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คาํนํา 
 

โครงการสํารวจวจิยัเรื่อง “ความคดิเหน็ต่อรูปแบบภาพคําเตอืนบนซองบุหรี:่ กรณีศกึษาผู้สบูบุหรีอ่ายุ  

18 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อทีจ่ะสาํรวจความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอภาพ     

คําเตือนบนซองบุหรี่ ทีจ่ะช่วยทําใหเ้กดิความรูส้กึยบัยัง้ความต้องการสบูบุหรี่ และทําใหไ้ม่อยากมอง โดยกลุ่ม

ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครัง้ น้ีคือ กลุม่ผู้สูบบุหรี่อายุตัง้แต่  18 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
 

รายงานฉบบัน้ีนําเสนอเกี่ยวกบัความเหมาะสมที่จะตีพิมพ์บนซองบุหรี่ที่มีพื้นภาพแบบใดมากกว่า

ระหวา่งสพีืน้ 2 สคีอื พืน้ภาพสดีาํ กบัพืน้ภาพสขีาว  โดยมุ่งหวงัผลในการกระตุ้นยบัยัง้ความต้องการบรโิภคของ 

ผูส้บูบหุรีไ่ดม้ากกวา่กนั 
 

คณะผู้วิจ ัยหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ข้อมูลที่ได้รบัจากรายงานฉบับน้ีจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

อน่ึง โครงการสาํรวจวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีโดยความร่วมมอืจากคณะทํางานในการร่วมกําหนด

กรอบแนวทางการดําเนินงานวิจัย รวมทัง้กลุ ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นใน

แบบสอบถาม  ซึง่ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน ขอขอบพระคุณทุกฝา่ย มา ณ โอกาสน้ี 
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ตอนท่ี 1   

 
4 

1 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ 5 
2 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามชว่งอาย ุ 5 

3 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพสมรส 5 

4 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศกึษาทีส่าํเรจ็ 6 
5 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชพีประจาํทีท่าํเป็นหลกั    6 

6 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน 6 

7 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามจาํนวนบหุรีท่ีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนั/ต่อ

สปัดาห ์ 

7 

   
ตอนท่ี 2 

 
7 

8 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของตวัอย่างทีเ่ลอืกรูปแบบภาพในชุดที ่1 ระหว่างภาพ ก. และ
ภาพ ข. ทีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั    

8 

9 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่1 ระหวา่งภาพ ก. และ 
ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่กนั   

8 

10 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่1 ระหวา่งภาพ ก. และ 
ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากมองมากกวา่กนั

8 

” หากพบเหน็บนซองบหุรี ่
11 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่2 ระหวา่งภาพ ก. และ

ภาพ ข. ทีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั    

9 

12 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่2 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่กนั   

9 

13 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่2 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากมองมากกวา่กนั

10 

” หากพบเหน็บนซองบหุรี ่  
14 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่3 ระหวา่งภาพ ก. และ

ภาพ ข. ทีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั    

10 

15 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่3 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่กนั   

11 

16  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่3 ระหวา่งภาพ ก. และ 
ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากมองมากกวา่กนั

11 

” หากพบเหน็บนซองบหุรี ่
17 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่4 ระหวา่งภาพ ก. และ

ภาพ ข. ทีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั    

12 

18 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่4 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่กนั   

12 

19 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชุดที ่4 ระหวา่งภาพ ก. และ 
ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากมองมากกวา่กนั

12 

” หากพบเหน็บนซองบหุรี ่
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

  ส่วนท่ี 2 

 

 
 

20 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่5 ระหวา่งภาพ ก. และ

ภาพ ข. ทีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั    

13 

21 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่ 5 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่กนั 

13 
 

22 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่ลอืกรปูแบบภาพในชดุที ่5 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากมองมากกวา่กนั

13 

” หากพบเหน็บนซองบหุรี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 

ท่ีมาของโครงการ 
 

ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ได้ให้คําอธิบายว่าการมีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี ่   

เป็นมาตรการหน่ึงทีส่าํคญัสาํหรบัการรณรงคเ์พื่อการไม่สบูบุหรี ่โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการมฉีลากคําเตอืนบนซอง

บหุรีก่เ็พือ่เป็นการใหข้อ้มลูถงึอนัตรายของการสบูบหุรีแ่ก่ประชาชนโดยตรงอยา่งสมํ่าเสมอ  
 

แมค้าํเตอืนแบบขอ้ความจะมปีระสทิธภิาพระดบัหน่ึง แต่กย็งัคงมขีอ้จาํกดัสาํหรบัประชาชนทีม่กีารศกึษาน้อย

ทีอ่าจไม่เขา้ใจขอ้ความคาํเตอืนทีพ่มิพไ์วไ้ด ้การใชร้ปูภาพประกอบขอ้ความคาํเตอืนจงึเป็นรปูแบบของฉลากคาํเตอืนที่

มปีระสทิธภิาพทีส่ดุ  
 

เมือ่วนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสขุไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่8 อาศยั

อาํนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 กําหนดรายละเอยีดของฉลาก

คาํเตอืนใหม่ ดงัน้ี 

- เป็นรปูภาพ 4 ส ีประกอบขอ้ความคาํเตอืนถงึพษิภยัของบหุรี ่6 แบบ คละกนัไป  

- ขนาดของฉลากคาํเตอืนตอ้งมพีืน้ทีไ่มน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีซ่อง 

- ใหอ้ยูบ่รเิวณดา้นบนของซองบหุรีท่ ัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั 
 

คําเตอืนแบบรูปภาพมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 25 มนีาคม 2548 ประเทศไทยเป็นประเทศที ่ 4 ของโลกทีม่ี

ฉลากคาํเตอืนเป็นรูปภาพ หลงัจากทีใ่ชฉ้ลากคําเตอืนบนซองบุหรีแ่บบขอ้ความมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 หรอืราว 30 ปี

มาแลว้ 
 

ขณะน้ีมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) มคีวามต้องการที่จะศกึษากลุ่มคนผู้สูบบุหรี่ที่มต่ีอรูปภาพ   

คาํเตอืนบนซองบหุรีจ่าํนวน 5 รปูภาพ วา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะตพีมิพบ์นซองบุหรีท่ีม่พีืน้ภาพแบบใดมากกว่าระหว่าง

สพีืน้ 2 สคีอื พืน้ภาพสดีาํ กบัพืน้ภาพสขีาว  โดยมุ่งหวงัผลในการกระตุ้นยบัยัง้ความต้องการบรโิภคของผูส้บูบุหรีไ่ด้

มากกวา่  
 

จงึมอบหมายให้ศูนย์เครอืข่ายวชิาการเพื่อสงัเกตการณ์และวจิยัความสุขชุมชน (ศูนย์วจิยัความสุขชุมชน) 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ดาํเนินโครงการสาํรวจวจิยัเรื่อง “ความคดิเหน็ต่อรปูแบบภาพคาํเตอืนบนซองบหุรี:่ กรณีศกึษา

ผูส้บูบหุรีอ่าย ุ18 ปีขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครัง้น้ี ตามระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์
 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1. เพือ่สาํรวจความรูส้กึทีม่ต่ีอภาพคาํเตอืนบนซองบหุรีใ่นรปูแบบทีนํ่ามาใหเ้ลอืก 

2. เพือ่สาํรวจความรูส้กึยบัยัง้ความตอ้งการสบูเมือ่เหน็ภาพคาํเตอืนบนซองบหุรีใ่นรปูแบบทีนํ่ามาใหเ้ลอืก 

3. เพือ่สาํรวจความคดิเหน็ต่อคาํเตอืนบนซองบหุรีท่ีไ่มอ่ยากมอง 
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ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเดน็การสาํรวจ 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา มปีระเดน็สาํคญั ดงัน้ี 

1.1. ความคดิเหน็ต่อรปูแบบภาพคาํเตอืน ทีท่าํใหรู้ส้กึ “รงัเกยีจ/กลวั” 

1.2. ความคดิเหน็ต่อรปูแบบภาพคาํเตอืน ทีท่าํใหรู้ส้กึ “ไม่อยากสบูบุหรี”่ 

1.3. ความคดิเหน็ต่อรปูแบบภาพคาํเตอืน ทีค่ดิวา่ “ไมอ่ยากมองหากพบเหน็บนซองบหุรี”่  

2.  ขอบเขตด้านประชากร คอื กลุ่มผูส้บูบุหรีอ่ายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี คอื กรุงเทพมหานคร  

4.  ขอบเขตด้านการปฏิบติังาน โครงการน้ีคณะผูว้จิยัของศูนยว์จิยัความสุขชุมชนรบัผดิชอบในขัน้ตอนต่างๆ 

ของการดาํเนินโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

4.1  การออกแบบเครือ่งมอืวดัเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4.2  การกาํหนดระเบยีบวธิใีนการวจิยั ซึง่ประกอบดว้ย การสุม่ตวัอยา่ง การกาํหนดขนาดตวัอย่าง  

      ตลอดจนแนวทางในการวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู 

4.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรเป้าหมาย  

4.4  การวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู  

4.5  การจดัทาํรายงานผลสาํรวจ 

  
 



 

 

บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

 

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)  
  

ในการวิจัยครัง้น้ีคณะผู้วิจ ัยได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยแบบสํารวจภาคสนามโดยการวิจัยเชิงสํารวจ       

(Survey Research) ซึง่เป็นระเบยีบวธิเีชงิปรมิาณ (Quantitative Methodology) ในการวดัและประเมนิผล กําหนดขนาด

ตวัอย่าง การคดัเลอืกตวัอย่าง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และการประมวลผล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่สอดคล้องกบั

วตัถุประสงคข์องการวจิยั และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อมลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบหุรี ่(มสบ.) 
 

 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target population) 

 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มผูส้บูบุหรีอ่ายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
 

 

การเลอืกตวัอย่าง (Sampling Method)  

ในการศกึษาครัง้น้ีคณะผู้วจิยัใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมชินิดสุม่สองขัน้ (Stratified Two-Stage 

Sampling) โดยจะทําการแบ่งพืน้ที่กรุงเทพมหานครออกเป็น ชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก เขตปกครอง เป็นหน่วย

ตวัอย่างขัน้ทีห่น่ึง และผูส้บูบุหรีอ่ายุ 18 ปีขึน้ไป เป็นหน่วยตวัอยา่งขัน้ทีส่อง  
 

 

ขนาดตวัอย่าง (Sample Size)     

 ขนาดตวัอย่างในการสํารวจครัง้น้ี จากผู้สูบบุหรี่อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   

รวมจาํนวนทัง้สิน้ 120 ตวัอย่าง  
 

 

รปูแบบการดาํเนินงานวิจยั  

 การดําเนินงานวิจัยในครัง้ น้ี เ ป็นการทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากรของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญักบัคณะทาํงานของมลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบหุรี ่(มสบ.) 
 

 

ช่วงระยะเวลาการดาํเนินการสาํรวจ 

 ระยะเวลาในการดาํเนินการสาํรวจระหวา่งวนัที ่ 19-26 ตุลาคม 2553 
 

 

การควบคมุคณุภาพของงานวิจยั 

ศูนยว์จิยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ใหค้วามสาํคญัอย่างยิง่กบัการดําเนินการวจิยัทุกขัน้ตอนและ

นับตัง้แต่การสร้างเครื่องมอืวดัการทดสอบและพฒันาแบบสอบถาม การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหเ์ขยีนรายงาน  

ซึง่เป็นระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ โดยมกีารตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานในทุกขัน้ตอน 
 

     



 

 

บทท่ี 3 

ผลการสาํรวจ 
 

 

โครงการสาํรวจเรือ่ง “ความคดิเหน็ต่อรปูแบบภาพคาํเตอืนบนซองบหุรี:่ กรณีศกึษาผูส้บูบหุรีอ่าย ุ18 ปีขึน้ไป 

ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยประยุกต์ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ซึง่เป็นระเบยีบวธิเีชงิปรมิาณ 

(Quantitative Methodology) และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมชินิดสุ่มสองขัน้ (Stratified Two-Stage Sampling) 

รวมจาํนวนทัง้สิน้ 120 ตวัอย่าง ผลการสาํรวจมดีงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

จากการพจิารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่าตวัอย่างรอ้ยละ 79.2 เป็นชาย รอ้ยละ 20.8 เป็นหญงิ  ตวัอย่าง รอ้ยละ  7.5  

อายุไม่เกนิ  20 ปี รอ้ยละ 21.7. อายุระหว่าง 21-30 ปี รอ้ยละ 25.0 อายุระหว่าง  31-40  ปี  รอ้ยละ  26.6  อายุระหว่าง  41-50 ปี รอ้ยละ 

12.5 อายุ 51-60 ปี และรอ้ยละ 6.7 อายมุากกวา่ 60 ปีขึน้ไป   (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่1-2) 

เมือ่สอบถามสถานภาพการสมรสพบวา่ รอ้ยละ 58.3 มสีถานภาพสมรสแลว้ รอ้ยละ 28.3 เป็นโสด รอ้ยละ 9.2 

เป็นหมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่  และรอ้ยละ 4.2 ทีไ่ม่ระบุสถานภาพ (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่3) 

ดา้นระดบัการศกึษาที่สําเรจ็มาชัน้สงูสุด พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 50.0 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น

หรอืตํ่ากว่า รอ้ยละ 22.5 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.รอ้ยละ 19.2 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

รอ้ยละ 7.5 จบการศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ปวส. และรอ้ยละ 0.8 จบการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(รายละเอียดพิจารณา

จากตารางที ่4) 

 เมื่อพจิารณาอาชพีของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 28.3 ประกอบอาชพีรบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป รอ้ยละ 

25.8 ระบุอาชพีคา้ขายรายย่อย รอ้ยละ 22.5 ระบุเป็นลกูจา้ง/พนักงานบรษิทั รอ้ยละ 6.7 ระบุว่างงาน รอ้ยละ 5.8 ระบุ

เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา รอ้ยละ 4.2 ระบอุาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ และผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ และรอ้ย

ละ 2.5 ระบเุป็นแมบ่า้น (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่5) 

สําหรบัรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดอืนของตวัอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 45.8 ระบุมีรายได้ระหว่าง 5,001-

10,000 บาท รอ้ยละ 13.3 มรีายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000 บาท รอ้ยละ 11.7 ระบุมรีายไดไ้ม่เกนิ 5,000 บาท  รอ้ยละ 

9.2 ระบุมรีายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และมรีายได้มากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป ส่วนตวัอย่างร้อยละ 10.8       

ไม่ระบุ/ไมต่อบเรือ่งรายได ้(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่6) 
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ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ  

ลาํดบัท่ี เพศ จาํนวน รอ้ยละ 

1 ชาย 95 79.2 

2 หญงิ 25 20.8 

 รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามช่วงอาย ุ 

ลาํดบัท่ี ช่วงอาย ุ จาํนวน รอ้ยละ 

1 อายไุมเ่กนิ 20 ปี 9 7.5 

2 อาย ุ21-30 ปี 26 21.7 

3 อาย ุ31-40 ปี 30 25.0 

4 อาย ุ41-50 ปี 32 26.6 

5 อาย ุ51-60 ปี 15 12.5 

6 อายมุากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 8 6.7 

 รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

ลาํดบัท่ี สถานภาพสมรส จาํนวน รอ้ยละ 

1 โสด 34 28.3 

2 สมรส 70 58.3 

3 หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู ่ 11 9.2 

4 ไม่ระบ ุ 5 4.2 

 รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
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ตารางท่ี 4  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศึกษาท่ีสาํเรจ็  

 

ตารางท่ี 5 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชีพประจาํท่ีทาํเป็นหลกั  

ลาํดบัท่ี อาชีพประจาํท่ีทาํเป็นหลกั จาํนวน รอ้ยละ 

1 รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป       34 28.3 

2 คา้ขายรายยอ่ย       31 25.8 

3 ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั 27 22.5 

4 ว่างงาน                     8 6.7 

5 นกัเรยีน/นกัศกึษา 7 5.8 

6 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ  5 4.2 

7 ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ   5 4.2 

8 แม่บา้น   3 2.5 

 รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

ตารางท่ี 6 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  

ลาํดบัท่ี รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน จาํนวน รอ้ยละ 

1 รายไดไ้มเ่กนิ 5,000 บาท 14 11.7 

2 5,001-10,000 บาท 55 45.8 

3 10,001-15,000 บาท 16 13.3 

4 15,001-20,000 บาท 11 9.2 

5 รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทขึน้ไป 11 9.2 

6 ไม่ระบุ/ไมต่อบ 13 10.8 

 รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

ลาํดบัท่ี ระดบัการศึกษาท่ีสาํเรจ็ จาํนวน รอ้ยละ 

1 มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากวา่ 60 50.0 

2 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 27 22.5 

3 อนุปรญิญา/ปวส.      9 7.5 

4 ปรญิญาตร ี 23 19.2 

5 สงูกว่าปรญิญาตร ี 1 0.8 

 รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
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ตารางท่ี  7 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่ง จาํแนกตามจาํนวนบุหร่ีท่ีสูบโดยเฉล่ียต่อวนั  

จาํนวนบุหร่ีท่ีสูบโดยเฉล่ียต่อวนั จาํนวน รอ้ยละ 

1-4 มวนต่อวนั 40 35.1 

5 มวนต่อวนั 14 12.3 

6-9 มวนต่อวนั 19 16.7 

10 มวนต่อวนั 20 17.5 

11-19 มวนต่อวนั 11 9.6 

20 มวนต่อวนั 10 8.8 

รวมทัง้ส้ิน 114 100.0 

จาํนวนบหุรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัเฉลีย่ (Mean) 7.53 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 5.45 

จาํนวนบหุรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัตํ่าสดุ (Min)   1 มวน 

จาํนวนบหุรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัสงู (Max)   20 มวน 

 

ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็ต่อภาพคาํเตือนบนซองบหุร่ี 
 

ผลการสาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกรูปแบบภาพในชุดที ่1 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด ข.” ทีท่าํ

ใหต้วัอย่างเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 78.3 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 21.7 ระบุ 

ภาพ ข. ทัง้น้ีรปูแบบภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่กนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 76.5 ระบุ ภาพ 

ก. รอ้ยละ 23.5 ระบุ ภาพ ข. และรูปแบบภาพทีเ่หน็แลว้ “ทําใหไ้ม่อยากมองบนซองบุหรี”่ มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่าง

รอ้ยละ 72.5 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 27.5 ระบุ ภาพ ข. (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่8-10) 
 

 

รปูภาพชดุท่ี  1  ภาพ ก.               ภาพ ข. 
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ตารางท่ี  8 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 1 ระหวา่งภาพ ก. และภาพ 

ข. ท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั” มากกว่ากนั    

รปูแบบภาพท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 94 78.3 

ภาพ ข.  26 21.7 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
 

 

ตารางท่ี  9 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 1 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี” มากกว่ากนั   

 รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 91 76.5 

ภาพ ข.  28 23.5 

รวมทัง้ส้ิน 119 100.0 
 

 

ตารางท่ี  10 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 1 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบหุร่ี   

รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมอง” บนซองบุหร่ี จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 87 72.5 

ภาพ ข.  33 27.5 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
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สาํหรบัความคดิเหน็ของตวัอยา่งเกีย่วกบัการเลอืกรปูแบบภาพในชุดที ่2 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด ข.” 

ทีท่าํให้ตวัอย่างเกดิความรู้สกึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 75.8 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 24.2 

ระบุ  ภาพ ข. ทัง้น้ีรปูแบบภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่กนั พบว่า  ตวัอย่างรอ้ยละ 77.5 ระบุ 

ภาพ ก. รอ้ยละ 22.5 ระบุ ภาพ ข. และรูปแบบภาพทีเ่หน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากมองบนซองบุหรี่” มากกว่ากนั พบว่า 

ตวัอย่างรอ้ยละ 75.0 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 25.0 ระบุ ภาพ ข. (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่11-13) 

 

รปูภาพชดุท่ี  2  ภาพ ก.        ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  11  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 2 ระหวา่งภาพ ก. และ

ภาพ ข. ท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั” มากกวา่กนั    

 รปูแบบภาพท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 91 75.8 

ภาพ ข.  29 24.2 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

 

 

ตารางท่ี  12 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 2 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี” มากกว่ากนั   

รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 93 77.5 

ภาพ ข.  27 22.5 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
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ตารางท่ี  13  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 2 ระหวา่งภาพ ก. และ 

 ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไมอ่ยากมองมากกว่ากนั” หากพบเหน็บนซองบหุร่ี   

รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมอง” บนซองบุหร่ี จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 90 75.0 

ภาพ ข.  30 25.0 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

  

และเมือ่สอบถามความคดิเหน็ของตวัอยา่งเกีย่วกบัภาพในชดุที ่3 ระหวา่ง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด ข.” ทีท่าํให้

ตวัอย่างเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 73.3 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 26.7  ระบุ ภาพ 

ข. ทัง้น้ีรูปแบบภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 70.0 ระบุ ภาพ ก. 

รอ้ยละ 30.0 ระบุ ภาพ ข. และรูปแบบภาพที่เหน็แลว้ทําให้ “ไม่อยากมองบนซองบุหรี่” มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่าง   

รอ้ยละ 65.0 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 35.0 ระบุ ภาพ ข. (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่14-16)  

 

รปูภาพชดุท่ี  3 ภาพ ก.                     ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  14 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 3 ระหวา่งภาพ ก. และภาพ 

ข. ท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั” มากกว่ากนั    

 รปูแบบภาพท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 88 73.3 

ภาพ ข.  32 26.7 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
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ตารางท่ี  15  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 3 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี” มากกว่ากนั   

 รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 84 70.0 

ภาพ ข.  36 30.0 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

 

 

ตารางท่ี  16 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 3 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบหุร่ี   

 รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมอง” บนซองบุหร่ี  จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 78 65.0 

ภาพ ข.  42 35.0 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

  

สาํหรบัความคดิเหน็ของตวัอย่างเกีย่วกบัภาพในชุดที ่4 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด ข.” ทีท่ําใหต้วัอย่าง

เกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 79.2 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 20.8 ระบุ  ภาพ ข. ทัง้น้ี

รูปแบบภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 79.2 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 

20.8 ระบุ ภาพ ข. และรปูแบบภาพทีเ่หน็แลว้ทาํให ้“ไมอ่ยากมองบนซองบหุรี”่ มากกวา่กนั  พบว่าตวัอย่างรอ้ยละ  72.5 

ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 27.5 ระบุ ภาพ ข. (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่17-19) 
 

รปูภาพชดุท่ี  4 ภาพ ก. ภาพ ข. 
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ตารางท่ี  17  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 4 ระหวา่งภาพ ก. และ

ภาพ ข. ท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั” มากกวา่กนั    

รปูแบบภาพท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 95 79.2 
ภาพ ข.  25 20.8 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
 

 

ตารางท่ี  18  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 4 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี” มากกว่ากนั   

 รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 95 79.2 
ภาพ ข.  25 20.8 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 
 

 

ตารางท่ี  19  แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 4 ระหวา่งภาพ ก. และ 

 ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไมอ่ยากมองมากกว่ากนั” หากพบเหน็บนซองบหุร่ี   

 รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมอง” บนซองบุหร่ี จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 87 72.5 
ภาพ ข.  33 27.5 

รวมทัง้ส้ิน 120 100.0 

  

และเมือ่สอบถามความคดิเหน็ของตวัอยา่งเกีย่วกบัภาพในชดุที ่5 ระหวา่ง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด ข.” ทีท่าํให้

ตวัอย่างเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่กนั  พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 72.5 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 27.5 ระบุ ภาพ 

ข. ทัง้น้ีรูปแบบภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 70.8 ระบุ ภาพ ก. 

รอ้ยละ 29.2 ระบุ ภาพ ข. และรูปแบบภาพที่เหน็แลว้ทําให้ “ไม่อยากมองบนซองบุหรี่” มากกว่ากนั พบว่า ตวัอย่าง   

รอ้ยละ 70.8 ระบุ ภาพ ก. รอ้ยละ 29.2 ระบุ ภาพ ข. (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่20-22) 
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รปูภาพชดุท่ี  5  ภาพ ก.       ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางท่ี  20 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 5 ระหวา่งภาพ ก. และภาพ ข. 

ท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั” มากกวา่กนั    

 รปูแบบภาพท่ีทาํให้เกิดความรูสึ้ก “น่ารงัเกียจ / กลวั”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 87 72.5 
ภาพ ข.  33 27.5 

รวมทัง้สิน 120 100.0 
 

 

ตารางท่ี  21 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี  5 ระหว่างภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี” มากกว่ากนั   

 รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากสบูบุหร่ี”   จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 85 70.8 
ภาพ ข.  35 29.2 

รวมทงัสิน 120 100.0 
 

 

ตารางท่ี  22 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีเลือกรปูแบบภาพในชุดท่ี 5 ระหวา่งภาพ ก. และ 

ภาพ ข. ท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบหุร่ี   

รปูแบบภาพท่ีเหน็แล้วทาํให้ “ไม่อยากมอง” บนซองบุหร่ี จาํนวน รอ้ยละ 

ภาพ ก. 85 70.8 
ภาพ ข.  35 29.2 

รวมทัง้สิน 120 100.0 

  



 

 

บทท่ี 4 

บทสรปุผลการสาํรวจ 
 

 

ผลการศึกษา “ความคิดเหน็ต่อรูปแบบภาพคําเตือนบนซองบุหรี่: กรณีศึกษาผู้สูบบุหรี่อายุ 18 ปีขึน้ไป         

ในเขตกรุงเทพมหานคร" โดยการสาํรวจประชากรกลุ่มเป้าหมายรวมทัง้สิน้ 120 ตวัอย่าง  

คณะผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิสาํรวจภาคสนาม (Field Survey Research) ซึง่เป็นระเบยีบวธิเีชงิปรมิาณ 

(Quantitative Methodology) ในการวดัและประเมนิผล กาํหนดขนาดของตวัอยา่ง การสุม่ตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การวิเคราะห์ และการประมวลผล โดยมีการกําหนดกรอบเน้ือหาในการสํารวจตามวตัถุประสงค์สําคญั 3 ประการ 

ประกอบดว้ย 

1. เพือ่สาํรวจความรูส้กึทีม่ต่ีอภาพคาํเตอืนบนซองบหุรีใ่นรปูแบบทีนํ่ามาใหเ้ลอืก 

2. เพือ่สาํรวจความรูส้กึยบัยัง้ความตอ้งการสบูเมือ่เหน็ภาพคาํเตอืนบนซองบหุรีใ่นรปูแบบทีนํ่ามาใหเ้ลอืก 

3. เพือ่สาํรวจความคดิเหน็ต่อคาํเตอืนบนซองบหุรีท่ีไ่มอ่ยากมอง 
 

ดาํเนินโครงการระหวา่งวนัที ่19 - 26 ตุลาคม 2553 ผลการสาํรวจสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 ในภาพชุดท่ี  1  ทีต่วัอยา่งระบเุลอืกตรงกบัความคดิเหน็มากทีส่ดุในระหวา่ง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด 

ข.” ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปคอื  

- รปูแบบภาพ ก. ทาํใหต้วัอยา่งเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข.      

- รปูแบบภาพ ก. เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข. 

- รูปแบบภาพ ก  เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทําให ้“ไม่อยากมองบนซองบุหรี”่ มากกว่ารูปแบบ

ภาพ ข. 

 ภาพในชุดท่ี  2 ทีต่วัอย่างระบุเลอืกตรงกบัความคดิเหน็มากทีสุ่ดในระหว่าง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด 

ข.” ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปคอื  

- รปูแบบภาพ ก. ทาํใหต้วัอยา่งเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข.      

- รปูแบบภาพ ก. เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข. 

- รูปแบบภาพ ก  เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทําให ้“ไม่อยากมองบนซองบุหรี”่ มากกว่ารูปแบบ

ภาพ ข. 
 

 ในภาพชุดท่ี  3  ทีต่วัอยา่งระบเุลอืกตรงกบัความคดิเหน็มากทีส่ดุในระหวา่ง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด 

ข.” ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปคอื  

- รปูแบบภาพ ก. ทาํใหต้วัอยา่งเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข.      

- รปูแบบภาพ ก. เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข. 

- รูปแบบภาพ ก  เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทําให ้“ไม่อยากมองบนซองบุหรี”่ มากกว่ารูปแบบ

ภาพ ข. 
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 ในภาพชุดท่ี  4  ทีต่วัอยา่งระบเุลอืกตรงกบัความคดิเหน็มากทีส่ดุในระหว่าง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด 

ข.” ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปคอื  

- รปูแบบภาพ ก. ทาํใหต้วัอยา่งเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข.      

- รปูแบบภาพ ก. เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข. 

- รูปแบบภาพ ก  เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทําให ้“ไม่อยากมองบนซองบุหรี”่ มากกว่ารูปแบบ

ภาพ ข. 

 

 ในภาพชุดท่ี  5  ทีต่วัอยา่งระบเุลอืกตรงกบัความคดิเหน็มากทีส่ดุในระหวา่ง “ภาพชุด ก. กบั ภาพชุด 

ข.” ในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปคอื  

- รปูแบบภาพ ก. ทาํใหต้วัอยา่งเกดิความรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข.      

- รปูแบบภาพ ก. เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทาํให ้“ไม่อยากสบูบุหรี”่ มากกวา่รปูแบบ ภาพ ข. 

- รูปแบบภาพ ก  เป็นภาพทีต่วัอย่างเหน็แลว้ทําให ้“ไม่อยากมองบนซองบุหรี”่ มากกว่ารูปแบบ

ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อภาพคาํเตือนบนซองบหุร่ี 

ศูนยว์จิยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั กําลงัสาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพคําเตอืนบนซองบุหรี ่      

จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามต่อไปน้ี เพือ่นําขอ้มูลดงักล่าวนําเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ต่อไป 

 

หมายเหต ุ  ผูต้อบแบบสอบถามต้องเป็นผูส้บูบุหรีอ่าย ุ18 ปีข้ึนไป และอยู่อาศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร 

 

ตอนท่ี 1  ความคิดเหน็ต่อภาพคาํเตือนบนซองบหุร่ี 

คาํช้ีแจง  กรณุาเลอืกระหวา่ง “ภาพชดุ ก.” กบั “ภาพชดุ ข.” ทีต่รงกบัความคดิเหน็ตอ่ไปน้ี     

ชุดท่ี  1   ภาพ ก.               ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.1   รปูแบบภาพใดทีใ่หค้วามรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่               ภาพ ก.   ภาพ ข. 

1.2   รปูแบบภาพใดทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากสบูบุหรี”่ มากกวา่           ภาพ ก.   ภาพ ข. 

1.3   รปูแบบภาพใดทีท่าํใหท้่าน “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบุหรี ่     ภาพ ก.   ภาพ ข. 
 

ชุดท่ี  2   ภาพ ก.        ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1   รปูแบบภาพใดทีใ่หค้วามรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่               ภาพ ก.   ภาพ ข. 

2.2   รปูแบบภาพใดทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากสบูบุหรี”่ มากกวา่           ภาพ ก.   ภาพ ข.

2.3   รปูแบบภาพใดทีท่าํใหท้่าน “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบุหรี ่     ภาพ ก.   ภาพ ข. 
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ชุดท่ี  3 ภาพ ก.                     ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1   รปูแบบภาพใดทีใ่หค้วามรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่               ภาพ ก.   ภาพ ข. 

3.2   รปูแบบภาพใดทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากสบูบุหรี”่ มากกวา่           ภาพ ก.   ภาพ ข.

3.3  รปูแบบภาพใดทีท่าํใหท้่าน “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบุหรี ่       ภาพ ก.   ภาพ ข. 
 

ชุดท่ี  4 ภาพ ก. ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.1   รปูแบบภาพใดทีใ่หค้วามรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่               ภาพ ก.   ภาพ ข. 

4.2   รปูแบบภาพใดทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากสบูบุหรี”่ มากกวา่           ภาพ ก.   ภาพ ข.

4.3   รปูแบบภาพใดทีท่าํใหท้่าน “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบุหรี ่     ภาพ ก.   ภาพ ข. 
 

 

ชุดท่ี  5   ภาพ ก.       ภาพ ข. 

 

 

 

 

 

 
 
 

5.1   รปูแบบภาพใดทีใ่หค้วามรูส้กึ “น่ารงัเกยีจ / กลวั” มากกวา่               ภาพ ก.   ภาพ ข. 

5.2   รปูแบบภาพใดทีเ่หน็แลว้ทาํใหท้า่น “ไมอ่ยากสบูบุหรี”่ มากกวา่           ภาพ ก.   ภาพ ข. 

5.3   รปูแบบภาพใดทีท่าํใหท้่าน “ไม่อยากมองมากกวา่กนั” หากพบเหน็บนซองบุหรี ่       ภาพ ก.   ภาพ ข. 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลของผูต้อบ 

1. เพศ    1. ชาย 2. หญงิ 

2.  สถานภาพสมรส  1. โสด 2. สมรส         3. ม่าย/หยา่/แยกกนัอยู ่

3.  อาย ุ.................... ปี 

4. การศกึษาทีส่าํเรจ็มาสงูสดุ  1. มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากวา่      2. มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่หรอื ปวช. 

   3. อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอื ปวส. 4. ปรญิญาตร ี     5. สงูกวา่ปรญิญาตร ี

5. อาชพีประจาํทีท่าํเป็นหลกั 

 1. รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 2. ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั      3. ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ  4. คา้ขายรายยอ่ย       

     5. นกัเรยีน/นกัศกึษา      6. รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป      7. แม่บา้น                             8. เกษตรกร         

     9.วา่งงาน                    10. อืน่ๆ ............... 

6.   รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ตอ่เดอืน ................................ บาท 

7.   ปจัจุบนัอาศยัอยูเ่ขต..................................... 

8.   ปกตทิา่นสบูบุหรีเ่ฉลีย่ประมาณ  ........ วนัตอ่สปัดาห(์หรอื.......วนัต่อเดอืน)  และในวนัทีส่บู  จะสบูประมาณ .........มวนต่อวนั 
 

 

 

ขอขอบคณุสาํหรบัความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 
 

 

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ 

ชือ่พนกังานเกบ็ขอ้มลู.......................................รหสั............................................เบอร์

โทรศพัท…์………………………… 
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คณะผูด้าํเนินโครงการของศนูยวิ์จยัความสขุชมุชน  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

1 ดร. นพดล  กรรณิกา    ผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัความสขุชมุชน 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2. นายเทวนิทร ์ อนิทรจาํนงค ์   ผูช้่วยผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัความสขุชมุชน 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั และหวัหน้าโครงการวจิยั  

3. นางสาวฝนทอง พนัธุต่์วน    นกัวจิยั 

4. นางวลิาศ  ฉมิหริญั นกัสถติ ิ

5. นายภทัรวชิญ ์ มัง่คัง่ ผูช้่วยนกัวจิยั 

6. นางสาวสวุมิล  วนัทา  ผูช้่วยนกัวจิยั 

7. นางสาวจาํปา  จนัทรต์รา ผูช้่วยนกัวจิยั 

8. นางสาวอุบลรตัน์  ด่านพรประเสรฐิ ผูช้่วยนกัวจิยั 

9. นายคาํพนั  ราศร ี ผูช้่วยนกัวจิยั 

  10. นอกจากน้ียงัมพีนกังานเกบ็ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลูรวมทัง้สิน้ 12 คน 
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	สำหรับรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 45.8 ระบุมีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 13.3 มีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 11.7 ระบุมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท  ร้อยละ 9.2 ระบุมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และมี...
	ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบภาพในชุดที่ 1 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กับ ภาพชุด ข.” ที่ทำให้ตัวอย่างเกิดความรู้สึก “น่ารังเกียจ / กลัว” มากกว่ากัน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 78.3 ระบุ ภาพ ก. ร้อยละ 21.7 ระบุ ภาพ ข. ทั้งนี้รูปแบบภาพที่ตัวอย่างเห็นแล้...
	สำหรับความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบภาพในชุดที่ 2 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กับ ภาพชุด ข.” ที่ทำให้ตัวอย่างเกิดความรู้สึก “น่ารังเกียจ / กลัว” มากกว่ากัน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 75.8 ระบุ ภาพ ก. ร้อยละ 24.2 ระบุ  ภาพ ข. ทั้งนี้รูปแบบภาพที่ตัวอย่า...
	และเมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับภาพในชุดที่ 3 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กับ ภาพชุด ข.” ที่ทำให้ตัวอย่างเกิดความรู้สึก “น่ารังเกียจ / กลัว” มากกว่ากัน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 73.3 ระบุ ภาพ ก. ร้อยละ 26.7  ระบุ ภาพ ข. ทั้งนี้รูปแบบภาพที่ตัวอย่างเห็นแ...
	สำหรับความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับภาพในชุดที่ 4 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กับ ภาพชุด ข.” ที่ทำให้ตัวอย่างเกิดความรู้สึก “น่ารังเกียจ / กลัว” มากกว่ากัน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 79.2 ระบุ ภาพ ก. ร้อยละ 20.8 ระบุ  ภาพ ข. ทั้งนี้รูปแบบภาพที่ตัวอย่างเห็นแล้วทำให้...
	และเมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างเกี่ยวกับภาพในชุดที่ 5 ระหว่าง “ภาพชุด ก. กับ ภาพชุด ข.” ที่ทำให้ตัวอย่างเกิดความรู้สึก “น่ารังเกียจ / กลัว” มากกว่ากัน  พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 72.5 ระบุ ภาพ ก. ร้อยละ 27.5 ระบุ ภาพ ข. ทั้งนี้รูปแบบภาพที่ตัวอย่างเห็นแ...
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