
i 
 

รายงานสรุปโครงการวิจัย 
 

การใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณอัจฉริยะท่ีมีผลตอการ

สูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 18-24 ป 

(The use of social media and applications on smart devices 

influencing over cigarette smoker in youth aged 18-24 years) 
 

 

 

 

จัดทําโดย 

ผศ.ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ 

หัวหนาโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใตการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจาก 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 



ii 
 

คํานํา 

 
จากสถานการณดานการบริโภคยาสูบของประเทศไทยท่ีผูท่ีเริ่มสูบบุหรี่มีแนวโนมท่ีอายุจะ

ลดลงและจํานวนของผูท่ีบริโภคยาสูบเปนครั้งคราวมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน บวกกับการเขาถึงยาสูบและ

ผลิตภัณฑประเภทตางๆไดงายข้ึนโดยเฉพาะของสื่อออนไลน ซ่ึงเปนการสอดรับกับความเจริญของ

เทคโนโลยีท่ีกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหการเขาถึงสื่อออนไลนรวมไปถึงแอพพลิเคชั่นบน

อุปกรณอัจฉริยะผานเครือขายตางๆ ท้ัง โทรศัพทมือถือหรือเท็บเล็ต ไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน

โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนพบวามีการใชสื่อสังคมออนไลนในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด  ทําใหบริษัทและ

อุตสาหกรรมยาสูบไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการคาโดยมีการโฆษณาชวนเชื่อผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

รวมไปถึงไดมีการผลิตสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นตางๆท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาบุหรี่และ/หรือการ

สงเสริมใหผู ใชงานแอพพลิเคชั่นมีความอยากท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑยาสูบเพ่ิมมากข้ึนโดยสื่อและ

แอพพลิเคชั่นตางๆท่ีผลิตข้ึนนั้นสามารถรองรับการใชงานไดในทุกระบบปฏิบัตกิารท้ังระบบ Android และ 

ระบบ iOS 

ดังนั้น การศึกษาผลของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือตอการ

กระตุนใหอยากสูบบุหรี่หรือไมอยากสูบบุหรี่จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปและวิวัฒนาการของสื่อสังคมออนไลนหรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

และนําไปใชในการวางแผนแนวทางในการรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ รวมถึงเปนแนวทางในการออกแบบ

แนวปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถืออันเปนการดําเนินการเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบอีกชองทางหนึ่ง 
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 ภายหลังการใชสื่อแอพพลิเคชั่นในแตละสถานท่ี จําแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 32  จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ตอ 44 

 สื่อสังคมออนไลน สื่อแอพพลิเคชั่นและสื่อเว็บมีเดียจําแนกตามประเภทการสูบ 

ตารางท่ี 33  จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ 46 

 ภายหลังการใชสื่อแอพพลิเคชั่นในแตละสถานท่ี จําแนกตามประเภทการสูบ 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
สื่อสมัยใหมผานระบบเครือขายไรสาย (internet and wireless) ไดกลายเปนสวนหนึ่งของ

การดํารงชีวิต จากขอมูลของบริษัทกูเกิลเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2017 ไดรายงานวาประเทศไทยใช

อินเทอรเน็ตผานอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Devices) เชนโทรศัพทมือถือหรือเท็ปเล็ตมากท่ีสุดในโลก เฉลี่ย

วันละ 4.2 ชั่วโมง และใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดในโลกเฉลี่ยวันละ 9.38 ชั่วโมง รวมไปถึงอัตราการเติมโต

ของธุรกิจออนไลนตางๆรวมท้ังพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ท่ีเติบโตอยางกาวกระโดดตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 มีการลงทุนงบโฆษณาผานสื่อดิจิทัลสําหรับป 2560 ดวยมูลคารวมกวา 12,400 

ลานบาท ทําใหปจจุบันการโฆษณาชวนเชื่อในการบริโภคยาสูบจากบริษัทผูคาและอุตสาหกรรมยาสูบผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสังคมออนไลนมีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะสื่อแอพพลิเคชั่นผานอุปกรณอัจฉริยะเชน

โทรศัพทมือถือหรือเท็ปเล็ตไดกลายเปนชองทางสําคัญในการโฆษณา เนื่องจากสามารถทําไดรวดเร็ว เขาถึง

ไดงายและยากตอการควบคุม ทําใหเกิดการบริโภคยาสูบในกลุมนักสูบหนาใหมท่ีเปนวัยรุนเพ่ิมสูงข้ึนและมี

แนวโนมอายขุองผูท่ีเริ่มสูบบุหรี่ลดลง  

จากผลการสํารวจสื่อแอพพลิเคชั่นในอุปกรณอัจฉริยะท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑยาสูบใน

ประเทศไทยพบวา มีสื่อเกือบท้ังหมดจะเปนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยสื่อท่ีอยูใน

รูปแบบของเกมและ/หรือแอพพลิเคชั่นถูกออกแบบเพ่ือการโฆษณาชักจูงใหผูใชงานเกิดความสนใจใน

ผลิตภัณฑยาสูบมากยิ่งข้ึน  โดยแอพพลิเคชั่นสวนใหญจะเปดโอกาสใหผูใชงานสามารถดาวนโหลดไดฟร ี

และในขณะเดียวกัน  .ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดตั้ งหนวยงานท่ีชื่อวา The National Tobacco 

Cessation Collaborative (NTCC) ซ่ึงไดเสนอกลยุทธในการเลิกสูบบุหรี่โดยการพัฒนารูปแบบทาง

การตลาดและการใหบริการในการเลิกบุหรี่โดยผนวกเขากับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับโทรศัพทมือถือ/แท็ป

เล็ต เพ่ือใหเขาถึงผูสูบบุหรี่เพ่ิมมากข้ึน และยังทําใหหนวยงานหรือองคกรในประเทศตางๆไดเริ่มพัฒนา

แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเพ่ือชวยในการเลิกสูบบุหรี่ โดยผลจากการดําเนินการใชสื่อแอพพลิเคชั่นหรือ

โปรแกรมดังกลาวในหลายประเทศนั้นพบวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเปลี่ยนสภาพแวดลอม การ

เพ่ิมกําลังใจ การเพ่ิมความม่ันใจในตนเอง และการใหรางวัล มีสวนชวยในกลุมผูท่ีตั้งใจเลิกบุหรี่อยางมาก 

เชนการศึกษาวิจัยจากประเทศแคนาดาพบวา การใชสื่อเว็บไซตมีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ถึงรอยละ 32 

ในขณะท่ีการใหบริการสายดวนเลิกบุหรี่มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่เพียงรอยละ 14 สวนในประเทศไทยยังไมมี

สือ่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ มีแตสื่อจํานวนหนึ่งท่ีอยูในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน

ท่ีชวยสนับสนุนใหความรูในการเลิกบุหรี่ เชน สื่อของศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ (Quitline 

1600) และ มูลนิธิรณรงค เพ่ือการไมสูบบุหรี่ (Ash Thailand) 

จากการศึกษาวิจัยผลของการใชสื่ อสั งคมออนไลนและแอพพลิ เคชั่นบนอุปกรณ

โทรศัพทมือถือ/แท็ปเล็ตท่ีมีผลตอการสงเสริมการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 18 – 24 ป  พบวา

แอพพลิเคชั่นท่ีชื่อ “Puff Puff Play” ไดรับความนิยมสูงท่ีสุดเนื่องจากมีความเสมือนจริงมาก ในขณะท่ี
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แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ/แท็ปเล็ตท่ีมีผลตอการสงเสริมการงดสูบบุหรี่ไดแก “QuitNow” และ 

“Kwit” ไดรับความนิยมสูงท่ีสุดเนื่องจากมีความหลากหลายของขอมูลและรูปแบบกิจกรรมท่ีสงเสริมการงด

หรือลดการสูบบุหรี่  ทีมวิจัยจึงไดใชแอพพลิเคชั่นท้ังสามนี้เปนเครื่องมือตัวอยางในการศึกษา อีกท้ังจาก

การศึกษารวมกับการใชสื่อสังคมออนไลนและเว็บมีเดียตางๆในการศึกษานํารอง (pilot study) โดยพบวา 

สื่อประเภทสื่อแอพพลิเคชั่น เปนสื่อท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

ท้ังในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส (E-cigaratte) หรือบุหรี่ไฟฟา และผลจากการทดลองใชสื่อ

แอพพลิเคชั่นในสถานท่ีตางๆ พบวา สถานท่ีท่ีเปนสวนตัวหรือสถานบันเทิงจะเปนสถานท่ีท่ีสงเสริมหรือ

กระตุนใหมีความตองการในการสูบบุหรี่มากท่ีสุดท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง รองลงมาคือ หอพักใน

สถานศึกษา และรานอาหาร ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา มีหลายการศึกษาท่ีผานมาท่ีสอดคลองกับ

การศึกษาครั้งนี้ โดยพบวา ปจจัยเรื่องสถานท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ และปจจัยสื่อมีอิทธิพลตอการเปน

แรงจูงใจในการสูบบหุรี่เชนกัน  

ดังนั้นในการผลักดันหรือดําเนินการเชิงนโยบายและการพัฒนาเพ่ือการปองกันการสูบบุหรี่ 

นอกจากการออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ท้ังในสวนของการกําหนดอายุข้ันต่ําของผูซ้ือ การ

กําหนดเขตพ้ืนท่ีหามสูบบุหรี่ การควบคุมการโฆษณายาสูบ เปนตน รวมไปถึงการออกกฎหมายในการ

กําหนดอายุข้ันต่ําในการเขาใชสถานบริการตางๆ โดยเฉพาะสถานบันเทิง เชน ผับ บาร เปนตน จําเปนตอง

ครอบคลุมถึงการเขาใชงานสื่อและแอพพลิเคชั่นดวย โดยการกําหนดขอบเขตผูใชงาน การจํากัดการเขาถึง 

หรือการกําหนดชวงอายุท่ีเหมาะสมแกผูใชงาน โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นท่ีสงผลในเชิงลบเนื่องจากใน

การศึกษานี้ พบวา การใชสื่อแอพพลิเคชั่นมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่ และหากมีการใชสื่อ

แอพพลิเคชั่นในสถานท่ีบางแหง จะเปนการสงเสริมหรือกระตุนหรือเพ่ิมแรงจูงใจใหอยากสูบบุหรี่เพ่ิมมาก

ข้ึน อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินการวิจัยและการวางแผนงานหรือนโยบายตางๆ ในการสนับสนุนการ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในประเทศตอไป 
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การใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณอัจฉริยะ 

ที่มีผลตอการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 18-24 ป 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันท่ีเติบโตอยางกาวกระโดด

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีการลงทุนปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการสื่อสารอยางโดยเฉพาะโครงการ

อินเตอรเน็ตพ้ืนฐาน โครงการอินเตอรเน็ตชายขอบและอินเตอรเน็ตหมูบานในพ้ืนท่ีหางไกลและยังรวมไปถึง

โครงการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในเมืองใหญ สงผลใหสื่อสังคมออนไลน หรือแอพพลิเคชั่นตางๆ เขามามี

บทบาทในคนทุกกลุมวัย โดยเฉพาะในกลุมเด็ก เยาวชน และวัยทํางาน ซ่ึงพบวามีการใชสื่อเทคโนโลยีและ

สื่อสังคมออนไลนจํานวนมาก จากสถิติของสมาคมโฆษณาดิจิทัลแหงประเทศไทย (DAAT) แสดงถึง

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของผูบริโภคออนไลนในประเทศไทย ในป 2556 พบวามีผูใชอินเทอรเน็ต

จํานวน 26 ลานคน คิดเปน 38.8% ของจํานวนประชากรท้ังหมด 67 ลานคน และในป 2561 ขอมูลจาก 

Hootsuite พบวามีผูใชอินเทอรเน็ตไดเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 57 ลานคนหรือคิดเปน 82.8% ของจํานวน

ประชากรท้ังหมด 69.11 ลานคน  โดยสัดสวนของการใชสมารทโฟน (smartphone) และเท็บเล็ต 

(tablet) มีสัดสวนเติบโตแบบกาวกระโดดข้ึนอยางมากดังรูปภาพท่ี 1 และประเทศไทยยังเปนชาติท่ีใช

อินเทอรเน็ตมากท่ีสุดในโลกเฉลี่ยวันละ 9.38 ชั่วโมงดังรูปภาพท่ี 2 

 

 
รูปภาพท่ี 1 จํานวนผูใชงาน Internet และ Social media เทียบตอจํานวนประชากร 
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รูปภาพท่ี 2 จํานวนผูใชงาน Internet ตอวัน 

 

โดยขอมูลจาก Bangkokpost (2560) พบวาคนไทยมีสัดสวนการใช Social Media มากท่ีสุด

ในโลกประเทศนึง โดยประเทศไทยมีผูใช Facebook เปนอันดับ 9 ของโลก มีผูใช Line เปนอันดับ 2 ของ

โลก สวน Instagram พบวามีผูใชเปนอันดับ 6 ของโลก  และจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช) พบวาลักษณะการเขาถึงสื่อ

สังคมโดยเฉลี่ยของคนท้ังประเทศไดเปลี่ยนไปคือใหเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาหสูงกวาการเขาถึง

โทรทัศนหรือวิทยุ โดยกิจกรรมยอดนิยมทางอินเทอรเน็ตในปจจุบันคือการใชงานดานโซเชียลมีเดีย ท่ีสูงถึง 

93.8% [1] และยังพบวา แนวโนมของการทําการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนมีแนวโนม

เพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก  โดยพบวางบโฆษณาผานสื่อดิจิทัลสําหรับป 2559 รวมท้ังปมีอัตราการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ดวยมูลคารวมกวา 9,869 ลานบาท และขยายตัวไดทะลุ 1 หม่ืนลานบาทไปได ดวยตัวเลข 

12,402 ลานบาท สําหรับป 2560 ทําใหสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT รวมกับ กันตาร 

ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด) ออกมาคาดการณวาภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในสิ้นป 2561 นี้ นาจะ

มีอัตราการเติบโตไมต่ํากวา 16% หรือมีมูลคาอยูท่ีประมาณ 14,330 ลานบาท ดังรูปภาพท่ี 3 
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รูปภาพท่ี 3 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล 

 

จากแนวโนมการเติบโตดังกลาว ไดสงผลตอการทําการตลาดของบริษัทหรือรานคาตางๆ ใน

การปรับเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายหรือลูกคามากข้ึน  ยกตัวอยางเชน การโฆษณารานคา

และการซ้ือขายผานสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook  Instagram หรือ Twitter เปนตน [2] การนําเสนอ

สื่อโฆษณาโดยผานเว็บไซต Youtube รวมไปถึงการผลิตเกมสหรือสื่อแอพพลิเคชั่นในหลากหลายรูปแบบ

เพ่ือโนมนาวหรือกระตุนใหเขามาใชบริการหรือบริโภคสินคามากข้ึน  รวมไปถึงบริษัทบุหรี่ท่ีไดใชชองทาง

ของสื่อออนไลนเปนชองทางสําคัญในการสื่อสารการตลาดสูเยาวชน โดยพบวา ในป 2555  มีรานขายบุหรี่

ออนไลนถึง 497 รานและเพ่ิมข้ึนเปนเกือบ 1000 ราน [3] แมวาจะลดจํานวนลงไปจากการทํางานรวมกัน

ของทีมวิจัย ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอี) ในการติดตามปดสื่อออนไลนและเว็ปไชดตั้งแตป 2556 ก็ตาม แตยังพบวายังมีเว็บไซตท่ี

ขายบุหรี่รวมถึงผลิตภัณฑยาสูบบนอินเตอรเน็ตจํานวนมากท่ีกลับมาเปดใหมโดยบางเว็บไซตไดเชา Web 

Hosting ท่ีตางประเทศทําใหการทํางานของเจาหนาของกรมตํารวจ และ กระทรวงดีอี ดําเนินการไดโดย

ยาก 

อีกท้ังแมวาจะมีแนวโนมท่ีลดลง ของ เว็บไซต และ URL ท่ีขายบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบตางๆ 

แตในขณะเดียวกันการขายบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบตางๆในเว็บไซดท่ีเปน Social Media ก็ยังเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ และผูคาบางกลุมก็เริ่มตระหนักถึงการคาขายบนเว็บไซตวาไมสะดวกหรือไมปลอดภัย จึงไดมีการ

หลีกเลี่ยงไปใชระบบอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถตรวจสอบไดโดยงายเชนโปรแกรมท่ีเปน Native Application ของ

แตละระบบเอง (iOS, Android, WM) และไมมีขอมูลในลักษณะของเว็บไซต แตสามารถตั้งกลุมของตนเอง
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และประชาสัมพันธขอมูลการขายได ไดแก Line, Whatsapp, Cubie, IG หรือ Wechat เปนตน ซ่ึงจะทํา

ใหการคนหาการกระทําผิดกฎหมายนั้นยากข้ึน และอาจจะตองขอความรวมมือกับทีมพัฒนาของ 

Application เพ่ือคอยสอดสองขอมูลใหสอดคลองกับนโยบาย 

นอกจากการขายบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบออนไลนแลว ยังพบวา บริษัทบุหรี่ไดมีการผลิตสื่อ

สังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นตางๆท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาบุหรี่หรือการสงเสริมใหผูเลนมีความอยากท่ี

จะบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงสื่อและแอพพลิเคชั่นตางๆนั้นรองรับการปฏิบัติงานทุกระบบท้ังระบบ 

Android และ iOS ใน smart devices ตางๆเชน โทรศัพทมือถือ หรือเท็บเล็ตเพ่ือใหกลุมวัยรุนและวัย

ทํางานสามารถเขาถึงแอพพลิเคชั่นดังกลาวไดงาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกตัวอยางเชน โปรแกรม 

iSmoke ซ่ึงเปนแอพพลิเคชั่นท่ีใหผูใชเปาลมใสไมโครโฟนท่ีอยูดานลางของตัวเครื่องโทรศัพท ลักษณะ

คลายกับสูบบุหรี่จริงๆ และยังสามารถ “เลนกับควัน” ท่ีลอยออกมา ดวยการลากนิ้วไลควันไปมาใหเปน

รูปทรงตางๆ (https://sensortower.com/ios/us/rinovi-apps/app/ismoke-app-the-best-smoking-

app/440718482) หรือ โปรแกรม Puff Puff Pass ท่ีจําลองการสูบบุหรี่ดวยการพนลมหายใจใสไมคของ

สมารทโฟน และยังสามารถสงตอใหเพ่ือนๆสูบไดเหมือนกับการตั้งวงบุหรี่ในชีวิตจริงเลยทีเดียว สื่อ

โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นตางๆพวกนี้ยังมีอีกมากกวา 107แอพพลิเคชั่นบน iOS และ Androids โดยไมมี

คาใชจายในการโหลดมาใชงานและเนนเปาหมายไปท่ีกลุมเด็กและวัยรุนโดยใชตัวการตูน สื่อสังคม และ

ดาราหรือนักแสดงผูมีชื่อเสียงเปนจุดดึงดูด 

จากแนวทางของ  National Tobacco Cessation Collaborative ท่ีไดเสนอกลยุทธในการ

เลิกสูบบุหรี่โดยการพัฒนารูปแบบทางการตลาดและการใหบริการในการเลิกบุหรี่โดยผนวกเขากับ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับโทรศัพทมือถือ โปรแกรมสื่อสังคมและแอพพลิเคชั่นตางๆ เพ่ือใหเขาถึงผูสูบบุหรี่

เพ่ิมมากข้ึนทําใหหนวยงานหรือองคกรตางๆท่ีใหความสนใจในการดูแลสุขภาพ ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ี

มุงเนนในการสงเสริมและสรางเสริมสุขภาพ แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมเพ่ือชวยในการเลิกสูบบุหรี่เชน 

QuitNow  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EAGINsoftware.dejaloYa) ซ่ึ ง

เปนแอพพลิเคชั่นท่ีชวยใหผูสูบบุหรี่ลดการสูบบุหรี่ลง โดยแนะแนวทางวิธีเลิกสูบบุหรี่ และแสดงสถานะ

แบบเรียลไทม เพ่ือชวยใหลดบุหรี่ลงใหได โดยโปรแกรมจะวิเคราะหจํานวนบุหรี่ท่ีลด/ละได รวมถึงจํานวน

เงินท่ีประหยัดไดจากการซ้ือบุหรี่มาสูบ เปนตน   แตพบวา แอพพลิเคชั่นสวนใหญท่ีมีการพัฒนาข้ึนเพ่ือชวย

ในการเลิกสูบบุหรี่ บางแอพพลิเคชั่นยังไมมีการศึกษาถึงประสิทธิผลหรือมีขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 

ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลจากผูบริโภค รวมไปถึงวิดีโอท่ีเก่ียวกับการเลิก

บุหรี่ในเว็บไซต Youtube พบวามากกวาครึ่งหนึ่งของวิดีโอท้ังหมดไมมีการศึกษาหรือขอมูลหลักฐานเชิง

ประจักษรองรับถึงประสิทธิผลของวิดีโอเหลานั้น [4] 

ในป 2013 ไดมีการศึกษาประสิทธิผลของแอพพลิเคชั่น Quitnet โดยวิเคราะหลักษณะของ

เนื้อหาในแอพพลิเคชั่นตอการสรางเสริมสุขภาพ โดยพบวา สื่อสังคมออนไลน Quitnet สามารถชวยเหลือ

สมาชิกรายอ่ืนโดยการแสดงความคิดเห็นรวมกันเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดี ข้ึนโดยมีผลตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม [5] ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของบาสเกอรวิลล ถึงผลของสื่อสังคมออนไลนตอการเลิกบุหรี่ใน
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กลุมผูใหญตอนตน [6]  และการศึกษาของเฮนซาและคณะซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพตอการใชสื่อสังคม

ออนไลนในการโพสตรูปภาพของตนเองเพ่ือแสดงตนเปนผูไมสูบบุหรี่ตอการลดและเลิกสูบุหรี่ในการเขาสูวัย

ผูใหญตอนตน [7] 

ในตางประเทศมีการใชสื่อสังคมออนไลนเขามาเปนสวนหนึ่งของการกระตุนและผลักดันใหคน

เลิกสูบบุหรี่  ยกตัวอยางเชน ในประเทศแคนาดา กลุมอาสาสมัครผูปวยมะเร็งแหงแคนาดา (Canadian 

Cancer Society) ไดมีการผลักดันในระดับนโยบายและดําเนินการในโครงการ Smokers’ Helpline – 

Break It Off (http://breakitoff.ca/) โดยมุงเนนในกลุมวัยรุนในการชวยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ 

เนื่องจากพบวากลุมวัยดังกลาวมีการใชสื่อสังคมออนไลนในอัตราสูงและมีอัตราการสูบบุหรี่ท่ีสูงเชนเดียวกัน 

โดยจัดทําสื่อผานทางหนาเว็บไซตโดยใหผูท่ีสูบบุหรี่เขามามีสวนรวมกับกิจกรรม [8] ซ่ึงจากการศึกษาวิจัย

เปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรี่โดยใชสื่อเว็บไซตดังกลาวเทียบกับการใหบริการสายดวนเลิกบุหรี่ พบวา การใช

สื่อเว็บไซตมีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ถึงรอยละ 32 ในขณะท่ีการใหบริการสายดวนเลิกบุหรี่มีอัตราการเลิกสูบ

บุหรี่เพียงรอยละ 14 [9] 

ท่ีประเทศสิงคโปรก็มีการจัดตั้งชมรม IQUIT ข้ึนและใช social network ใน Facebook 

Page (https://www.facebook.com/IQUITClub/) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนตั้งเปาหมายในการเลิก

สูบบุหรี่ใหไดภายใน 28 วัน และไดมีการเชื่อมโยงไปยัง Health Promotion Board ของรัฐบาลสิงคโปรใน

การเลิกสูบบุหรี่ ซ่ึงไดรับผลตอบรับท่ีดีในการเขารวมของประชาชนเพ่ือการเลิกสูบบุหรี่ [10-11] จากการ

ดําเนินการดังกลาวในหลายประเทศนั้น สอดคลองกับการศึกษาของสถาบันวิจัยโรคมะเร็งมหาวิทยาลัยบน

เกาะ Rhode Island พบวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเปลี่ยนสภาพแวดลอม  การเพ่ิมกําลังใจ 

การเพ่ิมความม่ันใจในตนเอง และการใหรางวัล มีสวนชวยในกลุมผูท่ีตั้งใจเลิกบุหรี่อยางมาก [12] 

สําหรับประเทศไทย การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีการดําเนินการและ

ศึกษาพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีจํากัด โดยสวนใหญ พบวา  รูปแบบของการใหบริการเลิกบุหรี่ ยังใหบริการใน

ลักษณะเชิงรับ มุงเนนไปท่ีกลุมคนท่ีสูบบุหรี่ โดยได มีการจัดต้ังองคกร หนวยงาน หรือคลินิกในการ

ใหบริการเลิกบุหรี่  หรือ มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดตั้งศูนยบริการเลิกบุหรี่ทาง

โทรศัพทแหงชาติ 1600 หรือ Quitline เพ่ือใหคําแนะนําปรึกษาในการเลิกบุหรี่  รวมไปถึงมีการจัดทําหนา

เว็บไซตในการใหบริการเลิกบุหรี่  เพ่ือชวยใหการเขาถึงบริการในกลุมผูสูบบุหรี่มากข้ึน และเปนการเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการการเลิกบุหรี่ [13] 

ในสวนของการใชสื่อสังคมออนไลน  เริ่มเขามามีบทบาทมากข้ึน  โดยไดมีการจัดตั้งเครือขาย

ออนไลนในหลายวัตถุประสงค เชน เครือขายสังคมออนไลนแก็งคปากดี มีรูปแบบของการเปนภาคี

เครือขายเยาวชนเพ่ือเชื่อมตอเยาวชนกับเพ่ือนเยาวชน โดยเนนใหมีความรูในการเฝาระวังและรูเทาทันสื่อ

สื่อโฆษณา [14]  เครือขายเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เพ่ือเปนการสรางกลไกในการเฝาระวังกิจกรรมของ

อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการสรางเครือขายแกนนําเฝาระวังในทุกภาคสวนของประเทศ รวมถึงการสรางกลุม

นักวิจัยท่ีทํางานเก่ียวกับการเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ [15] เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอด

บุหรี่ โดยการรวมพลังวิชาชีพสุขภาพเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบในการสรางความเขมแข็ง  การรณรงคไม



8 
 

สูบบุหรี่ เพ่ือใหเกิดการรับรูถึงภัยคุมคามจากการบริโภคยาสูบและเปนเครือขายความรูใหกับประชาชน[16] 

เปนตน 

แมวาจะมีการจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานตางๆในลักษณะของสังคมออนไลน แตพบวา

การศึกษาประสิทธิผลของการใชสื่อสังคมออนไลนหรือหรือการจัดทําแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือตอ

การสูบบุหรี่ในประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยท่ีจํากัด โดยสวนใหญพบเพียงขอมูลในลักษณะของบทความท่ี

นําเสนอ เชน บทความของชุติมา สุวานิชย ถึงขอดีของสื่อสังคมออนไลนตอการเลิกบุหรี่ในการใหกําลังใจ

กับผูท่ีตองการเลิกบุหรี่ [17]   หรือ การศึกษาการใชสื่อสังคมออนไลนโดยนําเสนอในภาพรวมเทานั้น [2-

18-22] มีเพียงการศึกษาของอนันต ไชยกุลวัฒนา ท่ีศึกษาการรับรูเก่ียวกับการสูบบุหรี่ผานทางบริการ

ออนไลนเครือขายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่ โดยพบวา  ควรใชสื่อสังคมออนไลนมาชวยในการติดตามเพ่ือใหผู 

รับบริการเขาถึงบริการไดงายข้ึนและมีประสิทธิภาพ [23] 

ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และวิวัฒนาการของสื่อสังคมออนไลนหรือ

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือท่ีเพ่ิมมากข้ึน  การศึกษาผลของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทมือถือตอการสูบบุหรี่จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน เพ่ือนําไปวางแผนแนวทางในการรณรงคปองกันการสูบ

บุหรี่  เปนแนวทางในการออกแบบแนวปฏิบัติ ในการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถือในการปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ ประเมินโอกาสท่ีจะเขาถึงยาสูบ โดยเฉพาะใน

กลุมเยาวชน รวมท้ังสอดคลองกับแนวทางของ  National tobacco cessation  และสอดรับกับนโยบาย

การควบคุมยาสูบท่ีเนนการปองกันนักสูบหนาใหม รูปแบบ Social network ท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและ

พฤติกรรมไมสูบบุหรี่ โดยเนนจํากัดการเขาถึงยาสูบของเยาวชน 

 

2. คําถามการวิจัย 

1. สื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นตางๆมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบใน

กลุมวัยรุนท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่หรือไมอยางไร  

2. สื่อสังคมออนไลนหรือแอพพลิเคชั่นลักษณะใด ท่ีเปนท่ีชื่นชอบ และดลใจตอการสูบบุหรี่

และใชผลิตภัณฑยาสูบ ในกลุมวัยรุนท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่  

3. สื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นลักษณะใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสงเสริมใหคนเลิก/ลด/ละ

บุหรี่ในกลุมวัยรุน 

 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นท่ีใชงานในแตละสถานท่ีท่ี

แตกตางกันท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลระหวางสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นท่ีมีตอการสูบบุหรี่ และ

ลด/ละ/เลิกสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน  
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3. เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับวางแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสื่อสังคมออนไลน

และแอพพลิเคชั่นในการใหบริการเพ่ือลดการเขาถึงบุหรี่และลดการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน

สืบตอไป 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาอิทธิพลของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือตอการ

สูบบุหรี่ ดําเนินการศึกษาในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 18-24 ป จากสถานท่ีท่ีแตกตางกัน เชน วัยรุนในระบบ

การศึกษาจากวิทยาลัยหรืออาชีวศึกษา วัยรุนในระบบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  วัยรุนในสถานบันเทิง  

วัยรุนในหอพักนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจํานวน 640 คน 

 วัตถุประสงคของการศึกษามุงเนนไปยังความรูสึกตอบสนองของผูเขารวมวิจัยผานสื่อสังคม

ออนไลนและแอพพลิเคชั่นตอความตองการในการสูบบุหรี่ จากการเขาใชงานสื่อสังคมออนไลนและ

แอพพลิเคชั่น  โดยศึกษาท้ังในกลุมท่ีสูบบุหรี่ เคยสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่  รวมถึงความตองการของผูใชงาน

สื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นในการเลิกสูบบุหรี่ของกลุมผูท่ีสูบบุหรี่  

 

5. นิยามศัพท 

 ส่ือสังคมออนไลน 

 หมายถึง สื่อดิจิทัลท่ีเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพ่ือใชสื่อสาร

ระหวางกันในเครือขายทางสังคม (Social Network) ผานทางเว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบนสื่อใดๆ ท่ีมี

การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต โดยเนนใหผูใชท้ังท่ีเปนผูสงสารและผูรับสารมีสวนรวม (Collaborative) 

อยางสรางสรรค ในการผลิตเนื้อหาข้ึนเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของขอมูล ภาพ และ

เสียง เชน Weblogs,Facebook, Line, Online Video, Photo Sharing, review เปนตน 

แอพพลิเคช่ัน 

หมายถึง ซอฟทแวรประเภทหนึ่งสําหรับการใชงานสําหรับงานเฉพาะทาง เชน ismoke app, 

smoke free app, Quitnow app เปนตน ซ่ึงแตกตางจากซอฟทแวรประเภทอ่ืน เชน  ระบบปฏิบัติการท่ี

ใชสําหรับการรองรับการทํางานหลายดาน โดยไมจําเพาะเจาะจง เชน ระบบปฏิบัติการ Android 

ระบบปฏิบัติการ iOS เปนตน 

หอพัก 

หมายถึง สถานท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือรับผูพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ซ่ึงไดแก หอพัก

เอกชนท่ีรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา เขาพักต้ังแต 5 คนข้ึนไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในท่ีนี้

หมายความรวมถึงนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ในโรงเรียนเอกชนท่ีสอนวิชาสายสามัญ วิชาสายชางหรือ

อาชีวะ เครื่องกล วิชาตัดเย็บเสื้อผาหรือวิชาชีพอยางอ่ืนซ่ึงอาจมีบุคคลในอาชีพอ่ืนเขาพักอยูดวยก็ไดหอพัก 

แบงออกเปน 3ประเภท คือ หอพักชาย หอพักหญิงและหอพักรวม 
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รานอาหาร 

หมายถึง  อาคารท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารสําเร็จ และจําหนาย ใหผูซ้ือ

สามารถบริโภคไดทันที ซ่ึงครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร หองอาหารในโรงแรม ศูนยอาหาร 

สถานเริงรมยหรือสถานบันเทิง  

หมายถึง  สถานประกอบการท่ีเปนแหลงบันเทิง พักผอนของบุคคลท่ัวไป  ตั้งข้ึนเพ่ือ

ใหบริการโดยหวังประโยชนทางการการคา โดยมีการเปดใหบริการท้ังเวลากลางวันและ/หรือกลางคืน 

อาจจะมีการจําหนายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอ่ืน มีการจัดแสงหรือเสียงหรือมีการแสดงดนตรีหรือ

การแสดงอ่ืนๆเพ่ือความบันเทิง 

 

6. กรอบแนวคิดการดําเนินวิจัย (Conceptual framework) 

 ในการดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดการดําเนินวิจัยดังแสดงในรูปภาพท่ี 4 

 

 
รูปภาพท่ี 4 กรอบแนวคิด (conceptual framework) การดําเนินวิจัย 
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7. ระเบียบวิธกีารวิจัย  

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง กลุมประชากรท่ีศึกษา คือ กลุมวัยรุนอายุ

ระหวาง 18-24 ป  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีการดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทมือถือท่ีมีตอการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 18-24 ป   

 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

ดําเนินการโดยใชวิธีการสุมสองข้ันตอนแบบแบงชั้นภูมิ (Two-Stage Stratified Sampling) 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

กอนการสุมข้ันท่ีหนึ่งไดแบงชั้นภูมิออกเปน 3 ชั้นภูมิจําแนกตามสถานท่ีเก็บขอมูล คือ ชั้นภูมิ

รอบๆสถานศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย  ชั้นภูมิรานอาหาร  และชั้นภูมิหอพักนักศึกษา  

ในชั้นภูมิ 1 รอบๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย  ใหสุมข้ันท่ีหนึ่งเลือกวิทยาลัย

อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยตัวอยาง จํานวน  8  สถานศึกษา (อยางละ 4 สถานศึกษา)  จากแตละ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยตัวอยาง  ใหสุมข้ันท่ีสองเลือกนักศึกษาตัวอยางจํานวนสถานศึกษาละ 

40 คน ไดจํานวนวัยรุนตัวอยางจากชั้นภูมินี้ จํานวน 320 คน  

ในชั้นภูมิ 2 รานอาหาร  การสุมข้ันท่ีหนึ่งใหสุมเลือกรานอาหารจํานวน  16  แหงกระจาย

ตามรอบๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยท่ัวกรุงเทพมหานคร  โดยใหสุมข้ันท่ีสองเลือกวัยรุน

ตัวอยางละ 10 คน ไดจํานวนวัยรุนตัวอยางจากชั้นภูมินี้ จํานวน 160  คน  

ในชั้นภูมิ 3 หอพักนักศึกษา  สุมข้ันท่ีหนึ่งใหสุมเลือกหอพักนักศึกษาตัวอยางจํานวน  16  

แหงกระจายตามรอบๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยท่ัวกรุงเทพมหานคร สุมข้ันท่ีสองใหเลือกวัยรุน

ตัวอยางละ 10 คน ไดจํานวนวัยรุนตัวอยางจากชั้นภูมินี้ จํานวน 160  คน  

 

หมายเหตุ  ขนาดตัวอยางท่ีประมาณไดจากแผนการสุมตัวอยางนี้ ประมาณ 640 คน สามารถ

ครอบคลุมขนาดตัวอยางท่ีคํานวณไดขางลาง เทากับ 508 คน ดังตารางท่ี 1 

 

ขนาดตัวอยาง  คํานวณไดจากสูตรการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ดังนี้  

 

1
2 2

1
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N  = ขนาดประชากร     n  = ขนาดตัวอยาง  

1,...,i k=  = ชั้นภูมิท่ี 1, 2, …, k    k  = จํานวนชั้นภูมิท้ังหมด  

iN  = ขนาดประชากรในแตละชั้นภูมิ in  = ขนาดตัวอยางในแตละชั้นภูมิ 
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2 2 2
/2/D d Zα=    ˆ| |d p p= −  = Precision of estimation ท่ียอมรับได 3%  

/2Zα  = คาเปอรเซ็นตไทลท่ี (1 / 2)100%α− ของโคงปกติมาตรฐาน เชน  .025 1.96Z =  

ip  = คาสัดสวน/อัตราท่ีสนใจในแตละชั้นภูมิ เชน 1 2 ... 0.147kp p p= = = = ไดจากรายงาน

สถานการณการสูบบุหรี่ของสํานักงานสถิติแหงชาติประจําป 2557 พบวา กลุมวัยทํางาน (25-59 ป) มี

อัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (รอยละ 23.5) รองลงมาคือกลุมผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) และกลุมเยาวชน (15-24 ป) 

(รอยละ 16.6 และ 14.7 ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอยางประชากรในแตละช้ันภูมิ 

ช้ันภูมิตัวอยาง ( i ) ขนาดประชากร 

( iN ) 

อัตราการสูบ

บุหรี่ ( ip ) 

ขนาดตัวอยางท่ี

คํานวณ ( in ) 

ขนาดตัวอยางท่ี

จะเก็บจริง  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

>5000 0.147 254 320 

รานอาหาร >2500 0.147 127 160 

หอพักนักศึกษา >2500 0.147 127 160 

รวม >10,000  508 640 

 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน:  สื่อสังคมออนไลน  สื่อแอพพลิเคชั่น และสื่อเว็บมีเดีย, สภาพแวดลอมหรือสถานท่ีท่ี

เขาใชสื่อ แบงเปน 3 กลุม ไดแก สถานศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย  รานอาหาร  และ

หอพักนักศึกษา   

ตัวแปรตาม: ความตองการในการสูบบุหรี่ แบงเปน  อยากสูบบุหรี่ และไมอยากสูบบุหรี่  ความ

ตองการในการเลิกบุหรี่พฤติกรรมการสูบ/เลิก/ลด/ละบุหรี่ และสถานะของการสูบบุหรี่ ไดแก สูบบุหรี่ เคย

สูบ และ ไมสูบบุหรี่ 

ตัวแปรควบคุม: เพศ อายุ การเขาสังคม/กลุมเพ่ือน/เครือขายเพ่ือนท่ีสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของคน

ในครอบครัว ฯลฯ  

 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชแอพพลิเคชั่นท่ีมีการสงเสริมการสูบบุหรี่ท่ีมีชื่อวา “Puff Puff”  เพ่ือ

เปนตัวอยางของสื่อแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือในการสํารวจขอมูลชวงนํารองโครงการ เนื่องจากเปน

แอพพลิเคชั่นท่ีจัดทําข้ึนโดยบริษัทบุหรี่ และรูปแบบของแอพพลิเคชั่นมีแนวโนมในลักษณะเชิญชวนใหสูบ

บุหรี่ รวมไปถึงเปนแอพพลิเคชั่นท่ีมีการดาวนโหลดของผูใชงานจํานวนมากกวา 1,000,000 ราย 
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นอกจากสื่อแอพพลิเคชั่น Puff Puff แลว ในการศึกษานี้ไดมีการเปรียบเทียบผลของสื่อแตละ

ประเภทตอการตอบสนองตอความตองการการสูบบุหรี่ โดยเลือกใช สื่อเฟสบุคทวิตเตอร เปนตัวอยางของ

สื่อประเภทสื่อสังคมออนไลน และเว็บบล็อก เชน Pantip เปนตัวอยางของสื่อประเภทเว็บมีเดีย 

 สําหรับการรวบรวมขอมูลดําเนินการสัมภาษณผู ท่ียินดีเขารวมการวิจัยและไดทดลองใชสื่อ

แอพพลิเคชั่นเพ่ือประเมินความตองการในการสูบบุหรี่ในปจจัยตางๆ ท่ีแตกตางกัน ไดแก สภาพแวดลอม 

สื่อสังคมออนไลน และสื่อแอพพลิเคชั่น พรอมท้ังตอบคําถามในแบบสอบถามซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวย

ขอมูล ๔ สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไป, ขอมูลการใชแอพพลิเคชั่นหรือสื่อท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑยาสูบ, การ

ประเมินความตองการการสูบบุหรี่ภายหลังการใชแอพพลิเคชั่นและสื่อ 

 

8. ผลการศึกษาวิจัยของโครงการนํารอง 

 จากการสํารวจขอมูลของโครงการนํารองในกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมวัยรุนท่ีอยูในชวงอายุระหวาง 

18 – 24 ป ท่ีไดจากการสุมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย สถานบันเทิง หอพัก และรานอาหาร 

ในการศึกษาครั้งนี้มีผูเขารวมวิจัยจํานวนท้ังสิ้น 50 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงโดยประกอบไปดวย

ผูชาย 40 คนและผูหญิง 10 คน มีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 21.5 ปและ 20.3 ป ตามลําดับ สถานะของการสูบบุหรี่

พบวา ไมสูบบุหรี่มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมาคือสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 32.9 สําหรับ

สถานะเคยสูบบุหรี่ อยูในระหวางเลิกสูบบุหรี่ และวางแผนท่ีจะเลิกสูบบุหรี่มีจํานวนใกลเคียงกัน คิดเปน

รอยละ 10.9, 10.7 และ 9.1 ตามลําดับประเภทของบุหรี่ท่ีสูบ พบวา จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด มีผู

สูบบุหรี่มวนมากกวาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส โดยประมาณหนึ่งในสามเปนผูสูบบุหรี่มวน คิดเปนรอยละ 32.9 

และประมาณหนึ่งในหาเปนผูสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 19.7 ดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของสถานะของการสูบบุหรี่มวนจําแนกตามเพศ (n=50, ผูชาย 40 คน

และผูหญิง 10 คน) 

ประวัติการบริโภคยาสูบของผูทดสอบ 
ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมท่ี 1 – ไมเคยสูบบุหรี่ 20 40 6 12 

กลุมท่ี 2 – เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว 3 6 2 4 

กลุมท่ี 3 – ยังสูบบุหรี่อยู 17 34 2 4 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

40 

10 

 

80 

20 

สถานะของการสูบบุหรี่ 

- ไมสูบบุหรี่ 

- เคยสูบบุหรี่แตเลิกไปแลว 

- สูบบุหรี่ 

- อยูในระหวางเลิกสูบบุหรี่ 

- วางแผนท่ีจะเลิกบุหรี่ 

 

26 

5 

19 

4 

10 

 

36.4 

10.9 

32.9 

10.7 

9.1 

ประเภทบุหรี่ 

- บุหรี่มวน 

- บุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

 

19 

5 

 

32.9 

19.7 

 

 

 จากการศึกษาแอพพลิเคชั่นบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณ อัจฉริยะ (Smart Devices) เชน

โทรศัพทมือถือหรือเท็ปเล็ตท้ัง iOS และ Android ท่ีพยายามสงเสริมการบริโภคยาสูบในกลุมท่ีสูบบุหรี่ตอ

ความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังจากท่ีไดทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่นพบวา Puff Puff Pass เปนสื่อ

แอพพลิเคชั่นท่ีกลุมทดลองใหความเห็นวาเสมือนไดสูบบุหรี่จริงท่ีสุด ทางทีมผูวิจัยจึงไดเลือกใชสื่อ

แอพพลิเคชั่น Puff Puff Pass เปนสื่อหลักและเลือก Phone Smoker หรือ iRoll Up Friends เปนสื่อท่ี

รองในการทดสอบนี้  ในขณะเดียวกันทางทีมผูวิจัยไดนําสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีสงเสริมการลด ละและเลิกการ

บริโภคยาสูบดังรูปภาพท่ี 5 ถึงรูปภาพท่ี 10 ซ่ึงเปนแอพพลิเคชั่นท่ีไดรับความนิยมและคะแนนการแนะนํา

บอกตอ (Suggested and shared) สูงรวมไปถึงมีคะแนนการวิเคราะหท่ีอยูในเกณทดีมาก มาใหกลุม

ทดลองในโครงการศึกษานํารอง (pilot study) 50 คนเลือกใชทดสอบ เพ่ือคนหาวาแอพพลิเคชั่นใดจะเปน

แอพพลิเคชั่นท่ีตอบสนองตอความรูสึกและชวยหามการอยากบริโภคยาสูบท่ีสุด จากนั้นทีมวิจัยจะเลือกเอา 

2 แอพพลิเคชั่นท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุดมาใชในการทดลองกับกลุมทดสอบของโครงการนี้ 
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รูปภาพท่ี 5 แอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 1 - Livestrong Myquit Coach 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 6 แอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 2 - Quit It Lite 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 7 แอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 3 - Quit Smoking with Andrew Johnson 
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รูปภาพท่ี 8 แอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 4 - Kwit 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 9 แอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 5 - Get Rich or Die Smoking 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 10 แอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 6 - QuitNow! 
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ผลจากการศึกษาแอพพลิเคชั่นท่ีสงเสริมการลด ละ และเลิกการบริโภคยาสูบในโครงการศึกษานํา

รอง ซ่ึงมีกลุมทดลอง 50 คนมีความเชื่อม่ันตอสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีชวยในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ดัง

ตารางท่ี 4 และจําแนกความรูสึกในแตละกลุมทดลองดังตารางท่ี 5 ถึง ตารางท่ี 8 โดยผลของการทดลองใช

แอพพลิเคชั่นท้ัง 6 แอพพลิเคชั่น พบวาในกลุมทดสอบมีความเชื่อม่ันวาแอพพลิเคชั่นท่ีถูกนํามาทดสอบ

สามารถท่ีจะชวยในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ไดคิดเปนรอยละ 72 โดยกลุมเพศชายท่ีไมเคยสูบบุหรี่และ

เพศหญิงท่ีไม เคยสูบบุหรี่ มีความเชื่อ ม่ันมีอยู 17 คนจาก 26 คนคิดเปนรอยละ 65.4 ไมแนใจวา

แอพพลิเคชั่นท่ีถูกนํามาทดสอบสามารถท่ีจะชวยในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ไดมีอยู 5 คนจาก 26 คนคิด

เปนรอยละ 19.2 และคิดวาแอพพลิเคชั่นชวยไมไดมีอยู 4 คนคิดเปนรอยละ 15.4   

ผูทดสอบกลุมท่ี 2 ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีเคยสูบบุหรี่แตไดเลิกไปแลว จะพบวามี 4 คนใน 5 คนท่ีเชื่อม่ัน

วาสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีใชทดสอบจะสามารถชวยใหเกิดการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ได มีเพียง 1 คนเทานั้นท่ี

คิดวาแอพพลิเคชั่นท้ัง 6 แอพพลิเคชั่น ไมมีแอพพลิเคชั่นไหนเลยท่ีจะชวยใหเกิดการลด ละ และเลิกสูบ

บุหรี่ได  ในขณะท่ีขอมูลของผูทดสอบกลุมท่ี 3 ซ่ึงเปนกลุมคนยังสูบบุหรี่อยูท้ังท่ีสูบเปนประจําและท่ีสูบเปน

บางครั้งจะพบวามีถึง 15 คนจาก 19 คนหรือคิดเปนรอยละ 78.9 ท่ีเชื่อม่ันวาสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีใชทดสอบ

จะชวยใหสามารถเกิดการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ได และมีผูทดสอบผูชาย 1 คนท่ีไมแนใจวาแอพพลิเคชั่น

จะชวยใหเกิดการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ได ในขณะท่ีมีผูทดสอบ 3 คนหรือคิดเปนรอยละ 15.8 เทานั้นท่ี

คิดวาแอพพลิเคชั่นท้ัง 6 แอพพลิเคชั่นไมสามารถท่ีจะชวยใหเกิดการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ได 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของเช่ือม่ันตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีชวยในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ (n=

50, ผูชาย 40 คนและผูหญิง 10 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมท่ี 1 – ไมเคยสูบบุหรี่ 15 30 3 6 

กลุมท่ี 2 – เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว 2 4 1 2 

กลุมท่ี 3 – ยังสูบบุหรี่อยู 14 28 1 2 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีชวยในการลด ละ และเลิกสูบ

บุหรี่ (n=50, ผูชาย 40 คนและผูหญิง 10 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คิดวาชวยได 31 62 5 10 

ไมแนใจ 4 8 2 4 

คิดวาชวยไมได 5 10 3 6 

 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการลด ละ 

และเลิกสูบบุหรี่ในกลุมท่ี 1 ไมเคยสูบบุหรี่ (n=26, ผูชาย 20 คนและผูหญิง 6 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คิดวาชวยได 15 57.7 2 7.7 

ไมแนใจ 3 11.5 2 7.7 

คิดวาชวยไมได 2 7.7 2 7.7 

 

 

ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการลด ละ 

และเลิกสูบบุหรี่ในกลุมท่ี 2 เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว (n=5, ผูชาย 3 คนและผูหญิง 2 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คิดวาชวยได 2 40 2 40 

ไมแนใจ 0 0 0 0 

คิดวาชวยไมได 1 20 0 0 
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ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการลด ละ 

และเลิกสูบบุหรี่ในกลุมท่ี 3 ยังสูบบุหรี่อยู (n=19, ผูชาย 17 คนและผูหญิง 2 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คิดวาชวยได 14 73.7 1 5.3 

ไมแนใจ 1 5.3 0 0 

คิดวาชวยไมได 2 10.6 1 5.3 

 

และเม่ือพิจารณาการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นในแตละแอพพลิเคชั่นเพ่ือเลือกมาเปน

แอพพลิเคชั่นหลักในการทดสอบในกลุมทดลองหลักตอไป พบวาประชากรกลุมทดลองกลุมท่ี 1 ท่ีไมเคยสูบ

บุหรี่ในกลุมเพศชายมีความเชื่อม่ันตอแอพพลิเคชั่นท่ี 4 และแอพพลิเคชั่นท่ี 6 มากท่ีสุดเปนจํานวน 14 คน

และ 12 ตามลําดับ ซ่ึงสอบรับกับความเห็นตอบสนองในกลุมเพศหญิงตอแอพพลิเคชั่น ท่ี 4 และ

แอพพลิเคชั่นท่ี 6  ในขณะเดียวกันประชากรกลุมทดลองกลุมท่ี 2 ซ่ึงเคยสูบบุหรี่ มีการตอบสนองตอ

แอพพลิเคชั่นท้ัง 6 แอพพลิเคชั่นใกลเคียงกันโดยแอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 6 ไดรับคะแนนสูงกวาเแอพพลิ

เคชั่นทดสอบตัวอ่ืนเล็กนอย  ในสวนของประชากรกลุมทดลองกลุมท่ี 3 ซ่ึงยังสูบบุหรี่อยู พบวามีการ

ตอบสนองตอแอพพลิเคชั่นเหมือนกับกลุมทดลองกลุมท่ี 1 มีความเชื่อม่ันตอแอพพลิเคชั่นท่ี 4 และ

แอพพลิเคชั่นท่ี 6 มากท่ีสุดเปนจํานวน 15 คนและ 14 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการลด ละ 

และเลิกสูบบุหรี่จําแนกตามแอพพลิเคช่ันทดสอบ (n=50, ผูชาย 40 คนและผูหญิง 10 คน) 

การตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมท่ี 1 

ไมเคยสูบบุหรี่ 

(ผูชาย 20 คน

และผูหญิง 6 

คน) 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 1 9 18 2 4 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 2 4 8 1 2 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 3 6 12 1 2 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 4 14 28 3 6 



20 
 

การตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 5 7 14 1 2 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 6 12 24 3 6 

กลุมท่ี 2 

เคยสูบบุหรี่ 

(ผูชาย 3 คน

และผูหญิง 2

คน) 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 1 2 4 0 0 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 2 2 4 0 0 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 3 1 2 0 0 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 4 1 2 0 0 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 5 1 2 1 2 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 6 2 4 1 2 

กลุมท่ี 3 

ยังสูบบุหรี่ 

(ผูชาย 17 คน

และผูหญิง 2

คน) 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 1 10 20 2 4 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 2 3 6 1 2 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 3 6 12 1 2 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 4 12 24 2 4 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 5 5 10 1 2 

แอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 6 13 26 2 4 

 

โดยผลจากการศึกษาแอพพลิเคชั่นพยายามสงเสริมการลด ละ และเลิกบริโภคยาสูบในกลุมท่ีสูบ

บุหรี่ตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังจากท่ีไดทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 4 Kwit และ

สื่อแอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี  6 QuitNow! ในแตละสถานท่ี  พบวาผลของการตอบสนองตอสื่อ

แอพพลิเคชั่นตอความตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่จะแปลเปลี่ยนไปตามสถานท่ี โดยเฉพาะ



21 
 

สถานท่ีท่ีมีความเปนสวนตัวจะมีผลกระทบตอผลของการใชสื่อแอพพลิเคชั่น โดยจํานวนของผูท่ีรูสึกอยาก

ลด ละ และเลิกตามสื่อแอพพลิเคชั่นท้ังกลุมเพศชายและเพศหญิงในสถานบันเทิงจะมีจํานวนนอยท่ีสุด 

ตามมาดวยในหอพัก และ ความรูสึกอยากลด ละ และเลิกตามสื่อแอพพลิเคชั่นในรานอาหารท่ีมีคนอ่ืนอยู

ดวยจะมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 18 รอยละ 36 และรอยละ 66 ตามลําดับ โดยพบวาในกลุมเพศ

ชายจะมีความรูสึกตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่น 31 คนจาก 40 คนหรือคิดเปนรอยละ 77.5 และเพศหญิง 

5 คนจาก 10 คนหรือคิดเปนรอยละ 50 และเม่ือพิจารณาถึงการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นทดสอบตัวท่ี 

4 และตัวท่ี 6 แตละกลุมทดสอบจะไดผลดังตารางท่ี 11 ถึงตารางท่ี 13 ซ่ึงจะเห็นไดวาผูท่ีทําการทดสอบจะ

มีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นตอความตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิงนอย

ท่ีสุด รองลงมาคือสถานบันเทิง โดยเฉพาะในกลุมทดลองกลุมท่ี 2 และกลุมทดลองกลุมท่ี 3 ซ่ึงเปนกลุมท่ี

เคยสูบบุหรีแ่ละยังสูบบุหรี่อยูในปจจุบันท่ีมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นต่ํา คือ 0 คนจาก 24 คนและ 

3 คนจาก 24 คนหรือคิดเปนรอยละ 0 และ 12.5 ตามลําดับ โดยเหตุผลหลักคือภาษาของแอพพลิเคชั่นท่ี

เปนภาษาอังกฤษทําใหใชงานลําบาก ยาก ไมเขาใจ จังหวะและระยะเวลาในการใชงานแอพพลิเคชั่นท่ีทํา

การใชงานซ่ึงมีระยะเวลาท่ีกระชั้นและสั้นไป 

 

 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 4 และตัวท่ี 6 โดย

จําแนกตามสถานท่ี (n=50, ผูชาย 40 คนและผูหญิง 10 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 14 30 3 6 

สถานบันเทิง 7 14 2 4 

รานอาหาร 28 56 5 10 
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ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 4 และตัวท่ี 6 ใน 

กลุมท่ี 1 ไมเคยสูบบุหรี่ (n=26, ผูชาย 20 คนและผูหญิง 6 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 12 46.1 2 7.7 

สถานบันเทิง 7 26.9 2 7.7 

รานอาหาร 17 65.4 3 11.5 

 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 4 และตัวท่ี 6 ใน 

กลุมท่ี 2 เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว (n=5, ผูชาย 3 คนและผูหญิง 2 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 1 20 1 20 

สถานบันเทิง 0 0 0 0 

รานอาหาร 1 20 1 20 

 

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันทดสอบตัวท่ี 4 และตัวท่ี 6 ใน 

กลุมท่ี 3 ยังสูบบุหรี่อยู (n=19, ผูชาย 17 คนและผูหญิง 2 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 1 5.3 0 0 

สถานบันเทิง 0 0 0 0 

รานอาหาร 10 52.6 1 5.3 
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ในขณะท่ีผลจากการศึกษาแอพพลิเคชั่นท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบในโครงการศึกษานํารอง ซ่ึงมี

กลุมทดลอง 50 คน พบวาผลของการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นตอความตองการในการสูบบุหรี่จะมีผล

มาก โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีมีความเปนสวนตัวสูง โดยจํานวนของผูท่ีรูสึกอยากจะสูบตามสื่อแอพพลิเคชั่น

ท้ังกลุมเพศชายและเพศหญิงในสถานบันเทิงจะมีจํานวนมากท่ีสุด ตามมาดวยในหอพัก และ ความรูสึก

อยากจะสูบตามสื่อแอพพลิเคชั่นในรานอาหารท่ีมีคนอ่ืนอยูดวยจะมีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42 

รอยละ 36 และรอยละ 22 ตามลําดับ โดยพบวาในกลุมเพศชายจะมีความรูสึกตอบสนองตอสื่อ

แอพพลิเคชั่น 18 คนจาก 40 คนหรือคิดเปนรอยละ 45 และเพศหญิง 3 คนจาก 10 คนหรือคิดเปนรอยละ 

33.3 ดังแสดงในตารางท่ี 14 และเม่ือพิจารณาถึงการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีสงเสริมการบริโภค

ยาสูบโดยจําแนกตามแตละกลุมทดสอบจะไดผลดังตารางท่ี 15 ถึงตารางท่ี 17 ซ่ึงจะเห็นไดวาผูท่ีทําการ

ทดสอบจะมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นตอความตองการในการสูบบุหรี่ ในสถานบันเทิงมากท่ีสุด 

รองลงมาคือหอพัก โดยเฉพาะในกลุมทดลองกลุมท่ี 2 และกลุมทดลองกลุมท่ี 3 ซ่ึงเปนกลุมท่ีเคยสูบบุหรี่

และยังสูบบุหรี่อยูในปจจุบันท่ีมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นสูงและสูงมาก คือ 2 คนจาก 5 คนและ 

19 คนจาก 19 คนหรือคิดเปนรอยละ 40 และ 100 ตามลําดับ โดยเหตุผลหลักคือความสนุกของ

แอพพลิเคชั่นในการเลนโดยเฉพาะกับเพ่ือนๆในสถานท่ีๆมีความเปนสวนตัวหรือเอ้ือตอบรรยากาศ 

 

 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบโดย

จําแนกตามสถานท่ี (n=50, ผูชาย 40 คนและผูหญิง 10 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 16 32 2 4 

สถานบันเทิง 18 36 3 6 

รานอาหาร 10 20 1 2 
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ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบใน 

กลุมท่ี 1 ไมเคยสูบบุหรี่ (n=26, ผูชาย 20 คนและผูหญิง 6 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 0 0 0 0 

สถานบันเทิง 0 0 0 0 

รานอาหาร 0 0 0 0 

 

 

ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบใน 

กลุมท่ี 2 เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว (n=5, ผูชาย 3 คนและผูหญิง 2 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 1 20 0 0 

สถานบันเทิง 1 20 1 20 

รานอาหาร 0 0 0 0 

 

 

ตารางท่ี 17 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบใน 

กลุมท่ี 3 ยังสูบบุหรี่อยู (n=19, ผูชาย 17 คนและผูหญิง 2 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 15 78.9 2 10.5 

สถานบันเทิง 17 89.5 2 10.5 

รานอาหาร 10 52.6 0 0 
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และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบลงในแตละกลุมท่ีมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นท้ังท่ีเปนสื่อ

แบบสนับสนุนใหสูบบุหรี่และสื่อท่ีพยายามใหเกิดการลดละ และเลิกสูบบุหรี่จะพบวาในเพศชายมีการ

ตอบสนองตอแอพพลิเคชั่นมากกวาเพศหญิง และกลุมท่ีสูบบุหรี่จะมีการตอบสนองตอแอพพลิเคชั่น

มากกวากลุมท่ีไมสูบบุหรี่ โดยเฉพาะสื่อแอพพลิเคชั่นแบบสนับสนุนใหสูบบุหรี่ 

 

9. ผลการศึกษาวิจัย 

 ในการศึกษานี้จะทําการสํารวจขอมูลกลุมตัวอยางในกลุมวัยรุนท่ีอยูในชวงอายุระหวาง 18 – 24 ป 

ท่ีไดจากการสุมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย สถานบันเทิง หอพัก และรานอาหาร ใน

การศึกษาครั้งนี้มีผูเขารวมวิจัย จํานวน 665 คน ซ่ึงเปนเพศชาย 527 คนและเปนเพศหญิง 128 คน โดยใน

การตอบแบบสอบถาม ผูเขารวมตอบแบบสอบถามกอนการทดลองใชเพ่ือประเมินความตองการการสูบ

บุหรี่กอนการใชแอพพลิเคชั่นและสื่อตางๆ เชน สื่อใน Pantip Blog Youtube ClipVideo Puff Puff Pass 

Kwit และ QuitNow! หลังจากนั้นใหทดลองเลนแอพพลิเคชั่นและสื่อตางๆ โดยประมาณ 5 – 10  นาที 

แลวใหตอบแบบสอบถามอีกครั้ง เพ่ือประเมินการตอบสนองตอความตองการในการการสูบบุหรี่ภายหลังใช

แอพพลิเคชั่น จําแนกเปน ไมอยากสูบบุหรี่  ยังอยากจะสูบบุหรี่  และอยากเลิกในผู ท่ีสูบบุหรี่ โดย

แบบสอบถามประกอบดวยขอมูล4 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไป, ขอมูลการใชแอพพลิเคชั่นหรือสื่อสังคม

ออนไลน, การประเมินความตองการการสูบบุหรี่ภายหลังการใชแอพพลิเคชั่นและสื่อ และขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม โดยอายุเฉลี่ยของผูทดสอบเพศชายคือ 23 ปและอายุเฉลี่ยเพศหญิงคือ 21 ป สถานะของการสูบ

บุหรี่พบวา ไมสูบบุหรี่มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมาคือสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 32.9 

สําหรับสถานะเคยสูบบุหรี่ อยูในระหวางเลิกสูบบุหรี่ และวางแผนท่ีจะเลิกสูบบุหรี่มีจํานวนใกลเคียงกัน คิด

เปนรอยละ 10.9, 10.7 และ 9.1 ตามลําดับ โดยประเภทของบุหรี่ท่ีสูบ พบวา จากจํานวนกลุมตัวอยาง

ท้ังหมด มีผูสูบบุหรี่มวนมากกวาผูท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส โดยประมาณหนึ่งในสามเปนผูสูบบุหรี่มวน คิด

เปนรอยละ 32.9 และประมาณหนึ่งในหาเปนผูสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส หรือคิดเปนรอยละ 19.7 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 18 และรูปภาพท่ี 11 
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ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

527 

138 

 

79.3 

20.7 

สถานะของการสูบบุหรี่ 

- ไมสูบบุหรี่ 

- เคยสูบบุหรี่ 

- สูบบุหรี่ 

- อยูในระหวางเลิกสูบบุหรี่ 

- วางแผนท่ีจะเลิกบุหรี่ 

 

242 

73 

219 

71 

60 

 

36.4 

10.9 

32.9 

10.7 

9.1 

ประเภทบุหรี่ 

- บุหรี่มวน 

- บุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

 

219 

131 

 

32.9 

19.7 

 

 

 
รูปภาพท่ี 11 รอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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 เม่ือพิจารณาในกลุมเพศชายและเพศหญิง พบวา จํานวนของผูท่ีไมสูบบุหรี่มีจํานวนมากท่ีสุดท้ัง

สองกลุม คิดเปนรอยละ 28.4 และ 7.9 ตามลําดับ ในกลุมเพศชายพบวา กลุมของผูท่ีสูบบุหรี่ คิดเปนรอย

ละ 26.7 รองลงมาคือกลุมท่ีเคยสูบบุหรี่แตปจจุบันเลิกสูบบุหรี่แลว คิดเปนรอยละ 9.6 และ กลุมท่ีอยูใน

ระหวางเลิกสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 8.6 ตามลําดับ สําหรับในกลุมเพศหญิง พบวา กลุมของผูท่ีสูบบุหรี่ คิด

เปนรอยละ 6.2 รองลงมาคือกลุมท่ีวางแผนท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 3.2 และ กลุมท่ีอยูในระหวาง

เลิกสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 19 และรูปภาพท่ี 12 

 

ตารางท่ี 19 จํานวนและรอยละของสถานะของการสูบบุหรี่มวนจําแนกตามเพศ (n=665) 

สถานะของการสูบบุหรี่ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เปนผูไมสูบบุหรี่ 189 28.4 53 7.9 

เคยสูบบหุรี่แตปจจุบันเลิกสูบบุหรี่แลว 64 9.6 9 1.4 

เปนผูสูบบุหรี่ 178 26.7 41 6.2 

อยูในระหวางเลิกสูบบุหรี่ 57 8.6 14 2.2 

วางแผนท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ 39 5.8 21 3.2 

 

 

 
รูปภาพท่ี 12 รอยละของสถานะของการสูบบุหรี่มวนจําแนกตามเพศ 
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จากนั้นไดทําการศึกษาผลกระทบของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ

แตละประเภทตอกลุมผูทดสอบกลุมท่ีเคยสูบบุหรี่แตเลิกแลวจํานวนท้ังสิ้น 73 คน โดยแบงเปนชาย 64 คน 

และผูหญิง 9 คนเพ่ือดูผลการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่น โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นท่ีสงเสริมการลด ละ 

และเลิกบริโภคยาสูบ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการออกแบบสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถือในการปองกันควบคุมและลดการบริโภคยาสูบ โดยผลการศึกษาไดแสดงดังตารางท่ี 20 และ

ตารางท่ี 21 ซ่ึงจะเห็นไดวา ในผูทดสอบท่ีมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบ

เปนจํานวน 36 คน จาก 73 คน หรือคิดเปนรอยละ 49.4 เลยทีเดียว โดยแบงเปนผูชาย 31 คนใน 64 คน

ผูหญิง 5 คนใน 9 คนหรือรอยละ 48.4 และ 55.5 ตามลําดับ โดยสถานบันเทิงเปนสถานท่ีๆทําใหผูทดสอบ

เกิดการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นสงเสริมการบริโภคยาสูบมากท่ีสุด  

ในขณะท่ีขอมูลของผูทดสอบการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีชวยในการลด ละ และเลิกสูบ

บุหรี่จะพบวามีเพียงแค 27 คนจาก 73 คนหรือคิดเปนรอยละ 36.9 เทานั้นท่ีเชื่อม่ันวาสื่อแอพพลิเคชั่นท่ีใช

ทดสอบจะชวยใหสามารถเกิดการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ได โดยมีผูชาย 20 คนใน 64 คนหรือรอยละ 31.2  

แตกลับมีผูหญิง 7 คนใน 9 คน และ 77.8 ท่ีเชื่อม่ันในแอพพลิเคชั่นท่ีใช นอกจากนั้นยังมีผูทดสอบผูชาย 7 

คนท่ีคิดวาแอพพลิเคชั่นท่ีทําการทดสอบไมสามารถท่ีจะชวยใหเกิดการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ไดอยาง

แนนอน 

 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบในกลุม

ท่ีเคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว (n=73, ผูชาย 64 คนและผูหญิง 9 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 24 32.9 2 2.7 

สถานบันเทิง 31 42.5 5 6.9 

รานอาหาร 6 8.2 0 0 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการลด ละ และเลิก

บริโภคยาสูบในกลุมท่ีเคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว (n=73, ผูชาย 64 คนและผูหญิง 9 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 13 17.8 1 1.7 

สถานบันเทิง 4 5.5 0 0 

รานอาหาร 20 27.4 7 9.6 

 

 

ในสวนของกลุมท่ียังคงการสูบบุหรี่อยูจํานวนท้ังสิ้น 219 คน โดยแบงเปนชาย 178 คน และผูหญิง 

41 คน ถูกศึกษาผลกระทบของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือเพ่ือนําไป

วางแผนแนวทางในการรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ และเปนแนวทางในการออกแบบแนวปฏิบัติในการใชสื่อ

สังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือในการปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ ประเมิน

โอกาสท่ีจะเขาถึงยาสูบ โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางของ  National tobacco 

cessation  และสอดรับกับนโยบายการควบคุมยาสูบท่ีเนนการปองกันนักสูบหนาใหม ปองกันสื่อตางๆ

โดยเฉพาะสื่อในรูปแบบของ Social network ท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยผล

จากการทดลองพบวากลุมทดลองกลุมท่ียังสูบบุหรี่อยูในปจจุบันท่ีมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นท่ี

สงเสริมการบริโภคยาสูบสูงมากโดยเฉพาะผูชาย คือ 53 คนจาก 178 คนในสถานบันเทิงและ 39 คนจาก 

178 คนหรือคิดเปนรอยละ 29.8 และ 21.9 ในสวนของผูหญิงท่ียังสูบบุหรี่จะไมเห็นผลมากนัก โดยมี

จํานวน 8 คนและ 6 คนจาก 41คนท่ีมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นตอความตองการในการสูบบุหรี่ใน

สถานบันเทิงและในหอพักในสถานศึกษาตามลําดับ ดังตารางท่ี 22 และตารางท่ี 23 ไดแสดงถึงผลการ

ตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ในกลุมทดลองท่ียังสูบบุหรี่  
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ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการบริโภคยาสูบในกลุม

ท่ียังสูบบุหรี ่(n=219, ผูชาย 178 คนและผูหญิง 41 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 39 17.8 6 2.7 

สถานบันเทิง 53 24.2 8 3.7 

รานอาหาร 11 5 1 0.5 

 

 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีสงเสริมการลด ละ และเลิก

บริโภคยาสูบในกลุมท่ียังสูบบุหรี่ (n=219, ผูชาย 178 คนและผูหญิง 41 คน) 

การตอบสนองตอ ส่ือแอพพลิเค ช่ันตอความ

ตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักในสถานศึกษา 10 17.8 7 1.7 

สถานบันเทิง 0 5.5 4 0 

รานอาหาร 24 27.4 13 9.6 

 

 

จากการศึกษาในกลุมท่ีสูบบุหรี่ตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังจากท่ีไดทดลองใชสื่อ

แอพพลิเคชั่นโดยภาพรวม พบวา จํานวนของผูท่ีรูสึกเฉยๆ ตอสื่อแอพพลิเคชั่นมีจํานวนมากท่ีสุดท้ังกลุม

เพศชายและเพศหญิง โดยพบวา ในกลุมเพศชาย รูสึกเฉยๆ คิดเปนรอยละ 46.2 และเพศหญิง รูสึกเฉยๆ 

คิดเปนรอยละ 9.1 แตเม่ือพิจารณากลุมท่ีมีการตอบสนองตอสื่อแอพพลิเคชั่นในเพศชาย พบวา มีการ

ตอบสนองตอแอพพลิเคชั่นตอกลุมท่ีมีความอยากในการสูบบุหรี่มากกวากลุมท่ีไมอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอย

ละ 24.2 และ 11.0 ตามลําดับ แตในกลุมเพศหญิงพบวามีการตอบสนองตอแอพพลิเคชั่นในการกลุมท่ีไม

อยากสูบบุหรี่มากกวากลุมท่ีอยากสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 5.9 และ 3.6 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางท่ี 24 

และรูปภาพท่ี 13 
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ตารางท่ี 24 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการสูบบุหรี่

ในกลุมท่ียังสูบบุหรี่อยู จําแนกตามเพศ (n=219) 

การตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความ

ตองการในการสูบบุหรี่ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อยากสูบบุหรี่ 53 24.2 8 3.6 

ไมอยากสูบบุหรี่ 24 11.0 13 5.9 

รูสึกเฉยๆ 101 46.2 20 9.1 

 

 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการสูบบุหรี่ 

  

 

และเม่ือทําการศึกษาโดยพิจารณาและจําแนกตามประเภทสื่อแอพพลิเคชั่น ซ่ึงในการศึกษานี้

จําแนกสื่อ ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทท่ี 1  คือ สื่อสังคมออนไลน เชน เฟสบุคทวีตเตอร เปนตน 

ประเภทท่ี 2 คือ สื่อแอพพลิเคชั่น เชน Puff Puff เปนตน และประเภทท่ี 3 คือ สื่อเว็บมีเดีย ไดแก หนา

เว็บบล็อก เชน Pantip เปนตน ซ่ึงภายหลังจากผูเขารวมวิจัยทดลองใชสื่อประเภทตางๆ แลว ผลของการ

ตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย อยากสูบบุหรี่ ไม

อยากสูบบุหรี่ และรูสึกเฉยๆ ดังแสดงในตารางท่ี 25 และรูปภาพท่ี 14 
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ตารางท่ี 25 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ตอส่ือสังคมออนไลน 

ส่ือแอพพลิเคช่ันและส่ือเว็บมีเดียจําแนกตามเพศ (n=98) 

ประเภทส่ือ 

การตอบสนอง

ตอความตองการ

ในการสูบบุหรี่ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ส่ือสังคม 

ออนไลน 

อยากสูบบุหรี่ 5 5.1 - - 

ไมอยากสูบบุหรี่ 6 6.1 3 3.1 

รูสึกเฉยๆ 66 67.4 18 18.3 

ส่ือแอพพลิเคช่ัน 

อยากสูบบุหรี่ 53 54.1 8 8.2 

ไมอยากสูบบุหรี่ 1 1.0 2 2.0 

รูสึกเฉยๆ 23 23.5 11 11.2 

ส่ือเว็บมีเดีย 

อยากสูบบุหรี่ 3 3.0 - - 

ไมอยากสูบบุหรี่ 23 23.5 12 12.4 

รูสึกเฉยๆ 51 52.0 9 9.1 

  

 

โดยผลการศึกษาพบวา ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง สื่อประเภทสื่อสังคมออนไลนมีผลตอ

ความรูสึกเฉยๆ ตอการสูบบุหรี่มากท่ีสุด สื่อประเภทสื่อแอพพลิเคชั่นมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่สูง

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.1 และ 8.2 ตามลําดับ และสื่อประเภทเว็บมีเดีย มีผลตอความตองการในการไม

อยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.5 และ 12.4 ตามลําดับ  

 เม่ือพิจารณาในกลุมเพศชายตอการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังทดลองใช

สื่อประเภทตางๆ พบวารอยละของผูเขารวมวิจัยท่ีตอบสนองตอสื่อท่ีมีความตองการอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด 

คือ สื่อแอพพลิเคชั่น โดยคิดไดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาคือ สื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 5.1 และ 

สื่อเว็บมีเดีย คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ สําหรับการตอบสนองตอสื่อท่ีทําใหไมอยากสูบบุหรี่ พบวา สื่อ

เว็บมีเดียมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.5 รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 6.0 และ สื่อ

แอพพลิเคชั่นนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
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 และเม่ือพิจารณาในกลุมเพศหญิงตอการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังทดลอง

ใชสื่อประเภทตางๆ พบวา มีเฉพาะสื่อแอพพลิเคชั่นเทานั้นท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่ คิด

เปนรอยละ 8.2 แตสําหรับการตอบสนองตอสื่อท่ีทําใหไมอยากสูบบุหรี่ พบวา สื่อเว็บมีเดียมีจํานวนมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12.4 รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 3.1และ สื่อแอพพลิเคชั่นนอยท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 ดังนั้นจะเห็นไดวา ทุกประเภทสื่อ มีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่และไมอยากสูบบุหรี่ท่ี

แตกตางกัน แตจะพบวาสื่อในกลุมประเภทสื่อแอพพลิเคชั่นมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่ท้ังกลุมเพศ

ขายและหญิง และพบวาในกลุมเพศหญิงมีเพียงสื่อแอพพลิเคชั่นเทานั้นท่ีมีผลตอความตองการในการอยาก

สูบบุหรี่ 

 

 
รูปภาพท่ี 14 แสดงรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ 

ตอส่ือสังคมออนไลน ส่ือแอพพลิเคช่ันและส่ือเว็บมีเดีย 

 

  

เม่ือทําการศึกษาโดยพิจารณาและจําแนกตามสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ซ่ึงในการศึกษานี้จําแนก

จําแนก ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1  คือ หอพักในสถานศึกษากลุมท่ี 2 คือ รานอาหารไดแก 

รานอาหาร คาราโอเกะเปนตน และกลุมท่ี 3 คือ สถานบันเทิง ไดแก ผับ บาร เปนตน ซ่ึงภายหลังจาก

ผูเขารวมวิจัยทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่น แลว ผลของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่สามารถ

จําแนกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย อยากสูบบุหรี่ ไมอยากสูบบุหรี่ และรูสึกเฉยๆ ดังแสดงในตารางท่ี 26 

และ รูปภาพท่ี 15 

 จากผลการศึกษาพบวา ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานท่ีท่ีทําการศึกษา ไดแก หอพักใน

สถานศึกษา รานอาหารและสถานบันเทิงมีจํานวนของผู ท่ีมีความรูสึกเฉยๆ ตอการสูบบุหรี่มากท่ีสุด

ตามลําดับ แตเม่ือพิจารณาถึงสถานท่ีท่ีมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่สูงท่ีสุด ไดแก สถานบันเทิง คิด
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เปนรอยละ 54.0 ในเพศชายและรอยละ 8.2 ในเพศหญิง และสถานท่ีท่ีมีผลตอความตองการในการไม

อยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด ไดแก รานอาหารคิดเปนรอยละ 24.5 ในเพศชายและ 13.3 ในเพศหญิง 

และเม่ือพิจารณาในกลุมเพศชายตอการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังทดลอง

ใชแอพพลิเคชั่นท่ีสถานท่ีตางๆ พบวา สถานบันเทิงมีผลตอความตองการอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 54.0 รองลงมาคือ หอพักในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 14.3 และรานอาหารคิดเปนรอยละ 12.2 

ตามลําดับ สําหรับการตอบสนองท่ีทําใหไมอยากสูบบุหรี่ พบวา มีเพียงสองแหงท่ีมีผลตอการไมอยากสูบ

บุหรี่ ไดแก รานอาหารคิดเปนรอยละ 24.5 และหอพักในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 2.1 ตามลําดับ 

   

 

ตารางท่ี 26 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังการใชส่ือ

แอพพลิเคช่ันในแตละสถานท่ี จําแนกตามเพศ (n=98) 

สถานท่ี การตอบสนอง

ตอความตองการ

ในการสูบบุหรี่ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักใน

สถานศึกษา 

อยากสูบบุหรี ่ 14 14.3 1 1.0 

ไมอยากสูบบุหรี่ 2 2.1 1 1.0 

รูสึกเฉยๆ 61 62.2 19 19.4 

สถานบันเทิง อยากสูบบุหรี่ 12 12.2 - - 

ไมอยากสูบบุหรี ่ 24 24.5 13 13.3 

รูสึกเฉยๆ 41 41.8 8 8.2 

รานอาหาร อยากสูบบุหรี่ 53 54.0 8 8.2 

ไมอยากสูบบุหรี่ - - - - 

รูสึกเฉยๆ 24 24.5 13 13.3 
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 โดยเม่ือพิจารณาในกลุมเพศหญิงตอการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังทดลอง

ใชสื่อแอพพลิเคชั่นในสถานท่ีตางๆ พบวา สถานบันเทิงมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 8.2 รองลงมาคือ หอพักในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 1.0 แตสถานบันเทิงกลางวันไมมีผล

ตอการตอบสนองตอสื่อท่ีทําใหอยากสูบบุหรี่ สําหรับสถานท่ีท่ีมีผลตอการตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่ 

พบวา สถานบันเทิงกลางวันมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.3 รองลงมาคือหอพักในสถานศึกษา คิด

เปนรอยละ 1.0 และ สถานบันเทิงไมมีผลตอความตองการไมอยากสูบบุหรี่ 

 ดังนั้นจะเห็นไดวา สถานบันเทิงมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด และไมมีผลตอ

ความตองการในการไมสูบบุหรี่ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง  

 

 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังการใช 

ส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีหอพักสถานศึกษา รานอาหารและสถานบันเทิง 

  

นอกจากนี้ กลุมผูเขารวมวิจัยบางสวนมีการใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกสแทนการสูบบุหรี่มวน ซ่ึงเปน

รูปแบบใหมของการสูบบุหรี่ท่ีไดมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมของกลุมบริษัทผูผลิตบุหรี่ โดย

มีเปาหมายท่ีมุงเนนลูกคาในกลุมเยาวชนและวัยรุน อันเปนชองทางหนึ่งท่ีชักจูงและเชิญชวนใหเกิดผูสูบ

บุหรี่รายใหมเพ่ิมข้ึนแตพบวาผูใชบางรายใชการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสทดแทนการสูบบุหรี่มวน เพ่ือมุงผลใน

การเลิกบุหรี่ 
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 จากผลการศึกษาในกลุมตัวอยางของวัยรุนท่ีอยูในชวงอายุระหวาง 18 – 24 ป ท่ีไดจากการสุม

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย สถานบันเทิง ไดแก คลับหรือคาเฟและรานอาหารไดแก โรงหนัง

รานอาหารและคาราโอเกะในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 665 รายพบวา มีผู เขารวมวิจัย ท่ีสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 131 ราย เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยจํานวนเพศชายและหญิงคิดเปนรอยละ 

14.4 และ 5.3 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 27 และรูปภาพท่ี 16 

 

ตารางท่ี 27 จํานวนและรอยละของการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส จําแนกตามเพศ (n=665) 

หัวขอ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ทานเปนผูสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

- ใช 

- ไมใช 

 

96 

431 

 

14.4 

64.8 

 

35 

103 

 

5.3 

15.5 

  

 

 
รูปภาพท่ี 16 แสดงรอยละของสถานะของการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสจําแนกตามเพศ 

 

 จากจํานวนของผูท่ีสูบบุหรี่ 131 ราย พบวา จํานวนประมาณครึ่งหนึ่งเคยใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกสใน

การเลิกสูบบุหรี่  โดยเปนผูชายมากกวาผูหญิง ซ่ึงจํานวนประมาณหนึ่งในสามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

31.3 สําหรับเพศหญิงมีจํานวนประมาณหนึ่งในสิบ คิดเปนรอยละ 13.8 ดังแสดงในตารางท่ี 28 และ

รูปภาพท่ี 17 
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ตารางท่ี 28 จํานวนและรอยละการใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกสในการเลิกสูบบุหรี่จําแนกตามเพศ (n=131) 

หัวขอ 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ทานเคยใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกสในการเลิกสูบบุหรี่ 

- เคยใช 

- ไมเคยใช 

 

41 

55 

 

31.3 

41.9 

 

18 

17 

 

13.8 

13.0 

 

 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงรอยละของการใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกสในการเลิกสูบบุหรี่จําแนกตามเพศ 

 

  

จากการศึกษาในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังจากท่ีได

ทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่นโดยภาพรวม พบวา ในเพศชายมีจํานวนของผูท่ีรูสึกเฉยๆ ตอสื่อแอพพลิเคชั่น

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.1 ในเพศหญิงมีจํานวนของการไมอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.3

โดยการตอบสนองตอการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสในการอยากสูบบุหรี่ พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิงโดย

ในเพศชายคิดเปนรอยละ 29.0 และในเพศหญิงคิดเปนรอยละ 5.3 ดังแสดงในตารางท่ี 29 และรูปภาพท่ี 

18 
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ตารางท่ี 29 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกสจําแนกตามเพศ (n=131) 

การตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความ

ตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อยากสูบบุหรี่ 38 29.0 7 5.3 

ไมอยากสูบบุหรี่ 12 9.2 20 15.3 

รูสึกเฉยๆ 46 35.1 8 6.1 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงรอยละของการตอบสนองตอส่ือแอพพลิเคช่ันตอความตองการในการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส 

 

 

 และเม่ือทําการศึกษาในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาและจําแนกตามประเภทสื่อ

แอพพลิเคชั่น ออกเปน 3 ประเภท ไดแก สื่อสังคมออนไลน สื่อแอพพลิเคชั่น และ สื่อเว็บมีเดียพบวาการ

ตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส รายละเอียดดังนี้ 
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 ผลการศึกษาพบวา ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง สื่อประเภทสื่อสังคมออนไลนและสื่อเว็บมีเดีย

มีผลตอความรูสึกเฉยๆ ตอการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด โดยในเพศชายคิดเปนรอยละ 53.2 และ 

49.4 ในเพศหญิง คิดเปนรอยละ 35.1 และ 33.7 ตามลําดับ สําหรับสื่อประเภทสื่อแอพพลิเคชั่นมีผลตอ

ความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสสูงท่ีสุดท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 48.1 

และ 3.9ตามลําดับ สื่อสังคมออนไลนมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 2.6 และสื่อเว็บมีเดียมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสเทากันท้ัง

เพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 1.3 

 เม่ือพิจารณาในกลุมเพศชายตอการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส

ภายหลังทดลองใชสื่อประเภทตางๆ พบวา  รอยละของผูเขารวมวิจัยท่ีตอบสนองตอสื่อท่ีมีความตองการ

อยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด คือ สื่อแอพพลิเคชั่น คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาคือ สื่อเว็บมีเดียคิดเปนรอยละ 

14.3และ สื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 9.1 ตามลําดับ สําหรับการตอบสนองตอสื่อท่ีทําใหไมอยากสูบ

บุหรี่ พบวา สื่อสังคมออนไลนมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.6 สําหรับสื่อแอพพลิเคชั่นและสื่อเว็บ

มีเดียมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 1.3 

 ในกลุมเพศหญิงพบวาการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังทดลองใชสื่อประเภท

ตางๆ มีเฉพาะสื่อแอพพลิเคชั่นเทานั้นท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส คิดเปน

รอยละ3.9และสําหรับการตอบสนองตอสื่อท่ีทําใหไมอยากสูบบุหรี่ พบวา มีเฉพาะสื่อเว็บมีเดียเทานั้นท่ีมี

ผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ1.3 เทานั้น ดังแสดงในตารางท่ี 30 

และรูปภาพท่ี 19 

 ดังนั้นจะเห็นไดวา ในกลุมผูท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส จะมีสื่อเพียงบางประเภทเทานั้นท่ีมีผลตอ

ความตองการในการอยากสูบบุหรี่และไมอยากสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุมเพศหญิงท่ีมีเพียงสื่อแอพพลิเคชั่น

เทานั้นท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส แตในกลุมเพศชายพบวาสื่อทุกประเภทมี

ผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่และไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

 เม่ือทําการศึกษาโดยพิจารณาและจําแนกตามสถานท่ีและสิ่ งแวดลอมในกลุม ท่ีสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส โดยทําการศึกษาใน 3 สถานท่ี ไดแก หอพักในสถานศึกษา รานอาหารและสถานบันเทิง

พบวาภายหลังจากผูเขารวมวิจัยทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่น แลว ผลของการตอบสนองตอความตองการใน

การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย อยากสูบบุหรี่ ไมอยากสูบบุหรี่ และ

รูสึกเฉยๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผลการศึกษาพบวา ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง สถานท่ีท่ีมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด ไดแก สถานบันเทิง คิดเปนรอยละ 49.3 ในเพศชาย และรอยละ 9.1 ในเพศหญิง 

และสถานท่ีท่ีมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด ไดแก รานอาหารในเพศ

ชายและในเพศหญิง คิดเปนรอยละ 15.6 รอยละ 26.0 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาในกลุมเพศชายตอการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส

ภายหลังทดลองใชแอพพลิเคชั่นท่ีสถานท่ีตางๆ พบวา  สถานบันเทิงมีผลตอความตองการอยากสูบบุหรี่มาก
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ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมาคือ หอพักในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 32.5 และรานอาหารคิดเปน

รอยละ 7.8 ตามลําดับ สําหรับการตอบสนองท่ีทําใหไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส พบวา มีเพียงสองแหง

ท่ีมีผลตอการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ไดแก รานอาหารคิดเปนรอยละ 15.6 และหอพักใน

สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 2.6 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 30 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสตอส่ือ

สังคมออนไลน ส่ือแอพพลิเคช่ันและส่ือเว็บมีเดีย จําแนกตามเพศ (n=77) 

ประเภทส่ือ 

การตอบสนอง

ตอความตองการ

ในการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ส่ือสังคม 

ออนไลน 

อยากสูบบุหรี่ 7 9.1 - - 

ไมอยากสูบบุหรี่ 2 2.6 - - 

รูสึกเฉยๆ 41 53.2 27 35.1 

ส่ือแอพพลิเคช่ัน 

อยากสูบบุหรี่ 37 48.1 3 3.9 

ไมอยากสูบบุหรี่ 1 1.3 - - 

รูสึกเฉยๆ 12 15.6 24 31.1 

ส่ือเว็บมีเดีย 

อยากสูบบุหรี่ 11 14.3 - - 

ไมอยากสูบบุหรี่ 1 1.3 1 1.3 

รูสึกเฉยๆ 38 49.4 26 33.7 
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รูปภาพท่ี 19 แสดงรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

ตอส่ือสังคมออนไลน ส่ือแอพพลิเคช่ันและส่ือเว็บมีเดีย 

 

 เม่ือพิจารณาในกลุมเพศหญิงตอการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส

ภายหลังทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่นในสถานท่ีตางๆ พบวา สถานบันเทิงมีผลตอความตองการในการอยาก

สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 9.1 รองลงมาคือ หอพักในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 1.3 

แตสถานบันเทิงกลางวันไมมีผลตอการตอบสนองตอสื่อท่ีทําใหอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส  สําหรับสถานท่ี

ท่ีมีผลตอการตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส พบวา มีเพียงสถานบันเทิงกลางวันท่ีมี

จํานวนการตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 26.0 ดังแสดงในตารางท่ี 31 

และรูปภาพท่ี 20 

 ดังนั้นจะเห็นไดวา สถานบันเทิงมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด 

และไมมีผลตอความตองการในการไมสูบบุหรี่ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง 
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ตารางท่ี 31 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส

ภายหลังการใชส่ือแอพพลิเคช่ันในแตละสถานท่ี จําแนกตามเพศ (n=77) 

สถานท่ี 

การตอบสนอง

ตอความตองการ

ในการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส 

เพศ 

ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักใน

สถานศึกษา 

อยากสูบบุหรี่ 25 32.5 1 1.3 

ไมอยากสูบบุหรี่ 2 2.6 - 
- 

 

รูสึกเฉยๆ 23 29.8 26 33.8 

สถานบันเทิง 

อยากสูบบุหรี่ 6 7.8 - - 

ไมอยากสูบบุหรี่ 12 15.6 20 26.0 

รูสึกเฉยๆ 32 41.5 7 9.1 

รานอาหาร 

อยากสูบบุหรี่ 38 49.3 7 9.1 

ไมอยากสูบบุหรี่ - - - - 

รูสึกเฉยๆ 12 15.6 20 26.0 
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รูปภาพท่ี 20 แสดงรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสภายหลัง

การใชส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีหอพักในสถานศึกษา รานอาหารและสถานบันเทิง 

 

 เม่ือเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส พบวาจํานวน

ของผูท่ีรูสึกเฉยๆ ภายหลังจากการใชสื่อสังคมออนไลน สื่อแอพพลิเคชั่นและสื่อเว็บมีเดียมีจํานวนมากท่ีสุด

ท้ังสองกลุม โดยมีรอยละของกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนตอบสนองตอสื่อประเภทตางๆ มากกวากลุมท่ีสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส 

 ดานสื่อสังคมออนไลน  ผลการศึกษาพบวาท้ังสองกลุมมีจํานวนการตอบสนองตอการสูบบุหรี่

ใกลเคียงกัน โดยในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนมีผลของการตอบสนองในการไมอยากสูบบุหรี่มากกวาการอยากสูบ

บุหรี่ คิดเปนรอยละ 9.2 แตในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมีผลของการตอบสนองในการอยากสูบบุหรี่

มากกวาการไมอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 9.1 ดานสื่อแอพพลิเคชั่นพบวา ท้ังสองกลุมมีการตอบสนอง

ใกลเคียงกัน โดยวาในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมีจํานวนการตอบสนองตอการอยากสูบ

บุหรี่มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.2 และ รอยละ 51.9 สําหรับในการตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่ 

กลุมท่ีสูบบุหรี่มวนมีจํานวนมากกวากลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 3.1 และ รอยละ 1.3 

ตามลําดับดานสื่อเว็บมีเดียพบวา ในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวน มีจํานวนผูท่ีตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่

มากกวาการอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 35.7 ในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส พบการตอบสนองตอการ

อยากสูบบุหรี่มากกวาการไมอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 14.3 ดังแสดงในตารางท่ี 32 และรูปภาพท่ี 21 

 โดยสรุปคือ สื่อท่ีมีผลตอการตอบสนองในการอยากสูบบุหรี่ท้ังกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส คือ สื่อแอพพลิเคชั่นซ่ึงมีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง สําหรับสื่อสังคมออนไลน

และสื่อเว็บมีเดีย มีการตอบสนองตอสื่อในการอยากสูบบุหรี่ท่ีแตกตางกันระหวางสองกลุม  
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ตารางท่ี 32 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ตอส่ือสังคมออนไลน 

ส่ือแอพพลิเคช่ันและส่ือเว็บมีเดียจําแนกตามประเภทการสูบ 

ประเภทส่ือ 

การตอบสนอง

ตอความตองการ

ในการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส 

ประเภทการสูบ 

สูบบุหรี่มวน (n=98) สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส (n=77) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ส่ือสังคม 

ออนไลน 

อยากสูบบุหรี่ 5 5.1 7 9.1 

ไมอยากสูบบุหรี่ 9 9.2 2 2.6 

รูสึกเฉยๆ 84 85.7 68 88.3 

ส่ือแอพพลิเคช่ัน 

อยากสูบบุหรี่ 61 62.2 40 51.9 

ไมอยากสูบบุหรี่ 3 3.1 1 1.3 

รูสึกเฉยๆ 34 34.7 36 46.8 

ส่ือเว็บมีเดีย 

อยากสูบบุหรี่ 3 3.1 11 14.3 

ไมอยากสูบบุหรี่ 35 35.7 1 1.3 

รูสึกเฉยๆ 60 61.2 65 84.4 
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รูปภาพท่ี 21 แสดงรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ตอส่ือสังคมออนไลน ส่ือ

แอพพลิเคช่ันและส่ือเว็บมีเดียจําแนกตามชนิดการสูบบุหรี่ 

 

 เม่ือเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสจากการทดลอง

ใชสื่อแอพพลิเคชั่นในแตละสถานท่ี พบวา จํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางท่ีใชในหอพัก

สถานศึกษาและสถานบันเทิงกลางวันมีความรูสึกเฉยๆ ภายหลังจากการใชสื่อแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุด แตใน

กลุมท่ีทดลองใชแอพพลิเคชั่นในสถานบันเทิงพบวามากกวาครึ่งหนึ่งมีการตอบสนองตอการอยากสูบบุหรี่

มากท่ีสุดท้ังกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 62.2 และรอยละ 58.4 ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาท่ีหอพักในสถานศึกษา พบวาท้ังสองกลุมมีจํานวนการตอบสนองตอการอยากสูบบุหรี่

มากกวาการไมอยากสูบบุหรี่และพบในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากกวาการสูบบุหรี่มวน ซ่ึงในกลุมท่ี

สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสพบประมาณหนึ่งในสาม คิดเปนรอยละ 33.8  กลุมท่ีสูบบุหรี่มวนพบประมาณหนึ่งใน

หา คิดเปนรอยละ 19.5 

 ผลการศึกษาท่ีรานอาหารพบวาท้ังสองกลุมมีจํานวนการตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่มากกวา

การอยากสูบบุหรี่และพบในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากกวาการสูบบุหรี่มวน ซ่ึงในกลุมท่ีสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกสพบจํานวนผูท่ีตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 41.6 และกลุมท่ีสูบบุหรี่มวน

พบจํานวนผูท่ีตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 37.8 

 ผลการศึกษาท่ีสถานบันเทิง พบวาประมาณสองในสามของ ท้ังสองกลุมมีจํานวนการตอบสนองตอ

การอยากสูบบุหรี่เพียงอยางเดียวไมมีการตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่ท้ังในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและสูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกสโดยพบในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนมากกวาการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวน
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พบจํานวนผูท่ีตอบสนองตอการอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 62.2 และกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสพบ

จํานวนผูท่ีตอบสนองตอการอยากสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 58.4 ดังแสดงในตารางท่ี 33 และรูปภาพท่ี 22 

 โดยสรุปคือ สถานท่ีท่ีใชแอพพลิเคชั่นมีผลตอการตอบสนองในการอยากสูบบุหรี่และไมอยากสูบ

บุหรี่ท้ังกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส โดยสถานบันเทิงมีผลตอความอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ หอพักในสถานศึกษา และสถานบันเทิกลางวัน ตามลําดับ สําหรับสถานบันเทิงกลางวันมีผล

ตอความไมอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด รองลงมาคือ หอพักในสถานศึกษา ยกเวนสถานบันเทิง ท่ีมีผลเฉพาะการ

ตอบสนองตอความอยากสูบบุหรี่เพียงอยางเดียว แตพบวามีจํานวนของผูท่ีมีการตอบสนองตอความอยาก

สูบบุหรี่มากกวาครึ่งหนึ่งหรือประมาณสองในสามของกลุมตัวอยาง  

 

ตารางท่ี 33 จํานวนและรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังการใชส่ือ

แอพพลิเคช่ันในแตละสถานท่ีจําแนกตามประเภทการสูบ 

สถานท่ี 

การตอบสนอง

ตอความตองการ

ในการสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส 

ประเภทการสูบ 

สูบบุหรี่มวน(n=98) สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส(n=77) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หอพักใน

สถานศึกษา 

อยากสูบบุหรี่ 15 19.5 26 33.8 

ไมอยากสูบบุหรี่ 3 3.9 2 2.6 

รูสึกเฉยๆ 80 81.6 49 63.6 

สถานบันเทิง

กลางวัน 

อยากสูบบุหรี่ 12 12.2 6 7.8 

ไมอยากสูบบุหรี่ 37 37.8 32 41.6 

รูสึกเฉยๆ 49 50.0 39 50.6 

รานอาหาร 

อยากสูบบุหรี่ 61 62.2 45 58.4 

ไมอยากสูบบุหรี่ - - - - 

รูสึกเฉยๆ 37 37.8 32 41.6 
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รูปภาพท่ี 22 แสดงรอยละของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสภายหลัง

การใชส่ือแอพพลิเคช่ันท่ีหอพักในสถานศึกษา รานอาหารและสถานบันเทิง  

 

 

10. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากสถานการณดานการบริโภคยาสูบของประเทศไทยท่ีมีแนวโนมอายุของผูท่ีเริ่มสูบบุหรี่ลดลง

และแนวโนมของผูบริโภคยาสูบเปนครั้งคราวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน พรอมๆ กับความเจริญของเทคโนโลยีท่ี

กาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการเขาถึงสื่อออนไลนรวมถึงแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณอัจฉริยะ

ผานเครือขายตางๆ เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เท็บเล็ต เปนตน สามารถเขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว

มากยิ่งข้ึนซ่ึงจะเห็นไดวา สื่อและแอพพลิเคชั่นตางๆ ท่ีถูกพัฒนาใหใชดาวนโหลดใชงานมีรูปแบบท่ี

หลากหลายและ/หรือมีความเฉพาะเจาะจงของกลุมผูใชงานยกตัวอยางเชน แอพพลิเคชั่น Quitline แผนท่ี 

เกมประเภทตางๆ โปรแกรมพูดคุยออนไลน เชน คิวคิวทอรกไลน whatapps รวมไปถึงหนาเว็บเพจรานคา

ออนไลนตางๆ ในเฟสบุกอินสตารแกรม บลอคเปนตน นอกจากนี้พบวา สื่อหรือแอพพลิเคชั่นบางประเภท

ถูกผลิตหรือไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนกลุมตางๆ รวมถึงบริษัทผูผลิตบุหรี่ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

เพ่ิมการโฆษณา เพ่ิมชองทางการขายสินคา เพ่ิมการเขาถึงสินคาและเปนการเชิญชวนกลุมลูกคาหนาใหม

เพ่ือใหมาสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน ยกตัวอยางเชน iSmoke Cigarette smoke หรือ PuffPuff เปนตน 

จากผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลของ ผศ.ดร. พิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ และคณะในการศึกษาท่ี

ผานมาถึงสถานการณขอมูลดานสื่อสังคมออนไลน แอพพลิเคชั่นและฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ

ยาสูบ พบวา แอพพลิเคชั่นและสื่อ Social media  สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม ตามประเภทการ

ตอบสนองของผูใชงานตอการสูบบุหรี่ ไดแก กลุม Encourage to smoke และ Discourage to smoke 

โดยแอพพลิเคชั่นในกลุมของ Discourage to Smoke สวนใหญเปดโอกาสใหผูใชงานสามารถดาวนโหลด
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ไดฟรีโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ในการดาวนโหลดแตสามารถใชงานโปรแกรมไดเพียงบางสวนเทานั้น เชน 

โปรแกรมสําหรับคํานวณคาใชจายในการสูบบุหรี่  โปรแกรมใหคําปรึกษาสําหรับผูเลิกบุหรี่ เปนตน  และ

โปรแกรมเกือบท้ังหมดเปนภาษาอังกฤษทําใหเกิดความไมสะดวกในการใช แตสําหรับแอพพลิเคชั่นในกลุม 

Encourage to smoke ลักษณะของแอพพลิเคชั่นสวนใหญจะเปนในรูปแบบของเกม หรือรูปแบบรานคา

ออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชักจูงใหผูใชงานออกแบบหรือเก่ียวของกับผลิตภัณฑยาสูบ  เชน  เกมควัน

บุหรี่ เกมขายใบยาสูบ หรือจําลองการสูบบุหรี่ เปนตน และพบวาในจํานวนผูท่ีทําการทดสอบในโครงการท่ี

เคยสูบบุหรี่/กําลังสูบมีอยูจํานวนหนึ่งท่ีเคยดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช  

สําหรับการศึกษานี้  มุ งเนน ศึกษาผลของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิ เคชั่นบน

โทรศัพทมือถือตอการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน 18-24 ป เพ่ือนําไปวางแผนแนวทางในการรณรงคปองกันการ

สูบบุหรี่ เปนแนวทางในการออกแบบแนวปฏิบัติในการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถือในการปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบโดยวัตถุประสงคหลักในการศึกษา ประกอบดวย 

การศึกษาผลของสื่อสงัคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นท่ีมีตอการสูบบุหรี่และลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน 

โดยทําการศึกษาอิทธิพลของการใชสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นในแตละสถานท่ีควบคูกับไปกับ

ผลกระทบเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบของสื่อสังคมออนไลนและแอพพลิเคชั่นในการ

ใหบริการเพ่ือลดการเขาถึงบุหรี่และลดการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน โดยการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาใน

กลุมวัยรุนอายุระหวาง 18-24 ป  จากสถานศึกษาท้ังในระดับวิทยาลัยหรืออาชีวศึกษาและระดับ

มหาวิทยาลัย  โดยมีสถานท่ีไดแกหอพัก รานอาหาร โรงหนัง รานคาราโอเกะ และรวมถึงสถานบันเทิง ท้ัง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนท้ังสิ้น 665 รายโดยทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของสื่อ 3 

ประเภทตอความรูสึกอยากสูบบุหรี่หรือความรูสึกอยากลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ไดแก สื่อสังคมออนไลน เชน 

เฟสบุคทวีตเตอร เปนตน สื่อประเภทท่ี 2 คือ สื่อแอพพลิเคชั่น Puff Puff Pass แอพพลิเคชั่น Kwit และ 

แอพพลิเคชั่น QuitNow! และประเภทท่ี 3 คือ สื่อเว็บมีเดีย ไดแก หนาเว็บบล็อก Pantip Youtube 

ClipVideo  

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 665 ราย พบวาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุเฉลี่ยของ

เพศชายคือ 23 ป และเพศหญิงคือ 21 ป มีสถานะของการไมสูบบุหรี่มากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือสถานะ

สูบบุหรี่ สถานะเคยสูบบุหรี่ อยูในระหวางเลิกสูบบุหรี่ และวางแผนท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ มากนอยเรียง

ตามลําดับ โดยประมาณหนึ่งในสามเปนผูสูบบุหรี่มวนและประมาณหนึ่งในหาเปนผูสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส 

ภายหลังจากผูเขารวมวิจัยทดลองใชสื่อประเภทตางๆ แลว ผลของการตอบสนองตอความตองการ

ในการสูบบุหรี่สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย อยากสูบบุหรี่ ไมอยากสูบบุหรี่ และรูสึกเฉยๆ

โดยในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ในเพศชายมีการตอบสนองตอแอพพลิเคชั่นในการอยากสูบบุหรี่มากกวากลุม

ท่ีไมอยากสูบบุหรี่ แตในกลุมเพศหญิงมีการตอบสนองตอแอพพลิเคชั่นในการกลุมท่ีไมอยากสูบบุหรี่

มากกวากลุมท่ีอยากสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังพบวาสื่อแอพพลิเคชั่นมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่มาก

ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อท้ัง 3 ประเภท ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง และสื่อประเภทเว็บมีเดียมีผล

ตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด รองลงมาเปนวาสื่อในกลุมประเภทสื่อแอพพลิเคชั่น ดวย
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เหตุผลท่ีสําคัญคือวาสื่อในกลุมประเภทเว็บมีเดียเห็นชัดเจน ทันที โดยเฉพาะ clipvideo ของผูปวยท่ีเปน

มะเร็งปอดและกลองเสียง โดย clipvideo ท่ีคนไขกําลังจะถูกตัดลูกกระเดือกออกไปไดสรางผลการ

ตอบสนองตอความตองการในการลด ละ และเลิกสูบบุหรี่มากท่ีสุด ดังนั้นจะเห็นไดวาสื่อในกลุมประเภทสื่อ

แอพพลิเคชั่นมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่ท้ังกลุมเพศชายและเพศหญิง และพบอีกวาในกลุมเพศ

หญิงมีเพียงสื่อแอพพลิเคชั่นเทานั้นท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่ 

 เม่ือใหผูเขารวมวิจัยทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่นโดยจําแนกตามสถานท่ี ไดแก หอพักในสถานศึกษา 

รานอาหารและ สถานบันเทิง พบวา ผลของการตอบสนองตอความตองการในการสูบบุหรี่มากท่ีสุด ไดแก 

สถานบันเทิง และหอพัก  สวนสถานท่ีท่ีมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่มากท่ีสุด ไดแก 

รานอาหารท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิงดังนั้นจะเห็นไดวา สถานบันเทิงมีผลตอความตองการในการ

อยากสูบบุหรี่ แตไมมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่ท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิงซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของอนันต ไชยกุลวัฒนาและคณะ ท่ีทําการสํารวจการรับรูเก่ียวกับการสูบบุหรี่ผาน

ทางบริการออนไลนเครือขายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่: ระยะท่ี 2 ท่ีพบวา สังคมมีอิทธิพลตอการประพฤติ

ปฏิบัติ โดยพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง เนื่องเพศชายตองการการยอมรับจากคนรอบขางและการมี

ปฏิสัมพันธ ดังนั้นจึงมีโอกาสเสี่ยงในการใชชีวิตมากกวาเพศหญิง เชนการดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ [23] 

ซ่ึงหากกลุมบุคคลเหลานี้ตองไปอยูในสังคมท่ีมีการสูบบุหรี่ ก็จะเปนปจจัยหนึ่งท่ีกระตุนใหมีความตองการ

ในการอยากสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน 

 สําหรับกลุมท่ีมีการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส พบวา มีจํานวน 131 รายจากผูเขารวมวิจัยท้ังหมด โดย

เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และจํานวนประมาณครึ่งหนึ่งเคยใชบุหรี่อิเล็กทรอนิกสในการเลิกสูบบุหรี่ 

จากการศึกษาครั้งนี้ในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสตอความตองการในการสูบบุหรี่ภายหลังจากท่ีไดทดลอง

ใชสื่อแอพพลิเคชั่น พบวา การตอบสนองตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่ในเพศชายมากกวาเพศหญิง 

โดยสื่อประเภทสื่อแอพพลิเคชั่นมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสสูงท่ีสุดและสื่อสังคม

ออนไลนมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุดท้ังในกลุมเพศชายและเพศ

หญิงเม่ือทําการศึกษาโดยจําแนกในแตละสถานท่ีพบวา สถานบันเทิงมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่

อิ เล็กทรอนิกสมากท่ีสุดและสถานบันเทิงกลางวันมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุดท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิงเชนเดียวกับผูท่ีสูบบุหรี่มวนนอกจากนี้ยังพบวา

สถานบันเทิงไมมีผลตอความตองการในการไมสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสท้ังในกลุมเพศชายและเพศหญิง 

 เม่ือเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส พบวา กลุมท่ี

สูบบุหรี่มวนตอบสนองตอสื่อประเภทตางๆ มากกวากลุม ท่ีสูบบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส แตสําหรับสื่อ

แอพพลิเคชั่นพบวา ท้ังสองกลุมมีจํานวนของผูท่ีมีผลตอการตอบสนองในการอยากสูบบุหรี่มากกวาครึ่งหนึ่ง

ของแตละกลุม และภายหลังจากการทดลองใชสื่อแอพพลิเคชั่นในแตละสถานท่ี พบวา จํานวนมากกวา

ครึ่งหนึ่งของแตละกลุมมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่เม่ือทดลองใชในสถานบันเทิงสําหรับ

หอพักในสถานศึกษา พบวากลุมท่ีสูบบุหรี่มวนมีจํานวนประมาณหนึ่งในหาท่ีมีการตอบสนองตอการอยาก

สูบบุหรี่ และในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสพบประมาณหนึ่งในสามท่ีมีการตอบสนองตอการอยากสูบบุหรี ่
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แตในรานอาหารพบวาท้ังสองกลุมมีจํานวนการตอบสนองตอการไมอยากสูบบุหรี่มากกวาการอยากสูบบุหรี ่

โดยพบในกลุมท่ีสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสมากกวาการสูบบุหรี่มวน   

 ดังนั้นจะเห็นไดวา สื่อประเภทสื่อแอพพลิเคชั่น เปนสื่อท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่

ท้ังเพศชายและเพศหญิง ท้ังในกลุมท่ีสูบบุหรี่มวนและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงสถานบันเทิง ซ่ึงเปน

สถานท่ีท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหมีการสูบบุหรี่ และหากมีการนําสื่อแอพพลิเคชั่นใชงานระหวางอยูในสถาน

บันเทิง ก็ยิ่งเปนปจจัยสงเสริมใหมีความตองการในการอยากสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน อันจะเห็นไดวา สถานบันเทิง

ไมมีผลตอความตองการในการไมอยากสูบบุหรี่ นอกจากนีแ้มวาการศึกษาของกิติพงษ ทองเหลือ ถึงปจจัยท่ี

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษาพบวา สถานท่ีพักอาศัยไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ [24]แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา หากมีการใชงาน

แอพพลิเคชั่นหอพักในสถานศึกษาก็เปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่ แมวา

จะมีเพียงจํานวนเล็กนอย แตสําหรับในกลุมอายุระหวาง 18-24 ป จะเปนกลุมท่ีอยูในระหวางการศึกษาใน

ระดับอนุปริญญาหรือระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงสวนใหญจะพักอาศัยท่ีหอพักในสถานศึกษา ดังนั้น หากไมมี

การควบคุมการใชงานแอพพลิเคชั่นในหอพัก ก็อาจสงเสริมใหมีความตองการในการอยากสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน  

 สําหรับการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสื่อประเภทตางๆ ตอการสูบบุหรี่ พบวามีเพียงการศึกษาของ

ยุทธพงษ คาเพชรดี ท่ีทําการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัด

กาฬสินธุ จํานวน 271 คน พบวา มีหลายปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจในการสูบบุหรี่ ไดแก การมีคนในครอบครัว

หรือญาติสนิทหรือเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่หรือชวนใหสูบบุหรี่ การมีบุคคลใกลชิดท่ีเปนแรงจูงใจตอการสูบบุหรี่ 

รวมไปถึงการมีสื่อท่ีทําใหอยากสูบบุหรี่ และ/หรือ การมีสื่อเปนแรงจูงใหสูบบุหรี่ การพบเห็น และสถานท่ีท่ี

มีการสูบบุหรี่  และการมีเหตุการณ ท่ีทําใหตองสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน

อาชีวศึกษาอยางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 [25] ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ ท่ีพบวา สื่อ

แอพพลิเคชั่นเปนสื่อหนึ่งท่ีทําใหอยากสูบบุหรี่ และสถานบันเทิงเปนสถานท่ีหนึ่งท่ีเพ่ิมแรงจูงใจใหอยากสูบ

บุหรี่ 

 นอกจากนี้ความสามารถในการเขาถึงสื่อออนไลนและแอพพลิเคชั่นในปจจุบัน สามารถเขาถึงได

งายสะดวก และรวดเร็วจากความกาวหนาของเทคโนโลยีรวมไปถึงเครือขายอินเตอรเน็ตตางๆ ท่ีมีการ

พัฒนาเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจากการสํารวจขอมูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีได

ทําการศึกษาพฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยในป 2558 พบวา กลุมวัย Gen Y และ Gen Zอัน

เปนกลุมท่ีอยูในชวงวัยรุน ซ่ึงสวนหนึ่งคือผูท่ีอยูในชวงอายุระหวาง 18 – 24 ปโดยพบวากลุมดังกลาวเปน

กลุมท่ีมีความนิยมในการใชอินเทอรเน็ตและนิยมใชทุกสถานท่ี ซ่ึงกิจกรรมท่ีใชสวนใหญใชในการเขาถึงสื่อ

สังคมออนไลน การใชงานแอพพลิเคชั่น การซ้ือสินคาออนไลน [18] ดังนั้น จากขอมูลสถิติดังกลาว แสดงให

เห็นถึงความสามารถในการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนและสื่อแอพพลิเคชั่น ซ่ึงสื่อประเภทตางๆ เหลานั้น ก็

อาจเก่ียวของหรือสงผลตอความตองการในการสูบบุหรี่ไดหากมีการเลือกใชสื่อท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ

ยาสูบท้ังในรูปแบบของเกม เว็บไซต รานคาออนไลน หรือเว็บบล็อกตางๆ  
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 ดังนั้น จากนโยบายและโครงการหรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ี

เก่ียวของกับผลิตภัณฑยาสูบท่ีไดริเริ่มและดําเนินการ ท้ังในสวนของการออกกฎระเบียบของท่ีพักอาศัย 

รวมไปถึงการพักอาศัยในหอพักในสถานศึกษา ท่ีมีการออกกฎใหอนุญาตใหสูบบุหรี่หรือการกําหนดพ้ืนท่ี

หามสูบบุหรี่ตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมไปถึงการดําเนินการนโยบายมหาวิทยาปลอดบุหรี่

หรือสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ก็สามารถชวยลดปจจัยท่ีจะกระตุนความตองการในอยากสูบบุหรี่ไดโดยเฉพาะ

ในสถานบันเทิงท้ังกลางวันและกลางคืน และรวมไปถึงหอพักในสถานศึกษาอีกดวย 

 ไมเพียงเทานั้นการดําเนินการของภาครัฐในการออกกฎหมายท่ีมีการกําหนดชวงอายุในการเขาใช

บริการในสถานบริการตางๆ โดยเฉพาะสถานบันเทิงท่ีมีผลตอความตองการในการอยากสูบบุหรี่ ก็สามารถ

ชวยลดปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจหรือสงเสริมการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน และลดโอกาสในการเขาถึงบุหรี่จาก

อิทธิพลของคนรอบขาง 

 แตอยางไรก็ตาม แมวาการศึกษานี้พบวา สื่อแอพพลิเคชั่นเปนสื่อท่ีมีผลตอความตองการในการสูบ

บุหรี่ แตพบวา การเขาถึงแอพพลิเคชั่นหรือการกําหนดความสามารถในการเขาถึงแอพพลิเคชั่น ยังไมมีการ

กําหนดออกมาเปนแนวทางท่ีชัดเจน หรือมีขอกําหนดในรูปแบบของกฎหมายท่ีบังคับใช โดยเฉพาะ

แอพพลิเคชั่นท่ีสงผลทางลบแกผูใชงาน อันสงผลใหเกิดความตองการในการอยากสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน ประกอบ

กับความสามารถในการเขาถึงและใชงานแอพพลิเคชั่นในทุกกลุมอายุ ทําใหมีโอกาสเพ่ิมการสูบบุหรี่หรือนัก

สูบบุหรี่หนาใหมเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 

 อยางไรก็ตาม ในการศึกษานี้เปนเพียงการศึกษาในกลุมอายุระหวาง 18-24 ป ชวงอายุเดียวซ่ึงเปน

เพียงกลุมหนึ่งของผูสูบบุหรี่เทานั้น และการศึกษานี้ไดทําการทดลองโดยการใชเพียงสื่อแอพพลิเคชั่น Puff 

Puff Pass สื่อสังคมออนไลน และสื่อเว็บมีเดียในการทําการศึกษาเทานั้น โดยสื่อท้ังสามประเภทเปนเพียง

ตัวอยางของสื่อเพียงบางสวนเทานั้น  ยังไมครอบคลุมสื่อในรูปแบบอ่ืนๆ อีกหลายประเภท เชน สื่อวีดิโอ

ออนไลน สื่อแสดงสดออนไลน โฆษณา ปายประชาสัมพันธ เปนตน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งหนา 

จําเปนตองมีการศึกษาและเปรียบเทียบเพ่ิมเติมในกลุมชวงอายุท่ีแตกตางกัน รวมไปถึงการเปรียบเทียบสื่อ

แตละประเภทใหเหมาะกับยุคสมัยและความกาวหนาของเทคโนโลยีและสื่อตางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาและรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ในทุกกลุมวัย 
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