงเทากับรอยละ 18 ขณะที่ เปาหมายการสูบบุหร่ีทั่วโลก 
ต่ํากวารอยละ 10  เพราะฉะนั้น ตองใชเวลาอีกถึง 20 ป เพราะยากมาก ปหนึ่งลดไดแคเพียง รอยละ 
1 เทานั้น ..............”  (ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ,วันที่ 24 เมษายน 2550 
 
  มาตรการตางๆ ที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได
ดําเนินการตลอดที่ผานมา สวนใหญ เปนการเนนไปที่นโยบาย เชน การออกกฎหมาย คําเตือน การ
ปรับอัตราสรรพสามิต แตจากนี้ไป จะเริ่มเพิ่มมาตรการเสริม โดยจะเนนที่การชวยหรือแนะนําวิธี
ใหผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางตอเนื่อง ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาว โดยเลิกสูบบุหร่ี
อยางเด็ดขาด ซ่ึงในขณะนี้ โรงพยาบาลตางๆ พรอมรับนโยบายดังกลาวไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
อยางชัดเจน 
 
  “................ใหประชาชนที่สูบบุหร่ีแลวเขาไปในโรงพยาบาล โดยจะมีระบบถามวา สูบ
บุหร่ี หรือเปลา จะเลิกไหม ซ่ึงถาจะเลิก ก็จะมีคนแนะนําวิธีการเลิกบุหร่ี ซ่ึงเปนจุดที่เราตองรณรงค 
และทําใหคนเลิกสูบบุหร่ีมากขึ้น เพราะการเลิกบุหร่ี ทําใหลดการเจ็บปวย และสูญเสีย 5 ป 10 ป 20 
ป แตการปองกันเด็กไมใหติดบุหร่ี มันไมเกิดผลดานการเจ็บปวย ไปเกิดผลหลัง 20 ปที่ผานมา เรา
รณรงคเรื่องเด็กและวัยรุน แตตอนนี้ เราจะรณรงคใหคนเลิกสูบบุหร่ีมากขึ้น เพื่อลดความเจ็บปวย 
และสูญเสีย..........”   (ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ,วันที่ 24 เมษายน 2550) 
 
  “.............กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเปาวา ในปนี้จะหามไมใหมีการสูบบุหร่ีในผับ บาร
รวม ไปถึง การปรับกฎหมาย เพื่อใหมีคณะกรรมการทํางานเรื่องยาสูบทุกจังหวัด โดยผูวาราชการ
จังหวัด เปนประธาน และ สาธารณสุขจังหวัด เปน เลขานุการคณะกรรมการ และมีหนวยงาน
ราชการอื่น ๆ อยูรวมในคณะกรรมการ ซ่ึง กระทรวงสาธารณสุข กําลังดําเนินการ ภาษียาสูบ กําลัง
ปรับแกกฎหมาย เพราะเพดานภาษีเกือบเต็มจะเพิ่มเพดานไปอีกซึ่งถือเปนความจําเปน ที่ตองขึ้น
ภาษีบุหร่ีอยางตอเนื่อง แตไมใชเร็ว ๆ นี้ แตก็ตองทํา และอีกอยางที่เราตองทําคือ จัดใหมีระบบ
บริการในการใหคนชวยเลิกสูบบุหร่ีใหมาก เพราะปจจุบันเรามีคนติดบุหร่ี 9 ลาน 5 แสนคนทั่ว
ประเทศ ซ่ึงบริการนี้ ตองจัดใหมากขึ้น  อาจพิจารณา ไปถึงเรื่องยา อดบุหร่ีที่ปจจุบันคอนขางแพง 
ทําใหคนสูบบุหร่ีไมมีปญญาซื้อ จึงทําใหเปนยาที่เบิกได ซ่ึงที่กลาวมาทั้งหมดเปนเรื่องที่ตอง
ผลักดัน...............”   (ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ,วันที่ 24 เมษายน 2550)  
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1.2 ปญหานําการวิจัย 
  1. การใชส่ือในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี เปนอยางไร  
  2. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
กลุมวัยรุนอยางไร 
  3. กลุมวัยรุน มีความคิดเห็นของกลุมวัยรุน ที่เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี
ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี อยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคของการทําวิจัย 
  1. เพื่อตองการศึกษาถึง การใชส่ือในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
  2. เพื่อตองการศึกษาถึงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน 
  3. เพื่อตองการศึกษาถึงความคิดเห็นของกลุมวัยรุน ที่เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ีของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาถึง การรับรูขาวสารของกลุมวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี ผานทางชองทางสื่อสารตาง ๆ ซ่ึงการทําวิจัยในครั้งนี้ เพื่อตองการทราบวา เมื่อมีการดําเนิน
นโยบายดานการรณรงค หรือนํามาตรการตาง ๆ  ออกมาใชแลว มีผลตอพฤติกรรมของผูสูบบุหร่ี
เปนประจําหรือไม 
  นอกจากนี้ จะศึกษาถึง นโยบายของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหร่ี โดยจะมุงศึกษาไปถึง กลยุทธในการรณรงค ตลอดจน ส่ือท่ีใชในการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ี เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรณรงค หรือกําหนดแนวทางในการ
รณรงคใหตรงตามวัตถุประสงค และเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
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1.5 นิยามศัพท 
  การรณรงค หมายถึง การประชาสัมพันธในกลุมมวลชนเพื่อใหทราบถึงขาวสารอยางใด

อยางหนึ่ง และเพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคม ซ่ึงการประชาสัมพันธดังกลาว จะหมายถึงการทํางาน
ดานการรณรงคประชาสัมพันธ ทั้งของ หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน  ที่เกี่ยว ของกับ
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 

  บุหรี่ หมายถึง สิ่งเสพติดประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเปนแทง มีหนวยนับเปนมวน โดยจะ
มีความยาวประมาณ 4 นิ้ว ภายในประกอบดวย ใบยาสูบ และสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ มีกน
กรอง และไมมีกนกรอง ในปจจุบันสามารถแบงแยกยอยออกเปน บุหร่ีที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ 
และบุหร่ีที่ผลิตจากตางประเทศ (ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ จะเนนเฉพาะ บุหร่ีที่มีการบรรจุและผลิตขึ้น
ภายในประเทศ ซ่ึงจะมีทั้ง บุหร่ีของไทย และบุหร่ีของตางประเทศ ที่นําเขามาจําหนายในประเทศ
ไทย) 
   ผลกระทบ หมายถึง ผลลัพทที่สะเทือนไปถึงผูอ่ืน หรือเหตุการณที่จะตามมา หรือ เปน
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากสภาพที่เปนอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง ของการติดตาม
ศึกษาในเรื่องใด เร่ืองหนึ่ง โดยนําไปสูอีกสภาพหนึ่ง ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ 
  พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกในรูปการกระทําที่สามารถสังเกตได ซ่ึงเรียกวา 
พฤติกรรมภายนอก และความรูสึก นึกคิดความเชื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจ รวมทั้งคานิยมของบุคคล ที่
เรียกวา เปน พฤติกรรมภายใน โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัย จะหมายถึง พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 ซองบุหรี่ หมายถึง เปนซองกระดาษ และกระดาษตะกั่ว ที่ใชในการบรรจุบุหร่ี โดย
ปจจุบัน มีคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี รวมถึงรูปภาพของผูที่ไดรับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี พิมพ
ติดอยูบริเวณ ดานหนา และดานหลังของซองบุหร่ี 

  การโฆษณา หมายถึง การประชาสัมพันธ เพื่อแจงใหทราบถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผานสื่อ
ตางๆ ทั้งโปสเตอร รูปภาพ ขอความ โดยอาจจะใชส่ือแขนงตาง ๆ เปนเครื่องมือในการโฆษณา ทั้ง 
โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ เพื่อใหผูรับสารไดรับทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่
ตองการแจงใหทราบ 
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 การโฆษณาทางโทรทัศน หมายถึง การสื่อสารผานสื่อ ที่สามารถสงสารไปยังผูชม
โทรทัศน ซ่ึงเปนผูรับสาร ทั้งภาพ และเสียง ทําใหผูรับสาร สามารถเขาใจในเนื้อหาสาระที่ส่ือ
ออกไปไดโดยงาย โดยสื่อโทรทัศน จะใชในกรณีที่ตองการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายขนาดใหญ 
ซึ่งหมายถึง ผูรับชมโทรทัศน แตขอเสียของสื่อประเภทนี้ คือ ในการจัดทําสื่อประเภทนี้ จะใช
ตนทุนในการผลิตสูง อีกทั้ง ตองมีคาใชจายในการซื้อเวลาออกอากาศของ สถานีโทรทัศนตาง ๆ ใน
อัตราราคาที่สูงเชนกัน 

  การโฆษณาทางวิทยุ หมายถึง การสื่อสารผานสื่อ ที่สามารถสงสารไปยังผูรับสาร 
เฉพาะ เสียงเทานั้น ทําใหผูรับสาร สามารถเขาใจในเนื้อหาสาระของสารที่สงไปไดในระดับหนึ่ง 
โดยส่ือวิทยุ จะใชในกรณีที่ตองการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายขนาดกลาง ซ่ึงหมายถึง ผูรับฟงวิทยุ 
เทานั้น  

  โปสเตอร หมายถึง แผนกระดาษที่ใชในการประชาสัมพันธเร่ืองอยางใดอยางหนึ่ง โดย
นิยมที่จะมีการจัดพิมพเปนภาพ 4 สี เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็น โดยในโปสเตอร
ดังกลาว จะมี เนื้อหาสาระ ที่ตองการประชาสัมพันธ รวมทั้ง มีถอยคํา และรายละเอียดที่ตองการสื่อ
ใหผูพบเห็นไดรับทราบ 

  แผนพับ หมายถึง การเผยแพรประชาสัมพันธประเภทหนึ่ง ที่มีการจัดพิมพในลักษณะ
คลายใบปลิว แตจะมีความเปนทางการมากกวา โดยแผนพับดังกลาว จะมีลักษณะที่แตกตางกัน แต
จะเนนในเรื่องรูปทรง ที่ ผูพบเห็น สามารถจับเก็บไดงาย ดังนั้น จึงจะมีขนาดที่เล็ก กะทัดรัด และจะ
บรรจุเนื้อหาที่เปนประโยชนแกผูที่ใหความสนใจ 

  การรับรูขาวสาร หมายถึง การเปดรับขาวสารของประชาชน จากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
กอนที่จะนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับกลับมาพิจารณา  ซ่ึงขาวสารที่ไดรับมา อาจจะทําใหเกิดการสราง
ทัศนคติ หรือเปลี่ยนทัศนคติเดิม ๆ ใหนําไปสูการยอมรับ และตัดสินใจ ดวยการปฎิบัติตาม หรือ
ทดลองปฎิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธตามที่ตองการ 

  กลุมวัยรุน หมายถึง กลุมเด็กและเยาวชนที่อยูในชวงอายุ 15-24 ป (World Health 
Organization,1993) ซ่ึงอยูในชวงระหวางความเปนเด็ก กับผูใหญ เปนวัยแหงการเรียนรู จาก 
ส่ิงแวดลอม และคนรอบขาง จะมีอารมณงายตอการยุแหย การชักนําใหเด็ก เกิดความรูสึกอยากลอง 
ทั้งในทางดี และทางเสีย 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวา จะไดรับ 
  1. ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพในการการรับรูขาวสารของกลุมวัยรุนตอการรณรงค 
เพื่อการไมสูบบุหร่ี 
  2. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของ การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
  3. ทําใหทราบถึงกลยุทธ ตลอดจนวิธีการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีของหนวยงาน ที่
เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
  4. เพื่อใหผูที่สนใจในเรื่องนี้ ไดนําผลการวิจัยนี้ สามารถนําไปอางอิง หรือใชเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัย เร่ืองที่เกี่ยวของกับ การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี รวมทั้ง เพื่อนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ผู 
วิจัย ไดใชแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยดังนี้  
 
  1.) แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  
  2.) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสุขภาพผานสื่อมวลชน 
   3.) แนวคิดผลกระทบของสื่อที่มีตอบุคคล 
  4.) ทฤษฎีการรับรูขาวสาร 
  5.) ทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชน 
  6.) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1.) แนวคิดเก่ียวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  
  การรณรงค  (Campaign)  จัดอยู ในประเภทการสื่อสารแบบวางแผน  (Planned 
Communication) ซ่ึงการรณรงคเปนการสื่อสารที่มีเปาหมายของการสื่อสาร ตั้งแตบุคคล 2 คน ไป
จนถึงการรณรงคในหมูสาธารณะ และบางครั้ง การรณรงคอาจกําหนดเปาหมายเปนประชาชนนับ
ลานคนก็ได โดยอาศัยการใชชองทางการสื่อสารหลาย ๆ ชองทาง และการใชสารอยางหลากหลาย 
  การรณรงค มุงกอใหเกิดแผนงานที่เหมาะสม ในการนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ตามที่เราตองการ โดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถแบงออกเปน  
  - การเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Cognitive Change) หรืออาจจะเรียกไดวา เปนแผน
รณรงคเพื่อใหการศึกษาหรือใหขอมูลแกสาธารณะ  
  - การเปลี่ยนแปลงการกระทํา (Action Change) เปนความตองการให กลุมเปา หมาย
จํานวนมากมีการกระทําบางอยางในขณะนั้น ๆ โดยกลุมเปาหมาย ตองเขาใจวัตถุประสงคของแผน
รณรงค จึงยอมทําตามที่ผูดําเนินการตองการ 
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  - การเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม (Behavioral Change) พฤติกรรมเปนการกระ ทําที่
ตอเนื่อง ของบุคคล ดังนั้น ระดับการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงยากมาก เพราะตองทําใหกลุม เปาหมาย 
มองเห็นถึงประโยชนอยางชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
  - การเปลี่ยนแปลงระดับคานิยม (Value Change) เปนระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยากมาก
ที่สุด เนื่องจาก ตองเปลี่ยนความเชื่อ และคานิยมที่ฝงรากลึกอยูในจิตใจ ซ่ึงจําเปนตองใชเวลานาน 
และตองมีการวางกลยุทธที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงมากเกินไป 
  จากหลักการตาง ๆ  ขางตน จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ของกลุมคน 
ไมถือเปนเรื่องงาย ดังนั้น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซ่ึงเปน
หนวยงานที่ใหความสําคัญตอสุขภาพของประชาชน จึงจําเปนตองกําหนดและวางยุทธวิธีในการ
รณรงคเพื่อเสริมสรางสุขภาพของประชาชน โดยรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังคม ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหบรรลุผลในการลดอัตราการเจ็บปวยและเสีย ชีวิต
กอนวัยอันควร กระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ และการปรับสภาพแวดลอมให
เอื้อตอคุณภาพชีวิต ซ่ึงถือเปนอีกทางหนึ่ง ที่จะชวยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
  การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ก็ถือเปน หนึ่งในนโยบายเสริมสรางสุขภาพของ
ประชาชน จึงไดตั้งเปาหมายวา การรณรงคเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทยที่ผานมา 
สามารถประสบผลสําเร็จได เปนเพราะการผลักดันประเด็นนี้ เปนประเด็นสําคัญที่จะตองอยูใน
ความสนใจของประชาชนตลอดเวลา และแมนโยบายการควบคุมยาสูบจะไดรับการสนับสนุนจาก
ทุกภาคี แตก็ยังขาดความเขมแข็งในดานการรณรงคทางสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง และยั่งยืน เพื่อให
ความรู และกระตุนใหสาธารณชนตื่นตัว และดําเนินการในประเด็นสําคัญ ๆ ในการเสริมคุณคา
ดานสุขภาพในสังคมไทย  
  จากการสํารวจ พบวา ในปจจุบันผูชายไทย จะมีอายุส้ันกวาที่ควรจะเปน เฉลี่ยถึงคนละ 
19 ป ในขณะที่ ผูหญิงไทย มีอายุส้ันกวาที่ควรเฉลี่ยคนละ 15 ป ซ่ึงสาเหตุการเสียชีวิต ของคนไทย
สวนใหญมาจากปญหาดานพฤติกรรม เชน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา อุบัติเหตุ การมีเพศ สัมพันธที่
ไมเหมาะสม ฯลฯ โดยคนไทยตองใชจายเปนคารักษาพยาบาลถึงปละ 200,000 ลานบาท  
  ซ่ึงจะเห็นไดวาสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยตามสถิติดังกลาว ลวนมาจากโรค 
ภัย ที่สามารถปองกันได จนถึงวันนี้ เปนที่ประจักษแลววา การสรางเสริมสุขภาพ เปนยุทธศาสตรที่
เปนหัวใจสําคัญในการแกปญหา ซ่ึงเนนหนักไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตและสภาพ 
แวดลอม เชน เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน งดสุรา และบุหร่ี สัญจรอยางปลอดภัย อยูอาศัยใน
สภาพแวดลอมที่ดี ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ปองกันโรคขณะมีเพศสัมพันธ เปนตน 
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  สวนการที่มี พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ พ.ศ.2544 เกิดขึ้น 
ทําใหการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี สามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากไดรับเงินทุนอุดหนุน จากการจัดสรรเงินภาษีบุหร่ี และสุรา ทําใหมีแหลงเงินทุน
สนับสนุนการรณรงคทางสื่อมากขึ้น โดยแหลงเงินทุน สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้ง
ดานการสนับสนุนการรณรงคทางสื่อ การสนับสนุนบริการคลินิก อดบุหร่ี และกิจกรรมตาง ๆ ที่จะ
นําไปสูการผลักดัน นโยบายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี 
  นอกจาก จะเปนการกําหนดนโยบายเพื่อใหสังคมไทยปลอดบุหร่ีแลว สสส. ยังได
กําหนดโครงการตาง ๆ ขึ้น เพื่อกระตุนใหทั้งภาครัฐและเอกชน หันมาใหความรวมมือ และมีสวน
รวมในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เชน โครงการสัมมนา “เวทีแหงพลังเยาวชน นักรณรงคไม
สูบบุหร่ี” หรือ Youth Power Forum ซ่ึงจะเปนการรวมเครือขายเยาวชนนักรณรงคไมสูบบุหร่ี จาก 
โรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ และรวมกันจัดนิทรรศการผลงานการรณรงคไมสูบบุหร่ี อีกทั้ง เปนการ
นําเสนอผลงาน “หลากหลายความภูมิใจกับการเปนนักรณรงคไมสูบบุหร่ี” โดย กลุมเยาวชนนัก
รณรงคไมสูบบุหร่ี จาก โรงเรียนตาง ๆ นอกจากนี้ จะไดจัดใหมีการอภิปราย “ขอเสนอจากเยาวชน 
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี” โดยตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนตาง ๆ ดวย 
  สําหรับ โครงการอื่น ๆ ที่จะเปนการชวยกระตุนใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการรณรงค
ไมสูบบุหร่ี นั้น ยังมี “โครงการประกวดออกแบบสื่อแนวใหม เพื่อเยาวชนปลอดบุหร่ี” เพื่อเปนการ
สรางกระแสใหกลุมเยาวชนเกิดความตื่นตัว รวมไปถึง นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่ศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร การออกแบบ หรือศิลปะ ไดตระหนึกถึงอันตรายของการสูบ
บุหร่ี และสรางสรรคส่ือ เพื่อใชเปนสื่อตนแบบในการรณรงคกับเยาวชนดวยกันเอง ซ่ึงเชื่อวา จะทํา
ใหไดส่ือที่หลากหลาย นาสนใจ และเขาถึงกลุมเยาวชนไดอยางแทจริง 
  ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” 
ผูวิจัยไดหยิบยก แนวคิดการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เพื่อตองการศึกษาถึงแนวคิด และรูป แบบ
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางนําไป
ปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด ตลอดจน ศึกษาถึงการจัดทําแผนงานดานการรณรงคที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งในดานความคิด การ
ะทํา พฤติกรรม ตลอดจน คานิยม  กร    

 
 
2.2.) แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อสุขภาพผานสื่อมวลชน 
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  ส่ือมวลชนถือเปนอีกหนึ่งสถาบันที่มีความสําคัญมากสถานบันหนึ่งในสังคม เนื่องจาก 
ส่ือมวลชน มีหนาที่ในการคัดเลือก นําเสนอ อธิบาย และโตแยงเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ใหกับคนใน
สังคม การรณรงคผานสื่อมวลชน จึงเปนกระบวนการแสวงหาวิธีการตาง ๆ เพื่อใหมีอิทธิพลตอการ
คัดเลือกขาวสารของสื่อมวลชน รวมทั้ง กําหนดขอบเขตการนําเสนอประเด็นขาวนั้น ๆ ดวย 
  เปาหมายการรณรงคผานสื่อมวลชน จึงมุงใหเกิดการพัฒนาและการนําไปปฏิบัติให
เกิดผลที่เปนรูปธรรม โดยในแงของการริเร่ิมนโยบายทางสังคมที่จะสงเสริมสุขภาพ และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ของคนในสังคม โดยอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม (Social Justic) 
  แนวคิดการรณรงคเพื่อสุขภาพผานสื่อมวลชน จึงเปนแนวคิดที่จะตองหาวิธีการ และรปู 
แบบการนําเสนอ เพื่อใหสามารถพิจารณาเลือกชองทางการรณรงค ใหตรงตามวัตถุประสงคมาก
ที่สุด โดยแบงออกเปน   
 
  1.) องคกรสื่อมวลชน 
  องคกรสื่อมวลชน ถือเปนกลุมพันธมิตรที่สําคัญมากตอแนวทางการรณรงคดานสุขภาพ
ผานสื่อมวลชน โดย องคกรส่ือมวลชนที่สนับสนุนการรณรงค ประกอบดวยภาคเอกชนนั้น ยังอาจ
แบงออก เปน 2 กลุมยอย คือ  
  - องคกรสื่อมวลชนที่ทาํงานดานการขาว 
  - องคกรสื่อมวลชนที่ทาํธุรกิจดานอุตสาหกรรมบันเทิง 
 
  การเขามาเปนพันธมิตรขององคกรส่ือมวลชน อาจเกิดขึ้นจากการที่นักรณรงคเชิญชวน
ส่ือมวลชนใหเขารวมประชุม หรือขอความรวมมือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร การจัดเวทีพบปะ
พูดคุยกับสื่อมวลชนตางๆ และอธิบายใหส่ือมวลชนเห็นและเขาใจสภาพปญหาตางๆ ตลอดจน การ
ที่ส่ือมวลชนมีเจตนารมณที่จะทําหนาที่เปนส่ือกลางในการเผยแพรเรื่องราวตางๆ เกี่ยวของกับ
สาธารณชน ตัวอยางเชน นักรณรงคทานหนึ่งไดเนนใหเห็นถึงความพรอมของสื่อมวลชนในการ
รวมมือ หากนักรณรงคไดมีการพูดคุยรายละเอียดตางๆ ใหส่ือมวลชนเขาใจ และเห็นความสําคัญ
ของประเด็นในการรณรงค 
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  นอกจากการเขาเปนพันธมิตรขององคกรส่ือมวลชนแลว ยังอาจเกิดจากการที่กลุม
ส่ือมวลชน เล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาที่เกี่ยวของกับประเด็นในการรณรงค และพยายาม
ติดตอประสานงานกับแกนนําในการรณรงค เพื่อขอขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ชัดเจน หรือขอ
ขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาของสถานการณตางๆ ตลอดจนขอสัมภาษณบุคคลที่รับผิดชอบในการ
รณรงค  หรือรับผิดชอบในดานการบําบัดบรรเทาปญหาสุขภาพ หรือการสรางเสริมสุขภาพ  
  จากนั้น หนวยงานก็จะดําเนินการคัดเลือกและวาจางตามความเหมาะสม โดยในทาง
ปฏิบัติ พบวา ส่ือมวลชนจะทําหนาที่รายงานขาวตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณดานสุขภาพ ความ
เคลื่อนไหว และสภาพของผลกระทบ ดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกับบุคคลตางๆ ตลอดจนสถิติตัวเลข 
เปนตน โดยส่ือมวลชนจะดําเนินการจัดสรรพื้นที่ขาว หรือเวลาในการออกอากาศเพื่อเผย แพร
ขอมูลในรูปของรายงานขาวพิเศษ สกูปพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ หรือกิจกรรมรณรงค หรือการเชิญ
บุคคลที่เกี่ยวของเขารวมเวทีสนทนาทางรายการตางๆ ตลอดจนยังอาจใหความรวมมือในการผลิต 
และเผยแพรโฆษณารณรงคตางๆ เปนตน ในสายตาของนักรณรงค   
  
  2.) องคประกอบเชิงกระบวนการรณรงค 
  เปาหมายในการรณรงคเปนองคประกอบที่สําคัญในการรณรงค  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กลุมผูใหสัมภาษณ ระบุวา  เปาหมายเปรียบเสมือนสภาพที่นักรณรงคอยากใหเกิดขึ้น หลังจาก
ดําเนินโครงการรณรงค  หรือหลังจากโครงการรณรงคดานสุขภาพสิ้นสุด ขอมูลจากการวิจัย  สรุป
ไดวา  เปาหมายในการรณรงคสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ เปาหมายระดับบุคคล และ
เปาหมายระดับโครงสราง 
  2.1. เปาหมายระดับบุคคล ประกอบดวย 
   - การกระตุนใหเกิดการตื่นตัวตอสภาพปญหา 
   - การปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่เหมาะสม 
   - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค 
   - การสรางสํานึกหรือความภาคภูมิใจ (self-esteem) ใหกับบุคคลเปาหมาย 
  2.2. เปาหมายระดับโครงสราง ถือเปนการผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคล การรณรงคในดานการสรางกระแสความตื่นตัวของชุมชน การรณรงคเพื่อการผลักดันเชิง
นโยบาย หรือการปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครง สรางของระบบ
สังคมอยางจริงจัง  
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  3.) กลุมเปาหมาย 
  การกําหนดกลุมเปาหมาย เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการรณรงคดาน
สุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูใหสัมภาษณไดเนนถึงความสําคัญของการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
บุคคลเปาหมายตาง ๆ  ของตนอยางถองแท  และความสามารถของนักรณรงคในการแบงกลุมเปา 
หมาย  ออกเปนกลุมเปาหมายยอยตางๆ  ตามความเหมาะสม กลุมเปาหมายในการรณรงคอาจแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ 
  - กลุมเปาหมายที่นักรณรงคตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  โดยกลุมบุคคลดังกลาว เปนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดยตรง และยังมี
พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ ตลอดจนเปนกลุมที่นักรณรงคตองการทําใหบุคคลเหลานี้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ ไปในทิศทางที่พึงประสงค อาทิ  กลุมคนสูบบุหร่ี  กลุมเสี่ยงตอ
การเสพยาบา กลุมเสี่ยงตอการไดรับเชื้อ  HIV กลุมบุคคลที่อยูในสถานที่ซ่ึงเปนแหลงเพาะเชื้อ
ยุงลาย เปนตน 
  - กลุมเปาหมายที่นักรณรงคตองการใหเปนแนวรวม 
   โดยกลุมบุคคลดังกลาว คือ กลุมที่นักรณรงคคาดหวังวาจะสามารถทําหนาที่กระตุน ให
บุคคลกลุมเสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยในกรณีนี้  พบวา  นักรณรงคมักนิยมแบงกลุมเปาหมาย
เหลานี้ออกเปน 3 กลุมยอย  ไดแก 
  1. กลุมเคยเสี่ยง  และยินดีเปนแนวรวม กลุมเปาหมายดังกลาว    
  2. กลุมยังเสี่ยง  แตสมัครใจเปนแนวรวม กลุมเปาหมาย  
  3. กลุมไมเสี่ยง  แตพรอมที่จะเปนแนวรวม กลุมเปาหมายดังกลาว 
 
  4). ขอมูล / ประเด็นในการรณรงค 
  ขอมูล และประเด็นในการรณรงค ถือเปนปจจัยสําคัญ เพราะจะทําใหสามารถเจาะลึก
ถึงขอมูลในระดับตาง ๆ ไดชัดเจน อีกทั้ง เพื่อเปนการกําหนดขอบเขตการรณรงคใหอยูในประเด็น
ที่ตองการ และนําไปสูการประเมินผลอยางเปนระบบ ซ่ึงขอมูลที่ตองการแสวงหานั้น สามารถแบง
ออกเปน 
  - ขอมูลระดับพื้นฐาน เชน  สถิติหรือตัวเลขตาง  ๆ ที่สะทอนสถานการณแวดลอมที่
เกี่ยวของกับประเด็นในการรณรงค ทั้งในไทยและตางประเทศ  บัญชีรายช่ือบุคคลที่สามารถให
ขอมูลตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับประเด็นในการรณรงค และรายละเอียดตาง  ๆ ไดอยางชัดเจน บัญชี
รายช่ือแหลงขอมูลหรือฐานขอมูลตาง  ๆ  ที่บุคคลสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็น
ในการรณรงค 
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  - ขอมูลเชิงแนวปฏิบัติตนของกลุมเปาหมาย ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค  
ทักษะชีวิต  (life  skills)  ที่บุคคลกลุมเสี่ยงควรรูและควรปฏิบัติ เปนตน 
  - ขอมูลเชิงลึก  เชน รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผลและผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยง
ตาง ๆ และการไมปฏิบัติตนตามคําแนะนําดานสุขภาพ  ความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ  จาก
นานาประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  พบวา ในปจจุบันขอมูลเหลานี้มีทั้งขอมูลที่นําเสนอในเชิง
วิชาการ  และในเชิงเรื่องจริงอันนิยายเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล  (dramatization)  เปนตน 
 
  5). ชองทางการสื่อสาร 
  โครงการรณรงคตาง ๆ มักจะใชชองทางการสื่อสารทางสื่อมวลชนประเภทตาง  ๆ  อาทิ 
โทรทัศนวิทยุ  และสื่อส่ิงพิมพ  เชน  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  เปนตน โดยมีการใชชองทางการสื่อ 
สารผานสื่อมวลชนควบคูไปกับชองทางสื่อสารอื่นๆ  อาทิ  ส่ือบุคคล  ส่ือเฉพาะกิจ  เวทีประชุม  
เวทีกิจกรรม    
  ในขณะเดียวกันนักรณรงคพยายามชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ การเผยแพรขอมูลขาว 
สารผานสื่อบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และเวทีกิจกรรมตาง  ๆ  ควบคูไปกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ผานสื่อมวลชน ซ่ึงนักรณรงคมองวา  ส่ือเหลานี้เปนเสมือนชองทางที่จะทําหนาที่สนับสนุนการ เผย 
แพรขอมูลขาวสารในเชิงลึกกับกลุมเปาหมายเปนอยางดี 
  
  6.) กลยุทธการสื่อสาร 
  กลยุทธการสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งในการรณรงค โดยการ 
เลือกกลยุทธการสื่อสารที่เหมาะสมเปนเสมือนกุญแจไปสูความสําเร็จของโครงการรณรงค ผลจาก
การวิจัยคร้ังนี้  ทําใหเห็นถึงกลยุทธการสื่อสาร  ซ่ึงประกอบดวย กลยุทธดานสาร และกลยุทธดาน
สื่อ ซ่ึงไดรับความนิยมในการดําเนินโครงการรณรงคดานสุขภาพผานสื่อมวลชน 
 
  6.1 กลยุทธดานสาร สามารถแบงออกเปน   
   6.1.1. แนวทางเชิงลบ (negative  approach) 
    - การใชความนากลัว (fear  appeal)   
    - การใชบุคคลทําหนาที่ตักเตือนกลุมเปาหมาย  
    - การนําเสนอขอเท็จจริง  
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   6.1.2. แนวทางเชิงบวก (positive  approach) 
    - การใหกําลังใจ 
     - การเนนความทันสมัย 
     - การเนนขอความสะดุดหู...สะดุดตา  
     - เล่ียงการตําหนิ  แตประกาศเชื้อเชิญใหทําพฤติกรรมที่พึงประสงค  
     - การนําเสนอภาพพฤติกรรมที่พึงประสงคโดยคนมีช่ือเสียง 
     - การสรางสัญลักษณรวม  
     - การตอกย้ําความสําคัญของ  “ชุมชนเขมแข็ง” 
   6.1.3. การใหขอมูล 2 ดาน (pro and con approach) 
 
  นอกจากนั้น ในโครงการที่นักรณรงคเห็นวากลุมเปาหมายเปนผูมีความรูสูงหรือมีการ
ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจตาง ๆ  หรือเปนกลุมที่ตื่นตัวในการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ประเด็นตางๆ นักรณรงคสวนหนึ่งเริ่มหลีกเล่ียงการใหขอมูลดานเดียว แตหันมาใหความสําคัญกับ
การนําเสนอขอมูล 2 ดาน ทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อใหกลุมเปาหมายไดใชวิจารณญาณสวน
บุคคล ในการพิจารณาเปรียบเทียบถึง จุดดี จุดดอย ของ ขอมูลในมิติตางๆ ดวยตนเอง 
 
  6.2. กลยุทธดานสื่อ (media strategies) สามารถแบงออกเปน 
   6.2.1. แนวทางเชิงลบ (negative approach) 
    - นําเสนอประสบการณตรงในการเผชิญปญหา 
     - การใชบุคคลที่นาเชื่อถือทําหนาที่ส่ือสารกับสาธารณชน 
     - การสรางแรงกดดันผานกลุมแนวรวม 
   6.2.2. แนวทางเชิงบวก (positive approach) 
    - การจัดกิจกรรมเชิงทางเลือก 
 
  ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี” ผูวิจัยไดใช “แนวคิดการสื่อสารเพื่อสุขภาพผานสื่อมวลชน” เพื่อที่จะศึกษาถึง กระบวนการ
ถายทอดความคิด และนําสื่อสารออกไป ใหสาธารณชนไดรับทราบ และเกิดพฤติกรรมคลอยตาม 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยจะศึกษาทั้ง ชองทางการสื่อสาร และกลุมเปาหมายที่
ตองการสื่อสาร ตลอดจน ศึกษาถึง กระบวนการสื่อสาร ที่จะทําใหเกิดประ สิทธิภาพอยางสูงสุด 
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2.3.) แนวคิดผลกระทบของสื่อท่ีมีตอบุคคล 
  การสื่อสารมีความสําคัญตอบุคคลและสังคม แตในที่นี้จะกลาวถึงการสื่อสารที่มีตอ
บุคคล หรือผูรับสาร ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ดาน 
 
  2.3.1. ผลของการสื่อสารตอบุคคลในดานการเปลี่ยนแปลงพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) 
  หมายถึง ผลของการสื่อสาร ที่ผูสงสารตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของ ผูรับสาร
เกี่ยวกับความรู ความคิด ซ่ึงผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นในสมองและไมสามารถ
มองเห็นไดงายนัก เพราะเปนผลของความสามารถและทักษะทางดานสมองในการคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ แบงออกไดเปน ความรูความระลึกได 
  จากคําจํากัดความของประภาเพ็ญ สุวรรณ(2526,หนา.16) ไดเสนอไววา ความรูเปน
พฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนเพียงแตจําแนกไดอาจโดยการฝก หรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได 
ความรูขั้นนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง และ
วิธีการแกปญหามาตรฐาน เปนตน สรุปความไดวา ความรู(Knowledge) หมายถึง การรูขอเท็จจริง 
กฎเกณฑ และโครงสรางที่เกิดขึ้นจากการศึกษา คนควา หรือเปนความรูเกี่ยวกับสถานที่ ส่ิงของ 
หรือบุคคล ซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือรายงานการรับรูขอเท็จจริงเหลานี้ตองชัดเจน
และตองอาศัยเวลา 
 
  2.3.2. ผลของการสื่อสารตอบุคคลในดานการเปลี่ยนแปลงเจตพิสัย  (Affective 
Domain) 
  เปนการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในตัวของผูรับสาร เพราะทัศนคติเปน
กลุมของความเชื่อตางๆ เกี่ยวกับส่ิงที่ผูรับสารไดรับผานการนําเสนอโดยใชส่ือสารมวลชน เพื่อให
เกิดความสนใจ และการรับรูของบุคคลและตอเนื่องไปยังทัศนคติ 
 
  ผลของการสื่อสารตอบุคคลในดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
  นิวคอมบ และคอนเวอรส (Newcomb T. Turner R. and Converse P,. 1965 p.41-42) ได
ใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” วา หมายถึง แนวคิดรวบยอดของทัศนคตินั้น ไดรับพื้นฐานมา
จากประสบการณในอดีต ซ่ึงจะเก็บสะสม และจัดโครงสรางไดเมื่อพบสถานการณใหมๆ ก็จะนํามา
ประเมินหรือตีคาสถานการณใหมๆ นั้น 
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  ชอว และไรท (Shaw and Wright, 1976, p.3) ใหความหมายของ “ทัศนคติ” วาหมายถึง  
ความรูสึกทางจิตใจของบุคคล เนื่องจากการเรียนรูตลอดจนประสบการณซ่ึงกระตุนใหบุคคลมี
พฤติกรรมไปในทิศทางทิศทางใดหนึ่งในการตอบสนองตอส่ิงเราหรือจินตนาการตางๆ ที่บุคคลเขา
ไปเกี่ยวของ โดยสรุปทัศนคติเปนเรื่องของจิตใจ ความรูสึก มีผลมาจากการเรียนรูและประสบการณ
ของแตละบุคคล ซ่ึงจะกอใหเกิดแนวโนมพฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออก 
 

  องคประกอบของทัศนคติ  นักการศึกษาตางมีแนวคิดตรงกันวา ทัศนคติมีองคประกอบ 
3 ประการ คือ 

  1.) องคประกอบดานความคิดเห็นหรือความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปน
สวนของความเชื่อของบุคคลตอส่ิงตางๆ หากมีความรูความคิดที่ดีตอส่ิงนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีดวย
เชนกัน 

  2.) องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนสวนที่เกี่ยวของกับอารมณ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตางๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้นเปนลักษณะที่เปนคานิยม
ของแตละคน ความรูสึกแบงไดเปน 2 ทัศนคติ คือ ดานบวก (ชอบ-พอใจ-ประทับใจ) และดานลบ 
(รังเกียจ-ไมพอใจ-ไมประทับใจ) 

  3.) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือการแสดงออกของบุคคล
ตอส่ือบุคคล หรือสถานการณ ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และความรูสึก 
 
  โรเซ็นเบอรก และฮอรแลนด (Rosenberg and Horland, 1960, p.3) ไดแสดงแผนภาพไว
ดังนี้ 
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ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก 

ความรู ความเขาใจ 

พฤติกรรม 

เราความคิดทีแ่สดง
ความรูสึกในทางที่ดี/ไมด ี

ปฎิกิริยาที่แสดงออก
สนองตอบตอส่ิงเรา 

ส่ิงเราหรือจินตนาการ
ตางๆบุคคลเขาไป

เกี่ยวของ 

 
 
  ภาพที่ 2.1. แผนภาพองคประกอบของทัศนคติ 
 
  เนื่องจากทัศนคติประกอบดวย ความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม ดังนั้นการ
ทราบทัศนคติของแตละบุคคลจึงตองพิจารณาถึงองคประกอบ ทั้ง 3 นี้ ดวย 
  การเกิดของทัศนคติ  ชารล ฟอรสเตอร (Charles R. Foster, 1952, p.119) ไดใหแนวคิด
ของ การเกิดทัศนคติวาขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ 
  1.) ประสบการณที่บุคคลมีตอส่ิงของ บุคคลหรือสถานการณ กอใหเกิดทัศนคติในตัว
บุคคล จากการไดพบเห็น คุนเคย ทดลอง ซ่ึงถือวาเปนประสบการณโดยตรง(Direct Experience) 
และการไดยิน ไดฟง ไดเห็น หรือไดอาน แตไมไดทดลองพบเห็นคุนเคยดวยตนเอง ถือวาเปน
ประสบการณโดยออม (Indirect Experience) 
  2.) คานิยมและการตัดสินคานิยม เนื่องจากแตละกลุมมีคานิยม และการตัดสินคานิยม
แตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับวัฒนธรรม คานิยม หรือมาตรฐานของกลุมที่บุคคลนั้นรวมใชชีวิตอยู 
 
  แหลงของทัศนคติ 
  ทัศนคติเปนสิ่งที่มาจากการเรียนรู แหลงทัศนคติที่สําคัญ ประภาเพ็ญ  สุวรรณ(2526 : 
19-23) สรุปไดดังนี้ 
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  1.) ประสบการณเฉพาะอยาง(Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะ
อยางตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเราเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปตามทิศทางที่เคยมี
ประสบการณมากอน 
  2.) การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น (Communication) การไดติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น 
จะทําใหรับรูขาวสารตางจากบุคคลอื่น ซ่ึงมีผลตอทัศนคติได 
  3.) ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Model) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได โดยข้ันแรก 
เมื่อมีเหตุการณบางอยาง บุคคลนั้นจะสังเกตวาบุคคลอื่นปฏิบัติอยางไร ขั้นตอไปบุคคลนั้นจะแปล
ความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปของทัศนคติ 
  4.) ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factor) ทัศนคติหลายอยางของบุคคล เกิด 
ขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน สถาบัน
เหลานี้เปนแหลงที่มา และส่ิงชวนสนับสนุนใหเกิดทัศนคติได 
 
  การเปล่ียนแปลงทัศนคติ   
  กระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล สรุปได 3 ประการ คือ 
   1.) การยินยอม (Compliance) การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ จะไมถาวรขึ้นอยูกับผล 
ประโยชน ที่จะไดรับ การยินยอมมักเปนไปในแงของการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของบุคคล
ในสังคม 
   2.) การเลียนแบบ (Identification) เปนภาวะที่บุคคลยอมรับสิ่งเรา หรือส่ิงกระตุน 
เปนผลจากความตองการสรางความสัมพันธที่ดีหรือพึงพอใจกับบุคคล หรือกลุมอื่นที่ตนตองการที่
จะเกี่ยวของสัมพันธดวย โดยจะรับบทบาทของกลุมหรือผูอ่ืนมาเปนของตนและ/หรือเปลี่ยน
บทบาทซึ่งกันและกัน การเลียนแบบนี้จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ความดึงดูดใจ (Attractiveness) และพลัง (Power) ของแหลงขาว 
   3.) ความตองการที่อยากจะเปลี่ยน(Internalization) เกิดเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงที่มี
อิทธิพล เหนือกวา เนื่องจากสิ่งนั้นตรงกับความตองการภายในใจและคานิยมของเขา เมื่อพิจารณา
จากกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแลวพบวาจะตองมีส่ิงเราหรือส่ิงกระตุนให
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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  ดังนั้น บุคคลตางๆ ที่มนุษยมีสวนเกี่ยวของในสังคม รวมถึง สถาบันสื่อมวลชนตางๆ ก็
มีสวนในการเปนสิ่งเรา และแรงจูงใจใหมนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดไมมากก็นอย แต
อยางไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล ส่ิงเราที่มากระตุนบุคคลนั้นตองสอดคลองกับ
ประสบการณและคานิยมของแตละบุคคลที่มีอยูเดิมดวยเชนกัน 
 
  2.3.3 ผลของการสื่อสารตอบุคคลในการเปลี่ยนแปลงทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain)    
  การสื่อสารนอกจากจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงความรูและทัศนคติแลว ยังสง
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติดวย เมื่อกลาวถึงผลการสื่อสารที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 
  บุญเลิศ  ศุภดิลก (2520 : 644) อธิบายคําวา “พฤติกรรม” หมายถึง อากัปกิริยาของคนเรา
ที่แสดงออก บงถึงความชอบและความผูกพันตอกิจกรรมบางอยาง ซ่ึงสามารถสังเกตไดและโดย
ปกติพฤติกรรมของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไดยากกวาทัศนคติและความเชื่อ ดังนั้น นักการสื่อสารจึง
มุงที่จะเปลี่ยนทัศนคติมากกวา โดยหวังพฤติกรรมจะเปลี่ยนตามภายหลัง ดังที่ โรคีซ (Roceach, 
1972 : 109–139) โดยสภาพทั่วๆไปแลว ทัศนคติยอมมีสวนในการกําหนดการปฏิบัติของบุคคลใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แตในบางสถานการณบุคคลก็ไมสามารถจะปฏิบัติเชนนั้นได เนื่องจากถุก
ปจจัยอ่ืนๆมาเปนกําหนดใหตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป หรืองดเวนพฤติกรรมดังกลาวเสีย อาจ
พิจารณาทัศนคติในลักษณะที่วา ทัศนคติเปนสิ่งที่กําหนดแนวโนมของพฤติกรรมบุคคล(ประภา
เพ็ญ สุวรรณ , 2526: 6) 
 
  ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
  ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ องคประกอบทั้ง 3 ประการนี้ มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดโดยทัศนคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ซ่ึงทัศนคตินี้จะนําไปสูการ
ปฏิบัติที่จะใหเกิดทัศนคติที่ดีตอส่ิงใดไดนั้น จําเปนตองใหการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรูสึกในคุณคา
ตอส่ิงนั้นดวย (ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2526: 9) 
  โดยทัศนคติเปนผลจากการเรียนรู และประสบการณที่แตละคนมี ซ่ึงทัศนคตินี้เปนสิ่งที่
มีอิทธิพลตอบุคคลมากจะเปนตัวตัดสินหรือช้ีนําใหเกิดการประพฤติที่จะเกิดขึ้นและมีอิทธิพลตอ
ความคิดและการกําหนดพฤติกรรมของคน  
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  แมวาตามทฤษฎีจะบอกวาทัศนคติเปนผลมาจากการเรียนรูและประสบการณก็จริง แต
ในสภาพความเปนจริงแลวยังมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของดวย ทัศนคติมีสวนในการกําหนดการ
ปฏิบัติของบุคคลในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แตในบางสถานการณบุคคลก็ไมสามารถจะปฏิบัติ
เชนนั้นได เนื่องจากปจจัยอ่ืนเปนตัวกําหนดใหตัวตองแปรเปลี่ยนพฤติกรรมไป หรืองดเวน
พฤติกรรมนั้นเสีย อาจพิจารณาทัศนคติในลักษณะที่วาทัศนคติเปนสิ่งกําหนดแนวโนมพฤติกรรม
บุคคล 
 
  ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ผู 
วิจัยไดใช “แนวคิดผลกระทบของสื่อท่ีมีตอบุคคล” เพื่อศึกษาถึงผลของการสื่อสารที่กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง ทั้งในดานพฤติกรรม และทัศนคติ ของบุคคล ที่นําไปสูความยินยอม และการยอมรับ
ในความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดาน
พฤติกรรม  
 
2.4.) ทฤษฎีการรับรูขาวสาร 
  การรับรูขาวสาร เปนกระบวนการเลือก รวบรวม และแปลผล หรือตีความสารสนเทศ 
ซ่ึงจัดใหเปนสิ่งเราชนิดหนึ่ง ผานการสัมผัส ทั้ง 5 ไดแก การเห็น การไดกลิ่น การรับรส การรับ
สัมผัสทางกาย และการไดยิน 
  การรับรู เปนสวนประกอบแนวคิด ของมนุษย ในการประเมินบุคคล และส่ิงตาง ๆ ทีอ่ยู
รอบตัว เปนตัวกําหนดทาที และพฤติกรรมการแสดงออกตอส่ิงตาง ๆ ของมนุษย อาจกลาวไดวา 
การรับรู เปนกระบวนการที่มนุษยใชในการเชื่อมโยงการใหความหมายตอส่ิงตาง ๆ ในอดีตกับ
กระบวนการใหความหมายตอส่ิงตาง ๆ ในปจจุบัน และอนาคต ความสนใจในการศึกษาและการทํา
ความเขาใจในเรื่อง กระบวนการรับรูของมนุษย จึงเปนหัวใจสําคัญของการสื่อสาร 
  กระบวนการรับรู (The perception process) เปนกระบวนการสื่อสารภายในตนเองที่มี
ความซับซอน และเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ใน 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ  
  2.4.1.) ขั้นเกิดการกระตุนที่ประสาทรับสัมผัส (sensory stimulation) ในขั้นตอนนี้ 
ประสาทรับสัมผัส ทั้ง 5 จะรับส่ิงเราที่ไดยิน ไดเห็น ไดกล่ิน ไดชิม และไดสัมผัสทางผิวกาย ซ่ึง
แตกตางไปตามขีดจํากัด และความสามารถของประสาทสัมผัส ของแตละคน นอกจากนั้น ส่ิงเราที่
กระตุนประสาทสัมผัสดังกลาว มนุษยยังมีกลไกในการเลือกการรับรู (selective perception) ที่ทําให
แตละบุคคลมีกระบวนการกลั่นกรองเลือกรับเพียงบางสิ่งที่ตองการเทานั้น 
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  2.4.2) .ขั้นการรวบรวม และเรียบเรียงเพ่ือประมวลผลสิ่งเรา (sensory stimulation is 
organized) ส่ิงเราที่ผานกระบวนการเลือกรับรู จะผานเขาสูขั้นตอนการประมวลผล การจัดกลุมตาม
หลักเกณฑตางๆ ที่แตละคนใชในการรับรู  
  กลุมนักจิตวิทยา เกสตัลท (Gestalt psychologists) ไดแก แมกซ เวอรทไฮมเมอร (Max 
Wertheimer) เคอรท คอฟกา (Kurt Koffka) วูฟแกงค โคเลอร (Wofgang Koohler) ไดเสนอหลัก 
เกณฑสําคัญ ที่มนุษยใชในการประมวลหรือจัดกลุมส่ิงเราไวดังนี้ 
 
   2.4.2.1 หลักความใกลชิด(proximity) ซ่ึงใชเกณฑวา ส่ิงที่ใกลชิดกันทางกายภาพ 
จะถูกจัดกลุมการรับรูวา เปนกลุมเดียวกัน  
   2.4.2.2.หลักของความคลายคลึง (similarity) ซ่ึงใชหลักเกณฑวา ส่ิงที่คลายคลึงกัน 
จะถูกจัดใหเปนหมวดหมูเดียวกัน ไมวา ความคลายนั้น จะเปนความคลายดานสี รูปราง ขนาด หรือ
แมแตความคิด 
   2.4.2.3.หลักความตอเนื่อง (continuity) พบวา ความตอเนื่องของสิ่งที่นํามาเสนอ
มากอนมีอิทธิพลตอการรับรูในสิ่งที่เสนอมา การใชหลักความตอเนื่องในการสรางการรับรู ถือได
วา มีผลอยางยิ่ง โดยเฉพาะ ในงานประชาสัมพันธ 
    2.4.2.4.หลักการเสริมปด (closure) หลักการนี้ คือ การรับรูบางครั้ง ไมจําเปนตอง
รับรูขอมูลทั้งหมด ก็สามารถแปรผลตีความหมายตอส่ิงเรานั้นๆ ได  
 
  2.4.3.) ขั้นการแปลผล การประเมิน หรือการใหความหมายตอส่ิงเรานั้นๆ  ซ่ึงหลังจากที่
ขอมูลไดผานการเรียบเรียงประมวลผลดวยหลักเกณฑตาง ๆ แลว จึงจะกาวเขาสูขั้นประเมนิผล และ
การใหความหมายกับสิ่งที่เขามาในกระบวนการรับรู ทั้งนี้ การประเมิน และการใหความหมาย 
ขึ้นอยูกับปจจัยภายในของตนเอง ความตองการสวนบุคคล ระบบการใหคุณคาส่ิงตางๆ ที่แตกตาง
กันของแตละบุคคล ความเชื่อ อารมณ และความรูสึก ที่แตกตางกันไปตามภาวะสวนบุคคล และ
ปจจัยภายนอก ไดแก สภาพแวดลอมในขณะนั้นๆ ดวย 
  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการรับรู ในขั้นตอนของการประเมิน หรือการใหความ หมายตอ
ส่ิงเราที่ไดรับจากการสื่อสาร และสงผลกระทบตอการรับรูของบุคคลทําใหการรับรู และการตีความ
ในสิ่งเราอยางเดียวกัน มีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงกระบวนการดังกลาวสงผลกระทบตอการรับรู
ของบุคคลในลักษณะตาง ๆ ไดแก 
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   2.4.3.1. ผลกระทบอันเกิดจากการที่คนเรามักเชื่อมโยงความเชื่อ  หรือขอ
สมมติฐานเกี่ยวกับ บุคลิกภาพของบุคคลผานประสบการณในอดีต ที่ตนเองไดเคยรับรูไปคาด
ทํานายสิ่งที่ยังไมเคยรับรูมากอนวา จะเปนไปในทางเดียวกัน  
   2.4.3.2. ผลกระทบที่เกิดจากการคาดทํานายสิ่งตาง ๆ ไวกอนลวงหนา (The self-
fulfilling prophecy) ความคาดหวังดังกลาว จะเปนตัวช้ีนําสําคัญที่จะนําพาไปสูผลตามความ
คาดหมายนั้น ๆ ใหเกิดขึ้นจริง ๆ  
   2.4.3.3. ผลกระทบจากกระบวนการเลือกสรรกลั่นกรองรับรูส่ิงที่ตนเองชอบหรือ
ใหผลเปนที่พึงพอใจ (selective process) ซ่ึงกระบวนการเลือกสรรกลั่นกรอง จะประกอบดวย การ
เลือกเปดรับ (selective exposure), เลือกรับรู หรือการตีความ (selective perception or selective 
interpretation) และการเลือกจดจํา (selective retention) ในสิ่งที่สอคลองกับทัศนคติ หรือความตอง 
การของตนเองเทานั้น ซึงปจจัยดังกลาวถือเปนอุปสรรคสําคัญตอการรับรูขอมูลใหตรงตามความ
เปนจริงอยางมาก 
   2.4.3.4. ผลกระทบจากการรับรูหรือประทับใจสิ่งตาง ๆ ที่เกิดกอนหรือเกิดหลัง 
(primacy effect and recently effect) การรับรูของคนเรามักจะไดรับผลกระทบจากการรับรู หรือ
ความประทับใจ ไมวาจะเปนความประทับใจในครั้งแรก ที่เรียกวา primary effect หรือ ครั้งสุดทาย 
ที่เรียกวา recently effect ก็ตาม 
   2.4.3.5. ผลกระทบจากความสอดคลองทางทัศนคติ  หรือความคิดที่มีอยู 
(consistency) มนุษยตองการอยูในสภาพที่ความคิด หรือการรับรูของตนเอง อยูในภาวะสมดุล ตาม
ทฤษฎีความสมดุลหรือสอดคลองกันทางความคิดนี้   
   2.4.3.6. ผลกระทบจากภาพฝงใจ หรือทัศนคติ แบบเหมารวม (stereotyping) ซ่ึงถือ
เปนภาพความประทับใจที่ฝงแนนเกี่ยวกับ คุณลักษณะของกลุมคนตางๆ แบบเหมารวม ซ่ึงทําใหเรา
เหมารวมเอาภาพฝงใจนั้นมาอธิบายองคประกอบยอย โดยรวมซึ่งอาจจะไมเปนความจริง และทําให
เราขาดการใหความสนใจตอลักษณะ ซ่ึงเปนลักษณะสวนบุคคลของแตละบุคคล 
   2.4.3.7. ผลกระทบจากกระบวนการหาเหตุผลเพื่ออธิบาย และเขาใจพฤติกรรม
ตางๆ ของแตละบุคคล วา เกิดจากปจจัยภายใน หรือปจจัยภายนอก (attribution) ในกระบวนการหา
เหตุ ผลเพื่ออธิบายพฤติกรรมนี้ ซ่ึงพบวา คนเราใชวิธีการอธิบายและตีความพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ระหวางการสื่อสาร อยางมีเหตุมีผลวา เกิดจากปจจัยภายใน หรือปจจัยภายนอก ที่ไมสามารถ
ควบคุมได 
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  ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ผู 
วิจัย ไดใช “ทฤษฎีการรับรูขาวสาร” เพื่อศึกษาถึง กระบวนการรับรูขาวสารของมนุษยวา มีความ
ซับซอน และมีกระบวนการรับทราบถึงขาวสารอยางไร และเมื่อมีการรับรูขาวสารตางๆ แลว จะมี
พฤติกรรมการตอบสนองตอขาวสารอยางไร เพื่อที่จะไดนําไปกําหนดเปนแนวทางการในการ
รณรงค เพื่อใหไดผลตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด 
 
2.5.) ทฤษฎีเก่ียวกับผลของการสื่อสารมวลชน 
  บอลล โรคีช และเดอร เฟลอร (Ball Rokeach, S.J. and De Fleur, M.L. 1976) เสนอ
แบบจําลองเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชน  เพื่ออธิบายสิ่งที่นักวิจัยทั้งหลายตางพยายามศึกษา
อยูตลอดเวลา คือ เร่ืองของการที่การสื่อสารมวลชนมีผลหรือมีอิทธิพลตอผูรับสารหรือไมเพียงใด 
และมีผลตอผูรับสารอยางไร ทั้ง บอลล และเดอร เฟลอร  ไดช้ีแจงวา  การที่ส่ือมวลชนจะมีผลตอ
ผูรับสารหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสัมพันธซ่ึงกันและกันของตัวแปร 3 หนวย คือ ระบบสื่อมวลชน 
ผูรับสาร และระบบสังคม การที่ขาวสารมวลชนจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อและ การกระทํา
ของผูรับสารเมื่อใดนั้น  บอลล และเดอรเฟลอร  กลาววา  ขึ้นอยูกับระดับความพึ่งพาของผูรับสาร
จากสื่อมวลชน 
  การพึ่งพา หมายถึง  การที่ฝายหนึ่งจะบรรลุเปาหมาย หรือจะไดรับการตอบสนองในสิง่
ที่ตองการนั้น จะขึ้นอยูกับทรัพยากรของอีกฝายหนึ่ง จะเห็นไดวามนุษยในปจจุบันนี้  ตองพึ่งพา
ขาวสารจากสื่อสารมวลชนเปนอยางมาก จนแทบจะกลายเปนปจจัยพื้นฐานอีกอยางหนึ่งของมนุษย  
  การที่มนุษยเราจําเปนที่จะตองพึ่งพาขาวสารนั้น  มีเหตุผลดวยกันหลายประการ เชน  
ตองการเขาใจในสังคม หรือโลกที่เราอยูอาศัยใหดีขึ้น ตองการปรับตัวเพื่อใหอยูในโลกดวยความ
ราบรื่น หรือตองการสรางจินตนาการของโลกในความฝน เพื่อหนีใหหลุดพนปญหาประจําวัน และ
ความตึงเครียดไปชั่วขณะ เชน โดยการดูภาพยนตร อานหนังสือพิมพ ฯลฯ เปนตน ยิ่งมีความตอง 
การสิ่งเหลานี้มากก็ยอม    ตองพึ่งพาขาวสาร  จากสื่อมวลชนมากขึ้น  และยิ่งไดรับขาวสารมากขึ้น  
การไดรับขาวสารมากเทาไหร  ก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความรู ความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรมมากขึ้นดวย (บุญสง แกวรากมุก, 2536 : 30) 
  บอลล โรคีช และเดอร เฟลอร (Ball  Rokeach, S.J. and De Fleur, M.L. 1976) ได
อธิบายผลตางๆ จากการแสวงหาขาวสารจากสื่อมวลชน  คือ 
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  2.5.1.) กอใหเกิดผลในดาน ความรู  ความคิดเห็น  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความกระจาง 
หรือบางทีอาจกอใหเกิดความกํากวมขึ้นก็ได นอกจากนั้น ยังกอใหเกิดผลในแงทัศนคติ ตอส่ิงตางๆ 
และผลในแงความคิดเห็นวา ส่ิงไหนเปนเรื่องสําคัญควรพิจารณา รวมทั้ง ผลในดานการขยายความ
เชื่อของบุคคลแตละคน  และการกําหนดทางดานคานิยมดวย 
  2.5.2.) กอใหเกิดผลในดานความรูสึก ขาวสารจากสื่อมวลชน อาจสรางความรูสึกตางๆ 
เชน กลัว วิตกกังวล รวมทั้งการสรางกําลังใจ หรือบางทีก็อาจทําลายขวัญและกําลังใจไดเชน 
เดียวกัน 
  2.5.3.) กอใหเกิดผลในดานพฤติกรรม ซ่ึงมีทั้งการเรงเราใหลงมือกระทํา หรือหยุดยั้ง 
การกระทํา รวมทั้ง กอใหเกิดการกระทําในดานดี เชน การชวยเหลือผูอ่ืน หรือในดานที่ไมดี เชน 
ความรุนแรงกาวราวตาง ๆ เปนตน 
 
  นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิน (2540 : 141–146) ไดกลาวถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน ไว
ดังนี้   
  1.) อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอประชาชนนั้น ไมใชอิทธิพลโดยตรง หากแตเปน
อิทธิพลโดยออม เพราะมีปจจัยตาง ๆ ที่สกัดกั้นอิทธิพลของสื่อมวลชน ปจจัยดังกลาว ไดแก 
   - ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (Predispositions) ผูรับสารของสื่อมวลชนประกอบ
ไปดวยประชาชนซึ่งมีการติดตอกัน และประชาชนเหลานี้ก็ยังเกี่ยวของติดตอและเปนสมาชิกของ
สถาบันสังคมตาง ๆ จึงทําใหประชาชนเหลานี้มีความคิดเห็น มีคานิยม และมีความโนมเอียงที่จะ
ประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งอยูกอน  
  ทัศนคติ ความคิดเห็น และพฤติกรรมเหลานี้ ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากการคบหา
สมาคมกับคนอ่ืนและจากสถาบันสังคมที่ตนเปนสมาชิก เมื่อบุคคลผูนั้นสัมผัสกับสื่อมวลชน เขาก็
นําเอา ทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมเหลานี้ติดตัวมาดวย 
  - การเลือกของผูรับสาร (Selective Processes) ความมีใจโนมเอียงของ ผูรับสารมี
อิทธิพลตอบุคคลทั้งกอน และในขณะที่บุคคลผูนั้นใชส่ือมวลชน ความมีใจโนมเอียงจะเปน 
ตัวกําหนดวาบุคคลนั้นควรจะอาน (ดู, ฟง) ส่ิงใด (selective exposure and selective attention) จะ
ตีความหมายสิ่งนั้นอยางไร (selective interpretation) และควรจะจดจําส่ิงใด (selective retention)  
  ผลของการวิจัยไดแสดงวา ประชาชนจะเลือกรับสารที่สอดคลองกับความคิดเห็นหรือ
ขัดแยงกับความคิดเห็น และความสนใจของตน ในการตีความหมายของสารก็เชนเดียวกัน 
ประชาชนจะพยายามตีความสารที่ตนอาน (ดู, ฟง) ตามความเชื่อ และคานิยมที่ตนมีอยูเดิม ใน
ทํานองเดียวกันประชาชนก็จะเลือกจดจําเฉพาะสิ่งที่สนับสนุนความคิด และความเชื่อของตน 
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  - อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) อิทธิพลของสื่อมวลชนเปนไป โดยออม 
เนื่องจาก ขาวสารจากสื่อมวลชนไมไดถึงประชาชนทั่วไปในทันที หากแตตองผานขั้นตอน อยาง
นอยที่สุดสองขั้นตอน และแตละขั้นตอนนั้น จะมีบุคคลเปนตัวแทรก เพื่อทําหนาที่ในการถายทอด 
ขาวสารไปยังประชาชนคนอื่น ๆ ในชุมชนหรือสังคม บุคคลที่ทําหนาที่ดังกลาว เรียกวา ผูนําความ
คิดเห็น (opinion leaders) 
 
  ในการถายทอดขาวสารจากสื่อมวลชนไปยังประชาชนนั้น ผูนําความคิดเห็นได
สอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปดวยเนื่องจากในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีการ             
ติดตอกันอยูเสมอและผูนําความคิดเห็นมักจะเปนคนที่ไดรับความเชื่อถือเล่ือมใสและไววางใจ                
จากประชาชนทั่วไป  ดังนั้น ผูนําความคิดเห็นเหลานี้จึงมีอิทธิพลตอความคิดและการตัดสินใจของ
ประชาชน 
  2.) ลักษณะของธุรกิจดานสื่อมวลชน (Economic Aspects) นอกจากนั้น การดําเนิน
ธุรกิจดานสื่อมวลชนในสังคมเสรีนิยม ซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น ส่ือมวลชนทั้งหลาย 
สามารถที่จะแขงขันกันไดโดยเสรี ตางฝายตางเสนอความคิดเห็นและคานิยมที่แตกตางกันออกไป 
และประชาชน ก็มีเสรีภาพในการที่จะเลือกเชื่อถือ ความคิดเห็นใด ความคิดเห็นหนึ่ง ไดในสังคม 
เชนนี้ ธุรกิจสื่อมวลชน ก็จะใชวิจารณญาณ ของตน ทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมที่ตนมีอยู
ตัดสินวา ควรจะเชื่อส่ือมวลชนไหนดี 
  จากปจจัยดังกลาว  ทําใหเห็นไดวา ประชาชนไมไดสัมผัสสื่อมวลชนดวยจิตใจที่วาง
เปลา  ตรงกันขามประชาชนกลับมีความคิดเห็น  ทัศนคติ  ทาทีดั้งเดิมของตนมากอน รวมทั้ง ไดรับ
อิทธิพลจากบุคคลอื่น ๆ และสถาบันสังคมตาง ๆ อยูกอนแลว 
  ส่ิงตางๆ เหลานี้ทําหนาที่เปน  ตัวสะกดกั้นขาวสารและความคิดเห็นจากสื่อมวลชนที่
แตกตางไปจากความคิดเห็น ทัศนคติ และทาทีดั้งเดิมของตน และจะยอมรับเฉพาะขาวสารและ
ความคิดเห็นที่สอดคลองกับความคิดดั้งเดิมของตนเทานั้น  ดังนั้น อิทธิพลที่ส่ือมวลชนจะพึงมีตอ
ประชาชน จึงเปนแตเพียงผูสนับสนุน (an agent of reinforcement) เทานั้น 
  3.) บางกรณีส่ือมวลชนอาจทําหนาที่เปนผูเปลี่ยนแปลงประชาชนไดเชนกัน (an agent 
of change) อยางไรก็ตาม อิทธิพลในดานการเปลี่ยนแปลงประชาชนของสื่อมวลชนนี้จะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อบุคคลมีความโนมเอียงที่จะเปลี่ยนแปลงอยูกอนแลว ส่ือมวลชนทําหนาที่เปนเพียงผูเสนอ
หนทางในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเทานั้น (provide the means for change) 
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  4.) ส่ือมวลชนสามารถสรางทัศนคติ และคานิยมใหมใหเกิดแกประชาชนไดในกรณีที่
บุคคลนั้น ไมเคยมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากอน อยางไรก็ตาม ทัศนคติและคา 
นิยมใหมนี้ จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อบุคคลผูนั้น รับสารที่เสนอเรื่องราวในแนวเดียวกันบอยๆ ซํ้าๆ 
ซากๆ  เทานั้น อิทธิพลของสื่อมวลชนในแงนี้ จึงมีลักษณะสะสม (cumulative impact) มิใชอิทธิพล
ที่กอใหเกิดผลไดทันทีทันใด หรือในระยะเวลาอันสั้น ไมใชอิทธิพลที่เกิดจากการดูรายการทีวีเพียง
คร้ังเดียว หรืออานหนังสือพิมพเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเพียงครั้งเดียว เปนตน 
 
  ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ผู 
วิจัยไดใช “ทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชน” ในการศึกษาวา การสื่อสารมวลชน ผานสื่อ
ตางๆ จะมีผล หรือมีอิทธิพลตอผูรับสารหรือไม อีกทั้ง จะมีผลตอผูรับสารอยางไร และในดานใด 
บาง เนื่องจาก ในการสื่อสารแตละครั้ง จะกอใหเกิดผลในดาน ความรู ความคิดเห็น ทัศนคติ
ความรูสึก รวมทั้ง อาจจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรม หลังจากที่ไดเปดรับทราบ
ขาวสารผานสื่อในชองทางตางๆ ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา อิทธิพลของสื่อ สวนใหญมักจะจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เปนอยางมาก ทั้งในแงบวก และในแงลบ 
 
2.6.) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ    
  - ขวัญรักษ วชิรยนเสถียร ศึกษาถึง “ประสิทธิผลของโฆษณาและประชาสัมพันธของ
โครงการโรงเรียนสีขาว ที่มีตอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผลการ วิจัยมุง
ศึกษาถึง ประสิทธิภาพการรณรงค โครงการโรงเรียนสีขาว ที่ปราศจากยาเสพติด โดยเปนการ
กําหนดแนวทางในการเสริมสรางสุขภาพของนักเรียน รวมทั้ง กระตุนใหเด็ก และเยาวชนในวัย
เรียน รับทราบและตระหนึกถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่กําลังแพรระบาดเขาสูโรงเรียน  
  งานวิจัยดังกลาว นอกจากจะเปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
โฆษณาประชาสัมพันธแลว ยังไดเสนอแนะแนวทางในการรณรงคใหเด็กและเยาวชน หาง ไกล
จากยาเสพติดดวย 
 
  - กาญนี หวังถิรอํานวย ไดศึกษาถึง “การเปดรับขาวสารกับความรูและการปองกันโรค
เอดส ในหญิงอาชีพพิเศษและชายรักรวมเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยเปนการ ศึกษาถึงการ 
เปดรับขาวสารของกลุมหญิงอาชีพพิเศษ และการใหความสําคัญตอการปองกันตนเอง ใหหาง ไกล
จากโรคเอดส  
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  นอกจากจะเปนการศึกษาถึงการเปดรับรูขาวสารในเรื่องดังกลาวแลว ยังไดเสนอ แนะ
แนวทางในการปองกันการติดเชื้อ HIV. ซ่ึงเปนโรคภัยที่กําลังคุกคามอยางรุนแรงในสังคมไทย
โดยเฉพาะในกลุมนักเที่ยวยามราตรี  
 
  - พลาเดช เฉลยกิตติ และคณะ (2539) ไดศึกษาถึง “พฤติกรรมการเริ่มตนสูบบุหรี่ ของ
เยาวชน ในเขตภาคเหนือตอนบน” โดยไดศึกษาถึงพฤติกรรมเบื้องตนของกลุมวัยรุน ในเขต
ภาคเหนือตอนบน ที่นําไปสูพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ซ่ึงพบวา กลุมตัวอยางเริ่มมีการสูบบุหร่ี อายุ
เฉลี่ยตั้งแต 14 ป 4 เดือน โดยสวนใหญ กําลังศึกษาอยูระดับชั้น มัธยมปที่ 3 โดยมีความรูเกี่ยวกับ
โทษของการสูบบุหร่ี ตั้งแตระดับปานกลาง จนถึง คอนขางสูง สวนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี พบวา เกิดจากความเชื่อ คานิยมสังคม และส่ิงแวดลอม มากกวาปจจัยอ่ืน ๆ  
 
  - ชูชัย ศุภวงศ และคณะ (2540) ไดศึกษาถึง “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทย” 
ไดศึกษาถึง พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ซ่ึงพบวา พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
เกิดจากทั้งปจจัยสวนบุคคล ครอบครัว และปจจัยดานสภาวะแวดลอม 
  นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงคําเตือนบนซองบุหร่ี โดยพบวา มีผลในการปองกันเยาวชนที่ไม
สูบบุหร่ี และทําใหเยาวชนที่สูบบุหร่ีมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงนําไปสูการสูบบุหร่ีนอยลง 
สวนมาตรการทางกฎหมายหามการขายบุหร่ี ใหแก เยาวชน อายุ ต่ํากวา 18 ป นั้น ไมเปนผลในทาง
ปฏิบัติเทาที่ควร 
 
  - ชัยโรจน ขุมมงคล และคณะ (2542) ไดศึกษาถึง “ทัศนคติของวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีตอ
การสูบบุหร่ี” ไดศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี และศึกษากระบวน การที่
สราง หรือทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันการสูบบุหร่ี ของวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
  โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของวัยรุน ที่ไมสูบบุหร่ี ตอการสูบบุหร่ี 
ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประวัติการเคยสูบบุหร่ีมากอน แลวเลิก หรือทดลองสูบบุหร่ีเพียงครั้ง
เดียวแลวเลิก 
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  - ณัฐวิภา สินสุวรรณ (2548) ศึกษาถึง “กระบวนการเรียกรองผานสื่อ ของ กลุม
สนับสนุนการไมสูบบุหร่ี ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย” ซ่ีง
ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการนําเสนอสาร ประกอบดวย การใหขอเท็จจริง, การใหความคิดเห็น, 
การใหขอมูลตางประเทศ, การใชความนากลัว, การแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง 
 
  โดยปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย ประกอบดวย ปจจัยดานบุคคล ไดแก การมีเจาภาพหลักในการทํางาน , แกนนําได รับ
ความนาเชื่อถือ , การประสานการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ กับ องคกรพัฒนาเอกชน เพื่อ
สาธารณประโยชน  , ความสามารถในการแสวงหาพันธมิตร ทั้งใน และตางประเทศ , นักการเมือง
ใหการสนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยดานสาร ไดแก ขอมูลที่นําเสนอมีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง 
ปจจัยชองทางการสื่อสาร ไดแก ส่ือมวลชน ใหความรวมมือในการนําเสนอขาวสาร และที่สําคัญ 
คือ ปจจัยดานบริบท ไดแก กระแสสนับสนุนทั้งจากภายในประเทศ และจากภายนอกประเทศ 
 
  สรุปไดวา งานวิจัยตางๆ ขางตน แสดงใหเห็นวา นักวิจัยหลายทาน ไดเคยทําการศึกษา 
ถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและปจจัยหรือส่ิงเราที่นําไปสูการสูบบุหร่ี เพื่อนํามาประยุกตคนหา
รูปแบบของสารที่ใชในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี สวนปจจัยที่เอ้ือใหการรณรงค และควบคุม
การบริโภคยาสูบ ประสบผลสําเร็จ เชน การใหขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอในการรณรงค , การเขา
มามีสวนรวมของสมาชิกในสังคม , การมีสวนรวมของสื่อมวลชน เปนตน ดังนั้น ผูวิจัยจะนําผล
และขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยเหลานี้ มาใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัย เพื่อคนหาคําตอบที่วา  การ
รับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ เปนอยางไร 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ไดจัดทํา
ขึ้น ในลักษณะ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเปนการเลือกลักษณะกลุมตัวอยางแบบเจาะจง หรือ Focus 
Group หมายถึง การจัดกลุมสนทนา ซ่ึงคัดเลือกมาจากบุคคลที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับ กลุม 
เปาหมายในการวิจัย  
  องคประกอบสําคัญ สําหรับกลุมสนทนา ไดแก ประเด็นคําถาม และบรรยากาศในการ 
สนทนา โดยประเด็นคําถามในการสนทนา จะประกอบดวย คําถามตรง ที่มุงเนนการเจาะลึกลงไป
ในรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นในการวิจัย โดยในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการจัดกลุม
สนทนา เพื่อใหขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลที่มีความเที่ยงตรงในระดับสูง 
  รูปแบบของการวิจัยคร้ังนี้  สวนใหญเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อหาขอมูลที่
เกี่ยวของกับการรณรงคเพื่อการไมสูบุหร่ี รวมทั้ง การรับรูขาวสารของกลุมวัยรุน ที่มีตอการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุร่ี  
  
3.2 ประเภทของการสํารวจวิจัย  
  การวิจัยในครั้งนี้ จัดอยูในประเภทการวิจัยที่แบงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเปน 
“การวิจัยเชิงคุณภาพ” ซ่ึงจะเปนการหาขอมูลแบบเจาะลึก และสังเกตพฤติกรรมของกลุม เปาหมาย 
เพื่อนํามาวิเคราะหประเมินตามหลักวิชาการ กอนที่จะนําไปสรางเปนสมมติฐานอยางมีหลักเกณฑ 
โดยมุงหวังที่จะทราบถึงขอเท็จจริง เกี่ยวกับ “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ในกลุมวัยรุน อีกทั้ง 
เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัย ไปปรับใชใหเกิดประโยชน หรือใหตรงกับเจตนารมยของการรณรงค
มากที่สุด  
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3.3 กลุมประชากรเปาหมาย  
  กลุมประชากรที่จะนํามาใชในการทํางานวิจัยในที่นี้ จะหมายถึง กลุมบุคคลที่ผูวิจัยได
กําหนดคุณสมบัติตางๆ  ขึ้น เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของการสํารวจ  โดยจะเปนหนวยที่จะให
ขอมูลเพื่อใชวิเคราะห ซ่ึงบางครั้งอาจจะเรียกหนวยประชากรดังกลาว วา “หนวยการวิเคราะห” 
(Units of analysis) ในที่นี้ ไดแบง กลุมประชากรเปาหมาย ออกเปน 3 กลุม ประกอบ ดวย 
  1.) หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี โดยเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก ศาสตราจารยนายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ 
เลขาธิการมูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และนางสาวชวาลา  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 
คณะทํางานดานการจัดทําสื่อ ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เพื่อตองการทราบถึง
แนวทางในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี และการประเมินผลการณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา  
  2.) อาจารยสถาบันการศึกษา โดยจะมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  อาจารยกมล บุญ
ประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต บางแกว และอาจารยวีระ สินสมุทร อาจารยฝายปกครอง 
โรงเรียนราชวินิต บางแกว ซ่ึงเปน สถาบันการศึกษาที่มีการจัด โครงการ ลด ละ เลิก บุหร่ี ที่เปน
รูปธรรมชัดเจน รวมทั้ง อาจารย กําธร ผิวหอม อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนศรีวิกรม ซ่ึง
สถาบันการศึกษา ที่ ผูวิจัยเคยศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา และเปนสถาบันการศึกษาที่กําลัง
ริเริ่มในการจัดทําโครงการปองกันและปรามปรามยาเสพติด โดยไดมีการกําหนดนโยบายในการ
สลายพฤติกรรมของ นักเรียน ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ซ่ึงจะเปนการทําความคูกับ ระหวาง การ
ใหความรูในเรื่องพิษภัยของบุหร่ี กับการลงโทษนักเรียน ที่ฝาฝนระเบียบของทางโรงเรียน ดวยการ
สูบบุหร่ี ภายในบริเวณโรงเรียน  
  3.) กลุมวัยรุน ซึ่งในที่นี้จะเลือกกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษาจาก สถาบันการศึกษาตาง 
ๆ ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี รวม 50 คน โดยแบงออก เปน  
  -  กลุมวัยรุนตอนตน ที่มีอายุระหวาง 15-17 ป จํานวน 25 คน  

  -  กลุมวัยรุนตอนปลาย อายุ ระหวาง 18-24 ป จํานวน 25 คน  
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3.4 การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
  ประชากร (Population) ในการวิจัย หมายถึง กลุมทั้งหมดของสิ่งที่ตองการศึกษาวิจัย 
ซ่ึงในการศึกษาวิจัยนั้น ประชากร อาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคล องคกร หนวยงาน หรือส่ิงที่มีชีวิต
อ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะที่ผูวิจัยสามารถมองเห็น และรับรูได 
  โดยการวิจัย เรื่อง “ การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” จะ
เนนในเรื่อง การสํารวจภาคสนาม เปนหลัก โดยจะมีการกําหนดขอบเขตของกลุมตัวอยางใหชัดเจน 
เพื่อใหสามารถเก็บรายละเอียดของขอมูลไดครบถวนและครอบคลุม ตามที่ตั้งเปาหมายไว โดยจะ
เลือกใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง “แบบเจาะจง” ซ่ึงจะเปนการใชวิจารณญานของ ผูทําการวิจัย วา 
จะเลือกหนวยใด ที่ผูวิจัยคิดวา หนวยนั้น นาจะเปนตัวแทนที่ดีของกลุมประชากรทั้งหมด ซ่ึงจะมี 
ขอดี คือ สามารถดําเนินการไดงาย และรวดเร็ว และมีความนาเชื่อถือสูง เพราะเปนการสอบถาม 
จาก ผูรู ผูมีประสบการณ หรือผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเองที่กําลังศึกษา   
  ซ่ึงในที่นี้ ไดแบง กลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน คือ 
  สวนที่ 1. ตัวแทนจากหนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ซ่ึง
ในที่นี้ หมายถึง เลขาธิการมูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี และคณะทํางานดานการจัดทําส่ือ 
ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
  สวนที่ 2. ผูอํานวยการ และ อาจารยฝายปกครอง ของ โรงเรียนราชวินิต บางแกว และ 
โรงเรียนศรีวิกรม 
  สวนที่ 3. เปน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จาก สถาบันตางๆ จํานวน 50 คน เพื่อทํา 
การศึกษาถึง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ไดจะ
ใชวิธีการเลือก “แบบเจาะจง” 
 
  หลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือก กลุมเปาหมาย 
ที่กําลังศึกษาอยู ใน  โรงเรียนราชวินิต  บางแกว  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ซ่ึง เปน
สถาบันการศึกษา ที่มีการดําเนินกิจกรรม ใหโอกาสแก นักเรียน และนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดวยการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
นอกจากนี้ ยังไดเลือก โรงเรียนศรีวิกรม  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษา ที่มี
จํานวนนักเรียน และนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนจํานวนมาก และไดมีโครงการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี ขึ้น กอนที่จะนํากลุมตัวอยางทั้งหมด มาจําแนกอายุ เพื่อจัดออกเปนกลุมวัยรุน
ตอนตน และกลุมวัยรุนตอนปลาย 
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  โดยผูวิจัย จะเปนผูสังเกตพฤติกรรมของ วัยรุน แตละกลุม กอนที่จะขอสัมภาษณแบบ
เจาะลึก เพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการ ซ่ึงขั้นตอนการสัมภาษณจะเริ่มจาก การสอบถามขอมูล
เบื้องตน เพื่อนําเขาสูคําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารการรณรงคไมสูบบุหร่ี  
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บขอมูลในการทําวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัย ยืนยันที่จะเปนผูรวบรวมขอมูลเอง โดย
เร่ิมจาก  
  1.) การสังเกต ซ่ึงในที่นี้จะใชในลักษณะ“การสังเกตแบบมีโครงสราง” (Structured 
Observation) โดยคณะผูทําการวิจัยที่เปนผูสังเกต ไดกําหนดประเด็น หรือเปาหมายของการสังเกต
ไวอยางชัดเจน โดยจะเลือกสังเกตแบงกลุมตัวอยางออกเปน กลุมวัยรุนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
และกลุมวัยรุนที่ไมมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
  2.) การกําหนดแหลงขอมูล  โดยจะคํานึงถึงความเหมาะสม ในแงของการประหยัด 
เวลา และคาใชจาย รวมทั้ง ตองการใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง และแมนยํามากที่สุด  
  3.) วิธีการเก็บขอมูล โดยในการทําวิจัยคร้ังนี้ ไดเนนที่จะเก็บขอมูลโดยตรงจาก พื้นที่ 
หรือตัวบุคคลเอง ซ่ึงจะเรียกวา ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมาย กอนที่จะมีการขอสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อตองการใหไดขอมูล ที่มีความเปนจริง
มากที่สุด โดยมีตัวบุคคลที่สามารถนํามาอางอิงถึงขอมูลตาง ๆ ได อีกทั้ง เปนการไดพบกับ
พฤติกรรมที่แทจจริงของกลุมตัวอยาง   
 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูทําการวิจัย จะไดจัดเตรียม  

- กลองบันทึกภาพ วี.ดี.โอ.  
- กลองถายภาพนิ่ง    
- เครื่องบันทึกเสียง   
- สมุดจดรายละเอียด 
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  คําถาม ที่จะไปใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก ของกลุมตัวอยาง ที่ถูกจัดใหอยูใน กลุม
วัยรุน นั้น จะเปนลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อใหไดรายละเอียดที่ครบถวนตามที่ตองการ โดยทั้งนี้ 
ไดแบงคําถามออกเปน 2 สวน คือ 
  1.) ขอมูลทั่วไป ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ , 
อายุ , ระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยู , รายไดเฉลี่ยตอเดือน , เแหลงที่มาของรายได ,  คาใชจายรายเดือน 
เปนตน 
  2.) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยเปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของแตละบุคคล เชน 
ความถี่ในการสูบบุหร่ี , เมื่อเห็นภาพพิมพโฆษณาบนซองบุหร่ีแลว มีความคิดเห็นอยางไร , เมื่อเหน็
ภาพดังกลาวแลว คิดวา จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานใดบาง  เปนตน 
 
3.7 ตัวอยางคําถาม สาํหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  
  1.) อยากใหกลาวถึง ความเปนมาของแนวคิดการรณรงค เพื่อการไมสูบบุหร่ี 
  2.) แนวคิดของการพิมพภาพโฆษณาบนซองบุหร่ีเกิดขึ้นไดอยางไร 
  3.) คาดหวังวา การรณรงคโฆษณาดังกลาว จะไดผลในระดับใด  
  4.) ปญหา และอุปสรรคของการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีอะไรบาง 
  5.) ชวยประเมินผลการรณรงคเพื่อการไมสุบบุหร่ี ตลอด 4 ป ที่ผานมา  
  6.) มองวา รูปแบบการรณรงคในขั้นตอนจากนี้ไป จะเปนอยางไร 
  7.) เปาหมายในอนาคต คาดหวังวา สถิติจํานวนผูสูบบุหร่ี จะลงลงไดในระดับใด 
  8.) มีแนวคิดที่จะเสนอปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการรณรงค เพื่อ 
       การไมสูบบุหร่ี ในดานใดบาง 
 
 ตัวอยางคําถาม  สําหรับกลุมวัยรุน (กลุมตัวอยาง) 
  1.) ขอมูลสวนตัว 
   - ช่ือ-สกุล 
   - ระดับการศึกษา (ช้ัน , ป) 
   - รายไดเฉล่ียตอเดือน 
   - ระยะเวลาที่สูบบุหร่ี 
   - ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ียตอวัน 
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   2.) สาเหตุที่ทําใหเร่ิมการสูบบุหร่ี เกิดจากอะไร 
  3.) เคยรับทราบขอมูลขาวสาร การรณรงคไมสูบบุหร่ี ในดานใดบาง 
   4.) เมื่อภาครัฐ ไดกําหนดใหมี “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ในรูปแบบตางๆ ออก 
        มาแลว  มีความเห็น หรือเกิดความรูสึกอยางไร 

  5.) มาตรการ “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ที่เริ่มทยอยออกมามีผลบังคับใชสามารถ                 
           เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของตนเองในทางใดไดบาง 

   6.) หากภาครัฐไดเพิ่มมาตรการ “การรณรงคเพื่อการไมสูบุหร่ี” ที่มากขึ้นกวาใน 
                ปจจุบัน จะทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงในดานใดไดบาง 
 
3.8 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยนําเกณฑการวัดเครื่องมือไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยคณะผูทํา การ
วิจัยนําเกณฑการวิเคราะหใหผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน และเสนอแนะกอนปรับปรุงใชเก็บขอ มูล
จริง สวนการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูที่สูบบุหร่ี
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

  
3.9 การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยแบงเปนสวนขอมูลเกี่ยวกับ แนวทางการรณรงค
ไมสูบบูหร่ี กับสวนของความคิดเห็นที่มีตอการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
ในกลุมวัยรุนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
3.10 การวิเคราะหสื่อ 
  ส่ือที่จะนํามาศึกษาในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี” สามารถแบงออกเปน 
  1.) โปสเตอร โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี โดยไดมีการจัด 
พิมพขึ้น เพื่อเผยแพรแจกจายใหแก หนวยงาน และองคกรตางๆ 
  2.) สติกเกอร ที่ไดจัดพิมพขอความ หรือรูปภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหร่ี โดยจะมีทั้งขอความที่ใหความรู หรือขอความที่เปนลักษณะะคําเตือน ถึงพิษภัยของ
บุหร่ี 
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  3.) สปอตโฆษณาทางวิทยุ ซ่ึงเปนการจัดทําเพื่อเผยแพรตามสถานีวิทยุตางๆ โดยจะมี
ทั้งในลักษณะการขอความรวมมือในการเผยแพร และการใชงบประมาณ ในการซื้อชวงเวลาในการ
ออกอากาศเพื่อเผยแพร  
  4.) สปอตโฆษณาทางโทรทัศน มีลักษณะเชนเดียวกับ สปอตโฆษณาทางวิทยุ ที่
ออกอากาศเผยแพร ตามสถานีโทรทัศนตางๆ แตในการรณรงคมักจะไมนิยมใชสื่อประเภทนี้มาก
นัก เนื่องจาก จะตองมีคาใชจายสูง  
  5.) แผนบันทึกขอมูลวีดิทัศน หรือ วีซีดี. ซ่ึงสื่อประเภทนี้ เปนการรวบรวมเนื้อหาสาระ
ที่เปนความรูเกี่ยวกับ โทษ และพิษภัยของบุหร่ี เพื่อนําไปแจกจายตามสถานศึกษา ตลอดจน 
หนวยงาน และบริษัท หาง ราน ตางๆ ที่ตองการนําไปเผยแพร เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของ นักเรียน หรือพนักงานในองคกร ใหตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหร่ี 
 
3.11 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  คณะผูทําการวิจัย จะวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบาย ลักษณะ
ขอมูลของกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อใหไดคําตอบเกี่ยวกับขอเท็จจริงของสภาพที่เปนอยูตาม
ธรรมชาติ โดยมีการนํา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเทียบเคียงตามหลักวิชาการ ดวย 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง  “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” 
เปนงานวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยไดใชแนวทางการศึกษาวิจัยที่ไดกําหนด
ไวในปญหานําการวิจัย 3 ขอ ประกอบดวย 
   1. การใชส่ือในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี เปนอยางไร  
 2. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
กลุมวัยรุนอยางไร 
 3. กลุมวัยรุน มีความคิดเห็นของกลุมวัยรุน ที่เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี
ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี อยางไร 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย ไดใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก การศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร รวมถึง 
การสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยแสดงผลการวิจัยในรูปแบบพรรณา ซ่ึงการ
นําเสนอผลงานวิจัยในบทนี้ จะแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 1. การใชส่ือในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 2. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 3. ความคิดเห็นของวัยรุน ที่มีตอการรับรูขาวสารในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 
  ตอนที่ 1. การใชสื่อในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  
  จากสถิติ พบวา กวา รอยละ 50 ของคนที่สูบบุหร่ีแลวไมเลิก จะมีอาการปวย และเสีย 
ชีวิตจากการสูบบุหร่ีในที่สุด ซ่ึงจากสถิติในขณะนั้น (เมื่อ 20 ป ที่แลว) มีคนไทยที่มีพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี มากกวา 11 ลานคน จึงเปนเหตุผลใหเกิด “โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ขึ้น 
 โดยส่ือที่ มลูนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ใชดําเนินโครงการตางๆ ในปจจุบัน นั้น 
จะมีในหลายรูปแบบ หลายลักษณะ ซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ จาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” หรือ สสส. 
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 จากขอมูลทางการแพทย ไดระบุวา ทันทีที่บุหร่ีถูกจุดขึ้น การเผาไหมของมวนบุหร่ี จะ
ทําใหเกิดสารเคมีที่เปนพิษ สงผานไปยังผูไมสูบบุหร่ี และอยูในบริเวณเดียวกันในรูปของควันบุหร่ี  
ซ่ึงในควันบุหร่ีดังกลาว จะประกอบไปดวย สารเคมี มากกวา 4,000 ชนิด ซ่ึงในจํานวนนี้ มีมากกวา 
40 ชนิด ที่ในวงการแพทยระบุวา เปนสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง โดยจากขอมูล ของ สํานักงาน
คุมครองสิ่งแวดลอมแหงรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลก  และองคกร ทาง
วิทยาศาสตร อ่ืน ๆ  ที่ไดศึกษาในเรื่องนี้ ไดระบุตรงกันวา ควันบุหร่ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษยที่ไม
มีระดับ “ความปลอดภัย” ในการสัมผัสเลย 

 ดังนั้น หลายฝาย จึงเห็นถึงความสําคัญของ การรณรงคไมสูบบุหร่ี จึงไดริเร่ิมที่จะมีการ
รณรงคขึ้นในประเทศไทยอยางจริงจัง เมื่อกวา 20 ป ที่ผานมา โดยเริ่มจาก กรณีที่ องคการ อนามัย
โลก ไดใหคําแนะนําไปยังประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก รวมทั้ง ไดขอความรวมมือจากประเทศตาง ๆ ให
รวมกันรณรงค เพื่อใหประชาชนภายในประเทศ มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่นอยลง เพราะตระหนัก
ดีวา เปนมูลเหตุที่สําคัญ ที่นําไปสู “ความเจ็บไข ไดปวย”  

 เมื่อแตละฝายไดตระหนักถึง โทษ และพิษภัย ของ บุหร่ี ที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคตาง ๆ 
ตามมาอยางมากมายแลว จึงไดใหความสนใจในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีขึ้น โดยในเบื้องตน 
ไดใชความพยายามใหความรู และช้ีใหเห็นถึง พิษภัยของ บุหร่ี กอนที่จะผลักดันให มี กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ เพื่อหวังใหสังคมมีความตื่นตัวมากขึ้น  
 สืบเนื่องจาก  การเผาไหมของมวนบุหร่ี จะทําใหเกิดสารเคมีที่เปนพิษสงผานไปยังผูไม
สูบบุหร่ีที่อยูบริเวณใกลเคียงในรูปของควันบุหร่ี  ซ่ึงประกอบดวย สารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด และ
มี 43 ชนิด ที่วงการแพทยระบุวา เปนสารกอมะเร็ง จากขอมูลของ สํานักงานคุมครองสิ่ง แวดลอม 
แหง รัฐแคลิฟอรเนีย  สหรัฐอเมริกา  องคการอนามัยโลก  และองคกรทางวิทยาศาสตร อ่ืนๆ ที่
ศึกษาในเรื่องนี้ ระบุตรงกันวา ควันบุหร่ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษยที่ไมมีระดับ “ปลอดภัย” ในการ
สัมผัสเลย 
 องคการอนามัยโลก ประเมินวา ทุกวันนี้ มีเด็กเกือบ 700 ลานคนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของ 
ประชากรเด็กทั่วโลก ที่ไดหายใจเอาอากาศที่ปนเปอนควันบุหร่ี ที่ลอยอยูในอากาศเขาสูรางกาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่ออยูในบาน และมีการวิจัย เมื่อป พ.ศ.2540 พบวา ในสหรัฐอเมริกา การสูบ
บุหร่ี ของ พอ แม เปนสาเหตุของการเจ็บปวยและเสียชีวิตของเด็ก 
 ทั้งนี้ จากผลการวิจัยเรื่อง “การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษาและพฤติกรรมปญหาที่
เกี่ยวของ” พบวา เยาวชนที่สูบบุหร่ี จะมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกวากลุมที่ไมสูบบุหร่ีในเกือบทุกๆ
พฤติกรรม ซ่ึงสนับสนุนความเชื่อเดิมที่วา การสูบบุหร่ีมีแนวโนมที่จะนําเยาวชนไปสู ยาเสพติด 
โดยยิ่งอายุนอยเทาใด ก็จะมีโอกาสกาวจากบุหร่ีไปสูยาเสพติดมากยิ่งขึ้น 
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 ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ซ่ึงมีสาระสําคัญ
กําหนดใหสถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหร่ี แตยังไมครอบคลุม “บาน” ซ่ึงเปนสถานที่ที่คน
สวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กใชเวลาอยูนานมากที่สุด ดังนั้น หากมีการรณรงคใหผูสูบบุหร่ีที่ยัง
ไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ ไมสูบบุหร่ีภายในบาน ก็จะชวยปองกันอันตรายของควันบุหร่ีที่มี
ตอเด็กได และหากคุณพอเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ ก็จะเปนตนแบบที่ดีที่ไมสูบบุหร่ีใหกับลูก ซ่ึงเปน
ส่ิงสําคัญในการปองกันเด็กไมใหเสพติดบุหร่ีไดในอนาคต และสงผลในการลดการมีพฤติกรรม
เสี่ยง อ่ืน ๆ ของเยาวชนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยาเสพติด 
 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และเพื่อเปนการสนองพระราชดํารัส 
ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงแสดงความหวงใยสุขภาพของเด็กไทย มูลนิธิการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี  จึงไดจัด  “โครงการบานปลอดบุหร่ี (SMOKE FREE HOME)”  ขึ้น โดยระดม
ความรวมมือจาก องคกร  และหนวยงานตางๆ  ในการรวมกันรณรงคให “บาน” เปนเขตปลอดบุหร่ี  
ทั้งนี้ เพื่อรณรงคใหผูใหญตระหนักถึงสุขภาพของเด็กไทย ดวยการไมสูบบุหร่ีในบาน และทุก
สถานที่ ที่มีเด็กอยู และเพื่อรณรงคใหคุณพอเปนตนแบบที่ดีที่ไมสูบบุหร่ีใหกับลูกดวย ซ่ึงในที่นี้ 
ไดกําหนดให เด็กอนุบาล เปนกลุมเปาหมายในการรณรงค เพราะเชื่อวา หากเด็กอนุบาล สามารถ
รับส่ือตางๆ ที่นําเสนอออกไปนั้น จะทําใหเปนแนวรวมในโครงการรณรงค ดวยการเปนแรงจูงใจ 
เพื่อใหผูปกครอง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดังนั้น การพิจารณาจัดทําสื่อ จึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบที่สามารถสรางความสนใจใหแก กลุมเปาหมาย ที่จะดําเนินโครงการ
รณรงค  
 
 “............การจัดทําส่ือ เพื่อนําไปใชในโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี จะคํานึงถึง
กลุมเปาหมายเปนหลักวา มีระดับอายุอยูในชวงใด กอนนําระดับอายุไปเปนตัวกําหนดสื่อที่จะใช 
ในการรณรงค เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเขาถึงกลุมเปาหมาย มากที่สุด เชน หากกลุมเปาหมายเปน 
เด็ก ก็อาจจะใช ภาพการตูน เปนสื่อในการรณรงค เชน โครงการรณรงคบานปลอดบุหร่ี ที่ตองการ
ส่ือใหเด็กอนุบาล เปนตัวกระตุนใหผูปกครอง เลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ก็จะเลือกใช ภาพการตูน 
เปนสื่อในการดําเนินโครงการดังกลาว เปนตน สําหรับขอความตางๆ ที่ใชในสื่อการรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหร่ีนั้น มักจะใชขอความที่ไดจากขอมูลเชิงวิชาการที่ไดจากการสํารวจวิจัย …………….…” 
(ชวาลา  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, สัมภาษณ ,วันที่ 11 สิงหาคม 2551) 
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 “โครงการบานปลอดบุหร่ี (SMOKE FREE HOME)” มีวัตถุประสงค คือ 
 1. เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักถึงอันตรายของควันบุหร่ีมือสอง 
 2. เพื่อรณรงคใหบานเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 3. เพื่อรณรงคใหผูสูบบุหร่ีที่เปนพอแม  เลิกสูบบุหร่ีเปนตนแบบที่ดีใหกับลูก 
 
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม 
 

รายละเอียดสื่อ กลุมเปาหมาย 
1. ขอมูล  ชุด ”บานปลอดบุหร่ี” โรงเรียน/ส่ือมวลชน/องคกรภาคี 
2. แผนพับ “หนูชอบ ชอบ บานปลอดบุหร่ี” เด็ก/ประชาชนทั่วไป/ส่ือมวลชน 
3.โปสเตอร “บานปลอดบุหร่ี” โรงเรียนประถมที่รวมกิจกรรม 

   4. โปสเตอร “ขอบคุณที่ไมสูบบุหร่ี” โรงเรียนประถมที่รวมกิจกรรม 
5. สติ๊กเกอร บานปลอดบุหร่ี เครือขาย / เด็กที่รวมกิจกรรมทุกคน 
6.  สติ๊กเกอร “หนูชอบ ชอบ บานปลอดบุหร่ี” เครือขาย  /  เด็กที่รวมกิจกรรม   / 

ส่ือมวลชน 
7.  เข็มกลัดบานปลอดบุหร่ี  2  แบบ เครือขาย  /  เด็กที่รวมกิจกรรม   / 

ส่ือมวลชน 
8. พัดปลอดบุหร่ี   เครือขายที่รวมงาน 

   9. โมบายไรควันบุหร่ี เด็กที่รวมกิจกรรมทุกคน 
   10. เสื้อยืดรณรงค ส่ือมวลชน/ศลิปน-ดารา/เครือขาย 

 
การกระจายสื่อ 
 การกระจายของสื่อ ไดเนนที่จะมุงที่จะกระจายในเขตโรงเรียน เพราะเชื่อไดวา 
โรงเรียน เปนแหลงรวมของ เด็กที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในครอบครัว คน
ในบานไดอยางดีที่สุด โดยในโครงการบานปลอดบุหร่ี ไดแบงโรงเรียนออกเปน  2  สวน  คือ 
 - โรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม  โดย มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  ไดสนับสนุนสื่อ
ตางๆ ซ่ึงประกอบดวย ชุดขอมูล,แผนพับ,โปสเตอร และโมบาย ตามจํานวนนักเรียน ที่เขารวม
กิจกรรมการประกวดประดิษฐโมบาย, สติกเกอรเขตปลอดบุหร่ี สนับสนุนใหตามที่โรงเรียนระบุ
จํานวนที่ตองการ , พัด และเข็มกลัด สนับสนุนใหนักเรียนที่รวมสงผลงานโมบายเขาประกวด 
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 - โรงเรียนทั่วไป  มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ไดสนับสนุนสื่อในโครงการใหกับ
โรงเรียน ตางๆ ซ่ึงไมไดเขารวมกิจกรรมการประกวดประดิษฐโมบาย  แตตองการจัดกิจกรรม และ
เผยแพรภายในโรงเรียนเอง 
 นอกจากโรงเรียนตาง ๆ แลว ยังไดเลือก องคกรภาคีเครือขายสวนตางๆ  ทั้ง ภาครัฐ  
และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ซ่ึงในสวนของภาคีเครือขาย ไดแจงความประสงคขอรับ
สนับสนุนสื่อใน โครงการบานปลอดบุหร่ี  เพื่อรณรงคภายในองคกร  และในสวนของภาคีเครือขาย
เอง เปนจํานวนมาก รวมถึง การที่มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีไดเขารวมกิจกรรมที่เครือขาย 
ไดจัดขึ้นเอง  เชน การรวม จัดนิทรรศการ  และออกบูท เผยแพรส่ือ 
 อีกแนวทางหนึ่ง ที่ มูลนิธิเพื่อการไมสูบบุหร่ี เลือกใช คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสราง
กระแสการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” โดยไดประสานเพื่อเชิญชวนใหเครือขาย และสื่อมวลชน 
รวมกันเผยแพรขอมูล และรวมจัดกิจกรรมรณรงคประเด็น “บานปลอดบุหร่ี” โดยมุงเนนในการ
รณรงคใหพอหรือผูใหญตระหนักถึงความสําคัญของอันตรายของควันบุหร่ีที่มีตอเด็ก โดยไมสูบ
บุหร่ีในสถานที่ที่มีเด็กอยู และเปนการสนับสนุนใหเด็กรวมเปนกําลังใจชวยใหพอหรือผูใหญเลิก
สูบบุหร่ี โดยจัดประกวดการประดิษฐ “โมบาย...เพื่อบานปลอดบุหร่ี” ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหเด็กไดมีสวนรวมในการรณรงคโดยการคิดและสรางสรรคส่ือในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี  
 มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีไดประสานขอความรวมมือกับสื่อมวลชนใหรวม
เผยแพรขอมูลและสรางกระแสการรณรงคอยางตอเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 - ประสานจัดสงชุดขอมูล “บานปลอดบุหร่ี” ใหส่ือมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทําสกูป
พิเศษ  
 - ประสานเพื่อทําสกูปพิเศษกับรายการผูหญิงถึงผูหญิง ชอง 3  รวมถึงรายการทีวี และ 
รายการวิทยุอ่ืนๆ 
 - จัดทําสกูปพิเศษ สงคอลัมนตาง ๆ  ในหนังสือพิมพ  และนิตยสาร 
 - ประสานขอความรวมมือฝายประชาสัมพันธของ สสส. เพื่อรวมกันรณรงคทาง
ชองทางสื่อมวลชนที่ สสส.  ประสานงาน  และปายโฆษณา ตามชองทางของ สสส. 
 
สื่อท่ีใชในการรณรงคเพื่อการไมสบูบุหรี่ 
 นอกจากนี้ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ไดมีแนวทางการรณรงคผานสื่อตางๆ 
โดยสวนใหญ จะมีเนื้อหาการประชาสัมพันธ และมีวัตถุประสงค เพื่อตองการใหผูที่มีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี ไดตระหนัก หรือเล็งเห็นถึงโทษ และพิษภัยของบุหร่ี อีกทั้ง เพื่อเปนการโนมนาวจิตใจ
ใหผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เกิดความเกรงกลัว และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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 “.....ส่ือที่ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ใชอยูในปจจุบัน จะมีทั้ง โปสเตอร 
สติ๊กเกอร วี.ซี.ดี. เปนตน โดยไดนํางบประมาณสนับสนุน จาก สสส. เปนหลัก สวนผลที่ไดจากการ
รณรงคแตละครั้ง ยอมกอให เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตละประสบผลสําเร็จมาก-นอยเพียง 
ใด นั้น ขึ้นอยูกับ การดําเนินโครงการรณรงคในแตละโครงการ.............” (ชวาลา  ภวภูตานนท ณ 
มหาสารคาม, สัมภาษณ ,วันที่ 11 สิงหาคม 2551) 
 
 ส่ือ ที่ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีการนําเสนอออกสูสาธารณชนสามารถ 
จําแนกออกเปน 
 1.) โปสเตอร โดย มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ไดมีการจัดพิมพขึ้น เพื่อนํา
ออกแจกจายไปยัง หนวยงาน สถาบันการศึกษา องคกร และบริษัท หางราน ตางๆ หรือ เพื่อนําไป
เผยแพร ติดประกาศ ในพื้นที่ที่มีผูพบเห็นไดงายโดยสวนใหญจะเปนการขอความรวมมือจาก 
หนวยงาน สถาบันการศึกษา บริษัท หาง รานคา ตางๆ เพื่อขอนําไปติดประกาศ ในสถานที่ ที่
สามารถพบเห็นไดงาย หรือเปนสถานที่ ที่มีผูคนสัญจรไป-มา โดยหวังวา จะเปนการสรางจุดสนใจ
ใหแก ผูพบเห็น เพื่อเปนกระตุนเตือน หรือสรางจิตสํานึกของ ผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และ
คาดหวังวา เมื่อไดพบเห็นแลว จะสามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของผูที่มีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีได  
 

 
 
 ภาพที่ 4.1. ส่ือที่ใชในการรณรงค เพื่อการไมสูบบุหร่ี 
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 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้ง ใน 
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตางๆ 
 ทั้งนี้ ลักษณะ การใชสีดํา ที่ทําใหผูพบเห็น เกิดความสนใจ ประกอบดวย ขอความสั้น 
กระชับ และกอใหเกิดความสงสัย ดึงดูดความสนใจ ในเนื้อของของสื่อดังกลาว ไดระบุขอความ
ขนาดใหญ วา “หวีผมเปนประจํา ระวังสมรรถภาพทางเพศเสื่อม” ขณะที่ มีขอความขนาดเล็ก อยู
บริเวณกรอบขวาของภาพ ระบุวา  “เร่ืองโกหกทําเปนตกใจ ทีเปนเรื่องจริงทําไมไมกลัว” โดยเจตนา
ของผูทําสื่อดังกลาว เพื่อตองการดึงดูความสนใจ ของ ผูพบเห็น เพราะเชื่อไดวา เมื่ออานขอความ
ขนาดใหญ ที่วา “หวีผมเปนประจํา ระวังสมรรถภาพทางเพศเสื่อม” แลว จะตองใหความสนใจอาน
ตอ เพราะถือเปนความรูใหม และจะเกิดขอสงสัยตอไปวา เปนไปไดหรือไม 
 เมื่ออานขอความขนาดเล็ก ที่วา “เร่ืองโกหกทําเปนตกใจ ทีเปนเรื่องจริงทําไม ไมกลัว” 
แลว จะทําใหทราบไดวา ขอความขนาดใหญดังกลาว เปนเรื่องไมจริง และเมื่ออานถึง “ปราถนาดี
จาก “มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” แลว จะทําใหเขาใจไดวา ผูที่เผยแพรขอความดังกลาว มา
จากที่ใด และจะสามารถเขาใจไดทันทีวา เปนการมุงรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 
 

 
 
 ภาพที่ 4.2. ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  
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 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้งใน  
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตางๆ  
 โดยมีการอธิบายถึง ภาพที่จะจัดพิมพไว บริเวณดานหนา และดานหลังซองบุหร่ีของแต
ละยี่หอ ซ่ึงไดมีการนําภาพของ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี มารวบรวมไวในแผนเดียวกัน 
เพื่อใหผูพบเห็น เกิดความเกรงกลัว ขณะเดียวกัน จะทําใหทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหร่ี รวมถึง 
ผล กระทบที่เกิดจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงจากการวิจัย และสํารวจความเห็นของสํานักตาง ๆ  ไดระบุ
ตรงกันวา ภาพในลักษณะดังกลาว มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ในระดับหนึ่ง 
โดยสามารถแบง กลุมออกเปน 
 1.) ทําใหผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ลดปริมาณการสูบบุหร่ี ลงจากเดิม 
 2.) ทําใหผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เลิกการสูบบุหร่ีตลอดไป 
  

 
 
 ภาพที่ 4.3. ควันบุหร่ี เปนอันตรายตอเด็ก 
 
 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้งใน 
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตาง ๆ 
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 ลักษณะรายละเอียดของสื่อ ไดมีภาพเด็ก ที่กําลังมีสีหนาที่มีความสุข สดใส ขณะ 
เดียวกันบริเวณดานขาง ไดมีภาพของควันบุหร่ี และมีขอความเปนตัวอักษรขนาดเล็ก  กํากับไวดวย
วา “ควันบุหร่ี เปนอันตรายตอเด็ก โดยผูจัดทํา ตองการสื่อใหเห็นวา ควันบุหร่ี ที่อยูใกลชิดกับเด็ก 
จะกอใหเกิดอันตรายแกเด็ก โดยอาจจะเปนการนําโรคตาง ๆ ไปสูเด็ก  
 ทั้งนี้ โปสเตอรดังกลาว ไมจําเปนตองมีขอความอธิบายใด ๆ เพียงแตใชรูปภาพ
ประกอบการเลาเรื่องเทานั้น ก็สามารถสรางความเขาใจใหแกผูพบเห็นได เปนอยางดี 
 

 
 
 ภาพที่ 4.4. ควันบุหร่ี ทํารายคนใกลชิด 
 
 ส่ือดังกลาว จัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้งใน โรง 
พยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตาง  ๆ 
 ภาพดังกลาว มีลักษณะเปนรูปการตูน ซ่ึงไดนําออกเผยแพรในรูปแบบตางๆ ควบคูกับ
ส่ือโฆษณาที่ออกเผยแพรทางโทรทัศน ในหลายรูปแบบ ซ่ึงแนวคิดนี้ ไดเกิดขึ้น ตามนโยบายของ 
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ที่กําหนดใหเห็นวา ในขณะนี้ คนสวนใหญในสังคม พยายาม
ตอตาน บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ทั้งในสถานที่สวนตัว เชน อาคาร บานเรือนทั่วไป และ
สถานที่สาธารณะตาง ๆ โดยโปสเตอรดังกลาวไดผลิตออกมาเผยแพร เพื่อรวมสนับสนุนนโยบาย
ดังกลาว และพยายามชี้ใหเห็นวา แมบุคคลที่ไมมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ก็สามารถไดรับอันตรายได
จากควันบุหร่ีได หากอยูใกลกับ บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
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 โปสเตอรดังกลาว เปนการมุงหวังให บุคคลที่อยูรอบขางบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี กระตุนเตือนใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวยการ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี หรือมีปฎิกริยา
ตอตานบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

 
 
 ภาพที่ 4.5. ตัดขาดจากบุหร่ี  
 
 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้งใน 
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตาง  ๆ 
 โปสเตอรดังกลาว เปนการอธิบายดวยภาพ โดยพยายามสื่อใหเห็นวา ถึงเวลาแลว ที่
บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จะเลิกการสูบบุหร่ีอยางเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังมีขอความขนาดเล็ก 
ที่อยูบริเวณใตภาพ วา “เลิกบุหร่ี...ความภูมิใจครั้งยิ่งใหญในชีวิต” โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี นอกจากนี้ ยังมีขอความประชาสัมพันธ 
กํากับอยูดวยวา “ตองการคําแนะนําในการเลิกบุหร่ี โทร.1600” ซ่ึงเปนการชี้ใหเห็นถึงชองทาง หาก
บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ก็สามารถขอรับ
คําแนะนําที่ถูกตองได 
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 ภาพที่ 4.6.. เยาวชนไมสูบบุหร่ี ลดพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ  
  
 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้งใน 
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตางๆ 
 เนื้อหาของโปสเตอรดังกลาว เปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึง พฤติกรรมความเสี่ยงของ 
บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และบุคคลที่ไมมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เพื่อใหเกิดความ
เปรียบเทียบระหวางกัน โดยมีขอความระบุใหเห็นวา บุหร่ี เปนจุดกําเนิด ที่กอใหเกิดพฤติกรรม
เสี่ยง ตาง ๆ เชน การดื่มเหลา ,  การเที่ยวกลางคืน , การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร , การเลนการ
พนัน  และการติดยาเสพติด 
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 ภาพที่ 4.7. บุหร่ีทําใหสมรรถภาพทางเพศเสื่อม 
 
 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้งใน 
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตางๆ 
 ผูผลิตส่ือไดนําจิตวิทยามาใชในการเผยแพรการประชาสัมพันธ โดยพยายามสรางความ
หวาดกลัว และความวิตกใหแก ผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดวยการนําภาพ มะเขือเผา ซ่ึงเปนที่
ทราบกันดีวา เปนสัญลักษณของ ผูที่หมดสมรรถภาพทางเพศ โดยการสื่อสารดังกลาว เปนความ
พยายามแสดงใหเห็นวา บุหร่ี จะเปนสิ่งที่ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพ รางกายของมนุษย 
โดยเฉพาะ สมรรถภาพทางเพศ  ดังนั้น ผูที่เห็นโปสเตอร ดังกลาวแลว ก็จะใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจไดเองวา จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของตนเอง หรือไม 
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 ภาพที่ 4.8. บานปลอดบุหร่ี 
 
 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะโปสเตอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้งใน 
โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตางๆ 
 โปสเตอรดังกลาว มีลักษณะการเลนสีสัน เพื่อหวังดึงดูดความสนใจแก เด็กวัยเล็ก 
เพื่อใหเกิดการกระตุนใหเตือนผูใหญ ที่อาศัยอยูภายในบานเรือนเดียวกัน ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี หรือ ใหเลิกพฤติกรรมดังกลาว โดยโปสเตอรนี้ อยูใน “โครงการบานปลอดบุหร่ี” ที่
จัดทําขึ้นโดย มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี โดยมุงหวังให บานเรือนตาง ๆ ปลอดจากพิษภัย
ของบุหร่ี เพื่อขจัดมลพิษภายในบาน 
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 2.) สติกเกอร ไดมีการจัดทําขึ้น เพื่อแจกจายใหแก รานคา หนวยงาน และองคกรตางๆ  
ที่ตองการมีสวนรวมในการรณรงคไมใหมีการสูบบุหร่ีในแตละพื้นที่ ทั้งนี้ มุงหวังวา จะสามารถ
สรางจิตสํานึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีได 
 

 
 
 ภาพที่ 4.9.  ที่นี่..ปลอดบุหร่ี 100% 
 
 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะ สติกเกอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ โดย 
เฉพาะ รานอาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตางๆ โดยมี
ขอความที่เห็นแลว สามารถเขาใจไดทันที ทั้งนี้ เพื่อเปนการรณรงคใหทราบวา ในพื้นที่ดังกลาว ไม
มีบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวมตัวอยู อีกทั้ง เปนการเชิญชวนให บุคคลที่มีพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี วา หากตองการผานเขามาในสถานที่ดังกลาว ก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง กอน  
 นอกจากนี้ ยังมีขอความแนะนําดวยวา “อยากเลิกบุหร่ี โทร.1600” เพื่อเปนการแนะนํา
ชองทาง ใหแก บุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี วา หากตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ก็
สามารถขอรับคําแนะนําที่ถูกตองได  
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 ภาพที่ 4.10. สติกเกอร รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  
 
 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําเปนลักษณะ สติกเกอร เพื่อนําไปติดไวในสถานที่ตาง ๆ ทั้ง ราน 
อาหาร ภัตตาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนตาง  ๆ เพื่อแสดงใหเห็น
วา เปนการกําหนดพื้นที่ ของ บุคคลที่ไมมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี หรืออาจจะกลาวไดวา ในพื้นที่
ดังกลาว จะไมมีผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยู ดังนั้น หากตองการผานเขาไปยังพื้นที่ดังกลาว ก็
ควรละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไวกอน 
 ส่ือประเภทนี้ มักจะเห็นไดในสถานที่ทั่ว ๆ ไป โดยมีการแพรหลาย แมกระทั่งรานคา
ตางๆ เพราะเปนส่ือที่สามารถเขาใจไดงาย และเปนที่นิยม เนื่องจาก มีขนาดเล็ก และสามารถจัดหา
ไดงาย 
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 3.) สปอตโฆษณาทางวิทยุ โดยเปนการจัดทําขึ้น เพื่อใชเผยแพรตาม สถานีวิทยุตางๆ 
ทั้งในรูปแบบการขอความรวมมือไปยังสถานีวิทยุตาง ๆ และการใชงบประมาณที่มีอยู ซ้ือเวลาใน
การออกอากาศ  
 
 

 
 
 
 ภาพที่ 4.11. โฆษณาวิทยุ เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 
 ส่ือดังกลาว ไดรวบรวม สปอตโฆษณาทางวิทยุ ที่ไดแพรเสียงออกอากาศตามรายการ
วิทยุตางๆ ตามสถานีวิทยุภายในประเทศไทย โดยสวนมาก เปนขอความสั้นๆ ไมยืดยาว สามารถเขา 
ใจไดงาย แตเปนการเผยแพรใหคนรับฟงรายการวิทยุตาง ๆ ไดรับทราบถึงแนวทาง และนโยบาย
ของ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี รวมทั้ง กิจกรรมตาง ๆ ที่ ทาง มูลนิธิฯ ไดจัดทําขึ้น  
 ทั้งนี้ สวนใหญ เปนการมุงรณรงคใหประชาชนเกิดความตื่นตัว ในการเขารวมรณรงค 
เพื่อการไมสูบบุหร่ี  
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 4.) สปอตโฆษณาทางโทรทัศน  โดยเปนการจัดทําขึ้น เพื่อใชเผยแพรตามสถานี 
โทรทัศนตางๆ โดยสวนใหญ จําเปนตองใชงบประมาณที่มีอยู ในการซื้อเวลาในการออกอากาศ ซ่ึง
ส่ือประเภทนี้ จะใชไมมากนัก เนื่องจาก ตองใชงบประมาณในการดําเนินการเปนจํานวนมาก  
ดังนั้น ในการใชส่ือประเภทนี้ จึงตองผานการพิจารณาอยางรอบคอบ และมั่นใจไดวา เมื่อมีการใช
ออกไป จะตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด 
 

 
 
 ภาพที่ 4.12. โฆษณาโทรทัศน เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 
 ส่ือดังกลาว ไดรวบรวม สปอตโฆษณาทางโทรทัศน ที่ไดแพรภาพและเสียง ออกอากาศ
ตาม สถานีโทรทัศนตางๆ ภายในประเทศไทย โดยสวนมาก เปนการโฆษณาสั้น ๆ ไมเกิน 30 วินาที 
โดยมีขอความสั้น ๆ ไมยืดยาว สามารถเขาใจไดงาย แตเปนการเผยแพรใหผูรับชม  ไดรับทราบถึง
แนวทางและนโยบาย ของ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี รวมทั้ง กิจกรรมตาง ๆ ที่ ทาง มูลนิธิฯ 
ไดจัดทําขึ้น 
 แม ส่ือประเภทนี้ จะสามารถเขาถึง และเปนที่จดจําของประชาชนไดงาย  แต ทางมูลนิธิ
กรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี จะไมไดนํามาใชมากนัก เนื่องจาก มีคาใชจายที่สูง ทั้งคาใชจายในการ
ผลิต และคาใชจายในการซื้อเวลาเพื่อนําออกอากาศ โดยงบประมาณในแตละป สามารถทําไดเพียง
บางชวง บางเวลา เทานั้น ทําใหตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบวา จะนําออกเผยแพรในชวงเวลา
ใด เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด  
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 5.) แผนบันทึกขอมูล วีดีทัศน หรือ วีซีดี. ส่ือประเภทนี้ ไดมีการรวบรวมความรูเกี่ยวกับ
โทษ และพิษภัยของบุหร่ีไว ทั้งหมด โดยเปนการผลิตออกมาเพื่อแจกจายใหแก สถานศึกษา 
หนวยงาน และบริษัท หางรานตาง ๆ ที่ตองการนําไปเผยแพร โดยคาดหวังวา ใหเกิดการสราง
ความรู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองคกร  
 
 

                             
 

 ภาพที่ 4.13. แผนบันทึกขอมูลวีดิทัศน หรือ วีซีดี.ที่จัดเก็บขอมูลใหความรูเกี่ยวกับ 
         การรณรงค เพื่อการไมสูบบุหร่ี 
  

 ส่ือดังกลาว ไดจัดทําขึ้น ในรูปแบบ แผนบันทึกขอมูลวีดิทัศน หรือ วีซีดี. โดยได
รวบรวม ขาวสาร การใหความรู แก เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ใหความสนใจ โดยเปนการผลิต
ออกมาเพื่อแจกจายใหแก โรงพยาบาล สถานศึกษาตาง ๆ โดยมีเนื้อหา เปนการระบุถึง โทษและพิษ
ภัยของ บุหร่ี ตลอดจน แนวทางหรือวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ได ซ่ึงในแตละป 
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี จะนําส่ือประเภทนี้ ออกเผยแพร ปละเปนจํานวนมาก เพื่อตองการ
ใหเขาถึง กลุมเปาหมาย ในระดับตางๆ 

 สําหรับ การประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการแตละโครงการ ของ มูลนิธิการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นั้น จะมีการระดมความเห็นของ คณาจารย จาก สถาบันการศึกษาตางๆ 
วา ในการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรไปยัง กลุมเปาหมายตางๆ นั้น กอใหเกิดผลสําเร็จในระดับใด และมี
สวนใดที่จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนบาง เพื่อนําไปเปนตนแบบในการดําเนินโครงการรณรงคอ่ืนๆ 
ตอไป 
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 “.........การประเมินผลนั้น จะมี อาจารยจากสถาบันการศึกษาตางๆ  เปนผูประเมินวา 
การผลิตสื่อที่ใชในการรณรงค นั้น ประสบผลสําเร็จ และเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
โดยที่ผานมาพบวา ในระดับภูมิภาค ยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากนัก จึงจะไดนําปญหา 
ดังกลาว ไปปรับปรุงแกไขรูปแบบในการผลิตส่ือ เพื่อใหการรณรงค มีประสิทธิผลมากที่สุด นอก 
จากนี้ จะมีการกําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อจัดทําสนทนากลุมยอย หรือ Focus group กอนจะนําผลที่
ไดไปใชในการปรับปรุงการผลิตส่ือที่จะใชในโครงการรณรงคอ่ืนๆ ตอไป..................”  (ชวาลา  
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, สัมภาษณ ,วันที่ 11 สิงหาคม 2551) 
 
  ตอนที่ 2. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 ในอดีตที่ผานมา การรณรงคประชาสัมพันธ มักจะไดผลที่ไมเปนไปตามเปาหมาย  โดย
เปนผลสืบเนื่องจาก การรณรงคที่อยูภายใตขอบเขตจํากัด ทําใหไมสามารถดําเนินไปไดอยางทั่วถึง
ทุกพื้นที่ในประเทศ เชน เอกสารแผนพับ หรือเครื่องหมายปลอดบุหร่ี ที่ไมสามารถแจกจายไปใน
พื้นที่ตางๆ ไดอยางทั่วถึง ขณะที่ คนสูบบุหร่ีสวนใหญ มักจะกระจายอยูในพื้นที่ตางจังหวัด หรือใน
พื้นที่ชนบท เปนสวนใหญ  เพราะฉะนั้น จึงทําใหการใหความรู ในเรื่องพิษภัย และโทษของการสูบ
บุหร่ี  จึงไมมีการเผยแพรมากนัก  
 ปจจุบัน นอกจาก ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของแลว สถาบันการศึกษา ถือเปน สวน
หนึ่ง ที่เร่ิมรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีกันอยางจริงจัง โดยรับนโยบายจาก กระทรวง ศึกษาธิการ ไป
เปนนโยบายสําคัญของแตละโรงเรียน กอนที่จะกําหนดเปนแนวทางในการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี ซ่ึงการรณรงคดังกลาว อาจจะถือไดวา เปนเพียงสวนเสริม หรือเปนเพียงสวนหนึ่งที่ที่ทําใหมี
ผลตอการรับรู หรืออาจจะกลาวไดวา เปนเพียงปจจัยหนึ่ง ที่ทําให วัยรุน มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม หรืออาจจะเปนการเสริมสรางใหเกิดความรู หรือความเกรงกลัวตอพิษภัยของบุหร่ี 
เพราะแทจริงแลว ยังมีอีกหลายปจจัย ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีได 
 
 “.......สําหรับ นโยบายในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีของ โรงเรียนราชวินิต บางแกว 
นั้น ไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง และตอเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อตองการให 
โรงเรียนปลอดจากยาเสพติด ทุกประเภท ซ่ึง บุหร่ี ก็ถือเปน ส่ิงเสพติดพื้นฐาน ที่จะนําไปสู ส่ิงเสพ
ติดชนิดอื่นๆ ที่มีความรายแรงมากขึ้น โดยทางโรงเรียนฯ ไดจัดใหมีการประชุมสัมมนา เด็ก
นักเรียน เพื่ออธิบายชี้แจงใหเห็นถึงพิษภัยของ บุหร่ี อยางตอเนื่อง พรอมกับ ไดมีการรวบรวม
ประวัติ ของ นักเรียน ที่สมัครใจเขารับการบําบัด...........” (กมล บุญประเสริฐ , ผูอํานวยการ
โรงเรียนราชวินิต บางแกว, สัมภาษณ ,วันที่ 7 สิงหาคม 2551) 
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 “................นอกจากนี้ ทางโรงเรียนฯ ไดดําริโครงการ ลด ละ เลิก บุหร่ี ขึ้น เพื่อให เด็ก 
นักเรียน ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดมีการรวมตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกันคิด ในการ
จัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ ขึ้น เพื่อใหเด็กนักเรียนกลุมดังกลาว ไดใชเวลาวางให
เปนประโยชนมากขึ้น............เราใหความสําคัญในเรื่องนี้ เปนอยางมาก เพราะถือวา เปน โรงเรียน
ในพระบรมราชูปถัมภ จึงตองการใหเปน โรงเรียนสีขาว ที่ปลอดจากยาเสพติด.....................” (กมล 
บุญประเสริฐ , ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต บางแกว,  สัมภาษณ ,วันที่ 7 สิงหาคม 2551) 
 
 “..........เรามีกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสลายพฤติกรรมของ นักเรียนที่มีพฤติกรรม การ 
สูบบุหร่ี โดยเฉพาะ โครงการ ลด ละ เลิก ยาเสพติด ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จาก
หลายฝาย โดยเฉพาะ กลุมผูปกครอง ที่ตองการใหบุตรหลานของ ตนเอง ไดหลีกหนี หางไกลจาก
ยาเสพติด...................” (กมล บุญประเสริฐ ,  ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินิต บางแกว, สัมภาษณ ,
วันที่ 7 สิงหาคม 2551) 
 
 “......................นโยบายของ โรงเรียนศรีวิกรม ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
โดยเฉพาะ บุหร่ี นั้น จะยึดถือถึงระเบียบ ของ กระทรวงศึกษาธิการ เปนหลักปฏิบัติ โดยจะมีการ
รณรงคใหเด็กนักเรียน หางไกลจาก บุหร่ี ซ่ึงหากมีการตรวจพบ ก็จะมีบทลงโทษ ตามระดับ
ความผิดตางๆ จนถึงขั้นที่จะเชิญผูปกครอง มาพบ เพื่อแจงใหทราบ และเพื่อรวมกันหาแนว
ทางแกไข...........” (กําธร ผิวหอม , อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนศรีวิกรม, สัมภาษณ, วันที่ 7 
สิงหาคม 2551) 
 
 “....................ตัดคะแนนความประพฤติ ลงโทษ และเชิญผูปกครองมาพบ เพื่อแจงให
รับ ทราบ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ ระเบียบ ของ 
กระทรวงศึกษาฯ .............นอกจากนี้ ทางโรงเรียนฯ ยังมีการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา และทัศน
ศึกษา ใหแก เด็กนักเรียน ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ทั้ง การนําเยี่ยมชม สถาบันมะเร็งแหงชาติ รวม
ไปถึง ศูนยพัฒนาตนพัฒนาคุณธรรม จังหวัดนครนายก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนศูนย
ที่ใหคําปรึกษา และแนวทางในการปฏิบัติตนเอง นอกจากนี้ จะนําเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี เขารับการฝกอบรมกลอมเกลาจิตใจ ที่ วัดเขาคอก จังหวัดนครนายก ดวย ................” (กําธร 
ผิวหอม , อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนศรีวิกรม, สัมภาษณ, วันที่ 7 สิงหาคม 2551) 
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 ในปจจุบัน การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทีอ่อก 
มามากมาย หลายลักษณะมากขึ้น และผานชองทางตาง ๆ ทั้ง โปสเตอร แผนพับ การโฆษณา
โทรทัศน  การโฆษณาทางวิทยุ และอื่น ๆ ยอมกอใหเกิดผลของการรับรูขาวสาร ของ ผูที่มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยสามารถแบงออกไดเปน  
 2.1. กอใหเกิดผลทางดานการเสริมสรางความรู 
 ส่ือการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีที่ออกมาในลักษณะตางๆไดถูกนําไปติดเผยแพร ตาม
สถานที่ และแหลงชุมนุมตาง ๆ ทําใหเกิดความรูเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน จากที่ไมเคยได รับ ทราบมา
กอนวา โทษ หรือพิษภัยการสูบบุหร่ีนั้น มีอะไรบาง ก็ไดรับทราบจาก ส่ือตาง ๆ ที่พบเห็นได
โดยทั่วไป รวมทั้ง โรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี มีอะไรบาง และสงผลใหรางกายเปนเชนไร 
เปนตน 
  
 “................ที่เลิก เพราะเหน็วาไมดี เหน็รูปที่วา ทําใหปอดพังเลยเลกิ เลิกมา 2 เดือน
แลวครับ....เหน็โฆษณาตามหาง ตาม ทวี.ี และก็ตามซองบุหร่ี....ส่ือปจจุบันมีมาก แตก็อยากใหมี
มากกวานี้........” ( บี.เอฟ. (นามสมมุติ) อาย ุ16 ป นักเรียน ช้ัน มัธยมศกึษาปที่ 4  โรงเรียนศรีวกิรม ,
สัมภาษณ , วนัที่ 10 กันยายน 2550  )          
 
 “.........สูบตั้งแต ม.4 โดย เพือ่นผูหญิง เพื่อนผูชาย แถวบาน ชวน วนันงึ ก็ 6 ถึง 10 ตวั 
แตปจจุบนั เหลือ 4 ตัว แลว.......ที่ลดลงก็เพราะอาจารยบอก ก็เชื่อ........ เคยเหน็โฆษณาอันตรายจาก
บุหร่ี จากซองบุหร่ี และโทรทัศน และที่อาจารยเปดใหดทูี่โรงเรียนบอย ๆ .............”  (เอ.บี. (นาม
สมมุติ) อายุ 17  ป นักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชวินติ บางแกว , สัมภาษณ , วันที1่8 
กันยายน 2550 )          
 
 2.2. กอใหเกิดผลในดานความรูสึก หรือกอใหเกิดความเกรงกลัว 
 โดยรูปแบบของการรณรงคที่ออกมาในลกัษณะตาง ๆ นั้น ไดมีผลทําให ผูที่มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี เกิดความรูสึกนึกคดิ และนําไปสูการเกิดความเกรงกลัวในทีสุ่ด ซ่ึงสามารถ
แบงออกเปน  
 2.2.1. ทําใหเกดิความเกรงกลัวโรคภัยไขเจ็บ ที่เปนผลจากการสูบบุหร่ี 
 จากสื่อของการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ทีป่รากฏพบเห็นในสถานที่ตาง ๆ รวมไปถึง 
บริเวณดานหนา และดานหลัง ของ ซองบุหร่ี ทําใหผูทีม่ีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดทราบถึง โรคภัย
ไขเจ็บ พิษภยั ตลอดจน ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี ทั้งทางตรง และทางออม  
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 2.2.1.1. ผลกระทบที่เกดิจากการสูบบุหร่ีทางตรง หมายถึง โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ที่เกิด
จากการสูบบหุร่ีโดยตรง และสามารถพบเห็นไดทั่วไป  เชน โรคมะเร็งปอด , โรคถุงลมโปงพอง 
เปนตน 
 
 “.............ทราบจากหลายคนครับ วา คนสบูบุหร่ี มักจะเปน โนน เปนนี่ ทั้งรักษาได 
และรักษาไมได........มะเร็ง ไงครับ ที่คิดวา เปนชวัร หากยังสูบอยู.........”  ( ซี.อี. (นามสมมุติ) อายุ 
15 ป นักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนราชวนิิตบางแกว , สัมภาษณ , วันที ่  14 กันยายน 
2550 ) 
 
 “..............สูบมาก ๆ แลวคอแหง แหงมากเลย ไอ ดวย ก็เลยกลัว กลัวจะลามไปเปนโรค
อ่ืน ๆ อีก.................” (หนุย  (นามสมมุติ) อายุ 22 ป นักศึกษา ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 
สัมภาษณ , วนัที่ 7 กันยายน 2550)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.14. ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี 
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 2.2.1.2. ผลกระทบที่เกดิจากการสูบบุหร่ีทางออม หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับความผิดปกต ิ
และการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  
 
 “................ผมรูสึกวา รางกายของผมเริ่มเปลี่ยนไปครับ เพราะโดยปกต ิผมเปนนักกฬีา 
และเลนบอล อยูเปนประจํา แตพอผมดูดบุหร่ีไปสักพัก รูสึกวา พอไปเลนบอล แลว เหนื่อยงาย 
เหนื่อยเร็ว ครับพี่ ไมเหมอืนเมื่อกอน..................” (เอ.เอ. (นามสมมุติ) อายุ 15 ป นักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนราชวินิต บางแกว , สัมภาษณ , วันที่ 18 กนัยายน 2550 )          
 
 2.2.2. กลัวการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 
 “การสูบบุหร่ี จะทําให เด็กหนาแก”  ซ่ึงเปนคําพูดของผูใหญ ที่ตองการไมใหเด็กไดมี
ความคิดที่จะหัดสูบบุหร่ี โดยอาศัยหลักการทางการแพทย ที่ระบุวา ควันบุหร่ี จะมีผลตอผิว พรรณ 
โดยเฉพาะ บริเวณใบหนา ซ่ึงจะมีพื้นผวิท่ีบาง  เพื่อใหเด็กทีจ่ะมพีฤติกรรมการสูบบุหร่ี เกิดความ
หวาดกลัว ซ่ึงสวนหนึ่ง เปนเพราะผูใหญทราบดีวา เด็กที่อยูในชวงวยัรุน มักจะมีความเปนหวงตอ 
ความสวย ความหลอ ความงาม ของตนเอง เพราะถือเปนจุดสําคัญทีจ่ะสามารถดึงดูดความสนใจ
ของเพศตรงขามได ดังนัน้ การนําประเด็น เร่ือง “การสูบบุหร่ี จะทําให เด็กหนาแก” มาใชพูด 
เพื่อใหเด็กเกิดความเกรงกลวันั้น ก็ยังคงสามารถใชได และมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีได 
 
 “........กลัวหนาแกครับ เพราะแมเคยบอก ใครสูบบุหร่ี จะทําใหหนาแกกอนวยั ไมอยาก
หนาแกครับ..........” ( บี.ดี. (นามสมมุติ) อายุ 16 ป นกัเรยีนชั้น มัธยมศกึษาปที่ 5  โรงเรียนศรีวกิรม, 
สัมภาษณ , วนัที่ 10 กันยายน 2550  )          
 
 2.2.3. กลัวคนในสังคม จะไมใหการยอมรับ ผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
 เปนที่ทราบกนัดีอยูแลววา สังคมของการสูบบุหร่ี ไดถูกแบงออกเปน 2 ฝายอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะ ในกลุมวัยรุน ไดมีการแบงออกเปน กลุมที่สูบบุหร่ี และกลุมที่ไมสูบบุหร่ี ดังนั้น เมื่อมี
การขามกลุมกนั จึงอาจจะทําใหเกิดการตําหนิ ดูถูก ระหวางกัน เชน เหม็นกลิ่นบหุร่ี เปนตน ดังนั้น 
เมื่อมีความจําเปนตองประสานงานระหวางกัน จึงอาจจะทําใหมีกระแสการตอตานเกิดขึ้น สราง
ความอึดอัดใจใหแก ผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
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 “....เวลาไปคุยกับเพื่อน เคาชอบบนวา เหมน็บุหร่ี ครับ...........อายซิครับพี่   เพราะเวลา
มันพูด มันพูดเสียงดังดวย...........”  (ซี.เจ.(นามสมมุติ) อายุ 15 ป นักเรียน ช้ัน มธัยมศึกษาปที ่ 3 
โรงเรียนราชวนิิตบางแกว , สัมภาษณ ,วันที่ 14 กันยายน 2550 )          
 
 2.2.4. กลัวถูกผูปกครอง ครู อาจารย ตําหน ิและทําโทษ 
 เด็กวัยรุนสวนใหญ ที่มีพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี มักจะดาํเนินพฤติกรรมโดยไมให พอ-
แม  ผูปกครอง หรือ ครู อาจารย ไดรับทราบในพฤติกรรมดังกลาว เนื่องจาก ทราบดีวา จะตองถูก
ตอตาน และการหามปราม อยางแนนอน และมากไปกวานั้น หากไมเชื่อฟง หรือไมเลิกพฤติกรรม
ดังกลาวแลว จะตองถูกคาดโทษ หรือถูกทําโทษ จึงทําให เด็กวัยรุนที่มพีฤติกรรมการสูบบุหร่ี มักจะ
คอยหลบซอนในการดําเนินพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 
 “.....ไมรูครับ ที่บานไมมีใครรู เพราะหากรูคงโดนแน.....หาม ครับ หาม บอยดวย พอ 
เคยเรียกไปคุยทีแลว ผมก็โกหกวา ไมไดดดู พอเคาก็เลยบอกวา อยาใหรู นะวา ดูด........ทีนี้ พอผม
จะดดู ก็เลยตองไปหาที่ดดู ทีอ่ื่น...............”  (เอ.เจ. (นามสมมุติ) อายุ 15  ป นักเรยีนชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 3  โรงเรียนราชวินิต บางแกว , สัมภาษณ , วันที่ 18 กันยายน 2550 )          
 
 “....เมื่อกอน ดูดประมาณ ตัวเดยีว ตามเพื่อนในหองน้าํ แตปจจุบนั เลิกแลว เพราะ
ส้ินเปลือง และกลัวพอ-แม รู แลวจะเสียใจ ตอนนี้ พอ-แม ยังไมรู ผมเลยกลัววา หากไมเลิก และถูก
โรงเรียนเชิญผูปกครอง........”  (บี.เอ.(นามสมมุติ) อายุ 16  ป นักเรียน ช้ัน มัธยมศึกษาปที่4  
โรงเรียนศรีวิกรม , สัมภาษณ, วันที่ 10 กนัยายน 2550  )          
 
 2.3.กอใหเกิดผลในดานพฤติกรรม 
 เมื่อภาครัฐ และหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ ไดออกรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ในรูป 
แบบตางๆ แลว มีผลทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับตาง ๆ โดยสามารถแบงออกเปน  
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



 

 

   

 

  65 

 2.3.1. เลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 โดยสวนใหญ เมื่อมีการตัดสินใจวา จะมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองแลว โดย
จะ “เลิก” บุหร่ีแลว จําเปนตองหาแรงจูงใจ ซ่ึงภาพอันนาสะพรึงกลัว ทีต่ิดอยูบริเวณดานหนา และ
ดานหลังซองบุหร่ี ก็ถือเปนสวนหนึ่ง ที่ทําให ผูที่มพีฤติกรรมการสูบบุหร่ี สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตัวเองได เพราะไมตองการใหตนเอง ตองตกอยูในสภาพเดยีวกับทีป่รากฏอยูบริเวณ
ดานหนา และดานหลัง ซองบุหร่ี เชนเดียวกับ ภาพโปสเตอรการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ที่มักจะ
นําภาพผูปวยที่เปนผลจากการสูบบุหร่ี มาใชในการรณรงค 
 
 “.........พอเห็นภาพขางซอง ก็เลยกลัว กลัวจะเปนโรคโนน โรคนี่ ทั้งมะเร็ง ทั้งถุงลม
โปงพอง อะไรเนี้ย ไมเอาละครับ ก็เลยคิดวา เลิกดีกวา.........”  (บิก๊ (นามสมมุติ) อาย ุ24 ป นักศึกษา 
ช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สัมภาษณ , วันที่  12 กนัยายน 2550  )          
 
 “....................สวนมาก จะขอจากเพื่อนทีโ่รงเรียน .ทําใหโฆษณาภาพบนซอง จะไม
คอยไดเห็นเทาไหร เลยรูสึกเฉย ๆ แตเวลาที่เห็นโฆษณาอันอื่น ๆ ทั้ง จาก โทรทัศน หรือฟงวิทยุ ทาํ
ใหรูสึกอยากเลิกบุหร่ี มากขึน้..............” ( ซี. เอ. (นามสมมุติ) อายุ 15 ป นักเรยีน ช้ัน มัธยมศกึษาป
ที่ 4  โรงเรียนศรีวิกรม , สัมภาษณ , วนัที่ 14 กันยายน 2550 ) 
 
 2.3.2. ลดปริมาณการสูบ 
 แมสวนหนึ่ง ภาพโฆษณา และโปสเตอร หรือส่ือประชาสัมพันธอ่ืน ๆ จะยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของ ผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ที่จะนําไปสูการ “เลิก” สูบบุหร่ีได แตก็
เปนเรื่องที่นายนิดี ที่สวนหนึ่ง สามารถมีผลทําให ผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสูบของตนเองลง โดยมีการลดปริมาณการสูบบุหร่ีลงจากเดิม เพราะเปนที่นาเชื่อวา 
จะนําไปสูการ “เลิก” บุหร่ีได ในที่สุด 
 
 “.............สูบ เพราะอยากลอง ทั้งกับเพื่อนที่โรงเรียน และเพื่อนที่บาน ชวงแรก 10 ตวั
ตอวัน แตตอนนี้ เหลือ 4-5 ตัว แลว........ที่ลดลงเพราะกลัวเปนเหมือนรูปภาพบนซองบุหร่ี............” 
(เอ.เอฟ.(นามสมมุติ)อายุ 15 ป นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนราชวินิต บางแกว , สัมภาษณ
, วันที่ 18 กนัยายน 2550  )          
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 “.............ลดลงครับ ลดลงมากกวาเดิมเยอะเลย แตกอน ตอนแรกๆ สูบวันละ 6-7 ตัว 
แตตอนนีเ้หลือวันละ 2-3 ตัวแลวครับ คอยๆ ลด และคิดวา คงจะเลิกไดเร็วๆ นี้ละครับ.................”  
(โอง ( นามสมมุติ) อายุ 20 ป นักศึกษาชัน้ปที่ 3 มหาวทิยาลัยกรุงเทพ , สัมภาษณ ,วันที่ 12 กันยายน 
2550 )          
 
 “..............สูบตั้งแต ม.1 ปกวาแลว สูบ 4-5 ตัวตอวัน แตปจจุบนั ไมคอยไดสูบแลว 
เพราะกลวัเปนโรค แตกย็งัสูบบาง เห็นบนซองบุหร่ี แลวกลัว ไมคอยอยาก ตอนนี้ เร่ิมเปลีย่น
ความคิด บาง เพราะเริ่มกลวั..........”(บี.บี.(นามสมมุติ) อายุ 14 ป นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนศรีวิกรม, สัมภาษณ , วันที่ 10 กนัยายน 2550 )          
 
 2.3.3. สูบบุหร่ีในปริมาณเทาเดิมโดยไมมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ความคาดหวังที่จะใหผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 
หลังจากที่ไดพบเห็นภาพโฆษณาการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นั้น ก็มีอีกสวนหนึ่ง ที่พบวา ไมได
มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ทั้งนี้ พบวา ปญหาที่เกิดขึ้น มาจากหลายปจจยัประกอบ 
  
 “......รูครับ มีโทษอยางไรบาง รูทุกอยาง แตเลิกไมได กเ็ลยยังสูบอยู เหน็เพื่อนสูบ กสู็บ
ตาม....รูนะวาสูบแลวออกกาํลังกายจะเหนือ่ยงาย แตกย็ังสูบเพราะเลิกไมไดจริงๆ.....” (หนอง (นาม
สมมุติ) อายุ 18 ป นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย, สัมภาษณ,วนัที่ 7 กันยายน 2550 )          
 
 “.......สูบเทาเดิมแหละไมไดลดลงเลย.....รูสึกเฉยๆ ไมไดคิดอะไรมาก....เห็นเหมือนกนั 
การโฆษณาอะไรเนีย้ แตแปปนึงก็ลืม ส่ือทีวี.ก็ออกแนวตลกบาง ทําใหไมคิดอะไร....มันอยูที่คนสบู 
แตโฆษณาใหรูเรื่องโทษ ...เคยลองเลิก แตเลิกไมได ทีจ่ะเลิก เพราะเบลอ ทําอะไรก็ชา แตตอนนี้ 
ติดแลว เลิกไมได............” ( เอ.ไอ. (นามสมมุติ) อายุ 17  ป นักเรียน ช้ัน มธัยมศึกษาปที ่ 6  
โรงเรียนราชวนิิต บางแกว , สัมภาษณ , วนัที่  18 กันยายน 2550 )          
 
 “......ดูดเพราะอยากลอง ทั้งที่บาน และก็โรงเรียน เห็นทางโฆษณาแลว ก็อดไดบาง ไม 
ไดบาง บางทีเห็นโทษ ดูดแลวไมแข็งแรง ก็อยากจะเลิก แตพอเจอเพื่อน ก็เอาอีกเหมอืนเดิม...........” 
(เอ.อี. (นามสมมุติ) อาย ุ14 ป นักเรยีนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชวินิต บางแกว , สัมภาษณ , 
วันที่ 18 กนัยายน 2550  )          
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 สรุปไดวา ในขณะนี้ องคกร และสถานบันการศึกษาตางๆ เร่ิมมีความตื่นตวัในการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เปนอยางมาก หากเปรียบเทยีบกับในอดีตที่ผานมา ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา 
การรณรงคเพือ่การไมสูบบุหร่ี ถือเปนปจจัยหนึ่งจากหลายปจจยั ที่กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของ วัยรุน โดยกอใหเกิดความรูในเรื่องพิษภยัของบุหร่ี และสวนหนึ่ง จะกอ 
ใหเกิดผลในดานความเกรงกลัวตอผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดวยการลดปริมาณการสูบบุหร่ี หรือเลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไปในที่สุด 
 
 ตอนที่ 3. ความคิดเห็นของวยัรุน ตอการรบัรูขาวสารในการรณรงคเพือ่การไมสูบบหุรี่ 
 ผลที่เกิดจากการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีของวัยรุน ที่มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี คือ ทําใหเกิดความรู ความเขาใจในพษิภยัของบุหร่ี และนําไปสูการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยเลิกพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีไปในที่สุด 
 โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  หาใชวา จะสําเร็จไปไดดวยดี โดยปราศจากปญหา 
และอุปสรรค แตปญหาที่พบมากในขณะนี้ คือ กลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ยังขาดการรับ 
รูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ซ่ึงบางสวนอาจจะไดพบเห็นผานสาย ตาอยูบาง 
แตกย็ังขาดการตอกย้ํา เพื่อใหเกิดความจดจํา เพราะแมกลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จะ
ไมใหความสนใจในการประชาสัมพันธ หรือหอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีมากนัก แตหากมี
การตอกย้ํา เพือ่ใหเกดิความตอเนื่องแลว เชื่อไดวา ยอมที่จะทําใหเกดิความจดจําขึ้นบาง 
 
 “.........ส่ือปจจุบัน ที่รณรงค ทั้งตาม ทีวี.วทิยุ และตามหาง ก็มีมาก แตควรจะมาก กวานี้ 
เพราะคนเห็นโฆษณา แลวคงอยากเลิกเหมอืนผม...............จึงอยากใหรัฐบาล และผูเกีย่วของประชา 
สัมพันธมากกวานี้ วา สูบแลวอันตราย...........” (บี.เอฟ.(นามสมมุต)ิ อายุ 18 ป นักเรียนชัน้ 
มัธยมศึกษาปที่ 6   โรงเรียนศรีวิกรม , สัมภาษณ วนัที่ 10 กันยายน 2550) 
 
 นอกจากปริมาณความถี่ในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความ
จดจําแลว เนื้อหาของสาร ที่จะนําเสนอออกไป นัน้ ก็ถือวา มีสวนสําคญั ที่จะทําใหเกิดความจดจํา
ไดงายขึ้น โดยอาจสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีลักษณะเปนทางการมากขึ้นกวาในปจจุบัน เพื่อให
กลุม เปาหมาย มีความเชื่อถือมากขึ้น 
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 “..........โฆษณาตาง ๆ ที่เห็นอยูในขณะนี ้ นอกจากจะพูดถึงอันตราย และโทษ แลว 
อยากใหมีเนื้อหาเกีย่วกับการปลุกจิตสํานึกมากกวานี้ เพราะจะทําใหเด็กที่กําลังสูบ หรือคิดที่จะสูบ 
อาจจะมกีารเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมได........” (ฟุง(นามสมมุติ) อายุ 20 ป นักศึกษาชั้นปที่ 2 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย , สัมภาษณ , วนัที่ 7 กันยายน 2550  )          
 
 สําหรับ ประเด็นสําคัญอีกสวนหนึ่ง ทีห่ลายฝายไดมองขามไป คือ ความรวมมือจาก
ราน คา ตาง ๆ ที่แมในปจจุบนั จะมกีารกําหนดโทษแกรานคา ที่จําหนายบุหร่ีใหแก เด็กและเยาวชน 
ที่อายุต่ํากวา 18 ป แลว แตก็ยังขาดการละเลย หรือเอาใจใสจาก เจาหนาที่ของรัฐ ที่เปนผูควบคมุ 
และดแูลกฎหมาย เพราะในปจจุบันนี้ ก็มรีานคาอีกเปนจํานวนมาก ทีจ่ะมีการจาํหนายบุหร่ี ใหแก 
เด็ก และเยาวชน ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป อยู โดยเฉพาะ รานคา ที่อยูในบริเวณพืน้ที่ใกลกบัสถาบัน การ 
ศึกษาตางๆ  
 ดังนั้น หากทกุฝายไดรวมกนัปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่ออกมากอนหนานี้ อยางเครง 
ครัดแลว เชื่อไดวา จะทําให กลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสูบ และนาํไปสูการ “เลิก” สูบบุหร่ีได ในที่สุด 
 
 “............สวนมาก จะขอเพือ่น แตหากไมมีก็จะไปซื้อตามรานตาง ๆ ที่ไมใช เซเวน เคา
ก็จะขายให ไมเห็นเคาหามเลย.........” ( เด็กชาย ซี.จี. (นามสมมุติ) อายุ 16  ป นักเรียน ช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนศรีวิกรม , สัมภาษณ วนัที่ 14 กันยายน 2550 )          
 
 “....................มาตรการตาง ๆ ยังไมคอยแนน ควรมีมากกวานี้ เพราะจากที่สังเกต 
โฆษณาใน ทีว.ี ทุกวนันี้ เห็นวา ยังนอยไป รวมทั้ง ในซองบุหร่ี ก็มีไมมาก ซํ้าไปซ้ํามา ทําใหไมคอย
กลัวแลว.............”  ( นายเอก (นามสมมุต)ิ อายุ 24 ป นักศึกษา ช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,  
สัมภาษณ วันที่ 12 กันยายน 2550 )          
 
 นอกจาก สังคม และสถาบันครอบครัว ที่จะรวมกนัชวยให เดก็ และเยาวชน ไดหางไกล 
จากการเปนผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแลว สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน กถื็อไดวา เปนอีก 
สถาบันหนึ่ง ที่มีสวนชวยให เด็กและเยาวชน ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ได หรืออาจจะ
กลาวไดวา หาก สถาบันการศึกษา โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว แลว 
จะชวยให เดก็ และเยาวชนของชาติ ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
หรือเลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไดในที่สุด 
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 “...............โรงเรียนมีกจิกรรมรณรงค เร่ือง ยาเสพติด โดยเฉพาะ บุหร่ี เพื่อกระตุนให
เด็กรับรู ควบคู และสอดคลองกับกิจกรรมสําคัญ วันสําคัญทางศาสนาของไทย รวมไปถึง วันพอ 
วันแม โดยโรงเรียนมีแผนงานที่จะทําแบบนี้ ทุกเดือน ทั้งป ปจจุบัน โรงเรียนมีกิจกรรม ลด ละเลิก 
สารเสพติด โดยมีนกัเรียนในโครงการ 29 คน ซ่ึงสวนมาก ไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ สวน
หนึ่ง เลิกได เพราะเปนเด็กที่อยากลองเฉย ๆ แตบางคน ก็ยังสูบอยู แตวา ลดปริมาณลง ซ่ึงเชื่อวา 
เมื่อรวมกิจกรรมตอเนื่อง จะทําใหเด็ก ไดเห็นถึงโทษและพิษภยั.........” (กมล บุญประเสริฐ ,
ผูอํานวยการโรงเรียนราชวินติ บางแกว , สัมภาษณ , วนัที่ 18 กันยายน  2550 ) 
 
 “.........หากพดูถึงเรื่องสุขภาพบอย ๆ ก็จะทําใหเด็กเริ่มกลัว และเขาใจ และจะทําใหเกิด
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เลิกบุหร่ีไดในที่สุด.....” (กมล บญุประเสริฐ, ผูอํานวยการโรงเรียนราชวนิติ 
บางแกว , สัมภาษณ วนัที่ 18กันยายน  2550 )  
 
 สรุปไดวา การรับรูขาวสารของกลุมวัยรุน ที่มีตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นั้น 
กลุมวัยรุน จะเปดรับขาวสารไดโดยผานชองทางตางๆ ทั้งในรูปแบบการจัดกจิกรรมรณรงค เพือ่
การไมสูบบุหร่ี ปายโฆษณา การโฆษณาผานสื่อสารมวลชน ทั้ง โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ 
ซ่ึงถือเปนบันไดกาวหนึ่งทีน่ําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เนื่องจากเปนการเสริม 
สรางใหความรูในดานตางๆ ทั้ง พิษภยัของบุหร่ี รวมถึง ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี ที่กอใหเกิด
โรคภัยตาง ๆ  
 ผลจากการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีนั้น สวนหนึ่งสามารถทําใหกลุมวัยรุน ที่มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดวยการลดปริมาณ หรือจํานวน
การสูบบุหร่ีลงจากเดิม ขณะที่ อีกสวนหนึ่ง สามารถทําใหพฤติกรรมการสูบบุหร่ีตองยุติลง หรือ
สามารถเลิกการสูบบุหร่ีไปอยางถาวร โดยทั้งหมดเปนผลจากปจจยัตางๆ ทั้ง ความเกรงกลัวโรคภัย
ไขเจ็บ การเขาสังคมคนสวนใหญ หรือการถูกตอตานจากบุคคลรอบขาง เปนตน 
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บทที่ 5 
บทสรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การรับรูขาวสารของวัยรุน ตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” 
มีวัตถุประสงคดังนี้  
  1. เพื่อตองการศึกษาถึง การใชส่ือในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 2. เพื่อตองการศึกษาถึงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน 
 3. เพื่อตองการศึกษาถึงความคิดเห็นของกลุมวัยรุน ที่เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ีของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 
 รูปแบบของการวิจัยคร้ังนี้  เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการ
เลือกลักษณะกลุมตัวอยางแบบเจาะจง หรือ Focus Group ซ่ึงหมายถึง หมายถึง การจัดกลุมสนทนา 
โดยไดแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1. เปนตัวแทนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ซ่ึง
ในที่นี้ คือ ศาสตราจารยนายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี
ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูง ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส., 
นางสาวชวาลา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม คณะทํางานดานการจัดทําสื่อที่ใชในการรณรงคเพื่อ
การไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  
 สวนที่ 2. อาจารยสถาบันการศึกษา ซ่ึงในที่นี้ คือ อาจารยกมล บุญประเสริฐ ผูอํานวย 
การโรงเรียนราชวินิต บางแกว และอาจารยวีระ สินสมุทร อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนราชวินิต
บางแกว รวมทั้ง อาจารยกําธร ผิวหอม อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนศรีวิกรม 
 สวนที่ 3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากโรงเรียนราชวินิต บางแกว,โรงเรียนศรีวิกรม, 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวม 50 คน ซ่ึง
แบงออกตามชวงอายุ เปน  
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 -  กลุมวัยรุนตอนตน ที่มีอายุระหวาง 15-17 ป จํานวน 25 คน  

 -  กลุมวัยรุนตอนปลาย ที่มีอายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 25 คน  
 

 โดยรูปแบบของการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญจะเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก และสังเกต
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาวิเคราะหประเมินตามหลักวิชาการ กอนที่จะนําไปสรางเปน
สมมติฐานอยางมีหลักเกณฑ  โดยมุงหวังที่จะทราบถึงขอเท็จจริง เกี่ยวกับ “การรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ี” ในกลุมวัยรุน อีกทั้ง เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัย ไปปรับใชใหเกิดประโยชน หรือใหตรง
กับเจตนารมณของการรณรงคมากที่สุด 
   
ผลของการวิจัย 
 ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ 1. การใชสื่อในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่  
  ส่ือที่ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ใชอยูในปจจุบัน จะมีในรูปแบบตางๆ โดย
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ”  หรือ 
สสส. เปนหลัก  ซ่ึงเนื้อหาของสื่อที่ใช สวนใหญ จะมีวัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธใหผูที่มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดตระหนัก หรือเล็งเห็นถึงโทษ และพิษภัยของบุหร่ี อีกทั้ง เพื่อเปนการ
โนมนาวจิตใจใหผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เกิดความเกรงกลัว และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี  
 
 ส่ือตางๆ ที่ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นํามาใช ประกอบไปดวย 

1. โปสเตอร 
2. สติกเกอร 
3. สปอตโฆษณาทางวิทย ุ
4. สปอตโฆษณาทางโทรทัศน   
5. แผนบันทึกขอมูลวีดิทัศน หรือ วีซีดี. 
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 การจัดทําส่ือที่จะใชสําหรับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นั้น จะมีคณะกรรมการ เปน
ผูดูแล โดยหลักเกณฑในการเลือกใชส่ือประเภทตางๆ นั้น จะคํานึงถึงกลุมเปาหมายของแตละโครง 
การเปนหลัก วา จะมีชวงอายุอยูในระดับใด เพื่อใหการกําหนดรูปแบบการจัดทําสื่อเพื่อใชในการ 
รณรงค สามารถเขาถึง กลุมเปาหมาย ตรงตามวัตถุประสงคของการรณรงคมากที่สุด 
 
 ตอนท่ี 2. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ มีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของกลุมวัยรุน 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด ทําใหทราบวา สาเหตุของการเริ่มมีพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี สวนใหญจะเกิดจากความคึกคะนอง อยากลอง อยากรู ถึงวิธีการ และผลของการสูบบุหร่ี 
วา เมื่อสูบบุหร่ีแลว จะมีความรูสึกอยางไร ขณะที่อีกสวนหนึ่ง เกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบ และ
การชักชวนของเพื่อน หรือบุคคลรอบขาง ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูแลวกอนหนา 
 ผลที่ไดจากการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ หนวยงาน และองคกรตางๆ นั้น กอให 
เกิดผลทางดานการเสริมสรางความรู โดยเปนการสรางความรูความเขาใจถึงพิษภัยของบุหร่ี รวมถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดผลในดานความรูสึก หรือกอใหเกิด
ความเกรงกลัวตอผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งทางกายภาพ และทางสังคม และนําไปสูผลทางดาน
พฤติกรรม โดยจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ ตนเอง ตั้งแต การลดปริมาณการสูบ
บุหร่ี หรือการเลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไปในที่สุด 
   
 ตอนที่ 3. ความคิดเห็นของกลุมวัยรุน ท่ีเก่ียวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ของ 
มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 
 กลุมวัยรุน ที่ถือไดวา เปนกลุมที่เริ่มมีความคิดอยากลอง อยากรูในสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเมื่อ
สังเกตเห็นบุคคลอื่น หรือบุคคลรอบขางมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ก็เร่ิมเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ประกอบกับมีความเชื่อแบบผิดๆ โดยเชื่อวา ผูที่สูบบุหร่ี เปนกลุมคนที่มีความโกเก ตามแฟชั่น
รวมทั้ง ความเชื่อที่วา ผูที่สบบุหร่ี เปนผูที่มีวุฒิภาวะสูง สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเรื่อง
ตางๆ ไดดวยตนเอง ไมมีความจําเปนตองรับฟงผูใหญ รวมทั้ง มีความเชื่อวา การสูบบุหร่ี จะ
สามารถผอนคลายจากความเครียดในเรื่องตางๆ ได  

ู
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 ทั้งหมดถือไดวา เปนความเชื่อที่ผิด อันเปนผลจากการขาดความรู ความเขาใจในสิ่งที่
ถูกตอง แตเมื่อมี หนวยงาน หรือ กลุมบุคคลเขาไปสรางความรู สรางความชัดเจน นําเหตุและผล 
ตลอดจนตัวอยางของผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหร่ี ไปอธิบายใหทราบ สวนใหญ ก็เปดรับขอมูล
ขาวสาร และเริ่มใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในขอมูลที่นําเสนอ ซ่ึงผลออกมาเปนที่นาพอใจ ที่สวน
ใหญ ไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และนําไปสูการเลิกบุหร่ีไดในที่สุด 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การรับรูขาวสารของวัยรุนตอการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ”  
เปนการศึกษา เพื่อตองการทราบถึง การใชส่ือในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี รวมทั้ง เมื่อมีการกระจายสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรณรงค ออกไปยัง
กลุมเปาหมายแลว สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ไปในทิศทางใดไดบาง และเพื่อ
ตองการศึกษาถึงความคิดเห็นของกลุมวัยรุน ที่ถูกกําหนดใหเปนกลุมเปาหมาย วา จะเปดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการรณรงคตาง ๆ ไดมากนอยเพียงใด โดยสามารถ
อภิปรายตามหัวขอตาง ๆ จากสรุปผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 
 

1.) การใชส่ือในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 จากผลการวิจยัพบวา หนวยงานภาครัฐ ไดใชรูปแบบในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
ผานสื่อประเภท ตาง ๆ ทั้ง ส่ือโปสเตอร แผนพับ การโฆษณาทางโทรทัศน และวทิยุ โดยมีจุดมุง 
หมาย ตองการใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่มกีระจายอยูในทุกเพศ ทุกวัย โดยไมไดมกีารระบุกลุม เปา 
หมายที่ชัดเจน แตเปนการรณรงคเพื่อใหกระจายครอบคลุมไปในทุกๆ กลุม  
 รูปแบบของการรณรงคทั้งหมด จะมุงหวังใหเกิดแผนงานที่เหมาะสม เพื่อนํามา ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตามที่ตองการ ซ่ึงจะสอดคลองกับ “แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ี” (แผนงานนโยบายเสริมสรางสุขภาพของประชาชน ของ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส.) ที่มุงใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Cognitive Change) การ
เปลี่ยนแปลงการกระทํา (Action Change) การเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม (Behavioral Change) 
และการเปลี่ยนแปลงระดับคานิยม (Value Change)  
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 การเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกลาวขางตน จําเปนตองใชเวลานาน และตองมีการวาง       
กลยุทธ ที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงมากเกินไป จึงจําเปนตองกําหนดและวางยุทธวิธีในการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี โดยจะตองมีการวางแผนงานประชาสัมพันธ อยางละเอียดรอบคอบ และดําเนิน
ไปอยางเปนระบบ เพื่อใหตรงตอกลุมเปาหมายมากที่สุด   
 2.) การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
กลุมวัยรุน 
  จากผลการวิจัย พบวา กลุมวัยรุนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สวนใหญ จะรับทราบ
โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีของหนวยงานภาครัฐ จาก แผนพับ โปสเตอร และโฆษณาทั้ง
ทางโทรทัศน และทางวิทยุ นอกจากนี้ ยังพบวา โรงเรียนในปจจุบันสวนใหญ ไดริเร่ิมโครงการ
รณรงคใหความรูแก นักเรียน โดยไดยึดแนวทางของภาครัฐบาล ที่ระบุวา “ผูติดยาเสพติด ถือเปนผู 
ปวย” เพื่อใชเปนแนวทางในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  
 ตลอดจนใหเกิดการรวมกลุมของ เด็กที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยไดมีการจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อีกทั้ง เพื่อเปนการสลายพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี นอกจากนี้ ในบางโรงเรียน ยังไดมีการจัดนิทรรศการ ที่ระบุถึง โทษและพิษภัย ของการสูบ
บุหร่ี เพื่อสรางความเกรงกลัว และขอใหทุกคนรวมกันตอตานการสูบบุหร่ี ทั้งในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน 
 จากแนวทาง และรูปแบบ ของ การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ที่ทําใหมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน จะมีความสอดคลองกับ “แนวคิดเกี่ยวกับการ
ส่ือสารเพื่อสุขภาพผานสื่อมวลชน” ที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี ผานสื่อในลักษณะตาง ๆ ไปสูสาธารณชน จึงเปนการกระตุนเตือนใหเกิดความตื่นตัวในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงทัศนคติในทิศทางที่เหมาะสม และทิศทางที่พึงประสงค  
 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ “ทฤษฎีเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชน” โดย บอลล  

โรคีช  และเดอรเฟลอร  (Ball  Rokeach, S.J. and De Fleur, M.L. 1976) ซ่ึงเปนผูเสนอ

แบบจําลองเกี่ยวกับผลของการสื่อสารมวลชน ไดอธิบายไววา การที่ส่ือมวลชนจะมีผลตอผูรับสาร
หรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และการที่ขาวสารมวลชนจะมีอิทธิพลตอ
ความรูสึก  ความเชื่อ  และการกระทําของผูรับสารเมื่อใดนั้น จะขึ้นอยูกับระดับความพึ่งพาของผูรับ
สารจากสื่อมวลชน ซ่ึงหากกลุมเปาหมาย ยิ่งไดรับขาวสารมากขึ้น ก็ยอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมมากขึ้นดวย (บุญสง แกวรากมุก, 2536 : 30) 
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 3.) ความคิดเห็นของกลุมวัยรุน ที่เกี่ยวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิ
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  
 
 จากผลการวิจัย พบวา กลุมวัยรุน แมจะเปนชวงวัยที่เต็มไปดวยความอยากรู อยากเห็น
อยากลอง ในการกระทําการตาง ๆ แตการดําเนินโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ สสส. 
นั้น สามารถเห็นไดชัดเจนวา กอใหเกิดผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน 
และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยกลุมวัยรุนสวนใหญ เกิดความเกรงกลัวในผลทีจ่ะไดรับ
จากการสูบบุหร่ี ซ่ึงสวนหนึ่ง เปนความรูที่ไดรับทราบจากการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ
มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ทั้งนี้ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่นําไปสูการลด
ปริมาณ และจํานวนการสูบบุหร่ี ไปถึงการเลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไปในที่สุด 
 ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว เกิดจากการเปดรับขาวสาร และเปดรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหร่ี ซ่ึงจะสอดคลองกับ “ทฤษฎีการรับรูขาวสาร” เนื่องจาก เปนการสรางหรือกําหนดสิ่งเรา 

ซ่ึงในที่นี้ หมายถึง พิษภัยที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี เพื่อสรางความหวาดกลัว ใหแก ผูที่มีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   
 

 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัย ของ ชูชัย ศุภวงศ และคณะ (2540) ที่ไดศึกษาถึง 
“พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทย” โดยเปนการศึกษาถึง พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน
ไทยทั่วประเทศ ซ่ึงพบวา พฤติกรรมการสูบบุหร่ี เกิดจากทั้งปจจัยสวนบุคคล ครอบครัว และปจจัย
ดานสภาวะแวดลอม รวมทั้ง ยังไดศึกษาถึงคําเตือนบนซองบุหร่ี โดยพบวา มีผลในการปองกัน
เยาวชนที่ไมสูบบุหร่ี และทําใหเยาวชนที่สูบบุหร่ี มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงนําไปสูการสูบ
บุหร่ีนอยลง    
 
 เชนเดียวกับ งานวิจัยของ ชัยโรจน ขุมมงคล และคณะ (2542) ที่ไดศึกษาถึง “ทัศนคติ
ของวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีตอการสูบบุหร่ี” โดยไดเจาะลึกรายละเอียดของปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของ
วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี และศึกษากระบวนการที่สราง หรือทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันการสูบบุหร่ี 
ของวัยรุน ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
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ขอจํากัดในการทําวิจัย 
 ส่ิงที่เปนขอจํากัดในการทําวจิัยครั้งนี้ ที่สําคัญ คือ กลุมเปาหมาย และโรงเรียนตนสงักัด 
สวนใหญ ไมตองการใหมกีารเผยแพร ช่ือ-สกุล  ใหเปนที่รับทราบของคนทั่วไป แตยอมรับได หาก
จะมีการนํารายชื่อ-สกุล เพื่อใชในการอางอิงทางลับ โดยทางตัวแทนของโรงเรียน สวนใหญ ใหเหต ุ
ผลวา เกรงจะทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของโรงเรียน จงึไมอนุญาตใหมีการบันทึกภาพ หรือถายทํา    
วี.ดี.โอ. ขณะที่ กลุมตัวอยางสวนใหญ ใหเหตุผลวา ไมตองการใหสังคมรับทราบวา เคยเปนผูที่มี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากอน ขณะที่อีกสวนหนึ่ง เกรงวา ผูปกครองจะรับทราบวา มีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี ดงันั้น ผูจดัทํางานวิจยั จึงแกไขปญหาดวยการนํารายชื่อของ นักเรยีน นสิิต นักศึกษา ที่
เปนกลุมเปาหมาย จัดเก็บไว โดยไมไดนําออกเผยแพร ในงานวจิัยครั้งนี้ แตสามารถที่จะเปดเผย
ใหแก ผูที่สนใจจะจัดทํางานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกีย่วของกับ การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ควรพิจารณา
ถึงปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้  
 
 1.) จากการวิจัย พบวา ในขณะนี้ หนวยงานภาครัฐ ยังขาดความจริงจังในการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี สังเกตไดจาก งบประมาณที่จัดสรรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหร่ี ควรจะจัดสรรใหมากกวาในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ในการรณรงค 
และเพื่อใหการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ไปยังกลุมเปาหมาย ที่กระจายอยูในแตละพื้นที่ทั่ว
ประเทศ เกิดประสิทธิผลอยางแทจริง 
 2.) จากการวิจัย พบวา สาเหตุที่ทําให เด็ก และเยาวชน เร่ิมมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เกิด
จากการขาดความรู ความเขาใจถึง พิษภัยของบุหร่ี  รวมทั้ง สวนหนึ่ง ไดรับการชักจูงจากบุคคลรอบ
ขาง ดังนั้น ควรเริ่มมีการปลูกฝงคานิยม และความรู ใหแก เด็ก และเยาวชน โดยเริ่มตั้งแต สถาบัน
ครอบครัว จนถึงสถาบันโรงเรียน เพื่อใหเด็ก และเยาวชน ไดตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ี ใหมากขึ้น  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.) อาจจะมีการจัดทําการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเปนการจัดเก็บสถิติตางๆ สําหรับใชใน
การอางอิงขอมูล และเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น 
 2.) อาจจะมีการขยายประชากรกลุมเปาหมายของการวิจัยไปยังพื้นที่ตางจังหวัด และ
เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ 
 3.) อาจจะศึกษาลึกลงไปถึงปจจัยอ่ืน ที่มีอิทธิพลตอการ ลด ละ เลิกพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี 
 4.) อาจจะนําตัวแปรอื่นมาศึกษาประกอบดวย เชน ความตั้งใจในการเลิกพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี เปนตน 
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บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



  
  79 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 
กาญจนา แกวเทพ.  (2545).  สือ่สารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศกึษา.  (พิมพคร้ังที่ 3). 
  กรุงเทพฯ:  ศาลาแดง. 
จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ. (2541).  ยุทธวีธีประชาสัมพนัธ.  (พิมพคร้ังที่ 5).  กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชัยโรจน ขุมมงคล และคณะ.  (2542).  ทัศนคติของวัยรุนท่ีไมสูบบุหรีต่อการสูบบุหรี่.  (รายงาน 
 การวิจยั).  กรงุเทพฯ:   สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย กระทรวง 
 สาธารณสุข. 
ชูชัย ศุภวงศ และคณะ.  (2540).  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของ เยาวชนไทย.  (รายงานการวิจยั).   
 กรุงเทพฯ:   สถาบัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข.  
เนาวรัตน เจรญิคา และคนอืน่ๆ.  (2549).  การทบทวนองคความรูการควบคุมบริโภคยาสูบ.  (พิมพ 
 คร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ:  แกนจนัทร. 
ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2539).  กลยุทธในการรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม : ศึกษาเฉพาะ 
 การดําเนินงานของ โครงการรณรงคเพื่อการไมสบูบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบาน.  (งานวจิัย 
 สวนบุคคล).  กรุเทพฯ:  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกัน 
 ประเทศ. 
ปรมะ สตะเวทิน.  (2533).  หลักนิเทศศาสตร.  (พิมพคร้ังที่ 7).  กรุงเทพฯ:  ภาพพมิพ. 
ปาริชาติ สถาปตานนท และคนอื่นๆ.  (2546).  การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสือ่มวลชนในการ 
 สรางเสริมสุขภาพ.  กรุงเทพฯ:  ภาพพิมพ. 
พลาเดช เฉลยกิตติ และคณะ.  (2539).  พฤติกรรมการเริ่มตนสูบบุหรีข่องเยาวชนในเขตภาคเหนอื 
 ตอนบน.   (รายงานการวิจยั).  กรุงเทพฯ:  สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการ 
 แพทย กระทรวงสาธารณสุข.พีระ จิรโสภณ.  (2548).  ปรัชญานิเทศศาสตร และทฤษฎ ี
 การสื่อสาร หนวยท่ี 1-7.  นนทบุรี:  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 

DPU
DPU



  
  80 
 

มณฑา เกงการพานิช และคนอื่นๆ.  (2549).  การทบทวนและวิเคราะหทิศทางการวิจัยการควบคุม 
 ยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2519-2549.  กรุงเทพฯ:  เจริญดีมั่นคง. 
 

วิทยานิพนธ 
 
กาญจนี หวังถิรอํานวย.  (2531).  การเปดรับขาวสารกับความรูและการปองกันโรคเอดส ในหญิง 
 อาชีพพิเศษ และชายรักรวมเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญานิเทศ 
 ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ.  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ขวัญรักษ  วชิรยนเสถียร.  (2541).  ประสิทธิผลของโฆษณาและประชาสัมพันธของโครงการ 
 โรงเรียนสีขาว ท่ีมีตอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตกรงุเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ 
 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาประชาสัมพันธ.   
 กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ณัฐวภิา สินสุวรรณ.  (2548).  กระบวนการเรียกรองผานสือ่ของกลุมสนบัสนุนการไมสูบบุหรี่ใน 
 การขับเคล่ือนกฎหมายควบคมุการบริโภคยาสูบในประเทศไทย.   วิทยานิพนธปริญญา 
 มหาบัณฑติ สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนเิทศศาสตร.  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
 

เอกสาร 
 

กองทุนสนับสนุนการเสิรมสรางสุขภาพ.  สํานักงาน.  (2547,กุมภาพนัธ).  เอกสาร : กลยุทธการ  
 ตลาดของบรษิัทบุหรี่ในการหลบเลี่ยงกฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ในประเทศไทย.    
 รายงานประจําป : ผสานพลังแหงสุขภาวะเพื่อการบริโภคสุราและยาสูบ.  กรุงเทพฯ.  
สาธารณสุข.  กระทรวง.  กรมควบคุมโรค.  (2547).  พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ ของผูไมสูบ 
 บุหรี่ พ.ศ.2535. พิมพคร้ังที่ 5. นนทบุรี : สินทวี, 2547 
 สาธารณสุข , กระทรวง , กรมควบคุมโรค. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ.  
   พ.ศ. 2535. (พมิพคร้ังที่ 5).  นนทบุรี:  สินทวี. 
 
 
 
 

DPU
DPU



  
  81 
 

ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 

Ann Gregory.  (1996).  Planning & Managing a Public Relation Campaign : A step-by-step  
Guide the Institute of Public Relation PR in Practice Series.  (p.69).  London : 
Kogan Page Limited.  

Berlo ,D.,K.  (1960).  The Process of Communication.  New York : holt , Rine and Winston. 
Dearing , J., W., and Roger E., M.  (1996).  Agenda-Setting..  California :Sage.  
Lasswell , H.,D.  (1948).  The Structure and Function of Communication in  Society. In   
 Bryson L.(Eds). The Communication of Ideas. (pp.37-51).  New York :  
 Harper and Row. 
 

DPU
DPU



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



  

 

 

  83 
 

ภาคผนวก 
 

ตัวอยางคําถาม  สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี ่
 
 1.) อยากใหกลาวถึง ความเปนมาของแนวคิดการรณรงค เพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 2.) แนวคิดของการพิมพภาพโฆษณาบนซองบุหร่ีเกิดขึ้นไดอยางไร 
 3.) คาดหวังวา การรณรงคโฆษณาดังกลาว จะไดผลในระดับใด  
 4.) ปญหา และอุปสรรคของการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีอะไรบาง 
 5.) ชวยประเมินผลการรณรงคเพื่อการไมสุบบุหร่ี ตลอด 4 ป ที่ผานมา  
 6.) มองวา รูปแบบการรณรงคในขั้นตอนจากนี้ไป จะเปนอยางไร 
 7.) เปาหมายในอนาคต คาดหวังวา สถิติจํานวนผูสูบบุหร่ี จะลงลงไดในระดับใด 
 8.) (ฝายนิติบญัญัติ) มีแนวคิดที่จะปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
 การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ในดานใดบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



  

 

 

  84 
 

ตัวอยางคําถาม สําหรบักลุมวัยรุน (กลุมตัวอยาง) 
  
 1.) ขอมูลสวนตัว 
  - ช่ือ-สกุล 
  - ระดับการศึกษา (ช้ัน , ป) 
  - รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  - ระยะเวลาที่สูบบุหร่ี 
  - ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ียตอวัน 
  2.)สาเหตุที่ทําใหเร่ิมการสูบบุหร่ี เกิดจากอะไร 
 3.)เคยรับทราบขอมูลขาวสาร การรณรงคไมสูบบุหร่ี ในดานใดบาง 
  4.)เมื่อภาครัฐ ไดกําหนดใหมี “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ในรูปแบบตาง ๆ 
ออกมาแลว  มคีวามเห็น หรือเกิดความรูสึกอยางไร 
 5.)มาตรการ “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ที่เร่ิมทยอยออกมามีผลบังคับใชสามารถ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของตนเองในทางใดไดบาง 
  6.)หากภาครัฐไดเพิ่มมาตรการ “การรณรงคเพื่อการไมสูบุหร่ี” ที่มากขึ้นกวาในปจจุบัน 
จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานใดไดบาง 
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      ที่ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7   
      วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2550 
 
เร่ือง  ขอเก็บขอมูล เพื่อประกอบการวิจัย “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน” 
เรียน  อาจารยกมล บุญประเสริฐ 
             ผูอํานวยการโรงเรียนราชวนิิต บางแกว   

 
 เนื่องดวยกระผม  นายธาดา เศรษฐบุตร ปจจุบันทํางานในตําแหนง บรรณาธิการขาว
การเมือง-ทหาร ของ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 ซ่ึงในขณะนี้ กําลังศึกษาอยูในระดบั
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย และกําลังจัดทําวทิยานิพนธ ใน
หัวขอ  “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี กับการรับรูขาวสารของกลุมวัยรุน”  มีความจําเปนตอง
สืบคนขอมูลในเรื่อง รูปแบบการดําเนนิกจิกรรม และโครงการการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ 
โรงเรียนราชวนิิตบางแกว ตลอด จน ผลสําเร็จของการดาํเนินโครงการดังกลาว  
 จึงกราบขออนญุาต ติดตอขอสัมภาษณ และบันทึกภาพ เด็กนักเรยีน ที่มีพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางของงานวิจยั ตลอดจน ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินโครงการรณรงคเพื่อ
การไมสูบบุหร่ี ของ โรงเรียนฯ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบในการนําเสนอบทวิจัย 
 ทั้งนี้ การสัมภาษณ และบันทึกภาพดังกลาว กระผมขอเอาเกียรติเปนประกันวา จะไมมี
การนําออกเผย แพรสูสาธารณะชน เพราะกระผมไดตระหนกัเปนอยางดีถึง จรรยาบรรณของนัก 
วิจัย และจรรยาบรรณของ ส่ือมวลชน   
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห 
 

(ธาดา เศรษฐบุตร)  
                บรรณาธิการขาวการเมือง-ทหาร 

                     สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
 
ติดตอประสานงาน  
โทร. 081-813-2525 , 081-866-4721 
หรือ 0-2272-0010 ตอ 292 
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      ที่ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7   
      วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2550 
 
เร่ือง  ขอเก็บขอมูล เพื่อประกอบการวิจัย “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน” 
เรียน  อาจารยกําธร ผิวหอม 
 อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนศรีวิกรม     

 
 เนื่องดวยกระผม  นายธาดา เศรษฐบุตร ปจจุบันทํางานในตําแหนง บรรณาธิการขาว
การเมือง-ทหาร ของ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 ซ่ึงในขณะนี้ กําลังศึกษาอยูในระดบั
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย และกําลังจัดทําวทิยานิพนธ ใน
หัวขอ  “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี กับการรับรูขาวสารของกลุมวัยรุน”  มีความจําเปนตอง
สืบคนขอมูลในเรื่อง รูปแบบการดําเนนิกจิกรรม และโครงการการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ 
โรงเรียนศรีวิกรม ตลอดจนผล สําเร็จของการดําเนินโครงการดังกลาว  
 จึงกราบขออนญุาต ติดตอขอสัมภาษณ และบันทึกภาพ เด็กนักเรยีน ที่มีพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางของงานวิจยั ตลอดจน ศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินโครงการรณรงคเพื่อ
การไมสูบบุหร่ี ของ โรงเรียนฯ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบในการนําเสนอบทวิจัย 
 ทั้งนี้ การสัมภาษณ และบันทึกภาพดังกลาว กระผมขอเอาเกียรติเปนประกันวา จะไมมี
การนําออกเผย แพรสูสาธารณะชน เพราะกระผมไดตระหนกัเปนอยางดีถึง จรรยาบรรณของนัก 
วิจัย และจรรยาบรรณของ ส่ือมวลชน   
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห 
 

(ธาดา เศรษฐบุตร)  
                บรรณาธิการขาวการเมือง-ทหาร 

                     สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
 
ติดตอประสานงาน  
โทร. 081-813-2525 , 081-866-4721 
หรือ 0-2272-0010 ตอ 292 
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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
 

ใหไว ณ วันที ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที ่๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด     

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยนิยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาต ิทํา
หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวนั นับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ “ ผลิตภัณฑยาสูบ” หมายความวา  ยาสูบตามกฎหมาย 
วาดวยยาสูบ และผลิตภัณฑอ่ืนใด มีสวนประกอบของ ใบยาสูบ หรือ พชืนิโคเชียนาทาแบกกุม 
(NICOTIANATABACUM) ไมวาจะใชเสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปา หรือพนเขาไปใน
ปากหรือจมูก หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพื่อใหไดผลเปน เชนเดยีวกัน 

 “หีบหอ” หมายความวา ซอง หอ หรือส่ิงบรรจุอ่ืนซึ่งใชในการหุมหอ บรรจุผลิตภัณฑ  
ยาสูบ  

 “โฆษณา” หมายความวา  การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเหน็ ไดยิน หรือ
ทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา  

 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา ๔  หามมิใหผูใดจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลซึ่ง

ตนรู อยูวา ผูซ้ือหรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ 
มาตรา ๕  หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย 
มาตรา ๖  หามมิใหผูใดกระทาํการอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี ้
(๑) ขายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจก แถม ใหผลิตภณัฑยาสูบ หรือแลกเปลี่ยนกบั 

ผลิตภัณฑยาสูบ แลวแตกรณ ี
 (๒) ขายผลิตภณัฑยาสูบโดยแจก แถม ใหหรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอ่ืน หรือการ 

ใหบริการอยางอื่นประกอบ 
 (๓) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดงการใหบริการ หรือสิทธิ

ประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือผลิตภัณฑ ยาสูบหรือแกผูนาํหีบหอผลิตภณัฑยาสูบมา
แลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

 มาตรา ๗  หามมิใหผูใดแจกจายผลิตภณัฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยาง ของผลิตภัณฑ
ยาสูบ หรือเพือ่ใหผลิตภณัฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบ
นั้น  ทั้งนี้ เวนแตเปนการใหตามประเพณนีิยม 

 มาตรา ๘  หามมิใหผูใดโฆษณาผลิตภณัฑยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลติ 
ภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพ ทางวทิยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน หรือส่ิงอ่ืนใดที่ใชเปนการโฆษณา 
ได หรือใชช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ ในการแสดง การแขงขัน การใหบริการหรือการ
ประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มวีัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชือ่ หรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการถายทอดสดรายการจากตางประเทศทาง 
วิทยุโทรทัศน และการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพซ่ึงจัดพิมพนอกราชอาณาจกัรโดยมิไดมี
วัตถุประสงคใหนําเขามาจําหนายจายแจกในราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ 
 มาตรา ๙  หามมิใหผูใดโฆษณาสินคาที่ใชช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปน
เครื่องหมายของสินคานั้นในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ 

 มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดผลติ นําเขาเพื่อขาย หรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไป หรือ
โฆษณาสินคาอื่นใดที่มีรูปลักษณะทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ประเภทบหุร่ี
ซิกาแรตหรือบุหร่ีซิการตามกฎหมายวาดวยยาสูบ หรือหีบหอผลิตภัณฑดังกลาว 
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 มาตรา ๑๑  ผลิตภัณฑยาสูบที่จะขายไดจะตองมีสวนประกอบตามมาตรฐานที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีหนาทีต่องแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑ

ยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ผลิตภัณฑยาสูบใดมีสวนประกอบไมเปนไปตามมาตรฐานที ่กําหนดตาม

วรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังหามมิใหมกีารขาย หรือนําเขาผลิตภัณฑยาสูบนั้น 
 มาตรา ๑๒  ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอ ผลิตภัณฑ

ยาสูบกอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณ ี
 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดขายผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดแสดงฉลากตามที่ กาํหนดใน 

มาตรา 12 บนหีบหอผลิตภณัฑยาสูบ 
 มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน เจาหนาที่มีอํานาจ 
 (๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทติยตก หรือใน

ระหวางเวลาทาํการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจคนในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยวามกีารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) นําผลิตภณัฑยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเปนตวัอยางเพื่อตรวจสอบ 
          (๓) ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคาํ หรือใหสง 
บัญชี  เอกสาร หลักฐานหรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาไดในการปฏิบัติหนาที่ตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูที่เกี่ยวของอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน เจาหนาที่เปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๑๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรบั

ไมเกินสองหมืน่บาท 
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 มาตรา ๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองแสนบาท 
 มาตรา ๒๐  ผูผลิตหรือผูนําเขาผูใดไมแจงรายการหรือแจงรายการไมครบถวน หรือแจง

รายการอันเปนเท็จ หรือขายหรือนําเขาผลิตภัณฑยาสูบ โดยฝาฝน มาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคกุ
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 มาตรา ๒๑  ผูผลิตหรือผูนําเขาผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่ง
แสนบาท 

 มาตรา ๒๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมืน่บาท 
 มาตรา ๒๓  ผูใดขัดขวางหรอืไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน เจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ผูฝาฝนมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ วรรค 
หนี่ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๓ เปนผูผลิตหรือผูนําเขา ผูฝาฝนตองระวางโทษเปนสอง
เทาของโทษที่บัญญัติไว สําหรับความผิดนั้น 

 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ
บุคคล กรรมการผูจัดการหรอืผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบคุคลนั้น ตองรับโทษตามที่ 
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพสูิจนไดวาการกระทําของนิตบิุคคลนั้นได
กระทํา โดยตนมิไดรูเหน็หรือยินยอมดวย 

 มาตรา ๒๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนกังานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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พระราชบัญญัติ 
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

---------------------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที ่๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี จึงทรงมี
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “บุหร่ี” หมายความวา บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน 
ยาเสนหรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวยยาสูบ  

 “สูบบุหร่ี” หมายความรวมถึงการกระทําใดๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควนัจาการเผาไหมของ
บุหร่ี 

 “สถานที่สาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ซ่ึงประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเขาไปได 

 “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของ ผูจัดการ ผูควบคุม หรือผูที่รับผิดชอบดําเนินงาน
ของสถานที่สาธารณะ 

 “เขตปลอดบุหร่ี” หมายความวา บริเวณที่หามมิใหมีการสบูบุหร่ี 
 “เขตสูบบุหร่ี” หมายความวา บริเวณทีใ่หมกีารสูบบุหร่ีได 
 “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมกีารคุมครองสุขภาพของผูไม

สูบบุหร่ี 
 (๒) กําหนดสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (๑) เปนเขตสูบ

บุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี 
 (๓) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ี และเขตสูบบุหร่ีเกี่ยวกบั

การระบายควนัหรืออากาศ 
 (๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขต

ปลอดบุหร่ีประกาศตาม (๓) หรือ (๔) ใหกาํหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาที่ผูดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในประกาศดวย 

 มาตรา ๕ เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๔ แลว ใหผูดําเนินการมีหนาที่ 
 (๑) จัดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหร่ีและ 

เขตปลอดบุหร่ี 
 (๒) จัดใหเขตสูบบุหร่ีมสีภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกาํหนด 

 (๓) จัดใหมเีครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
รัฐมนตรีกําหนด 

 มาตรา ๖ หามมิใหผูใดสูบบหุร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 
 มาตรา ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานทีส่าธารณะตามที่รัฐมนตรี

ประกาศตามมาตรา ๔ (๑) และ (๒) ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือเวลาทํา
การของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนกังานเจาหนาทีแ่สดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาทีต่อบุคคลที่เกี่ยวของ 

 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานเุบกษา 

 มาตรา ๙ ใหผูดําเนินการและบรรดาผูที่เกีย่วของกับสถานที่สาธารณะอํานวยความ
สะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗ 

 มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ ใหพนกังานเจาหนาที่เปนพนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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 มาตรา ๑๑ ผูดาํเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท  

 ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท 
ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท 

 มาตรา ๑๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท 
 มาตรา ๑๓ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติการ

ตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 มาตรา ๑๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนกังานสอบสวนผูมีอํานาจทํา
การสอบสวนคดีนั้น มีอํานาจเปรียบเทยีบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 อานันท ปนยารชุน 
 นายกรัฐมนตร ี
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บทสัมภาษณ 
 
 ศาสตราจารยนายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไม 
สูบบุหร่ี ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ 
สสส.  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร  
 
- ที่มาของโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  
 “.....การรณรงคไมสูบบุหร่ีในไทยแบบจริงๆ จังๆ ทํามา 20 ป มูลเหตุมาจาก องคการ 
อนามัยโลกแนะนําใหประเทศตางๆ ทั่วโลกรณรงคใหคนสูบบุหร่ีนอยลง เพราะการสูบบุหร่ี เปน
พฤติกรรมที่ทําใหคนปวยเยอะ โดยสถิติคร่ึงหนึ่งของคนที่สูบบุหร่ีแลวไมเลิกจะปวยและเสียชีวิต
จากการสูบบุหร่ี ตอนนั้นมีคนไทยสูบบุหร่ี 11 ลานคน ทําใหเกิดโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ีขึ้น.....” 
 “......เราตองการใหคนไทยสูบบุหร่ีนอยลง ซ่ึงมีหลายเร่ืองที่ตองทําตั้งแตการรณรงค 
การประชาสัมพันธใหรูพิษภัยของการสูบบุหร่ี และผลักดันใหมีนโยบายของรัฐบาล เชน การพิมพ
คําเตือนบนซองบุหร่ี , การออกกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ , การออกกฎหมายใหโฆษณา
สงเสริมการขาย , การขึ้นภาษีบุหร่ีเปนระยะๆ  , การชวยใหคนเลิกสูบบุหร่ี , การจัดพื้นที่สูบบุหร่ี  
ซ่ึงมาตรการทั้งหมดเมื่อทําพรอมๆ กัน ก็จะ 1.สงเสริมใหคนเลิกสูบบุหร่ีมากขึ้น และ 2.ใหเด็กติด
บุหร่ีนอยลง.....” 
 “.....นโยบายในชวง 20 ป  พบวาอัตราการสูบบุหร่ีในไทยคอยๆ ลดลงเฉลี่ยรอยละ 1 
ตอป ชวง 20 ปนี้ มีคนสูบบุหร่ีนอยกวาที่มันควรจะเปนถึงประมาณ 4 ลานคน จากนโยบายขึ้นภาษี
ทําใหเด็กติดบุหร่ีนอยลงประมาณ 1 ลาน 6 แสนคน มีกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาที่เขมงวด , 
กฎหมายหามสูบบุหร่ีในพื้นที่สาธารณะทั้งหมด ยกเวน สถานที่เที่ยวกลางคืน ซ่ึงเปนผลดีที่เกิดขึ้น
ในชวง 20 ป ที่ผานมา…..” 
 
- ความสําเร็จของโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
  “....โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ในประเทศไทย ถือวา ประสบความสําเร็จ
คอน ขางมาก เมื่อเทียบกับทั่วโลก เปนตัวอยางใหประเทศตางๆ นําไปเปนกรณีศึกษา วา ถาทํา
เหมือนเมืองไทย จะสงผลใหการสูบบุหร่ีนอยลง โดยท่ีรัฐบาล ไมตองลงทุนมากมาย ตัวอยางเชน 
การมีกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการขึ้นภาษีบุหร่ี  ซ่ึงเปนเรื่องของนโยบายที่ไมตองลงทุน แตมีผล
อยางมากที่จะใหคนสูบบุหร่ีนอยลง…..” 
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- อะไรเปนปจจัยที่คิดวาทําให “คนไมสูบบุหร่ี” ไดผลมากที่สุด 
 “.....การประเมินการขึ้นภาษีมีผลกระทบสูงสุด มีสวนทําใหการสูบบุหร่ีลดลง ประมาณ
รอยละ 60 มาจากการขึ้นภาษีบุหร่ี , ประมาณรอยละ 22 มาจากการโฆษณา , ประมาณรอยละ 6 มา
จากการรณรงคประชาสัมพันธ , ประมาณรอยละ 6 มาจาก การหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ และ
ประมาณรอยละ 4 มาจากคําเตือนบนซองบุหร่ี.....” 
 
- สรุปปจจัยที่ทําใหคนไมสูบบุหร่ี มาจาก การขึ้นภาษีบุหร่ี และการโฆษณา 
 “.....ในอดีตที่ผานมาการรณรงคประชาสัมพันธไดผลนอย เพราะขอบเขตจํากัด ไม
ทัว่ถึงทุกพื้นที่ ในประเทศเชน เอกสารแผนพับ หรือเครื่องหมายปลอดบุหร่ี ในตางจังหวัดไทยไมมี 
ในขณะที่คนสูบบุหร่ีสวนใหญอยูตางจังหวัดและชนบท ขณะที่อยูในเขตเทศบาลคอนขางนอย 
เพียงหนึ่งสวน อยูชนบท สองสวนเพราะฉะนั้นการใหความรู การศึกษา ไมคอยทํามาก โดยเฉพาะ
กอนป 2545 ที่จะมี สสส. การออกอากาศทางทีวี ไมมีเลย เพราะไมมีงบในการผลิตและซื้อเวลา แม
หลังมี สสส. งบประมาณสวนนี้ก็ไมเยอะ ไดเวลาทางทีวีปละ 1 เดือน สสส. ไดนําเวลาไปใชใน
โครงการอื่นๆ เชน ลดอุบัติเหตุ – สุรา –ออกกําลังกาย  เพราะฉะนั้น การประชาสัมพันธ ใหความรู
สวนหนึ่งมาจากคําเตือนจากซองบุหร่ี ....” 
 
- อุปสรรคของโครงการ ประกอบดวยเรื่องใดบาง  
 “..... งบประมาณยังนอยเกินไป  หนวยงานที่ทํางานดานนี้ยังนอย เชน กทม. แตหาก
มองจากภาพรวมทั้งหมด จะเห็นไดวา มีหนวยงาน ทั้ง รัฐบาล และ เอกชน มีเพียงไมกี่หนวยงาน ที่
เขามาชวย หรือมีสวนรวมในโครงการ ขณะที่ตางจังหวัด ไมมีหนวยงานใดๆ  เพราะฉะนั้นที่ใหไป 
จึงไมไดผล .....” 
 
- อยากใหอาจารย กลาวถึง พฤติกรรมของคนสูบหร่ีในปจจุบัน 
 “.........พฤติกรรมของคนสูบบุหร่ีไดเปลี่ยนแปลงไปเพราะการสูบบุหร่ีเปนที่ยอมรับ
นอยลง แมแตหมูวัยรุนเอง สัดสวนของผูติดบุหร่ี ลดลงจาก 20 ปกอน จากที่อายุ 15-19 ป พบวา 1 
ใน 4 สูบบุหร่ีแลว แตปจจุบันเหลือ รอยละ 12  ลดลงมาครึ่งหนึ่ง จํานวนวัยรุนที่สูบบุหร่ีก็ลดลง 
ดังนั้น ผลรวมอัตราการสูบบุหร่ีจากอดีตอายุ 15 ปขึ้นไป จะมีรอยละ 60 แตปจจุบันเหลือเพียง รอย
ละ 40 และ รอยละ 36 นั้นคือ คอย ๆ ต่ําลง ๆ ......” 
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- การทํางานหลัก ๆ ของโครงการ 
 “.........ตอนนี้เร่ืองเดิมก็ทําตอเชน ขึ้นภาษีทุก ๆ 2 –3 ป จํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี ในที่
สาธารณะ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ยังไมไดเพิ่มคือ ตลาด และภัตตาคาร ที่ไมไดติดเครื่องปรับอากาศ 
รวมถึง ผับ บาร ตอนนี้อยูระหวางการพิจารณากําหนดใหเปนพื้นที่ไมสูบบุหร่ี และมีประเด็นที่อยู
ในอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ของ องคการอนามัยโลก ซ่ึงเปนกฎหมายระหวางประเทศ ที่ไทยไปรวม
ลงนามที่เราตองทําเชน การไมใหมีการจําหนายบุหร่ีในที่ปลอดภาษี , การจัดการกับบุหร่ีเถ่ือน , การ
ใหบริษัทผูผลิต แจงสวนประกอบ เพื่อใหผูบริโภคทราบ ซ่ึงเรื่องตางๆ เหลานี้ เปนเรื่องที่เรายัง
ไมไดทํา ซ่ึงจะตองทยอยทํา ตอไปในอนาคต.....” 
 
- การวางแผน การประเมินผล 
 “.........กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเปาวา ในปนี้ จะหามไมใหมีการสูบบุหร่ีใน ผับ บาร 
ตลาดสด  หรือรานอาหาร  ที่ไมไดติดเครื่องปรับอากาศ  รวมไปถึง  การปรับกฎหมายใหมี 
คณะกรรมการทํางาน เร่ือง ยาสูบในทุกจังหวัด โดย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน และสสจ. 
เปนเลขา และมีหนวยงานราชการอื่นๆ อยูในคณะกรรมการ ซ่ึง กระทรวงสาธารณสุข กําลัง
ดําเนินการ ภาษียาสูบ กําลังปรับแกกฎหมาย เพราะเพดานภาษีเกือบเต็มจะเพิ่มเพดานไปอีกซึ่งถือ
เปนความจําเปน ที่ตองขึ้นภาษีบุหร่ีอยางตอเนื่อง แตไมใชในเร็ว ๆ นี้ แตก็ตองทํา และอีกอยางที่เรา
ตองทําคือ จัดใหมีระบบบริการในการใหคนชวยเลิกสูบบุหร่ีใหมาก เพราะปจจุบันเรามีคนติดบุหร่ี 
9 ลาน 5 แสนคนทั่วประเทศ ซ่ึงบริการนี้ ตองจัดใหมากขึ้น  อาจพิจารณา ไปถึงเรื่องยา อดบุหร่ีที่
ปจจุบันคอนขางแพง ทําใหคนสูบบุหร่ีไมมีปญญาซื้อ จึงทําใหเปนยาที่เบิกได ซ่ึงที่กลาวมาทั้งหมด
เปนเรื่องที่ตองผลักดัน ..........” 
 
- การใชพรีเซ็นเตอรในโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  
 “.....การนําผูที่วัยรุนชื่นชอบเปน พรีเซ็นเตอร ใชเปนระยะ แตชวงนี้วางเวน เราไปเนน
เร่ืองโรงเรียนปลอดบุหร่ี มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี มากกวา เพื่อใหเปนจริงเปนจัง เพื่อใหวยัรุนเขามา
สูบบุหร่ีนอยลงๆ ซ่ึงจริงๆ ก็คอนขางนอยลงแลว เพราะในปจจุบันมีเพียงรอยละ 12 ซ่ึงก็นับวา
คอนขางนอย โดยจํานวนมากเปนเด็กชนบท 1 ใน 10 ที่ติดบุหร่ี ซ่ึงในวัยนี้ ถาเปนอยางนี้เร่ือยๆ 
อนาคตก็ทําให ผูใหญที่ติดบุหร่ีลดลง เพราะธรรมชาติเด็กที่ติดบุหร่ีอายุเฉลี่ย  18 ป พอหลังจากนั้น
ไมคอยติดเพราะเปนวัยที่อยากรูอยากลอง มองเห็นวา การทดลองสูบบุหร่ีมีความสําคัญมากกวาโรค
ที่จะเกิด ซ่ึงอีกนาน เด็กๆ จะคิดอยางนี้  ขณะที่ อีกสวนหนึ่ง ตองการเขาสังคม รวมถึงพฤติกรรม
เลียนแบบ  หรือเพื่ออะไรก็ตาม แตเด็กอายุ 19 ป หรือ เกิน 24 ป จะไมมีใครติดบุหร่ี ......” 
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 “.....ดังนั้น จึงอาจจะสรุปไดวา สาเหตุการติดตามบุหร่ี เกิดจาก ความอยากรู อยากลอง 
หรือ เปน แฟชั่น รวมไปถึง สภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงเมื่อมีการสูบบุหร่ีอยางตอเนื่อง ก็จะกลายเปนติด 
เพราะเปนฤทธิ์ของยาเสพติด ซ่ึงไมไดเปนเพราะคานิยมอีกตอไปแลว .....” 
 
- ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี มีสวนชวยใหเด็ก และเยาวชน เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
หรือไม  
 “.... ชวย  เพราะจากการวิจัยคนสูบบุหร่ี 800 กวาคน พบวา รอยละ 50 สูบนอยลง รอย
ละ 20 อยากเลิก และอีก รอยละ 20 เลิกเลย อยางไรก็ตามการประเมินทางวิชาการพบวา คําเตือนบน
ซองบุหร่ี มีสวนทําใหคนสูบบุหร่ีนอยลง รอยละ 4  แตคําเตือนก็มีผลนอยเมื่อเทียบกับการขึ้นภาษี
และการโฆษณา .....” 
 
 “......การแกไขปญหาสูบบุหร่ีตองทําพรอม ๆ กันหลายเรื่องทั้งเรื่อง ภาษี การโฆษณา 
การจํากัดพื้นที่สูบ คําเตือน และการใหความรูประชาสัมพันธ ที่สําคัญคือ เร่ืองการสูบบุหร่ีมือสอง 
นั้นหมายถึง คนไมสูบบุหร่ีแตหายใจเอาควันบุหร่ีเขารางกาย ซ่ึงประเด็นนี้ ในปนี้ องคการอนามัย
โลกนํากลับมารณรงค ที่วา  “ส่ิงแวดลอมปลอดบุหร่ีตอง 100 เปอรเซ็นต จึงจะปลอดภัยจากการสูบ
บุหร่ีมือสอง”  อยางไทยก็หามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น คนสูบบุหร่ีก็ทําตาม แต
ปรากฏวา ผลสํารวจลาสุด พบวา  “การสูบบุหร่ีในบาน”  ยังสูงมากประมาณรอยละ 80 ที่มีการสูบ
บุหร่ีในบาน มีประชากร 7 ลานครัวเรือนที่มีคนสูบบุหร่ีในบานและเปนจํานวนประชากรที่ไดรับ
ควันบุหร่ีมือสอง 16 ลานคน เฉล่ียใน 1 บานจะมีคนไดรับควันบุหร่ี 2 คน โดยใน 16 ลานคนนี้ เปน
ประเด็นที่เราตองรณรงคตอไป เพราะกฎหมายไมสามารถออกวา หามสูบบุหร่ีในบานได เราตองใช
วิธีรณรงค  ใหคนสูบบุหร่ีรูถึงอันตราย ที่เขาสูบบุหร่ีในบานที่วา คนในบานจะไดรับอันตรายจาก
ควันบุหร่ีมือสอง และการสูบบุหร่ีในบานเทากับเปนการสอนเตรียมใหลูกสูบบุหร่ี ปจจุบันพบวา 
คน รอยละ 80 อยากเลิกบุหร่ี เพราะฉะนั้นเราตองมีหลาย ๆ อยางชวยเขา ใหกําลังใจเขา ทําใหบุหร่ี
แพงขึ้น ทําใหพื้นที่สูบบุหร่ีนอยลง ทําใหซองบุหร่ีไมสวย เพราะซองสวยทําใหคนสูบมากขึ้น ระยะ
ยาวอัตราการสูบบุหร่ีจะลดลงลดลง ขณะนี้ ผูหญิงสูบบุหร่ีต่ํากวาเปา โดยหญิงไทยมีเพิ่งรอยละ 2 
ขณะที่ผูชายมีมากถึงรอยละ 36 แตถาเฉลี่ยชายหญิงเทากับรอยละ 18 ขณะที่ เปาหมายการสูบบุหร่ี
ทั่วโลก ต่ํากวารอยละ 10 เพราะฉะนั้นตองใชเวลาอีกถึง 20 ปเพราะยากมากปหนึ่งลดไดแคเพียง
รอยละ 1 เทา .....” 
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- การรณรงคที่ผานมา ทางการยังใหความสําคัญนอยหรือไม  
 “.....เพราะงบประมาณนอย ซ่ึงปที่แลวมีงบผลิตแค 1 ช้ิน เรามีเวลาออกอากาศเพียงปละ 
1 เดือนเพราะไมมีงบ งบของ สสส.ตองไปใชในเรื่องลดอุบัติเหตุ สุรา ออกกําลังกาย โรงเรียน 
อาหาร โภชนาการ ชุมชน และยาเสพติด .......” 
 
- ใชส่ือใดในการรณรงคมากที่สุด 
 “.......ใชโทรทัศนมากที่สุด และเปนสื่อที่ใชงบ สวนสื่ออ่ืน อาทิ แผนพับ โปสเตอร 
สติกเกอร เปนการผลิตเผยแพรแจก สําหรับงบประมาณของโครงการรณรงคไมสูบบุหร่ี ปหนึ่งไม
เกิน10 ลานบาท จากงบ สสส. 120 ลานบาท อันดับหนึ่งของการใชงบ คืออุบัติเหตุ สอง สุรา สาม
บุหร่ี ส่ีออกกําลังกาย ซ่ึงงบประมาณ 10 ลานนี้ ไมพอ  เนื่องจากจริงๆ การโฆษณาตองออกทั้งป 
หรือ 8-9 เดือน สําหรับโครงการนี้ โฆษณาจะออกเพียง 2 ชวง คือ ชวงวันที่ 31 พ.ค.เพราะเปนวันงด
สูบบุหร่ีโลก และอีกชวงคือใกลวันพอ ที่ใหคนเลิกบุหร่ีเดือนธันวาคม โดยหนึ่งป ผลิตโฆษณา 1-2 
เร่ือง โดยเนื้อหาใหสอดคลองกับคําขวัญขององคการอนามัยโลก ...........” 
 
- สปอตโฆษณาที่ประสบความสําเร็จ 
 “...........สปอตทางทีวี ถือวา ประสบความสําเร็จมาก จากการประเมินมีความจดจํา 
เนื่องจาก มีงบจํากัด จึงพิถีพิถันในการผลิตโฆษณา อาจใชเวลา 6  เดือนในแตละเรื่องดูกัน 5 ครั้ง 6 
ครั้ง ปรับแลวปรับอีก ดังนั้น เมื่อออกอากาศจึงไดรับการยอมรับ ตัวอยางการโฆษณาที่ประสบ
ความสําเร็จคือ หนึ่งที่ลูกจางตัดบุหร่ีนายจาง เปนโฆษณาที่ไดรับรางวัลสปอต ออฟ เดอะ เยียร สอง 
เมื่อปที่แลว เรื่องการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ ที่ผูหญิงถามวา รูจักกันหรือเปลาแลวมาทํารายฉัน
ทําไม อยางไรก็ตามสปอตโครงการรณรงคไมสูบบุหร่ีเพิ่งทําเมื่อป 2547  …..” 
 
- ความคาดหวังและสิ่งที่จะทํานับจากนี้  
 “ ....... ที่แลวมา ส่ิงที่เราทําเนนที่นโยบาย เชน การออกกฎหมาย คําเตือน ภาษี เพราะไม
มีงบ แตตอจากนี้ จะเนนที่การชวยใหคนเลิกสูบบุหร่ี ซ่ึงโรงพยาบาลตาง ๆ พรอมรับบทบาทนี้ให
ประชาชนที่สูบบุหร่ีแลว เขาไปในโรงพยาบาลโดยจะมีระบบถามวา สูบบุหร่ีหรือเปลา จะเลิกไหม 
ซ่ึงถาจะเลิกก็จะมีคนแนะนําวิธีการเลิกบุหร่ี ซ่ึงเปนจุดที่เราตองรณรงค และทําใหคนเลิกสูบบุหร่ี
มากขึ้นเพราะการเลิกบุหร่ี ทําใหลดการเจ็บปวยและสูญเสีย 5 ป 10 ป 20 ป แตการปองกันเด็กไมให
ติดบุหร่ี มันไมเกิดผลดานการเจ็บปวย ไปเกิดผลหลัง 20 ปที่ผานมาเรารณรงคเรื่องเด็กและวัยรุน 
แตตอนนี้เราจะรณรงคใหคนเลิกสูบบุหร่ีมากขึ้น เพื่อลดความเจ็บปวยและสูญเสีย  …..” 
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บทสัมภาษณ 
 อาจารยกมล  บุญประเสริฐ  ผู อํานวยการโรงเรียนราชวินิต  บางแกว  จังหวัด
สมุทรปราการ  เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2551 
 

 สําหรับ นโยบายในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีของ โรงเรียนราชวินิต บางแกว นั้น 
ไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง และตอเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อตองการให 
โรงเรียนปลอดจากยาเสพติด ทุกประเภท ซ่ึง บุหร่ี ก็ถือเปน ส่ิงเสพติดพื้นฐาน ที่จะนําไปสู ส่ิงเสพ
ติดชนิดอื่นๆ ที่มีความรายแรงมากขึ้น โดยทางโรงเรียนฯ ไดจัดใหมีการประชุมสัมมนา เด็ก
นักเรียน เพื่ออธิบายช้ีแจงใหเห็นถึงพิษภัยของ บุหร่ี อยางตอเนื่อง พรอมกับ ไดมีการรวบรวม
ประวัติ ของ นักเรียน ที่สมัครใจเขารับการบําบัด  

 นอกจากนี้ ทางโรงเรียนฯ ไดดําริโครงการ ลด ละ เลิก บุหร่ี ขึ้น เพื่อให เด็กนักเรียน ที่
มี พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดมีการรวมตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกันคิด ในการจัด
กิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตางๆ ขึ้น เพื่อใหเด็กนักเรียนกลุมดังกลาว ไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  มากขึ้น โดยโรงเรียนเราใหความสําคัญในเรื่องนี้ เปนอยางมาก เพราะถือวา เปน 
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ จึงตองการใหเปน โรงเรียนสีขาว ที่ปลอดจากยาเสพติด 

 เรามีกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสลายพฤติกรรมของ นักเรียนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
โดยเฉพาะ โครงการลด ละ เลิก ยาเสพติด ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จากหลายฝาย 
โดยเฉพาะ ผูปกครอง ที่ตองการใหบุตรหลานของ ตนเอง ไดหางไกลจากยาเสพติด 

 ส่ือที่ตางๆ ที่ทางโรงเรียนฯ ไดนํามาใชในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นั้น สวนใหญ
ไดรับการสนับสนุน  จาก หนวยงานตางๆ ของภาครัฐ ทั้ง ของ สํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด , กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด ,  สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล เปนตน โดยสื่อสวนใหญเปนประเภท แผนพิมพ แผนพับ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
โทษ และพิษภัยของบุหร่ี  

 ส่ือรณรงคที่ เราใชในปจจุบัน  สวนใหญ จะไดมาจากการขอความรวมมือ จาก 
หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  ป.ป.ส. , อบจ. , อบต. ซ่ึงเขาก็พรอมที่จะให
การสนับสนุนในเรื่องนี้ อยางเต็มที่  ซ่ึงอาจะเปนเพราะ เราเปนโรงเรียน ที่อยูในพื้นที่ของเขา 
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บทสัมภาษณ 
 
 อาจารยกําธร ผิวหอม อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนศรีวิกรณ เมื่อ วนัที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ.2551 
 
 นโยบายของ โรงเรียนศรีวิกรม ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดย เฉพาะ 
บุหร่ี นั้น จะยึดถือถึงระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ เปนหลักปฏิบัติ โดยจะมีการรณรงคใหเด็ก
นักเรียน หางไกลจาก บุหร่ี ซ่ึงหากมีการตรวจพบ ก็จะมีบทลงโทษ ตามระดับความผิดตางๆ จนถึง
ขั้นที่จะเชิญผูปกครอง มาพบ เพื่อแจงใหทราบ และเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข  
 โดยการลงโทษ จะมีทั้ง การตัดคะแนนความประพฤติ ลงโทษ และเชิญผูปกครองมา
พบ เพื่อแจงใหรับ ทราบ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ไดปฏิบัติ ตามระเบียบของทางโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ 
ระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 นอกจากนี้ ทางโรงเรียนฯ ยังมีการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษา  ใหแก  
เด็กนักเรียน ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ทั้ง การนําเยี่ยมชม สถาบันมะเร็งแหงชาติ รวมไปถึง ศูนย
พัฒนาตนพัฒนาคุณธรรม จังหวัดนครนายก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง จะนําเด็ก
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เขารับการฝกอบรมกลอมเกลาจิตใจ ที่ วัดเขาคอก จังหวัด
นครนายก  
 ในแตละป เราจะมีการนําเด็กที่สูบบุหร่ี ไปเยี่ยมชม สถาบันมะเร็งแหงชาติ เพื่อใหเกิด
ความเกรงกลัวในพิษภัยของบุหร่ี รวมทั้ง ไปรวมปฏิบัติตน ที่ศูนยพัฒนาตน พัฒนาคุณธรรม ทั้งที่ 
จังหวัดอยุธยา และนครนายก ซ่ึงศูนยนี้ จะเปนศูนยที่ใหคําปรึกษา และแนวทางในการปฏบิตัตินเอง 
เพื่อเปนการกลอมเกลาจิตใจ โดยจะมีวิทยากร เปนผูใหความรู และชี้ใหเห็นถึง พิษภัยของยาเสพติด 
 สําหรับ ส่ือที่นํามาใชประกอบการรณรงคนั้น สวนหนึ่ง ทางโรงเรียนฯ ไดรับการสนับ 
สนุน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่ อีกสวนหนึ่ง จะเปนการจัดทําขึ้นเอง เปนลักษณะบอรด
นิทรรศการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเปนการชี้ใหเห็นถึงพิษภัยของบุหร่ี 
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บทสัมภาษณ 
 

 นางสาวชวาลา  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม  คณะทํางานดานการจัดทําสื่อ มูลนิธิการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 
 
 ในการจัดทําส่ือ เพื่อใชในโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี จะคํานึงถึงกลุมเปา 
หมาย เปนหลัก วา มีระดับอายุอยูในชวงใด กอนที่จะนําระดับอายุมาเปนตัวกําหนดสื่อที่จะใชใน
การรณรงค เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเขาถึง กลุมเปาหมาย มากที่สุด เชน หาก กลุมเปาหมาย เปน
เด็ก ก็อาจจะใช ภาพการตูน เปนส่ือในการรณรงค เชน โครงการรณรงคบานปลอดบุหร่ี ที่ตองการ
ส่ือให เด็กอนุบาล เปนตัวกระตุนใหผูปกครอง เลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ก็จะเลือกใช ภาพการตูน 
เปนสื่อในการดําเนินโครงการดังกลาว เปนตน สําหรับขอความตางๆ ที่ใชในสื่อการรณรงคเพื่อการ
ไมสุบุบหรี่นั้น มักจะใชขอความ ซ่ึงเปนขอมูลเชิงวิชาการที่ไดจากการสํารวจวิจัย 
 
 สวนการประเมินผลนั้น จะให อาจารยจากสถาบันการศึกษาตางๆ  เปนผูประเมินวา  
การผลิตส่ือที่ใชในการรณรงค ที่กระจายไปยัง กลุมเปาหมาย ในพื้นที่ตางๆ นั้น ประสบความสําเร็จ 
และเขาถึงกลุมเปาหมายไดมาก-นอยเพียงใด โดยที่ผานมา พบวา ในระดับภูมิภาคนั้น ยังไมสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากนัก ซ่ึงจะไดนําปญหาดังกลาว ไปปรับปรุงแกไข รูปแบบในการผลิตสื่อ 
เพื่อใหการรณรงค มีประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ จะมีการกําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อจัดทํา
สนทนากลุมยอย หรือ Focus group โดยจะนําผลที่ไดไปปรับปรุงการผลิตส่ือ 
 
 ส่ือที่ มูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ใชอยูในปจจุบัน  จะมีทั้ง โปสเตอร 
สติ๊กเกอร วี.ซี.ดี. เปนตน โดยจะไดนํางบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เปนหลัก สวนผลที่ไดจาก
การรณรงคแตละคร้ัง ยอมกอให เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตละประสบผลสําเร็จมาก-นอย
เพียงใด นั้น ขึ้นอยูกับ การดําเนินโครงการรณรงคในแตละโครงการ 
 
 สรุปไดวา การจัดทําสื่อที่จะใชในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี นั้น จะตองคํานึงถึง
กลุมเปาหมายเปนหลัก วาจะมีชวงอายุอยูในระดับใด เพื่อใหการจัดทําส่ือการรณรงค สามารถเขาถึง 
กลุมเปาหมายใหมากที่สุด  
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รายการวิทยุ ของ สสส. ในสถานีวิทยุตางๆ 
 
 ชองทางในการนําเสนอ โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ของ สสส. ผาน สถานีวิทยุ
ตางๆ สงตรงถึงที่บานคุณ ดวยรายการสุขภาพทางวิทยุที่ออกอากาศครอบคลุม ถึงทุกความตองการ
ทั้งคลื่น เอเอ็มและเอฟเอ็ม 
 

1.) รายการ “HealthyLife” กับ สสส...สุขสโมสร 
ออกอากาศทาง Sweet F.M. 89.5 MHz. ทกุวันจันทร-ศุกร เวลา 18.00-19.00 น.  
ชวงสัมภาษณวิทยากร เวลา 18.30 น.  
 

2.) รายการ สสส...สุขสโมสร ออกอากาศ ทางเครือขายวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(มก.) เครือขาย 4 ภาค  
 
 กรุงเทพ A.M. 1107 MHz. 

 เชียงใหม A.M. 612 MHz. 
 ขอนแกน A.M. 1314  MHz. 
 สงขลา A.M. 1269  MHz. 

 ทุกวันจันทร-ศกุร เวลา 15.00 - 16.00 น.  
 ชวงสัมภาษณวิทยากร เวลา 15.30 น 
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สํานักงาน มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
สถานที่ตั้ง 36/2 ซอยประดิพทัธ 10 ถ.ประดิพัฒธ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2279-1828 โทรสาร 0-2278-1830 
http://www.ashthailand.or.th , http://www.smokefreezone.or.th  
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ตัวอยางสื่อท่ี สสส.ใชในการรณรงค เพื่อการไมสูบบุหรี ่
 

โปสเตอร และสติกเกอร 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล  นายธาดา  เศรษฐบุตร 
การศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตําแหนง และสถานที่ทํางานในปจจุบัน 

   บรรณาธิการขาวการเมือง-ทหาร 

   สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

   998/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 

   เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร    

ประสบการณทํางาน 

  พ.ศ. 2534 -2535  ผูส่ือขาว หนังสือพิมพแนวหนา 
พ.ศ. 2535-2537  ผูส่ือขาว หนังสือพิมพเดลินวิส 
พ.ศ..2537-2542  ผูส่ือขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
พ.ศ..2542-2545  หัวหนาศูนยขาวภูมภิาค 

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
พ.ศ..2545- ปจจุบัน      บรรณาธิการขาวการเมือง-ทหาร  

         สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
การฝกอบรม 

พ.ศ. 2545  อบรมหลักสูตรการผลิตขาว สถานีโทรทัศน CNN. 
พ.ศ. 2546 อบรมหลักสูตร THE SUPER TEAM  เพื่อพัฒนาบุคคล และ

พัฒนาทีมงาน  สถาบัน เอส.อาร.ไอ.คอนซัลแตนท 
เกียรติบัตร / ประกาศนียบตัร 

พ.ศ. 2545 จบหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการผลิตขาว  
สถานีโทรทัศน CNN. 

  พ.ศ. 2547  ไดรับทุนการศึกษาตอ ในระดับมหาบณัฑิต  
ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
จาก สมาคมชางภาพ ผูส่ือขาวโทรทัศน ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล  นายธาดา  เศรษฐบุตร 
การศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตําแหนง และสถานที่ทํางานในปจจุบัน 

   บรรณาธิการขาวการเมือง-ทหาร 

   สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 

   998/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 

   เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร    

ประสบการณทํางาน 

  พ.ศ. 2534 -2535  ผูส่ือขาว หนังสือพิมพแนวหนา 
พ.ศ. 2535-2537  ผูส่ือขาว หนังสือพิมพเดลินวิส 
พ.ศ..2537-2542  ผูส่ือขาว สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
พ.ศ..2542-2545  หัวหนาศูนยขาวภูมภิาค 

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
พ.ศ..2545- ปจจุบัน      บรรณาธิการขาวการเมือง-ทหาร  

         สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 
การฝกอบรม 

พ.ศ. 2545  อบรมหลักสูตรการผลิตขาว สถานีโทรทัศน CNN. 
พ.ศ. 2546 อบรมหลักสูตร THE SUPER TEAM  เพื่อพัฒนาบุคคล และ

พัฒนาทีมงาน  สถาบัน เอส.อาร.ไอ.คอนซัลแตนท 
เกียรติบัตร / ประกาศนียบตัร 

พ.ศ. 2545 จบหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการผลิตขาว  
สถานีโทรทัศน CNN. 

  พ.ศ. 2547  ไดรับทุนการศึกษาตอ ในระดับมหาบณัฑิต  
ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
จาก สมาคมชางภาพ ผูส่ือขาวโทรทัศน ในพระบรมราชูปถัมภ 
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