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ค าน า 

 
การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ทั้งผู้สูบโดยตรง คนรอบข้างและสังคมโดยรวม ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมยาสูบได้ใช้หลากหลายวิธีการเพื่อผลทางการตลาดโน้มน้าวให้ประชาชนสูบบุหรี่ ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญที่บริษัท
บุหรี่เหล่าน้ันนิยมน ามาใช้ได้แก่ สื่อ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานใดก็ตามทีม่ีหน้าที่รบัผดิชอบหรอืมีสว่น
ร่วมในการรณรงค์ยับยั้งการสูบบุหรี่ของประชาชนต้องรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ 

 
รายงานฉบับนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยชุดที่หนึ่งที่เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้สื่อและกิจกรรม

รณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยโดยหวังว่าผลของการศึกษาทบทวนจะสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือสื่อรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทยได้ดีข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ข้อมูลจากงานวิจัยในชุดที่สองยังมุ่งเน้นเพื่อศึกษาหาแนวทางวิธีวิจัยที่เหมาะสมที่
จะน ามาปรับใช้ในการประเมินผลของการใช้สื่อรณรงค์ในประเทศไทยอีกทั้งข้อจ ากัดในการประเมินผลที่อาจเกิดข้ึนอีกด้วย 

 
สุดท้ายนี้ ผู้คณะวิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ที่สนับสนุนทุนวิจัยและ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส าหรับแหล่งข้อมูล 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1. นิยามค าจ ากัดความ การรณรงค์เพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ  

การรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ หมายถึง กิจกรรมที่กระท าอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา

อันยาวนานพอสมควรที่จะก่อให้เกิดผลเพื่อการรับรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม ในการ

บริโภคยาสูบของประชาชนที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ ไปสู่การลด ละ เลิก การ

บริโภคยาสูบ 

2. สถานการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์และการใช้สื่อรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบที่เกิดขึ้น

ในต่างประเทศ 

 กลุ่มเป้าหมายการรณรงค์จะสอดรับกับความพยายามในการสื่อสารโน้มน้าวชักจูงให้เกิด

การบริโภคยาสูบหรือสูบบุหรี่จากอุตสาหกรรมบริษัทบุหรี่ไปยังกลุ่มคนดังนี้ 1) เยาวชนที่

ไม่เคยสูบบุหรี่เพื่อให้เป็นผู้สูบทดแทนกับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูบเดิมที่อาจเสียชีวิตไปจาก

พิษภัยของบุหรี่ 2) ผู้ใหญ่ที่สูบอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์จะถูก

ขยายออกไปกว้างกว่ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทบุหรี่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมกับผู้ที่

ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ทั้งหมดให้ ได้มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น

กลุ่มเป้าหมายการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบที่เกิดข้ึนในต่างประเทศที่พบจะ

สามารถแบ่งออกได้เป็น 1) หน้าใหม่ :Youth 2) รายเดิม : Young Adult, Adult 3) ผู้รับ

ผลกระทบ: Secondhand Smoker และ 4) ชนกลุ่มเฉพาะที่มีความอ่อนไหวหรือมีความ

เสี่ยงในระดับสูงที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทบุหรี่ เช่น ชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย 

ผู้หญิง เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ในการรณรงค์มีเป้าหมายที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 เป้าหมายหลักซึ่งมีความ

สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ ได้แก่ 1) ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ 

(Prevention of Smoking Initiation) 2) ลด ละ เลิก ส าหรับผู้สูบรายเดิม (Smoking 

Cessation) และ 3) ปกป้องรักษาสิทธ์ิส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ 

(Protection from secondhand smoke) 

 ข้อความเนื้อหาสาระหลักที่ใช้ในการสื่อสาร สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองแนวทางกว้างๆ

คือ 1) เนื้อหาสาระเชิงบวก เช่น ประโยชน์ของการเลิกสูบหรี่ ก าลังใจจากครอบครัวและ

คนรอบข้าง เป็นต้น 2) เนื้อหาสาระเชิงลบ เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ



ซ 
 

ระยะยาว ผลกระทบต่อบุคคลที่เป็นที่รัก เป็นต้น ซึ่งในประเด็นของประเภทเนื้อหาสาระ

ในเชิงใดที่จะได้ผลดีกว่าในการรณรงค์เป็นประเด็นที่มีความพยายามในการศึกษาวิจัยอยู่

พอสมควร 

 ช่องทางการรณรงค์ จะสามารถแบ่งได้เป็นสองช่องทางหลักได้แก่ 1) การใช้กิจกรรม/

โครงการรณรงค์ ที่ไม่ใช้สื่อหลัก จัดเป็นช่องทางประเภท Below The Line และ 2) การ

ใช้สื่อรณรงค์ จัดเป็น Above The line ซึ่งรูปแบบการรณรงค์ในต่างประเทศในปัจจุบัน

จะใช้ทั้งสองช่องทาง ในส่วนช่อง Above The line ก็ยังคงใช้รูปแบบดั้งเดิมอยู่เป็นส่วน

ใหญ่ได้แก่ การรณรงค์ผ่าน โทรทัศน์ วิทยุ และ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง เริ่มมีการใช้ช่องทาง

สื่อใหม่บนออนไลน์มากข้ึน หากแต่เนื้อหาในการรณรงค์จะเป็นลักษณะของวิธีการเลิก

บุหรี่ มากกว่าการโน้มน้าวให้ลด ละ หรือเลิกสูบบุหรี่ 

3. สถานการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์และการใช้สื่อรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย 

จากการทบทวน สถานการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์และการใช้สื่อรณรงค์การควบคุมการบริโภค

ยาสูบที่เกิดข้ึนในประเทศไทยพบว่าเปน็ไปในทิศทางเดียวกันกับต่างประเทศหรอืในหลายๆประเทศ

ที่ศึกษาในทุกมิต:ิ กลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์การรณรงค์ ข้อความเนื้อหาสาระการสื่อสาร ช่อง

ทางการรณรงค์ อย่างไรก็ดีจากการศึกษามีประเด็นที่คณะผู้วิจัยเห็นแนวทางเพื่อที่จะสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้แก่กิจกรรมหรือสื่อรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบของไทยให้ด าเนินต่อไปใน

อนาคต จึงได้น าเสนอไว้เป็นข้อเสนอแนะบางประการไว้ในรายงานแล้ว 

4. วิธีวิจัยท่ีใช้ในการประเมินผลสื่อรณรงค์เพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

ทางเลือกในการศึกษาผลของการใช้สื่อรณรงค์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่สามารถพิจารณาตาม

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 วิธีการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง: การศึกษาเฉพาะกลุ่มหรือ Cohort study ที่ออกแบบ

เพื่อติดตามการรับรู้สื่อรณรงค์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมที่มี

ลักษณะเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งๆอย่างต่อเนื่องการศึกษาเฉพาะกลุ่มมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการ

เก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบรายบุคคลในระดับประเทศ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการ

เก็บข้อมูลท าให้แหล่งข้อมูลที่ใช้วัดผลและวิเคราะห์เพื่อหาผลกระทบและความมี

ประสิทธิภาพในการใช้สื่อรณรงค์ยังขาดแคลน ดังนั้น ถ้ามีองค์กรประสานงานหน่วยงาน

ในแต่ละภูมิภาคเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะกลุ่มในระยะยาวและ
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สร้างให้เป็นแหลง่ข้อมูลแหล่งเดียวที่ใช้อ้างอิงได้ต่อไปในระยะยาว จะเป็นการสร้างโอกาส

ในการท าวิจัยให้นักวิจัยในอนาคตได้ 

 การใช้กลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ การประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์ที่มีต่อพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ที่มีการด าเนินการโดยศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหลังการ

เผยแพร่สื่อรณรงค์ สามารถเพิ่มความน่าเช่ือถือของผลวิจัยได้มากข้ึนหากนักวิจัยศึกษา

กลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มก่อนการเผยแพร่สื่อรณรงค์ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มบุคคล

เดียวกันกับที่ศึกษาหลังการเผยแพร่สื่อรณรงค์ที่เรียกว่าการศึกษาเฉพาะกลุ่ม Cohort 

study  หรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นที่เรียกว่าการส ารวจภาคตัดขวาง  งานวิจัยใน

ประเทศไทยหลายผลงานที่ประเมินผลการใช้สื่อเพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  พบว่าท าการ

ส ารวจกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และส ารวจ

การรับรู้ข่าวสารของสื่อรณรงค์หลังการเผยแพร่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงมีผลท า

ให้งานวิจัยในไทยยังไม่สามารถประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

ให้เป็นที่น่าเช่ือถือได้ อีกทั้งบางผลงานเป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่ไม่ก าหนดแบบจ าลองที่

ชัดเจน 

 แบบจ าลองและการวิเคราะห์ การศึกษาเชิงปริมาณควรก าหนดแบบจ าลองเพื่อการ

วิเคราะห์ที่ชัดเจนเพื่อตอบค าถามงานวิจัย ซึ่งค าถามหลักในการประเมินผลการใช้สื่อ

รณรงค์สามารถน ามาออกแบบวิธีวิจัยและก าหนดตัวแปรตาม (Dependent variable) 

ได้เป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งน าไปสู่การก าหนดแบบจ าลองที่นิยม 

ได้แก่ แบบจ าลอง Logistic regression ที่ศึกษาโอกาสหรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์

หรือพฤติกรรมซึ่งก าหนดตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ เช่น การตัดสินใจเลิกสูบ 

ปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นผู้สูบ และแบบจ าลอง Multiple regression ที่ศึกษาอิทธิพลของการ

ใช้สื่อรณรงค์ซึ่งก าหนดตัวแปรตามเปน็ตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น ความชุกของการสูบ ระดับ

การรับรู้  

- การวิเคราะห์ที่เป็นไปได้ด้วยแบบจ าลอง Multiple regression ส าหรับงานวิจัยใน

ประเทศไทยในอนาคตน้ัน สามารถอ้างอิงได้จากงานวิจัยในต่างประเทศที่ได้มีการใช้ข้อมูล

การเข้าถึงสื่อรณรงค์ที่บริษัท Nielsen Media Research เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลมา

ท าการศึกษา 
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- การวิเคราะห์ด้วย Logistic regression ต้องอาศัยตัวแปรเชิงคุณภาพที่ได้จากการ

ส ารวจข้อมูลที่ออกแบบเพื่อเก็บรายละเอียดของการรับรู้สื่อรณรงค์ที่เป็นโฆษณา รวมถึง

ปัจจัยเรื่องทัศนคติ ความเช่ือ และความตั้งใจเลิกในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ของการรับรู้สื่อรณรงค์ที่มีต่อความตั้งใจเลิก (ตั้งใจ-ไม่ตั้งใจ) ทัศนคติและความเช่ือ การ

วิจัยต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและควรด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน

และจ านวนครั้งมากขึ้น เช่น รายเดือน เพื่อน าไปเปรียบเทยีบผลกอ่นและหลงัการเผยแพร่

สื่อ และสามารถติดตามกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้สื่อที่

ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ซึ่งจะท าให้ผลการศึกษามีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน 
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บทน า 

สถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 
2558 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปบริโภคยาสูบจ านวน 10.9 ล้านคน โดยคิดเป็นอัตราการสูบ
เท่ากับ 19.58% อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยและหญิงไทย มีสัดส่วนเท่ากับ 39.16% และ 1.76% 
ตามล าดับ โดยสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งมี
ประชากรไทยอายุ 15 ข้ึนไปบริโภคยาสูบมากถึง 12.26 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นอัตราการสูบถึง 32% และเมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในทุกกลุ่มอายุลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ยกเว้น กลุ่มอายุ 
19-24 ปี และกลุ่มอายุ 41-59 ปี นอกจากนี้พบว่า สัดส่วนของผู้สูบประจ าลดลงจาก 95% ของผู้บริโภค
ยาสูบทั้งหมดในปี พ.ศ. 2534 เป็น 85.88% ของผู้สูบในปี พ.ศ.2558 อย่างไรก็ตาม ผลส ารวจจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จากปี พ.ศ.2534 ที่มีผู้สูบ
บุหรี่เป็นครั้งคราวเพียง 590,528 คน เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนถึง 1,545,866 คนในปี พ.ศ. 2558 อีกทั้ง อัตรา
การบริโภคยาสูบของเยาวชนอายุระหว่าง 15–18 ปี มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 6.58% เป็น 
7.92% ในปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ. 2558 ตามล าดับ 

 
การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด ในวันที่ 

19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง  พ.ศ. 
2559 – 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการบริโภคยาสูบและท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่  ซึ่ง
มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ เช่น มาตรการป้องกันการ
แทรกแซงนโยบายสาธารณะจากอุตสาหกรรมยาสูบ มาตรการเพื่อลดอุปสงค์และอุปทาน มาตรการ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรการช่วยเลิกบุหรี่  
 

กิจกรรมหรือสื่อรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ของ
หน่วยงานต่างๆนั้นเกิดข้ึนมากมายหากศึกษาย้อนหลังกลับไปในอดีตในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา  โดย
รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งก่อตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยในปีแรกจัดให้ ๒๒ ล้านบาท  งบประมาณที่ส านักงานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี มี
การก่อตั้งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปี 2529 ท าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผลักดันกฎหมาย
และสร้างเครือข่าย มีการก่อตั้งศูนย์วิจัยและควบคุมความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) ในปี พ .ศ 2548 
เพื่อวิจัยข้อมูลส าหรับใช้ก าหนดนโยบายรณรงค์ มีการก่อตั้งเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ในปี 2548 เพื่อรณรงค์ให้สถานบริการสขุภาพปลอดบุหรีแ่ละช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลกิสูบ และมีกิจกรรม/
สื่อรณรงค์มากมายที่ออกมานับเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว  
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โครงการวิจัยน้ีจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยงานวิจัยชุดที่ 1 เป็นการทบทวนสถานการณ์การจัด
กิจกรรมรณรงค์และการใช้สื่อรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบที่เกิดข้ึนในประเทศไทยย้อนหลัง 5 ปีที่
ผ่านมา พร้อมทั้งศึกษากิจกรรมรณรงค์และการใช้สื่อรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบที่เกิดข้ึนใน
ต่างประเทศเพื่อให้เห็นถึงความเหมาะสมและทางเลือกในการใช้สื่อรณรงค์ต่างๆ และงานวิจัยชุดที่ 2 เป็น
ทบทวนรูปแบบวิธีวิจัยในการประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งน าเสนอวิธีวิจัยที่เหมาะสมที่จะน ามาปรับใช้ในประเทศไทยและข้อจ ากัดในการ
ประเมินผลที่อาจเกิดข้ึน 
 

งานวิจัยชุดที่ 1 

ค าจ ากัดความการรณรงค์เพือ่การควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 
การที่หน่วยงานในทุกระดับทีม่ีสว่นเกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้มีการลด ละ เลิกการบรโิภคยาสูบทุก

ประเภทไปยังประชาชนที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะต่างๆกันออกไป อาทิ กลุ่มผู้สูบหน้าใหม่ 
กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มสตรี กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง อื่นๆ หน่วยงานจะต้องอาศัย
วิธีการรณรงค์ (Campaign) ซึ่งหมายถึงการด าเนินงานจัดท าเนื้อหาสาระเพื่อเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
สื่อมวลชนและการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะอย่างมีแผนและต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
รณรงค์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจงานรณรงค์ทั้งในด้านหลักการและวิธีปฏิบัติ เข้าใจในการสร้างเนื้อหา
สาระที่จะสื่อสาร (content message) รูปแบบกิจกรรม (Type of Activity)  และ การใช้สื่อ (Type of 
Media) ในการรณรงค์ ในล าดับแรกจึงมีความจ าเปน็ที่จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับความหมายของค า
ว่าการรณรงค์เสียก่อนว่าหมายถึงอะไร ครอบคลุมในมิติหรือประเด็นใดบ้าง 

 
มีผู้ให้นิยามความหมายของการรณรงค์ไว้หากหลายดังตัวอย่างบางส่วนที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

 
1. การรณรงค์เป็นการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ลักษณะหนึ่งเพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับและ

สนับสนุนการด าเนินงานหรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ด าเนินการ
รณรงค์(1)  
 

2. โครงการรณรงค์เป็นโครงการที่จัดท าข้ึนโดยใช้การสื่อสารในลักษณะของการประชาสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดสารผ่านสื่อ หรือกิจกรรมประเภทต่าง ๆ หลาย ๆ รูปแบบพร้อมกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยทุกสื่อหรือกิจกรรมนี้จะเน้นไปที่ประเด็นส าคัญในการรณรงค์ประเด็นเดียวกัน 
ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายจะให้กลุ่มเปา้หมายเกิดความตระหนัก (Awareness) ในประเด็นที่โครงการ
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ต้องการน าเสนอ หรือต้องการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ ( Interest) ในประเด็นนั้น
หรือต้องการสร้างความปรารถนา (Desire) ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และตัดสินใจเข้าร่วม (Action) 
ในกิจกรรมก็ได้ โดรงการรณรงค์ส่วนมากมักมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้
กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ(2)  
 

3. การสื่อสารรณรงค์ (Communication Campaign) คือ ชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่ถูกวางแผน
เอาไว้ล่วงหน้า ได้รับการออกแบบข้ึนมาเพื่อเข้าถึงและจูงใจประชาชน โดยการใช้สาร 
(Message) ที่มีความเฉพาะ การรณรงค์นั้นท าในช่วงเวลาสั้น ๆ (ปกติคือ 1สัปดาห์ถึง 3 เดือน) 
โดยมีวัตถุประสงค์เชิงทัศนคติและพฤติกรรมการรณรงค์มักจะใช้สื่อหลากหลาย(Multi-media 
Approach) เสมอ(3)  
 

4. การรณรงค์โฆษณาหมายถึง กลุ่มของข่าวสารที่เกี่ยวข้องและประสานกันโดยใช้สื่อเดียวกันหรือ
แตกต่างกันในการบูรณาการ ภายใต้แนวคิดหลักที่ส าคัญแนวคิดเดียวกัน (Single theme) และ
ภายใต้ช่วงระยะเวลา (Time period) ที่ก าหนดไว้(4)  
 

5. การรณรงค์โฆษณา คือ ชุดของช้ินงานโฆษณาและกิจกรรมที่ออกแบบให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพื่อ
ก่อให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้(5)  
 

6. การรณรงค์หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวคิดที่ผู้รณรงค์ต้องการ ไปสู่เปา้หมายของการ
รับรู้หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การรณรงค์เป็นการด าเนินการที่ต้อง
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ไว้อย่างชัดเจน และ
ควรรวมถึงการประเมินผลการรณรงค์ด้วยว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่(6)  

 
จากการสังเคราะห์นิยามเกี่ยวกับการรณรงค์ของ Rice & Atkin 1973, p. 16 (อ้างในภัทรสุฎา 

มณีพันธ์ุ 2557) กล่าวว่านัยของการรณรงค์จากนักวิชาการและนักปฏิบัติมีความแตกต่างกันหากแต่
สามารถสรุปได้เป็น 2 แนวทาง(7) ได้แก่ 

 
1. การให้ค่านิยามตามวัตถุประสงค์ (Objectives) คือ การให้ค่านิยามตามสิ่งที่นักรณรงค์ต้องการ

ให้เกิดข้ึนหลังจากการเปิดตัวโครงการ การนิยามมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ เช่นมุ่ง
สร้างความสนใจให้แก่กลุ่มสังคม และโน้มน้าวใจ โดยเฉพาะเรื่องที่ก าลังเป็นที่โจษขานกันใน
สังคมในสหรัฐอเมริกา การรณรงค์เป็นหนทางเดียวที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมแก่สาธารณชน โดยถูกวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าและได้รับการออกแบบโดยผู้ต้องการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agents) เพื่อให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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2. การให้ค่านิยามตามลักษณะของวิธีการ (Method) เป็นการตีความหมายของการรณรงค์
“กระบวนการ” วางแผน ออกแบบ และเลือกใช้สื่อหลาย ๆ สื่อหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

จากนิยามความหมายของการรณรงค์สามารถสรุปองค์ประกอบส าคัญของการรณรงค์ได้ดังนี้ 

1. การรณรงค์ต้องมีจุดประสงค์ที่แน่นอน โดยองค์กรหรือหน่วยงานใดๆก็ตามที่ได้ท าการรณรงค์จะ
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสื่อสารประเด็นส าคัญของหน่วยงานหรือองค์กรของตนไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับผลสะท้อนกลับหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงาน
ต้องการ 
 

2. การรณรงค์จะต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ผู้รับสารของโครงการรณรงค์จะถูกก าหนดว่า
เป็นใคร มีจ านวนปริมาณเท่าใดซึ่งโดยปกติจะเป็นกลุ่มคนจ านวนมากโดยมีเป้าหมายของการ
รณรงค์เป็นเกณฑ์ ตั้งแต่กลุ่มคนเฉพาะ เช่นพนักงานของบริษัท ไปจนถึงประชาชนทั้งประเทศ 
 

3. การรณรงค์ต้องมีก าหนดระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่นอน เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนของการวางแผนไป
จนถึงข้ันตอนของการประเมินผลของการรณรงค์ อาจเป็นได้ทั้งระยะ 2-3 เดือน หรือระยะยาว 
5-10 ปี บางโครงการสามารถก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการได้ ส่วนมากเป็นการ
รณรงค์ที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม แต่โครงการรณรงค์บางโครงการก็มีลักษณะที่ต่อเนื่อง 
อาจก าหนดการสิ้นสุดของการรณรงค์ในชุดแรก แล้วจึงมีการก าหนดระยะเวลาสาหรับ “สาระ
ข้อมูล” ในชุดต่อๆมา โดยสาระข้อมูลในการรณรงค์อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่วัตถุประสงค์ยังต้อง
คงเดิม  

4. การรณรงค์เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมทางการสื่อสารที่เป็นชุดอย่างต่อเนื่องโดยการเตรียมการ
และวางแผนมาแล้วอย่างเป็นระบบ การจัดสรรกิจกรรมและช่องการสื่อสารแบบต่าง ๆ สาหรับ
กิจกรรมเป็นชุด (Series) ด้วยสาเหตุสองประการ คือสื่อแต่ละประเภทเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะบางกลุ่มไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งการสื่อประเด็นของการรณรงค์ผ่านสื่อที่
หลากหลายจะก่อให้เกิดผลกระทบที่แรงมากยิ่งข้ึน 
 
โครงการเพื่อการส่งเสริมการลดการบริโภคยาสูบของประเทศไทย (Tobacco Control) มีการ

ด าเนินการในหลายลักษณะ หากแต่สามารถแบ่งออกได้เป็น สองรูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์เพื่อ
การลดการบริโภคยาสูบโดยใช้สื่อทั้งที่เป็น Above the line (สื่อโฆษณาสาธารณะ Mass medias) และ 
Below the line (สื่อ/กิจกรรมอื่นๆ เช่น สื่อออนไลน์ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)) เป็น
ต้น และอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ คือ มาตรการแทรกแซง ( Intervention) ที่มีออกมาทั้งในนโยบาย
ระดับประเทศ เช่น การออกและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการทางภาษี หรือ นโยบายอื่นๆอันจะ
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ส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชน นอกจากการแทรกแซงในนโยบายระดับประเทศแล้ว
การแทรกแซงยังหมายรวมในระดับที่เล็กลงมาที่ผลักดันให้เกิดในระดับ ท้องถ่ิน หรือ ชุมชนด้วยโดยอยู่ใน
รูปแบบของโครงการ เช่น โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชน
ระดับอ าเภอ โครงการขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ ชุมชน โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่โครงการเครือข่ายพยาบาลขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ 
เป็นต้น 

คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงขอให้ค านิยามของการรณรงค์ไว้ดังนี้ การรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ หมายถึงกิจกรรมที่กระท าอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนานพอสมควรที่จะก่อให้เกิดผลเพื่อ
การรับรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม ในการบริโภคยาสูบของประชาชนที่ถูกระบุว่าเ ป็น
กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ ไปสู่การลด ละ เลิก การบริโภคดังกล่าว โดยกิจกรรมนั้นๆจะถูกสื่อสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายทั้งที่ผ่านสื่อสาธารณะ Mass media (Above the line) และ สื่ออื่นๆ (Below the 
line) จากนิยามดังกล่าวยังหมายรวมถึง การแทรกแซงในรูปแบบของโครงการหรือกิ จกรรมในระดับ
ท้องถ่ิน (local) อีกด้วย หากแต่การศึกษาไม่ได้หมายรวมถึงการแทรกแซงในนโยบายและมาตรการต่างๆ
ระดับประเทศ 
 จากโครงการการประเมินผลแผนงาน/โครงการต่างๆที่ สสส ให้ทุนสนับสนุน ในปี 2558 -2559 
ส าหรับโครงการที่เกี่ยวกับการรณรงค์การลดการบริโภคยาสูบเพื่อให้เกิดพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนจ านวน 20 กว่าโครงการ(8) พบว่า 
สสส พยายามให้การประเมินนั้นครอบคลุมการรณรงค์ทั้ง Air war และ Ground war ซึ่งการครอบคลุม
นั้นหมายถึง การรณรงค์ที่ผ่านสื่อสารมวลชน (Air War) และ สื่อ/กิจกรรมอื่นๆที่ไม่ผ่านสื่อสารมวลชน 
เช่น สื่อออนไลน์ หรือ กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ 
 

จะเห็นได้ว่า สสส. มีความพยายามในการจัดประเภทรูปแบบของการรณรงค์ไว้อยู่แล้วตาม
ประเภทของช่องทางสื่อ (Media channel/media delivery format) อย่างไรก็ดีเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนข้ึนในเรื่องของสื่อ/กิจกรรมรณรงค์ คณะผู้วิจัยขอสรุปกรอบของการศึกษาสื่อ/กิจกรรมรณรงค์เพื่อ
การควบคุมการบริโภคยาสูบไว้ตามกรอบการศึกษาดังนี้ 
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 การรณรงค์  
(Campaign) 

 

กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) 
- หน้าใหม ่:Youth 
-รายเดิม : Young Adult, Adult 
- ผู้รบัผลกระทบ: Secondhand Smoker 

 

สาระเน้ือหา (Message Theme) 
-เชิงบวก (Positive) 
-เชิงลบ (Negative) 
-อื่นๆ (Others) 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
-ป้องกันหน้าใหม่ (Prevention of Smoking Initiation) 
- ลด ละ เลิก (Smoking Cessation) 
- ปกปอ้ง (Protection from secondhand smoke) 

 

ช่องทางการรณรงค์ (Campaign channels) 
- สื่อรณรงค์ (Above the Line) 
- กิจกรรมรณรงค์ (Below the Line 
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สถานการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์และการใช้สื่อรณรงคก์ารควบคุมการบริโภคยาสบูที่

เกดิขึ้นในต่างประเทศ  

 

 กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์การรณรงค์  (Target audience and objectives) 

 
 เมื่อพิจารณาในประเด็นของ ―กลุ่มเป้าหมายชองการรณรงค์หรือผู้รับสื่อกิจกรรมรณรงค์‖ว่า
สมควรมุ่งเป้าไปที่กลุ่มใดบ้าง ควรพิจารณาบนพื้นฐานของความพยายามในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจาก
ฝั่งของอุตสาหกรรมผู้ผลิตยาสูบ จากการศึกษาทบทวนจากเอกสารของ Centers for Disease Control 
and Prevention (9) พบว่าบริษัทบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆมุ่งเน้นไปที่สองกลุ่มเป้าหมายใหญ่ได้แก่ กลุ่มเยาวชน (youth) และ ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (Young 
adults) เม็ดเงินมหาศาลได้ถูกลงไปเพื่อท าให้การสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ดึงดูด และเข้าถึงได้ง่ายๆ
โดยกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มนี้ สร้างสรรค์เนื้อหาข้อความ รูปภาพที่น่าดึงดูดเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายน้ีได้มี
โอกาสรับสื่อในทุกๆสถานที่ หลากหลายช่องทาง เช่น ภาพยนตร์ วิดิโอเกมส์ เว็ปไซต์ หรือในสื่ออื่นๆที่
สามารถฝังตัวอยู่ในสังคมของกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี การสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทบุหรี่ไปยังเยาวชน
หรือผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นชักจูงให้ผู้ที่ไม่ใช่นักสูบ (Non smokers) หันมาเป็นนัก
สูบซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นนักสูบหน้าใหม่นั่นเอง 

 

หากแต่เมื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ/กิจกรรมรณรงค์เมื่อพิจารณาบนพื้นฐานของฝั่งที่
พยายามควบคุมหรือลดการบริโภคยาสูบจะพบว่ากลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์จะขยายออกไปมากกว่า
แค่เพียงเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวเท่านั้นหากแต่มีความพยายามให้ครอบคลุมมากข้ึน  

 

คณะท างานสื่อสาธารณะเพื่อการต่อต้านโรควัณโรคและโรคปอดจาก World Lung 
Foundation ได้ให้ข้อแนะน าว่าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้รับสื่อกิจกรรมรณรงค์ควรที่จะ
ก าหนดให้มีลักษณะความหลากหลายในมิติต่างๆให้มากขึ้น เช่น ในเรื่องของเพศ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
สถานะทางเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางจิตวิทยา หรือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ วัตถุประสงค์เพื่อ
สามารถสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ันได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด(10) 
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จากการศึกษาของ Gutierrez และ Newcombe (2012) ในหัวข้อ Lessons Learned 
Globally:Tobacco Control Digital Media Campaigns ได้รวบรวมสื่อรณรงค์ที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนโดย
ประเทศต่างๆในหลากหลายแคมเปญ (ดูตารางที่ 1) หากแต่สามารถแบ่งกลุ่มตามกลุม่เป้าหมายที่ต้องการ
เข้าถึงได้เป็นสามกลุ่ม(11) ดังนี้ 

 

1. ป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ (Prevent initiation of tobacco use) 
2. ลดการสูบของผู้สบูเดิม (Reduce tobacco use via assisting tobacco users in quitting) 
3. ลดผลกระทบต่อผู้สูบบุหรี่มือสอง (Reduce exposure to secondhand smoke) 

 
จากศึกษาของ Reid (1996) (ดูตารางที่ 2) ได้แสดงการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของการแทรกแซง 

(Interventions) เพื่อการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนในประเทศอังกฤษไว้สามกลุ่ม (12) 

ได้แก่  
 

1. เยาวชน (นักสูบหน้าใหม่) 
2. กลุ่มผู้ใหญ่ (ผู้สูบรายเดิม) 
3. กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดเป็นช่วงอายุ 
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ตารางท่ี 1 แคมเปญสื่อรณรงค์แยกตามกลุ่มเป้าหมายท่ีรบัสื่อท่ีศึกษาในงานวิจัยต่างประเทศ 

The List of Campaigns by Objectives 

 

ป้องกันผู้สบูหน้าใหม่และผู้สบูหนุม่สาว 
Youth Prevention & Cessation 

ลด เลิก ส าหรับผู้สบูวัยผู้ใหญ ่
Adult Cessation 

ลดผลกระทบควันบุหร่ีมือสอง 
Reducing Exposure to Secondhand Smoke 

 

Australia Smarter than Smoking 

Denmark Xhale.dk 

European Union Help 

Germany Smoke-free 

The Netherlands Smoke Alert 

United Kingdom Breathe 

United States Venomocity 
 

 
Australia iCanQuit 
Canada Quit Now& WIN 
Canada The Driven to Quit Challenge 
Denmark Xhale.dk 
England AOL Beauty 
England Smoke free MSN 
England Smoke free United 
England One-Way Street to Success 
England Stub it out together Yahoo Forum 
European Union Help 
Germany Smoke-free 
Israel SigiTabak 
New Zealand Quit Website 
New Zealand Txt2Quit Service 
Norway Happy Ending 
Singapore Kids Watch. Kids Learn. 
United States Become an EX 
United States The Quit Cash Challenge 
United States IM Ready 

 

Canada Campaign for a Smoke-free Ride 

European Union Help 

United States Respect my Ride 

United States My Smoke Free Story 
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ตารางท่ี 2 โปรแกรมการแทรกแซงแยกตามกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาในงานวิจัยต่างประเทศ (อังกฤษ) 

 

เน้นป้องกันเยาวชน (นักสบูหน้าใหม)่ 
Prevention: interventions aimed primarily at youth 

เน้นไปยังกลุ่มผู้ใหญ่ (ผู้สูบรายเดิม) 
Interventions aimed at adults 

มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดเปน็ช่วงอายุ 
General interventions aimed at all age groups 

 

กิจกรรมรณรงค์ 
1. School health education 
2. Restrictions on smoking in 
schools 
3. Clubs for non-smoking 
teenagers ('Smoke Busters' 
Clubs) 
4. Cessation programmes for 
teenagers 
 
สื่อรณรงค์ 
1. Mass campaigns 
 

 

กิจกรรมรณรงค์ 
1. Smokers' advice clinics 
2. Telephone 'Quit Lines' 
3. Brief advice from a GP 
4. Nicotine replacement  
therapy (NRT) 
 
สื่อรณรงค์ 
1. Paid mass media 
advertising campaigns 
 

 

กิจกรรมรณรงค์ 
1. Health warnings on 
cigarette packets 
 
สื่อรณรงค์ 
1. Media advocacy and 
creation of unpaid 
publicity 
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นอกจากนีเ้มื่อได้ศึกษาเกี่ยวกบัสื่อรณรงค์สาธารณะ (Mass Media) ที่มีเนือ้หาในการรณรงค์
ต่อต้านการบริโภคยาสูบในสหรัฐอเมริกาจากหลากหลายองค์กรตั้งแต่ปี 1990 – 2004 แสดงในตารางที่ 3    

 
 

ตารางท่ี 3 Campaigns in the United States, 1990–2004 
 

Associations 
 

State Adults 
Only 

Youth 
Adults 

Youth & 
Adults 

Other 

California Department of Health Services CA - - -√ GL BT 
Asian Americans 
Pregnant woman 
Hispanics  
African American 

Massachusetts Department of Public Health MA - - -√ No 
Kansas Health Foundation KS -√ - - No 
Florida Department of Health FL - -√ - No 
Partnership for a Health Mississippi MS - - -√ No 
Utah Department of Health UT - - -√ No 
Miniessota Partnership for Action Against Tobacco MN - -√ - No 
Oregon Department of Human Services OR - - -√ No 
Colorado Department of public Health and 
Environment 

CO - - -√ Hispanics 

Georgia Department of Human Resources GA -√ - - No 
Iowa Department of Public Health IA - - -√ No 
IIIinois Department of Public Health IL - -√ - No 
Michican Department of Community Health ME - - -√ Pregnant  
Partnership for a Tobacco Free Maine MI - - -√ No 
Montana Tobacco Use Prevention Programme MT - - -√ Native 

Americans 
Nebraska Health and Human Services NE - - -√ No 
Taxas Department of Health TX - - -√ Hispanics 
Vermont Department of Health VT - - -√ No 
America Lung Association of Alaska AK - - -√ Pregnant 

Native 
American 
 

Alabama Department of Public Health  AL -√ - - No 
Delaware Division of public Health DE -√ - - No 
Hawaii Department of Health HI - - -√ Asian 

Americans 
African 
Americans 

Idaho Department of Health and welfare ID - - -√ No 
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Associations 
 

State Adults 
Only 

Youth 
Adults 

Youth 
and 
Adults 

Other 

Indiana Tobacco Prevention and Cessation Agency IN - -√ - No 
Kansas Department Health and Environment KS - - -√ No 
New Jersey Department of Health and Senior 
Services 

NJ -√ - - No 

New Mexico Department of Health NM - - -√ Native 
Americans 

New York city Department of Health and Mental 
Hygiene 

NY -√ - - Hispanic 
African 
Americans 

Ohio Department of Health OH - - -√ No 
Rhode Island Department of health  RI -√ - - No 
Washington State Department of Health WA - - -√ No 
Arkansas Department of Health AR -√ - - African 

Americans 
Connecticut Department of Public Health CT - - -√ No 

Maryland Department of Health and Mental 
Hygiene 

MD - - -√ No 

New Hampshire Department of Health and Human 
Services 

NH - - -√ No 

Ohio Tobacco Use Prevention and Control 
Foundation 

OH -√ - - No 

Oklahoma State Department of Health OK - - -√ No 

South Dakota Department of health SD - - -√ No 

Virginia Tobacco Settlement Foundation VA - -√ - Pregnant 

West Virginia Department of health and Human 
Services 

WV - -√ - No 

Louisiana Department of health and Services LA -√ - - No 

Pensilvania Department of health PA - - -√ No 

Wisconsin Department of health and Family 
Services 

WI - -√ - No 

Wyoming Department of Health WY -√ - - No 
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พบว่าลักษณะของกลุ่มเปา้หมายในการใช้สื่อรณรงค์เพื่อใหเ้ข้าถึงได้ก าหนดตามมลรฐัที่อยู่อาศัย 
กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มเยาวชน และ อื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่ม เกย์ เลสเบียน ผู้แปลงเพศ อเมริกันชนเผ่า
(อินเดียน) อเมริกันเช้ือสายเอเชีย อเมริกันเช้ือสายอัฟฟริกา กลุ่มอเมริกันเช้ือสายละติน กลุ่มผู้หญิง
ตั้งครรภ์ 
 

เมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใช้สื่อณรงค์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกามีลักษณะเช่นเดียวกันกับของ
ประเทศออสเตรเลีย กล่าวคือในออสเตรเลียมีการสร้างสรรค์สื่อ/กิจกรรมรณรงค์ที่มีเป้าหมายไปที่กลุ่ม
คนพื้นเมืองอาธิ กลุ่มคนเช้ือสาย อะบอริจิน และจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยหลายๆงาน พบว่า
มีงานวิจัยจ านวนมากทีเดียวที่มีความพยายามศึกษามุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงหรืออ่อนไหวต่อ
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบอันอาจจะมีผลมาจากปัจจัยด้านสังคมหรือจิตวิทยาต่างๆ เช่น 
การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต  ความเช่ือ ทัศนคติ เป็นต้น เช่น งานของ Gould et. al (2012) ศึกษา
ในหัวข้อ ―Should anti-tobacco media messages be culturally targeted for Indigenous 
populations? A systematic review and narrative synthesis‖ ผลวิจัยที่ส าคัญแสดงไว้ว่าแม้ว่า
แคมเปญรณรงค์จะสามารถเข้าถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆได้ กล่าวคือเมื่อมีการประเมินการใช้สื่อจะพบว่าชน
กลุ่มน้อยเหล่านั้นสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของสื่อโดยพื้นฐานได้ (Generic Message) แต่ก็มีความ
จ าเป็นและดีกว่าหากพยายามจัดรูปแบบเนื้อหาของสื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมย่อยของพวกเขาเหล่าน้ัน (13) 
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ประเภทลักษณะเน้ือหาสาระของสื่อรณรงค์ (Message Types) 
 

จากการศึกษาในงานวิจัยของ Beudoin (2002) กล่าวว่า Goldman and Glantz 
(1998) ได้ท าการก าหนดกรอบของประเภทลักษณะเนื้อหาสาระของสื่อรณรงค์ (message type) เพื่อ
เป็นประ โยชน์ ใ ช้ ในการ ศึกษา เกี่ ย วกั บการโฆษณาเพื่ อต่ อต้านการสูบบุหรี่  (Anti-smoking 
advertisement) ไว้ 7 ประเภท(14) ได้แก่ 

 

1. Industry manipulation คือการศึกษาว่าบริษัทบุหรี่ทั้งหลายได้ใช้แนวทางใดในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายให้เห็นว่าบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่าดึงดูดให้ลอง อีกทั้งเนื้อหาการสื่อสารต้องท า
ให้กลุ่มเป้าหมายลมืนึกถึงหรอืมองข้ามอันตรายจากบหุรีไ่ปเสียดังนั้นเนื้อหาที่จะสื่อสารเพื่องัดข้อ
กับแนวทางที่บริษัทบุหรีใ่ช้ก็คือ การสื่อสารในลกัษณะที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเยาวชนให้
รู้สึกต่อต้าน ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่อีกต่อไป 

 

2. Secondhand Smoke บุหรี่มือสอง อีกแนวทางหนึ่งที่นิยมใช้และถูกมองว่ามีประสิทธิภาพใน
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย คือการให้เห็นถึงโทษภัยที่ผู้อื่นได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของ
ผู้วิจัยเอง โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวและบรรดาเด็กๆ  

 

3. Addiction การเสพติด เป็นแนวทางที่ได้ผลดีกับเยาวชนโดยเนื้อหาทีส่ื่อสารเปน็ความพยายามให้
เห็นว่า นิโคตินในบุหรี่เป็นสารเสพติดเมื่อสูบบุหรี่ก็เท่ากับติดยาเสพติดนั่นเอง 

 

4. Cessation การเลิกบุหรี่ เนื้อหาน้ีเหมาะแก่นักสูบผู้ใหญ่ที่ติดบุหรี่มาระยะหนึ่งแล้วต้องการเลิก
เพื่อสุขภาพและครอบครัว 

 

5. Youth access การเข้าถึงบุหรี่ส าหรับเยาวชน ในระยะหลังๆตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมาได้มีการ
เปลี่ยนจุดเน้นใหม่จากการใช้การโฆษณาที่มีเนื้อหาเน้นการเลกิบุหรี่มาเป็นการป้องกันนักสูบหน้า
ใหม่ ไม่ให้ลองหรือให้เข้าถึงบุหรี่ได้ยากข้ึน 

 

6. Consequence ผลร้าย เป็นการมุ่งเน้นที่การสื่อสารถึงโทษภัยที่น่ากลัวของบุหรี่ทั้งในระยะยาว
และระยะสั้นและพบว่าเนื้อหาที่แสดงถึงโทษภัยระยะยาวใช้ได้ผลกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กและ
เยาวชน ในขณะที่เนื้อหาที่แสดงถึงผลกระทบทางลบในระยะสั้นจะใช้ได้ผลกับเด็กและเยาวชน
มากกว่า 

 

7. Romantic Rejection การถูกปฏิเสธจากคนรัก เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การได้รับการปฏิเสธจาก
คนรักหริอกลุ่มเพื่อนฝูงที่ไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ 
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การศึกษาของ  Pechmann และ  Reibling (2000) ได้ศึกษาลักษณะเนื้อหาสาระของสื่อทีใ่ช้กับกลุม่
เยาวชน และสรุปแนวทางของเนื้อหาที่มีประสิทธิผลที่ใช้สื่อได้ใน 7 ลักษณะ (15) คือ 

 
1. เนื้อหาที่กล่าวถึงผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการสูบบุหรี่เช่น โรคมะเร็ง โรคปอดต่างๆ 

 

2. เนื้อหาที่กล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในระยะสั้น เช่น กลิ่นเหม็นของลมหายใจ กลิ่นไม่พึง
ประสงค์ที่ติดร่างกาย ความไม่สวยงามเช่นริมฝีปากคล้ า ใบหน้าหมอง หรือการไม่ได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน หรือคนรัก 

 

3. เนื้อหาที่กล่าวถึงกลวิธีที่บริษัทบุหรี่ใช้ในการชวนเช่ือให้เกิดการลอง เช่นการใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็น
ดารา นักแสดงที่เป็นที่ยอมรับ การสื่อสารช่องทางการเข้าถึงบุหรี่ให้แก่เยาวชน เป็นต้น 

 

4. เนื้อหาที่กล่าวถึงกลวิธีที่บริษัทบุหรี่ช้ีน าในข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้แก่เยาวชน เช่น นิโคตินในบุหรี่ 
ไม่ใช่สารเสพติดเป็นต้น 

 

5. เนื้อหาที่กล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ที่ไม่ใช่คนสูบบุหรี่โดยเฉพาะเด็ก 
 

6.  เนื้อหาที่กล่าวถึงการเป็นต้นแบบที่ไม่ดี เป็นผู้ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ไม่มีสุขอนามัยที่ไม่ดี 
 

7. เนื้อหาที่กล่าวถึงทักษะที่ดีในการรู้จักการปฏิเสธเมื่อมีการชักชวนให้ลองสูบ 
 

การศึกษาของ Langley et al (2013) ในหัวข้อ ลักษณะการใช้สื่อรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในอังกฤษที่ได้ศึกษาถึงเนื้อหาในสื่อโทรทัศน์ที่รัฐบาลอังกฤษใช้ในการรณรงค์ตั้งแต่ปี 2004 
จนกระทั่งปี 2010 ได้รวบรวมเนื้อหาที่ใช้ไว้ได้ 8 ลักษณะ (16) ได้แก่ 
 

1. เนื้อหาการเลิกบุหรี่ในผู้ใหญ่ 
2. เนื้อหาการเลิกบุหรี่ในเยาวชน 
3. เนื้อหาเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ส าหรับผู้ใหญ่ 
4. เนื้อหาเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ส าหรับเยาวชน 
5. เนื้อหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ หรือ เด็กเล็กที่ต้องแวดล้อมด้วยผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ 
6. เนื้อหาที่เกี่ยวกับผลกระทบจากควันมือสอง 
7. เนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมายการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
8. เนื้อหาที่เกี่ยวกับการต่อต้านอุตสาหกรรมยาสูบ 
 
อีกลักษณะหนึ่งของการจ าแนกประเภทลักษณะเนื้อหาสาระที่ใช้ในสื่อรณรงค์โดยนักวิจัยที่

หลากหลายแสดงไว้ในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ประเภทของลักษณะเน้ือหาสาระที่ใชส้ื่อในแคมเปญรณรงค์ 

Message type effects of tobacco control mass media campaigns 
 

Author Message Themes 
Davis et al (2011)(17) NHE (why to quit)-graphic, NHE (why to quit)-testimonial, HTQ, Al 
Dunlop et al (2008)(18) NHE-graphic, NHE-narratives, NHE, simulated 
Dunlop et al (2010)(19) NHE-narrative, NHE-informative 
Durkin et al (2009)(20) GRPs High Emotional and/or Testimonial(Majority NHE) 

GRPs Neither High Emotional or Testimonial (Mostly Al or Social Norms)  
Durkin et al (2011)(21) Higher Emotional-High Narratives 

Higher Emotional-Low Narratives 
Farrelly et al (2011)(22) NHE-Graphic only; 

NHE-Negative Emotion; 
NHE-Graphic & Negative Emotion; 
Neither Graphic nor Negative Emotion 

Langleben et al (2009)(23) argument strength 
Kang et al (2009)(24) high message sensation value 

 low message sensation value (MSV) 
Leshner et al (2009)(24)  NHE-reasons to quit;  NHE-Family Testimonial; NHE-Smoker Testimonial 

SHS;  NHE-Smokeless User Testimonial 
 
Mosbaek et al  (2007)(26) 

NHE-Graphic only; NHE-Negative Emotion; NHE-Graphic & Negative Emotion; 
Neither Graphic nor Negative Emotion 

Murphy-Hoefer et al 
2008)(27) 

argument strength)  

Niederdeppe et al( 2008)(28) high message sensation value 
low message sensation value (MSV) 

Rhodes et al (2008)(29) Social Norms, SHS-informative, NHE 
 NHE-SHS, AI 

Samu et al (2008)(30)  High fear NHE, Low fear AI 
Strasser et al ( 2009)(31) High MsgSens Value (MSV), High Argument Strength (AS) 

High MSV, Low AS 
 Low MSV, High AS 
 Low MSV, Low AS 

Vallone et al (2010)(32) HTQ ―EX‖ by Legacy Foundation HTQ ―Quit Assist‖ by Phillip Morris 
HTQ ―My Time to Quit‖ by Pfizer 

Vallone et al (2011)(33) HTQ ―EX‖ by Legacy Foundation 
 HTQ ―Quit Assist‖ by Phillip Morris 
HTQ ―My Time to Quit‖ by Pfizer 

Veer et al ( 2008)(34) HTQ (“self-liberating”) NHE (“consciousness-raising”) 

 
Note: AI, Anti-industry; HTQ, How-to-Quit; KTQ, Keep Trying to Quit; NHE, Negative Health Effects; SHS, 
Second-Hand Smoke 
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ช่องทางการรณรงค์ (Campaign Channels) 
 

ข้อเท็จจริงจาก National Cancer Institute: Tobacco Control Monograph แสดงไว้ว่า 
ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการโฆษณาและการส่งเสริมการขายรวมถึงรูปแบบการท าการตลาดของบริษัท
บุหรี่มีความส าคัญที่ต้องให้ความสนใจศึกษาด้วยสาเหตุหลายประการ(35) ดังนี้ 
 

1. รูปแบบการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือ การตลาดที่แตกต่างกันให้ผลที่แตกต่างกันใน
เรื่องของระดับการเปิดรับสารจากกลุ่มเป้าหมายในที่นี้คือผู้สูบบุหรี่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผล
กระทบที่แตกต่างไปในเรื่องของ ระดับของผลกระทบจากการสื่อสาร (Impact of media 
communication) ซึ่งผลกระทบนั้นมักจะวัดจาก ความจดจ าในแบรนด์ (Brand recognition) 
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ (Attitude toward smoking) และ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบ
บุหรี่ (Smoking Behaviour) 

 

2. การใช้การโฆษณาในหลากหลายรูปแบบช่องทางสามารถกระตุ้นให้เกิดการบริโภคยาสูบมากขึ้น 
โดยการโฆษณานั้นสามารถแบ่งแนวทางออกเป็นได้สองแนวทางส าคัญได้แก่ การโฆษณา
ทางตรงและการโฆษณาทางอ้อม ซึ่งการใช้การโฆษณาสองแนวทางนี้ร่วมกันจะส่งผลให้เกิด
บรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการยอมรับการสบูบหุรีข่องคนในสังคมได้มากขึ้นหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือการไม่ยอมรับต่อการสูบบุหรี่มีระดับความรุนแรงน้อยลง 

 

3. ภาวการณ์อิ่มตัวในการโฆษณาสื่อสาธารณะ (Mass Media) พบว่าการใช้ช่องทางการสื่อสารอืน่
ที่เฉพาะเจาะจงกว่ากล่าวคือการสื่อสารในรูปแบบอื่น เช่น การเป็นผู้อุปถัมภ์การกีฬา สมาคม 
ชุมชน ให้ผลในทางบวกมากกว่า 

 
เป้าหมายหลักของการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศใดก็ตามมีเป้าหมาย

เหมือนกันคือการรณรงค์นั้นจะต้องสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการสร้างสรรค์
เนื้อหาสื่อรณรงค์ที่สามารถเรยีกร้องความสนใจจากกลุ่มเปา้หมายได้ อีกทั้งการเลือกใช้ช่องทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมที่จะสามารถน าเนื้อหาสาระของสื่อที่สร้างสรรค์ไว้แล้วนั้นไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าบริษัทบุหรี่มีการใช้การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และ

การตลาดในหลากหลายช่องทางดังแสดงในตารางที่ 5 นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบ
ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญรณรงค์ ประเภทเนื้อหาสาระของแคมเปญและช่องทางรณรงค์ที่ประเทศต่างๆใช้
กันดังแสดงอยู่ในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 5 รูปแบบการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดของบรษิัทบุหรี ่

 
  

Types of Tobacco 
Advertising and 

Promotion 
Advertising and Promotion Newspapers , Magazines , Outdoor , Transit , Point of sale , Price discounts  

Promotional allowances—retail 
Promotional allowances—wholesalers  
Promotional allowances—other  
Sampling distribution , Specialty item distribution 
Specialty item distribution 
Public entertainment, Sponsorships , Direct mail , Endorsements and testimonials  
Coupons , Retail value added—bonus cigarettes  
Retail value added—noncigarette bonus  
Company Web site , Internet 
Telephone  

Others 
Advertising on the Package, Viral (or Stealth) Marketing, Video Games, Paid Placement in Movies 
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ตารางที่ 6 แคมเปญ ประเภทเนือ้หาสาระ และช่องทางการรณรงค์ของประเทศตา่งๆ 
 

Country Campaign Name Message Themes/Types Campaign Channels 
Australia Everyday Cigarette is 

doing you damage 
• Get quitting on today‖s agenda 
• Show damage in a new way 
• Tie damage to the act of smoking 

TV, radio, outdoor, bus and tram sides, 
web site, z-card fold out information 
sheets. Print ads, posters, launch events 

Canada Tobacco- The Truth Hurt Tobacco – The Truth Hurts (campaign tagline) 
• Smokers hurt more than just themselves 
• Secondhand smoke can harm non-smokers 
• Tobacco use is socially unacceptable 

Television 

France 
 

Obstacles -Provide smokers assistance in quitting by showing empathy about 
the difficulties. 

Television 

Philippines 
 

Please Don‖t Smoke -To raise awareness of the health risks of smoking to nonsmokers, 
enough to cause them to speak out. 

TV, print, posters, radio, brochures, table 
tents 

United 
Kingdom 

 

John Cleese – West 
Yorkshire Smoking and 
Health Trial 

-Provide reasons for smokers to quit 
-Support ex-smokers in the determination not to lapse 
-Convince parents that quitting would benefit for their children 

TV, radio, print, posters 

United 
Kingdom 

Break Free -Provide smokers added motivation for those who already want to 
quit. 
-Build self confidence among smokers who wish to quit but don‖t 
believe they can 
-Provide ongoing motivation to those who have already stopped 
-Denormalization 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) แคมเปญ ประเภทเน้ือหาสาระ และช่องทางการรณรงค์ของประเทศต่างๆ 
 

Country Campaign Name Message Themes/Types Media Channels 
United 
Kingdom 

Quit for Life Focus on the benefits of quitting in a positive upbeat, inspirational 
and supportive tone 

TV and radio (testimonials) 

United 
Kingdom 

Testimonials Increase motivation to quit by offering more reasons for quitting TV, radio, print advertising 

U.S./Arizona 
 

Chuck Provide assistance to smokers who want to quit TV, outdoor, radio, print 

United 
States 

Incredible Journey To educate pregnant women about the dangers of smoking while 
pregnant. 

TV supported with outdoor , print and 
radio 

United 
States 

You Have the Power 
 

Encourage pregnant women to take the initiative to quit smoking TV supported by outdoor, print and 
radio 

US/Arizona Telemundo/Telethon Encourage smokers to call for information about cessation, using 
the credibility of the TV network 

TV 

US/Arizona Univision/Behind the 
Scenes - Arizona Helpline 
 

To attract callers to the helpline through the credibility of the TV 
network 

TV supported by outdoor, print and 
radio 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) แคมเปญ ประเภทเน้ือหาสาระ และช่องทางการรณรงค์ของประเทศต่างๆ 
 

Country Campaign Name Message Themes/Types Media Channels 
United 
States 

- California‖s overall strategy is de-normalization. A variety of 
messages, refreshed on a regular basis 
seek to reach viewers with information about the tobacco industry, 
health effects, secondhand smoke, 
and how to quit 

TV, radio, public relations 

United 
States 
 

Baby in Playpen Increase awareness of dangers of secondhand smoke TV, radio, public relations 

United 
States 
 

Debi Health Effects TV, radio, public relations 

United 
States 
 

Victim/Wife Secondhand smoke, health effects TV, radio, public relations 

United 
States 

1 800 NOBUTTS Objective How to qui TV, radio, public relations 

United 
States 

Blue Print for Change 
 

Start talking to the majority of smokers want to quit and are 
interested in thinking about how to do it. 

TV, direct mail 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) แคมเปญ ประเภทเน้ือหาสาระ และช่องทางการรณรงค์ของประเทศต่างๆ 
 

Country Campaign Name Message Themes/Types Media Channel 
 United 
States 

Truth -Communicate health risks of secondhand smoke and build 
support for local ordinances concerning 
secondhand smoke 

TV, print, radio 

United 
States 

Smoke Free Generation 
 

-Provide smokers a sense of empowerment about their ability to 
quit smoking 

TV 

United 
States 

Rick Stoddard -Communicate health risks of smoking TV 

United 
States 

Restaurant -Communicate health risks of secondhand smoke and build 
support for local ordinances concerning 
secondhand smoke. 

TV 

United 
States 

Pam Laffin Documentary -To use credible testimonials to bring new health risk information 
about smoking to the public, 
specifically emphysema to viewers. 

TV 

United 
States 

Take it Outside Raise the public‖s awareness about the health risks of secondhand 
smoke for children. 

TV, radio, outdoor, print, information 
brochures 

United 
States 

Quitting Takes Practice Objective How to quit TV, billboards, print ads 

United 
States 

Quitline Secondhand smoke, heath risks, how to quit TV 
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ปัจจุบันได้มีนวัตกรรมช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมจากช่องทางในรูปแบบดั้งเดิมอย่างการใช้สื่อ
โฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อกลางแจ้งอย่างบิลบอร์ด กล่าวคือการใช้สื่อใหม่ (New Medias) 
ทางออนไลน์ อย่างเว็ปไชต์ แอพพลิเคช่ันทางสมารท์โฟน หรือแทบเบลต หรือแม้แต่ข่าวสารที่สื่อทางสื่อ
สังคมอย่าง ทวิตเตอร์ เฟสบุค ก็เป็นรูปแบบทีถู่กพัฒนาข้ึนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนในทั้งมิติของ
ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และความสามารถในการแพร่กระจายข่าวสารไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว 
และจากนวัตกรรมความเจริญในเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค WEB 2.0 นี้นักสาธารณสุขศาสตร์และผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งหลายในทุกประเทศจะได้พบทั้งความ
ท้าทายและโอกาสใหม่ๆจากการเกิดข้ึนของเทคโนโลยี WEB 2.0 นี้ ความท้าทายใหม่นั้นหมายรวมไปถึง
โอกาสที่บริษัทบุหรี่ทั้งหลายจะมีช่องทางหรือสื่อใหม่ที่ใช้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนได้เพิ่มอีกช่องทาง
หนึ่งอีกด้วย 
 

Flew (2008) ได้ให้ความหมายสื่อใหม่ไว้คือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการใช้สื่อดิจิทัล(36) ซึ่งสื่อใหม่นี้เป็นช่องทางที่สามารถสร้างเนื้อหาสาระที่
จะสื่อสารได้อย่างมากมาย รวมถึงสร้างโอกาสในการแบ่งปันเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูลระหว่างผู้คนได้
มากมายด้วย ซึ่งแตกต่างไปจากสื่อรูปแบบดั้งเดิมอย่าง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ ที่ลักษณะการ
สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อเป็นแบบ one to many กล่าวคือเนื้อหาข่าวสารถูกผลิตจากหนึ่งไปสู่คนจ านวนมาก 
ในขณะที่สื่อใหม่นี้สามารถถูกผลิตจากคนจ านวนมากไปสู่คนจ านวนมาก Many to Many(37)   
 

จากงานวิจัยของ Paek et al (2010) ให้ข้อมูลว่า ในจ านวนคนที่ท่องเว๊ปไซต์ สัดส่วนของกลุ่มคน
ช่วงอายุ 12-17 ปี เป็นกลุ่มช่วงอายุที่เข้าไปใช้เว๊ปไชต์ต่างๆมากที่สุด ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญที่บริษัทบุหรี่
ทั้งหลายจะใช้โอกาสนี้สร้างกลุ่มผู้สูบหน้าใหม่ให้เกิดข้ึนโดยเข้าหาจากช่องทางสื่อใหม่นี้เอง อย่างไรก็ตาม
ในมุมกลับก็ถือเป็นโอกาสทีส่ าคัญเช่นกันที่ทางฝั่งขององค์กรหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการรณรงค์ต่อต้านการสูบ
บุหรี่เองก็สามารถใช้ช่องทางหรือสื่อใหม่นี้เพื่อเป็นช่องทางรณรงค์เช่นกัน(38) จากงานวิจัยของ Peak และ
คณะอีกเช่นกันผลของงานวิจัยจากการเก็บตัวอย่าง คลิปวิดิโอที่ลงในยูทูป 934 คลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การต่อต้านการสูบบุหรี่ เมื่อท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่าสัดส่วนของเนื้อหาที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการรณรงค์เป็นดังนี้ ร้อยละ 20.6 เป็นเนื้อหาวัตถุประสงค์เพื่อปอ้งกันการเกิดนักสูบหน้า
ใหม่ ร้อยละ 65.7 เนื้อหารณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกและ ร้อยละ 8.2 เนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ได้รับควันมือสอง 

 

อย่างไรก็ดีในรายงานของ Centers for Disease Control and Prevention แสดงไว้ว่าช่องทาง 
สื่อใหม่นี้จะยังเป็นส่วนเสริมหรือส่วนเติมเต็มให้แก่ช่องทางในรูปแบบดั้งเดิม มิได้มาทดแทนเนื่องจากยัง
เป็นรูปแบบที่ใหม่มากซึ่งยังต้องใช้เวลาในการศึกษาถึงประสิทธิภาพของช่องทางอีกระยะหนึ่ง 
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จากตารางที่ 6 แสดงถึงแคมเปญรณรงค์สื่อสาธารณะเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประชาชนในประเทศต่างๆพบว่าล้วนแล้วแต่ใช้ช่องทางดั้งเดิมในการสื่อสารได้แก่  สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
กลางแจ้ง เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Freeman (2011) ที่ได้กล่าวไว้ว่าสื่อใหม่บน
ช่องทางออนไลน์จะถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแรงกับสื่อช่องทางดั้งเดิม (39) โดย Lancaster (2005) 
และ Newman (2011) ได้ให้ข้อมูลว่า ค าค้นบนสื่อใหม่ที่ถูกค้นหามากที่สุดในเรื่องของการสูบบุหรี่คือ
วิธีการ (how to) เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง(40, 41)  
 

สถานการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์และการใช้สื่อรณรงคก์ารควบคุมการบริโภคยาสบูที่

เกดิขึ้นในประเทศไทย  

 
ประเทศไทย (Domestic Level, Thailand) 
 

เฉกเช่นกับในต่างประเทศ ประเทศไทยมีโครงการรณรงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ อย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 7 การรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ในประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งสามารถสรุปวิเคราะห์แยกตามประเด็นศึกษาในกรอบแนวคิด ดังนี้ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ (Responsible Organization) วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายการรณรงค์ 
(Objectives and Target Audience)  ชนิดของข่าวสาร (Message Type) และช่องทางการ
รณรงค์ (Campaign Channel) และแพล็ตฟอร์มของสื่อ (Media Delivery Format)
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ตารางที7่ โครงการการรณรงค์เกี่ยวกบับุหรีใ่นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2560 

ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

Above the Line 
(ABL) 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์  
พิษภัยบุหรี่ บุหรี=่ยา
เสพติด 
พ.ค.-ก.ย. 2556 

สสส. ลดการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่วัย
ผู้ใหญ่ (Adult smoker) Gen X 
อายุ 40 ปีขึ้นไป  

Informative, Emotion (Fear), NHE 
บุหรี่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรง Slogan 
บุหรี่=ยาเสพติด 
 

Air War 
สื่อโฆษณา 
TVC 
Newspaper 
Bus Side 
Radio 
Billboard 
ประชาสัมพันธ์ 
Tie- In & TV Screen 

- 

ABL โครงการรณรงค์ ควัน
บุหรี่มือสอง ควันบุหรี่
ท าร้ายทุกคน 
ก.ย.-ธ.ค. 2556 

สสส. -ลดการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรีวัย
ผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ (Adult smoker) 
อายุ 40 ปีขึ้นไป  
-ชักชวนให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ควันบุหรี่ช่วยรณรงค์เพื่อการเลิกสูบ
บุหรี่เพื่อสุขภาพตนเอง 

กระตุ้นจิตส านึกภายในใจของกลุ่มเป้าหมาย  
(consciousness-raising) โดยใช ้อารมณ์
ความรู้สึกผิด (Emotion , Guilty), NHE  
พิษร้ายแรงของบุหรี่ และผลกระทบของควัน
บุหรี่ที่มีต่อผู้ที่ไม่ได้สูบ 
Slogan: ควันบุหรี่มือสอง ควันบุหรี่ท าร้ายทุก
คน 
 

Air War 
สื่อโฆษณา 
TVC 
Newspaper 
Billboard 
ประชาสัมพันธ์ 
News scoop 
Backdrop in TV 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

BTL กิจกรรมอบรมหัวข้อ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย – ขยายข่าวให้
มีพลัง เม.ย. 2556 

มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบ
บุหรี่ 

ภาคีเครือข่ายจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายครูเพือ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ เครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพฯ ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ และ
ส านักทันตสาธารณสุข 

ประเภท informative & narrative 
ข้อความสื่อสาร: สังคมปลอดบุหรี่ 

 Ground War กิจกรรม
อบรม 

BTL กิจกรรมมหกรรม
เยาวชนเน่ืองในวันงดสูบ
บุหรี่โลก ครั้งที่ 1 ตอน 
“หายใจได้เต็มปอด” 
พ.ค. ปี พ.ศ. 2557 

มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบ
บุหรี่. 

ลดการสูบุหรี่ของเยาวชน ประเภท informative & narrative   
Let‖s Breath แค่เลิกสูบบุหรี่ก็หายใจได้เต็ม
ปอด, 
Rationale (why to quit) 

 Ground War นิทรรศการ
ความรู้ เรื่อง พิษภัยของ
บุหรี่ และกลลวงของ
ธุรกิจยาสูบ บูทตรวจ
สุขภาพ, การแสดงจาก 
เยาวชน  

BTL กิจกรรมการขยาย
เครือข่ายสู่ ป้อมยาม
ต ารวจ ที่ท าการก านัน - 
ผู้ใหญ่บ้าน และบ้าน
ปลอดบุหรี่ ก.พ. 2557 

มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบ
บุหรี่ 

เครือข่ายชุมชมผ่านต ารวจ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านสู่ครัวเรือน 

ประเภท informative & narrative ข้อความ
หลักต ารวจสู่ก านันผู้ใหญ่บ้านสู่ชุมชนสู่
ครัวเรือน   

 Ground War กิจกรรม
การแสดงละครต่อต้าน
บุหรี่ 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

BTL & ABL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABL 
 
 
 
 
 
 

การจัดประชุมวิชาการ
บุหรี่และสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 
28-30 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง "เพิ่มภาษีบุหรี่ ลด
คนสูบ ลดคนตาย 
(Raising Tobacco 
Taxes Reduces 
Smoker and Death)" 
 
 
 
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ชุดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยเพื่อการควบคุม
ยาสูบปี พ.ศ.2555- 
2557 

ศจย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศจย. และ 
สสส 

1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการและประสบการณ์
การดาเนินงานควบคุมยาสูบของ 
ภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ 
2. เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน 
3. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือใน
การควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล 
องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ 
ภาคเอกชนและประชาชน 
 
 
หลากหลายแบ่งออกเป็นหลาย
หมวดเช่น เพื่อการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเฝ้าระวัง
อุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและสังคม  หรือควบคุม
ยาสูบในกลุ่มเยาวชน 

Informative: AI 
ข้อความหลัก"เพิ่มภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคน
ตาย (Raising Tobacco Taxes Reduces 
Smoker and Death)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภท informative  

Air War สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air War สื่อสิ่งพิมพ์ 
หนังสือชุด 

Ground War นิทรรศการ 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

BTL  "มหกรรมวิชาการ ฟ้า
ใส" ครั้งที่ 1 เรื่อง "The 
Changing of 
Cigarettes" 

สสส. 1.ช่วยเผยแพร่ความรู้ในการเลิกบุหรี่
ให้ประชาชนสามารถเลิกได้ส าเร็จ 
ภาระงานของคลินิกฟ้าใสมีทั้งงาน
เผยแพร่ อบรม 2. 2.และให้ความรู้
กับผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
ในการเลิกบุหรี่ให้ประชาชนสามารถ
เลิกได้ส าเร็จ 

ประเภท informative,  
Rationale: why to quit,   Emotion: Quit 
assisted, Cut down to Quit (CDTQ)  

 Ground War การประชุม
วิชาการ และตั้ง Quit 
Line 

 
ABL 

 
โครงการรณรงค์  
พิษภัยบุหรี่ ถึงคนสูบ
บุหรี่  
พ.ค.-ก.ย. 2558 

 
สสส. 

 
ป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ (Prevent 
initiation of tobacco use) และ 
ลดการสูบของผู้สูบเดิมวัยผู้ใหญ่  
Gen X (Reduce tobacco use of 
adult smoker)  

 
กระตุ้นจิตส านึกภายในใจของกลุ่มเป้าหมาย  
(consciousness-raising) โดยใช้อารมณ์
ความรู้สึกผิดและความรัก (Emotion:  Guilty 
& Love) 
Slogan: 
พิษภัยบุหรี่ ถึงคนสูบบุหรี่  
 

 
Air War 
สื่อโฆษณา 
TVC 
Newspaper 
Bus Side 
Radio 
Billboard 
Cinema 
ประชาสัมพันธ์ 
Tie- In & TV Screen 

 
- 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

BTL & ABL การจัดประชุมวิชาการ
บุหรี่และสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 
27-29 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง “หนุนกฎหมาย
บุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตคนไทย” 

ศจย. 1.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์
การด าเนินงานควบคุมยาสูบของ 
ภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ 
2. เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน 
3. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือใน
การควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล 
องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ 
ภาคเอกชนและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informative: AI 
ข้อความหลัก 
“หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคน
ไทย” 

Air War สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

Ground War นิทรรศการ 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

ABL โครงการรณรงค์  
พิษภัยบุหรี่ – 
ผลกระทบต่อคนรอบ
ข้าง 
พ.ค.-ก.ย. 2559 

สสส. ลดการสูบของผู้สูบเดิมวัยผู้ใหญ่  
Gen X (Reduce tobacco use of 
adult smoker) และลดผลกระทบ
ต่อคนรอบข้าง (SHS) 

กระตุ้นจิตส านึกภายในใจของกลุ่มเป้าหมาย  
(consciousness-raising) โดยใช ้อารมณ์
ความรู้สึกผิด (Emotion , Guilty)  
พิษร้ายแรงของบุหรี่ และผลกระทบของควัน
บุหรี่ที่มีต่อคนรอบข้าง 
Slogan: ควันบุหรี่ท าร้ายทุกคน 

Air War 
สื่อโฆษณา 
TVC 
Newspaper 
Bus Side 
Radio 
Billboard 
Cinema 
Digital 
ประชาสัมพันธ์ 
Tie- In & TV Screen 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

ABL & Below the 
Line (BTL) 

โครงการประชารัฐร่วม
ใจ ปลอดภัยยาเสพติด 
เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 
9 ครองราชย์ 70 ปี 
พ.ศ. 2559 

ปปส. 
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ระดับ
จังหวัด 

ประชาชน ชุมชน และเยาวชน ให้
รับรู้และเห็นถึงความส าคัญของวัน
ต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือ
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของ
คนในชาติ และร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้หมดไป 
 

กระตุ้นจิตส านึกภายในใจของกลุ่มเป้าหมาย  
(consciousness-raising) โดยใช ้อารมณ์รัก
สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ 
,Emotion (Love) 

Air War     
สื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 

Ground War กิจกรรม 
เช่น -การจัดนิทรรศการ
และการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับโทษภัยของยา
เสพติด จากหน่วยงาน
ต่างๆ 
-การแสดงของชมรม TO 
BE NUMBER ONE  
-การมอบเกียรติบัตรบัตร
แก่หน่วยงานที่สนับสนุน
งบประมาณเก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และบุคคลที่มี
ผลงานด้านยาเสพติด
ดีเด่น 
-กิจกรรมเผาบุหรี่ เป็นต้น 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

Below the Line 
(BTL) 
 

โครงการรณรงค์ THE 
HERO Season 2 
ปริญญาเปลี่ยนโลก ที่
จัดต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 
วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ 
2559 

a day และ 
สสส. 

ลดการสูบของผู้สูบเดิม นิสิตและ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

สร้างแรงบันดาลใจโดยกระตุ้นจิตส านึกภายใน
ใจของกลุ่มเป้าหมาย  (self-liberating and 
consciousness-raising) 

Air War     
ประชาสัมพันธ์ 

Ground War งาน
นิทรรศการ 

BTL กิจกรรมบุญบั้งไฟร่วมใจ
รณรงค์ท าบ้านปลอด
บุหรี่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
พค 2559 

รพ.สต.
หนองบัว
พรม ร่วมกับ
มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบ
บุหรี่ 

ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้
ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ และการท า
บ้านให้ปลอดบุหรี่  

ประเภท informative และ Emotion: Love 
และ Rationale: why to quit  

 Ground War กิจกรรมจัด
เดินขบวนรณรงค์รอบ
หมู่บ้านถือป้ายข้อความ
ประชาสัมพันธ์ที่คนใน
ชุมชนร่วมกันคิดและแต่ง
ข้อความขึ้นมาเอง 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

ABL & BTL กิจกรรมจัดอบรม "DJ 
เยาวชน ร่วมต้านบุหรี่" 
พค ปี 2559 

สถานี
วิทยุกระจาย
เสียงแห่ง
ประเทศไทย 
จังหวัด
สุรินทร์ 
ร่วมกับ
มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบ
บุหรี่ 

เพื่อเป็นการอบรมแกนน าเยาวชน 
Gen Z ให้เป็นดีเจเยาวชนรุ่นใหม่ 
และปกป้อง Gen Z จากบุหรี่ ให้
เยาวชนช่วยปกป้องเยาวชน รวมถึง
สร้างแกนน า  ในจังหวัดสุรินทร์ 

Gen Z Gen Strong  : ไม่สูบ 
โดยใช้บุคคลต้นแบบของเยาวชนในการเป็น
แกนน า 

Air War     
ประชาสัมพันธ์ 

Ground War กิจกรรม
อบรม 

ABL & BTL โครงการ Gen Z Gen 
Strong ไม่สูบ เน่ืองใน
วันงดสูบบุหรี่โลก 2559 

มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบ
บุหรี่ ร่วมกับ
หลายภาค
ส่วน อาทิ 
โรงพยาบาล 

ป้องกันและลดนักสูบหน้าใหม่
โดยเฉพาะ  Gen Z 

ค าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก “Gen Z strong ไม่
สูบ” และ“ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลด
โรค” (Get ready for plain packaging) 

Air War     
ประชาสัมพันธ์ 

Ground War กิจกรรม 
ต่างๆ เช่น การจัด
นิทรรศการโทษและพิษ
ภัยของบุหรี่  การให้เด็ก
นักเรียน ร่วมกันเขียน
ข้อความให้ก าลังใจหรือ
ร้องขอให้คนในครอบครัว
เลิกสูบบุหรี่ 
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ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

BTL & ABL การจัดประชุมวิชาการ
บุหรี่และสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 
27-29 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง นโยบายควบคุม
ยาสูบ กับ เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs)”( Tobacco 
Control Policies and 
Sustainable 
Development Goals) 

ศจย. 1.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์
การด าเนินงานควบคุมยาสูบของ 
ภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ 
2. เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน 
3. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือใน
การควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล 
องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ 
ภาคเอกชนและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informative: AI 
 

Air War สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

Ground War นิทรรศการ 
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หมายเหตุ AI: Anti-industry; NHE: Negative Health Effects; SHS: Second-Hand Smoke, ABL: Above The Line, BTL: Below The Line 

ช่องทางการ
รณรงค์ 
Campaign 
channel 

ชื่อแคมเปญ 
Campaign Name 

ผู้รณรงค์/
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และ กลุ่มเป้าหมาย 
(Target Audiences) 

ประเภทเนื้อหาสาระสื่อสาร 
(Message Type/ Theme) 

ประเภท/ช่องทางสื่อ 
(Media 
channel/Type) 

กิจกรรมและอืน่ๆ 
Activities & Other 

BTL การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การผลิตสื่อรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ Gen Z 
Academy : Young 
media producer“
คลิปแบบไหน โดนใจ 
GenZ ใคร ๆ ก็ Like 
ใคร ๆ ก็แชร์” กพ 
2560 

มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบ
บุหรี่ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน
จังหวัดล าพูน  ให้เป็นผู้น าด้านการ
คิด การผลิตสื่อ Social Media ใน
ประเด็น รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ด้วยตัวเอง  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

ประเภทกระตุ้นจิตส านึกภายในใจ (self-
liberating and consciousness-raising) 
ข้อความ GenZ Gen Strong 

 Ground War กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

BTL & ABL โครงการจิตอาสาพลัง
แผ่นดิน กิจกรรมเดินว่ิง
สังคมสดใสด้วยหัวใจ
อาสา Run for Love 
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 

ปปส.  เป็นการป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ 
(Prevent initiation of tobacco 
use) โดยใช้กิจกรรมการออกก าลัง
กายของครอบครัวเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์แทนการสูบ
บุหรี่ 

ประเภทกระตุ้นจิตส านึกภายในใจ (self-
liberating and consciousness-raising) ให้
ขึ้นมาลด ละการสูบบุหรี่ด้วยตนเองและการใช้
ต้นแบบเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือ
คนในครอบครัวที่มีประสบการณ์ด้านการสูบ
บุหรี่ (Smokeless User and Family 
Testimonial) 

Air War สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

Ground War กิจกรรม
เดินว่ิง 
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จากตารางที่ 7 ข้างต้นพบว่าหน่วยงานหลักซึ่งมีบทบาทเด่นชัดต่อสาธารณชน ในด้านภาพลักษณ์
ของการเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนโครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ต่างๆในประเทศ
ไทย  4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ศูนย์วิจัยและการจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และ 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยสามารถวิเคราะห์แยกตามประเด็นในกรอบแนวคิดได้ดังนี้  

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด ปปส. ได้น ามติเรื่องวัน
ต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ก าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน
ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งหมายรวมถึงบุหรี่ โดยเริ่มต้นจัดโครงการรณรงค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 
เป็นต้นมา มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณให้กับหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะ
ภาครัฐในการด าเนินโครงการเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ โดยมีลักษณะของโครงการดังนี้ 

ในแต่ละปี จะมีการคัดเลือกศิลปิน นักร้อง นักแสดง พิธีกร นักกีฬา หรือผู้ที่มีช่ือเสียงมาเป็นบุคคล
ต้นแบบ (Idol) ร่วมเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เยาวชน และผู้สูบบุหรี่ให้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรู้จัก
โทษและพิษภัยจากยาเสพติดผ่านสื่อสาธารณะ (Air War) ต่างๆ อาทิ โฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุการ
ให้สัมภาษณ์ การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดนิทรรศการ , ป้ายไวนิล, Standee และโปสเตอร์โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิม
พระเกียรติรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 70 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ส่วนใหญ่สื่อที่ใช้จัดเป็นแพล็ตฟอร์ม
ของสื่อประเภท Above the Line และมักใช้บุคคลต้นแบบที่เป็นผู้มีช่ือเสียง (Idol) น าส่งข้อความหลัก
เนื้อหาสาระในการสื่อสาร (Message Type/Theme) ประเภท informative การให้ข้อมูลเพื่อให้ตระหนัก
ถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่ เช่น NHQ: why to quit, testimonial, negative emotion, AI: anti-industry 
กระตุ้นจิตส านึกภายในใจของกลุ่มเป้าหมาย (consciousness-raising) โดยใช้ความรู้สึกในทางบวก 
(positive emotion , Love) เช่น ความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักประเทศชาติ ความรัก
ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อความหลักเนื้อหาสาระในการสื่อสาร  (message type) ที่ใช้ใน
โครงการรณรงค์ต่างๆในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  ทั้งนี้มักระบุวัตถุประสงค์ (Objectives) 
และกลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences) เป็น ป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ (Prevent initiation of tobacco 
use) และ ลดการสูบของผู้สูบเดิม (Reduce tobacco use via assisting tobacco users in quitting) 
ซึ่งตรงกับ ที่ได้แสดงการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของการแทรกแซง (Interventions) เพื่อการรณรงค์ควบคุมการ
บริโภคยาสูบของประชาชนในประเทศอังกฤษในงานวิจัยของ Reid (1996)(12) 
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นอกจากนี้ ปปส. ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดโครงการรณรงค์ โดยใช้สื่อหรือกิจกรรมอื่นๆ แบบ 
Ground War เช่น กิจกรรมเดิน-ว่ิง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา Run For Love ที่จัดต่อเนื่องมาเปน็ครั้งที ่7 
ในปีพ.ศ. 2559 ในโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน  เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นแพล็ตฟอร์มของสื่อ ประเภท Below 
the Line น าส่งเนื้อหาสาระหลักในการสื่อสาร (message type/theme) ประเภทกระตุ้นจิตส านึกภายใน
ใจ (self-liberating and consciousness-raising) ให้ลุกข้ึนมาลด ละการสูบบุหรี่ด้วยตนเอง และการใช้
ต้นแบบเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือคนในครอบครัวที่มีประสบการณ์ด้านการลด ลดการสูบบุหรี่ 
(Smokeless User and Family Testimonial) เป็นต้น   

2.  ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มักใช้สื่อสาธารณะ (Air War)   ต่างๆเป็นสื่อหลักในการส่งสาร เช่น 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ชุดองค์ความชุดการควบคุมยาสูบในกลุ่มเยาวชน อาทิ “Project 
Ex” ช่วยวัยเรียนเลิกบุหรี่ โดย ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนาและคณะ (สนันสนุนทุนวิจัยโดย 
ศจย.) ทั้งนี้จัดเป็นแพล็ตฟอร์มของสื่อประเภท Above the Line น าส่งข้อความเนื้อหาสาระหลัก 
(Message Type) ประเภทให้ข้อมูล (informative) เช่น NHQ: why to quit,  negative 
emotion, และ Quit Assist  เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อความหลักเนื้อหาสาระ (message 
type) ที่ใช้ในโครงการรณรงค์ต่างๆในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  ทั้งนี้มักระบุ
วัตถุประสงค์ (Objectives) และกลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences) เป็น ป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ 
(Prevent initiation of tobacco use) โดยเฉพาะเยาวชน (Youth) ดังเช่นงานวิจัยของ  Reid 
(1996) มากกว่าเน้นการลดผลกระทบต่อผู้สูบบุหรี่มือสอง  (Reduce exposure to 
secondhand smoke) 

นอกจากนี้โครงการรณรงค์ของ ศจย. และ สสส. ยังใช้สื่อหรือกิจกรรมอื่นๆ ประเภท Ground War 
เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยด้านการ
ต่อต้านการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจัดเป็นแพล็ตฟอร์มของสื่อ 
ประเภท Below the Line น าส่งข้อความเนื้อหาสาระหลัก (message type) ประเภท ประเภทให้ข้อมูล 
(informative) เช่น NHQ: why to quit,  negative emotion เป็นต้น  ทั้งนี้มักระบุวัตถุประสงค์ 
(Objectives) และกลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
และประสบการณ์การด าเนินงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน เพื่อเช่ือมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/
สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน  
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นอกจากนี้ สสส. ยังมีบทบาทในการสนับสนุนองค์กรเอกชนในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เช่น 
โครงการรณรงค์ นิทรรศการ THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก ที่จัดโดย a day และ สสส. ที่จัด
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี พ.ศ 2559 ทั้งนี้จัดเป็นแพล็ตฟอร์มของสื่อประเภท Below the Line  น าส่ง
ข้อความเนื้อหาสาระหลัก (Message Type) ประเภท สร้างแรงบันดาลใจโดยกระตุ้นจิตส านึกภายในใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  (self-liberating and consciousness-raising) และความภาคภูมิใจในตนเอง (positive 
emotion: proud) ให้ลุกข้ึนมาเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับการใช้ข้อความในการรณรงค์ใน
สหรัฐอเมริกา เช่น Quit Assist by Phillip Morris และ My Time to Quit by Pfizer  

 

3. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีบทบาทเด่นชัดด้านการจัดกิจกรรม Ground War ต่างๆ เช่น 
การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ กิจกรรมแสดงละครต่อต้านการสูบ
บุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถ่ิน ทั้งนี้จัดเป็นแพล็ตฟอรม์ของสือ่
ประเภท BL (Below the line) โดยได้มีการใช้สื่อ Air War บ้างในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ   

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากการทบทวนสถานการณ์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมและสือ่รณรงค์การควบคุมการ
บริโภคยาสูบทั้งจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และจากประเทศไทย
เอง สามารถกล่าวได้ว่าทิศทางของการรณรงค์เป็นไปในลักษณะเดียวกันในหลายมิติตามกรอบการศึกษา 
กล่าวคือ กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการรณรงค์จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มหลักๆสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มเด็ก
และเยาวชนวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่เข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่ กลุ่มผู้ใหญ่วัตถุประสงค์เพื่อให้ลด ละ 
เลิก การสูบ และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของผู้อื่นทั้งในแง่ของผลเสียต่อสุขภาพและความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและจิตใจ นอกจากสามกลุ่มหลักนี้ยังมีกลุ่มเป้าหมายในลักษณะของการใช้เกณฑ์
อื่นๆที่ไม่ใช่เกณฑ์ของสถานนะการสูบ เช่นโอกาส ความเสี่ยงหรือความเปราะบางที่จะเข้ามาเป็นผู้สูบ
ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยในแต่ละประเทศน้ันๆ หรืออาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะรณรงค์ตามเขตทางภูมิศาสตร์ 
เป็นมลรัฐ หรือจังหวัดเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกับประชาชนในทุกๆกลุ่มที่มีโอกาสสูบบุหรี่นั่นเอง 
 

ในส่วนของข้อความเนื้อหาสาระหลักที่ใช้ในการจัดกิจกรรมหรือสื่อที่ใช้เพื่อการณรงค์ก็จะถูก
น ามาใช้ในหลากหลายลักษณะหากแต่สามารถแบ่งออกเป็นสองแนวทางใหญ่ๆได้แก่เนื้อหาที่มีลักษณะเชิง
บวก เช่น ข้อดีของการเลิกบุหรี่ การให้ก าลังใจ เป็นต้นและลักษณะเนื้อหาเชิงลบ เช่น ผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่ทั้งในระสั้นหรือยาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่มีความพยายามในการศึกษาว่าข้อความ
เนื้อหาสาระในลักษณะใดที่มีประสิทธิภาพในการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสมกว่ากันอีกด้วย 

ทางด้านของช่องทางการรณรงค์ในแต่ละประเทศพบว่ามีการใช้ที่หลากหลายทั้งในช่องทางการ
รณรงค์ Above the line และ Below the line แต่อย่างไรก็ดีในทุกๆประเทศจะมุ่งเน้นไปที่ช่องทาง



42 

 

แบบดั้งเดิมอย่างมาก ได้แก่ ทางโทรทัศน์ วิทยุ และ บิลบอร์ด ช่องทางสื่อใหม่เช่นทางออนไลน์ แม้ว่าจะ
แพร่หลายหากแต่ก็ไม่ใช่ช่องทางสื่อหลักที่ใช้ในการรณรงค์ อีกทั้งแม้ว่าจะมีกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลาย
พอสมควรก็ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่จะสามารถเสริมแรงสนับสนุนการใช้สื่อรณรงค์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยขอ
เสนอแนะแนวทางที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กิจกรรมหรือสื่อรณรงค์การควบคุมการบริโภค
ยาสูบของไทยที่จะด าเนินต่อไปในอนาคตดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

 

1.  ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2559 โครงการรณรงค์ต่างๆ ส่วนใหญ่ยังมิได้ได้มีการก าหนด  segment ที่

เจาะจงช่วงอายุอย่างชัดเจน เช่น Generation Z – Generation Y ตอนต้นระหว่าง 8-15 ปี  

โดยปัจจุบันมักมุ่งไปที่เยาวชนชายที่สูบบุหรี่ในกลุ่มช่วงอายุ 15-23 ปี มากกว่าการมุ่งไปที่การ

ป้องกันเยาวชนที่อาจเป็นนักสูบบุหรี่หน้าช่วงอายุต่ าว่า 15 ปีลงมา อาทิ โครงการ THE HERO  

Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก ของ สสส.  และ งานวิจัย “Project Ex” ช่วยวัยเรียนเลิกบุหรี่ 

โดย ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนาและคณะ ได้รับทุนวิจัยจากศูนย์ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพือ่

การควบคุมยาสูบโดยในงานวิจัย project Ex ได้ก าหนดกลุ่มเป้หมายการรณรงค์เป็นเยาวชนชาย

อายุ 15-18 ปี(42) ทั้งๆที่ผลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรไทยโดยส านักงาน

สถิติแห่งชาติในปีพ.ศ. 2557  ที่พบว่าอายุของนักสูบหน้าใหม่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผล

ส ารวจเปิดเผยว่าเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 15.6 ปี ซึ่งเป็นอายุที่น้อยกว่าปีพ.ศ. 2554 

ที่เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 16.2 ปี และที่น่าตกใจมากข้ึนคือผลการส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุข

ชุมชน พ.ศ. 2558 ที่เปิดเผยว่าในปีพ.ศ. 2558 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 8 ปี 

ดังนั้นเยาวชนช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปีจึงควรเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่และในล าดับแรกๆส าหรับการ

รณรงค์เพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่(43)  

 
นอกจากนี้ การก าหนดเป้าหมายในกลุ่มเยาวชนในประเทศไทยยังมิได้มีการก าหนด segment ที่

เจาะจงในประเภทของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ โรงเรียนอาชีวศึกษา หรือ
ระดับอุดมศึกษา โดยปัจจุบันมักมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เช่น โครงการรวมพลังจัดการ
ความรู้เพื่อควบคุมยาสูบในสถานศึกษา โดย ดร. สุนิดา ปรีชาวงษ์และคณะ(44) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา อาจมีแรงจูงใจ (Motivation) ที่แตกต่างกันในการ
สูบบุหรี่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ตามหลักการของ Maslow 
Hierarch of Needs อาทิ ความต้องการด้านความรักและการยอมรับที่แตกต่างกัน   
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 ดังนั้นควรมีการระบุ sub-segment ของกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนให้มีความเจาะจงมากข้ึน เช่นระบุช่วงอายุในกลุ่ม Generation Range ช้ันสังคม ประเภท
สถานศึกษา เช่น โรงเรียนอาชีวศึกษาและเจาะจงเยาวชนที่ช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี   

 

2. ด้านประเภทของข้อความ (Message Type) โครงการรณรงค์ต่างๆในประเทศไทยมักมุ่งสื่อสาร
โดยมักใช้บุคคลต้นแบบที่เป็นผู้มีช่ือเสียง (Idol) น าส่งข้อความ (Message Type) ประเภทต่างๆ 
เช่น informative เช่น why to quit, testimonial, emotion มากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจ
โดยกระตุ้นจิตส านึกภายในใจของกลุม่เปา้หมาย (self-liberating and consciousness-raising) 
ให้ลุกขึ้นมาเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงควรพิจารณาเพิ่มโครงการรณรงค์ที่มีวัตถุประสงค์
ดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ เป็นหัวหน้าครอบครัวและสูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาเหยื่อควันบุหรี่มือสอง (SHS: Second hand Smoker) ได ้

 

3. ด้านการเสริม impact ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ องค์ประกอบของการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีหลายองค์ประกอบด้วยกันได้แก่ สื่อ ความสอดคล้องกันใน
เนื้อหาสาระของสื่อ การออกแบบแผนการสื่อสารให้สอดคล้องกันในทุกเครื่องมือการสื่อสาร (45) 

การใช้สื่อสาธารณะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามให้ผลจ ากัดแค่เพียงการสร้างการตระหนักรับรู้ 
หากแต่เมื่อต้องการผลของการเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์มีความจ าเป็น
จะตอ้งใช้กิจกรรมรณรงค์ร่วมด้วยอย่างสม่ าเสมอ และส าคัญที่สุดการรณรงค์นั้นทั้งในส่วนของ 
ABL และ BL ต้องสอดคล้องเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน การทบทวนครั้งนี้พบว่าในโครงการรณรงค์
หนึ่งๆส่วนใหญ่ มักจะใช้สื่อหลักในแพล็ตฟอร์มใดแพล็ตฟอร์มหนึ่งเช่น เน้นใช้ Air War,  Above 
the Line  (ABL) หรือ Ground War,  Below the Line  (BTL) โดยมีการใช้การสื่อสารแบบ
บูรณาการบ้างแต่เป็นลักษณะของการใช้ Air War เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Ground War 
เช่น โครงการ โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน กิจกรรมเดินว่ิงสังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา Run for 
Love ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 และ การจัดประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 
27- 29 กรกฎาคม 2559“นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” 
เป็นต้น ดังนั้นควรใช้หลักการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคือจัดสรรให้มีการใช้ทั้งสื่อ 
Air War,  ABL และ Ground War,  BTL ร่วมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อของกลุ่มเป้าหมาย  

4. สืบเนื่องจากด้านการเสริม impact หรือศักยภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์  
Pickton and Boderrick (2015) ได้กล่าวถึงหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการประการ
หนึ่งคือนักสื่อสารการตลาด ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ท าการรณรงค์ เมื่อต้องรณรงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะต้องให้ความส าคัญไปที่กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์เสียก่อนว่าพวกเขามีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อในรูปแบบใดเพื่อที่จะสามารถด าเนินกลยุทธ์ ยุทธวิธี ที่จะเข้าถึงและสร้างสรรค์เนื้อหา
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สาระการสื่อสารที่ตรงใจ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ันได้ดีที่สุด( 46)  จึงขอเสนอแนะว่า
ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายในทุกโครงการรณรงค์  
 

5. ด้านรูปแบบของความร่วมมือในการรณรงค์ระหว่าง 4หน่วยงานที่มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่กับภาคเอกชน ยังมีจ านวนน้อยอยู่ เช่น โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน กิจกรรมเดินว่ิง
สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา Run for Love ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 ระหว่าง สสส. และ a day ดังนัน้
จึงควรเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการช่วยรณรงค์หัวข้อที่เป็นวาระแห่งชาติให้มากข้ึน โดย
ภาครัฐอาจจัดให้มีสิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรม เช่น สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีที่จูงใจ เพื่อกระตุ้นให้
บริษัทเอกชนเข้าร่วมโครงการฯให้มากขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐควรก าหนดสัดส่วนที่ชัดเจนของการ
สนับสนุนโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ศจย. 
และ สสส. โดยก าหนดให้เป็น KPIs ของหน่วยงานด้วย 
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งานวิจัยชุดที่ 2 
 

ในส่วนงานวิจัยชุดที่ 2 นี้ ผู้วิจัยจะทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาวิธีวิจัยในการประเมินการใช้สื่อ

รณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นหลัก เนื่องจากสื่อรณรงค์เป็นช่องทางการรณรงค์หลักที่ครอบคลุม

จ านวนผู้รับสื่อได้อย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับกิจกรรมรณรงค์ การใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภค

ยาสูบและเพื่อลดจ านวนผู้สูบได้เริ่มในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2517 เมื่อมีการพิมพ์ค าเตือนบนซองบุหรี่เป็น

ครั้งแรก(47) และต่อมายังมีการรณรงค์ให้ในวันที่ 31 พ.ค. 2531 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No 

Tobacco Day) ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก  การใช้สื่อรณรงค์มีเป้าหมายหลักเพื่อเข้าถึง

ประชากรจ านวนมาก โดยมีการคาดหวังว่าสื่อรณรงค์จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลิกสูบของผู้สูบบุหรี่ 

เนื่องจากผู้สูบได้รับความรู้และความเข้าใจจากข้อความในสื่อซึ่งสะท้อนถึงสุขภาพของตนเอง สื่อโฆษณา

รณรงค์ที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องสังเกตุเห็นได้โดยใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

รับรู้หรือจูงใจกลุม่เป้าหมาย และเป็นที่จดจ าได้เพื่อสง่ผลต่อการกระท า งานวิจัยในต่างประเทศพบหลักฐาน

ที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพของการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ(48) 

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ท าการศึกษาประสิทธิผลของการใช้สื่อรณรงค์ในประเทศไทยยังมีจ านวน

จ ากัดและมีการถกเถียงถึงข้อจ ากัดและความน่าเช่ือถือของวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษา งานวิจัยชุดที่ 2 นี้จะท า

การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาวิธีวิจัยที่ใช้ประเมินการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งใน

ไทยและต่างประเทศ และน าเสนอวิธีวิจัยที่เป็นไปได้และเหมาะสมในการประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์เพื่อ

จะน ามาประยุกต์ใช้งานได้ต่อไปในอนาคต โดยงานวิจัยชุดที่ 2 จะแบ่งหัวข้อออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 

ระเบียบวิธีวิจัยในการประเมินการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยจะครอบคลุมถึงค าถาม

วิจัยหลัก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ แหล่งข้อมูล วิธีวิจัย แบบจ าลอง และส่วนที่สอง ได้แก่ ข้อเสนอแนะวิธีวิจัยที่ใช้

ในการประเมินผลสื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
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ระเบียบวิธีวิจัยของการประเมินผลกระทบในการใช้สื่อรณรงค์เพือ่ควบคุมการบริโภคยาสบู 

 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในการประเมินผลกระทบของการใช้สื่อรณรงค์เพื่อ

ควบคุมการบริโภคยาสูบพบว่างานวิจัยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีมี

การประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์กันอย่างแพร่หลาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ 

แคนาดา โดยในการวิจัยอาจเน้นเฉพาะภายในรัฐ เมือง หรือครอบคลุมทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่น 

แมสซาชูเซตส์(49, 50) วิสคอนซิน(28) มิชิแกน(32) นิวยอร์ก(17, 22) ซิดนีย์(51) บริติชโคลัมเบีย(52) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (53, 33) ประเทศออสเตรเลีย (54-56) ประเทศอังกฤษ (57, 58) ประเทศนิวซีแลนด์ (59) ในขณะที่

งานวิจัยที่ประเมินสื่อรณรงค์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศที่ก าลังพัฒนายังมีอยู่จ านวนจ ากัด 

เช่น ประเทศบราซิล (60) ประเทศไทย(61) ประเทศมาเลเซีย(61) 

 

ค าถามงานวิจัย 

 มาตรการต่างๆในการควบคุมการบริโภคยาสูบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูบลดเลิกการ

บริโภคยาสูบและสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ การใช้สื่อรณรงค์เป็นมาตรการหนึ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนและ

ระยะเวลาเพื่อให้ผู้สูบได้รับข้อมูลเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบ กระตุ้นให้ผู้สูบมีความตั้งใจ

และความพยายามในการเลิกสูบ ดังนั้น การประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์ในการควบคุมยาสูบสามารถพบได้

หลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับลักษณะและข้อความของสื่อรณรงค์ที่ใช้ และการรับรู้ข้อมูลจากสื่อรณรงค์

เหล่าน้ันว่ามีผลกระทบต่อผู้สูบหรือไม่ และส่งผลกระทบในด้านใด ตัวอย่างค าถามงานวิจัยมีดังนี้ 

1. การใช้สื่อโฆษณารณรงค์ในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศท าใหก้ารบริโภคยาสูบและการสบูบุหรี่
ลดลงหรือไม่ 

2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาก่อนและหลังการใช้สื่อรณรงค์หรือไม่ 
3. โฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ทางทีวีส่งผลต่อความชุกของการสูบหรือไม่ 
4. การรับรู้ข่าวสารจากโฆษณารณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบส่งผลต่อความตั้งใจในการเลิกสูบของ

ผู้สูบบุหรี่ สัดส่วนผู้สูบที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ หรือความเป็นไปได้ในการเลิกสูบหรือไม่ 
5. เนื้อหาข้อความและรูปภาพในโฆษณารณรงค์ส่งผลต่อจ านวนสายโทรศัพท์ที่เข้าใช้บริการเลิกบุหรี่

ทางโทรศัพท์หรือไม่ 
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ประเภทและลักษณะของสื่อรณรงค์ 

ช่องทางการรณรงค์  

การสื่อสารข้อมูลรณรงค์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบสามารถจัดท าผ่านหลายช่องทาง งานวิจัย

ในอดีตท าการประเมินผลของการใช้ช่องทางการรณรงค์ (Campaign channels) ที่หลากหลาย ช่อง

ทางการณรงค์ที่นิยมมากในการท าประเมินผล ได้แก่ การรณรงค์ทางโทรทัศน์ (49,50,28,17, 22, 53,33,54, 21) 

นอกจากนี้ การประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์อาจประเมินพร้อมกันทุกช่องทางที่ใช้ในการรณรงค์ ทั้งทาง

โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นป้าย (51, 52, 59-61, 62) 

 

ช่วงระยะเวลา  

ช่วงระยะเวลาการเผยแพร่สื่อรณรงค์ (Duration/Months of campaign) อาจส่งผลต่อการ

เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่อาจเกิดข้ึนเป็นระยะเวลานาน

มาแล้วหรือกลายเป็นการเสพติดบหุรี ่ซึ่งอาจต้องอาศัยการรับรูส้ื่อรณรงค์ในระยะเวลาพอสมควรที่จะส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสูบได้ งานวิจัยที่ผ่านมามีการวัดผลการใช้สื่อรณรงค์ที่เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาที่แตกต่าง

กันไป เช่น สื่อรณรงค์ที่เผยแพร่ในช่วง 5 สัปดาห์ (52) 2 เดือน(60) 1 ปี(28, 59) 2 ปี (49, 21) 9 ปี (58) นอกจากนี้ 

การใช้สื่อรณรงค์อาจจัดท าเป็นล าดับแบ่งเป็นหลายช่วงระยะเวลา โดยเผยแพร่ข้อความรณรงค์ที่แตกต่าง

กันในแต่ละช่วงเวลาเป็นล าดับ(51) หรืออาจมีการวัดผลการรบัรู้สือ่รณรงค์ในทันทหีลังให้ชมโฆษณาแต่ละช้ิน

ที่ก าหนดให้(17) 

 

ความหนาแน่นในการเข้าถึงสื่อรณรงค์ 

การวัดประสิทธิผลของการใช้สื่อรณรงค์ได้ให้ความส าคัญต่อการเข้าถึงสื่อรณรงค์ของผู้สูบ งานวิจัย

ที่ผ่านมาท าการศึกษาความหนาแน่นในการเข้าถึงสื่อรณรงค์ (Exposure intensity)โดยเน้นการวัดการ

เข้าถึงและการรับรู้ข่าวสารของโฆษณารณรงค์ด้วย Gross rating point (GRPs) ที่เป็นค่าวัดผลรวมของการ

รับรู้ข่าวสารจากโฆษณารณรงค์ซึ่งสะท้อนทั้งจ านวนบุคคลที่รับข่าวสารและจ านวนความถ่ีของการรับ

ข่าวสารหรือ Target Audience Rating Point (TARPs) ซึ่งเป็นค่าวัดจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับ

ข่าวสารของงานโฆษณารณรงค์เทียบกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (49, 32, 22, 55, 58, 31) โดยคาดว่าการ

เข้าถึงและการรับรู้ข่าวสารของสือ่โฆษณารณรงค์จะสง่ผลต่อพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่และความพยายามเลิก

สูบบุหรี่ได้ 
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รูปแบบของโฆษณา  

งานวิจัยที่ผ่านมาศึกษาความหลากหลายในรูปแบบของโฆษณารณรงค์ว่ารูปแบบใดที่มีผลต่อการ

เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งโฆษณารณรงค์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับภัยต่อผู้สูบบุหรี่เอง และบางโฆษณาเน้นข้อความ

เกี่ยวกับภัยต่อสุขภาพของผู้สูบมือสอง (60) โฆษณารณรงค์มีการแบ่งออกหลายรูปแบบ (49, 22, 61, 31)  เช่น 

ข้อความสื่อถึงภัยจากการสูบบุหรี่ ข้อความโฆษณาถึงผลจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบ ข้อความ

โฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูบมือสอง ข้อความส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ รูปภาพ ภาพกราฟิก โฆษณาเน้น

เนื้อหาทางอารมณ์ เรื่องราวส่วนบุคคล  

 

 นอกจากนี้ งานวิจัยในอดีตที่เน้นรูปแบบโฆษณาเพื่อเลิกสูบบุหรี่ได้ท าการแบ่งประเภทของโฆษณา

ดังกล่าวออกเป็นโฆษณาที่ให้เหตุผลท าไมควรเลิกสูบบุหรี่โดยใช้ภาพกราฟิกและข้อความ โฆษณาที่ให้ข้อมูล

ว่าเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไร และโฆษณาต่อต้านอุตสาหกรรมยาสูบ(17)  

 

 คุณลักษณะของข้อความจากสื่อที่เผยแพร่สู่สาธาณชนมีความส าคัญและมีการวัดมูลค่าความรู้สึกที่

มีต่อข้อความที่เผยแพร่ (Message sensation value) ในงานวิจัยในอดีต(31) โดยผู้วิจัยมีการให้น้ าหนักหรอื

วัดมูลค่าความรู้สึกที่มีต่อข้อความที่เผยแพร่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่  องค์ประกอบ

รูปภาพที่ท าการตัดต่อ (Cuts and edits) เทคนิคพิเศษ (Special effects) และภาพความรุนแรง 

(Intense images) องค์ประกอบเสียงที่วัดจากบทสนทนาแวดล้อม (Ambient conversation) เสียง

แวดล้อม (Street-level noise) และเทคนิคเสียงดนตรี (Music and sound effects) และองค์ประกอบ

เนื้อหาที่วัดจากภาพเคลื่อนไหว (Action images) รูปแบบที่คาดไม่ถึง (Unexpected format) และการ

จบที่น่าประหลาดใจ (Surprise endings) 
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ผลกระทบของการใช้สื่อรณรงค์  

ความรู้และการตอบสนองทางความคิด   

ผลกระทบที่คาดว่าผู้สบูจะได้รับจากการใช้สื่อรณรงค์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบอาจวัดได้จาก

การตอบสนองทางอารมณ์หรือทางความคิดหลังได้รับรู้ข้อมูล งานวิจัยที่ผ่านมามีการวัดความเช่ือและ

ทัศนคติของผู้สูบที่ได้รับสื่อจากการรณรงค์(51, 53, 60) การวัดด้วยดัชนีการรับรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน(33) การระลึก

หรือจ าโฆษณารณรงค์ได้เองหรือระลึกได้เมื่อมีตัวช่วย (Unprompted and Prompted recall)(28, 59) การ

วัดประสิทธิภาพของการรับรู้ด้วยระดับการจูงใจและความเช่ือถือในข้อมูลที่ได้รับจากสื่อโฆษณารณรงค์ (17) 

ความรู้เกี่ยวกับภัยของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ (61) และการวัดความรุนแรงของอารมณ์ (Emotional 

intensity) ที่มีต่อเนื้อหาของโฆษณา (49)  

 

ความตั้งใจและความพยายามในการเลิกสูบ  

ผลของการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบที่ต้องการให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบนั้น สามารถวัดได้

หลายรูปแบบ เช่น ความตั้งใจหยุดสูบหรือเลิกสูบบุหรี่ (Desire to quit) (32, 17, 53, 31) ความพยายามในการ

เลิกสูบในอดีต (Past cessation attempts) (49, 28, 17, 33, 54, 55)  

 

การบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์  

การใช้สื่อรณรงค์อาจมุ่งเน้นไปทีก่ารจงูใจให้ผูสู้บใช้บริการเลิกบหุรีท่างโทรศัพท์ (Quitline) โดยวัด

จากจ านวนผู้สูบที่โทรศัพท์เข้าไปใช้บริการ (59) หรือจ านวนสายโทรศัพท์ที่ติดต่อไปยังศูนย์บริการเลิกบุหรี่

ทางโทรศัพท์(22,21) ซึ่งสื่อรณรงค์ได้ระบุข้อความแนะน าศูนย์บริการให้ค าปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และแจ้งเบอร์

ติดต่อผ่านโฆษณาที่มีการจัดท าข้ึน(22,59)  

 

ความชุกของการสูบ  

ผลกระทบจากการใช้สื่อรณรงค์อาจวัดได้จากความชุกของการสูบ (Smoking prevalence) (51, 54, 

56, 58, 63) โดยความชุกของการสูบหมายถึงผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่มากกว่า 100 มวนในช่วงชีวิตที่ผ่านมาและยังเป็น

ผู้สูบในปัจจุบัน หรือวัยรุ่นที่สูบบุหรี่มากกว่า 1 มวนต่อวันในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยสามารถวัดได้ด้วย

ร้อยละของจ านวนผู้สูบเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป นอกจากนี้ ยังสามารถวัดได้ด้วย
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ปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากรต่อปี (63) นอกจากนี้ การบริโภคยาสูบสามารถวัดได้ด้วยปริมาณ

บุหรี่ที่สูบต่อวัน(17, 58) 

 

การวัดประสาทการรับรู้ 

นอกเหนือจากความรู้และการตอบสนองทางความคิด การประเมินผลของการใช้สื่อรณรงค์ต่อการ

บริโภคยาสูบมีงานวิจัยที่ผ่านมาได้ท าการศึกษาด้วยการวัดประสาทการรับรู้ (Psychophysiological 

outcome) ของผู้สูบบุหรีใ่นขณะที่ได้รับสื่อจากการวัดความตื่นตัวทางผิวหนัง (skin conductance) อัตรา

การเต้นของหัวใจ (heart rate) ประสาทและกล้ามเนื้อบนใบหน้า (zygomatic electromyography and 

corrugator electromyography) โดยตรวจวัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็น

การวัดผลของข้อความในสื่อที่มีต่อประสาทการรับรู้ของผู้สูบบุหรี่(31) 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 การประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบจัดเป็นงานวิจัยแบบการสัมผัสใน

ประชากร (Population exposure model) โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือ

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป (49, 28, 17, 33 51 -54, 56-58, 31) เนื่องจากจัดว่ากลุ่มผู้สูบที่มีพฤติกรรมการเสพติด

ยาสูบ งานวิจัยอีก ส่วนหนึ่งเน้นกลุ่มผู้สูบวัยรุ่น ซึ่งมีการจัดกลุ่มในช่วงอายุ 15 – 21 ปี(54) ช่วงอายุ 13 – 

17 ปี(61) นอกจากนี้การประเมินผลยังมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างย่อย (53, 57, 59, 60) เช่น กลุ่มผู้

สูบ กลุ่มผู้เลิกสูบรายใหม่ กลุ่มผู้ไม่เคยสูบ    

 การศึกษาผลกระทบจากการรณรงค์ต่อการเลิกสูบบุหรี่ มีการเน้นไปที่กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มที่

เป็นผู้สูบที่มีอัตราการสูบเป็นประจ าสูง กลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงจากการสูบบุหรี่ หรือกลุ่มเป้าหมาย

หลักในการรณรงค์ เช่น กลุ่มแรงงานก่อสร้าง(62) กลุ่มชนต่างเช้ือชาติกลุ่มใหญ่ที่อาศัยในประเทศ(51) กลุ่มชน

พื้นเมืองของประเทศ(59) 

 ลักษณะส าคัญของกลุ่มตัวอย่างหรือที่เรียกว่าลักษณะทางสังคมและประชากรศาสตร์ (socio-

demographic variables) มีความส าคัญในการศึกษาผลกระทบของการใช้สื่อโฆษณารณรงค์ โดยงานวิจัย

ในอดีตก าหนดลักษณะเฉพาะบุคคลไว้เป็นตัวแปรอิสระเพื่อควบคุมผลกระทบของลักษณะส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่างที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ (49, 28, 51, 33) เช่น เพศ อายุ เช้ือชาติ การศึกษา 

สถานภาพการจ้างงาน รายได้ และน ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างย่อยเพื่อศึกษาความแตกต่างใน
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ประสิทธิผลของการใช้สื่อรณรงค์ระหว่างกลุม่ย่อย เนื่องจากคุณลักษณะรายบุคคลบางปัจจัย เช่น เพศ อายุ 

การศึกษา รายได้ แหล่งที่อยู่อาศัย พบว่ามีความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพการรับรู้จากโฆษณา

รณรงค์แตกต่างกัน(49, 28, 61, 31)  

 นอกเหนือจากตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมและประชากรศาสตร์ ( socio-demographic 

variables) ที่ใช้เป็นตัวแปรควบคุมในแบบจ าลอง นักวิจัยมักจะพิจารณาปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรม

การสูบบุหรี่นอกเหนือจากอิทธิพลของการใช้สื่อรณรงค์ ซึ่งปัจจัยอื่นๆที่ส าคัญที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่มีหลายปัจจัย(53) เช่น จ านวนเพื่อนที่สูบบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่ในครัวเรือน รูปแบบที่พักอยู่อาศัย 

ราคาบุหรี่ที่สูบ   

 

แหล่งข้อมูล  

 การประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ มีแหล่งข้อมูลทั้งแบบข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็นการส ารวจโดยผูวิ้จัยเองหรือการส ารวจจาก

องค์การหน่วยงานต่างๆ การส ารวจโดยผู้วิจัยอาจท าโดยส ารวจทางโทรศัพท์(51, 53, 33, 56) การส ารวจด้วยการ

สัมภาษณ์รายบุคคล(60, 61) การส ารวจทางเว็บไซต์(17) หรือการส ารวจด้วยแบบสอบถาม (62) ส่วนการส ารวจ

จากองค์การมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน เช่น 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ(58) หน่วยงานส ารวจข้อมูลสุขภาพ(28, 58) หน่วยงานศึกษาการบริโภคยาสูบ (49, 50, 53) 

หน่วยงานส ารวจระดับนานาชาติ(55) บริษัทวิจัยและส ารวจข้อมูลเอกชน(22,33,54,55) ซึ่งนักวิจัยมักน าข้อมูล

จากฐานข้อมูลด้านการบริโภคยาสูบหรือสุขภาพมาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับสื่อโฆษณารณรงค์เพื่อ

ประเมินผลในการใช้สื่อโฆษณารณรงค์ 
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วิธีวิจัย  

 งานวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบมีวิธีวิจัยหลายวิธี จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่าวิธีทั่วไปที่น ามาใช้มีดังนี้  

1. การส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ซึ่งส่วนใหญ่จะส ารวจข้อมูลก่อนและหลังการ
ใช้สื่อรณรงค์ (28, 51, 53, 58-60) ซึ่งอาจส ารวจข้อมูลรายเดือนหรือรายปี และกลุ่มตัวอย่างจะไม่ใช่กลุ่ม
เดิมเนื่องจากเป็นการส ารวจ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่ได้ติดตามกลุ่มตัวอย่างเดิมตลอดช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ 
 

2. การศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Cohort study) ซึ่งติดตามวิจัยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมภายในช่วงระยะเวลา
หนึง่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น 2 อาทิตย์(56) 6 เดือน(32, 33) 1 ปี(28, 55) 2 ปี(49) 4 ปี(50) 

 

3. การวิจัยแบบอนุกรมเวลา (Time series study) ซึ่งศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว(54) 
 

4. การวิจัยเพื่อวัดการรับรู้จากสื่อที่ก าหนด (Forced exposure)  ซึ่งผู้วิจัยจะก าหนดสื่อที่ต้องการ
ประเมินผลการรบัรูแ้ละใหก้ลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูสู้บบุหรี่ท าการประเมินผลจากการรับสื่อดังกล่าว(17, 

31) 
 

การวิเคราะห์และแบบจ าลอง 

การวิเคราะห์ผลจากการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

ค าถามวิจัย วิธีการวิเคราะห์และตัวแบบที่ใช้ในงานวิจัย สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบคุณลักษณะและการเปลี่ยนแปลง 
 

การทดสอบทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างในเรื่องพฤติกรรมการสูบ 

การรับรู้สื่อ สามารถใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-squared test) (56)  

นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคยาสูบจากการใช้สื่อ

รณรงค์มีการทดสอบโดยใช้สูตรการค านวณดังนี้(63)  

การลดลงของอัตราการสูบt = การเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบในพื้นที่ที่ใช้สื่อรณรงค์t – การ

เปลี่ยนแปลงอัตราการสูบในพื้นที่เปรียบเทียบt  

โดยที่  t = ช่วงระยะเวลาระหว่างก่อนและหลังการใช้สื่อรณรงค์ 
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2. การศึกษาผลกระทบและความสัมพันธ์ 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ โดยใช้การถดถอยเชิงเส้นหรือการ

ถดถอยอื่นๆ ที่รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม่เป็นเชิงเส้น ผู้วิจัยจะพิจารณาจาก

ตัวแปรผลลัพธ์ ดังนี้ 

 

 กรณีที่ผลลัพธ์ที่สนใจศึกษาเป็นตัวแปรทวิภาค (binary variable) โดยค่าที่เป็นไปได้มีเพียง 2 ค่า 
คือ 0 กับ 1 ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาความสัมพันธ์ของการตระหนักรับรู้ และผลของการรณรงค์
ในเรื่อง ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ความเช่ือ และเจตนาในการสูบบุหรี่ ในวัยหนุ่มสาว ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก (Logistic regression analyses) ตัวแปรผลลัพธ์มีค่าที่เป็นไป
ได้ 2 ค่า ได้แก่ 0 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่เห็นด้วย, ไม่มีความเห็น) และ 1 เห็นด้วย (เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง/เห็นด้วย) และตัวแปรร่วม ได้แก่ ทัศนคติ ความเช่ือ และความตั้งใจ  นอกจากนี้แล้ว ในกลุ่มผูท้ี่
ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความตั้งใจเลิก (ตั้งใจ-ไม่ตั้งใจ) กับทัศนคติ ความเช่ือ
(53) 
  นอกจากการวิเคราะห์โดยการถดถอยลอจิสติกแล้ว ผู้วิจัยใช้ generalized estimating 

equations (GEE) เพื่อประมาณค่าตอบสนองโดยเฉลี่ยของประชากร ("population-averaged" 

effects) เช่น ศึกษาผลกระทบของ ความหนาแน่นและช่วงเวลาของการได้รับสื่อรณรงค์ต่อความ

พยายามเลิกสูบบุหรี่ในประชากรที่ศึกษาแบบติดตามกลุ่มประชากร ตัวแปรผลลัพธ์ มีค่าที่เป็นไป

ได้ 2 ค่า คือ 0 (ไม่มีความพยายามเลิก) และ 1 (มีความพยายามเลิก)  ในช่วงเวลา 3 เดือนก่อน

การติดตามการส ารวจ โดยตัวแปรอิสระหรอืตัวแปรอธิบาย ได้แก่ ความพยายามเลิกก่อนการได้รับ

สื่อโฆษณาควบคุมการสูบบุหรี่และสื่อโฆษณาการเลิกบุหรี่ด้วยการให้นิโคตินทดแทน(55) 

Generalized Estimating Equations (GEE) ใช้เพื่อประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบเชิง

เส้นนัยทั่วไป (generalized linear models) โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะได้จากการถามซ้ าๆ 

เช่น  การวัดการจดจ าและการประเมินเป็นวิธีในการประเมินประสิทธิภาพของข้อความโฆษณา

อย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลการจดจ าและการประเมินสามารถท าได้ใน

การควบคุมในการทดลอง  โดยให้คนเห็นสื่อโฆษณาชนิดต่างๆกัน หลังจากที่เวลาผ่านไปสั้นๆ จะ

ถามซ้ าเพื่อวัดการจดจ าเนื้อหาสื่อ และให้คะแนนประเมินเนื้อหาสื่อ ซึ่งคะแนนระดับ ( rating 

scores) ที่ได้จากคนเดิมที่ให้กับหลายๆ โฆษณา จะใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้ GEE ซึ่ง GEE จะ

สนใจการประมาณค่าตอบสนองโดยเฉลี่ยของประชากร ("population-averaged" effects) เห็น

ได้ว่า ปริมาณข้อมูลสูญหายจะน้อยลง เพราะใช้เวลาติดตามที่สั้นๆ ผู้วิจัยจึงสามารถประเมิน



54 

 

ประสิทธิผลของความแตกต่างของเนื้อหาโฆษณาโดยใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทดลอง 

ก่อนที่จะน าโฆษณาออกเผยแพร่(55)   
 

 กรณีที่ผลลัพธ์ที่สนใจศึกษาเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพื่ออธิบาย
ความผันแปร ของอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ชมโฆษณาเทียบกับจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (Target Audience Rating Points TARPs) รายไตรมาส กับจ านวนผู้โทร
มาใช้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ ที่มีตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ชมโฆษณาเทียบกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรายไตรมาศ (22)  ใช้ตัวแบบการ
ถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร (multivariable linear regression) เพื่อศึกษา ตัวแปรที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีการรับรู้การเลิกสูบบุหรี่ the cognitions index change score, with 
adjustment for study covariates(33)  ใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปร (multivariable analysis) 
เพื่อศึกษาว่า โฆษณาเลิกบุหรี่cessation-focused advertisements ชนิดใดที่มีความสัมพันธ์ต่อ 
ประสิทธิภาพการรับรู้โฆษณาในกลุ่มผู้สูบ perceived advertisement effectiveness among 
smokers และเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้สูบกับประเภทสื่อโฆษณาในการคาดการประสิทธิผล
การรับสื่อโฆษณา(17) 

 

 ในกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time series data) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
(Time-series analysis) เช่น การประเมินผลกระทบของสื่อโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ทาง
โทรทัศน์ (โดยใช้ผลรวมของคะแนนประเมินจ านวนผู้ชมโทรทัศน์ต่อเดือน หรือ Gross Rating 
Points : GPRs) ต่อความชุกในการสูบบุหรี่  ยอดขายรายเดือนของการบ าบัดด้วยสารทดแทน
นิโคตินและยาช่วยเลิกบุหรี่ (bupropion), และกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ใน โดยวัดความชุก
ของการสูบในแต่ละเดือนจาก ปี 1995 ถึง 2006 ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาน้ี เทคนิคที่ใช้ ได้แก่ 
แบบจ าลองอนุกรมเวลาแบบ autoregressive integrated moving average analysis เพื่อ
ประมาณผลของ โฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ และนโยบายยาสูบต่อความชุกการสูบต่อเดือน (54) 

 

โดยทั่วไป ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ พบว่าผู้วิจัยใช้การถดถอย

ลอจิสติก (Logistic regression) เมื่อตัวแปรตามเป็นตัวแปรจ าแนกประเภท (categorical data) และใช้

การถดถอยปัวซง (Poisson regression) เมื่อตัวแปรตามเป็นตัวแปรแจงนับ (count data) ซึ่งการถดถอย

ลอจิสติกและการถดถอยปัวซงเป็นตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป (generalized linear models) อย่างไรก็ดี 

นอกเหนือจากตัวแบบสองตัวแบบนี้แล้ว ยังมีตัวแบบอื่นๆอีกเช่น logistic generalized additive 

model(58), cubic regression spline(58)  และ Poisson generalized additive model(58) เป็นต้น 
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 ใช้ตัวแบบ binomial logistic generalized additive model เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ GRPs 
กับความชุกของการสูบ (smoking prevalence) โดยรูปแบบความสัมพันธ์ของ GRPs กับ 
smoking prevalence ไม่เป็นเชิงเส้น แต่จะยอมให้การก าหนดอิทธิพลต่อตัวแปรตอบสนองนั้นมี
ความยืดหยุ่น แทนที่จะเข้มงวดกับความสัมพันธ์เชิงพารามิเตอร์ในตัวแบบ(58)   
 

 ใช้ cubic regression spline เช่น ในการสร้างตัวแบบเพื่ออธิบายผลของกลยุทธ์ในการควบคุม
ยาสูบ (tobacco control strategies) ผู้วิจัยใช้ tobacco control score เป็นตัวแปรจ าแนก
ประเภท และเนื่องจากรูปแบบความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้น จึงใช้ cubic regression spline และ
รวมค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่รายบุคคล เข้าไปในตัวแบบ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่มีการแจก
แจงเบ้ขวา จึงแปลง ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่โดยใช้ลอการิทึมเพื่อให้ได้การแจกแจงสมมาตร แล้ว
ท าการวิเคราะห์ตัวแปรของรายบุคคลทีเ่กี่ยวกับอัตราการสูบบุหรี่ได้ถูกรวมไว้ในตัวแบบทุกตัวแบบ 
เช่น ในตัวแบบ cubic regression splines ใช้ตัวแปรอายุและรายได้ และส าหรับตัวแปรจ าแนก
ประเภท ได้แก่ เพศ, เขตที่พักอาศัย, ระดับการศึกษา, สถานะการท างาน (employment status) 
และ ช้ันทางสังคม (social class) (58) 
 

 ใช้ตัวแบบ Poisson generalized additive model(58) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ GRPs กับ 
ปริมาณการสูบบุหรี่โดยเฉลีย่ (average cigarette consumption) ซึ่งมีตัวแปรร่วม (covariates) 
เช่นเดียวกันกับในตัวแบบความชุกของการสูบ (prevalence model) การกระจายที่มากเกินไป 
(overdispersion) แสดงให้เห็นว่ามีความผันแปรมากรอบๆ ค่าจากสมการที่ประมาณมากกว่าที่
ผู้วิจัยได้คาดไว้จากการใช้การถดถอยปัวซง (Poisson regression) โดยการกระจายที่มากเกินไปนี้
เป็นตัวช้ีให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมของการใช้ตัวแบบ เช่น มีการสูญหายของตัวแปรร่วม , 
ปฏิสัมพันธ์, ค่านอกเกณฑ์หรือค่าสังเกตที่มีค่าแตกต่างจากค่าสังเกตส่วนใหญ่ (outliers) เป็นต้น 
ปัจจัยหลักทั้งหมดได้ถูกน าเข้าไปในตัวแบบเพื่อพิจารณาการใช้ยาสูบ และผลที่ไม่เป็นเชิงเส้นของ
ตัวแปรร่วม รวมถึงการตรวจสอบค่านอกเกณฑ์เพื่อจะลดความไม่เหมาะสมของตัวแบบให้มีค่า
ต่ าสุด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีค่าการกระจายที่มากเกินไป  ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงปรับค่าค่า
คลาดเคลื่อนมาตรฐานโดยใช้ตัวแบบ Quasi Poisson(58)   
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การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการรับสื่อรณรงค์ต่อต้านการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย เริ่มมี ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อ

ลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ให้น้อยลง และป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ที่จะเกิดข้ึนในสังคม รวมถึงการบังคับใช้

มาตรการต่างๆ อาทิ การลดควันบุหรี่มือสอง เพื่อปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่ นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่

ส าคัญในปี พ.ศ.2517 เริ่มมีการพิมพ์ค าเตือนบนซองบุหรี่โดยพิมพ์ว่า “การสูบบุหรี่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ” เป็นครั้งแรก(47) เป็นการเตือนให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ 

 งานวิจัยในประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการประเมินผลเกี่ยวกับสื่อรณรงค์ ยังมีอยู่ในวงจ ากัด และยังไม่

พบการส ารวจระดับประเทศที่ประเมินผลการใช้สื่อเพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  พบแต่เพียงว่าท าการส ารวจ

กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มอาชีพ(64, 65, 62) และส ารวจกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม โดยมีประเด็นในการส ารวจในประเด็นที่คล้ายๆกัน แต่จะมีการก าหนดประชากรในการวิจัย 

แตกต่างกันไป 

 

การวิจัยแบบตัดขวางในประเทศไทย 

 ประเด็นในการวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวกับสื่อรณรงค์การบริโภคยาสูบ มักจะประกอบไปด้วย 

การรับรู้ข่าวสารของสื่อรณรงค์ ทัศนคติที่มีต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และการรับรู้

ข่าวสารผ่านสื่อรณรงค์มีผลต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ ภายหลังการเผยแพร่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น 

อาทิ งานวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์การเลิก

สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร(62) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อของกลุ่มแรงงาน

ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มแรงงานก่อสร้างใน

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ 3) เพื่อศึกษาทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มแรงงาน

ก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 

 การตอบสนองต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในสตรีของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ในกลุ่มสตรีผู้สูบบุหรี่ในเขตภาคกลาง(64) ท าการส ารวจในประเด็นการเปิดรับสื่อรณรงค์การ

เลิกสูบบุหรี่ของ สสส. การตอบสนองทางทัศนคติต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ของ สสส. และการ

ตอบสนองทางพฤติกรรมต่อสื่อ รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ ของ สสส.  แต่ก็เป็นการส ารวจในกลุ่มประชากร

บางกลุ่มเท่านั้น โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมการสูบบุหรี่
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ของกลุ่มตัวอย่าง การเปิดรับสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ การตอบสนองทางทัศนคติ และพฤติกรรมต่อสื่อ

รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ และการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของตัวแปร โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะทาง ประชากรและการตอบสนองทาง ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่อรณรงค์

ของ สสส. และใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson‖s Correlation) และสมการถดถอยพหุคุณ 

(Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการเปดิรับสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่

ของ สสส. และการตอบสนองทางทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่อรณรงค์ดังกล่าว  

นอกจากนี้ก็มีการศึกษาในประเด็นที่คล้ายๆกัน ในเรื่องการเปิดรับสื่อ ความรู้ และพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ (65) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ในการศึกษา 

 จะเห็นได้ว่าการวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินสื่อรณรงค์ต่อต้านการบริโภคยาสูบ มักจะด าเนินการใน

ประเด็นที่ไม่แตกต่างกันนัก แต่จะมีการเลือกประชากรในการวิจัยแตกต่างกันไป และเป็นการวิจัยแบบ

ตัดขวาง จึงมีผลท าให้งานวิจัยในไทยยังไม่สามารถประเมนิผลการใช้สือ่รณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

ให้เป็นที่น่าเช่ือถือได้ อีกทั้งเป็นการศึกษาเชิงปรมิาณที่ไม่ก าหนดแบบจ าลองที่ชัดเจน และมีข้อจ ากัดในการ

เก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบรายบุคคลในระดับประเทศหรือท้องถ่ินโดยหน่วยงานของรัฐ ยังขาด

แคลนแหล่งข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์หาผลกระทบหรือความมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อรณรงค์ 

 การใช้สื่อรณรงค์ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากการสอบถาม

เจ้าหน้าที่ของ สสส. ทราบว่า จะมีการติดตามผลโดยการส ารวจจากหน่วยงานสื่อสารการตลาดของ สสส. 

ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการตระหนักรับรู้ (Awareness) คุณภาพของการรับสื่อ (Quality) และ

ทัศนคติ (Attitude) โดยท าการส ารวจ 15 วันหลังเผยแพร่โฆษณาและติดตามการตระหนักรับรู้อย่าง

สม่ าเสมอทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทวิจัย ACNielsen (Thailand) จะท าการวัดข้อมูลผู้ชม GRPs ซึ่ง สสส. 

น ามาใช้เพื่อการวางแผนในการเลือกช่องทางที่เผยแพร่สื่อในล าดับต่อไป  

 ส าหรับการวัดผลสื่อรณรงค์ในไทยโดย สสส. ได้มอบให้บริษัทวิจัยภายนอกด าเนินการวิจัย

ประสิทธิภาพโฆษณาที่ออกอากาศ เพื่อติดตามและประเมินผลการรับรู้ และความเข้าใจการสื่อสารรณรงค์

ของ สสส. ตลอดจนประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 

ในทุกเดือน แต่จะใช้ขนาดตัวอย่างที่ไม่มากในแต่ละรอบ (n=350-400) ในทุกกิจกรรมสื่อรณรงค์ของ สสส. 

เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ สุขภาพ อาหาร อุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ เพื่อวัดอัตราการรับรู้ การ
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จดจ ารายละเอียด ความเข้าใจในเนื้อหาสื่อ และทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาของ สสส. และในเชิงคุณภาพ 

เพื่อท าความเข้าใจในเชิงลึกของการสื่อสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนความเช่ือของผู้รับสื่อ และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม  

 นอกจากนี้ ในการส ารวจได้ใช้แบบจ าลองในการศึกษา โดยน าตัวแปร KPI ของ สสส. เช่น วัดระดับ

การรับรู้ (awareness) ของโฆษณา วัดประสิทธิภาพของเนื้อหาโฆษณาต่อความเช่ือความตั้งใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น ไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สมการการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงเส้น 

(Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความตั้งใจลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงได้ดีที่สุด 

เพื่อหารูปแบบการโฆษณาที่เหมาะสม 

 

การวิจัยระยะยาวในประเทศไทย  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ที่เป็นการ

ส ารวจระยะยาว ด าเนินงานร่วมกับองค์กรต่างประเทศ อาทิเช่น  การส ารวจระดับประเทศ เรื่อง 

ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ และ ในกลุ่มวัยรุ่น โดย

ด าเนินการต่อเนื่องมาถึงรอบที่ 6  เมื่อ พ.ศ. 2555  (66, 47, 67)  

 การด าเนินงานของโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ติดตามสอบถามกลุ่มผูสู้บบุหรี่ และวัยรุ่นทั้ง 

ที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2548 (รอบที่ 1) เป็นต้นมา ซึ่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมด าเนินการกับ The Cancer Council Victoria ณ ประเทศออสเตรเลีย และ 

University of Waterloo ณ ประเทศแคนาดา เพื่อติดตามผลกระทบจาก นโยบายและมาตรการในการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การรับรู้เกี่ยวกับ การรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ (66, 47, 67) 

 โครงการส ารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ( International 

Tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand)) เป็นโครงการหนึ่งภายใต้

โครงการ ITC ซึ่งศึกษาผลกระทบในระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึน ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อ สุขภาพ ความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมทั้งผลกระทบของ นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่น ามาใช้ในช่วง

ระยะเวลาที่ท าการส ารวจ (66, 47, 67) 
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 การส ารวจครอบคลุมพื้นที่  กรุงเทพฯ และ 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยสุ่ม 2 จังหวัดในแต่ละภาค ในแต่ละจังหวัด ครอบคลุมทั้ง

เขตเมือง และเขตชนบท โดยการศึกษา จะแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นการติดตามกลุ่ม

ตัวอย่างเก่าจากการส ารวจรอบที่ผ่านมา จัดท าเป็นบัญชีรายช่ือและที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน 

กลุ่มที่ 2 สุ่มตัวอย่างใหม่เพิ่มเติมจากหมู่บ้านเก่าที่ได้ท าการส ารวจในรอบที่ผ่านมา เพื่อคงจ านวนตัวอย่าง

ให้ใกล้เคียงกันในทุกรอบของการส ารวจ (66, 47, 67) 

โดยประเด็นในการส ารวจในแต่ละรอบนั้น มีบางประเด็นในการศึกษาถึงที่เกี่ยวข้องกับสื่อรณรงค์

เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ในช่วงรอบปีที่มีการศึกษาดังนี้(47) 

การส ารวจรอบที ่1 (2548) ได้มีการส ารวจการรบัรูก้ารรณรงค์ต่อต้านการสบูบหุรีก่ารรับรู้เกี่ยวกับ

การรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ 

การส ารวจรอบที ่2 (2549) ได้มีการส ารวจเพิ่มเติม ในเรื่องการใช้ฉลากค าเตือนรูปแบบใหม่ ที่เป็น

ชนิดรูปภาพประกอบข้อความทดแทนแบบเดิมที่เป็นชนิดข้อความเพียงอย่างเดียว  

การส ารวจรอบที่ 3 (2551) มีการส ารวจในประเด็นสืบเนื่องจากครั้งก่อน 

การส ารวจรอบที ่4 (2552) ได้มีการส ารวจเพิ่มเติมในประเด็นผลของการรณรงค์ที่ เกี่ยวกับการลด

ควันบุหรี่มือสอง โดยมีข้อความในการรณรงค์ว่า “หยุดท าร้ายผู้อื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 

การส ารวจรอบที่ 5 (2554) ได้มีการส ารวจเพิ่มเติม ผลของการรณรงค์ “พ่อและแม่จะเสียใจหาก

ลูกสูบบุหรี่” ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน ฉลากค าเตือนบนซองบุหรี่จาก 9 ภาพ เป็น 10 ภาพ และ

ความคิดเห็นต่อนโยบายบ้าน/โรงเรียน ปลอดบุหรี่ 

การส ารวจรอบที่ 6 (2555) ได้มีการส ารวจเพิ่มเติมในประเด็น ผลของการรณรงค์สื่อ ชุด 

Smoking Kid “ท าไมผู้ใหญ่เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสูบ” และ “บุหรี่ติดง่าย เลิกยาก 

อย่าเริ่มเลยดีกว่า” 
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ในการศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (47)  

1. ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย อายุ เพศ เขตที่อยู่อาศัย และสถานภาพการศึกษา 
2. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ความรู้สึกต่อตนเอง ความเห็นต่อสิ่งที่ตนเอง กระท า ความรู้สึกเศร้า 

และความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่  
3. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย จ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ 

การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ การจ ากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบ้านจ านวนแหล่งที่เคยเห็นการโฆษณา
บุหรี่ จ านวนแหล่งที่เคยเห็นการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และความถ่ีใน
การเห็นฉลากค าเตือนบนซองบุหรี่ 
 

แบบจ าลองในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง 3 แบบจ าลอง ดังนี้ (47)  

แบบจ าลองที่ 1 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างจากอิทธิพลของ ปัจจัยภายใน

เพียงกลุ่มเดียว โดยก าหนดให้ปัจจัยภายนอก และลักษณะทางประชากรเป็นปัจจัยควบคุม 

แบบจ าลองที่ 2 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างจากอิทธิพลของปัจจัยภายนอก

เพียงกลุ่มเดียว โดยก าหนดให้ปัจจัยภายใน และลักษณะทางประชากรเป็นปัจจัยควบคุม 

แบบจ าลองที่ 3 ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างจากอิทธิพลของปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก และลักษณะทางประชากร 

 

ข้อจ ากัดของระเบียบวิธีวิจัยในงานวิจัยท่ีผ่านมา 

 ผลกระทบของตัวแปรกวน  
ข้อจ ากัดหนึ่งในการประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์ที่มีต่อการบริโภคยาสูบ ได้แก่ ผลกระทบจากตัวแปร

กวน (Confounding effects) ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

นอกเหนือจากสื่อรณรงค์ที่อาจส่งผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคยาสูบเปลี่ยนแปลงไปได้ และตัวแปรหรือ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริโภคยาสูบที่วัดไม่ได้ ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาพยายามออกแบบเพื่อขจัดข้อจ ากัด

ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การประเมินผลของสื่อรณรงค์โดยวัดความแตกต่างระหว่างอัตราการสูบระหว่าง

พื้นที่ควบคุมและพื้นที่ที่ใช้เปรียบเทียบ ซึ่งจะท าให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึนเมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบอัตรา

การสูบกับอัตราการสบูพื้นฐาน (Base line) เพื่อหาผลการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่สื่อ
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รณรงค์ก่อนเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ดังนั้น การส ารวจอัตราการบริโภคยาสูบก่อนการใช้สื่อรณรงค์จึงมี

ความจ าเป็นเพื่อศึกษาผลกระทบการใช้สื่อรณรงค์ต่อการบริโภคยาสูบ  

นอกจากนี้ ในกรณีที่การใช้สื่อรณรงค์ด าเนินการในช่วงระยะเวลานาน การประเมินผลการเปลีย่นแปลง

การบริโภคยาสูบจากการใช้สื่อรณรงค์ระหว่างช่วงเวลาที่ เผยแพร่สื่อรณรงค์ระยะเวลาหนึ่ง จะมีความ

น่าเช่ือถือมากข้ึนเมื่อมีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบระหว่างช่วงเวลาน้ันในพื้นที่ควบคุมที่

ได้รับรู้สื่อกับการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ  

 ข้อจ ากัดของกลุ่มควบคุม  
การศึกษาผลกระทบของการใช้สื่อรณรงค์ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในประชากรจะมีความน่าเช่ือ

เมื่อผู้วิจัยสามารถก าหนดกลุ่มควบคุมเพื่อน ามาเปรียบเทียบ แต่การก าหนดให้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่ม

ตัวอย่างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อรณรงค์สามารถด าเนินการได้ดีเพียงในกรณีที่เอื้ออ านวย เช่น ใน

ประเทศอังกฤษที่แบ่งการถ่ายทอดสื่อโทรทัศน์ในระดับภูมิภาคได้ ท าให้ก าหนดรูปแบบของสื่อรณรงค์ที่ใช้

ในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันได้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสื่อรณรงค์โดยมีกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับอิทธิพล

จากสื่อได้อย่างชัดเจน(57) หรือในประเทศออสเตรเลียที่สื่อรณรงค์สามารถเริ่มเผยแพร่ในช่วงเวลาที่แตกต่าง

กันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการก าหนดกลุม่ควบคุมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลจากการ

รับรู้และไม่รับรู้สื่อได้(56) บทความวิจัยที่ผ่านมาบางบทความได้ออกแบบวิธีวิจัยโดยใช้ข้อมูลต่อเนื่องระยะ

ยาวหรือติดตามส ารวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมในระยะยาว เพื่อลดข้อจ ากัดของการขาดกลุ่ม

ควบคุมที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อรณรงค์ซึ่งควรจะน ามาเปรียบเทียบ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะวิธีวิจัยท่ีใช้ในการประเมินผลสื่อรณรงค์เพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ 

การวัดผลของการใช้สื่อรณรงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อโทษของการสูบบุหรี่และส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสบูบหุรีม่ีความจ าเป็นเพื่อแสดงถึงความมีประสทิธิผลของนโยบายและประโยชน์

ที่ได้รับที่มีต่อสุขภาพของประชากร โดยส่วนใหญ่การประเมินประสิทธิภาพของการรณรงค์เพื่อควบคุมการ

บริโภคยาสูบเน้นไปที่การประเมินการใช้ช่องทางสื่อทางโทรทัศน์เป็นหลัก  แต่เนื่องจากช่องทางสื่อ

การตลาดอื่นๆ เช่น สื่อออนไลน์ การตลาดเชิงกิจกรรม  เริ่มเป็นที่นิยมซึ่ งเป็นโอกาสในการศึกษาวิจัยใน

อนาคตเมื่อช่องทางสื่อการตลาดอื่นๆกลายเป็นสือ่ช่องทางหลักในการรับข่าวสารของผู้สูบบุหรี่ เนื่องจากใน

ปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์เป็นการใช้ค้นหาวิธีการเลิกสูบบุหรี่ และการใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการ

เข้าถึงเฉพาะกลุ่มซึ่งมีจ านวนจ ากัด ซึ่งทางเลือกในการศึกษาผลของการใช้สื่อรณรงค์ต่อพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่สามารถพิจารณาตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาเฉพาะกลุ่มหรือ Cohort study ที่ออกแบบเพื่อติดตามการรับรู้สื่อรณรงค์และ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมที่มีลักษณะเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สื่อรณรงค์ได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสามารถศึกษาประสิทธิภาพของการใช้

สื่อรณรงค์กับบุคคลรายเดิมอีกด้วย  

ประโยชน์ของการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถพบได้หากใช้การ

เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแบบการส ารวจแบบภาคตัดขวางซึ่งสุ่มตัวอย่าง ณ จุดเวลาใดๆ และไม่ติดตาม

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม จึงท าให้ไม่สามารถศึกษาการเปลีย่นแปลงของผลกระทบของการใช้สื่อได้อย่างชัดเจน 

เช่น การใช้สื่อรณรงค์ในปีใดปีหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม

มากกว่าสื่อที่ใช้ในปีอื่นๆ ดังนั้นการติดตามกลุ่มตัวอย่างจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใน

จุดเวลาหนึ่งๆ 

การศึกษาเฉพาะกลุ่มช่วยลดข้อจ ากัดเรื่องกลุ่มควบคุมที่จะน ามาเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตาม 

การศึกษาเฉพาะกลุ่มมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคยาสูบรายบุคคลใน

ระดับประเทศ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลท าให้แหล่งข้อมูลที่ใช้วัดผลและวิเคราะห์เพื่อหาผลกระทบ

และความมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อรณรงค์ยังขาดแคลน ดังนั้น ถ้ามีองค์กรประสานงานหน่วยงานในแต่

ละภูมิภาคเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะกลุ่มในระยะยาวและสร้างให้เป็นแหล่งข้อมูล

แหล่งเดียวที่ใช้อ้างอิงได้ต่อไปในระยะยาว จะเป็นการสร้างโอกาสในการท าวิจัยให้นักวิจัยในอนาคตได ้
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2. การใช้กลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ  
การประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์ที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีการด าเนินการโดยศึกษา

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหลังการเผยแพร่สื่อรณรงค์ สามารถเพิ่มความน่าเช่ือถือของผล

วิจัยได้มากข้ึนหากนักวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มก่อนการเผยแพร่สื่อรณรงค์ ซึ่งอาจจะเป็น

กลุ่มบุคคลเดียวกันกับที่ศึกษาหลังการเผยแพร่สื่อรณรงค์ที่เรียกว่าการศึกษาเฉพาะกลุ่ม Cohort study  

หรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นที่เรียกว่าการส ารวจภาคตัดขวางCross-sectional study เนื่องจาก

ผลกระทบของการใช้สื่อรณรงค์จะวัดด้วยความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงของผู้สูบก่อนและหลังการ

เผยแพร่สื่อรณรงค์ ซึ่งนักวิจัยสามารถอธิบายผลกระทบได้ชัดเจนข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ไม่มีการ

เผยแพร่สื่อเพื่อสะท้อนถึงผลของนโยบายที่ใช้ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ระหว่างกลุ่ม เป็นต้น 

งานวิจัยในประเทศไทยหลายผลงานที่ประเมินผลการใช้สื่อเพื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่) (21, 25-28) พบว่า

ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และส ารวจการรับรู้

ข่าวสารของสื่อรณรงค์หลังการเผยแพร่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงมีผลท าให้งานวิจัยในไทยยังไม่

สามารถประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบให้เป็นที่น่าเช่ือถือได้ อีกทั้งบางผลงาน

เป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่ไม่ก าหนดแบบจ าลองที่ชัดเจน  

 

3. แบบจ าลองและการวิเคราะห์  
การศึกษาเชิงปริมาณควรก าหนดแบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเพื่อตอบค าถามงานวิจัย ซึ่ง

ค าถามหลักในการประเมินผลการใช้สื่อรณรงค์สามารถน ามาออกแบบวิธีวิจัยและก าหนดตัวแปรตาม 

(Dependent variable) ได้เป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งน าไปสู่การก าหนด

แบบจ าลองที่นิยม ได้แก่ แบบจ าลอง Logistic regression ที่ศึกษาโอกาสหรือความเป็นไปได้ของ

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมซึง่ก าหนดตัวแปรตามเปน็ตัวแปรเชิงคุณภาพ เช่น การตัดสินใจเลิกสูบ ปัจจัยเสี่ยง

ที่จะเป็นผู้สูบ และแบบจ าลอง Multiple regression ที่ศึกษาอิทธิพลของการใช้สื่อรณรงค์ซึ่งก าหนดตัว

แปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น ความชุกของการสูบ ระดับการรับรู้  

ในส่วนของข้อมูลที่ใช้เพื่อก าหนดตัวแปรและวิเคราะห์ สามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ข้อมูลพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลที่วัดการตระหนักรับรู้ของสื่อรณรงค์จาก

สสส. ข้อมูลคะแนนประเมินจ านวนผู้ชมโทรทัศน์ (GRPs) จากบริษัทวิจัย ACNielsen (Thailand) 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยสามารถท าการส ารวจรายบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลของผู้สูบ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการ
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ตระหนักรับรู้ด้วยการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อรณรงค์ที่ผู้สูบจ าได้ หรืออาจออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล

ด้วยการก าหนดสื่อโฆษณาให้ผู้สูบชมและให้ท าการประเมินผลให้คะแนนการรับรู้จากการชมสื่อดังกล่าว 

การวิเคราะห์ที่เป็นไปได้ด้วยแบบจ าลอง Multiple regression ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทยใน

อนาคตน้ัน สามารถอ้างอิงได้จากงานวิจัยในต่างประเทศที่ได้มีการใช้ข้อมูลการเข้าถึงสื่อรณรงค์ที่บริษัท 

Nielsen Media Research เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลมาท าการศึกษา ซึ่งบริษัทวิจัย ACNielsen (Thailand) 

เป็นผู้จัดเก็บข้อมลูทีวั่ดการเข้าถึงและการรับรู้สือ่รณรงค์ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว

เพื่อศึกษา ข้อมูลคะแนนประเมินจ านวนผู้ชมสื่อโฆษณาโทรทัศน์ (GRPs) ต่อความชุกของการสูบบุหรี่ใน

การวัดประสิทธิภาพการใช้โฆษณารณรงค์ที่มีต่อการสูบบุหรี่ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีความจ าเป็นที่

ต้องอาศัยการร่วมมือของภาครัฐในภูมิภาคต่างๆในการเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้สูบ

ให้มากเพียงพอในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูบในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะจัดท าได้ตามกระบวนการของงานวิจัย

ที่ท าการส ารวจข้อมูลผู้สูบ ในประเทศไทยที่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนานาชาติ The 

International Tobacco Control Policy Evaluation Project (the ITC Project) (66) ซึ่งได้ด าเนินการ

ส ารวจเฉพาะกลุ่ม (Cohort study) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 6 รอบการส ารวจ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยในกลุ่มวัยรุ่น (13-19 ปี) และผู้ใหญ่ที่มี

อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป แต่อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลดังกล่าวจะสามารถท าต่อเนื่องได้ต้องอาศัยเงินทุนที่สูง 

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ด้วย Logistic regression ต้องอาศัยตัวแปรเชิงคุณภาพที่ได้จากการ

ส ารวจข้อมูลที่ออกแบบเพื่อเกบ็รายละเอียดของการรับรู้สื่อรณรงค์ที่เป็นโฆษณา รวมถึงปัจจัยเรื่องทัศนคติ 

ความเช่ือ และความตั้งใจเลิกในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สื่อรณรงค์ที่มีต่อความ

ตั้งใจเลิก (ตั้งใจ-ไม่ตั้งใจ) ทัศนคติและความเช่ือ โดยการออกแบบแบบสอบถามมักจะครอบคลุมค าถาม

เรื่องการระลึกหรือจดจ าโฆษณาได้ ช่องทางการรับสื่อ ระดับความเห็นที่มีต่อสื่อ และทัศนคติต่อสื่อรณรงค์ 

อย่างไรก็ตาม การออกแบบแบบสอบถามสามารถครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายมากกว่าเดิมได้ เช่น 

รูปแบบของโฆษณาในเรื่องเสียง ภาพ หรือข้อความที่ส่งผลการรับรู้ทางอารมณ์หรือการตัดสินใจ เนื่องจาก

รายละเอียดดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ต่างกัน โดยออกแบบการเก็บข้อมูลได้ทั้งการให้คะแนน 

การตอบแบบส ารวจ และการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การ

ปรับตัวของกล้ามเนื้อ  



65 

 

                      

การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามควรด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานข้ึนและจ านวนครั้งมาก

ข้ึน เช่น รายเดือน เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการเผยแพร่สื่อ และสามารถติดตามกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มเดิมเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้สื่อที่ส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ซึ่ง

จะท าให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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