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 คํานํา 

 บุหร่ีเปนยาเสพติดชนิดหนึ่งท่ีมีอันตรายตอสุขภาพแกผูสูบบุหร่ีและเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของ
ประเทศตางๆ ท่ัวโลก เพราะเปนสาเหตุของโรคตางๆ ท่ีมีอันตรายแกผูสูบบุหร่ีจนถึงแกเสียชีวิตได  เชน โรคถุงลมโปง
พอง มะเร็ง ฯลฯ เปนตน  นอกจากนี้ควันบุหร่ียังมีอันตรายตอผูอื่นอีกดวย   การสูบบุหร่ีของบุคคลมีสาเหตุเก่ียวของจาก
ปจจัยหลายประการ ไดแก ปจจัยทางดานบุคคล  และปจจัยทางส่ิงแวดลอม   เชน การชักชวนจากกลุมเพื่อน  และ
อิทธิพลจากสื่อตางๆ  ท้ังสื่อสิ่งพิมพและส่ือบุคคล รวมท้ังกลยุทธทางการตลาดจากบริษัทผูผลิตและการจําหนายใน
สถานท่ีตางๆ  ท่ีสะดวกตอการซื้อ เชน รานคาสะดวกซ้ือ  เปนตน  การโฆษณาเปนกิจกรรมทางการตลาดมีบทบาท
สําคัญสําหรับการประกอบธุรกิจ การโฆษณาและสงเสริมการขายบุหร่ีนํากลยุทธโดยวิธีการสงเสริมการขายของบริษัท
บุหร่ีจะมีการแจกหรือสมนาคุณสิ่งของท่ีมีตราหรือเคร่ืองหมายตราผลิตภัณฑยาสูบ (Brand name) หรือ logo ของบุหร่ี
ติดอยูบนส่ิงของนั้น(Cigarette promotional items, CPI)  เรียกวา Promotional Items ซึ่งเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีนิยม
ในการสงเสริมการขายของบริษัทบุหร่ี ท้ังนี้เพราะโลโกของบุหร่ีซึ่งติดสินคานับเปนขอความโฆษณาสินคาแกผูบริโภค
โดยหวังผลวาจะมีผลตอการสรางแรงจูงใจ สงผลตอระบบความคิดและความรูสึกของบุคคล และทําใหบุคคลจดจําและ
รูสึกประทับใจ ซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสุด  โดยเฉพาะกลุมวัยรุนซึ่งถือวาเปนกลุม
ลูกคารายใหมหรือเรียกวานักสูบหนาใหม  ซึ่งบริษัทบุหร่ีใหความสนใจและพยายามใชกลยุทธตางๆ จูงใจเพื่อกระตุน
การสูบบุหร่ีใหมากข้ึน   ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ ท่ีเปนผูควบคุมกฎหมายและ
สงเสริมใหประชาชนเลิกสูบบุหร่ี  ไดมีนโยบายในการหยุดย้ังไมใหประชาชนสูบบุหร่ีหรือสนับสนุนใหผูสูบเลิกสูบ
บุหร่ีเพื่อสุขภาวะท่ีดีในระยะยาว  โดยใชแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมโดยการเผยแพรความรูผานการโฆษณาโดยใชภาพ
คําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  โดยสื่อใหเห็นอันตรายของบุหร่ีตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ี  เพื่อใหบุคคลตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหร่ีและเกิดความกลัวตอการเกิดปญหาสุขภาพในอนาคต  อยางไรก็ตาม  การดําเนินงานท่ีผานมายังไมมีการศึกษา
ถึงอิทธิพลของท้ังสองแนวคิดตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษาบุคคลคนเดียวกัน 
 รายงานน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีและภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา ในประเทศไทย  ซึ่งผลการศึกษาจะนําความรูในเร่ืองดังกลาวไปใช
ประโยชนตอการวางแผนการดําเนินงานเฝาระวังการสูบบุหร่ีในเยาวชนในสถานศึกษา รวมท้ังการบังคับใชกฎหมายได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของส่ิงของสงเสริมบุหรี่กับการตลาดเชิงสังคม 
กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา   รูปแบบการวิจัย
เปนการวิจัยผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ  กลุมตัวอยาง ไดแก   กลุมเยาวชน และผูจําหนายสินคา  ในทุก
ภาคของประเทศไทย โดยพื้นท่ีวิจัย   5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี  
โดยกลุมเยาวชนใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน  ผูจําหนายสินคาใชวิธีการแบบ Snowball    เพื่อสํารวจหาผู
จําหนายในรานคา  3 แหลง ไดแก 1) ในชุมชน โดยเปนรานคาสงสินคาบุหรี่ท่ีเปนแหลงใหญที่สุดในแตละ
อําเภอ  และเดินสํารวจสอบถามหารานคาขายบุหรี่หรือรานขายสินคาตางๆในรัศมีโดยรอบอีก 1 กิโลเมตร เพ่ือ
สอบถามการไดรับแจก ส่ิงของสงเสริมบุหรี่ และมีรานคาจําหนายสินคาที่เปนส่ิงของสงเสริมบุหรี่หรือไม 2) 
แหลงทองเท่ียว  โดยใชแหลงทองเที่ยวท่ีนิยม  5 อันดับแรก โดยการเก็บขอมูลเริ่มจากจุดประชาสัมพันธใน
แหลงทองเที่ยวนั้นเปนจุดเริ่มตน แลวสอบถามหารานจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหรี่ จากจุดประชาสัมพันธที่
กําหนดเปนจุดต้ังตนโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร  และ 3)  แหลงสถานบันเทิงบริเวณใกลและโดยรอบ
สถานศึกษา  ไดแก   ไนตคลับ  ผับ รานจําหนายสุรา  ในรัศมีไมเกิน  1 กิโลเมตร   เก็บขอมูลกลุมวัยรุนและ
เยาวชนโดยใชแบบสอบถาม ไดจํานวน 1,317 ชุด และการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 6 
คน  กลุมผูจําหนายสินคา เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 3 คน และแบบสํารวจสินคา จํานวน 17  จุด  
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมสําเร็จรูป   ดวยสถิติพรรณนาและวิเคราะห
ความสัมพันธโดยคาไค-สแควร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  การวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยวิธีการ
วิเคราะหเชิงเน้ือหา  ผลการวิเคราะหสรุปดังน้ี 
                กลุมวัยรุนและเยาวชน  สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 55.6   (อายุเฉลี่ย 16.93 ป สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.41 ป)  เปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 41.7 รองลงมาไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัย รอยละ 
36  กลุมเยาวชนรอยละ 26 ระบุวาเคยเห็นส่ิงของท่ีมีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของที่ทําให
เขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ โดยส่ิงของที่มีช่ือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของที่ทํา
ใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ  ส่ิงของที่เคยเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เส้ือผา รอยละ 
40.6  รองลงมา ไดแก พวงกุญแจ รอยละ 40.2 และที่เขี่ยบุหรี่ รอยละ 31.0 ตามลําดับ สถานที่ที่ซ้ือ จะซ้ือที่ ตลาด
นัด รานคา หางสรรพสินคา และตามงานวัด โดยเหตุผลที่ซ้ือเพราะ ตองการซ้ือไวใชงาน มีคนฝากซ้ือ รูสึกสวย/
แปลกและอยากสะสม โดยราคาจะอยูระหวาง 7.24 - 283.84 บาทแลวแตส่ิงของที่ซ้ือ เชน  เส้ือผาราคาเฉลี่ยอยูที่ 
283.84 บาท สวนหมวกราคาเฉลี่ย 256 บาทตามลําดับ 
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 พฤติกรรมการซ้ือและสะสม พบวา รอยละ 1.1 ในกลุมเยาวชนท่ีระบุวาเคยสะสม สวนใหญจะสะสม
เส้ือผา รอยละ 38.5  และพวงกุญแจ รอยละ 30.8  เหตุผลท่ีสะสมคือ ชอบ รอยละ 77.8 และรับทอดมาจากคนใน
ครอบครัว รอยละ 22.2 โดยรอยละ 70 ของผูท่ีสะสมส่ิงของที่มีตรายี่หอบุหรี่ หรือส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
จะเปนผูซ้ือสินคาเอง กลุมเยาวชนในสถานศึกษา สวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อยูในระดับนอย            รอยละ 93.1 (คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 
2.58 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.88 คะแนน) เจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของที่มี
ตรายี่หอบุหรี่อยูในระดับมาก รอยละ 57.1 (คาเฉลี่ยระดับคะแนน 56.74 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.34 
คะแนน ) โดยเห็นวาการซ้ือ การสะสม และการครอบครองทําใหรูสึกเพลิดเพลิน ช่ืนชอบ สนใจ ราคาไมแพง 
เปนงานอดิเรก รูสึกเทห ภาคภูมิใจและราคาไมแพง นอยกวารอยละ 10 และ เห็นวาการซ้ือส่ิงของท่ีมีตราย่ีหอ
บุหรี่หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเปนเรื่องส้ินเปลืองเงินทองรอยละ 48.8 เยาวชนในสถานศึกษา มี
แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหรี่รอยละ 12 โดยผูที่สนใจและอยากซ้ือส่ิงของท่ีมีเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ประมาณครึ่งหน่ึง (รอยละ 52.3)  มีระดับแรงจูงใจในการ
ซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหรี่อยูในระดับมาก โดยกลุมนี้จะซ้ือส่ิงของท่ีมีเครื่องหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือ
ส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบโดยไมสนใจราคา ทั้งน้ีเพื่อเก็บเปนของที่ระลึก และไมสนใจแมจะผิดกฎหมาย 
นอกจากน้ีเยาวชน รอยละ 19.0 ระบุวา การซ้ือ ครอบครอง และสะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหรี่ หรือส่ิงของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือบุหรี่ โดยเหตุผลเนื่องจาก ทําใหรูสึกอยากรูอยากเห็นมาก
ข้ึนและสนใจในบุหรี่ยี่หอนั้นมากข้ึน รอยละ 64.5 และทําใหรูสึกกลัว/ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่           รอยละ 
19.4 สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวา การซ้ือ  ครอบครอง และสะสมส่ิงของที่มีตราย่ีหอบุหรี่ หรือส่ิงของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 18.3 เนื่องจาก ทําใหรูสึกอยากลอง/
อยากสูบ (รอยละ 59.6) ทําใหอยากสะสม (รอยละ 12.8) จดจําย่ีหอน้ันได (รอยละ 12.8) ทําใหรูสึกสนใจ (รอย
ละ 12.8) และทําใหรูสึกตัววาเทห (รอยละ 2.1)  

 สําหรับบุคคลเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา พบวา  3 อันดับแรก ไดแก ญาติ 
(รอยละ 44.8) รองลงมาคือ เพ่ือนสนิทนอกโรงเรียน  (รอยละ 43.9) และเพื่อนสนิทในโรงเรียน  (รอยละ 36.8) 
ตามลําดับ สําหรับบุคคลเก่ียวของที่ไมสูบบุหรี่  3 อันดับแรก คือ มารดา (รอยละ 90.7)  คนรัก (รอยละ 85.4) 
และ พี่นอง (รอยละ 73.5) ตามลําดับ  สําหรับบุคคลที่เกี่ยวของท่ีเคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว อันดับแรกคือ บิดา (รอย
ละ 13.9) รองลงมา คือ ญาติ (รอยละ 6.2) และเพ่ือนสนิทในโรงเรียน           (รอยละ 4.3) ตามลําดับ 
               ผลการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการซ้ือ  การครอบครอง   การสะสมส่ิงของสงเสริม
บุหรี่ของเยาวชนตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน  พบวา แหลงรายไดเปนปจจัยเดียวที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหรี่ (p=0.045)    เยาวชนที่ไมไดรับคาใชจายจากบุคคลอ่ืนจะมีพฤติกรรมการ
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ซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหรี่ของเยาวชนในสัดสวนที่สูงกวาผูที่ไดรับคาใชจายจากพอแม หรือจากการทํางานพิเศษ 
สําหรับปจจัยอื่น ๆ เชน เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และศาสนา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ส่ิงของสงเสริมบุหรี่ และพบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหรี่ เจตคติตอการซ้ือส่ิงของ
สงเสริมบุหรี่ และความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหรี่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริม
บุหรี่ของเยาวชน    ผูท่ีมีพฤติกรรมการซื้อส่ิงของท่ีมีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของที่ทําให
เขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน (p=0.021) 
โดยผูที่เคยเลิกสูบแลวกลับมาสูบใหม/ผูที่สูบบุหรี่ จะมีสัดสวนของการซ้ือส่ิงของที่มีช่ือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของที่ทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมากกวาคนท่ีไมสูบ/เคยสูบแต
เลิกแลว สําหรับพฤติกรรมการสะสมส่ิงของสงเสริมบุหรี่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน 

                           เยาวชนในสถานศึกษามีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ประมาณรอยละ 80  โดยเคยเห็น
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ผูที่เคยเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่สวนใหญมีการรับรูตอภาพคํา
เตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในระดับมาก  รอยละ 70.4 และพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามที่เห็นภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีระดับการรับรูความ
รุนแรงของพิษภัยบุหรี่ตอสุขภาพในระดับมากที่สุด โดยรับรูวาบุหรี่กอใหเกิดโรคแก            ผูสูบบุหรี่ เชน 
โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ เปนตน สงผลใหเสียชีวิตกอนวัยอันควร มีพิษภัยตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และ
ผูอ่ืน และสงผลตอภาพลักษณตนเอง เชน แกกอนวัย มีระดับการรับรูความเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจาก
การสูบบุหรี่ในระดับมากท่ีสุด โดยรับรูวาควันบุหรี่มีพิษตอผูสูบและผูอ่ืน ผูสูบบุหรี่มีโอกาสเปนโรคมะเร็งใน
อนาคต   ผูสูบบุหรี่จะมีภาพลักษณที่เปลี่ยนไปในทางไมดี และ ผูสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ มีการ
รับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยรอยละ 43.0 เห็นดวยเปนอยางยิ่งวา
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหรับรูวาจะมีภาระคาใชจายในการเจ็บปวยที่เปนผลจากการสูบบุหรี่ และ
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ไมทําใหรูสึกหวาดกลัวรอยละ 42.7 ทําใหรูสึกวาการสูบบุหรี่เปนส่ิงท่ีนา
รังเกียจ รอยละ 41.6 และยังไมทําใหรูสึกวามีผลกระทบตอชีวิตตนเอง รอยละ 45 และผูอ่ืนและสังคม รอยละ 
48.1        

                 เยาวชนในสถานศึกษามากกวารอยละ 80 ไมสูบบุหรี่ สวนผูสูบบุหรี่มีประมาณรอยละ 6.2 โดย
มีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่ แตปจจุบันเลิกแลว สําหรับผูที่เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว ประมาณรอยละ 70 เลิกบุหรี่
มาแลวอยางนอย 2 เดือน (ระยะเวลาเลิกโดยเฉลี่ย 7.83 เดือนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.94 เดือน ) และ มีเพียง
รอยละ 1 ที่กลับมาสูบใหม และรอยละ 45.2 ของผูที่สูบบุหรี่จะมีพฤติกรรมในการสูบทุกวัน  (จํานวนเฉลี่ยใน
การสูบบุหรี่ 5.78 มวน/วัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.82 มวน ) และรอยละ 54.8 สูบบุหรี่บางวัน (สูบบุหรี่เฉลี่ย 
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3 วัน/สัปดาห และปริมาณสูบโดยเฉลี่ย 2.19 มวน/วัน ) ในกลุมของผูสูบบุหรี่พบวามากกวารอยละ 70 ของผูที่
สูบบุหรี่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่กอนเขาศึกษา ณ สถานศึกษาปจจุบัน โดยพบวา อายุเริ่มตนของผูที่สูบบุหรี่
เฉลี่ย คือ 14.12 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.29 ป และอายุเริ่มตนของผูท่ีสูบบุหรี่นอยท่ีสุดคือ 7 ป  บุหรี่ที่สูบคือ
บุหรี่กนกรอง รอยละ 83.2 โดยประมาณ  รอยละ 50 ของผูสูบบุหรี่ มีคาใชจายในการสูบบุหรี่ตอเดือนนอยกวา 
500 บาท/เดือน (คามัธยฐานของคาใชจาย 200 บาท )โดยสวนใหญจะซ้ือบุหรี่แบบแยกขายเปนมวน รอยละ 65.4 
เหตุจูงใจในการสูบบุหรี่ คือ สูบตามอยางครู (รอยละ 47.8) สูบตามอยางดาราและนักรอง (รอยละ 46.4) สูบตาม
อยางคนในครอบครัว                (รอยละ 42.0) และตองการการยอมรับของสังคม (รอยละ 32.1) ตามลําดับ  
สําหรับเหตุจูงใจในการต้ังใจเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา พบวาอยูในระดับปานกลาง  เหตุจูงใจใน
การเลิกบุหรี่ คือ  มีปญหาสุขภาพ (รอยละ 22.5) รองลงมาคือ เห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ (รอยละ 
19.7) และเปนที่รังเกียจ (รอยละ 17.4) ตามลําดับ ประมาณครึ่งหน่ึงของผูสูบบุหรี่ ระบุวามีการวางแผนเลิกสูบ
ดวยตนเอง โดยเริ่มวิธีการตาง ๆ เชน ลดจํานวนมวนสูบในแตละวัน ประมาณรอยละ 14 ของผูสูบบุหรี่มี
ความคิดจะเลิกสูบในอีกไมกี่วันขางหนา โดยคิดจะเลิกสูบเฉลี่ยประมาณ 20.56 วันขางหนา และประมาณรอยละ 
20 ของผูสูบบุหรี่เคยคิดจะเลิกสูบแตเลิกไมได โดยคิดเลิกสูบเฉลี่ยเม่ือ 14.12 เดือนท่ีผานมา 
 เยาวชนในสถานศึกษาสวนใหญเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลตอความต้ังใจไมซ้ือบุหรี่ 
ประมาณรอยละ 36.1เหตุผล คือ เม่ือเห็นภาพการเจ็บปวยทําใหรูสึกกลัว (รอยละ 57.6) รองลงมา คือ ทําใหรับรู
อันตรายของการสูบบุหรี่ (รอยละ 24.3) ทําใหไมอยากซ้ือ (รอยละ 9.9) และ เส่ียงตอการเปนโรค (รอยละ 6.6) 
รอยละ 39.9ระบุวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลตอความต้ังใจในการไมสูบบุหรี่ โดยภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหรี่ดังกลาวทําใหรูสึกกลัว กังวล รอยละ 40.4   รองลงมา คือ           ทําใหรับรูโทษของการสูบ
บุหรี่ (รอยละ 26.9) ทําใหรูสึกไมอยากสูบ (รอยละ 21.6) และทําใหตระหนักคิดถึงสุขภาพตนเอง (รอยละ 11.5) 
ตามลําดับ                
 ผลการวิเคราะหพบวา การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) โดยเยาวชนที่มีการรับรูตอ
ภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ในระดับปานกลางถึงมากจะมีสัดสวนของพฤติกรรมการไม
สูบบุหรี่มากกกวาเยาวชนที่มีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ในระดับนอย 
เชนเดียวกับการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหรี่โดย
อิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน (p-
value<0.001) โดยเยาวชนที่มีการรับรูการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรูประโยชน
จากการเลิกสูบบุหรี่โดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ในระดับปานกลางถึงมาก จะมีสัดสวนของ
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พฤติกรรมการไมสูบบุหรี่มากกกวาเยาวชนที่มีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรู
ประโยชนจากการเลิกสูบบุหรี่โดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ในระดับนอย 
 ผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหรี่ใน 5 จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย จํานวน 27 แหง พบวามี
การจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหรี่ 15 จุด คิดเปนรอยละ 55.6  ของพื้นที่สํารวจ  และพบวาผูจําหนายส่ิงของ
สงเสริมบุหรี่    มีกลยุทธการตลาดในการจําหนาย  คือ  ประเภทสินคาท่ีนํามาจําหนาย จากการวิจัยนี้พบ 7 ชนิด 
ไดแก1)หมวก 2)เส้ือยืด 3)ไฟแช็ก (ท่ีจุดบุหรี่)  4) กลองใสบุหรี่ 5) เรียงเบอร  6) พวงกุญแจ 7) ที่ใสโทรศัพท     
ลักษณะสินคาดังกลาวเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศและเปนสินคามือสอง   และเปนสินคาที่ผลิตเลียนแบบ
ในประเทศไทย  โดยย่ีหอตราบุหรี่ที่พบมากที่สุด  คือ Malboro ชองทางการจําหนาย   ไดแก 1) จําหนายตาม
ตลาดนัด  โดยเส้ือยืดจะเปนสินคาเลียนแบบซ่ึงผลิตในประเทศไทย เส้ือยืดมือสองและหมวกมือสองรับมาจาก
ตลาดชายแดนและสินคามือสองท่ีนําเขาจากตางประเทศ   ท่ีจุดบุหรี่และกลองใสบุหรี่  นําเขามาจากประเทศจีน 
และเปนสินคาที่มีผูเก็บสะสมไวนํามาจําหนาย เปนสินคาประเภทวินเทจ พวงกุญแจ เปนสินคานําเขาจาก
ประเทศจีน มักเปนของชํารวย  ที่ใสโทรศัพท ผลิตเองและนําเขา จากจีน 2) จําหนายในรานคา  สวนใหญสินคา
เปนเส้ือยืดมือสอง หมวกมือสองที่นําเขาจากตางประเทศ  เส้ือยืดเลียนแบบผลิตในประเทศไทย   3)  รานคาปลีก
ในตลาด   จําหนายเรียงเบอร ราคา  สินคาประเภทเส้ือยืดเลียนแบบ ราคาหลักรอย  เส้ือยืดมือสองและหมวกมือ
สองนําเขาจากตางประเทศ  สภาพดีราคาประมาณ 200-350 บาท  เส้ือยืด ราคา 300-600 บาท พวงกุญแจ เรียง
เบอร ราคา 50  บาท ท่ีใสบุหรี่ ไฟแช็ก ราคา 100-300 บาท ท่ีใสโทรศัพท ราคา 100-250 บาท รูปแบบสงเสริม
การขาย  รานคาตัวแทนจําหนายบุหรี่  มีการสงเสริมการขยายโดยไดสินคาจากผูผลิตบุหรี่นํามาแจกแกตัวแทน
จําหนาย คือ นาฬิกา เปนของที่ระลึก สวนผูซ้ือรายยอยจัดทําท่ีจุดบุหรี่  แจกเปนของแถมไวใชประโยชน   
สําหรับสินคาอ่ืนๆไมมีการสงเสริมการขาย แรงจูงใจในการจําหนาย คือ 1)  มีผูซ้ือและตองการขายสินคาเพื่อ
รายได 2)เปนสินคาแฟช่ัน  แนววินเทจ  โดยใหเหตุผลวา   สินคาดังกลาว มีรุน มีแบบที่เปนท่ีนิยม             ซ่ึง
สินคาประเภทนี้เปนสินคาหายาก มีผูซ้ือตองการครอบครองและสะสม  เม่ือนํามาใชจะรูสึกภาคภูมิใจ รูสึกเปน
คนนําสมัย  ผูจําหนาย สวนใหญ  ไมมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มีนอย
มากท่ีทราบวาเขาขายผิดกฎหมาย   ผูแทนจําหนายบุหรี่ในตลาดในอําเภอ สวนใหญทราบเพราะมีการจัดอบรม 
สวนผูจําหนายรายยอย  มีทั้งท่ีทราบและไมทราบ   สวนใหญทราบพิษภัยบุหรี่เพราะมีการเผยแพรความรูผานส่ือ
ที่เขาถึงประชาชน สําหรับกรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่              ผูจําหนายเคยเห็นภาพ  มีทั้งผูท่ีรูสึก
กลัวและเฉยๆ  สวนใหญผูจําหนายจะสูบบุหรี่ดวย   และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูจําหนาย พบวา มีทั้ง
ปจจุบันยังสูบและมีทั้งผูท่ีเลิกสูบบุหรี่แลว   สําหรับผูที่สูบ  ยังไมมีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่                 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูขอความสารพิษบนซองบุหรี่ของเยาวชนกับแนวทางตามกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบองคการอนามัยโลก   (Framework Convention on Tobacco Control WHO: 
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FCTC  WHO)  และการศึกษาตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย   พบวาผูซ้ือซ่ึงเปน
เยาวชนไมสามารถรูเทาทันการเผยแพรส่ิงของที่มีตราบุหรี่ ถึงแมจะมี พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. 2535 หามขายส่ิงของท่ีมีตราบุหรี่ กําหนดไวก็ตาม กลุมเยาวชนมีความไมแนใจและตอบผิดเปนจํานวนมาก
ในเรื่องการรบัรู ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 สําหรับพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของท่ีมีตรา
บุหรี่ และความรูในการซ้ือของที่มีตราบุหรี่วาผิดกฎหมายอยูในระดับนอยมาก และพบวาในสถานศึกษา  ใน
ชุมชน ยังไมมีการเผยแพรอยางทั่วถึง และเปนระบบ ในสวนของผูขายปลีก พบวา กลุมตัวอยางมีความรูนอย
เกี่ยวกับกฎหมายในประเด็น การนําสินคาจากตางประเทศท่ีมีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของ
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเขามาขายในประเทศไทยที่ถือวาผิดกฎหมาย   และรานคาไมสามารถจําหนายสินคาที่
มีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงกฎหมายครอบคลุมเรื่องการ
จําหนาย แตผูขายส่ิงของไมมีความรูในประเด็นดังกลาว  ดานมาตรการเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 พบวากลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบหรือมีเจตคติดีมากตอการ
สะสมส่ิงของที่มีตราบุหรี่ โดยมีแรงจูงใจ ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน ช่ืนชอบ สนใจ ราคาไมแพง เปนงานอดิเรก รูสึก
เทห ภาคภูมิใจและราคาไมแพง ลักษณะการขายสิ่งของท่ีมีตราบุหรี่ไมมีการผลักดันจากบริษัทอุตสาหกรรม
บุหรี่รายใหญ แตมีรานขายปลีกจํานวนหลายรานบริเวณตลาดชายแดน นําส่ิงของท่ีมีตราบุหรี่มาวางขายพรอมๆ
กับขายบุหรี่              มีการส่ังซ้ือสินคาสินคามาพรอมกับสินคาทั่วไป   และผูจําหนายจะคัดแยก นํามาจําหนาย
แกผูซ้ือตอไป รวมทั้งรับสงสินคา จําหนายทางออนไลนทั่วประเทศ นอกจากนี้มีผูจําหนายรายยอยรับมาจําหนาย
อีกทอดหน่ึง เปนชองทางการกระจายสินคาท่ัวประเทศตอไป   
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 ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะในควบคุมการจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหรี่โดยควรดําเนินการบังคับใช
กฎหมาย ควรมีการจัดโครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการหามโฆษณาส่ิงของสงเสริมบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 แกกลุมเยาวชนในสถานศึกษาและผูจําหนาย   ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
ในแหลงที่มีการจําหนายสินคาอยางเครงครัด และเฝาระวังการนําเขาสินคาจากตางประเทศและการจําหนาย
สินคาแกกลุมเปาหมายทางสินคาออนไลน  เพื่อลดการจําหนายสินคาและการรับรูจดจํายี่หอบุหรี่ในกลุมเยาวชน
ในระยะยาว  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

รายงานนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายฝาย  ผูวิจัยขอขอบคุณ                           รอง
ศาสตราจารย ดร. ประยูร ฟองสถิตยกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร และรองศาสตราจารย             ดร.สุนีย 
ละกําปน หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีสนับสนุนการ
วิจัยเปนอยางดี   ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในพ้ืนที่ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
ผูอํานวยการวิทยาลัยวารินชําราบ ผูอํานวยการวิทยาลัย สุราษฎรธานี  ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสระแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว  ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แมสาย ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดจัน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนชะอํา
คุณหญิงเน่ืองบุรี ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เดน 5 จังหวัดเชียงราย ผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนดํารงษราษฏรสงเคราะห ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย 
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนสุราษฎรธานี ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบและคณาจารยในสถานศึกษาดังกลาว            ที่
กรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากกลุมนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา  ขอขอบคุณนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงราย  จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดสระแกว  และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสมุย  รวมทั้งเจาหนาที่ผูประสานงาน             
ไดแก คุณกชมล อติเทพสถิต คุณสุรศักดิ์  นุยเส็ง  คุณยุภาพรรณ  วรรณชัยวงศ คุณสุกัญญา  ปวงนิยม               
คุณวิชัย ภิรบรรณ  และคุณศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ ที่กรุณาอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล            และ
ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกคนท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลเปนอยางดี 
                 ทายท่ีสุดนี้  ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของซ่ึงมิไดเอยนาม ณ โอกาสนี้ 

    ผูวจัิย 

เมษายน 2560 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของส่ิงของสงเสริมบุหรี่กับการตลาดเชิงสังคม 
กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา รูปแบบการวิจัยเปน
การวิจัยผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมเยาวชน และผูจําหนายสินคา ในทุกภาคของ
ประเทศไทย โดยพ้ืนที่วิจัย 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี กลุม
เยาวชน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน  หนายสินคาใชวิธีการแบบ Snowball ในรานคาลักษณะ 3 แหลง ไดแก 
1) ในชุมชน 2) แหลงทองเท่ียว โดยใชแหลงทองเท่ียวที่นิยม 5 อันดับแรก และ 3)  แหลงสถานบันเทิงบริเวณ
ใกลและโดยรอบสถานศึกษา เก็บขอมูลกลุมวัยรุนและเยาวชนโดยใชแบบสอบถาม ไดจํานวน 1,317 ชุด  และ
การสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 6  คน  กลุมผูจําหนายสินคา   เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
เชิงลึก จํานวน 3 คน และแบบสํารวจสินคา  จํานวน 17 จุด วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติพรรณนาและวิเคราะหความสัมพันธโดยคาไค-สแควร และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน  สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา   
 ผลการวิจัย พบวา กลุมวัยรุนและเยาวชน รอยละ 26 เคยเห็นส่ิงของที่มีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ
ยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ โดยสินคาที่เคยเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรก ไดแก เส้ือผา รอยละ 40.6  รองลงมา ไดแก พวงกุญแจ รอยละ 40.2 และ ที่เข่ียบุหรี่ รอยละ 31.0 ตามลําดับ 
สถานที่ที่ซ้ือส่ิงของ ไดแก  ตลาดนัด รานคา หางสรรพสินคา และตามงานวัด  เหตุผลท่ีซ้ือเพราะ ตองการใชงาน 
มีคนฝากซ้ือ รูสึกสวย/แปลกและอยากสะสม พฤติกรรมการซ้ือ และสะสม  พบรอยละ 1.1 โดยสิ่งที่สะสมสวน
ใหญเปนเส้ือผา รอยละ 38.5  และพวงกุญแจ รอยละ 30.8  เหตุผลที่สะสมคือ ชอบ รอยละ 77.8 และรับทอดมา
จากคนในครอบครัว รอยละ 22.2   โดยรอยละ 70 ของผูที่สะสมส่ิงของที่มีตรายี่หอบุหรี่ หรือส่ิงเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบจะเปนผูซ้ือสินคาเอง  สวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบอยูในระดับนอย            รอยละ 93.1 (คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 2.58 คะแนน สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.88 คะแนน) มีระดับเจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของที่มีตรายี่หอบุหรี่ใน
ระดับมาก รอยละ 57.1  (คาเฉลี่ยระดับคะแนน 56.74 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.34 คะแนน) โดยเห็น
วาการซ้ือ การสะสม และการครอบครองทําใหรูสึกเพลิดเพลิน ช่ืนชอบ สนใจ ราคาไมแพง เปนงานอดิเรก รูสึก
เทห ภาคภูมิใจและราคาไมแพง นอยกวารอยละ 10  มีแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหรี่รอยละ 
12 สําหรับผูที่สนใจและอยากซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหรี่  ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 52.3) มีระดับแรงจูงใจในการ
ซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหรี่ในระดับมาก  โดยกลุมนี้จะซ้ือโดยไมสนใจราคา  เพื่อเก็บเปนของที่ระลึก 
และไมสนใจแมจะผิดกฎหมาย รอยละ 19.0 ระบุวา การซ้ือ  ครอบครอง และสะสมสิ่งของท่ีมีตรายี่หอบุหรี่ 
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หรือส่ิงของที่เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความต้ังใจในการซ้ือบุหรี่  เน่ืองจาก ทําใหรูสึกอยากรูอยากเห็น
มากข้ึนและสนใจในบุหรี่ย่ีหอนั้นมากข้ึน รอยละ 64.5   ทําใหรูสึกกลัว/ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ รอยละ 19.4 
สําหรับผูที่ระบุวา การซ้ือ  ครอบครอง และสะสมส่ิงของที่มีตรายี่หอบุหรี่ หรือส่ิงของที่เลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหรี่  คิดเปนรอยละ 18.3 เน่ืองจาก ทําใหรูสึกอยากลอง/อยากสูบ (รอยละ 
59.6) ทําใหอยากสะสม (รอยละ 12.8) จดจําย่ีหอนั้นได (รอยละ 12.8) ทําใหรูสึกสนใจ (รอยละ 12.8) และทําให
รูสึกตัววาเทห (รอยละ 2.1) บุคคลเก่ียวของที่สูบบุหรี่ 3 อันดับแรก ไดแก ญาติ (รอยละ 44.8) เพ่ือนสนิทนอก
โรงเรียน  (รอยละ 43.9) และเพื่อนสนิทในโรงเรียน (รอยละ 36.8) ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหความสัมพันธ 
ระหวางพฤติกรรมการซื้อ  การครอบครอง   การสะสมสิ่งของสงเสริมบุหรี่ของเยาวชนตอพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของเยาวชน  พบวา แหลงรายไดเปนปจจัยเดียวที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหรี่ 
(p=0.045)  เยาวชนที่มีไดรับคาใชจายจากบุคคลอ่ืนจะมีพฤติกรรมการซื้อส่ิงของสงเสริมบุหรี่ของเยาวชนใน
สัดสวนท่ีสูงกวาผูที่ไดรับคาใชจายจากพอแม หรือจากการทํางานพิเศษ  เยาวชนที่มีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของที่มี
ช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของที่ทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน (p=0.021) โดยผูท่ีเคยเลิกสูบแลวกลับมาสูบใหม/ผูที่สูบ
บุหรี่ จะมีสัดสวนของการซ้ือส่ิงของที่มีช่ือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของที่ทําใหเขาใจไดวาเปน
ส่ิงเลยีนแบบผลิตภัณฑยาสูบมากกวาคนที่ไมสูบ/เคยสูบแตเลิกแลว สําหรับพฤติกรรมการสะสมส่ิงของสงเสริม
บุหรี่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
 เยาวชนในสถานศึกษามีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากเตือนคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ 
ประมาณรอยละ 80 เคยเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ผูที่เคยเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่สวน
ใหญมีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในระดับ
มาก  รอยละ 70.4 และพบวา ผูที่เห็นภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีระดับการรับรู
ความรุนแรงของพิษภัยบุหรี่ตอสุขภาพในระดับมากท่ีสุด โดยรับรูวาบุหรี่กอใหเกิดโรคแกผูสูบบุหรี่ สงผลให
เสียชีวิตกอนวัยอันควร มีพิษภัยตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และผูอ่ืน และสงผลตอภาพลักษณตนเอง มีระดับการ
รับรูความเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ในระดับมากที่สุด โดยรับรูวาควันบุหรี่มีพิษตอผูสูบ
และผูอ่ืน ผูสูบบุหรี่มีโอกาสเปนโรคมะเร็งในอนาคต ผูสูบบุหรี่จะมีภาพลักษณที่เปลี่ยนไปในทางไมดี และ ผู
สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ มีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ในระดับปานกลางถึง
ระดับมาก  และรอยละ 43.0 เห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหรับรูวาจะมีภาระคาใชจายในการ
เจ็บปวยที่เปนผลจากการสูบบุหรี่ และทําใหรูสึกวาการสูบบุหรี่เปนส่ิงที่นารังเกียจ รอยละ 41.6      
 เยาวชนในสถานศึกษา ประมาณรอยละ 6.2 มีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่ แตปจจุบันเลิกแลว และมากกวา
รอยละ 80 ไมสูบบุหรี่ สําหรับผูที่เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว ประมาณรอยละ 70 เลิกบุหรี่มาแลวอยางนอย 2 เดือน  
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(ระยะเวลาเลิกโดยเฉลี่ย 7.83 เดือนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.94 เดือน ) และ มีเพียงรอยละ 1 ท่ีกลับมาสูบใหม  
และรอยละ 45.2 ของผูที่สูบบุหรี่จะมีพฤติกรรมในการสูบทุกวัน  (จํานวนเฉลี่ยในการสูบบุหรี่ 5.78 มวน/วัน 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.82 มวน)    และรอยละ 54.8 สูบบุหรี่บางวัน   (สูบบุหรี่เฉลี่ย 3 วัน/สัปดาห และ
ปริมาณสูบโดยเฉลี่ย 2.19 มวน/วัน)  ในกลุมของผูสูบบุหรี่พบวามากกวารอยละ 70 ของผูที่สูบบุหรี่มีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่กอนเขาศึกษา ณ สถานศึกษาปจจุบัน โดยพบวา อายุเริ่มตนของผูท่ีสูบบุหรี่เฉลี่ย คือ 14.12 ป สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.29 ป และอายุเริ่มตนของผูท่ีสูบบุหรี่นอยท่ีสุดคือ 7 ป  บุหรี่ที่ใชในการสูบคือบุหรี่กน
กรอง รอยละ 83.2 โดยประมาณรอยละ 50 ของผูสูบบุหรี่ มีคาใชจายในการสูบบุหรี่ตอเดือนนอยกวา 500 บาท/
เดือน (คามัธยฐานของคาใชจาย 200 บาท) โดยสวนใหญจะซ้ือบุหรี่แบบแยกขายเปนมวน รอยละ 65.4 เหตุจูงใจ
ในการสูบบุหรี่ คือ สูบตามอยางครู (รอยละ 47.8) สูบตามอยางดาราและนักรอง (รอยละ 46.4) สูบตามอยางคน
ในครอบครัว (รอยละ 42.0) และตองการการยอมรับของสังคม (รอยละ 32.1) ตามลําดับ  สําหรับเหตุจูงใจใน
การต้ังใจเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา พบวาอยูในระดับปานกลาง โดยมีเหตุจูงใจในการเลิกบุหรี่ คือ  
ปญหาสุขภาพ         (รอยละ 22.5) รองลงมาคือ เห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ (รอยละ 19.7) และเปนที่
รังเกียจ               (รอยละ 17.4) ตามลําดับ ประมาณครึ่งหน่ึงของผูสูบบุหรี่ ระบุวามีการวางแผนเลิกสูบดวย
ตนเอง ประมาณรอยละ 14 ของผูสูบบุหรี่มีความคิดจะเลิกสูบในอีกไมกี่วันขางหนา โดยคิดจะเลิกสูบเฉลี่ย
ประมาณ 20.56 วันขางหนา และประมาณรอยละ 20 ของผูสูบบุหรี่เคยคิดจะเลิกสูบแตเลิกไมได โดยคิดเลิกสูบ
เฉลี่ยเม่ือ 14.12 เดือนที่ผานมา 
 เยาวชนในสถานศึกษาสวนใหญเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลตอความต้ังใจซ้ือบุหรี่  
ประมาณรอยละ 36.1โดยเหตุผล  คือ  เห็นภาพการเจ็บปวยทําใหกลัว (รอยละ 57.6) รองลงมา คือ ทําใหรับรู
อันตรายของการสูบบุหรี่ (รอยละ 24.3) ทําใหไมอยากซ้ือ (รอยละ 9.9) และ เส่ียงตอการเปนโรค (รอยละ 6.6) 
รอยละ 39.9ระบุวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลตอความตั้งใจในการสูบบุหรี่ โดยภาพคําเตือนสุขภาพ
บนซองบุหรี่ดังกลาวทําใหรูสึกกลัว กังวล รอยละ 40.4 รองลงมา คือ ทําใหรับรูโทษของการสูบบุหรี่ (รอยละ 
26.9) ทําใหรูสึกไมอยากสูบ (รอยละ 21.6) และทําใหตระหนักคิดถึงสุขภาพตนเอง (รอยละ 11.5) ตามลําดับ                
 ผลการวิเคราะหพบวา การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) การรับรูปญหา
และอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหรี่โดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพ
บนซองบุหรี่ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน (p-value<0.001) โดยเยาวชนท่ีมีการรับรู
การรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหรี่โดยอิทธิพลจากภาพ
คําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ในระดับปานกลางถึงมาก จะมีสัดสวนของพฤติกรรมการไมสูบบุหรี่มากกกวา
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เยาวชนที่มีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหรี่โดย
อิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ในระดับนอย 
 ผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหรี่  ใน 5 จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย จํานวน 27 แหง พบวามี
การจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหรี่ 15 จุด คิดเปนรอยละ 55.6  ของพ้ืนท่ีสํารวจ ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหรี่  มี
กลยุทธการตลาด โดยนําประเภทสินคาท่ีนํามาจําหนาย จากการวิจัยน้ีพบ 7 ชนิด ไดแก 1)หมวก 2)เส้ือยืด 3)ไฟ
แช็ก (ที่จุดบุหรี่)  4) กลองใสบุหรี่ 5) เรียงเบอร  6) พวงกุญแจ 7) ที่ใสโทรศัพท โดย รูปแบบการไดมา เปน
สินคาที่นําเขาจากตางประเทศเปนสินคามือสอง  และเปนสินคาท่ีผลิตเลียนแบบในประเทศไทย  โดยยี่หอตรา
บุหรี่ท่ีพบมากท่ีสุด  คือ Malboro ชองทางการจําหนาย ไดแก 1) จําหนายตามตลาดนัด 2) จําหนายในรานคา  
และ 3) รานคาปลีกในตลาด ราคา สินคาประเภทเส้ือยืดเลียนแบบ ราคาหลักรอย เส้ือยืดมือสองและหมวกมือ
สองนําเขาจากตางประเทศ  สภาพดีราคาประมาณ 200-350 บาท  เส้ือยืด ราคา 300-600 บาท   พวงกุญแจ เรียง
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เครงครัด และเฝาระวังการนําเขาสินคาจากตางประเทศและการจําหนายสินคาแกกลุมเปาหมายทางสินคา
ออนไลน  เพื่อลดการจําหนายสินคาและการรับรูจดจําย่ีหอบุหรี่ในกลุมเยาวชนในระยะยาว  
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Abstract 
 
 The mix-methods was conducted to study the effect of cigarette promotional items 
towards with the social marketing. The pictorial health warnings (PHW) towards smoking 
behavior among teenagers in education institute were studied. The research areas were Chaing 
Rai, Sa Kaeo, Phetchaburi, Ubon  Ratchathani, and Surat Thani. The teenagers were randomly 
selected by multi-stage sampling method. The cigarette promotional items shops in community, 
in tourist attraction, and places of amusement near education institute were selected by 
snowball techniques.  The data were collected from 1,317 teenagers in research areas by using 
self-administered questionnaire.  The depth interview was conducted among 6 of merchants 
who sale the cigarette promoting items in Phetchaburi province, and the cigarette promoting 
items were surveyed around the research area. The quantitative data were analyzed by using 
descriptive statistics and chi-square test. The qualitative data were analyzed by content 
analysis.  
 The results show that about 26% of teenagers have ever seen the cigarette 
promotional itemsor the items that look like cigarette. The most seen of items were cloths 
(40.6%), keychain (40.2%), and ashtray (31.0%), respectively. The most of selling places were 
flea market, shopping center, and temple festival. The reasons to buy were wanting to use, 
giving to someone, looking interested, and wanting to collect. The cloths was the most of 
collected items, followed by keychain. The reasons of collecting were favorite on items (77.8%) 
and getting from someone in family (22.2%). About 70% of teenagers who have collected 
cigarette promotional items or the items that look like cigarette were bought items by 
themselves. About 93.1 % of them have the low level of knowledge (Mean of knowledge score 
= 2.58, SD= 1.88).  About half of them have high level of attitude towards on buying, collecting, 
and having the cigarette promotional items or the items that look like cigarette (Mean of 
attitude score = 56.74, SD= 13.34). Most of them felt fun, favorite, affordable, cheap and cool 
that the buying, collecting, and having the cigarette promotional items or the items that look 
like cigarette. It is the hobby.  
 Among teenagers who were interested in and would like to buy the cigarette 
promotional items or the items that look like cigarette, about 52.3% of them had the high level 
of buying or collecting motivation. They would buy those items although it is expensive or 
illegal. The results also show that the buying, having and collecting the cigarette promotional 
items or the items that look like cigarette effects on the buying cigarette intention. The buying, 
having and collecting the cigarette promotional items or the items that look like cigarette made 
the feeling more curious and is more interested in cigarette (64.5%).  Moreover, the buying, 
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having and collecting the cigarette promotional items or the items that look like cigarette 
effects on smoking intention. The buying, having and collecting the cigarette promotional items 
or the items that look like cigarette made the feeling want to smoke (59.6%), brand recognizing 
(12.8%), interesting (12.8%) and cool (2.1%).  
 The results also revealed that income was association with the buying the cigarette 
promotional items or the items that look like cigarette (p=0.045). The teenagers who did not 
have allowance from parents had higher proportion of buying the cigarette promotional items 
or the items that look like cigarette than those having allowance from their guidance or working. 
The teenagers having behavior to buy the cigarette promotional items or the items that look 
like cigarette had the relationship with their smoking behavior (p=0.021). The teenagers who 
smoked or returned to smoke had higher proportions of buying the cigarette promotional items 
or the items that look like cigarette than non-smokers or quit.  However, there was no 
relationship between collecting behavior and smoking behavior of teenagers.  
 About 80% of teenagers have ever seen the pictorial health warnings (PHW) and labels 
health warning on cigarette pack. Among those, most of them had the high level of perception 
on the pictorial health warnings (PHW) and labels health warning on cigarette pack. The high 
level of perception in severity was found in teenagers who had ever seen the pictorial health 
warnings (PHW) and labels health warning on cigarette pack. (70.4%) They knew that cigarette 
was the causes of premature death, harmful to smokers and other people and their self-images. 
The high level of perception in health risk was found in teenagers who had ever seen the 
pictorial health warnings (PHW) and labels health warning on cigarette pack. They knew that 
tobacco smoke is toxic to smokers and other people. The smokers were likely to have cancer in 
the future. The smokers had a bad image and smokers had a chance of developing respiratory 
disease. The moderate to level of perception in barrier was found in teenagers who had ever 
seen the pictorial health warnings (PHW) and labels health warning on cigarette pack. About 
43.0% of them agreed that the pictorial health warnings (PHW) made them to perceive the 
burden of illness cost.   
 About 6.2% of teenagers in education institute had ever smoked.  The average time of 
smoking quit were 7.83 months with standard deviation 11.94 months. More than 80% of them 
was non-smoking. About 45.2% of smokers were smoking every days. The average number of 
cigarettes that smoked per day were 5.78 with standard deviation 3.82.  Another 54.8% of 
smokers were smoking in some days. The average number of cigarettes that smoked per day 
were 3 with standard deviation 2.19.  More than 70% of smokers had smoking behavior before 
recruited in the current school. The average age of first smoking was 14.12 years with standard 
deviation 3.29 years. The minimum of age at first smoking was 7 years. The most smoked 
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cigarette (83.2%). About 50% of smokers had paid for cigarettes less than 500 baht/month. The 
most of them did not buy cigarette in pack, but they would buy separately by the cigarette 
numbers (65.4%). The motivation of smoking were following smoking teachers (47.8%), 
superstars and singers (46.4%), family members (42.0%) and needs of social acceptance (32.1%), 
respectively. The motivation of intention to smoking quit were health problem (22.5%) followed 
by the effects of the pictorial health warning (19.7%) and disgusting (17.4%).  About half of 
smokers revealed that there was a plan to smoking quit by themselves. About 14.% of smokers 
had the idea to smoking quit in next few days (about 20.56 days).About 20% of smokers had 
ever think to smoking quit but they could not do (about 14.12 months in the pass). 
 About 36.11% of teenagers in educational institute agreed that the pictorial health 
warnings effects to intention to buy the cigarette. The reasons were feeling fear when see the 
picture (57.6%) followed by knowing the harmful of smoking (24.3%), do not want to buy 
(9.9%), and risks toward diseases (6.6%). About 39.9% of teenagers indicated that the pictorial 
health warnings effects to intention of smoking. The pictorial health warnings effects made 
those teenage feeling fear (40.4%), following by knowing the harmful of smoking (26.9%), do not 
want to buy (21.6%), and awareness of their health (11.5%). 
 Moreover, the pictorial health warnings (PHW) and labels health warning on cigarette 
pack were found the significant association with the smoking behaviors of teenagers. (p-value < 
0.001) The perception on problems, perception on barriers  and perception on benefit had the 
relationship with the smoking behavior among teenagers. (p-value < 0.001) The teenagers having 
moderate and high levels of perceptions had higher proportion of non-smoking behavior than 
those having low levels of perception. 
 The surveys of cigarette promotional items were conducted in 27 areas in 5 target 
provinces. There found cigarette promotional items in 15 areas from all area (55.6%). The most 
of cigarette promotional items in the shops were hat, T-Shirt, lighter, cigarette case, lucky draw, 
keychain and mobile case. Most of them were second hand items and were imported from 
international, and some items were copied items produced in Thailand. “Malboro” was the 
most of brand that founded for cigarette promotional items. The promotion campaign from 
produced cigarette company was to produce the cigarette promotional items and then 
distribute to distribution shops for giving to customers. The motivations of sale were due to 
customers needed to buy and merchant needed to sale. The other motivations of sale were 
due to these items were fashion and favorite. The in-depth interviewed concluded that most of 
merchant did not know about laws of tobacco control, Act of Tobacco control 1992. According 
to the pictorial health warnings on the cigarette pack, merchants revealed that they have ever 
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seen. Some of them felt fear and some of them did not feel anything. Most of merchants had 
smoking behavior, and they do not intend to quit smoking.  
 The suggestion from this study were that the laws about tobacco control should be 
forced and implemented. The laws of tobacco control should be educated and transferred to 
all stakeholders. Moreover, the surveillance system of importing the cigarette promotional items 
from international and online shopping should be aware. It could make the difficulty access 
among teenagers and could protect teenagers to recognize cigarette brands. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 บุหร่ีเปนยาเสพติดชนิดหนึ่งซ่ึงมีอันตรายตอสุขภาพแกผูสูบบุหร่ีและเปนปญหาสาธารณสุขท่ี
สําคัญ  เพราะบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคตางๆ  ท่ีมีอันตรายแกผู สูบบุหร่ีจนถึงแกเสียชีวิตได  เชน                
โรคถุงลมโปงพอง มะเร็ง เปนตน นอกจากนี้ควันบุหร่ี ยังมีอันตรายตอผูอ่ืนเพราะมีสารท่ีกอใหเกิดมะเร็ง 
การสูบบุหร่ีของบุคคลมีสาเหตุเกี่ยวของจากปจจัยหลายประการ ไดแก ปจจัยทางดานบุคคล  และปจจัย
ทางส่ิงแวดลอม เชน การชักชวนจากกลุมเพื่อน  และอิทธิพลจากส่ือตางๆ  ท้ังส่ือส่ิงพิมพและส่ือบุคคล  
รวมท้ังกลยุทธทางการตลาดจากบริษัทผูผลิตและการจําหนายในสถานท่ีตางๆ ท่ีสะดวกตอการซ้ือ เชน 
รานคาสะดวกซ้ือ  เปนตน   
 กลวิธีการตลาดมีองคประกอบสําคัญ คือ สินคา /บริการ การกําหนดราคา ชองทางการจําหนาย 
และการสงเสริมการขาย การโฆษณาเปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีบทบาทสําคัญสําหรับการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงเปนกิจกรรมส่ือสารในการเสนอ การสงเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคา การบริการ หรือ
ความคิด โดยมีผูสนับสนุน หรือผูอุปถัมภผานส่ือท่ีไมใชบุคคล โดยมีคาใชจาย  การโฆษณาเปนเคร่ืองมือ
ทางการตลาดของทุกกลุมธุรกิจ ท่ีมีผลตอการเพิ่มยอดขายสินคา และกระตุนผูบริโภคใหเกิดความ
ตองการสินคา เพราะการโฆษณานอกจากจะมุงเนนในตัวสินคา (Product) แลว ยังเปนส่ิงท่ีใชในการ
ส่ือสารตราสินคาแกผูบริโภค   โดยทํางานผานกลไก 3 ประการในการสงผลตอผูรับสาร คือ สงผลตอ
พุทธิ ปญญา ความรูสึก และสรางประสบการณใหผูรับสาร ดังนั้นการโฆษณาจึงทําใหผูรับสารคิด รูสึก 
และรูจักกับตราสินคา จุดมุงหมายเพื่อผลักดันยอดขายสินคาใหสูงข้ึน (Randall, 2002)   การโฆษณามี
หลายวิธีการ  วิธีการหนึ่งท่ีนิยม ไดแก การลดแลก แจก แถม  ส่ิงของท่ีมีตราสัญลักษณของสินคา    
ตัวอยางเชน กลยุทธการตลาดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีมีการแจกของท่ีระลึกท่ีมีตราสินคา อาทิ เส้ือยืด 
ถังนํ้าแข็ง รม เปนตน  จุดประสงคเพื่อเปนการตอกยํ้าแบรนดและช่ือของแบรนดในทุกส่ือ ไมวาจะเปน
ส่ือบุคคลหรือส่ิงของเพ่ือใหบุคคลจดจําและระลึกถึงแบรนดนั้น รวมท้ังสรางทัศนคติเชิงบวกตอผูบริโภค  

จะเห็นวา การใชกลยุทธการส่ือสารการตลาดของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจะสะทอนความพยายามใน
การสรางเอกลักษณแกตราสินคา (Brand Identity) ผานการรับรูในเชิงเอกลักษณดานภาพ (Visual Image) 
ในหลากหลายรูปแบบ เชน โลโก สีหลักของผลิตภัณฑหรือเคร่ืองดื่ม เพื่อเปนการสรางจุดเดน และสราง
ความม่ันใจแกผูบริโภคใหมีความรูสึกวา “ดูดี” โดยการนําตราสัญลักษณของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใสไว
ในส่ิงของท่ีใชในการแลก แจก หรือแถม เชน เส้ือผา หมวก แกว พวงกุญแจ เปนตน ซ่ึงถูกจงใจออกแบบ
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ใหนาเก็บสะสม หรือเปนส่ิงของท่ีมีจํานวนจํากัด (Limited Edition) เพื่อมุงเนนการจูงใจใหผูบริโภคอยาก
เปนเจาของส่ิงของนั้น  (ศรีรัช ลอยสมุทร,  ม.ป.ป. ) การโฆษณาและสงเสริมการขายบุหร่ีก็มีกลยุทธใน
รูปแบบนี้เชนเดียวกันโดยวิธีการสงเสริมการขายของบริษัทบุหร่ีจะมีการแจกหรือสมนาคุณส่ิงของที่มี
ตราหรือเคร่ืองหมายตราผลิตภัณฑยาสูบ (Brand name) หรือ logo ของบุหร่ีติดอยูบนส่ิงของนั้น
(Cigarette promotional items, CPI)  เรียกวา Promotional Items หรือบางที เรียกวา Premiums 
Promotoinal product business gifts หรือ Specialty (Long,2015) ซ่ึงเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีนิยมใน
การสงเสริมการขายของบริษัทบุหร่ีในสหรัฐอเมริการะหวางป  ค.ศ.1990-2002 (Sirichotiratana, Sovann, 
Aditama, Krishnan, Kyaing, Miguel-Baquilod,et al, 2008; WHO,2008) และพบวาในป ค.ศ. 2002  
บริษัทผูผลิตบุหร่ีใชงบประมาณจํานวน 12.5  พันลานดอลลารเพื่อการโฆษณาและมีสินคาท่ีมีตรา
ผลิตภัณฑยาสูบ สวนใหญจะเปนเคร่ืองหมายสินคา (logo) ท่ีติดกับเส้ือผา (clothing) หมวก (cap) 
เคร่ืองประดับ (accessories) ท่ีจุดบุหร่ี (cigarette lighter) หรือเคร่ืองใชไฟฟา (electronics)  ซ่ึงกลวิธี
การตลาดวิธีนี้ใชเพื่อสรางความรูสึกใหลูกคาพบเห็นแลวจดจํา ประทับใจและอยากซ้ือสินคา   และทําให
ผูซ้ือเกิดความรูสึกเชิงบวกตอบุหร่ี  สอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีศึกษาอิทธิพลของเคร่ืองหมายตราสินคา
บุหร่ีท่ีติดอยูกับสินคาตางๆมีผลตอการจดจํายี่หอบุหร่ีของนักเรียนประถมศึกษาในประเทศฮองกง  
(Peters, Hedley, Lam, Betson &Wong,1997)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ  พบวา ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีของบุคคล โดยพบวาเยาวชนที่มีการสะสมและครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีมีหลายประเภท  
ไดแก   ท่ีจุดบุหร่ี   นาฬิกา   เส้ือผา   พวงกุญแจ   กระเปา  หมวก   ฯลฯ  เปนตน   ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี
เปนการผลิตซ่ึงผูผลิตมีการจําหนายโดยการขาย  การแจกเปนของแถมและของที่ระลึก  และพบวาผูท่ี
ครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีจะมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากกวาผูท่ีไมไดครอบครองส่ิงของท่ีมีตรา
บุหร่ี (Peters, Bestson, Hedley, Lam, et al,1995;  Sargent, Dalton, Beach, Bernhardt, Pullin & Stevens, 
1977; Lam, Chung, Betson, Wong& Hedley, 1998; Arnett & Terhanian,1998 ; Sargent, Dalton, Beach, 
Bernhardt, Heatherton & Stevens, 2000; Biener, & Siegel, 2000)  อาจกลาวไดวา  การรับรู จดจําตรา
สินคาสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคล โดยจะเกิดความรูสึกช่ืนชอบในตรายี่หอ หรือแบรนด
ของบุหร่ี(brand preference) และแบรนดของสินคานั้นๆ และสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสุด      
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเก็บสะสมและครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ี
กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคล พบวามีความสัมพันธกันโดยการศึกษาของ Sargent และคณะ 
(1977)  ในประเทศอังกฤษ พบวา กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาแถบชนบททางตอนเหนือสะสมสิ่งของ
สงเสริมบุหร่ีไวจํานวนหลายชนิด เชน ท่ีจุดบุหร่ี  เส้ือเช้ิต หมวก กระเปาเป เส้ือแจ็กเก็ต ท่ีเข่ียบุหร่ี ไฟ
แช็คและเคร่ืองใชไฟฟา  ยี่หอบุหร่ีท่ีพบมากท่ีสุด คือ มารโบโร  และคาเมล วิธีการไดส่ิงของเหลานี้มา
จากการส่ังซ้ือทางแคตตาล็อกและซ้ือเองจากคนเรขาย ผลสรุปท่ีนาสนใจคือ ผูครอบครองส่ิงของเหลานี้มี
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พฤติกรรมเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี สอดคลองกับการศึกษาของ Sargent, Dalton & Beach (2000)  ใน
เวลาตอมา พบวา  ผูครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีจํานวนหลายช้ินจะมีโอกาสเส่ียงในการสูบบุหร่ีมาก
ข้ึน จะเห็นวากลุมวัยรุนมักชอบซ้ือสินคาท่ีมีตราผลิตภัณฑบุหร่ี  ท้ังนี้เพราะโลโกของบุหร่ีซ่ึงติดสินคา
นับเปนขอความโฆษณาท่ีใชกลยุทธทางการตลาดของบริษัทบุหร่ีในการโฆษณาสินคาแกผูบริโภคโดย
หวังผลวาจะมีผลตอการสรางแรงจูงใจ โดยการดึงดูดความสนใจ ซ่ึงสงผลตอระบบความคิดและ
ความรูสึกของบุคคล และทําใหบุคคลจดจําและรูสึกประทับใจ ซ่ึงจะมีผลตอการตัดสินใจในการมี
พฤติกรรมโดยจะสูบบุหร่ีในท่ีสุด  หากพิจารณากลุมเปาหมายและผลจากการโฆษณาดังกลาว  จะเห็นวา
อิทธิพลของการโฆษณาสามารถจูงใจผูบริโภคใหสูบบุหร่ีไดเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะกลุมวัยรุนซ่ึงถือวาเปน
กลุมลูกคารายใหมหรือเรียกวานักสูบหนาใหม หากจูงใจสําเร็จจะกลายเปนผูบริโภคสินคาในระยะยาว  
ซ่ึงบริษัทบุหร่ีใหความสนใจและพยายามใชกลยุทธตางๆ จูงใจเพื่อกระตุนการสูบบุหร่ีใหมากข้ึน    
 สําหรับประเทศไทย จากการศึกษาของวันเพ็ญ แกวปาน ปาหนัน พิชยภิญโญ และมลินี    
สมภพเจริญ (2554) เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีโดยการสํารวจในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา            มี
ผูผลิตและจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหลายชนิด ไดแก หมวก ท่ีจุดบุหร่ี เส้ือผา พวงกุญแจ           ของ
เลน ฯลฯ  เปนตน ซ่ึงมีท้ังผลิตเองและเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ โดยมีแหลงจําหนายท้ังในรานคา 
ตลาดนัดท่ัวไปในชุมชน และรานคาหาบเรแผงลอยบริเวณแหลงทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติ เชน 
ถนนสีลม ถนนขาวสาร ยานสุขุมวิท และแหลงทองเท่ียวของวัยรุน เชน มาบุญครอง รวมท้ังตลาดขายสง
สินคา คือ สําเพ็ง และจตุจักร ส่ิงท่ีนาสนใจในการศึกษาดังกลาว คือ การจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีถือ
วาเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 แตจากการศึกษา
ดังกลาวยังขาดขอมูลเกี่ยวกับการรับรูกฏหมายการหามจําหนายส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ีของผูจําหนาย ทํา
ใหผูวิจัยไมแนใจวาผูผลิตและผูขาย รวมท้ังผูซ้ือจะรับรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีระบุโทษหามวางจําหนาย
สินคาท่ีเปนส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหรือไมอยางไร และหากมีการจําหนายระหวางผูซ้ือและผูขาย กลุมเด็ก
และเยาวชนซ่ึงนิยมเก็บสะสมส่ิงของตางๆ ดังกลาวนั้น จะมีการอัตราครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ี
เทาใด  และจะมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหรือไม  ท้ังนี้พบวา
การศึกษาอัตราการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีเปนตัวช้ีวัดหนึ่งท่ีองคการอนามัยโลกจะสํารวจใน
กลุมเยาวชน   และใชเปรียบเทียบในระหวางประเทศดวย   นอกจากน้ีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางส่ิงของสงเสริมบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในประเทศไทยนั้นมีนอยมาก   จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบวามีเพียงรายงานการศึกษาของ Sirichotiratana และคณะ (2008)โดยเปนการ
สํารวจการครอบครองส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ีในเด็กนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อายุ
ระหวาง 13-15 ป พบวานักเรียนจํานวน 4 ใน 10 คน มีสินคาท่ีมี Brand name หรือ logo ของบุหร่ีบน
สินคา และพบวาการศึกษาดังกลาวยังมิไดสํารวจประเภทของส่ิงของท่ีนักเรียนครอบครองและตรา
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ผลิตภัณฑยาสูบท่ีอยูบนส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ีแตอยางใด ทําใหขาดขอมูลท่ีนาสนใจเกี่ยวกับประเภท
สินคาท่ีสะสมดวย             
 อยางไรก็ตามจากสถานการณปจจุบันพบวา ในขณะท่ีบริษัทบุหร่ีพยายามใชวิธีการโฆษณาเพื่อ
สรางแรงจูงใจใหบุคคลสูบบุหร่ีหลากหลายวิธีการ นับต้ังแตการแจกส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  เชน จาน 
นาฬิกา แกรานคาท่ีจําหนายบุหร่ี รวมท้ังการท่ีมีผูผลิตนําตรายี่หอบุหร่ีติดบนสินคาบางชนิด เชน เส้ือ 
กระเปา  หมวก พวงกุญแจ เพื่อจําหนายแกผูสนใจโดยอาจไมทราบวาเปนส่ิงผิดกฎหมาย เพื่อจูงใจให
บุคคลสูบบุหร่ี   ในดานกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐ ท่ีเปนผูควบคุมกฎหมายและ
สงเสริมใหประชาชนเลิกสูบบุหร่ี  ไดมีนโยบายในการหยุดยั้งไมใหประชาชนสูบบุหร่ีหรือสนับสนุนให
ผูสูบเลิกสูบบุหร่ีเพื่อสุขภาวะท่ีดีในระยะยาว โดยใชแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมโดยการเผยแพรความรู
ผานการโฆษณาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี โดยส่ือใหเห็นอันตรายของบุหร่ี เพื่อใหบุคคลตระหนัก
ถึงพิษภัยของบุหร่ี   ท้ังนี้แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม (Societal Marketing Concept) เปนการใชหลักและ
เทคนิคทางการตลาดเพื่อสรางอิทธิพลตอกลุมผูรับสารเปาหมายใหเกิดการยอมรับ ปฏิบัติปรับเปล่ียน 
หรือเลิกพฤติกรรม เพื่อประโยชนแกบุคคล กลุม หรือสังคมโดยรวม ซ่ึงหลักและเทคนิคทางการตลาดจะ
มีลักษณะเหมือนกับการตลาดเพ่ือขายสินคาและบริการ เพียงแตมีเปาหมายเพ่ือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม โดยอาจจะเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ เชน 1) การยอมรับพฤติกรรมใหม 2) การปฏิเสธพฤติกรรม
ท่ีไมเหมาะสมซึ่งอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 3) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในปจจุบัน และ 4) การละเลิก
พฤติกรรมเกา   โดยนัยยะทางปฏิบัติเปนการเปล่ียนแปลงความรูและทัศนคติของบุคคลซ่ึงจะนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด (Kotler, Roberto  & Lee, 2002) 
 กลาวโดยสรุปแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมคือการประยุกตแนวคิดทางการตลาดในการวาง
แผนการปฏิบัติท่ีมุงเนนการสรางอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 
กลุมบุคคล ชุมชน หรือสังคมโดยรวม เพื่อทําใหสภาพชีวิตความเปนอยูดีข้ึน หรือสรางพฤติกรรมท่ี
กอใหเกิดผลทางบวกตอกลุมเปาหมายหรือสังคม เชน การประยุกตเพื่อใชลดการสูบบุหร่ีในกลุมเยาวชน 
เปนตน  
 สําหรับการศึกษานี้ เปนการวิเคราะหสถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมการสะสมและครอบครอง
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสะสมและครอบครอง
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีวามีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนหรือไมและอยางไร รวมท้ังวิเคราะห
การรับรูภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีของเยาวชน วามีผลตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนหรือไม ซ่ึงผลการศึกษาจะทําใหทราบการรับรูของเยาวชนตออิทธิพล
ของการใชแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมของหนวยงานสาธารณสุขและแนวคิดการตลาดโดยใชส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีของอุตสาหกรรมบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  โดยคาดหวังวาผลการศึกษานี้
จะสรางความเขาใจในการรับรูและผลของส่ือโฆษณาท้ังสองรูปแบบวามีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
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หรือไมอยางไร เพื่อนําไปสูการวางแผนเฝาระวังปองกัน และการเสริมสรางความรู เพื่อลดอัตราการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 
            วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือ   การสะสมและการครอบครองส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีและการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน
สถานศึกษา  

วัตถุประสงคเฉพาะ  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ  การสะสมและการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ี   แรงจูงใจ
ในการตัดสินใจซ้ือ  การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี เจตคติตอการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  และ
ความรูตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชนใน
สถานศึกษา  
 2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได) แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี เจตคติตอการซ้ือและสะสมส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ี และความรูตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริม
บุหร่ีกับพฤติกรรมการสะสมและการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา 
 3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา 
 4. เพื่อศึกษาการรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหา
สุขภาพจากการสูบบุหร่ี การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจาก
การเลิกสูบบุหร่ีภายหลังจากการเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา 
 5. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได) การรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบ
บุหร่ี  การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ี 
ภายหลังจากการเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน
สถานศึกษา 

 6. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูขอความสารพิษบนซองบุหร่ีของเยาวชนกับแนวทางตาม
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบองคการอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco 
Control WHO : FCTC  WHO) 
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 7.  เพื่อสํารวจชนิดส่ิงของสงเสริมบุหร่ี รูปแบบการดําเนินการผลิต ชองทางการจําหนายและ
ราคาจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ในแหลงทองเท่ียว  ในชุมชนและในแหลงสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษา ในจังหวัดสวนภูมิภาคของประเทศไทย  
 8. เพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี (ไดแก ชนิดสินคา    
รูปแบบการไดมาของสินคา ราคา สถานท่ีจําหนายชองทางการจําหนาย และรูปแบบสงเสริม        การ
ขาย) แรงจูงใจในการจําหนาย และ ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
ของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี   
            9. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  (ไดแก อายุ เพศและระดับการศึกษา) 
แรงจูงใจในการจําหนาย และ ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 กับ
พฤติกรรมการจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของผูจําหนาย 

   
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได ) แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ
และสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี เจตคติตอการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี และความรูตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี             มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา 
 2. พฤติกรรมการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา 

  3. ปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได ) การรับรูความรุนแรงของพิษ
ภัยบุหร่ี การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ี การรับรูตอปญหาและอุปสรรค
ในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ี ภายหลังจากการเห็นภาพคําเตือนสุขภาพ
บนซองบุหร่ีของเยาวชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา 
 4. ปจจัยสวนบุคคล (ไดแก อายุ เพศและระดับการศึกษา) แรงจูงใจในการจําหนาย และ ความรู
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจําหนาย
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของผูจําหนาย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. การวิจัยนี้จะศึกษาโดยการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ท่ีมี cigarette  brand name /logo ของ
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยและตางประเทศ ซ่ึงจะสํารวจเฉพาะในแหลงทองเท่ียว  ตลาดนัดและตลาดนํ้า
โบราณ  ในจังหวัดท่ีอยูในสวนภูมิภาคของประเทศไทย 
 2. กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ี ในการศึกษา   
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                   กลุมเปาหมาย  มี 2 กลุม ไดแก  
                   1)   กลุมผูครอบครอง ในท่ีนี้ หมายถึง  กลุมวัยรุนและเยาวชน (อายุ  13-15 ป และ15-24 ป )    
                   2)   กลุมผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ในแหลงท่ีดําเนินการสํารวจ  หมายถึง กลุมผูท่ี
จําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  ซ่ึงอาจเปนผูผลิตและจําหนายเอง  และผูจําหนายอยางเดียว 

 
นิยามศัพท 
 ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี หมายถึง  ส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีปรากฏบนสินคานั้น  ท้ังจากการผลิตใน
ประเทศหรือตางประเทศ 
 ผูครอบครอง   หมายถึง   บุคคลท่ีเปนเจาของส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  โดยวิธีการซ้ือเองหรือได
รับมาโดยวิธีการใด และนํามาเก็บไว 
 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง  คุณลักษณะสวนบุคคล ในท่ีนี้ ไดแก  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
และรายได    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           เพศ   หมายถึง  สถานภาพบงบอกเพศของบุคคล  ไดแก  เพศหญิงและเพศชาย 
           อายุ   หมายถึง   จํานวนอายุท่ีนับต้ังแตวันเกิดจนถึงวันท่ีเก็บขอมูล 
           ระดับการศึกษา  หมายถึง  วุฒิการศึกษาสูงสุดในขณะน้ันของผูตอบ   
           รายได  หมายถึง จํานวนเงินท่ีไดรับจากการทํางาน  ในท่ีนี้รายไดคิดเปนรายไดหลัก 
 ผูจําหนาย   หมายถึง  บุคคลท่ีนําส่ิงของสงเสริมบุหร่ีมาขายแกผูอ่ืน ท้ังนี้จะเปนการผลิตเอง 
นําเขาจากตางประเทศ เพื่อมาขายใหแกผูอ่ืน 
 แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี    หมายถึง  ความรูสึกท่ีถูกกระตุน
ดวยส่ิงเราของบุคคลเพ่ือผลักดันใหไปสูเปาหมายท่ีตองการ ในท่ีนี้ หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความรูสึก
ของบุคคลท่ีถูกกระตุนดวยวิธีการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ  เพื่อใหบุคคลเกิดความตองการ ซ้ือ 
เก็บสะสมสินคาในเวลาตอมา 
 เจตคติตอการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี    หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกของ
บุคคลท่ีมีตอสินคาในดาน รูปแบบ  การใหคุณคาแกสินคา   ประโยชนใชสอย ราคา และการเปนส่ิงของท่ี
ระลึก 
 ความรูตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 เก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  
หมายถึง ความจํา ความเขาใจ ของบุคคลท่ีมีตอพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในหมวดของการโฆษณา 
 พฤติกรรมการซ้ือ  ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี หมายถึง  การกระทําของบุคคลในการเปนผูบริโภคข้ัน
สุดทายท่ีจะซ้ือสินคาเพื่อนําไปใชสวนตัว   (สุดาพร กุณฑลบุตร,2557 ) ในการวิจัยนี้ หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลในการเปนผูบริโภคข้ันสุดทายท่ีจะซ้ือสินคาเพื่อนําไปใชสวนตัวหรือการใดๆ ตามท่ีตองการ   
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 พฤติกรรมการสะสมและการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  หมายถึง  การกระทําของบุคคล
ในการเปนผูบริโภคที่ไดรับสินคามาจากการซ้ือเองหรือผูอ่ืนซ้ือมาแลวตนเองมีสิทธิเปนเจาของ    แลว
นํามาเก็บสะสมไว 
 เยาวชน หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา 24 ป  
 การรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี  หมายถึง   ความคิดเห็นของบุคคลตอผลกระทบท่ีไดรับ
จากการสูบบุหร่ีและควันบุหร่ี  โดยทําใหเกิดโรค  เสียชีวิต ทุกขทรมานจากการเจ็บปวย และเสียคาใชจาย
ในการรักษา 
 การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ี   หมายถึง   ความคิดเห็นของ
บุคคลท่ีตนเองอาจจะมีโอกาสเกิดปญหาสุขภาพในอนาคต  โดยเปนผลจากการสูบบุหร่ี  ไดแก  การ
เจ็บปวย  การสงผลตอคนในครอบครัว และสังคม  คาใชจาย  
 การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี หมายถึง   ความคิดเห็นของบุคคลท่ีอาจเกิด 
ปญหา ความยุงยาก ความลําบาก  หากตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ี 
 การรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ี หมายถึง   ความคิดเห็นของบุคคลท่ีตนเองรับผลจากการ
ปฏิบัติในการเลิกสูบบุหร่ี  ท้ังสุขภาพ  คาใชจาย 
  ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี หมายถึง  รูปภาพท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหบริษัท
บุหร่ีแสดงบนซองบุหร่ีทุกชนิดโดยเปนมาตรการหน่ึงในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบท่ีส่ือให
บุคคลรับรูอันตรายจากการสูบบุหร่ีและไมคิดสูบบุหร่ีหรือคิดเลิกสูบบุหร่ี ซ่ึงมีท้ังหมด 10 ภาพและมี
ขนาดรอยละ 85 ของพ้ืนท่ีซอง เพื่อใหภาพคําเตือนนี้ส่ือสารใหความรูและกระตุนเตือนใหเกิดการ
ตัดสินใจไมสูบบุหร่ีหรือเลิกสูบบุหร่ีของประชาชน 
  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี หมายถึง การสูบบุหร่ีของบุคคล โดยพิจารณาท้ังปริมาณ ความถ่ี และ
เวลา 
        การตลาดเพื่อสังคม หมายถึง การนําหลักการตลาดและเทคนิคทางการตลาดมาใชในการ
ส่ือสารแกกลุมเปาหมายเพื่อใหยอมรับโดยสมัครใจหรือปฏิเสธหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  โดยในการ
วิจัยนี้ เปนการนําภาพตําเตือนและขอความท่ีระบุปญหาสุขภาพอันเกิดจากการสูบบุหร่ีมาส่ือสารใหผูซ้ือ
บุหร่ีตระหนักถึงความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี เพื่อใหเกิดความกลัวและมีการปรับ
พฤติกรรมโดยมุงหวังใหเกิดการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในท่ีสุด 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
           1. ทราบประเภทส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีจําหนายในจังหวัดสวนภูมิภาค แหลงท่ีมา ประเภท
สินคา ราคา แบรนดบุหร่ี กลยุทธการตลาดของผูผลิตและจําหนายสินคา   
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          2. ทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  และปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอการจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของผูจําหนาย  
 3. สามารถนํามาเปนฐานขอมูลของการเฝาระวังในกลุมผูผลิต  และผูท่ีเปนตัวแทนจําหนาย  
 4. ทราบเก่ียวกับความเช่ือดานสุขภาพของเยาวชนเก่ียวกับภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  
(ไดแก การรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี  การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบ
บุหร่ี การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดย
อิทธิพลจากภาพบนซองบุหร่ี)  
 5. ทราบความสัมพันธระหวางความเช่ือดานสุขภาพของเยาวชนเกี่ยวกับภาพคําเตือนสุขภาพ
บนซองบุหร่ี กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือ   การสะสมและ
การครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีและการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา  โดยมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ความรูเร่ืองบุหร่ีและอันตรายของบุหร่ีตอสุขภาพ 
 สวนท่ี 2 แนวคิดการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 สวนท่ี 3 ความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี                 
             สวนท่ี 4 แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม 
             สวนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
สวนท่ี 1  ความรูเร่ืองบุหร่ีและอันตรายของบุหร่ีตอสุขภาพ 
        1.1 นิยามบุหร่ี 
 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  ใหความหมายของบุหร่ีไววา 
“บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีซิกาเแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสน หรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวยยาสูบ” 
  บุหร่ีเปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง ตามนิยามของคําวา “ยาเสพติด” ขององคการอนามัยโลก ซ่ึงให
คํานิยามไววา “ยาเสพติด คือ ยาหรือสารเคมีท่ีเสพเขาสูรางกายดวยวิธีกิน สูบ ดม หรือวิธี             อ่ืน ๆ 
วิธีใดวิธีหนึ่งติดตอกันช่ัวระยะเวลาหนึ่ง แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ ตองการเสพอยูเสมอ อีก
ท้ังตองเพ่ิมปริมาณของยาเสพติดใหมากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือถึงเวลาเสพแลวไมไดเสพ จะมีอาการอยากยา และ
กอใหสุขภาพทรุดโทรมลง” (อุดม ดุจศรีวัชระ, 2539) 
 1.2 ประวัติการผลิตบุหร่ี 
  ประวัติความเปนมาของบุหร่ี (Hatai Chitanondh, 1988) พบวา บุหร่ีผลิตจากใบยาสูบ ซ่ึง
เปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง มีช่ือทางพฤกษศาสตรวา Nicotiana Tabacum โดยนําใบยาสูบมาหั่นเปนเสนฝอย  
เรียกวา  “ยาเสน”  แลวนํายาเสนมามวนดวยใบตองแหง ใบจาก  หรือกระดาษจุดสูบ แตบางคนก็ชอบ
บรรจุยาเสนลงในกลอง แลวจุดสูบ (อุดม ดุจศรีวัชระ, 2539)  
  ในป ค.ศ. 1556 พบวา มีการปลูกใบยาสูบคร้ังแรกและเปนท่ีรูจักกันในประเทศฝร่ังเศส 
หลังจากนั้น 2 ป พบวามีการปลูกใบยาสูบในประเทศบราซิล และโปรตุเกส และในปตอมายาสูบเร่ิม
แพรหลายในประเทศสเปน โดยนํามาจากอเมริกากลาง และอเมริกาใต ในรูปแบบของซิการ   และ 
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ระหวางป  ค.ศ.1853-1856 นักเดินเรือชาวอังกฤษเร่ิมคุนเคยกับการสูบบุหร่ี และอุตสาหกรรมการผลิต
บุหร่ีไดเร่ิมข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1884 โดย Mr. Jack Bonzac  
 ประวัติศาสตรบันทึกไววา บุหร่ีไดแพรจากอเมริกาไปสูยุโรปต้ังแต สมัยคิงเจมสท่ี 1 ของ
อังกฤษในคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 17 ตอมา คนอังกฤษสวนหนึ่งเร่ิมมองเห็นพิษภัยของยาสูบ    และ
กษัตริยเจมสท่ี 1 ไดประกาศตอตานยาสูบวา “ยาสูบเปนอันตรายตอปอด” อยางไรก็ตามตอมากิจการ
ยาสูบไดรับความนิยมเจริญรุงเรืองจนตองผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเปนบุหร่ีโดยในป ค.ศ.1853 มีการ
กอสรางโรงงานยาสูบแหงแรกของโลกท่ีเมือง Hanoer สหรัฐอเมริกาและตอมาป ค.ศ.1854 ไดมีการ
กอสรางโรงงานยาสูบข้ึนอีกแหงท่ีนครลอนดอน ประเทศอังกฤษ และท่ีอ่ืนในเวลาตอมา  (ธีระ ล่ิมศิลา, 
2537)   
 สําหรับประเทศไทย การสูบบุหร่ีเร่ิมแพรเขาสูประเทศเม่ือใดไมเปนท่ีทราบแนนอน สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาคงเปนในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวเปอรเซียนําเขามา 
(สุภา มาลากุล, 2526 ) ประเทศไทย ไดรวบรวมเอากิจการอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศมาเปนของ
รัฐบาล ต้ังแตป พ.ศ. 2484 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยจัดต้ังเปนโรงงานยาสูบภายใตการควบคุมดูแล
ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เรียกวา “โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิต” และเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “Thailand Tobacco Monopoly” (กระทรวงการคลัง, 2512)    
 1.2   สารประกอบในบุหร่ี  บุหร่ีมีสารประกอบตาง ๆ อยูประมาณ 4,000 ชนิด มีสารกอ 
มะเร็งไมนอยกวา 42 ชนิด สารบางชนิดท่ีเปนอันตรายท่ีสําคัญ   ไดแก   
 1) นิโคติน เปนสารท่ีทําใหคนติดบุหร่ี ออกฤทธ์ิโดยตรงตอสมองท้ังเปนตัวกระตุนและกด
ประสาทสวนกลาง ถาไดรับสารนี้ขนาดนอย ๆ เชน การสูบบุหร่ี 1-2 มวนแรก อาจจะกระตุนใหรางกาย
กระปร้ีกระเปรา  แตถาสูบมากหลายมวนก็จะกดประสาทสวนกลาง ทําใหความรูสึกตาง ๆ ชาลง รอยละ 
95 ของนิโคตินจะไปจับอยูท่ีปอด บางสวนจับอยูท่ีเยื่อหุมริมฝปาก และบางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด
มีผลโดยตรงตอมหมวกไตกอใหเกิดการหล่ังฮอรโมนอิพิเนฟริน (epinephrine) ทําใหความดันโลหิต
สูงข้ึน หัวใจเตนเร็วกวาปกติและไมเปนจังหวะ หลอดเลือดท่ีแขนและขาหดตัว เพิ่มไขมันในเสนเลือด 
บุหร่ีหนึ่งมวนจะมีนิโคติน 0.8 -1.8 มิลลิกรัม (คามาตรฐานกําหนดไว 1 มิลลิกรัม) และสําหรับบุหร่ีกน
กรองก็ไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลง 
 2) ทาร หรือน้ํามันดิบประกอบดวยสารหลายชนิด เกาะกันเปนสีน้ําตาล เปนสารกอใหเกิด
มะเร็งได เชน มะเร็งปอด กลองเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะ และอ่ืน ๆ ซ่ึงรอยละ 
50 ของทารจะไปจับปอด ทําใหเกิดระคายเคืองอันเปนสาเหตุของการไอเร้ือรังมีเสมหะ ในคนท่ีสูบบุหร่ี
วันละซองจะรับน้ํามันทารเขาไปประมาณ 30 มิลิกรัม หรือ 110 กรัม/ป บุหร่ีไทยมีสารทารอยูระหวาง 12-
24 มิลลิกรัม/มวน 
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  3) คารบอนมอนนอกไซด เปนกาซท่ีทําลายคุณสมบัติในการเปนพาหะนําออกซิเจนของเม็ด
เลือดแดง ทําใหเม็ดเลือกแดงไมสามารถจับออกซิเจนไดเทาเวลาปกติ เกิดการขาดออกซิเจน ทําใหมึนงง 
ตัดสินใจชา เหนื่อยงาย ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคหัวใจ 
  4) ไฮโดรเจนไซยาไนต เปนกาซพิษท่ีทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนตน ทําใหมีอาการไอเร้ือรัง 
มีเสมหะเปนประจําโดยเฉพาะในตอนเชาจะมีมากข้ึน 
  5) ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษท่ีทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลาย และถุงลม         ทํา
ใหผนังถุงลมบางโปงพอง ถุงลมเล็ก ๆ หลายอันแตกรวมกันเปนถุงลมใหญและมีถุงลมนอยลงทําใหเกิด
โรคถุงลมโปงพองกดเน้ือปอดสวนดี ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนลดลง มีอาการแนนหนาอก ไอเร้ือรัง 
หอบ เหนื่อยและออกกําลังกายไมได  
  6) แอมโมเนีย มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเยื่อ ทําใหแสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอและ
เสมหะมาก 
  7) สารกัมมันตรังสี ควันบุหร่ีมีสารโพโลเนียม 210 ท่ีมีรังสีอัลฟาอยูเปนสาเหตุการเกิด
โรคมะเร็งปอดและควันบุหร่ียังเปนพาหะรายแรงในการนําสารกัมมันตรังสี ทําใหผูท่ีอยูรอบขางท่ีไมสูบ
บุหร่ี หายใจเอาอากาศท่ีมีสารพิษนี้เขาไปดวย 
  1.3 ผลเสียของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพของมนุษย 
  อันตรายจากควันบุหร่ีตอสุขภาพมีหลายประการ เนื่องจากบุหร่ีปจจุบันมีสารนิโคตินและ
ทาร ตํ่าทําใหคนสูดบุหร่ีเขาปอดใหลึก ๆ ผูท่ีอยูกับผูท่ีสูบบุหร่ีก็ไดรับผลเชนเดียวกัน เรียกกลุมนี้วา “สูบ
บุหร่ีมือสอง” ควันท่ีออกจากผูสูบบุหรี่จะมีสารท่ีมีขนาดเล็กสามารถเขาปอดของผูสูบบุหร่ีมือสอง ผลเสีย
ของการสูบบุหร่ี ไดแก   การเกิดโรคตางๆ ดังนี้ 
  1.) โรคหัวใจ   
  2.) โรคมะเร็ง รอยละ 30 ของผูปวยมะเร็งจะสูบบุหร่ี ผูปวยมะเร็งปอดจะสูบบุหร่ีรอยละ 
85 ผูท่ีสูบบุหร่ีมือสองจะมีการเพิ่มข้ึนของมะเร็งปอดรอยละ 25 ผูท่ีสูบบุหร่ีท่ีมีไสกรองจะมีอุบัติการณ
ของมะเร็งปอดชนิด adenocarcinoma สูงเนื่องจากผูปวยจะสูดเขาแรงมากทําใหสารกอมะเร็งเขาสูปอด ผู
ท่ีสูบบุหร่ีท่ีใส mentol ก็มีโอกาสเปนมะเร็งปอดสูง นอกจากมะเร็งปอดแลวบุหร่ียังกอใหเกิดมะเร็งท่ีคอ 
ปาก หลอดอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะ มดลูก 
  3.) โรคอัมพาตและสมองเส่ือม 
  4.) โรคปอด ไดแก โรคถุงลมโปงพอง ปอดบวม หลอดลมอักเสบ 
  5.) การตั้งครรภและทารก ผูท่ีสูบบุหร่ีวันละซองโดยเฉพาะท่ีเร่ิมสูบต้ังแตอายุ 18 ป จะมี
ความเส่ียงตอการเกิดโรค เปนหมัน ครรภนอกมดลูกและการแทงและยังเพิ่มอัตราการตายในทารก การ
สูบบุหร่ีจะไปลดกรดโฟลิก กรดโฟลิกจะมีสวนชวยปองกันความพิการแตกําเนิด ลูกท่ีเกิดจากแมท่ีสูบ
บุหร่ีมักจะมีน้ําหนักตัวนอยกวาปกติ 
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  6.) โรคมะเร็งในชองปากและโรคเหงือก 
  7.) โรคขอและกระดูก  โดยเกิดอาการกระดูกพรุน ปวดหลัง  เปนตน  
  8.) โรคทางเดินอาหาร มีการเปล่ียนแปลงระบบตาง ๆ รวมท้ังระบบอาหาร              โรค
ทางเดินอาหารท่ีสัมพันธกับบุหร่ี ไดแก Heartburn หรือคนไทยเรียกรอนใน โรคกระเพาะอาหาร  
  9.) โรคตับ ตับมีหนาท่ีกําจัดของเสียออกจากรางกาย มีหลักฐานวาการสุบบุหร่ีจะทําให
ความสามารถในการกําจัดของเสียลดลง 
 1.4 การสูบบุหร่ีมือสอง  
  ผูไมสูบบุหร่ีก็มีสิทธ์ิเปนโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีหากอยูในส่ิงแวดลอมท่ีคนสูบบุหร่ี      
เรียกคนท่ีไดรับบุหร่ี โดยท่ีไมไดสูบวา “สูบบุหร่ีมือสอง” ท่ีมาของควันบุหร่ีมาได 2 ทางคือ    ควันท่ีเกิด
จากการเผาบุหร่ีหรือซิการ   และ ควันซ่ึงเกิดจากหายใจออกของผูท่ีสูบบุหร่ี 
 ผูสูดควันบุหร่ี ไดรับอันตรายเชนเดียวกับผูสูบบุหร่ี ซ่ึงมีอันตรายตอสุขภาพของกลุมบุคคล    
ดังนี้ 
 1.) เด็ก การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวทําใหเด็กปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม 
หอบหืด หูช้ันกลางอักเสบเพ่ิมข้ึน และมีสมรรถภาพปอดแยกวาเด็กท่ีพอแมไมสูบบุหร่ี 
 2.) หญิงมีครรภ หญิงมีครรภสูบบุหร่ีจะทําใหน้ําหนักตัวขณะต้ังครรภเพิ่มนอยกวาปกติ 
และมีโอกาสแทง คลอดกอนกําหนด ตกเลือดระหวางคลอดและหลังคลอดมากกวาเปน 2 เทา ของหญิง
ต้ังครรภท่ีไมสูบบุหร่ี นอกจากนั้นยังเกิดภาวะรกเกาะตํ่าและรกรอกตัวกอนกําหนดมากข้ึน ลูกท่ีคลอด
จากแมท่ีสูบบุหร่ีอาจจะมีน้ําหนักและความยาวนอยกวาปกติ พัฒนาการทางสมองชากวาปกติ อาจจะมี
ความผิดปกติทางระบบประสาท ระบบความจํา 
 3.) คูสมรสของผูสูบบุหร่ี มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูสมรสท่ีไมสูบบุหร่ี 2 เทา มี
ความเส่ียงท่ีจะเปนโรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ป 
 4.) คนท่ัวไป คนท่ัวไปที่ตองอยูในบรรยากาศท่ีผูอ่ืนสูบบุหร่ี ควันบุหร่ีจะทําใหเคืองตา ปวด
ศีรษะ คัดจมูก น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผูท่ีมีอาการหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบ ก็จะทําให
อาการของโรคเพ่ิมมากข้ึน 
 
 สูบบุหร่ีมือสองทําใหเกิดมะเร็งปอด   การแยกท่ีสําหรับผูสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี สามารถ
ลดปริมาณควันไดแตก็ไดรับควันบุหร่ีซ่ึงมีอันตรายตอสุขภาพไดเชนกัน  การท่ีเด็กท่ีเสียชีวิตในขวบป
แรกมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของพอแม    และสําหรับผูท่ีมีโรคประจําตัว เชน หอบหืด หลอดลม
อักเสบหากไดควันบุหร่ีก็อาจจะทําใหอาการกําเริบได 
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สวนท่ี 2 แนวคิดการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 
 2.1  ความหมายการตลาด 
      สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา ใหความหมายการตลาด หมายถึง  การกระทํากิจกรรม
ตางๆ  ทางธุรกิจท่ีมีผลใหเกิดการนําสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคใหไดรับความสนใจ 
ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงคของกิจการ( สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543 )    
 จากความหมายจะเห็นวามีองคประกอบสําคัญ คือ มีสินคาหรือบริการ และมีตลาด คือ มีผู
ซ้ือและผูขาย และเนนใหเห็นวาการซ้ือขายเพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจและการตอบสนองโดยผาน
กระบวนการแลกเปล่ียน  ดังนั้นองคประกอบการตลาดท่ีสําคัญ คือ  มีการโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในสินคา
หรือบริการ  และมีตัวสินคาและตลาดท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการ 
 ตอมาในป  ค.ศ. 1985  American Marketing Association  ใหความหมาย  การตลาด  
หมายถึงกระบวนการวางแผนและบริหารแนวความคิด  การกําหนดราคา  การสงเสริมสนับสนุนและการ
กระจายความคิด  สินคา  บริการ  องคกร  และเหตุการณตางๆดวยการแลกเปล่ียนท่ีจะสรางความพึงพอใจ
ใหแตละบุคคลและบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ  จากความหมายน้ีจะเห็นวา  การตลาดเปนการ
ตอบสนองความตองและสรางความพึงพอใจโดยใชกิจกรรมการตลาดในทุกรูปแบบและขยายจากสินคา 
บริการ  เปนองคกรและเหตุการณตางๆ  ดวย ( สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543 ) 
 
 2.2  สวนประสมทางการตลาด 
    การดําเนินงานทางการตลาดมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตางๆตอการกําหนดหรือวางแผน
การตลาด และมีองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงานทางการตลาดซ่ึงเปนปจจัยท่ีควบคุมได 
ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย  การกําหนดราคาและการสงเสริมการตลาด เรียกวา            4 
‘ P เพื่อสามารถตอบสนองผูบริโภค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                   1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ตัวสินคา เปนปจจัยแรกในการเสนอขาย  อาจเปนสินคา 
ความคิด บริการ เปนตน  ซ่ึงมีการศึกษาลักษณะผลิตภัณฑ ตัวแบบ วงจรผลิตภัณฑ  เปนตน 
                  2)  การจัดจําหนาย (Place or distribution)  การจัดจําหนายมี 2    สวน คือ  ชองทางการ
จําหนายเนนชนิดการการจําหนายวาใชวิธีการใดในการขายแกผูบริโภคโดยตรงหรือผานคนกลาง สถาบัน  
และการจัดกิจกรรมการจําหนาย คือ การแจกจาย การขนสง การจัดเก็บรักษา เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย 
               3) การกําหนดราคา  (Price) เปนการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมในการนําเสนอขาย ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือในการแขงขันท่ีสําคัญ 
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             4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนกระบวนการติดตอส่ือสารไปยังตลาดเปาหมาย  
เพื่อบอกใหลูกคาทราบวาผลิตภัณฑนั้นท่ีเสนอขายมีอะไรบาง เพื่อเตือนความทรงจําเกี่ยวกับตัวผูบริโภค 
โดยศึกษาถึงกระบวนการติดตอส่ือสาร สวนผสมทางการสงเสริมการตลาดประกอบดวย   
            -  การขายโดยใชพนักงาน เปนแบบเผชิญหนากัน   
           -  การโฆษณา โดยใชส่ือตางๆ เพื่อตองการกระจายสินคาในวงกวาง 
           -  การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมที่ชวยพนักงานขายและการโฆษณา เปนการกระตุน
ผูบริโภคใหเกิดความตองการสินคา โดยใชวิธีการแสดงสินคา แลก แจก และแถม เปนตน 
           - การเผยแพรประชาสัมพันธ เปนการสรางภาพพจนกิจการเพ่ือสรางการยอมรับแกสังคม 
ตอมามีแนวคิดการตลาดสมัยใหมท่ีเนนสวนผสมทางการตลาด ประกอบดวย 

1) ความตองการของผูบริโภค (Consumers needs and wants)  
2) ตนทุนในการจัดหาส่ิงท่ีมาสนองความตองการ  คือ ราคา  โดยคิดเปนตนทุนในการ

จายรวมท้ังคาเสียเวลาของผูซ้ือท้ังหมด โดยพิจารณาในมุมมองของผูซ้ือ 
3) ตองการความสะดวกในการซ้ือ (convenience) เชน วิธีการขายตรง การเสนอ             

แคตตาลอก การเสนอผานคอมพิวเตอร   เปนตน 
4) การใชเคร่ืองมือส่ือสารในการสงเสริมการตลาด 

 
 2.3 สภาพแวดลอมทางการตลาด  
 สภาพแวดลอมทางการตลาด เปน ปจจัยท่ีควบคุมไมไดในการตลาด  ประกอบดวย 

1) สภาพทางสังคมวัฒนธรรม  เชน  ศีลธรรมจรรยา  ศาสนา  การใชเวลาวาง  แฟช่ัน 
2) สังคม คือ ตัวบุคคลแตละคน โดยเนนพฤติกรรมของคน โดยพิจารณาจากสภาพ 

ครอบครัว  กลุมอางอิง เชน เพื่อรวมงาน เพื่อนสนิท  ช้ันทางสังคม  การโยกยายประชากร 
3) สภาพการเมืองและกฎหมาย  เชน  ทัศนคติภาครัฐ ไดแก นโยบาย การตัดสินใจของรัฐ  

บรรยากาศทางการเมือง  บทบัญญัติทางกฎหมายและขอหามทางการเมือง  เปนตน 
4) เศรษฐกิจ  เชน  รายไดประชาชาติ  การใชจายของผูบริโภคซ่ึงเปนรายไดของผูซ้ือเปน

ปจจัยกําหนดในการซ้ือท่ีสําคัญ   
5) เทคโนโลยี  เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ 
6) สภาพการแขงขัน  
7) ทรัพยากรและวัตถุประสงคขององคการธุรกิจ  ไดแก  ความม่ันคงทางการเงิน  

ความสามารถดานการผลิต  ทําเลที่ต้ัง การเปนท่ียอมรับของมหาชน บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ทัศนคติของ
ผูบริหาร  เปนตน 
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 2.4  หนาท่ีทางการตลาด 
                   หนาท่ีทางการตลาดเปนกิจกรรมที่ทําใหการประกอบกิจกรรมตางๆผลิตออกมาใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค  ประกอบดวย 

1) หนาท่ีเก่ียวกับสินคา   ประกอบดวย 
              - การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ  

             - การซ้ือ เกี่ยวของกับการหาความตองการของการซ้ือ การเลือกแหลงซ้ือ  การ
พิจารณาความเหมาะสมของสินคา  การเจรจาขอตกลงเง่ือนไขในการซ้ือ   

 - การขาย ไดแก การสรางอุปสงค การแสวงหาผูซ้ือ การเจรจาในการโอนกรรมสิทธ์ิ 
การกําหนดนโยบายในการขาย 

 - การจัดมาตรฐานและระดับช้ันผลิตภัณฑ โดยแบงเปนเกรดของสินคา   ขนาดสินคา 
คุณภาพสินคา 

  2) หนาท่ีในการจัดจําหนาย  เกี่ยวของกับเร่ืองตอไปนี้ 
       - การขนสง 
       - การเก็บรักษาสินคา 

 3)  การอํานวยความสะดวก  ไดแก 
     -  การเงิน 
     -  การเส่ียงภัย 
    -  การหาขอมูลทางการตลาด   
 

 2.5 พฤติกรรมการซ้ือ 
                    2.5.1 ความหมาย 
 พฤติกรรมการซื้อ   เปนพฤติกรรมหนึ่งของผูบริโภค หมายถึง  การกระทําข้ันสุดทายของ
ผูบริโภคในการซ้ือสินคาเพื่อนําไปใชสวนตัว  (สุดาพร กุณฑลบุตร , 2557 )   
 พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการท่ีเกี่ยวกับการคนหาขอมูล การซ้ือ การใชการ
ประเมินผลในสินคาหรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคนี้ สามารถจําแนก ไดดังนี้ 
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1. ตองมีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ดวยการเดินทางไปจับจายหาซ้ือและใช
สินคาหรือบริการตามความตองการของบุคคล 
 2.พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการเปดรับส่ือ การพิสูจนความ
ตองการ การตรวจสอบ การแสวงหาขาวสาร การจับจาย และการพูดคุยเพื่อคนหาคํายืนยัน 
 3.บุคคลท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริโภคคนสุดทายท่ีเปนครอบครัวแมบาน หรือ
ซ้ือไปเปนของขวัญใหแกบุคคลอ่ืน 
 2.5.2 ลักษณะการประเมินการซ้ือ การแลกเปล่ียนทรัพยากรของผูบริโภค 
               ลักษณะการประเมินการซ้ือของผูบริโภค    ท่ีตองประเมินในท่ีนี้คือ พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงมีพื้นฐาน  5 ประการ  ดังนี้ 
 1) ผูบริโภคจะซ้ือหรือไมซ้ือ กอนทําการผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการ ตอง
สํารวจตลาดกอนวาผูบริโภคตองการมากนอยเพียงใดกอนผลิต การจัดจําหนายตองสรางแรงกระตุนใน
การซ้ือ ท้ังนี้อาจใชการโฆษณาถึงเหตุผลของความจําเปนตองใช คุณภาพและราคาเหมาะสมมากนอย
เพียงใด สินคาท่ีเสนอควรเปนสินคาหรือบริการที่เฉพาะตัวของลูกคาเทานั้นจะชวยกระตุนได 
 2) ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการอะไร นักการตลาดจะตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
แตละกลุม เพื่อใหทราบถึงปญหา ความตองการท่ีแนชัด  พรอมกับผลิตหรือสรรหาสินคาหรือบริการมา
เสนอขาย  เพื่อใชแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการนั้น    โดยการสรางความพึงพอใจและ
ผลประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับใหมากท่ีสุด 
 3) ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการจากท่ีไหน นักการตลาดตองทราบพฤติกรรมของ
ลูกคาแตละประเภท มีพฤติกรรมการเลือกหาซ้ือสินคาอยางไร โดยท่ัวไปผูบริโภคจะหาซ้ือสินคา 
Convenience Goods ในบริเวณใกลท่ีพักอาศัย สินคา Shopping Goods ผูบริโภคจะเปรียบเทียบใน
คุณภาพ ราคา กอนตัดสินใจซ้ือ นักการตลาดควรต้ังรานคาอยูใกล ๆ กันเปนกลุม สวนสินคา Special 
Goods นักการตลาดควรเนนท่ีความหายากหรือมีลักษณะท่ีพิเศษไปจากสินคาอ่ืนๆ โดยท่ัวๆ ไป จน
ผูบริโภคยอมเสียเวลาแสวงหาสถานท่ีซ้ือ 
 4) ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการเม่ือไร ส่ิงท่ีนักการตลาดจะตองตัดสินใจใหไดวา 
สินคาท่ีขาย ผูบริโภคซ้ือและใชเม่ือไร ท้ังนี้อาจเปนเทศกาล ฤดูกาล และตามโอกาสซ้ือ 

5 ) ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการโดยวิธีใด การซื้อสินคาของผูบริโภคมักข้ึนอยูกับ
สภาพเศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย ความใหมสดในสินคา เชน สภาพเศรษฐกิจไมดี ผูบริโภคมักซ้ือดวย
เงินผอนมากกวาเงินสด สวนความสะดวกสบายผูบริโภคมักซ้ือสินคาดวยเงินสด และซ้ือในปริมาณมาก 
ๆ เพื่อใหไดสวนลดและประหยัดคาขนสง อีกท้ังไมตองทําสัญญาใหยุงยาก การซ้ือเพื่อ ใหไดของใหมสด
มักซ้ือจากแหลงผลิตโดยตรง อีกท้ังราคามักจะถูกกวาผานพอคาคนกลาง 
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 2.5.3 การแลกเปล่ียนทรัพยากรของผูบริโภค การแลกเปล่ียนเกิดจากนักธุรกิจตองการจะ
ขายสินคาหรือบริการของตน สวนผูบริโภคก็ตองการสินคาหรือบริการเพื่อมาใชแกปญหาหรือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค การแลกเปล่ียนของผูบริโภคไมใชใชเงินเพียงแตอยางเดียว แตจะ
ใชเวลา ความรูความเขาใจดังตอไปนี้ 
                        1) เงินท่ีนํามาใชจาย เพื่อซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภคนี้ รวมถึงรายได ทรัพยสมบัติ 
เครดิต ความม่ันใจในรายไดของผูบริโภคดวย ซ่ึงประกอบดวย  1.1)  ความม่ันใจในรายไดของผูบริโภค 
เกิดจากความคาดหมายในรายไดอันมาจากความม่ันคงในอาชีพ 1.2)รายไดเปนตัวกําหนดอํานาจซ้ือของ
ผูบริโภค ถามีรายไดมากตองการส่ิงอํานวยความสะดวกมากข้ึน และถามีรายไดนอย ผูบริโภคตองการ
เฉพาะส่ิงท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตเทานั้น ทรัพยสมบัติ เกิดจากทรัพยสิน หักดวยหน้ีสินท้ังหมด สวนท่ี
เหลือเปนทรัพยสมบัติ สามารถนําไปใชจายในการแสวงหาดอกเบี้ย หรือใชจายไปกับเครื่องตกแตงบาน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณการบันเทิง การทองเท่ียว การใชจายประเภทนี้จะมีมากกวาบุคคลท่ีมีฐานะต่ํา
กวา    1.3) เครดิต เปนหลักฐานท่ีเช่ือถือไดท่ีใชทางการเงิน มักประกอบดวยความท่ีมีช่ือเสียง มีเกียรติยศ 
มีบุญบารมี มีตําแหนงท่ีสูงศักดิ์ ส่ิงตางๆ เหลานี้ สามารถนํามาใชในการซ้ือหาสินคา หรือบริการได
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เครดิตจึงมีตนทุนท่ีจะตองนํามาหักกับทรัพยากร 
                     2)  เวลา มีความสําคัญตอการจับจายใชสอยของผูบริโภคมากข้ึน ท้ังนี้เพราะเวลาสวน
ใหญของผูบริโภคตองไปใชกับการทํางาน การเดินทาง การใชชีวิตนี้เรียกวา การดําเนินชีวิตของมนุษย  
เรียกวา  “Life Style”  ปจจุบันคาครองชีพสูงข้ึน ผูบริโภคตองทํางานมากข้ึน เวลาพักผอนจึงนอยลง นัก
ธุรกิจจึงหาโอกาสขายสินคาหรือบริการในชวงเวลาส้ันๆ ดวยการปรับกลยุทธการใหขาวสาร หรือการ
โฆษณา ใหเปนเสมือนการใหความบันเทิงแกผูบริโภคไปในตัวดวย สินคาท่ีผูบริโภคตองใชเวลาในการ
ซ้ือประกอบดวย 2.1) ใชเวลามากหรือใชตลอดเวลา กับการซ้ือสินคาหรือบริการนั้นๆ สวนใหญเปนการ
ซ้ือบริการเพื่อการพักผอนมากกวา เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนกีฬา ทองเท่ียว ฯลฯ มักเปนไปตามความพึง
พอใจของผูบริโภคแตละบุคคล 2.2)  ใชเวลานอยกับการซ้ือสินคา เพื่อเพิ่มเวลาพักผอนของผูบริโภคมาก
ข้ึน ดวยการซ้ือสินคาจากพนักงานขายท่ีขายตามบาน ขายทางอินเตอรเน็ต ขายทางจดหมายขาย หรือซ้ือ
สินคาท่ีอยูใกลบาน     
                       3) ความรูความเขาใจ มักเกี่ยวของกับขาวสารของผูบริโภคที่เก็บไวในความทรงจํา หรือ
ความเขาใจท่ีบรรจุไวในความทรงจํา ความรูจึงประกอบดวยขอเท็จจริงกับความเขาใจท่ีจะนําขอเท็จจริง
ไปใช ขอเท็จจริงเกิดจากความเช่ือของบุคคลในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เชนเช่ือวา คนท่ีมีการศึกษาสูงตองเปนคนดี 
จากความเช่ือนี้นักการตลาด นําไปใชกับผูบริโภคดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
                            3.1) การวิเคราะหภาพพจนของสินคาหรือบริการ ความเช่ือ (Beliefs) ของผูบริโภคเปน
ตัวกําหนดภาพพจนของกิจการและสินคา นักการตลาดจะวางตําแหนงสินคาหรือบริการ โดยตรวจสอบ
ความเชื่อของผูบริโภค  เกี่ยวกับความรูในดานคุณสมบัติทางวัตถุของผูบริโภค การตรวจสอบและให
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ผูบริโภคเปนผูตอบแบบสอบถามในคุณสมบัติท่ีผูบริโภคสนใจ ท้ังนี้อาจเปนการตรวจสอบการใหบริการ
หรือเกี่ยวกับตัวสินคาก็ได 
                             3.2) วิเคราะหความรูตัวของผูบริโภค โดยใหผูบริโภคหวนระลึกถึงสินคาหรือตรายี่หอ
ใดยี่หอหนึ่ง ท่ีผูบริโภคจําได เชน ขอใหทานชวยระบุตราย่ีหอสินคา ท่ีใชในชีวิตประจําวันของทานมี
อะไรบาง 
  3.3) วิเคราะหการนึกเห็นภาพสินคาผิดของผูบริโภคเปนการคนหาขอบกพรอง
ของกิจการในการใหขาวสารขอมูล จนทําใหผูบริโภคมีความรูท่ีผิดไปจากขอเท็จจริง โดยหาทางแกไข
เพื่อไมใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
  3.4) การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับสินคาและราคาของผูบริโภคดังท่ีกลาวมาแลววา
ความรูความเช่ือกับภาพพจนของสินคาหรือบริการ มีความสัมพันธกัน ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ความรู
ท่ีนักการตลาดควรตรวจสอบคือ คําศัพทท่ีเกี่ยวกับ สินคา ตราสินคา ลักษณะจําพวก ขนาด และราคาของ
สินคา โดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีจะใชราคาแบบใดน้ัน จะมีผลตอเม่ือผูบริโภคมีความรูเร่ืองราคาของ
สินคาในตรานั้นๆ เปนอยางดี การเปล่ียนแปลงราคาของนักการตลาดจึงจะเกิดผล 

3.5) วิเคราะหความรูเกี่ยวกับการซ้ือสินคาของผูบริโภค นักการตลาดจะตอง
ทราบวาผูบริโภคของตนซ้ือสินคาหรือบริการที่ไหนและซ้ือเม่ือใด ท้ังนี้จะไดวางแผนในการหาทําเลที่ต้ัง
จําหนายสินคา หรือสามารถกําหนดการสงเสริมการตลาดได โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการซ้ือกันมาก ๆ เชน
ในชวงเทศกาล หรือฤดูกาล 

3.6) วิเคราะหความรูเกี่ยวกับการใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค คือใชสินคา
อยางไร มีอุปกรณเสริมอะไรบาง ท่ีจะทําใหสินคาทํางานไดสมบูรณยิ่งข้ึน การมีความรูนี้มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือซ่ึงมีลักษณะ คือ 3.6.1.) ผูบริโภคจะไมเห็นความสําคัญ หรือไมตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีความรู
ไมเพียงพอหรือขาดขาวสารท่ีสําคัญ และ 3.6.2 ) ผูบริโภคจะไมซ้ือสินคาท่ีมีขาวสารไมครบถวนบริบูรณ 
ท้ั ง นี้ เ พ ร า ะ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ ดั ง ก ล า ว  จ ะ มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง เ กิ ด ข้ึ น นั่ น เ อ ง 
(https://doctemple.wordpress.com/2017/01/23)  
 
 2.5.4 แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค (model of consumer behavior) 
                               2.5.4.1 แบบจําลองกลองดํา (Black Box) 
                                      ฟลิป คอตเลอร (Kotler อางถึงใน สวนตัว  (สุดาพร  กุณฑลบุตร , 2557) ได
อธิบายแนวคิดนี้โดยมีการพิจารณาออกเปน 
                                    1) ส่ิงกระตุนทางการตลาดและส่ิงกระตุนอ่ืนๆ  (marketing and other stimuli ) 
ไดแก  สวนผสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา  การวางจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย 
ปจจัยกระตุนอ่ืนๆ  ไดแก เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม 
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                                  2) กลองดําของผูซ้ือ ประกอบดวยลักษณะผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของ
ผูซ้ือ 
                                  3) การสนองตอบของผูซ้ือ   ไดแก การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตรา
สินคา การเลือกผูจัดจําหนาย เวลาท่ีซ้ือและจํานวนท่ีซ้ือ 
                               ลักษณะตัวแบบเร่ิมจากพิจารณาปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนประกอบดวยปจจัย
ทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา การวางจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย และปจจัยกระตุนท่ี
อ่ืนท่ีแวดลอม ไดแก  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม 
                              กลองดํา หมายถึง ลักษณะท่ีประกอบเปนมนุษยแตละคน ประกอบดวย
ลักษณะทางบุคลิกภาพ  เปนการแสดงออก ทัศนคติ และกระบวนการตัดสินใจของแตละคน โดยผานการ
เรียนรูทางสังคม ซ่ึงสะสมต้ังแตเด็กจนโตและสงผลไปยังข้ันตอนการตอบสนองตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค การตัดสินใจซ้ือเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการการบริโภค โดยผานการกระตุนทาง
การตลาดและอ่ืนๆ 
 
แบบจําลองดังกลาว แสดงดงัแผนภูมิท่ี 1 
Marketing and other stimuli 
Marketing 
-product 
-price 
-place 
-promotion 

Others 
-Economic 
-Technological 
-Political 
-Cultural 

   
 
 
 
แผนภูมิท่ี   1   แบบจําลองกลองดํา 
ท่ีมา:   สุดาดวง กุณฑลบุตร. (2557). หลักการตลาด...สมัยใหม.พิมพคร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 75. 
 
               2.5.4.2 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคเนนท่ีความเกี่ยวของตอตัวสินคา 

Buyer’s Black Box 
 
-Buyer              
-Buyer 
 
Characteristics Decision 
                          process 

Buyer Responses 
-product choice 
-brand choice 
-dealer choice 
-purchase timing 
-purchase amount 
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                                แนวคิดนี้ พฤติกรรมการบริโภคหมายถึงการกระทําและกระบวนการตัดสินใจ
ของคนแตละคนในการคนหา ประเมิน จัดหา และใชผลิตภัณฑ  โดยมุงเนนการใหความสําคัญหรือ
เกี่ยวของกอนตัดสินใจซ้ือ  การพิจารณาเปนผลมาจาก 
                                1) ปจจัยทางจิตวิทยาของบุคคล   เชน การจูงใจ  การรับรู การเรียนรู  ทัศนคติ และ
อ่ืนๆ 
                                2) ปจจัยทางสังคม เชน กลุมอางอิง  และครอบครัว 
                  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงความเก่ียวของ ไดแก ผลิตภัณฑ  สถานการณ  
พฤติกรรมการซ้ือ ความสนใจท่ีตอเนื่องอารมณ 
                   2.5.4.3 แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค ตามทฤษฎีส่ิงเรา (stimuli) และการ
ตอบสนอง (response) หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ วา S-R theory ทฤษฎีนี้มาจากผลของการสังเกตและทดลองของ
นักจิตวิทยาหลายทาน เชน Pavlov, John Watson, Clark Hull และ Edward Tolmen            เปนตน 
                                ส่ิงเรา (stimuli) ในทางการตลาด  จําแนกเปน 2 ประเภท คือ ส่ิงเราทางการตลาดกับ
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบริโภค  โดย ส่ิงเราทาง
การตลาด ไดแก  สวนประสมทางการตลาดหรือ 4'Ps อันไดแกผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
และการสงเสริมการตลาดน่ันเอง  สวนส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ทางการตลาด ท่ีอยูอยูลอมรอบผูบริโภคไดแก 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย และวัฒนธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค    ส่ิงเราเหลานี้นับเปนตัวนําเขาหรือ input ท่ีจะเขาไปยังกลองดําของผูบริโภค และสงผลใหมี
การตอบสนองออกมาเปน output 
                                กลองดํา (black box) คํานี้เปนนามธรรม โดยสมมติวากลองดําเปนท่ีรวมเอาปจจัย
ตางๆ ท่ีวานี้ไดแก วัฒนธรรม สังคม ลักษณะ สวนบุคคล และลักษณะทางจิตวิทยาของผูบริโภคแตละ
คนเอาไว นอกจากนี้ในกลองดํายังมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือดวย ส่ิงเราเม่ือมาถึงกลองดําจะถูกปจจัย
ตาง ๆ ดังกลาวตกแตงขัดเกลาแปรรูปออกมาเปนการตอบสนอง ถาการตอบสนองเปนไปในทางบวก 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือทํางาน จนกระท่ังมีการซ้ือเกิดข้ึนตามมา ถาตอบสนองเปนไปในทางลบ 
ผูบริโภคจะไมซ้ือ 

                  การตอบสนอง (response) เปนผลลัพธจากอิทธิพลของปจจัยและกลไกการทํางาน
ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูในกลองดําของผูบริโภค ถาการตอบสนองเปนไปในทางบวก จะ
สังเกตเห็นผูบริโภคไปเลือกผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือ เลือกตราผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือ   เลือกรานคาท่ีจะซ้ือ เลือก
จังหวะเวลาท่ีจะซ้ือ และเลือกจํานวนท่ีจะซ้ือ เปนตน 

  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคตาม S-R theory   แสดงดังแผนภูมิท่ี 2 
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2.5.5 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค  
1)  ปจจัยทางวัฒนธรรม (cultural factors) เปนปจจัยท่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ

ผูบริโภคไดกวางขวางท่ีสุด ลึกลํ้าท่ีสุด ซ่ึงแบงยอยออกเปนวัฒนธรรมหลัก (core culture) และ                     
อนุวัฒนธรรม (subculture) และช้ันทางสังคม (social class) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
                           1.1)วัฒนธรรมหลัก เปนส่ิงท่ีมีอยูในทุกกลุมหรือในทุกสังคมของมนุษย และเปนตัว
กอใหเกิดคานิยม การรับรู ความอยากได ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย ส่ิงเหลานี้เม่ือเกิดข้ึนจะถายทอด
ใหแกกันและกัน   ดวยเหตุท่ีแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมหลักเปนของตนเอง ผลก็คือพฤติกรรมการซ้ือ
ของมนุษยในแตละสังคมจะแตกตางกัน 

1.2) อนุวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุมยอยท่ีรวมกันเขาเปนสังคม
กลุมใหญ    อนุวัฒนธรรมจําแนกเปน 4 ลักษณะ คือ 

                  -อนุวัฒนธรรมทางเช้ือชาติ (ethnic subculture)  
                  -อนุวัฒนธรรมตามทองถ่ิน (regional subculture)  
                  -อนุวัฒนธรรมทางอายุ (age subculture)  
                 -  อนุวัฒนธรรมทางอาชีพ (occupational subculture) 

1.3) ชั้นทางสังคม หมายถึง คนจาํนวนหน่ึงท่ีมีรายได อาชีพ การศึกษา หรือชาติ
ตระกูลอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเหมือนกนั ช้ันทางสังคมของผูบริโภคท่ีอยูในสังคมมีลักษณะ 
ดังนี ้
 - ผูบริโภคท่ีอยูในช้ันเดยีวกนัมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเหมือนกนั 
                           - สถานภาพของผูบริโภคจะสูงหรือตํ่า สวนหนึ่งข้ึนอยูกับวาจะถูกจัดกลุมอยูในช้ัน
ทางสังคมระดับใด 
 - ช้ันทางสังคมของผูบริโภคถูกจัดกลุมและลําดับความสูงตํ่าโดยตัวแปร
หลายตัว เชน อาชีพ รายได ความม่ังค่ังรํ่ารวย การศึกษา และคานิยม เปนตน 
 -บุคคลอาจมีการเคล่ือนไหลจากช้ันทางสังคมช้ันหนึ่งหนึ่งไปยังช้ันอ่ืน ๆ ได 
ท้ังเล่ือนข้ึนและเล่ือนลง 

2) ปจจัยทางสังคม (social factors) ปจจัยทางสังคมท่ีสงอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภคมีมากมาย เชน กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพในสังคม เปนตน 

o กลุมอางอิง (reference group) กลุมอางอิงของผูบริโภคคนใด หมายถึง กลุม
บุคคลซ่ึงผูบริโภคคนน้ัน ยึดถือหรือไมยึดถือเอาเปนแบบอยางในการบริโภคหรือไมบริโภคตาม โดยท่ี
ผูบริโภคคนนั้นจะเปนสมาชิกของกลุมหรือไมก็ได 
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o ครอบครัว (family) สมาชิกในครอบครัวหนึ่ง ๆ ประกอบดวยพอแม และลูก 
สมาชิกแตละคนในครอบครัวมีอิทธิพลอยางสําคัญในพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค และยังมีผลการวิจัย
ท่ียืนยันวาครอบครัวเปนองคกรซ้ือท่ีสําคัญท่ีสุดในสังคม 

o บทบาทและสถานภาพของบุคคล (role and status) สถานภาพ หมายถึง ฐานะ 
ตําแหนงหรือเกียรติยศของบุคคลท่ีปรากฏในสังคม สวน บทบาท หมายถึง การทําตามหนาท่ีท่ีสังคม
กําหนดไว ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมหลายหนวย บุคคลทุกคนยอมมีสถานภาพไดหลายอยาง มาก
บางนอยบาง เชน เปนพอ เปนแม เปนลูก เปนรัฐมนตรี เปนนักการเมือง เปนปลัดกระทรวง เปน
นายตํารวจ เปนนายธนาคาร เปนนักศึกษา ฯลฯ สถานภาพเปนส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมหนึ่ง ๆ กําหนดข้ึน
เปนบรรทัดฐานสําหรับกระจายอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และสิทธิ ตาง ๆ ใหแกสมาชิก  

3)  ปจจัยสวนบุคคล (personal factors) ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคท่ีสําคัญ ๆ ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได รูปแบบ
การดําเนินชีวิต บุคลิกภาพและมโนทัศนท่ีมีตอตนเอง 

o อายุ  (age) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหรือตัดสินใจบริโภคของบุคคลยอม
แปรเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ียังมีชีวิตอยู ขณะอยูในวัยทารกหรือวัยเด็ก พอแมจะเปนผูตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑมาใหบริโภคเกือบท้ังหมด เม่ืออยูในวัยรุนบุคคลจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑดวนตนเองใน
บางอยาง โดยเฉพาะเม่ืออยูลับหลังพอแมเขาสูวัยผูใหญมีรายไดเปนของตนเอง อํานาจในการตัดสินใจซ้ือ
จะมีมากท่ีสุด ตอเม่ือเขาสูวัยชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ เชน ญาติพี่นอง บุตรหลาน จะหวนกลับ
เขามาอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออีก 

o วัฏจักรชีวิตครอบครัว (family life cycle) หมายถึง รอบแหงชีวิตครอบครัว 
นับต้ังแตการเร่ิมตนชีวิตครอบครัวไปจบลงท่ีการส้ินสุดชีวิตครอบครัว แตละชวงของวัฏจักรชีวิต
ครอบครัวผูบริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป วัฏจักรชีวิตครอบครัวของ
บุคคลแบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 

1. ระยะท่ียังเปนหนุมสาวและโสดแยกตัวจากบิดามารดามาอยูอยางอิสระ  
2. ระยะท่ีกาวเขาสูชีวิตครอบครัว  
3. ระยะท่ีกอกาํเนิดและเล้ียงดูบุตร 
4. ระยะท่ีบุตรแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม 
5. ระยะส้ินสุดชีวิตครอบครัว 
o อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทําใหตอง

บริโภคผลิตภัณฑแตกตางไปจากผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เชน นักธุรกิจท่ีตองใชความคิดอยูตลอดเวลา หาก
ขับรถดวยตนเองอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหตองบริโภคบริการของพนักงานขับรถ พนักงานสงเอกสาร
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ตองการความคลองตัวในการปฏิบัติงานหากใชรถยนตยอมบังเกิดความลาชาเพราะการจราจรติดขัด จึง
ตองบริโภครถจักรยานยนต เปนตน 

o รายไดสวนบุคคล (Personal income) รายไดสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพล
ตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือ ไดแก รายไดสวนบุคคลท่ีถูกหักภาษีแลว (Disposable income) 
หลังจากถูกหักภาษี ผูบริโภคจะนําเอารายไดสวนหนึ่งไปเก็บออมไวและอีกสวนหนึ่งไปซ้ือผลิตภัณฑอัน
จําเปนแกการครองชีพเรียกวา Disposable income และรายไดสวนนี้นี่เองท่ีผูบริโภคจะนําไปซื้อสินคา
ประเภทฟุมเฟอย 

o รูปแบบการดําเนินชีวิต (life styles) รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลใด หมายถึง 
พฤติกรรมการใชชีวิต ใชเงิน และใชเวลา ของบุคคลคนนั้น ซ่ึงแสดงออกมาใหปรากฏซํ้า ๆ กัน ในส่ีมิติ
ตอไปนี้ คือ มิติทางดานลักษณะประชากรท่ีประกอบกันเขาเปนตัวคนคนนั้น (demographics) กิจกรรมท่ี
เขาเขาไปมีสวนรวม (activities) ความสนใจท่ีเขามีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (interest) และความคิดเห็นท่ีเขามีตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (opinion) มิติท้ัง 3 อยางหลังนี้ มักนิยมรียกวา AIO Demographics 

o ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological factors) ท่ีสงอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดแก การจูงใจ (motivation) การรับรู (perception) การเรียนรู (learning) ความ
เช่ือและทัศนคติ (beliefs and attitudes) 

 การจูงใจ โดยท่ัวไป หมายถึง การชักนําหรือการเกล้ียกลอมเพื่อใหบุคคลเห็น
คลอยตาม ส่ิงท่ีใชชักนําหรือเกล้ียกลอมเรียกวาแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึงพลังท่ีมีอยูในตัวบุคคลแลว 
และพรอมท่ีจะกระตุนหรือช้ีทางใหบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบุคคล
นั้น  การซ้ือผลิตภัณฑใดๆ  ผูบริโภคตองมีแรงจูงใจในการซ้ือ ซ่ึงมีหลายลักษณะ  ท่ีกลาวถึงมากท่ีสุด คือ 
แรงจูงใจในการซ้ือดวยอารมณ  และซ้ือดวยเหตุผล  ผูบริโภคไมคอยพิจารณา 

o  การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศหรือส่ิงเราเขามาจัด
ระเบียบและทําความเขาใจ โดยอาศัยประสบการณเปนเคร่ืองมือ จากน้ันจึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง การที่
ผูบริโภคสองคนไดรับส่ิงเราอยางเดียวกัน และตกอยูภายใตสถานการณเดียวกัน แตมีปฏิกิริยาตอบสนอง
แตกตางกัน เปนเพราะการรับรูนี่เอง นักการตลาดพึงเขาใจวาในชีวิตประจําวันของผูบริโภคจะตกอยู
ทามกลางส่ิงเรามากมาย และผูบริโภคสามารถจะเลือกรับได สามารถจะบิดเบือนได และสามารถท่ีจะ
เลือกจดจําเอาไวได การสงส่ิงเรา (เชน การโฆษณา) ออกไป จึงตองโดดเดน ชัดเจน และจํางาย จึงจะทํา
ใหผูบริโภคมีปฏิกิริยาตอบสนองไปในทางท่ีประสงค 

o การเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดมี
ประสบการณ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมผูบริโภคหากมีประสบการณมาแลววาผลิตภัณฑใด
สามารถตอบสนองความตองการหรือสรางความพอใจใหแกความอยากไดของเขาไดดี เม่ือตกอยูในภาวะ
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ท่ีความตองการหรือความอยากไดอยางเดิมแสดงอิทธิพลออกมาอีก ผูบริโภคจะซ้ือผลิตภัณฑเดิมไป
บริโภคอีก 

o ความเชื่อและทัศนคติ ความเช่ือเปนลักษณะท่ีแสดงถึงความรูสึกนึกคิดท่ีจะเปนไป
ได อันเปนจุดมุงหมายที่มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงจะเปนความจริงหรือไมจริงก็ได ความเชื่อนี้อาจเกิดจาก
ความรู ความคิดเห็น หรือศรัทธา ก็ได และอาจมีอารมณความรูสึก หรือความสะเทือนใจ เขามาเกี่ยวของ
หรือไมก็ได   ความเชื่อ เปนตัวกอใหเกิดจินตภาพของผลิตภัณฑข้ึนในหมูผูบริโภค ถาหากผูบริโภคมี
ความเช่ือผิด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ยอมเปนหนาท่ีของนักการตลาดท่ีจะรณรงคเพื่อแกไขความเช่ือให
ถูกตองดวยกลวิธีตางๆ 

o ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเขาใจ ความคิดเห็น ความรูสึก และทาทีของ
บุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงมีอิทธิพลตอการแสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจแสดงออกในทางเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยก็ได ทัศนคติท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้น มีธรรมชาติท่ีคอนขางเปล่ียนแปลงยาก แทนท่ี
จะเปล่ียนทัศนคติ นักการตลาดจึงควรใชวิธีปรับขอเสนอใหสอดคลองกบัทัศนคติแทน 

นักการตลาดถาสามารถทําใหผูบริโภคมีความเชื่อวา ผลิตภัณฑของตนมีคุณภาพ
ดีเดนกวาผลิตภัณฑของคูแขงขัน ถาสามารถทําใหผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑของตนได 
ผลิตภัณฑนั้นยอมมีจินตภาพท่ีดีอยูในหัวใจของผูบริโภค โอกาสที่ผลิตภัณฑจะขายไดยอมมีมากดวย 
                   กลาวโดยสรุป  นักการตลาดควรศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของตลาดเปาหมายและ
ปจจัยท่ีเกี่ยวของของผูซ้ือ  ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ไดแก  

 ปจจัยดานลักษณะเฉพาะบุคคล  เชน  เพศ  อายุ รายได  อาชีพ  ความคิดเห็นซ่ึงมี
คุณลักษณะเฉพาะของกลุม ท่ีมีความแตกตางกัน      

 ปจจัยดานจิตวิทยา   ประกอบดวย    
ความตองการและแรงจูงใจ  การรับรูและขอมูลขาวสารท่ีเสนอตอผูซ้ือเพื่อกระตุน

แรงจูงใจ   โดยผูผลิตและผูจําหนายตองกระทําใหคนเห็นซํ้าๆ และปรากฏอยูเสมอ ซ่ึงจะสงผลใหคน
จดจําโดยไมรูตัวและจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือในระยะยาว     

ทัศนคติ การเรียนรูและความคิดเห็นตอตนเอง เชน ความอยากเดน  การไดรับการ
ยอมรับ  เม่ือไดซ้ือสินคานั้นๆ     

 ปจจัยดานสังคม ไดแก ครอบครัว ซ่ึงเปนผูใกลชิดท่ีสุดนับต้ังแตเกิดซ่ึงจะมี
อิทธิพลจากการเล้ียงดู  รูปแบบการดํารงชีวิตซ่ึงจะหลอหลอมใหบุคคลมีพฤติกรรมเม่ือเติบโตข้ึน  กลุม
อางอิงอ่ืนๆใน สังคมนอกจากครอบครัว  เชน  โรงเรียน  เพื่อน สถานท่ีทํางานและเพื่อนรวมอาชีพ  
รวมท้ังวัฒนธรรมขอสังคม (สุดาดวง  เรืองรุจิระ,  2549)   ปจจัยดังกลาวลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือของผูบริโภค  
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 ตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีสําคัญ  คือ สวนผสมทางการตลาด  ไดแก  
ตัวผลิตภัณฑหรือสินคา  ชองทางการจําหนายแกผู ซ้ือ   การกําหนดราคาสินคา  และการสงเสริม
การตลาด ท้ังนี้จะเปนท้ังจากพฤติกรรมการกระตุนและการตอบสนองในการซ้ือ โดยพฤติกรรม การซ้ือมี
กระบวนการต้ังแตกอนการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจซ้ือและการประเมินผลหลังการซ้ือ  นอกจากนี้ใน
กระบวนการซ้ือยังเกี่ยวของกับบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการซ้ือ ไดแก          ผูริเร่ิมแนวคิด  หมายถึง  
ผูเสนอสินคา   ซ่ึงอาจจะเปนท้ังผูซ้ือเองหรือไมใชก็ได  ผูมีอิทธิพล ไดแก ผูมีอํานาจชักชวน  ใหเกิดการ
ซ้ือ  ซ่ึงอาจเปนผูซ้ือเองหรือไมใชก็ได  ผูตัดสินใจซ้ือและผูซ้ือสินคา และผูใชสินคา  ท้ังนี้ใน
กระบวนการซ้ืออาจจะเปนคนเดียวท่ีซ้ือหรือบุคคลหลายคนท่ีมีสวนรวมในการซ้ือนั้น 
                   การศึกษาความตองการของผูซ้ือ  ตัวสินคาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะดึงดูดและสรางแรงจูงใจแกผู
ซ้ือ โดยมีปจจัยจากบทบาทของสไตล ซ่ึงเปนลักษณะรูปราง รูปแบบสินคา  แฟชั่น ท่ีเปนสไตลท่ีนิยมใน
ขณะน้ัน  เฟด (Fad) เปนสไตลความนิยมคลายแฟช่ันแตไมเปนท่ีนิยมของผูบริโภคทั่วไปแตอยูในเฉพาะ
กลุม เกิดข้ึนในระยะเวลาส้ันๆ  เปนความคล่ังไคล  มักเกิดกับผูบริโภควัยรุน เชน  ทรงผม  เส้ือผา การ
แตงกาย  เปนตน สําหรับวิธีการที่บริษัทบุหร่ีจูงใจใหคนซ้ือมี 2 อยาง ไดแก  

1) การออกแบบสินคาใหจูงใจผูซ้ือ และเพิ่มเติมสวนผสมในบุหร่ีเพื่อใหคนติดมาก
ข้ึน และการตลาดของบุหร่ีมิใชการตลาดอยางปกติของสินคาท่ัวไป(Borland,  2003)  

2) การใชการตลาดทางออมหรือการสงเสริมการขายทางออม เม่ือตองเผชิญกับความ
เขมงวดของกฎหมายอยางในประเทศไทยท่ีมีกฎหมายหามโฆษณาบุหร่ีผานทางส่ือมวลชนตางๆทั้งส่ือ
ส่ิงพิมพ วิทยุโทรทัศน เชน การผลิตส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีท่ีผูคนตองใชในชีวิตประจําวัน เหลานี้เปน
กระบวนการซับซอน ท่ีผูบริโภคท่ัวไปอาจยากท่ีจะรูเทาทัน 
                        สําหรับการใหของที่ระลึก หรือ Premium เปนสวนหนึ่งของหลักการตลาดวาดวยการ
สงเสริมการขายหรือ Sales Promotion ซ่ึงยังมีวิธีการอื่นๆอีก ไดแก แจกฟรีหากซ้ือครบตามเง่ือนไข  การ
ชิงรางวัล แจกคูปองลดราคา เปนตน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูซ้ือตัดสินใจซ้ืออยางฉับพลันทันที(Peter & 
Olson, 2008 ) 
 นอกจากนี้  การสงเสริมการขาย เชน ของแจก ของท่ีระลึก นักการตลาดจะวิเคราะห
วาของแจกท่ีทําข้ึนมานั้นมีความสัมพันธระหวางสินคาและผูบริโภคอยางไร  โดยการสงเสริมการขาย
ผานของแจกนอกจากเปาหมายขางตนแลว ก็ยังมีเปาหมายอ่ืนๆ เชน เพื่อแจงใหทราบวามีสินคาใหม
เกิดข้ึน และใหเหตุการณนี้ถูกบันทึกในความทรงจําของผูบริโภคบุหร่ี นอกจากนี้ก็เปนไปเพ่ือสรางการย้ํา
เตือนหรือ Remind เปนการกระตุนใหช่ือของสินคายังคงอยูในความทรงจําของผูบริโภคบุหร่ี เชน การย้ํา
เตือนผานของแจกท่ีมียี่หอบุหร่ีติดอยู(Peter & Olson, 2008) ในรูปของแจก  เชน   ไฟแช็ค กลองเหล็กใส
บุหร่ี เปนตน 
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    การวิเคราะหความเส่ียง จะนํามากําหนดวิธีการสงเสริมการขาย เชน ถาเปนลูกคา
ประเภทไหนจะตองใชของแจกเพ่ือดึงลูกคากลุมนั้นๆไว   ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี  1 การวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อนํามากําหนดวิธีการสงเสริมการขาย 
 
รูปแบบการซื้อ
ในอดีต 

 
 
 
 
ซื้อประจํา 

ทัศนคติตอสินคา 
ชอบ ปานกลาง ไมชอบ 

กลุมที่จงรักภักดีตอสินคา กลุมที่เสี่ยงโดนสินคาคูแขงชิงไป 

ซื้อบางบางครั้ง กลุมท่ีเสี่ยงโดนสินคาคูแขงชิงไป 

ไมเคยซื้อเลย กลุมท่ีเสี่ยงโดนสินคาคูแขงชิงไป ทิ้งกลุมน้ีไปซะ 
  

 
  จากตารางดังกลาว นักการตลาดจะใชกลยุทธของแจกมาใชกับกลุม ท่ีไมเคยซ้ือเลย 

แตชอบสินคาท่ีตนผลิต และรูสึกปานกลางตอสินคากลุมนี้ก็จะเลือกมาเปนกลุมท่ีอาจซ้ือสินคาในบางคร้ัง 
สวนกลุมท่ีละเลยไปไดเลยคือ กลุมท่ีไมเคยซ้ือเลยและไมชอบสินคาของเรา เพราะไมวาจะนํากลยุทธการ
สงเสริมการขาย เชนแจกคูปองเพื่อนําไปใชเปนสวนลด แจกสินคาตัวอยางใหลอง จัดประกวด กลุมนี้ก็
จะไมสนใจในกิจกรรมสงเสริมการขายเหลานี้ (Peter & Olson, 2008) และเม่ือนําของไปแจกแลว ก็จะมี
การประเมินวากลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยการใชของแจกนี้สามารถสรางประสิทธิผลในเร่ืองนี้ รอย
ละเทาไหร เชน สรางความตระหนักในตัวสินคาหรือ Brand awareness ไดรอยละ 25 จากการนําของแจก
ท่ีมีตราบุหร่ีไปแจกหรือสามารถเพ่ิมยอดขายไดรอยละ 10 จากการใชกลยุทธสงเสริมการขายดวยการแจก
ของ แตอยางไรก็ตามหากตองการกระตุนยอดขายใหสูงข้ึนในระยะส้ันการใชคูปองเปนสวนลดราคา
สินคาจะชวยกระตุนยอดขายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน กรณีตัดคูปองลดราคา 80 บาทจากไทยรัฐหาก
ซ้ือสินคาในหางโลตัส 800 บาทข้ึนไป จะชวยเพิ่มยออดขายในระยะส้ันไดเปนอยางดี 

  ในการวิเคราะหการตลาดดวยกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (marketing mix 
strategies) นอกจากการใชหลัก 4 PS’ แลวยังประกอบไปดวยหลักของตราสินคาหรือBrand และ 7RS 
เพื่อวางแผนในการสนองความตองการของลูกคาท่ีเหนือคูแขง  ดังนี้   
  P ตัวแรก หมายถึง Productสินคาหรือบริการสามารถทําใหลูกคารูสึกวาได
ประโยชนจากการแลกเปล่ียนซ้ือขาย บริษัทผูขายจะพยายามวิเคราะหถึงราคาท่ีเหมาะสม ชองทางการ
กระจายสินคาและชองทางในการขายสินคาและมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค เชน การออกแบบหีบหอบรรจุภัณฑ การขนสง การใช และการกําจัดสินคา ตลอดจนการสราง
นวัตกรรมใหมๆของสินคาเพื่อเกาะแนวโนมทิศทางความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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  P ตัวท่ีสอง หมายถึง Place หรือชองทางการกระจายสินคา(Distribution)  ชองทางใด
ท่ีชวยใหสินคาขายไดมากท่ีสุดและทําอยางไรใหลูกคาเขาถึงสินคาไดอยางสะดวกสบาย  ท่ีไหนบางท่ี
ลูกคาท่ีจะตองการเขาถึง และทําใหเกิดความตองการซ้ือสินคา 
  บริษัทผลิตสินคาตางๆจะมี marketing database ในการวิเคราะหพฤติกรรมการ
บริโภคของผูบริโภคและนํามากําหนดชองทางการส่ือสารใหเหมาะกับผูบริโภคในปจจุบัน ดังจะเห็นได
จากบริษัทบุหร่ีหาชองทางในการส่ือสารเพ่ือรักษาลูกคากลุมเดิมและขยายฐานลูกคากลุมใหม เชน แจก
คูปองไปเท่ียวผับ เพื่อใหมีโอกาสไปทดลองบุหร่ีตัวอยางท่ีจัดเปนเคานเตอรสวยงามโชวสินคาในผับ
นั้นๆ หรือขายบุหร่ีราคาถูกผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน 
  P ตัวท่ีสาม หมายถึง Price หรือ การกําหนดราคา ซ่ึงไมเฉพาะเงินสด ท่ีซ้ือสินคา
เทานั้นแตครอบคลุมถึง คาเสียเวลา คาท่ีเสียไปจากการไดมาซ่ึงสินคาและไมไดรับความสะดวกสบาย 
หรือความเส่ียงทางจิตใจจะถูกนับเปนมูลคาดานราคาของสินคารวมเขาไปดวย เชน บุหร่ี หากตองการ
เสนอความเส่ียง ไดมีการนําภาพความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีมาไวท่ีซองบรรจุภัณฑ กล
ยุทธดานราคาถูกนํามาใชในหางท่ีเนนขายราคาถูก อาจจะดึงดูดดวยการสรางสโลแกนประจําหางวา ซ้ือ
ท่ีนี้ถูกทุกวัน แตไมใชวาราคาถูกจะกระตุนการขายไดเสมอไป งานวิจัยพบวาลูกคามักรับรูวา คุณภาพของ
สินคาท่ีดีมาคูกับราคาท่ีตองจายแพงเสมอ แมราคาหางกันแคบาทเดียว ลูกคาก็รูสึกวาของราคา 200 บาท
ยอมคุณภาพดีกวาของราคา 190 บาท  
  P ตัวท่ีส่ี หมายถึง การสงเสริมการตลาดหรือ Promotion ประกอบไปดวย การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย (Sales promotion) และการขายผานตัวแทน(personal 
selling) ซ่ึงเจาของผลิตภัณฑจะตองออกแบบการส่ือสารในแตละข้ันตอนตอไปนี้ เชนข้ันของการกระตุน
ใหเกิดการซ้ือ ข้ันของการบริโภคซ่ึงข้ันตอนท่ีแตกตางเหลานี้ก็จะใชการส่ือสารเกี่ยวกับสินคาไปยัง
ผูบริโภคแตกตางกัน 
  Brand หรือ ตราสินคา หมายถึงผลิตภัณฑหรือเสนทางของผลิตภัณฑท่ีใหขอบเขตคํา
จํากัดความเกี่ยวกับคุณประโยชนของผลิตภัณฑ และสงผลตอการรับรูของผูบริโภคตอบุคลิกลักษณะของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ 
  ตราสินคาจะทําให Rolex แตกตางจากนาฬิกาท่ัวไป จะทําใหรถท่ัวไปน้ันแตกตาง
จากรถ Lexus กาแฟท่ัวไปแตกตางจากกาแฟสตารบัคสวนท่ีมาประกอบเปนตราสินคามีไดต้ังแต ช่ือท่ีใช
เรียกสินคา ตราสัญลักษณ โลโก คําขวัญประจําสินคาหรือ สโลแกน  
  การพัฒนาตราสินคา คือ การสรางคุณคาใหแกตราสินคาหรือ Brand equity  ซ่ึงการ
สรางคุณคาใหตราสินคา จะตองทําใหเกิด หรือมีองคประกอบ 2 องคประกอบตอไปนี้ตอตราสินคา ไดแก 

  องคประกอบดานการสนองตอบตอการทําหนาท่ี(Functional element) 
  องคประกอบท่ีตอบสนองดานอารมณ(Emotional element)  



อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเพื่อสังคม :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน   
                                                                         ในประเทศไทย 

 

 30 
 

  องคประกอบดานการสนองตอบตอการทําหนาท่ี(Functional element) ของตราสินคา
ประกอบไปดวย การทํางานของสินคา คุณภาพ ราคา ความนาเช่ือถือ และการขนสงหรือพูดงายวาสินคา
สามารถตอบสนองความคาดหวังและทําในส่ิงท่ีคนคิดวามันจะทําได  

  องคประกอบท่ีตอบสนองดานอารมณ(Emotional element) ไดแก ภาพลักษณ 
บุคลิกลักษณะ สไตล และการกระตุนความรูสึก หรือหมายความวา ตราสินคาสามารถสรางความ
เช่ือมโยงกอเกิดเปนอารมณหนึ่งๆระหวางลูกคาและสินคา 

           การสรางตราสินคาเพื่อใหเกิดข้ึนในการรับรูอยางหนึ่งอยางใดในใจของลูกคา 
จัดเปนคาใชจายทางการตลาดอยางหนึ่ง ตราสินคาท่ีแข็งแกรงหรือตราสินคาท่ีลมเหลวเราเรียกวาการ
สรางคุณคาตราสินคา และจะตองมีการทบทวนตลอดวาตราสินคาขององคกรอยูในลักษณะใดในการรับรู
ของผูบริโภค จึงตองเกิดเปนการส่ือสารสองทาง สงขาวสารไประหวางสินคาไปยังลูกคา และจากลูกคา
กลับไปยังสินคา ตราสินคาหรือแบรนดของสินคาท่ีประสบความสําเร็จก็ไมจําเปนตองสงเปนขอมูล
ขาวสารออกไป แตเนนกระตุนสงขอมูลท่ีกระตุนเราอารมณ เชน คนท่ัวไปทราบดีวาโทษของบุหร่ีคือ
อะไร เม่ือคนทราบดีแลว ข้ันตอนตอไปก็เนนกระตุนอารมณกลัว เพื่อสรางผลในเชิงพฤติกรรมใหเกิด
มากยิ่งข้ึน 

  บุคลิกลักษณะของตราสินคาหรือ Brand personality คือการสะทอนภาพใหลูกคา
เห็นตนเองวาหากใชสินคานั้นๆแลว สินคายี่หอนั้นๆเขาจะทําใหเขาดูดีได ตามบุคลิกลักษณะของสินคา 
เชน การใชรถ Harley Davidson ทําใหคนขับท่ีเปนเจาของดูมีฐานะสูงรํ่ารวย บุคลิกของสินคาจะชวย
สะทอนภาพลักษณของเรา ถากระตุนดวยอารมณมากคนท่ีเปนลูกคาท่ีจงรักภักดีก็มักไมเกี่ยงเร่ืองราคา 
แมคูแขงจะเสนอขอเสนอท่ีดีกวา เชน สะดวกกวา มีประสิทธิภาพมากกวา คนก็ไมสน เหมือนเชน บุหร่ี
มารลโปโร พยายามสรางบุคลิกใหแกบุหร่ีของตนเองผานการโฆษณาบุหร่ีท่ีมีนายแบบเปนคาวบอยวามี
ความเปนผูชายท่ีเทห เปนท่ีเหลียวมองของสาวๆ และชายหนุมก็อิจฉาอยากจะเทหตามอยางบาง บริษัทท่ี
สามารถสรางตราสินคาของตนเองใหผงาดข้ึนมาอยางเขมแข็ง จะเปล่ียนจากลูกคามาเปน เพื่อน และ
เปล่ียนจากเพื่อน มาเปน แฟนพันธุแท ซ่ึงกวาจะพัฒนาตราสินคาใหแข็งแกรงตองอดทนตอความ
ยากลําบากมากมาย  
  นอกจากนี้ในช้ันสูงสุดของการดําเนินการตามกลยุทธทางการตลาด ยังประกอบไป
ดวยประเด็นอ่ืนๆท่ีนํามาใชในการครองใจผูบริโภค เราเรียกวา 7 Rs ประกอบไปดวย 

 Research 
 Rate 
 Resources 
 Retailing 
 Reliability 
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 Reward  
 Relationship   (Blackwell, Miniard, Engel, 2006) 

ดังมีรายละเอียดกลยุทธทางการตลาด The 7 Rs  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 สรุป การใชกลยทุธการตลาด 7 Rsในแงขององคกรผลิตสินคาและในแงของลูกคา 
 
7 Rs องคกร ผูบริโภค 
การวิจัย (Research) การสรางระเบียบวิธีวิจัย การลงมือทํา

วิจัย การวิเคราะหผลการวิจัย 
มีสวนรวมในการวิจัย 
ใหขอมูลและสามารถเขาถึงได 
เปนสวนสําคัญของการตลาด 

การจัดอันดับ (Rate) อัตราเรงเพ่ือเขาสูตลาด อัตราเรงผานพฤติกรรมการจับจายซื้อ
ของหรือชอปปง 
อัตราเรงของการใชผลิตภัณฑน้ันๆ 

แหลงทรัพยากร(Resources)  เง่ือนไขของการทํางานดานการตลาด 
ไดแก เงิน บุคคลากรหรือตนทุนที่
สงผลตอการกําหนดราคา 

การจายในลักษณะตางๆเ ก่ียวกับ
สินคา เชน จายในรูปของเวลา จายใน
รู ปของ เ งิ น  การ ให ค ว ามสนใจ 
พลังงานที่ใชไป และอารมณ 
การขาดแคลนทรัพยากร 

การขายปลีก (Retailing) แหลงวางขายสินคาคือที่ไหน? ต้ัง
ตรงสวนไหนของหาง ต้ังตรงสวน
ไหนของช้ันวางของภายในหาง 

ที่ไหนที่คาดวาคนจะไปซื้อสินคาและ
คาดวาที่ไหนที่คนจะไปชอปปง 

ความไวเน้ือเช่ือใจ (Reliability) การพ่ึงพิงระบบหวงโซอุปทานการ
เวนจากการคืนสินคา 

คว ามสม่ํ า เ สมอ ในกา รควบคุ ม
คุ ณ ภ า พ สิ น ค า ใ ห อ ยู ใ น ร ะ ดั บ
มาตราฐาน 

ความไววางใจตอผูคาปลีก 

การเขาถึงหรือติดตอเพ่ือสอบถาม
บริษัทไดทันทีเมื่อสินคามีปญหา 

การใหรางวัล(Reward)  จัดทําเปนโครงการเพื่อเพ่ิมยอดขาย
และใหลูกคาจงรักภักดีมากขึ้น 

รางวัลจากการใชสินคาหรือการเขารับ
บริการ 

ความสัมพันธ (Relationship) ความสัมพันธกับกลุมผูปอนวัตถุดิบ
ใหกับองคกร 
ความสัมพันธกับลูกคา 
ความพึงพอใจของลูกคา 

ความจงรักภักดีตอตราสินคาและ
รานคา 
รูสึกวามีคุณคาและมีความรูสึกพิเศษ 

ความพึงพอใจของลูกคา 
 

  บริษัทบุหร่ีไดใชกลยุทธสวนผสมทางการตลาดเหลานี้มาทําใหสินคายังคงตราตรึง
ในความทรงจําของท้ังผูสูบหนาเกา และหนาใหม ซ่ึงกลยุทธสวนผสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย 4 
Ps’  ตราสินคา และหลัก 7 Rsจะถูกนํามาใชในการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดภาพรวมของการตลาด
ของบริษัทบุหร่ีผานการใชของแจกในการวิจัยนี้ดวย 
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 เปนท่ีแนนอนวาการโฆษณาบุหร่ี เปนกลยุทธการเพิ่มการบริโภคบุหร่ี (Harris,  
MacKintosh,  Anderson,  Hastings,  Borland,  Fong,  Hammond,Cummings for the ITC Collaboration, 
2006,, iii26–iii33)  สินคาท่ีผานการโฆษณา การเปนผูสนับสนุน(sponsorship)เชน กีฬา เชน การแขงรถ 
Formula one และงานศิลปะ และการเอาตราบุหร่ีไปวางท่ีสินคา(merchandising)( Aitken , Eadie , 
Hastings , 1991,383–90.) สองอยางหลัง ไดแก การใหการสนับสนุน และการวางตราบุหร่ีบนสินคา 
จัดเปนการโฆษณาทางออม  

 สําหรับการศึกษานี้สนใจศึกษาตราสัญลักษณ(Logo) ของสินคา ท่ีติดอยูท่ีสินคาตางๆ  
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาพบวา Marketing material ท่ีเกี่ยวกับบุหร่ีจะมีผลตอการจดจํายี่หอบุหร่ีและ
การสูบบุหร่ีของวัยรุน (Henriksen, Feighery, Schlejcher, Haladjian, Fortmann, 2004,315-318) โดยจุดท่ี
มีผลตอการซ้ือไดแก จุดท่ีมีการขายบุหร่ี (Point of sale) หรือสินคาท่ีแจกแถมมากับการซ้ือบุหร่ี
(Functional items) เชน นาฬิกาท่ีมียี่หอบุหร่ี  แผนภาพติดโฆษณาบุหร่ี ณ จุดชําระเงิน ในท่ีเปนจุดสําคัญ
ของการซ้ือขายบุหร่ี และวาแมกระท่ังซองบุหร่ีก็เปนส่ือโฆษณาจูงใจ โดยเฉพาะแบรนดบุหร่ีท่ีจูงใจ
วัยรุนในแคนาดา เมืองใหญของสหรัฐอเมริกา เชน ยี่หอ Marlboro, Camel, Winston , Doral และ 
Newport และมักนพยี่หอ แบรนดโลโก (Brand signs) เหลานี้มาวางท่ีส่ิงของตางๆ 

 
 สวนท่ี 3 ความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี        
          
 3.1 ความหมายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี                                      
                 Promotion Items  หรือบางที เรียกวา Premium หรือ  Promotoinal product  หรือ  business 
gifts หรือ Specialty ( Belch & Belch ,2007 )  หมายถึง ส่ิงของตางๆที่นําตราหรือยี่หอสินคามาติดท่ี
ส่ิงของเพ่ือทําแจกหรือเปนของสมนาคุณและใชทําเปนของแจกสมนาคุณแกลูกคา โดยปกติแลวลูกคาท่ี
ไดรับก็บังเกิดความรูสึกประทับใจและเปนหนี้บุญคุณทําใหเกิดการกระทําอยากตอบแทนดวยการซื้อ
สินคาท่ีแจกของท่ีระลึกนั้น    
 Premium    หมายถึง  การผลิตผลิตภัณฑหรือบริการบางอยางเพ่ือแจก หรือเพื่อจําหนายใน
ราคาไมแพง ท้ังนี้มีเหตุผลเพ่ือจูงใจในการซ้ือของ ( Belch & Belch,2007) 
 สําหรับส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ี เรียกวา  Cigarette promotional items หรือเรียกยอวา   CPI  
เปนส่ิงของท่ีมีตราผลิตภัณฑยาสูบ (Brand name) หรือ logo ของบุหร่ีติดอยูบนส่ิงของนั้น    เปนกลวิธี
อยางหนึ่งในการโฆษณาบุหร่ีท่ีแพรหลายเปนอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตป ค.ศ. 1990   และ
พบวาป ค.ศ. 2002   บริษัทผูผลิตบุหร่ีไดใชจายเงินจํานวน 12.5  พันลานยูเอสดอลลารเพื่อการโฆษณา   
ซ่ึงพบวาสินคาท่ีมีตราผลิตภัณฑยาสูบ สวนใหญจะเปน เคร่ืองหมายสินคา (logo) ท่ีติดกับเส้ือผา 
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(clothing) หมวก (cap)  เคร่ืองประดับ (accessories) ท่ีจุดบุหร่ี (cigarette lighter) หรือ เคร่ืองใชไฟฟา 
(electronics) (Sirichotiratana et al., 2008; WHO, 2008)     
     
 3.2 กลยุทธการตลาดโดยใชส่ิงของสงเสริมการขายบุหร่ี 
 เหตุผลในการใชส่ิงของสงเสริมการขายบุหร่ี  เปนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเปนการสราง
การระลึกถึงสินคานั้นอยางยาวนานและสงผลใหผูอ่ืนมองเห็นตราสัญญลักษณหรือโลโกของสินคานั้น
อยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน  อาทิ การที่บริษัทบุหร่ียี่หอมารโบโร  เอาตราสัญลักษณติดเส้ือ ทําเส้ือแจก เม่ือ
มีคนใส จะมีผูเห็นตราเคร่ืองหมายนั้น หรือแกวน้ําท่ีมีตรานั้น    เพื่อสรางการระลึกนึกถึงสินคาเวลาท่ี
ลูกคาใชแกวน้ํา ( Clow & Baack,2007)   การนําส่ิงของไปแจกเม่ือมีการแสดงสินคาเปนกลยุทธหนึ่ง
เชนเดียวกัน การแจกส่ิงของตองใชส่ิงของท่ีมีคุณภาพเพราะเปนการแขงขันหากมีบริษัทอ่ืนใชกลยุทธ
เดียวกัน  ดังนั้น การนํา Promotion Items มาใชในการสงเสริมการขายบุหร่ี ควรเปนเอกลักษณขององคกร
ท่ีหาท่ีอ่ืนไมได  รวมท้ังสะทอนความหมายบางอยางของบริษัทสงตอยังลูกคา  หนาท่ีของ Promotion 
Items  ท่ีแจก คือ มีสวนในการชวยสงเสริมการตัดสินใจซ้ือในกรณีท่ีลูกคามีตัวเลือกเยอะ เปนการตอกย้ํา
วาสินคาเราดีท่ีสุด รวมท้ังวิธีการนี้สามารถนําไปใชกับลูกคาทุกกลุมได 
 ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี สวนใหญเปนสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบ เคร่ืองหมายนั้นจะ
เปนเคร่ืองหมายสินคา (logo)  สวนมากเปนเส้ือผา  หมวก  เคร่ืองประดับ ท่ีจุดบุหร่ี หรือเคร่ืองใชไฟฟา    
เปนตน  (Sirichotiratana et al,2008 ; WHO,2008 )   
 
สวนท่ี 4 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม  
 
 4.1 ความหมายการตลาดเพื่อสังคม 
 การตลาดเพื่อสังคม   (Social  Marketing )  หมายถึง คือ การนําหลักการตลาด และเทคนิค
ทางการตลาดใหมีอิทธิพลตอผูรับสารเปาหมาย (Target Audience) ในการยอมรับโดยสมัครใจ  หรือปฎิ
เสธ  หรือปรับเปล่ียนเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อผลประโยชนของตนเอง ของกลุม หรือของสังคม) 
(Kolter, Roberto & Lee ,2002 ) 
 4.2  ความแตกตางระหวางแนวคิดการตลาดเชิงธุรกิจและการตลาดเพื่อสังคม  
 การตลาดเพื่อสังคมและการตลาดเชิงธุรกิจมีควาแตกตางกัน ดังตารางท่ี  3 
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ตารางท่ี 3  ความแตกตางระหวางการตลาดเพื่อสังคมและการตลาดเชิงธุรกิจ 
 
การตลาดเพื่อสังคม การตลาดเชิงธุรกิจ 
สินคา คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สินคา คือ  สินคาและบริการ 
เปาหมาย คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหดีข้ึน เปาหมาย ผลกําไรเปนตัวเงิน 
กลุมเปาหมาย คือ ผูท่ีมีปญหา  คนยากจน กลุมเปาหมาย คนรวย   วัยรุน วัยผูใหญ 

วัยชรา 
 
 4.3 ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผู ท่ีไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 บังคับใช
โดยกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้  การใชฉลากขอความและภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  นับเปน
มาตรการหนึ่งในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบท่ีเปนส่ือในการสรางการรับรูอันตรายจากการ
สูบบุหร่ีและไมคิดท่ีจะริเร่ิมสูบบุหร่ีหรือคิดเลิกสูบบุหร่ีแกกลุมเปาหมายตางๆ โดยรัฐไมตองเสีย
งบประมาณในการจัดทําส่ือ (ลักขณา เติมศิริกุลชัย และมณฑา เกงการพานิช, 2552) การใชภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ี มีการปรับวิธีการเพื่อความเหมาะสม   โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการปรับเปล่ียน
ภาพคําเตือน อยางตอเนื่อง จนกระท่ังวันท่ี 29 มีนาคม 2553 ไดประกาศใชภาพคําเตือนสุขภาพเปนชุดท่ี 3 
โดยเพิ่มภาพเปน 10 ภาพ และปรับขนาดภาพเปนรอยละ 55 ของพื้นท่ีซองและเม่ือ 2 ตุลาคม พ.ศ.2556 
ไดประกาศใหเพิ่มขนาดภาพเปน รอยละ 85 ของพ้ืนท่ีซอง ท้ังนี้เพื่อใชภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี
เปนส่ือใหความรูและกระตุนเตือนใหเกิดการตัดสินใจไมสูบบุหร่ีหรือเลิกสูบบุหร่ีของประชาชน       
 
 สวนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ  
                  
                5.1 งานวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการตลาดในการจําหนายสิ่งของสงเสริมบุหร่ีในประเทศไทย                      
  กลยุทธการตลาดและการประชาสัมพันธของผูผลิตบุหร่ีเนนเจาะกลุมผูดอยโอกาส  เยาวชน
และผูหญิง โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เชน  การจัดคอนเสิรต  งานดนตรี  จัดสรางหองสูบบุหร่ี
ในสถานท่ีสาธารณะ และออกผลิตภัณฑบุหร่ีชนิดใหมๆ    บริษัทบุหร่ีขามชาติเนนการตลาดกลุมนักสูบ
หนาใหม โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษา สถานบันเทิงในกรุงเทพฯและเมืองใหญ โดยเฉพาะรอบๆ
มหาวิทยาลัย   กลยุทธการเฝาระวังของรัฐบาลจึงใชมาตรการการเฝาระวังและปกปองจากอิทธิพลของ
อุตสาหกรรมยาสูบ ซ่ึงแนวทางการหามโฆษณาและสงเสริมการขายบุหร่ีเปนหนึ่งในมาตรการท่ีนํามาใช
เพื่อลดอัตราการสูบของประชาชน    
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 อยางไรก็ตาม  การสงเสริมการโฆษณาและการประชาสัมพันธดําเนินการไดหลายรูปแบบ  
การจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  เปนแนวทางหนึ่งท่ีมีการนํามาใชในการโฆษณา จูงใจ  ท้ังนี้เพราะ 
ส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ี (Cigarette promotional items: CPI) เปนส่ิงของท่ีมีตราผลิตภัณฑยาสูบ (Brand 
name) หรือ logo ของบุหร่ีติดอยูบนส่ิงของนั้น   นับเปนกลวิธีอยางหน่ึงในการโฆษณาบุหร่ีท่ีแพรหลาย
เปนอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตป ค.ศ. 1990 และพบวาป ค.ศ. 2002      บริษัทผูผลิตบุหร่ีได
ใชจายเงินจํานวน 12.5  พันลานยูเอสดอลลารเพื่อการโฆษณา   ซ่ึงพบวาสินคาท่ีมีตราผลิตภัณฑยาสูบ 
สวนใหญจะเปน เคร่ืองหมายสินคา (logo) ท่ีติดกับเส้ือผา (clothing) หมวก (cap) เคร่ืองประดับ 
(accessories) ท่ีจุดบุหร่ี (cigarette lighter) หรือ เคร่ืองใชไฟฟา (electronics) (Sirichotiratana et al., 2008; 
WHO, 2008) 
 5.2 งานวิจัยเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
  งานวิจัยเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาของ Sirichotiratana 
และคณะ (2008) โดยสํารวจการครอบครองส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ีในเด็กนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 13-15 ป พบวา นักเรียนจํานวน 4 ใน 10 คน มีสินคาท่ีมีBrand name 
หรือ logo ของบุหร่ีบนสินคานั้น   ในขณะท่ีมีหลายประเทศท่ัวโลกไดสํารวจการครอบครองส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีของเด็กและเยาวชน   ไดแก    ในประเทศอังกฤษ  มีสินคาหลายประเภทท่ีมีตราผลิตภัณฑ
ยาสูบ  ไดแก   เส้ือเช้ิต    หมวก  กระเปา  เส้ือแจ็กเก็ต  ถุงนอน  มีดพับ  นาฬิกาขอมือ นาฬิกาต้ังโตะ  
กลองถายรูป  ซีดี  ในฮองกง  พบวา สินคาท่ีมีตราผลิตภัณฑยาสูบ  ไดแก   เส้ือเช้ิต   หมวก   ยีนส  
นาฬิกา  ดิสกเพลง   ท่ีจุดบุหร่ี  กลองใสบุหร่ี    ในเอเชีย ไดแก  กัมพูชา เวียดนาม  มาเลเซีย  ไทย 
ฟลิปปนส  พมา    มีสินคาท่ีตราผลิตภัณฑยาสูบ   ไดแก   เส้ือเช้ิต  หมวก  กระเปา   
  สําหรับการศึกษาในตางประเทศ    จากรายงานของFisher , et al (1991)   ไดศึกษาการจดจํา
ตราสินคาบุหร่ีในกลุมเด็กอายุ  3-6 ป  โดยใชโลโก 12  ชนิด มาทําเปนเกมสรูปภาพ    ทดสอบจาก
เคร่ืองหมาย  21  ชนิด  ผลพบวา  เด็กจําตราบุหร่ีมารโบโรและลุงโจในบุหร่ีคาเมลไดมากท่ีสุด 
  นอกจากนี้ ตรายี่หอบุหร่ีท่ีพบมากท่ีสุดในส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ี   ไดแก   Marlboro    
รองลงมา ไดแก  ยี่หอ  Camel, Samson, Lucky Strike, Newport, Winston, Benson & Heages  และ Kool  
ซ่ึงการศึกษาดังกลาวศึกษาในวัยรุนและเยาวชน ท้ังนี้เพราะสวนใหญเปนกลุมวัยรุน  และเด็ก  มีการรับรู  
การจดจําตราสินคาท่ีมียี่หอบุหร่ี  และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูตราสินคาท่ีมียี่หอบุหร่ีกับการ
สูบบุหร่ี  หรือการส่ือสารผานการโฆษณากับการสูบบุหร่ี  โดย ผลการศึกษา พบวา   การรับรูการโฆษณา 
การส่ือสาร  มีผลตอการการจดจําตราสินคายี่หอบุหร่ีและมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี 
 (Peter,Beston, Hedley, Lam, et al, 1995; Sargent, Dalton, Beach,  Bernhardt, Pullin, & Stevens, 1997; 
Lam, Chung, Betson, Wong, & Hedley, 1998;  Arnett & Terhanian, 1998; Sargent, et al, 2000;  Biener  
& Siegel, 2000) 
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5.3 งานวิจัยเก่ียวกับภาพคาํเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 ผลการดําเนินงานเก่ียวกับภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี   พบวา จากการสํารวจ
สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปข้ึนไป ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2550 
และการสํารวจของเอแบคโพลล พ.ศ. 2551 พบวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี เปนแหลงขอมูลหนึ่ง
ท่ีกลุมผูสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีไดรับความรู  
 ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (Benjakul et al., 2009)  ศึกษาพบวาภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีเปนแหลงท่ีใหขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีไดมาก สอดคลองกับการศึกษาของพรรณ
ราย  เจริญชาตรี (2550) และธนนันทน วรรณศิโรรัตน (2553) เกี่ยวกับผลของภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีท่ีมีตอการรับรูความรุนแรง และโอกาสเส่ียงตออันตรายของการสูบบุหร่ี ตลอดจนความต้ังใจไมสูบ
บุหร่ี ลดและเลิกสูบบุหร่ีได โดยภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีขนาดใหญมีความสัมพันธตอการ
เพิ่มข้ึนของการตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีจนเลิกไดในที่สุด 
 ฉวีวรรณ เพ็งรักษา, ธราดล เกงการพานิช, มณฑา เกงการพานิช และศรัณญา            เบญจ
กุล (2558) ศึกษาผลของภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอความต้ังใจไมสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  โดยเปนการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลเพื่อศึกษาการจดจําภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี
ท่ีมีตอสุขภาพ และผลตอความต้ังใจไมสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ในจังหวัดอุทัยธานี 
เก็บรวบรวมขอมูลในนักเรียน จํานวน 715 คน เปนกลุมท่ีเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีขนาด 
55% จํานวน 368 คน และเห็นภาพคําเตือสุขภาพบนซองบุหร่ีขนาด 85% จํานวน 347 คน ดวยการตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห Independent’s t-
test และ Chi-square test ผลการศึกษา พบวา นักเรียนตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.8 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีสวน ใหญรอยละ 86.7 ไมเคยสูบบุหร่ี และรอยละ 9.8 เคยทดลอง/เคยสูบแต
ปจจุบันเลิกแลว เม่ือเปรียบเทียบผลของการ เห็นภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีท่ีมีขนาด 55% และ 85% ของ
นักเรียนตอความสามารถจดจําภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีตอสุขภาพ และความต้ังใจไมสูบบุหร่ี 
พบวา การเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีท่ีมีขนาด 85% ทําใหนักเรียน จดจําภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีไดจํานวนภาพมากกวาการเห็นภาพขนาด 55% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.019) แตไมพบความ
แตกตางกันของสัดสวนความต้ังใจไมสูบบุหร่ีระหวางการเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีขนาด
แตกตางกัน ดังนั้น มาตรการเพ่ิมขนาดของภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีเปนขนาด 85% ของพื้นท่ี
ซองเปนมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือการให สุขศึกษาในดานการสรางการรับรูถึงพิษภัยและอันตรายของ
บุหร่ีในกลุมนักเรียนซ่ึงเปนวัยเยาวชนได 
  จากการทบทวนวรรณกรรม  พบวา  การโฆษณาโดยใชส่ิงของสงเสริมบุหร่ีเปนกลยุทธทาง
การตลาดของบริษัทบุหร่ีเพื่อกระตุนใหบุคคลเกิดการรับรูและเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือและจดจําตรา
บุหร่ีเพื่อสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในอนาคต   นอกจากนี้กลยุทธของกระทรวงสาธารณสุขใช
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แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมในการรณรงคใหประชาชนเกิดการรับรูและตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ีท่ีมีผล
ตอสุขภาพ   สําหรับการศึกษานี้ใชแนวคิดท้ัง 2 แนวคิดศึกษาการรับรู และแรงจูงใจที่มีผลตอเยาวชนท่ี
ไดรับขอมูลการส่ือสารท้ัง 2 แนวทางวาเปนอยางไร และจะมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน
สถานศึกษาอยางไร  รวมท้ังผูจําหนายมีการรับรูตอกฎหมายการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และแรงจูงใจใน
การจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีอยางไร   โดยมีกรอบการวิจัยดังแผนภูมิท่ี 3 –แผนภูมิท่ี 5 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

1)  กลุมเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 อิทธิพลทางการตลาดเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
                ของเยาวชน 

2) ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการจําหนาย 

ความรูเกี่ยวกบัเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.
2535       

พฤติกรรมการผลิตและ
จําหนายส่ิงของสงเสริม
บุหร่ีของผูจําหนาย 
    

ความรูเก่ียวกับสิ่งของสงเสริมบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2535       

 

เจตคติตอการซื้อ/ครอบครองสิ่งของสงเสริมบุหรี ่

-พฤติกรรมการ
ครอบครองสิ่งของ
สงเสริมบุหรี ่
 

 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

แรงจูงใจในการซื้อสิ่งของสงเสริมบุหรี ่

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-รายได 

-ประสบการณการ
เคยเห็นสิ่งของ
สงเสริมบุหรี ่
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แผนภูมิท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอการจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5  อิทธิพลการตลาดเชิงสังคม กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีกับพฤติกรรม 
                 การสูบบุหร่ีของเยาวชน 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-รายได 

ความเช่ือดานสุขภาพของเยาวชนโดยอิทธิพล
จากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี 

- การรับรูความรุนแรงของพษิภยับุหร่ี  
 -การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพ
จากการสูบบุหร่ี  
- การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบ
บุหร่ี  
  -  การรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ี 

 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษานี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ิงของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเชิงสังคม กรณี
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน มีรายละเอียดดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

 รูปแบบการวิจัย   เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง โดยใชรูปแบบผสมผสานการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method)   

 ประชากรศึกษา   มี 2 กลุม  คือ 
       กลุมท่ี  1 ผูซ้ือ  สะสมและครอบครองสิ่งของสงเสริมบุหร่ี  ไดแก   กลุมเยาวชนอายุ
ระหวาง 13-24  ป ในสถานศึกษาในทุกภาคของประเทศไทยในรอบปงบประมาณ 2558 (วันท่ี 1 ตุลาคม 
2557-30 กันยายน 2558 ) 

    กลุมท่ี  2  ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ในรานคาท่ีอยูในจังหวัดของทุกภาคของ
ประเทศไทย 

 กลุมตัวอยาง 
              กลุมตัวอยาง  ไดแก   
                          1)  เยาวชน อายุระหวาง 13-24  ป ในสถานศึกษาในรอบปงบประมาณ 2558    
                         2)   ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในทุกพื้นท่ีเก็บขอมูลในชวงเวลาเก็บขอมูล   โดย
มีการกําหนดขนาดตัวอยาง ดังนี้ 

 ขนาดตัวอยาง 
          - กลุมท่ี  1 กลุมเยาวชน 

                      คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชชวงความเช่ือม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได 2%  
ไมมีขอมูลความชุกหรือคารอยละของประชาชนท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ดังนั้นกําหนดใหรอยละ 50 
ของประชาชนที่ซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี   เพื่อใหไดผลการคํานวณขนาดตัวอยางท่ีมีขนาดโตท่ีสุด
สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ โดยสูตร (Daniel, 1995)  ดังนี้ 
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  เพิ่มกลุมตัวอยางอีกประมาณรอยละ 5  เพื่อปองกันการไดรับขอมูลไมครบถวน 
ดังนั้น ในการศึกษานี้จะเก็บขอมูลจํานวนไมนอยกวา   1,286  คน  

 - กลุมท่ี  2  ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี      
  กลุมนี้ไมมีการสุม แตจะใชการเก็บขอมูลโดยวิธีแบบ Snowball  เพื่อสํารวจหาผู
จําหนายในรานคา 3 แหลง คือ                     
  1) ในชุมชน โดยผูวิจัยสอบถามจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขซ่ึงเปนผูประสานงานจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ของพื้นท่ีวิจัย   5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี   เพื่อสํารวจหา
ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  โดยเร่ิมจากรานคาซ่ึงกําหนดใหเปนรานคาสงสินคาบุหร่ีท่ีเปนแหลงใหญ
ท่ีสุดในแตละอําเภอ  ตอจากนั้นใหเดินสํารวจและสอบถามหารานคาขายบุหร่ีหรือรานขายสินคาตางๆใน
รัศมีโดยรอบอีก 1 กิโลเมตร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแจก ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีไดรับจากบริษัท
ผลิตบุหร่ีหรือไมอยางไร  และมีการจําหนายสินคาท่ีเปนส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหรือไม 
 2) ในแหลงทองเท่ียว  ผูวิจัยขอใหผูประสานงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด    
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นท่ีวิจัย   5 จังหวัด ไดแก 
เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี  คัดเลือกแหลงทองเท่ียวซ่ึงจะเปนพื้นท่ีสํารวจ  
โดยใชเกณฑพิจารณาแหลงทองเท่ียวของจังหวัดและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ท่ีเปนท่ีนิยม  5 
อันดับแรกสําหรับประชาชนท่ัวไปและชาวตางประเทศ    
                      ตอจากนั้น ผูวิจัยเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวในแตละอําเภอท่ีกําหนดเปนพื้นท่ีวิจัย
ในการเก็บขอมูล  โดยกําหนดเร่ิมจากจุดประชาสัมพันธในแหลงทองเท่ียวนั้นเปนจุดเร่ิมตน แลว
สอบถามหารานจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดยการเดินจากจุดประชาสัมพันธที่กําหนดเปนจุดต้ังตน
โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร  
  3)  แหลงสถานบันเทิงบริเวณใกลและโดยรอบสถานศึกษา ไดแก  ไนตคลับ ผับ ราน
จําหนายสุรา  ดําเนินการโดยผูวิจัยขอใหผูประสานงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีวิจัย 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย 
สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานีระบุรานท่ีเปนท่ีนิยมของลูกคามากท่ีสุดในบริเวณนั้น
เปนจุดต้ังตน และเดินสํารวจแหลงจําหนายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยในรัศมีไมเกิน  1 กิโลเมตร และ/หรือ
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ใชการสอบถามจากผูรับบริการถึงแหลงท่ีอาจมีการจําหนาย จาย แจกส่ิงของสงเสริมบุหร่ีแกลูกคาใน
บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน 

 
 วิธีการชักตัวอยาง 

 การวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในกลุมตัวอยาง 2 กลุม  ดังนี้ 
  - กลุมท่ี  1 กลุมวัยรุนและเยาวชน   ดําเนินการสุมแบบหลายข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 เลือกจังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง โดยการกําหนด
พื้นท่ีวิจัยจําแนกตามภูมิภาคของประเทศไทยเปน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และเลือกจังหวัด จํานวน 1 จังหวัด เพื่อเปนตัวแทนในแตละภูมิภาค โดยใช
เกณฑจังหวัดท่ีเปนแหลงศูนยกลางการศึกษา การทองเท่ียว และเศรษฐกิจ เพื่อสามารถเก็บขอมูลไดตรง
กลุมเปาหมายทุกกลุม  รวมท้ังผูบริหารของจังหวังยินดีเขารวมการวิจัย ซ่ึงจังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย ไดแก 
เชียงราย สระแกว  อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี   และเพชรบุรี  

 ขั้นท่ี 2 ในแตละจังหวัดท่ีถูกเลือก แบงออกเปน 2 ช้ันภูมิ ไดแก ช้ันภูมิใน
เขตเมืองและชนบท   โดยเลือกอําเภอเมือง  1  แหง  และอําเภออ่ืนๆ  อีก 1  แหง ซ่ึงสุมแบบไมคืนท่ีใน
อําเภอท่ีเหลือ  รวมจังหวัดละ 2  อําเภอ 
  ขั้นท่ี 3 สุมเลือกกลุมตัวอยาง โดยแตละอําเภอจะเลือกสถานศึกษา จําแนก
จําแนกตามระดับการศึกษา  เปนระดับมัธยมศึกษา ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา/เทคนิคและระดับอุดมศึกษา    
และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบช้ันภูมิในแตละอําเภอ ดังนี้ 

   ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6 ) ดําเนินการ ดังนี้ 
1) กําหนดประเภทโรงเรียนเปนโรงเรียนสหศึกษา โดยเลือกโรงเรียน จํานวน 1 

แหง หากมีมากกวา 2 แหง ใชสุมอยางงายเลือกมาเปนตัวแทน 1 แหง    
2) เลือกนักเรียนท่ีอยูในช้ัน ม.2 เปนตัวแทนระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนตน และ

ใช ม.4 เปนตัวแทนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงใชวิธีการสุมอยางงายมา  1 หองเรียนในแตละ
ระดับช้ัน 

3) สุมเลือกนักเรียนท่ีอยูในหองเรียนตัวอยาง จากทะเบียนรายชื่อโดยวิธีสุม
อยางงายใหไดจํานวนเทากับท่ีกําหนด ระดับช้ันละ  25 คน จํานวน 2 ระดับช้ัน เทากบั 50 คน 

 ระดับอาชีวศึกษา ดําเนินการ ดังนี้ 
 1) เลือกวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยท่ีเปดสอนในระดับเดียวกันในเขตอําเภอ

เมืองและอําเภออ่ืนท่ีเปนตัวอยาง จํานวน  1 แหง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากทะเบียนรายช่ือวิทยาลัย
ในอําเภอนั้น   ท้ังนี้ใชการสอบถามความเห็นจากผูประสานงานระดับจังหวัดเพื่อความเหมาะสมในแตละ
พื้นท่ี   
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2) เลือกระดับช้ันปท่ี 2 เปนตัวแทนระดับช้ันป และสุมเลือกหองท่ีเปนตัวอยางมา 
1 หอง โดยวิธีการสุมอยางงาย  

3)  สุมเลือกนักศึกษาท่ีอยูในหองเรียนท่ีเลือกเปนตัวอยาง จากทะเบียนรายชื่อใน
ช้ันโดยวิธีการสุมอยางงายเพื่อเปนตัวอยาง จํานวน 50 คน  กรณีจํานวนตัวอยางไมเพียงพอใหสุมเพิ่มอีก 1 
หอง และใชการสุมแบบเดียวกันจนไดขนาดตัวอยางครบตามท่ีกําหนด 

 
  ระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการ  ดังนี้ 

1) เลือกคณะใดคณะหนึ่งเปนตัวแทน จํานวน 1 คณะ โดยวิธีการสุมอยางงาย 
2) สุมเลือกภาควิชาของคณะน้ันเพื่อเปนตัวแทน จํานวน  1 ภาควิชา โดยวิธีการ

สุมอยางงาย    
3) เลือกนักศึกษาช้ันปท่ี 2 เปนตัวแทนระดับช้ัน โดยสุมเลือกรายช่ือนักศึกษาใน

ภาควิชาฯ นั้นโดยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 50 คน  
กรณีนักศึกษาไมเพียงพอใหเพิ่มการสุมจากภาควิชาฯอ่ืนอีก 1  ภาควิชาฯ และ

ดําเนินการสุมแบบเดียวกันกับคร้ังแรกจนไดขนาดตัวอยางตามท่ีกําหนด 
รายละเอียดพื้นท่ีและจํานวนตัวอยาง ดังตารางท่ี  4 
 
ตารางท่ี 4 พื้นท่ีและจํานวนขนาดตัวอยาง จําแนกรายจังหวัด 

ภาค สถานศึกษา จํานวนวัยรุนและเยาวชน 

ภาคกลางและตะวันออก:    
สระแกว   
อ.เมือง ม.ราชภัฎราชนครินทร 50 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแกว 50 
อ.อรัญประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว 50 
 รวม  250 
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ตารางท่ี 4 พื้นท่ีและจํานวนขนาดตัวอยาง จําแนกรายจังหวัด (ตอ) 
 
ภาค สถานศึกษา จํานวนวัยรุนและ

เยาวชน 

จ.เพชรบุรี    
  อ.เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 50 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 50 
   อ. ชะอํา โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 50 
  250 
ภาคเหนือ   

 จ.  เชียงราย   
    อ.เมือง ม.แมฟาหลวง 50 
 วิทยาลัยเทคนิคชียงราย 50 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
     อ. แมสาย โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย 7 (เอกชน) 50 
  250 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
จ.อุบลราชธานี 
   อ.เมือง 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 
50 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 50 
อ. วารินชําราบ ม.อุบลราชธานี 50 
    วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ 50 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
  300 
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ตารางท่ี 4 พื้นท่ีและจํานวนขนาดตัวอยาง จําแนกรายจังหวัด (ตอ) 
 
ภาค สถานศึกษา จํานวนวัยรุนและ

เยาวชน 
ภาคใต    
จ. สุราษฎรธานี 
    อ.เมือง 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

50 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา 50 
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 50 
    อ. สมุย โรงเรียนมัธยมศึกษาเกาะสมุย 50 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สุราษฎรธานี 
50 

  250 
รวม 5 จังหวัด มหาวิทยาลัย 6 แหง 

มัธยมศึกษา 10แหง  
วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษา 10  แหง 

1,300 

          
 กลุมท่ี 2  ผูจําหนายสินคา 
                           เนื่องจากการศึกษานี้ใชการสํารวจเพื่อศึกษาประเภทของส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  ชอง
ทางการจําหนาย ราคา แหลงการผลิต  บริเวณท่ีจําหนาย   และสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการผลิต 
การจําหนาย  ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ของผูจําหนาย
สินคา  ซ่ึงการเก็บขอมูลมีขอจํากัดเกี่ยวกับแหลงท่ีจําหนาย ซ่ึงไมทราบวาเปนแหลงใดบาง  ดังนั้น  
ผูวิจัยจึงดําเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีแบบ Snowball  เพื่อสํารวจหาผูจําหนายในรานคาลักษณะ  3 แหลง 
ไดแก                    
                       1) ในชุมชน โดยผูวิจัยสอบถามจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขซ่ึงเปนผูประสานงานจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ของพ้ืนท่ีวิจัย 5 จังหวัด ไดแก  เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี  เพื่อสํารวจ
หาผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดยเร่ิมจากรานคาซ่ึงกําหนดใหเปนรานคาสงสินคาบุหร่ีท่ีเปนแหลง
ใหญท่ีสุดในแตละอําเภอ  ตอจากนั้นใหเดินสํารวจและสอบถามหารานคาขายบุหร่ีหรือรานขายสินคา
ตางๆในรัศมีโดยรอบอีก 1 กิโลเมตร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแจก ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีไดรับ
จากบริษัทผลิตบุหร่ีหรือไมอยางไร  และมีรานคาจําหนายสินคาท่ีเปนส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหรือไม 
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 2) ในแหลงทองเท่ียว  ผูวิจัยขอใหผูประสานงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด    
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีวิจัย 5 จังหวัด ไดแก 
เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี  คัดเลือกแหลงทองเที่ยวซ่ึงจะเปนพื้นท่ี
สํารวจ  โดยใชเกณฑพิจารณาแหลงทองเท่ียวของจังหวัดและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ท่ีเปนท่ี
นิยม  5 อันดับแรกสําหรับประชาชนท่ัวไปและชาวตางประเทศ    
                     ตอจากนั้น ผูวิจัยเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวในแตละอําเภอท่ีกําหนดเปนพื้นท่ีวิจัยใน
การเก็บขอมูล  โดยกําหนดเร่ิมจากจุดประชาสัมพันธในแหลงทองเท่ียวนั้นเปนจุดเร่ิมตน แลวสอบถาม
หารานจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดยการเดินจากจุดประชาสัมพันธท่ีกําหนดเปนจุดต้ังตนโดยรอบ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร  
                    3)  แหลงสถานบันเทิงบริเวณใกลและโดยรอบสถานศึกษา  ไดแก   ไนตคลับ  ผับ ราน
จําหนายสุรา ในรัศมีไมเกิน  1 กิโลเมตร  โดยผูวิจัยขอใหผูประสานงานจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นท่ีวิจัย 5 จังหวัด 
ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี แหลงสํารวจกําหนด ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 พื้นท่ีสํารวจแหลงทองเท่ียวและในชุมชน จําแนกรายจังหวัด 

ภาค/จังหวัด สถานท่ีสํารวจ จํานวน  (จุดท่ีสํารวจ) 

เหนือ   
 จ.เชียงราย  อ.เมือง  ถนนคนเดิน 
 อ.แมสาย รานคาในแหลงชายแดน 
กลางและตะวันออก   
สระแกว อ.เมือง ตลาดในเขตเทศบาล  
 อ.อรัญประเทศ ประตูชัยอรัญประเทศ    ตลาดโรงเกลือ  (ตลาด

ชายแดนบานคลองลึก) 
เพชรบุรี อ.เมือง เขาวัง / ตลาดยานเกา  ถนนเลาวัฒนธรรม   ตลาดเกา

ริมน้ํา   ถนนพงษสุริยา ตลาดเบิรด คลองถม หนา
ตลาดบ๊ิกซี  ตลาดสําเพ็ง ตลาดเพชรไพบูลย ตลาด
นัดหนาสนามกีฬาจังหวัด 
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ตารางท่ี 5 พื้นท่ีสํารวจแหลงทองเท่ียวและในชุมชน จําแนกรายจังหวัด (ตอ) 
ภาค/จังหวัด สถานท่ีสํารวจ จํานวน  (จุดท่ีสํารวจ) 
 อ.ชะอํา ตลาดน้ําทาขามภพ   ตลาดนัดบริเวณถนนชายหาด

เจาสําราญ  ตลาดนัดหนาเทศบาลในอําเภอชะอํา 
 ใต   
สุราษฎรธานี อ.เมือง ตลาดศาลเจาสุราษฎรธานี 

ถนนคนเดินบานเกาบอผุด * 
ถนนในตลาดเกา 

 อ.สมุย ถนนคนเดิน  รานคาบริเวณถนนหนาโรงแรมในหาด
เฉวง  ตลาดนัดหนาหางเซ็นทรัล 

ตะวันออกเฉียงเหนือ   
อุบลราชธานี อ.เมือง ทุงศรีเมือง   

ตลาดนัด ม.อุบล 
ตลาดนัดนิกรธานี 

 อ.วารินชําราบ ตลาดซีนวาน วารินชําราบ 
รวม 5จังหวัด 10  อําเภอ  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
   ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลและแรงจูงใจในการซ้ือ การสะสมและครอบครอง
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ของเยาวชนในสถานศึกษาโดยละเอียด จึงคัดเลือกจังหวัด 1 จังหวัดในจํานวนพื้นท่ี
วิจัย 5 จังหวัด เพื่อศึกษาเชิงคุณภาพ ในการนี้ผูวิจัยเลือก จังหวัดเพชรบุรี ดวยเหตุผล ดังนี้  
  1) เปนพื้นท่ีท่ีมีแหลงทองเท่ียว รานคา สถานบันเทิง ตลาดน้ําโบราณ  ครบทุกแหลงท่ี
ตองการสํารวจในการวิจัยนี้ และอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ  สามารถเดินทางไดสะดวกและบอยคร้ังโดยไมใช
งบประมาณมากนัก และผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยินดีอนุมัติใหดําเนินการวิจัยในพื้นท่ี 
ดังนั้น  จะไดรับความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี   ผูวิจัยสํารวจนํารองในตลาดคนเดินท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียว พบวา มีการวางจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในแหลงทองเท่ียว ดังนั้น  จะมีท้ังผูซ้ือและผูจําหนาย 
ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาในพื้นท่ีอยางแทจริง 
        2) ผูวิจัยสํารวจนํารองในตลาดคนเดินท่ีเปนแหลงทองเท่ียว พบวา มีการวางจําหนายส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีในแหลงทองเท่ียว ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดท่ีจะเก็บขอมูลจากผูซ้ือสินคาและผูจําหนาย
สินคา ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาในพื้นท่ีอยางแทจริง 
   กลุมตัวอยาง จําแนกเปน 
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 กลุมท่ี 1 กลุมเยาวชนในสถานศึกษา ดําเนินการโดยผูวิจัยประสานงานกับ         
เจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ีรับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อ 

 ช้ีแจงโครงการและการดําเนินการวิจัย ตอจากนั้น เจาหนาท่ีจะดําเนินการเลือกโรงเรียน
แบบเฉพาะเจาะจง คือ                                         

-โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี้ 
1) ผูวิจัยประสานงานกับผูประสานงานจังหวัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ

ติดตอผูบริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติดําเนินการวิจัย และประสานงานกับครูอนามัยโรงเรียนหรือพยาบาล
อนามัยโรงเรียน  เพื่อสํารวจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทุกระดับช้ัน วาเคยสะสมและมี
การครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหรือไม  หากพบวามี จะจัดทําทะเบียนรายช่ือเพื่อสอบถามความ
สมัครใจในการเปนผูรวมวิจัย โดยขอความยินยอมจากผูปกครอง กรณีอายุตํ่ากวา 18 ป เพื่อขอสัมภาษณ
เชิงลึก ซ่ึงคัดเลือกจํานวนประมาณ 10 คน โดยใชเกณฑการเปนตัวแทนจําแนกตามระดับช้ันปและ
จําแนกตามประเภทส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีพบประเภทละ 1-2 คน หากมีจํานวนนอยกวา 10 คน จะขอเก็บ
ขอมูลทุกคน (กรณียินดีเปนผูรวมวิจัย)   

2)  ผูวิจัยขอนัดหมายวัน เวลาสัมภาษณเชิงลึกโดยผูวิจัย  จะเดินทางไปสัมภาษณ
นักเรียนรวมกับผูประสานงานในพ้ืนท่ี  ในประเด็นเกี่ยวกับ 

 2.1) แรงจูงใจในการซ้ือ การสะสม  และ/หรือวิธีการครอบครองส่ิงของสงเสริม
บุหร่ีวาไดมาดวยวิธีการใด  ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  พฤติกรรมการซ้ือ  การสะสม และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวมท้ังการรับรูตอส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีวามีผลตอความรูสึกกระตุนใหสูบบุหร่ีบางหรือไม อยางไร   

 2.2) การรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี  การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหา
สุขภาพจากการสูบบุหร่ี  การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี  และการรับรูประโยชนจาก
การเลิกสูบบุหร่ี โดยเนนความรูสึกท่ีมีตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีวามีผลตอการสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดความหวาดกลัวตอการสูบบุหร่ี  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือไมอยางไร  และจะสอบถามความ
คิดเห็นวา จะสูบบุหร่ีในอีก 12 เดือนขางหนาหรือไม 
 -วิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยเทคนิค   ดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ผูวิจัยประสานงานกับผูประสานงานระดับจังหวัด เพื่อขออนุมัติผูบริหาร
โรงเรียนในการดําเนินการวิจัย และประสานงานกับครูอนามัยโรงเรียนหรือพยาบาลอนามัยโรงเรียน  เพื่อ
สํารวจนักศึกษาทุกช้ันป วาเคยสะสมและมีการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหรือไม หากพบวามี จะ
จัดทําทะเบียนรายชื่อเพื่อสอบถามความสมัครใจในการยินยอมตนเปนผูใหขอมูลการวิจัย ซ่ึงคัดเลือก
จํานวนประมาณ 10 คน เพื่อขอสัมภาษณเชิงลึก โดยใชเกณฑการเปนตัวแทนจําแนกตามระดับช้ันปและ
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จําแนกตามประเภทส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีพบ  ประเภทละ 1-2 คน หากมีจํานวนนอยกวา 10 คน จะขอ
เก็บขอมูลทุกคน (กรณียินดีเปนผูรวมวิจัย)   

  2) ผูวิจัยขอนัดหมายวัน เวลาสัมภาษณเชิงลึกโดยผูวิจัย จะเดินทางไปสัมภาษณ
นักศึกษารวมกับผูประสานงานในพ้ืนท่ี  ในประเด็นเกี่ยวกับ 

  2.1) แรงจูงใจในการซ้ือ  การสะสม  และ/หรือวิธีการครอบครองส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีวาไดมาดวยวิธีการใด  ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ          พ.ศ.
2535 เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พฤติกรรมการซ้ือ  การสะสม และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวมท้ังการ
รับรูตอส่ิงของสงเสริมบุหร่ีวามีผลตอความรูสึกกระตุนใหสูบบุหร่ีบางหรือไม อยางไร   

 2.2) การรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี  การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิด
ปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ี การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชน
จากการเลิกสูบบุหร่ี  โดยเนนความรูสึกท่ีมีตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีวามีผลตอการสราง
แรงจูงใจใหเกิดความหวาดกลัวตอการสูบบุหร่ี  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือไมอยางไร และจะ
สอบถามความคิดเห็นวา จะสูบบุหร่ีในอีก 12 เดือนขางหนาหรือไม 

-ระดับมหาวิทยาลัย  ดําเนินการ ดังนี้ 
1)  ผูวิจัยประสานงานกับผูประสานงานระดับจังหวัด  เพื่อขออนุมัติผูบริหาร

สถานศึกษาในการดําเนินการวิจัย   และประสานงานกับรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  เพื่อขอสํารวจ
พฤติกรรมนักศึกษาทุกช้ันป วาเคยซ้ือ  สะสมและมีการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีหรือไม    หาก
พบวามี จะจัดทําทะเบียนรายช่ือนักศึกษาเพื่อสอบถามความสมัครใจในการยินยอมตนเปนผูใหขอมูลการ
วิจัย ซ่ึงคัดเลือกจํานวนประมาณ   10   คนเพื่อขอสัมภาษณเชิงลึก โดยใชเกณฑการเปนตัวแทนจําแนก
ตามระดับช้ันปและจําแนกตามประเภทส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีพบ ประเภทละ 1-2 คน หากมีจํานวนนอย
กวา 10 คน จะขอเก็บขอมูลทุกคน (กรณียินดีเปนผูรวมวิจัย)   

2)  ผูวิจัยขอนัดหมายวัน เวลาสัมภาษณเชิงลึกโดยผูวิจัยจะเดินทางไปสัมภาษณ
นักศึกษารวมกับผูประสานงานในพ้ืนท่ีในประเด็นเกี่ยวกับ 

  2.1) แรงจูงใจในการซ้ือ  การสะสม  และ/หรือวิธีการครอบครองส่ิงของสงเสริม
บุหร่ีวาไดมาดวยวิธีการใด ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ             พ.ศ.2535 
เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พฤติกรรมการซ้ือ  การสะสม และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวมท้ังการรับรูตอ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีวามีผลตอความรูสึกกระตุนใหสูบบุหร่ีบางหรือไม อยางไร   

 2.2)  การรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี  การรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิดปญหา
สุขภาพจากการสูบบุหร่ี การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ีและการรับรูประโยชนจาก
การเลิกสูบบุหร่ี โดยเนนความรูสึกท่ีมีตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีวามีผลตอการสรางแรงจูงใจ
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ใหเกิดความหวาดกลัวตอการสูบบุหร่ี  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือไมอยางไร  และจะสอบถามความ
คิดเห็นวา จะสูบบุหร่ีในอีก 12 เดือนขางหนาหรือไม 

        กลุมท่ี 2 ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ดําเนินการดังนี้             
1) ผูวิจัยทําหนังสือขออนุมัติดําเนินการวิจัยจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   และ

ประสานงานกับผูประสานงานระดับจังหวัด  เพื่อขออนุมัติจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกในการสํารวจแหลงตางๆ ท้ังรานคา  แหลงทองเท่ียวและแหลง
สถานบันเทิง 

2) หากพบรานท่ีจําหนายสินคา ผูวิจัยจะสอบถามผูจําหนายสินคาวามีความเต็มใจและ
ยินดีในการเขารวมการวิจัยหรือไม หากยินดีจะขอเชิญเปนผูรวมวิจัย และดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกทุก
ราย โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกและขออนุญาตบันทึกขอมูลโดยใชเทปบันทึกเสียง จํานวนประมาณ 10 
คน 
                  เกณฑการคัดผูเขารวมการวิจัยเขารวมโครงการ (Inclusion criteria) 

 กลุมเยาวชน 
1. เปนนักเรียนและนักศึกษา อายุระหวาง 13-24 ป  และกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น 
  2. เปนผูมีสัญชาติไทย  สติสัมปชัญญะสมบูรณ  สามารถตอบคําถามเปนภาษาไทยไดดี

และยินดีเขารวมในการวิจัย 
 3. กรณีอายุตํ่ากวา 18 ปตองขออนุญาตจากผูปกครอง และไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครองดวยความเต็มใจ  

 กลุมผูจําหนายสินคา 
1. เปนผูจําหนายสินคาในราน ซ่ึงอาจเปนเจาของหรือลูกจางก็ได 
2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  สามารถตอบคําถามเปนภาษาไทยไดดีและยินดีเขารวม

ในการวิจัย 
3. อาน เขียน ภาษาไทยได 

 
              เกณฑการคัดผูเขารวมการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 

 กลุมเยาวชน 
          1. ผูท่ีตอบคําถามแลวและไมยินดีใหขอมูลตอไป 

2. ผูท่ีติดภารกิจ/ไมสะดวกเนื่องจากการเจ็บปวย ในชวงเวลาท่ีเก็บขอมูลหรือขอหยุดพัก
การศึกษา  



อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเพื่อสังคม :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน   
                                                                         ในประเทศไทย 

 

 51 
 

     3. ผูไมสามารถใหเวลาตอบแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ในระยะเวลาท่ีกําหนดและ
ปฏิเสธหรือบอกเลิกท่ีจะเขารวมในระหวางการศึกษา จากสาเหตุตางๆ เชน กลุมตัวอยางไมสบายใจท่ีจะ
ใหขอมูล เปนตน 

 กลุมผูจําหนายสินคา 
1. ผูท่ีตอบคําถามแลวและไมยินดีใหขอมูลตอไป 
2. ผูท่ีติดภารกิจ/ไมสะดวก ในชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล 
3. ผูไมสามารถใหเวลาตอบแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ในระยะเวลาท่ีกําหนด

และปฏิเสธหรือบอกเลิกท่ีจะเขารวมในระหวางการศึกษา จากสาเหตุตางๆ เชน    
เกณฑการใหผูเขารวมการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)  

 หากผูรวมวิจัยท่ีเกิดความไมสบายใจท่ีจะตอบคําถาม หรือเกิดความอึดอัด หรือปฏิเสธ
ภายหลังการเขารวมการศึกษา    สามารถถอนตัวจากการศึกษาไดตลอดเวลา โดยไมมีผลกระทบ ใด ๆ กับ
ผูรวมวิจัยท้ังการเรียน  และการไดรับบริการตางๆ 
  
 วิธีการเก็บขอมูล 

การเก็บขอมูล  ดําเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นเตรียมการ ดําเนินการ ดังนี้ 

 1.ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมและ สรางเคร่ืองมือวิจัย  โดย
เคร่ืองมือวิจัย  จําแนกสําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ  
                         - สําหรับกลุมเยาวชน เคร่ืองมือวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุดและ แบบสัมภาษณ
เชิงลึก  จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ชุดท่ี 1  แบบสอบถามสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา   ประกอบดวยขอความ 4 สวน 
โดยสวนท่ี 1 เปนคําถามสวนบุคคล เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได  และศาสนา  ลักษณะคําถาม
เปนแบบปลายปดและปลายเปด  จํานวน 5 ขอ สวนท่ี 2   มี    ขอยอย คือ 
                   2.1 คําถามเก่ียวกับประสบการณการเคยเห็นส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี  การสะสม  การ
ครอบครองส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี  ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดและปลายเปด จํานวน 5 ขอ   
                  2.2 ความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. 2535  ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด  แบบเลือกตอบ คือ ใช ไมใชและไมแนใจ   ใหคะแนนแบบ
ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ  เกณฑแปลผลใชคาคะแนนเปอรเซ็นไทล    
                  2.3 คําถามเก่ียวกับเจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ีมีตรา
ยี่หอบุหร่ี ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดใหคะแนนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวย
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อยางยิ่ง เห็นดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 15 ขอ  ใหคะแนนในขอความเชิง
บวกและเชิงลบ ดังนี้ 
ขอความเชิงบวก ขอท่ี 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14 ใหคะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน  เห็น
ดวย  เทากับ 4 คะแนน  ไมแนใจ เทากับ 3 คะแนน   ไมเห็นดวย  เทากับ  2 คะแนน และไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  
ขอความเชิงลบ ขอท่ี 6,8, และ 15 ใหคะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  เห็นดวย  เทากับ 2 
คะแนน  ไมแนใจ เทากับ 3 คะแนน ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 
คะแนน  
                           เกณฑการแปลผล    ใชคาคะแนนเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต จําแนก 3 ระดับ คือ คะแนนเฉล่ีย
ระหวาง  3.67-5.00  มีเจตคติตอการซ้ือ และครอบครอง ระดับดี  คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.33- 3.65 มีเจต
คติตอการซ้ือ และครอบครอง ระดับปานกลาง   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00-2.32  มีเจตคติตอการซ้ือ และ
ครอบครองไมดี 
                    2.4  แรงจูงใจในการซ้ือ และการสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ลักษณะคําถามเปน
คําถามปลายปดแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด ให
คะแนนมากท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน  มาก เทากับ 4 คะแนน ปานกลาง เทากับ 3 คะแนน นอย เทากับ 2 
คะแนน  นอยท่ีสุด เทากับ 1 คะแนน มีจํานวน 17 ขอ  
                    เกณฑการแปลผลใชคาคะแนนเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต จําแนก 3 ระดับ คือ คะแนน
เฉล่ียระหวาง  3.67-5.00  มีเจตคติตอการซ้ือ และครอบครอง ระดับดี  คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.33- 3.65 มี
เจตคติตอการซ้ือ และครอบครอง ระดับปานกลาง   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00-2.32  มีเจตคติตอการซ้ือ 
และครอบครองไมดี 

สวนท่ี 3 การรับรูตอภาพคําเตือนและฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดใหคะแนนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็น
ดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 15  ขอ  ใหคะแนนในขอความเชิงบวกและเชิง
ลบ ดังนี้ 
                          ขอความเชิงบวก    ขอท่ี 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14 ,15,16,18,20  ใหคะแนน เห็นดวยอยาง
ยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน  เห็นดวย  เทากับ 4 คะแนน  ไมแนใจ เทากับ 3 คะแนน  ไมเห็นดวย  เทากับ  2 
คะแนน และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  
                         ขอความเชิงลบ ขอท่ี3,10,13,21, และ 22 ใหคะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  
เห็นดวย  เทากับ 2 คะแนน  ไมแนใจ เทากับ 3 คะแนน   ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน  
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                        เกณฑการแปลผลใชคาคะแนนเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต จําแนก 3 ระดับ คือ คะแนนเฉล่ีย
ระหวาง  3.67-5.00  มีเจตคติตอการซ้ือ และครอบครอง ระดับดี  คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.33- 3.65       มี
เจตคติตอการซ้ือ และครอบครองระดับปานกลาง   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00-2.32  มีเจตคติตอการซ้ือ 
และครอบครองไมดี 
                สวนท่ี 4  เปนคําถามเกี่ยวกับความตั้งใจและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ลักษณะคําถามเปนคําถาม
ปลายปดใหคะแนนแบบมาตรประมาณคา   คือ  เลิกแลว เทากับ 1 คะแนน ยังไมเลิก 0 คะแนน  

 ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณเชิงลึก    จะศึกษาเฉพาะเจาะจงในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อศึกษาแบบเจาะลึก 
แบบสัมภาษณเชิงลึกเปนลักษณะคําถามแบบมีโครงสราง   ซ่ึงประเด็นคําถามเก่ียวกับเหตุผลในการซ้ือ 
การสะสม การครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ี    และความรูเกี่ยวกับพ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
2535 และการรับรูตอภาพบนซองบุหร่ีเกี่ยวกับการรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี   การรับรูโอกาสเส่ียง
ของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ี การรับรูตอปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการ
รับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ี วามีผลตอการสรางแรงจูงใจใหสูบบุหร่ีหรือไมอยางไร  และ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
    - กลุมผูจําหนาย  มีจํานวน 3 ชุด ดังนี้ 
                          ชุดท่ี 1  แบบสอบถามผูจําหนายสินคา  ประกอบดวยขอความ  4  สวน โดยสวนท่ี 1  เปน
คําถามสวนบุคคล  เกี่ยวกับเพศ  อายุ  รายได   ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และศาสนา  จํานวน 6 
ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดและปลายเปด   สวนท่ี  2   คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการผลิตและ
จําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี   จํานวน 13 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดและปลายเปดเกี่ยวกับ
ประเภทสินคา ลักษณะการผลิตสินคา ราคาสินคา บริเวณจุดจําหนาย   พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา  สวน
ท่ี 3 ความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 จํานวน 
12 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด  แบบเลือกตอบ คือ ใช ไมใชและไมแนใจ   ใหคะแนนแบบตอบ
ถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ  เกณฑแปลผลใชคาคะแนนเปอรเซ็นไทล   และ สวนท่ี 4  
คําถามเก่ียวกับเหตุผลและแรงจูงใจในการจําหนายสินคาของผูจําหนาย  (ถาพบสินคาท่ีเปนส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีในรานนั้น) ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดใหคะแนนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ 
คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 15  ขอ  ใหคะแนนใน
ขอความเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้ 
ขอความเชิงบวก ขอท่ี 1,3,4,5,6,7,8,,10  ใหคะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน  เห็นดวย  เทากับ 
4 คะแนน  ไมแนใจ เทากับ 3 คะแนน   ไมเห็นดวย  เทากับ  2 คะแนน และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 
คะแนน  
ขอความเชิงลบ ขอท่ี 2 และ 9 ใหคะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1 คะแนน  เห็นดวย  เทากับ 2 คะแนน  
ไมแนใจ เทากับ 3 คะแนน   ไมเห็นดวย  เทากับ  4 คะแนน และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5 คะแนน  
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                             เกณฑการแปลผลใชคาคะแนนเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต จําแนก 3 ระดับ คือ คะแนนเฉล่ีย
ระหวาง  3.67-5.00  มีแรงจูงใจ ระดับสูง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.33- 3.65 มีแรงจูงใจ ระดับปานกลาง   
คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00-2.32  มีแรงจูงใจระดับตํ่า 

  ชุดท่ี 2  แบบสัมภาษณเชิงลึก    ใชคําถามแบบมีโครงสราง ประเด็นคําถามเกี่ยวกับเหตุผล
ในการผลิต และวิธีการจําหนาย  และความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
และวิธีการจําหนายสินคา   

  ชุดท่ี 3  แบบสํารวจสินคา รูปแบบสินคาและการตลาดเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดย 
ลักษณะแบบสํารวจประกอบดวย   1)  แหลงสถานท่ีสํารวจ ไดแก   1)  แหลงสถานบันเทิง  2)รานขายสง
ในชุมชน และ 3) แหลงทองเท่ียว  ช่ือแหลงสํารวจ  ประเภทสินคาส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  ราคาจําหนาย     
แหลงผลิต  ตรายี่หอบุหร่ีบนสินคา  
                            2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  โดยเก็บขอมูลจากนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ช้ันปท่ี 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร   จํานวนแหงละ 30 
คน สําหรับรานคาใชการสัมภาษณรานคาในแหลงทองเท่ียว  ตลาดนัด   รานคาสง และแหลงสถาน
บันเทิงรอบสถานศึกษา จํานวนไมนอยกวา 10  คน  และนํามาวิเคราะหคาความเช่ือม่ันชุดกลุมเยาวชน  
สวนความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยวิธี 
KR-21 และสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค โดยกําหนดคาท่ีใชไดเกิน 0.7 ข้ึนไป  (Polit   & Hungler,  
1997)  พบวาสวนความรูมีคาความเช่ือม่ัน  เทากับ  0.69   เจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครอง
ส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี  เทากับ 0.86  แรงจูงใจในการซ้ือ และการสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  การรับรูตอ
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี   เทากับ  0.94    
                           คุณภาพเคร่ืองมือสวนผูจําหนายสินคา  สวนความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ   0.75 .เหตุผลและแรงจูงใจ
ในการจําหนายสินคาของผูจําหนาย  มีคาเทากับ  0.80  
                       3. ผูวิจัยทําหนังสือประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย เพื่อขอ
อนุมัติดําเนินการวิจัย   และแตงต้ังผูประสานงานระดับจังหวัด  

    4. ประสานงานกับผูบริหารสถานท่ีท่ีเก็บขอมูล เพื่อขออนุมัติเก็บขอมูล การกําหนด
กลุมตัวอยาง และดําเนินการเก็บขอมูล 
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                ขั้นตอนการเก็บขอมูล   ดําเนินการ ดังนี้ 
1.  ภายหลังจากไดรับอนุมัติการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยประสานงานกับเจาหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีเปนพื้นท่ีตัวอยาง 
ซ่ึงเชิญเปนผูชวยนักวิจัยในระดับชุมชน โดยเจาหนาท่ีในพื้นท่ีสามารถจัดต้ังกลุมทีมวิจัยในระดับชุมชน
ไดในแตละจังหวัดเพื่อชวยเหลือในการเก็บขอมูลโดยขอความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขใน
ชุมชน และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในระดับอําเภอและตําบล  ท่ีเปนพื้นท่ีตัวอยาง     ตอจากนั้นผูวิจัยจาก
สวนกลางจะกําหนดนัดหมายผูประสานงาน เพื่อช้ีแจงแนวทางดําเนินงานและวางแผนเก็บขอมูลจํานวน 
1 วันในจังหวัดนั้น  

2. คณะผูวิจัยและหนวยงานเจาของพื้นท่ีฯ จะรวมคัดเลือกทีมเก็บขอมูล โดยช้ีแจง
โครงการวิจัยใหทีมเก็บขอมูลทราบรายละเอียดโครงการวิจัย วัตถุประสงคโครงการฯ วิธีการวิจัย และ
การตอบแบบสอบถาม พรอมตอบคําถามจนเปนท่ีเขาใจ และฝกปฏิบัติการเก็บขอมูล เปนเวลา 1 วัน และ
เก็บขอมูลจําแนกตามกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

  กลุมเยาวชน  ดําเนินการเก็บขอมูลในสถานศึกษาโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ    จะประสานงานกับครูอนามัยโรงเรียนในแตละแหง  เพื่อ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง และสุมเลือกกลุมตัวอยางในโรงเรียนมัธยมศึกษา   วิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย
ตามท่ีกําหนดในวิธีการชักตัวอยาง   ท้ังนี้   ระยะเวลาการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี  ใชเวลาประมาณ 1 เดือน  
หากไมสามารถเก็บขอมูลไดโดยนักศึกษาไมตอบภายในเวลาท่ีกําหนด   ผูวิจัยจะสงแบบสอบถามแกผู
ประสานงานในสถาบันการศึกษาอีก 1 รอบ เพื่อขอใหกลุมตัวอยางตอบขอมูล    และหากไมตอบกลับใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ผูวิจัยจะเลือกตัวอยางใหม 

 กลุมผูจําหนายสินคา   ผูวิจัยจะประสานงานกับผูประสานงานระดับจังหวัด  เพื่อ
ประสานงานกับหนวยงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรวมสํารวจหารานคาท่ีจําหนายส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีในจังหวัด ตามพื้นท่ีท่ีกําหนด 3 แหลง คือแหลงทองเท่ียว รานคา และแหลงสถานบันเทิง   
หากพบวามีผูจําหนายสินคา  จะบันทึกในแบบสํารวจฯ  และสอบถามผูจําหนายสินคาวายินดีเปนผูรวม
วิจัยหรือไม  หากผูจําหนายยินดีจะเก็บขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม  

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังจากไดรับแบบสอบถามกลับคืน เพื่อนํามาลงรหัสและ
ประมวลผลโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูปตอไป 
ระยะเวลาการเก็บขอมูลท้ังหมดในการวิจัย  
 ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินโครงการวิจัยตลอดท้ังโครงการตั้งแตเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน
ธันวาคม 2559  โดยคณะผูวิจัยจะเร่ิมเก็บขอมูลภายหลังไดรับการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร    มหาวิทยาลัยมหิดล และเก็บขอมูลจากผู
รวมวิจัยท่ีเต็มใจใหความรวมมือในการวิจัย โดยจะใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ   30 นาที   



อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเพื่อสังคม :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน   
                                                                         ในประเทศไทย 

 

 56 
 

และใชเวลาการสัมภาษณเชิงลึกประมาณ  1 ช่ัวโมง  ซ่ึงเก็บขอมูลในพื้นท่ีวิจัยระหวางเดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2559 ผลการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามกลุมวัยรุนและเยาวชน เทากับ 1,317  ชุด  คิดเปนรอย
ละ  100  ของกลุมตัวอยางท่ีกําหนด                     กลุมผูจําหนายสินคา   ดําเนินการสํารวจในพื้นท่ีท่ี
กําหนด ครบทุกจุด  คิดเปนรอยละ 100 ของพื้นท่ีท่ีกําหนด 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  ดําเนินการ  ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กลุมเยาวชนในสถานศึกษา  ผูวิจัยประสานงานกับผูประสานงานระดับจังหวัดขออนุมัติ
ดําเนินการวิจัยจากผูบริหารสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย เพื่อสํารวจผูท่ีเคยครอบครอง ซ้ือ สะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี หากพบวามีผู
สะสม ครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีจะจัดทําทะเบียนรายช่ือไว  ตอจากนั้นผูวิจัยและผูประสานงานจะ
สอบถามความสมัครใจวายินดีเขารวมเปนผูรวมวิจัยหรือไม  เพื่อขอสัมภาษณเชิงลึก     กําหนดจํานวน 
แหงละ 10 คน รวม 30 คน โดยการสัมภาษณใชหองประชุมเปนสถานท่ีสัมภาษณ ซ่ึงจัดสถานท่ีเปน
สัดสวน และใชการบันทึกการสัมภาษณโดยเทปเสียง  และจะนํามาถอดเทป ซ่ึงขอมูลการสัมภาษณจะ
ทําลายท้ิง เม่ือเสร็จส้ินการวิจัยแลวเปนระยะเวลา 3 เดือน ผลเก็บขอมูลจากกลุมเยาวชน  โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก  จํานวน    6  คน  
  2) กลุมผูจําหนายสินคา ผูวิจัยจะประสานงานกับผูประสานงานระดับจังหวัด  เพื่อประสานงาน
กับหนวยงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรวมสํารวจหารานคาท่ีจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี
ในจังหวัด ตามพื้นท่ีท่ีกําหนด 3 แหลง คือแหลงทองเท่ียว รานคา และแหลงสถานบันเทิง หากพบวามีผู
จําหนายสินคา  จะสอบถามความสมัครใจในการเขารวมวิจัย  หากผูจําหนายยินดี ท้ังนี้การสัมภาษณเชิง
ลึกจะใชสถานท่ีท่ีเปนสัดสวน  และไมรบกวนเวลาการจําหนายสินคา โดยผูวิจัยขออนุญาตบันทึกขอมูล
โดยใชเทปบันทึกเสียง  และจะทําลายท้ิงภายหลังส้ินสุดการวิจัยใน 3 เดือน ผลเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ท่ียินดีใหขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกไดจํานวน  3  คน    จากรานคาท้ังหมดท่ีพบการจําหนายสินคา
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท้ังหมด  จํานวน  17 จุด     
  
  การวิเคราะหขอมูล 
        
 ผูวิจัยนําขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ  และลงรหัสเพื่อประมวลผล   ดังนี้ 
 - การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติคารอยละคาความถ่ี และวิเคราะหความสัมพันธโดยใช
สถิติคาไค- สแควร และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
            - การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis )   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

  
 การศึกษานี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ิงของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเชิงสังคม กรณีภาพ
คําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  รูปแบบการวิจัยเปนแบบการวิจัย
ผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุมตัวอยาง มี 2 กลุม ไดแก กลุมเยาวชน และผูจําหนายสินคา  ซ่ึงกลุม
เยาวชน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน ผูจําหนายสินคาใชวิธีการแบบ Snowball เก็บขอมูลในทุกภาคของ
ประเทศไทย  Snowball  เพื่อสํารวจหาผูจําหนายในรานคาลักษณะ  3 แหลง ไดแก  1) ในชุมชน โดยเปน
รานคาสงสินคาบุหร่ีท่ีเปนแหลงใหญท่ีสุดในแตละอําเภอ  ตอจากนั้นใหเดินสํารวจและสอบถามหารานคา
ขายบุหร่ีหรือรานขายสินคาตางๆในรัศมีโดยรอบอีก 1 กิโลเมตร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแจก ส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีท่ีไดรับจากบริษัทผลิตบุหร่ีหรือไมอยางไร และมีรานคาจําหนายสินคาท่ีเปนส่ิงของสงเสริม
บุหร่ีหรือไม  2) แหลงทองเท่ียว  ในพื้นท่ีวิจัย 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุ
ราษฎรธานี  คัดเลือกแหลงทองเท่ียวซ่ึงจะเปนพื้นท่ีสํารวจ โดยใชเกณฑพิจารณาแหลงทองเท่ียวของจังหวัด
และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ท่ีเปนท่ีนิยม  5 อันดับแรกสําหรับประชาชนท่ัวไปและชาวตางประเทศ  
โดยการเก็บขอมูลเร่ิมจากจุดประชาสัมพันธในแหลงทองเที่ยวนั้นเปนจุดเร่ิมตน แลวสอบถามหาราน
จําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดยการเดินจากจุดประชาสัมพันธท่ีกําหนดเปนจุดต้ังตนโดยรอบในรัศมี 1 
กิโลเมตร 3)  แหลงสถานบันเทิงบริเวณใกลและโดยรอบสถานศึกษา  ไดแก  ไนตคลับ  ผับ รานจําหนายสุรา 
ในรัศมีไมเกิน  1 กิโลเมตร  ในพื้นท่ีวิจัย 5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุ
ราษฎรธานี เก็บขอมูลกลุมวัยรุนและเยาวชนโดยใชแบบสอบถาม ไดจํานวน 1,317 ชุด และการสัมภาษณเชิง
ลึกเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 6  คน  กลุมผูจําหนายสินคา เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน  
3 คน และแบบสํารวจสินคา  ครบทุกจุด จํานวน 17 จุด  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติพรรณนาและวิเคราะหความสัมพันธโดยคาไค-สแควร และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน  สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  ผลการวิเคราะห
นําเสนอ ดังนี้ 
  สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหใน กลุมวัยรุนและเยาวชน 
  สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหในกลุมผูจําหนาย   
  สวนท่ี 3  ผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
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                สวนท่ี 4  วิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูขอความสารพิษบนซองบุหร่ีของเยาวชนกับแนวทางตาม
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบองคการอนามัยโลก   (Framework Convention on Tobacco Control 
WHO  : FCTC  WHO) 
ผลการวิเคราะหมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหในกลุมวัยรุนและเยาวชน 
 จากการเก็บขอมูลในกลุมวัยรุนและเยาวชนจากท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดยสงแบบสอบถาม
ผานผูประสานงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย 5 จังหวัด ไดแก สระแกว เพชรบุรี เชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎรธานี 
ซ่ึงเปนตัวแทนในแตละภาคจํานวน 1,317 ฉบับ เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการเคยเห็น การ
ครอบครอง ความรู เจตคติตอการซ้ือ และแรงจูงใจในการซ้ือส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี รวมถึงการรับรูตอภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชนมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  1,317 
คน  คิดเปน รอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูล และเม่ือจําแนกแบบสอบถามท่ีไดรับคืนตามจังหวัดท่ี
เก็บขอมูลไดผลลัพธดังตารางท่ี  6 เนื่องจากขอกําหนดของจริยธรรมการวิจัยในคน ผูตอบแบบสอบถามมี
สิทธิท่ีจะไมตอบแบบสอบถามขอใดขอหนึ่งได ทําใหแบบสอบถามท่ีไดรับกลับอาจมีความไมสมบูรณใน
บางขอ ดังนั้นขอมูลจากแบบสอบถามทุกฉบับจะถูกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ตารางท่ี  6  จํานวนและรอยละของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับจากพื้นท่ีเปาหมาย 

จังหวัด จํานวน 
(n = 1,317) 

รอยละ 

สระแกว 260 19.7 
เพชรบุรี 248 18.8 
เชียงราย 255 19.4 
อุบลราชธานี 304 23.1 
สุราษฎรธานี 250 19.0 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวย   6 สวน ดังนี้ 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.2 ประสบการณการเคยเปนส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี การครอบครองส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี 
1.3 ความรูเกี่ยวกับส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  
1.4 เจตคติตอการซ้ือ การสะสม และการครอบครองส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี 
1.5 แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
1.6 การรับรูตอภาพคําเตือนและฉลากเตอืนบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
1.7 ความต้ังใจและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 
 กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 55.6) มีอายุเฉล่ีย 16.93 ป สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2.41 ป สวนใหญเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 41.7) รองลงมาไดแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัย (รอยละ 36) นักเรียนอาชีวศึกษา (รอยละ 19.2)และนักเรียนวิทยาลัย (รอยละ 3.2) ตามลําดับ 
รอยละ 93.0 ของผูตอบแบบสอบถามไดรับเงินเดือนจากพอ/แม สวนใหญไดรับเงินรายไดตอเดือนนอยกวา
หรือเทากับ 5,000 บาท โดยเฉล่ียไดรับ 3,838.45 บาท/เดือน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4,086.32 บาท และ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 95.7) (ตารางท่ี 7)  
ตารางท่ี  7  จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n) รอยละ 

เพศ   
ชาย 668 55.6 
หญิง 533 44.4 
ไมตอบ = 116 คน   

อายุ   
<15 227 18.8 
15-18 615 51.0 
>18 363 30.1 
Mean=16.93, SD=2.41, Min=13, Max=24   
ไมตอบ = 112คน   

ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษา 502 41.7 
วิทยาลัย 38 3.2 
อาชีวศึกษา 231 19.2 
มหาวิทยาลัย 433 36.0 
ไมตอบ = 113คน   

รายไดตอเดือน   
นอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท 787 68.1 
5,001-10,000 บาท 118 10.2 
> 10,000 บาท 21 2.4 

Mean=3,838.45, SD=4,086.32, Min=1000, Max=50000   
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ตารางท่ี  7  จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n) รอยละ 

ไมตอบ = 437คน   
แหลงรายได   

พอแม 1110 93.0 
ญาติ 30 2.5 
เพื่อน 2 .2 
ทํางานพิเศษ 50 4.2 
ครู  1 .1 
ไมตอบ = 124คน   

ศาสนา   
พุทธ 1086 95.7 
คริสต 33 2.9 
อิสลาม 16 1.4 
ไมตอบ = 182คน   

 
 
1.2 ประสบการณการเคยเห็นส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี การครอบครองส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี 
      กลุมเยาวชนในสถานศึกษาสวนใหญไมเคยเห็นส่ิงของท่ีมีช่ือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ 
หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ(รอยละ 73.4) มีเพียงรอยละ 26 ของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีระบุวาเคยเห็นส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวา
เปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ โดยส่ิงของท่ีมีช่ือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําให
เขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ท่ีเคยเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก เส้ือผา (รอยละ 40.6) 
รองลงมา ไดแก พวงกุญแจ (รอยละ 40.2) และ ท่ีเข่ียบุหร่ี (รอยละ 31.0) ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี  8 จํานวนและรอยละของประสบการณการเคยเห็นส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 

ประสบการณการเคยเห็นส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี จํานวน (n) รอยละ 

ประสบการณการเคยเห็นส่ิงของท่ีมีชื่อ เคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ  หรือส่ิงของท่ีทําให เข าใจไดว า เปนส่ิง
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ 

  

ไมเคยเห็น 810 73.4 
เคยเห็น 293 26.6 
ไมตอบ = 214คน   

ส่ิงท่ีเคยเห็น*   
หมวก(n=226) 51 22.6 
ท่ีติดบุหร่ี  (n=221) 66 29.9 
จาน(n=215) 11 5.1 
ชาม(n=214) 8 3.7 
กลองขนม(n=226) 62 27.4 
เส้ือผา(n=256) 104 40.6 
พวงกุญแจ(n=241) 97 40.2 
แมกเน็ต  (n=215) 10 4.7 
ท่ีเข่ียบุหร่ี  (n=232) 72 31.0 
อ่ืน ๆ ไดแก เคสโทรศัพท หมากฝร่ัง กระเปา กลองใส

บุหร่ี (n=217) 
17 7.8 

 
 ผลการวิเคราะหประสบการณการเคยซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พบวา มีเพียงรอยละ 11.8 ของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิง
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ โดยสินคาที่เคยซ้ือมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ เส้ือผา (รอยละ 40.6) รองลงมา คือ 
พวงกุญแจ (รอยละ 40.2) และท่ีเข่ียบุหร่ี (รอยละ 31.0) ตามลําดับ สถานท่ีท่ีซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ จะซ้ือท่ี ตลาดนัด 
รานคา หางสรรพสินคา และตามงานวัด โดยเหตุผลท่ีซ้ือเพราะ ตองการซ้ือไวใชงาน มีคนฝากซ้ือ รูสึกสวย/
แปลกและอยากสะสม โดยราคาจะอยูระหวาง 7.24 - 283.84 บาทแลวแตส่ิงของท่ีซ้ือ เชนเส้ือผาราคาเฉล่ียอยู
ท่ี 283.84 บาท สวนหมวกและเส้ือผาราคาเฉล่ีย 256 บาทและ 283.84 บาทตามลําดับ (ตารางท่ี 9 และตารางท่ี 
10) 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวาไมเคยคิดสะสมหรือเก็บส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิง
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ (รอยละ 97.2) มีเพียงรอยละ 1.1 ท่ีระบุวาเคยสะสม โดยส่ิงท่ีสะสมสวนใหญเปน
เส้ือผา (รอยละ 38.5) และพวงกุญแจ (รอยละ 30.8) เหตุผลท่ีสะสมคือ ชอบจึงสะสม (รอยละ 77.8) และรับ
สืบทอดมาจากคนในครอบครัว (รอยละ 22.2) โดยรอยละ 70 ของผูท่ีสะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิง
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบจะเปนผูซ้ือสินคาเอง (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางท่ี  9  ประสบการณการเคยซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
 

ประสบการณการเคยซ้ือส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี จํานวน (n) รอยละ 

ประสบการณการเคยซ้ือส่ิงของท่ีมีชื่อ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ
ยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

  

ไมเคยซ้ือ 1044 88.2 
เคยซ้ือ 140 11.8 
ไมตอบ = 133คน   

ส่ิงท่ีเคยซ้ือ   
หมวก (n=113) 11 9.7 
ท่ีติดบุหร่ี  (n=114) 26 22.8 
จาน (n=110) 5 4.5 
ชาม (n=110) 3 2.7 
กลองขนม (n=118) 41 34.7 
เส้ือผา (n=116)  29 25.0 
พวงกุญแจ (n=115) 27 23.5 
แมกเน็ต  (n=110) 1 0.9 
ท่ีเข่ียบุหร่ี  (n=111) 7 6.3 
อ่ืน ๆ เชน หมากฝรั่ง สต๊ิกเกอร (n=134) 17 15.2 
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ตารางท่ี 10  สถานท่ีซ้ือ เหตุผล และราคาเฉล่ียของส่ิงของท่ีมีชื่อ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบหรือ
ส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ 
 

ส่ิงท่ีเคย
ซ้ือ 

สถานท่ีซ้ือ เหตุผล ราคาเฉล่ีย 
(บาท) 

หมวก รานคา ตลาด  ใชงาน สวยงาม เพื่อนฝาก
ซ้ือ 

256 บาท 

ท่ีติดบุหร่ี   รานคา
ท่ัวไป 

รานสะดวกซ้ือ  ใชงาน มีคนฝากซ้ือ  30.37 บาท 

จาน รานคา ตลาด  ใชงาน คนฝากซ้ือ สวย 37.20 บาท 
ชาม ตลาด   ใชงาน คนฝากซ้ือ  53.34 บาท 
กลองขนม รานคา

ท่ัวไป 
รานสะดวกซ้ือ  ขนมขาง

ในกลอง
อรอย 

อยากลอง
ทานขนม 

แปลก 7.24 บาท 

เส้ือผา ตลาดนัด หางสรรพสินคา ตลาด
ชายแดน 

สวย/ใส
แลวเทห  

ใชงาน ราคาถูก 283.84 
บาท 

พวงกุญแจ ตลาดนัด รานคา งานวัด สวย/เทห เปนของฝาก สะสม 43.38 บาท 
แมกเนต็   ตลาดนัด หางสรรพสินคา  ใชงาน   34.50 บาท 
ท่ีเข่ียบุหร่ี   ตลาดนัด รานคา หางสรรพ

สินคา 
ใชงาน มีคนฝากซ้ือ ตกแตง

ราน 
75 บาท 
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ตารางท่ี  11 การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 

การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี จํานวน (n) รอยละ 

การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี   
ไมเคยคิดสะสม 1158 97.2 
ยังไมสะสมแตมีความสนใจท่ีจะสะสมถามีโอกาส 20 1.7 
เคยสะสม 13 1.1 
ไมตอบ = 126 คน   
ส่ิงท่ีสะสม   
หมวก(n=13) 1 7.7 
ท่ีติดบุหร่ี  (n=12) 1 8.3 
เส้ือผา(n=13) 5 38.5 
พวงกุญแจ(n=12) 4 30.8 
ท่ีเข่ียบุหร่ี  (n=12) 1 8.3 
กางเกงยีนส (n=12) 1 8.3 
เหตุผลท่ีสะสม(n=13)   
ชอบจึงสะสม 7 77.8 
รับทอดมาจากคนในครอบครัว 2 22.2 
ไมตอบ=4 คน   
การไดมา ซ่ึง ส่ิงของท่ี มีตราบุหร่ี  หรือส่ิงของเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบ(n=13) 

  

ซ้ือเอง 7 70.0 
มีผูใหมา  3 30.0 
ไมตอบ=3 คน   
1. 3 ความรูเก่ียวกับส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2535  
    กลุมเยาวชนในสถานศึกษา  สวนใหญมีระดับความรู เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบอยูในระดับนอย (รอยละ 93.1) มีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 2.58 คะแนน 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.88 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) เม่ือพิจารณารายขอ พบวานอยกวาคร่ึงหนึ่ง
ของผูตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามในแตละขอไดถูกตอง (รอยละ 16.9-รอยละ 37.4) โดยขอท่ีมีคน
ตอบถูกนอยท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การแจกรางวัลเปนส่ิงของมีช่ือ/เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือ
ส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ เปนการสรางความรูสึกจงรักภักดีตอยี่หอบุหร่ีเพราะทําใหผูรับระลึกถึง
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เสมอ (รอยละ 16.9) รองลงมา ไดแก การผลิตส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบติดอยูบนส่ิงของ
นั้นถือวาผิดกฎหมายและตองมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท          (รอยละ 19.2) และการซ้ือสินคาท่ีมีช่ือ 
เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพื่อเปนของสะสมถือวาผิดกฎหมาย 
(รอยละ 21.1) ตามลําดับ (ตารางท่ี 12 และตารางท่ี 13) 
ตารางท่ี 12 ระดับความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
2535(n=1193) 

ระดับความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

จํานวน (n) รอยละ 

มาก (  80%) 10 0.9 
ปานกลาง (60%-79%) 72 6.0 
นอย ( 60%) 1111 93.1 
Mean=2.58  SD=1.88  Min= 0  Max=10.0   
ตารางท่ี 13  ความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  
พ.ศ. 2535 (รายขอ) 

ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ส่ิ ง ข อ ง ส ง เ ส ริ ม บุ ห ร่ี ต า ม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  
พ.ศ. 2535 

ใช 
n (%) 

ไมแนใจ 
n (%) 

ไมใช 
n (%) 

ถูกตอง 
n (%) 

ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  หมายถึง   ส่ิงของท่ีมีตรา
ผลิตภัณฑยาสูบ (Brand name) หรือ logo ของบุหร่ี
ติดอยูบนส่ิงของนั้น     หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบ (n=1,213) 

454(37.4) 620(51.1) 139(11.5) 454(37.4) 

การแจกส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ
ยาสูบสามารถทําไดโดยไมผิดกฎหมาย (n=1,213) 

242(20.0) 664(54.7) 307(25.3) 307(25.3) 

การผลิตส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ
ยาสูบติดอยูบนส่ิงของนั้นถือวาผิดกฎหมายและตอง
มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท (n=1,213) 

233(19.2) 826(68.1) 154(12.7) 233(19.2) 

การเก็บสะสมส่ิงของ ท่ี มี ช่ือ เค ร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบถือวาผิดกฎหมาย (n=1,210) 

212(17.5) 662(54.7) 336(27.8) 336(27.8) 
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ตารางท่ี 13 ความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  
พ.ศ. 2535 (รายขอ)  (ตอ) 
ความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  
พ.ศ. 2535 

ใช 
n (%) 

ไมแนใจ 
n (%) 

ไมใช 
n (%) 

ถูกตอง 
n (%) 

การนําสินคาจากตางประเทศท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบเขามาขายในประเทศไทยถือวาผิดกฎหมาย 
(n=1,212) 

330(27.2) 666(55.0) 216(17.8) 330(27.2) 

รานคาสามารถจําหนายสินคาท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมาย
ของผ ลิตภัณฑ ย า สูบ  หรือ ส่ิ งของ เ ลี ยนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบไดโดยไมผิดกฎหมาย(n=1,215) 

289(23.8) 662(54.5) 264(21.7) 264(21.7) 

การใหของขวัญประเภทส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบจะมีผลทําใหผูรับจําตราบุหร่ียี่หอนั้นดีข้ึน(n=
1,216) 

323(26.6) 615(50.6) 278(22.9) 323(26.6) 

การแจกรางวัลเปนส่ิงของมีช่ือ เคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบ เปนการสรางความรูสึกจงรักภักดีตอยี่หอบุหร่ี
เพราะทําใหผูรับระลึกถึงเสมอ (n=1,216) 

205(16.9) 493(40.5) 518(42.6) 205(16.9) 

การซ้ือสินคาท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ 
หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพื่อเปนของ
สะสมถือวาผิดกฏหมาย (n=1,210) 

202(16.7) 753(62.2) 255(21.1) 255(21.1) 

ทานไมควร ซ้ือสินคา ท่ี มี ช่ือ  เค ร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบเพื่อเปนของท่ีระลึกแกผูอ่ืนเพราะจะทําใหผูรับ
จดจําตรายี่หอบุหร่ีนั้นดีข้ึน (n=1,212) 

421(34.7) 532(43.9) 259(21.4) 421(34.7) 
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1.4 เจตคติตอการซ้ือ การสะสม และการครอบครองสิ่งของท่ีมีตราบุหร่ี 
 ผูตอบแบบสอบถาม ประมาณรอยละ 60 มีระดับเจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครอง
ส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีในระดับมาก (รอยละ 57.1) โดยมีคาเฉล่ียระดับคะแนน 56.74 คะแนน สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 13.34 คะแนน เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นอยกวารอยละ 10 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยตอ
การซ้ือ การสะสม และการครอบครองผูบุหร่ี เชน สะสมเพราะทําใหรูสึกเพลิดเพลิน ช่ืนชอบ สนใจ ราคาไม
แพง เปนงานอดิเรก รูสึกเทหภาคภูมิใจและราคาไมแพง เปนตน และประมาณรอยละ 48.8 เห็นดวยวาการซ้ือ
ส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเปนเร่ืองส้ินเปลืองเงินทอง (ตารางท่ี 14) 
ตารางท่ี 14  ระดับเจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี (n=1,199) 

ระดับเจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ี
มีตรายี่หอบุหร่ี 

จํานวน (n) รอยละ 

มาก (  Mean) --ถูกตอง 685 57.1 
นอย ( Mean) –ไมถูกตอง 514 42.9 
Mean=56.74   SD= 13.34  Min= 16.0  Max= 80.0   
ตารางท่ี 15  เจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี (รายขอ) 
เจตคติตอการซื้อ การสะสมและการ
ครอบครองสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี 

ไม เ ห็นด วย
อยางย่ิง 

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เ ห็ น ด ว ย
อยางย่ิง 

Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
ทานชอบซื้อสิ่งของที่มีเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบ  หรือสิ่ งของ
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพราะทําให
ทานรูสึกเพลิดเพลินและมีความสุข 
(n=1,216) 

539(44.3) 301(24.8) 156(12.8) 116(9.5) 104(8.6) 2.13 1.31 

การสะสมสิ่ งของที่มี เครื่ องหมาย
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือสิ่งของเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบถือเปนงานอดิเรก 
(n=1,216) 

448(36.8) 325(26.7) 242(19.9) 116 (9.5) 85 (7.0) 2.23 1.24 

การเก็บสะสมสิ่งของที่มีตรายี่หอบุหรี่ 
หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
เพราะจะเปนของเกาที่มีราคาสูงใน
อนาคต (n=1,215) 

376(30.9) 320(26.3) 318(26.2) 121(10.0) 80 (6.6) 2.35 1.20 
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ตารางที่ 15  เจตคติตอการซื้อ การสะสมและการครอบครองสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี (รายขอ) (ตอ) 
เจตคติตอการซื้อ การสะสมและการ
ครอบครองสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางย่ิง 

Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
การแจกสิ่งของที่มีตราย่ีหอบุหรี่ เชน 
จ า น  ช า ม  น า ฬิ ก า  หรื อ สิ่ ง ข อ ง
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบจะทําให
ผูรับจดจํายี่หอบุหรี่น้ันไดแมนยํามาก
ขึ้น (n=1,213) 

257(21.2) 247(20.4) 376(31.0) 236(19.5) 97(8.0) 2.73 1.22 

สิ่งของที่มีตรายี่หอบุหรี่ เชน จาน ชาม 
นาฬิกา ซึ่งบริษัทบุหรี่แจกแกผูซื้อหรือ
ผูขายจะทําใหผูรับรูสึกดีตอยี่หอบุหรี่
น้ัน (n=1,214) 

269(22.2) 342(28.2) 363(29.9) 169(12.8) 71(5.8) 2.53 1.15 

สิ่งของที่มีตรายี่หอบุหรี่ เชน จาน ชาม 
นาฬิกา ซึ่งบริษัทบุหรี่แจกแกผูซื้อหรือ
ผูขายเปนของที่ระลึกทําใหทานรูสึก
ช่ืนชอบและจํายี่หอบุหรี่น้ันไดดี (n=
1,213) 

271(22.3) 346(28.5) 324(26.7) 198(16.3) 74 (6.1) 2.55 1.18 

ทานสนใจเลือกซื้อสินคาหรือสิ่งของที่
มีสีสันหรือรูปแบบคลายบุหรี่ยี่หอใด
ยี่หอหน่ึงเสมอ (n=1,213) 

388(32.0) 337(27.8) 291(24.0) 123(10.1) 74 (6.1) 2.31 1.19 

ผูที่สะสมสิ่งของที่มีตราย่ีหอบุหรี่หรือ
สิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมี
โอกาสสูบบุหรี่มากกวาผูที่ไม เ ก็บ
สะสม (n=1,212) 

187(15.4) 231(19.1) 412(34.0) 268(22.1) 114(9.4) 2.91 1.18 

การสะสมสิ่งของที่มีตราย่ีหอบุหรี่ 
หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
จะทําใหคนคิดถึงบุหรี่ยี่หอน้ันบอยๆ 
(n=1,213) 

190(15.7) 278(22.9) 399(32.9) 259(21.4) 87(7.2) 2.81 1.15 

สิ่งของที่มีตราย่ีหอบุหรี่ หรือสิ่งของ
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเปนของหา
ยาก  ทําใหทานตองการเก็บสะสม 
(n=1,213) 

345(28.4) 333(27.5) 319(26.3) 127(10.5) 89 (7.3) 2.41 1.21 
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ตารางที่ 15  เจตคติตอการซื้อ การสะสมและการครอบครองสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี (รายขอ) (ตอ) 
เจตคติตอการซื้อ การสะสมและการ
ครอบครองสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี 

ไม เ ห็นด วย
อยางย่ิง 

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เ ห็ น ด ว ย
อยางย่ิง 

Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
การซื้อหรือสะสมสิ่งของที่มีตราย่ีหอ
บุหรี่ หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบทําใหรูสึกวาเทหและภาคภูมิใจ
(n=1,213) 

477 (39.3) 280 (23.1) 246 (20.3) 119 (9.8) 91 (7.5) 2.23 1.27 

สิ่งของที่มีตรายี่หอบุหรี่หรือสิ่งของ
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีราคาไม
แพงทําใหสามารถซื้อได(n=1,213) 

234(19.3) 303(25.0) 403(33.2) 198(16.3) 75(6.2) 2.65 1.15 

ทานซื้อหรือสะสมสิ่งของที่มีตรายี่หอ
บุหรี่หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบ เพราะเปนสิ่งของที่มีประโยชน
ใชสอยในชีวิตประจําวัน(n=1,213) 

455(37.5) 303(25.0) 256(21.1) 110(9.1) 89(9.1) 2.24 1.25 

ทานสนใจเลือกซื้อสิ่งของที่มีตรายี่หอ
บุหรี่หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบ เปนของที่ ระ ลึกแก ผู อื่ นใน
โอกาสตางๆอยูเสมอ(n=1,214) 

500(41.2) 330(27.2) 184(15.2) 100(8.2) 100(8.2) 2.15 1.27 

การเห็นสิ่งของที่มีตรายี่หอบุหรี่หรือ
สิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบทํา
ใหรูสึกอยากสูบบุหรี่ยี่หอน้ัน  
(n=1,213) 

401(33.0) 312(25.7) 257(21.2) 152(12.5) 92 (7.6) 2.36 1.26 

การซื้อสิ่งของที่มีตรายี่หอบุหรี่หรือ
สิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ เปน
เรื่องสิ้นเปลืองเงินทอง(n=1,211) 

225(18.6) 183(15.1) 212(17.5) 255(21.1) 336(27.7) 3.24 1.47 

1.5 แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
 ผลการวิเคราะหดานแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พบวา ประมาณรอยละ 12 
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีสนใจและซ้ือส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบ  ในขณะท่ีมากกวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถามไมเคยสนใจหรืออยากซ้ือส่ิงของท่ีมี
เคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ      

สําหรับแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี สําหรับผูท่ีสนใจและอยากซ้ือส่ิงของท่ีมี
เคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบพบวา ประมาณคร่ึงหนึ่ง           (รอยละ 
52.3) มีระดับแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูท่ี
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สนใจและอยากซื้อส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ จะซ้ือ
ส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบโดยไมสนใจราคา (คาเฉล่ีย 
=3.94, SD=1.18)เพื่อเก็บเปนของท่ีระลึก (คาเฉล่ีย =3.91, SD=1.05) และไมสนใจแมจะผิดกฎหมาย (คาเฉล่ีย 
=3.84, SD=1.14) เปนตน (ตารางท่ี 16) 
ตารางท่ี 16  แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 

แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี จํานวน (n) รอยละ 

ความสนใจและอยากซื้อส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบ
หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ (n=1,317) 

  

ไมเคยสนใจหรือรูสึกอยากซ้ือเลย  886 88.2 
สนใจและอยากซ้ือบางคร้ัง  114 11.4 
สนใจและซ้ือเสมอ 4 0.4 
ไมตอบ =313 คน   
ระดับแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
(n=111) 

  

มาก ( Mean) 58 52.3 
นอย (<Mean) 53 47.3 
Mean= 55.55   SD=13.12  Min=15.0   Max=75.0   
ตารางท่ี 17  แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี (รายขอ) 

แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ี 

นอย
ท่ีสุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
ทานซ้ือส่ิงของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี หรือ
ส่ิงของท่ี เ ลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
เพราะ เปนของน า รักและสวยงาม 
(n=116) 

8  (6.9) 
16 
(13.8) 

38 
(32.8) 

26 
(22.4) 

28 
(24.1) 

3.43 1.20 

ทานซ้ือส่ิงของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี หรือ
ส่ิงของท่ี เ ลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
เพราะสีสันสะดุดตา(n=116) 

3 
(3.6) 

25 
(21.6) 

34 
(29.3) 

31 
(26.7) 

23 
(19.8) 

3.40 1.11 

ตารางท่ี 17  แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี (รายขอ) (ตอ) 
แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของ นอย นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด Mean SD 
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สงเสริมบุหร่ี ท่ีสุด 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
ทานซ้ือส่ิงของท่ี มีตรายี่หอ บุห ร่ีหรือ
ส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพราะ
ทําใหรูสึกเปนคนมีรสนิยมดี(n=116) 

8 
(6.9) 

14  
(12.1) 

37  
(31.9) 

22 (19.0) 35 (30.2) 3.53 1.23 

ทานซ้ือส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี  หรือ
ส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ เพราะ
สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน(n=
116) 

6   
(5.2) 

14 
 (12.1) 

32  
(27.6) 

29 (25.0) 35 (30.2) 3.63 1.18 

ทานซ้ือส่ิงของท่ี มีตรายี่หอ บุห ร่ีหรือ
ส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพราะ
นําไปเปนของ สมนาคุณ หรือของท่ีระลึก
แกเพื่อน (n=115) 

2   
(1.7) 

11  
(9.6) 

29  
(25.2) 

36 (31.3) 37 (32.2) 3.83 1.05 

ทานซ้ือส่ิงของท่ี มีตรายี่หอ บุห ร่ีหรือ
ส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพราะ
ช่ืนชอบในตราสัญลักษณของยี่หอบุหร่ี 
(n=115) 

8   
(7.0) 

15 (13.0) 
33  

(28.7) 
25 (21.7) 34 (29.6) 3.54 1.24 

เวลาไปเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ  ทานต้ังใจ
หาซ้ือส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีหรือส่ิงของ
ท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพื่อเก็บเปน
ของท่ีระลึก(n=115) 

3 
(2.6) 

8 
(7.0) 

26 
(22.6) 

37 
(32.2) 

41 
(35.7) 

3.91 1.05 

ทานซ้ือส่ิงของท่ี มีตรายี่หอ บุห ร่ีหรือ
ส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพราะ
มีจํานวนจํากัดซ่ึงไมสามารถหาไดตาม
ทองตลาดท่ัวไป(n=115) 

4 
 (3.5) 

13 (11.3) 
31 

 (27.0) 
33 (28.7) 34 (29.6) 3.70 1.12 

ทานจะซ้ือส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีหรือ
ส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบโดยไม
สนใจราคา(n=115) 

6  
(5.2) 

8  
(7.0) 

23  
(20.0) 

28 (24.3) 50 (43.5) 3.94 1.18 

ตาราง 17  แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี(รายขอ) (ตอ) 

แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ี 

นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

Mean SD 
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n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
ทานรูสึกมีความสุข เม่ือเห็นของสะสมท่ี
มีตราบุหร่ีท่ีทานสะสมไว(n=114) 

9 (7.9) 
7  

(6.1) 
30 

(26.3) 
34 

(29.8) 
34 

(29.8) 
3.68 1.19 

ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนเจาของส่ิงของท่ี
มีตราบุห ร่ี  หรือส่ิงของท่ี เ ลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบ(n=115) 

7 
(6.1) 

14 
(12.2) 

25 
(21.7) 

26 
(22.6) 

43 
(37.4) 

3.73 1.25 

ทานซ้ือสินคาท่ีมีตราบุหร่ีหรือส่ิงของท่ี
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบแมวาจะเปน
ส่ิงผิดกฎหมาย ทานก็ไมสนใจ (n=114) 

5 
(4.4) 

9 
(7.9) 

27 
(23.7) 

31 
(27.2) 

42 
(36.8) 

3.84 1.14 

ทานซ้ือและสะสมส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี
หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
จะมีผลตอการสูบบุหร่ีของผูซ้ือหรือผู
สะสม (n=115) 

2 
(1.7) 

11 
(9.6) 

33 
(28.7) 

24 
(20.9) 

45 
(39.1) 

3.86 1.10 

ส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีทําใหทานจดจําตรา
บุหร่ีนั้นในใจเสมอ(n=115) 

9 
(7.8) 

10 
(8.7) 

30 
(26.1) 

30 
(26.1) 

36 
(31.3) 

3.64 1.23 

ทานซ้ือและสะสมส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี
หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑเพราะ
ทําใหรูสึกเปทันสมัย (n=113) 

5 
(4.4) 

18 
(15.9) 

31 
(27.4) 

23 
(20.4) 

36 
(31.9) 

3.59 1.21 

1.6 การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี 

 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา  พบวา  ประมาณรอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถาตอบวาเคยเห็นภาพ
คําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี (ตาราง 13) โดยพบวาผูท่ีเคยเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีสวนใหญมี
การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
ในระดับมาก (รอยละ 70.4) (ตาราง 14)เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นภาพคําเตือน
สุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีระดับการรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ีตอสุขภาพใน
ระดับมากท่ีสุด โดยรับรูวาบุหร่ีกอใหเกิดโรคแกผูสูบบุหร่ี เชน มะเร็ง โรคทางเดินหายใจเปนตน (คะแนน
เฉล่ีย =4.36, SD=1.01)  สงผลใหเสียชีวิตกอนวัยอันควร (คะแนนเฉล่ีย =4.34, SD=1.01) มีพิษภัยตอสุขภาพ
ของผูสูบบุหร่ีและผูอ่ืน (คะแนนเฉล่ีย =4.32, SD=0.99) และสงผลตอภาพลักษณตนเอง เชน แกกอนวัย 
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(คะแนนเฉล่ีย =4.29, SD=1.02) สําหรับระดับระดับการรับรูความเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบ
บุหร่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูความเสี่ยงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ีใน
ระดับมากท่ีสุด โดยรับรูวาควันบุหร่ีมีพิษตอผูสูบและผูอ่ืน(คะแนนเฉล่ีย =4.35, SD=0.99) ผูสูบบุหร่ีมี
โอกาสเปนโรคมะเร็งในอนาคต (คะแนนเฉล่ีย =4.27, SD=1.00)ผูสูบบุหร่ีจะมีภาพลักษณท่ีเปล่ียนไปในทาง
ไมดี (คะแนนเฉล่ีย =4.27, SD=1.01) และ ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ (คะแนนเฉล่ีย =4.25, 
SD=0.98) 

ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหร่ีในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
(คะแนนเฉล่ีย 3.11- 4.06 คะแนน)  โดยพบวา รอยละ 43.0 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยเปนอยางยิ่งวา
ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหรับรูวาจะมีภาระคาใชจายในการเจ็บปวยท่ีเปนผลจากการสูบบุหร่ี ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยเปนอยางยิ่งวาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ียังไมทําใหรูสึกหวาดกลัว (รอยละ 42.7) และ
ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหรูสึกวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ (รอยละ 41.6) อยางไรก็ตามผลการ
วิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ียังไมทําใหรูสึกวามี
ผลกระทบตอชวิีตตนเอง (รอยละ 45) และผูอ่ืนและสังคม (รอยละ 48.1)(ตารางท่ี 18) 
ตารางที่  18  การเคยเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี 

การเคยเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี (n=1,011) จํานวน (n) รอยละ 
ไมเคยเห็น 209 20.7 
เคยเห็น 802 79.3 
ไมตอบ = 306 คน   
ตารางที่  19 ระดับการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  (รายขอ) 

การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ี ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

จํานวน (n) รอยละ 

มาก (74-100 ) 533 70.4 
ปานกลาง (47-73) 190 25.1 
นอย (20-46) 34 4.5 
Mean=78.86  SD=13.50  Min=32   Max=100   

ตารางท่ี 19  ระดับการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  (รายขอ) (ตอ) 
 

การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซอง

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางย่ิง Mean SD 
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บุหร่ี ตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 การรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ี
ตอสุขภาพ   

       

ภาพคํ า เ ตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทํ า ให
ตระหนักวาควันบุหรี่มีพิษภัยตอสุขภาพของผู
สูบบุหรี่และผูอื่น(n=801) 

31 
(3.9) 

30 
(3.7) 

29 
(3.6) 

273 
(34.1) 

438 
(54.7) 

4.32 0.99 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหรูวา
บุหรี่กอใหเกิดโรคแกผูสูบบุหรี่ เชน  มะเร็ง  
โรคทางเดินหายใจ เปนตน(n=800) 

35 
(4.4) 

27 
(3.4) 

27 
(3.4) 

239 
(29.9) 

472 
(59.0) 

4.36 1.01 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหทาน
รูสึกวาการสูบบุหรี่ในปจจุบันจะสงผลให
เสียชีวิตกอนวัยอันควร(n=801) 

31 
(3.9) 

30 
(3.7) 

40 
(5.0) 

238 
(29.7) 

462 
(57.7) 

4.34 1.01 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหทาน
รับรูวาจะมีผลตอภาพลักษณตนเอง เชน แก
กอนวัย(n=800) 

30 
(3.8) 

33 
(4.1) 

56 
(7.0) 

238 
(29.8) 

443 
(55.4) 

4.29 1.02 

 การรับรูความเส่ียงของการเกิดปญหา
สุขภาพจากการสูบบุหร่ี    

       

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหทาน
ทราบวาผูสูบบุหรี่จะมีโอกาสเปนโรคมะเร็ง
ในอนาคต(n=800) 

27 
(3.4) 

36 
(4.5) 

47 
(5.9) 

275 
(34.4) 

415 
(51.9) 

4.27 1.00 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหผูสูบ
บุหรี่มีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ(n=801) 

26 
(3.2) 

34 
(4.2) 

50 
(6.2) 

295 
(36.8) 

396 
(49.4) 

4.25 0.98 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหทานรู
วาควันบุหรี่มีพิษตอผูสูบและผูอื่น(n=799) 

28 
(3.5) 

31 
(3.9) 

42 
(5.3) 

227 
(28.4) 

471 
(58.9) 

4.35 0.99 
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ตารางท่ี 19  ระดับการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  (รายขอ) (ตอ) 
 

การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซอง

บุหร่ี ตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางย่ิง 

Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหผูสูบ
ทราบวาภาพลักษณจะเปล่ียนไปในทางที่ไมดี 
เชน มีกล่ินปาก แกกอนวัย เปนตน(n=800) 

27 
(3.4) 

35 
(4.4) 

63 
(7.9) 

247 
(30.9) 

428 
(53.5) 

4.27 1.01 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหผูสูบ
รับรูถึงความทุกขทรมานจากโรคหรือผลของ
การสูบบุหรี่ 
(n=800) 

32 
(4.0) 

31 
(3.9) 

109 
(13.6) 

246 
(30.8) 

382 
(47.8) 

4.14 1.05 

 การรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบ
บุหร่ี 

       

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ไมทําให
รูสึกหวาดกลัว   (n=773) 

29 
(3.8) 

39 
(5.0) 

119 
(15.4) 

256 
(33.1) 

330 
(42.7) 

4.06 1.06 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ไมทําให
รูสึกวามีผลกระทบตอชีวิตตนเอง(n=799) 

168 
(21.0) 

136 
(17.0) 

135 
(16.9) 

159 
(19.8) 

201 
(25.2) 

3.11 1.49 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ไมทําให
รูสึกวาการสูบบุหรี่มีผลกระทบตอผูอื่นและ
สังคม(n=799) 

187 
(23.4) 

125 
(15.6) 

87 
(10.9) 

170 
(21.3) 

230 
(28.8) 

3.16 1.56 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหรับรูวา
จะมีภาระคาใชจายจากการเจ็บปวยที่เปนผล
จากการสูบบุหรี่(n=800) 

34 
(4.3) 

54 
(6.8) 

98 
(12.3) 

270 
(33.8) 

344 
(43.0) 

4.04 1.10 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําใหทาน
รูสึ กว าการสูบบุหรี่ เปนสิ่ งที่ น ารั ง เ กียจ
(n=798) 

36 
(4.5) 

51 
(6.4) 

132 
(16.5) 

247 
(31.0) 

332 
(41.6) 

3.99 1.12 
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ตารางท่ี 19  ระดับการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  (รายขอ) (ตอ) 
 

การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี
และฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ตอ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางย่ิง 

Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 การรับรูประโยชนจากการเลิกสูบ
บุหร่ีจากภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ี 

       

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีทําให
ทานทราบหมายเลขโทรศัพทท่ีชวยการ
เลิกสูบบุหร่ีได(n=798) 

33 
(4.1) 

52 
(6.5) 

250 
(31.3) 

261 
(32.7) 

202 
(25.3) 

3.69 1.05 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีไมมี
ผลใดๆตอความรูสึกอยากเลิกสูบบุหร่ี
(n=798) 

125 
(15.7) 

127 
(15.9) 

216 
(27.1) 

172 
(21.6) 

158 
(19.8) 

3.14 1.33 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีทําให
ทานรูจักพิษภัยบุหร่ีมากข้ึนกวาเดิม
(n=798) 

27 
(3.4) 

41 
(5.1) 

81 
(10.2) 

309 
(38.7) 

340 
(42.6) 

4.12 1.01 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีทําให
ทานกังวลมากข้ึนเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี
(n=796) 

33 
(4.1) 

39 
(4.9) 

169 
(21.2) 

269 
(33.8) 

286 
(35.9) 

3.92 1.07 

เม่ือนึกถึงภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีทําใหทานคิดถึงปญหาสุขภาพจาก
การสูบบุหร่ี(n=798) 

28 
(3.5) 

47 
(5.9) 

109 
(13.7) 

303 
(38.0) 

311 
(39.0) 

4.03 1.04 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือบุหร่ี(n=797) 

55 
(6.9) 

57 
(7.2) 

197 
(24.7) 

211 
(26.5) 

277 
(34.8) 

3.75 1.20 

 
1.6 ความตั้งใจและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา มากกวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถามไมสูบ
บุหร่ี และประมาณรอยละ 6.2 มีพฤติกรรมเคยสูบบุหร่ี แตปจจุบันเลิกแลว  
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 สําหรับผูท่ีเคยสูบบุหร่ีแตเลิกแลว ประมาณรอยละ 70 เลิกบุหร่ีมาแลวอยางนอย 2 เดือน มี
ระยะเวลาเลิกโดยเฉล่ีย 7.83 เดือนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.94 เดือน ผลการศึกษายังพบวา มีเพียงรอยละ 1 
ท่ีมีพฤติกรรมกลับมาสูบใหม และรอยละ 6.4 ท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยรอยละ 45.2 ของผูท่ีสูบบุหร่ีจะ
มีพฤติกรรมในการสูบทุกวัน มีจํานวนเฉล่ียในการสูบบุหร่ี 5.78 มวน/วัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.82 มวน 
สําหรับผูท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีบางวัน พบวา รอยละ 54.8 ของผูท่ีสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมในการสูบบางวัน 
โดยสูบบุหร่ีเฉล่ีย 3 วัน/สัปดาห และปริมาณสูบโดยเฉล่ีย 2.19 มวน/วัน  ในกลุมของผูสูบบุหร่ีพบวามากกวา
รอยละ 70 ของผูท่ีสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกอนเขาศึกษา ณ สถานศึกษาปจจุบัน โดยพบวา อายุ
เร่ิมตนของผูท่ีสูบบุหร่ีเฉล่ีย คือ 14.12 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.29 ป และอายุเร่ิมตนของผูท่ีสูบบุหร่ีนอย
ท่ีสุดคือ 7 ป  บุหร่ีท่ีใชในการสูบคือบุหร่ีกนกรอง (รอยละ 83.2) โดยประมาณรอยละ 50 ของผูสูบบุหร่ี มี
คาใชจายในการสูบบุหร่ีตอเดือนนอยกวา 500 บาท/เดือน โดยมีคามัธยฐานของคาใชจาย 200 บาท โดยสวน
ใหญจะซ้ือบุหร่ีแบบแยกขายเปนมวน (รอยละ 65.4)  (ตารางท่ี  20)  
 ผลการวิเคราะหเหตุจูงใจในการสูบบุหร่ี พบวา คนท่ีสูบบุหร่ีมีความเห็นดวยมากที่สุดวาเหตุจูงใจ
ในการสูบบุหร่ี คือ สูบตามอยางครู (รอยละ 47.8) สูบตามอยางดาราและนักรอง (รอยละ 46.4) สูบตามอยาง
คนในครอบครัว (รอยละ 42.0) และตองการการยอมรับของสังคม (รอยละ 32.1) ตามลําดับ (ตารางท่ี 20) 
ตารางท่ี  20 ความตั้งใจและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน (n) รอยละ 

สูบบุหร่ี (n=1,093)   
ไมสูบ 944 86.4 
เคยสูบแตเลิกแลว 68 6.2 
สูบแลวกลับมาสูบใหม 11 1.0 
สูบ 70 6.4 
ไมตอบ = 224 คน   
ระยะเวลาท่ีเลิก (เดือน)(กรณีเคยสูบแตเลิกแลว)(n=68)   
1 เดือน 7 23.3 
2-3 เดือน 14 46.7 
มากกวา 3 เดือน 9 30.0 
Mean=7.83  SD=11.94  Min=1   Max=60   
ไมตอบ= 38 คน   
ตารางท่ี 20  ความตั้งใจและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ตอ) 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน (n) รอยละ 
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ระยะเวลาท่ีเลิกแลวกลับมาสูบใหม (วัน)  (n=11)   
นอยกวา 1  สัปดาห (7 วัน) 1 14.2 
1 เดือน (30 วัน) 2 28.6 
2 เดือน (60 วัน) 2 28.6 
มากกวา 2 เดือน (>60 วัน) 2 28.6 
Mean=186 วัน SD=395.42  Min=3   Max=1080   
ไมตอบ= 4 คน   
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี (n=149)   
สูบทุกวัน 42 45.2 
สูบบางวัน 51 54.8 
ไมตอบ= 56 คน   
จํานวนมวนโดยเฉล่ียของการสูบทุกวัน(n=149)   
< 10 มวน 31 75.6 
  มากกวาหรือเทากับ 10 มวน 10 24.4 
Mean= 5.78 SD= 3.82 Min= 1   Max=20   
ไมตอบ= 108 คน   
จํานวนวันท่ีสูบบุหร่ีตอสัปดาห (n=149)   
< 4 วัน 29 72.5 
  มากกวาหรือเทากับ 4 วัน 11 27.5 
Mean= 3.00   SD= 1.66  Min= 1   Max=7   
ไมตอบ= 109 คน   
จํานวนมวนโดยเฉล่ียของการสูบบางวัน(n=149)   
1-2 มวน/วัน 14 66.7 
  มากกวา 2  มวน/วัน 7 33.3 
Mean= 2.19  SD= 1.21 Min= 1   Max=5   
ไมตอบ= 128 คน   
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ตารางท่ี 20  ความตั้งใจและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ตอ) 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน (n) รอยละ 

อายุเร่ิมตนของการสูบบุหร่ี(n=149)   
 12 ป 27 18.4 

13-15 ป 45 30.6 
16-18 ป 37 25.2 
>18 ป 38 25.8 
Mean=14.12   SD= 3.29  Min= 7   Max= 20   
ไมตอบ= 2 คน   
สูบบุหร่ีกอน/หลังเขาศึกษา ณ สถานศึกษาแหงนี้   
กอน 70 71.4 
หลัง 28 28.6 
ไมตอบ= 51 คน   
ชนิดบุหร่ีท่ีสูบ   
บุหร่ีมวนเอง 13 12.9 
บุหร่ีกนกรอง 84 83.2 
บุหร่ีไฟฟา 2 2.0 
บารากุ 2 2.0 
ไมตอบ=48 คน   
คาใชจายในการสูบบุหร่ีตอเดือน (บาท)   

500 78 52.7 
501-1,000 บาท 8 5.4 
1,001-1,500 บาท 3 2.0 
>1,500 บาท 59 39.9 
Median=200 QD= 140Min= 0Max= 2,200   
ไมตอบ= 1 คน   
ลักษณะการซ้ือบุหร่ี   
เปนซอง 33 34.4 
แยกขายเปนมวน 63 65.6 
ไมตอบ= 53 คน   
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    สําหรับเหตุจูงใจในการต้ังใจเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา พบวาอยูในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 2.71-2.98 คะแนน เม่ือพิจารณารายขอพบวา ผูสูบบุหร่ีเห็นดวยมากท่ีสุดวาเหตุจูง
ใจในการเลิกบุหร่ี คือ  ปญหาสุขภาพ (รอยละ 22.5) รองลงมาคือ เห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี (รอย
ละ 19.7) และเปนท่ีรังเกียจ (รอยละ 17.4) ตามลําดับ  (ตารางท่ี 21 ) 

 
ตารางท่ี 21 เหตุจูงใจในการสูบบุหร่ี 

เหตุจูงใจในการสูบบุหร่ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
สูบตามอย า งคนในครอบค รัว
(n=138) 

19 
(13.8) 

12 
(8.7) 

29 
(21.0) 

20 
(14.5) 

58 
(42.0) 

3.62 1.45 

สูบตามอย าง เ พ่ือนในโรงเ รียน
(n=139) 

17 
(12.2) 

24 
(17.3) 

49 
(35.3) 

29 
(20.9) 

20 
(14.4) 

3.08 1.20 

สูบตามอยางครู (n=136) 22 
(16.2) 

6 
(4.4) 

17 
(12.5) 

26 
(19.1) 

65 
(47.8) 

3.78 1.48 

สูบตามอยางดารา นักรอง(n=138) 22 
(15.9) 

12 
(8.7) 

14 
(10.1) 

26 
(18.8) 

64 
(46.4) 

3.71 1.51 

สูบเพื่อคลายเครียด(n=139) 34 
(24.5) 

26 
(18.7) 

40 
(28.8) 

22 
(15.8) 

17 
(12.2) 

2.73 1.32 

สรางการยอมรับในสังคม(n=137) 23 
(16.8) 

14 
(10.2) 

30 
(21.9) 

26 
(19.0) 

44 
(32.1) 

3.39 1.45 
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ตารางท่ี 22 เหตุจูงใจในการตั้งใจเลิกสูบบุหร่ี 

เหตุจูงใจในการตั้งใจเลิกสูบบุหร่ี นอย
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

Mean SD 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
กลัวอันตรายจากการสูบบุหร่ี(n=139) 28 

(20.1) 
37 

(26.6) 
36 

(25.9) 
12 

(8.6) 
26 

(18.7) 
2.79 1.37 

บุหร่ีราคาแพง  ส้ินเปลืองเงินทอง
(n=138) 

32 
(23.2) 

32 
(23.2) 

39 
(28.3) 

14 
(10.1) 

21 
(15.2) 

2.71 1.34 

คนรอบขางขอรอง(n=137) 36 
(26.3) 

28 
(20.4) 

34 
(24.8) 

14 
(10.2) 

25 
(18,2) 

2.74 1.43 

มีปญหาสุขภาพ(n=138) 29 
(21.0) 

24 
(17.4) 

37 
(26.8) 

17 
(12.3) 

31 
(22.5) 

2.98 1.43 

เห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี
(n=137) 

28 
(20.4) 

23 
(16.8) 

43 
(31.4) 

16 
(11.7) 

27 
(19.7) 

2.93 1.38 

เปนท่ีรังเกียจ(n=138) 31 
(22.5) 

24 
(17.4) 

35 
(25.4) 

24 
(17.4) 

24 
(17.4) 

2.90 1.39 

 
  สําหรับการวางแผนการเลิกสูบบุหร่ี     ผลการวิเคราะห พบวา คร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ี ระบุวามี
การวางแผนเลิกสูบดวยตนเอง โดยเร่ิมวิธีการตาง ๆ เชน ลดจํานวนมวนสูบในแตละวัน ประมาณรอยละ 14 
ของผูสูบบุหร่ีมีความคิดจะเลิกสูบในอีกไมกี่วันขางหนา โดยคิดจะเลิกสูบเฉล่ียประมาณ 20.56 วันขางหนา 
และประมาณรอยละ 20 ของผูสูบบุหร่ีเคยคิดจะเลิกสูบแตเลิกไมได โดยคิดเลิกสูบเฉล่ียเม่ือ 14.12 เดือนท่ี
ผานมา 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีไมมีผลตอความต้ังใจในการ
ซ้ือบุหรี่ (รอยละ 63.9) และ ไมมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหร่ี (รอยละ 60.1) สําหรับผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือบุหร่ี (รอยละ 36.1) ระบุวา ภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจในการซ้ือบุหร่ี โดยเหตุผลวา ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีผล
ตอความตั้งใจซ้ือบุหร่ี คือ เห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีการเจ็บปวยทําใหกลัว (รอยละ 57.6) 
รองลงมา คือ ทําใหรับรูอันตรายของการสูบบุหร่ี (รอยละ 24.3) ทําใหไมอยากซ้ือ (รอยละ 9.9) และ เส่ียงตอ
การเปนโรค (รอยละ 6.6) ตามลําดับ สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมี
ผลตอการสูบบุหร่ี (รอยละ 39.9)ระบุวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหร่ี 
โดยภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีดังกลาวทําใหรูสึกกลัว กังวล (รอยละ 40.4) รองลงมา คือ ทําใหรับรู
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โทษของการสูบบุหร่ี (รอยละ 26.9) ทําใหรูสึกไมอยากสูบ (รอยละ 21.6) และทําใหตระหนักคิดถึงสุขภาพ
ตนเอง (รอยละ 11.5) ตามลําดับ (ตารางท่ี  23) 

ผลการศึกษายังพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการซ้ือ  ครอบครอง และสะสมส่ิงของ
ท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบไมมีผลตอความตั้งใจในการซื้อและการสูบบุหร่ี  
(รอยละ 81 และรอยละ 81.7 ตามลําดับ) ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวา การซ้ือ  ครอบครอง และ
สะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความต้ังใจในการซ้ือบุหร่ี  
(รอยละ 19.0 )   โดยเหตุผลเน่ืองจาก ทําใหรูสึกอยากรูอยากเห็นมากข้ึนและสนใจในบุหร่ียี่หอนั้นมากข้ึน 
(รอยละ 64.5) และทําใหรูสึกกลัว/ตระหนักถึงพิษภัยบุหร่ี (รอยละ 19.4) สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุ
วา การซ้ือ  ครอบครอง และสะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอ
ความต้ังใจในการสูบบุหร่ี (รอยละ 18.3 )  เนื่องจาก ทําใหรูสึกอยากลอง/อยากสูบ (รอยละ 59.6) ทําใหอยาก
สะสม (รอยละ 12.8) จดจํายี่หอนั้นได (รอยละ 12.8) ทําใหรูสึกสนใจ (รอยละ 12.8) และทําใหรูสึกตัววาเทห  
(รอยละ 2.1) (ตารางท่ี 24) 

สําหรับบุคคลเก่ียวของท่ีสูบบุหร่ี 3 อันดับแรก ไดแก ญาติ (รอยละ 44.8) รองลงมาคือ เพื่อนสนิท
นอกโรงเรียน  (รอยละ 43.9) และเพื่อนสนิทในโรงเรียน (รอยละ 36.8) ตามลําดับ สําหรับบุคคลเกี่ยวของท่ี
ไมสูบบุหร่ี  3 อันดับแรก คือ มารดา (รอยละ 90.7) คนรัก (รอยละ 85.4) และ พี่นอง              (รอยละ 73.5) 
ตามลําดับ  สําหรับบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีเคยสูบบุหร่ีแตเลิกแลว อันดับแรกคือ บิดา             (รอยละ 13.9) 
รองลงมา คือ ญาติ  (รอยละ 6.2) และเพื่อนสนิทในโรงเรียน (รอยละ 4.3) ตามลําดับ (ตารางท่ี 25) 
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ตารางท่ี  23 ความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี 

  ปจจัย จํานวน (n) รอยละ 

ความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี (n=149)   
ไมเคยคิดท่ีจะเลิก 18 16.1 
เคยคิดจะเลิกแตเลิกไมได 22 19.6 
เร่ิมคิดท่ีจะเลิกสูบในอีกไมกี่วันขางหนา 16 14.3 
วางแผนเลิกสูบดวยตนเอง โดยเร่ิมวิธีการตางๆ เชน ลดจํานวน
มวนสูบในแตละวัน 

56 50.0 

ไมตอบ= 37 คน   
กรณีเลิกไมได เคยคิดเลิกเม่ือ (เดือน) ท่ีผานมา (n=22)   

24 เดือน (2 ป) 2 50.0 
>24 เดือน (2 ป) 2 50.0 
Mean=14.12   SD= 3.29  Min= 1   Max= 20   
ไมตอบ= 18 คน   
เร่ิมคิดท่ีจะเลิกสูบในอีกไมก่ีวันขางหนา(n=16)   

30 วัน 8 88.9 
>30 วัน 1 11.1 
Mean= 20.56 SD=28.58 Min= 1   Max=90   
ไมตอบ= 7คน   
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ตารางท่ี 24  ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีผลตอความตั้งใจในซ้ือบุหร่ีและสูบบุหร่ี 

ตัวแปร จํานวน (n) รอยละ 

ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือ
บุหร่ี (n=1,317) 

  

ไมมีผลตอการซ้ือบุหร่ี 650 63.9 
มีผลตอการซ้ือบุหร่ี 367 36.1 
ไมตอบ=299คน   
เหตุผลท่ีระบุวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความ
ตั้งใจซ้ือบุหร่ี(n=367) 

  

เส่ียงตอการเปนโรค 16 6.6 
ทําใหรับรูอันตรายของการสูบ 59 24.3 
กลัวเจ็บปวย/ทําใหกลัว/นากลัว/กลัวตาย/ตระหนัก 140 57.6 
ไมสูบบุหร่ี/เลิกสูบ/ไมอยากสูบ/ไมอยากซ้ือ 24 9.9 
นารังเกียจ 1 .4 
มีผลตอคนรอบขาง 3 1.2 
ไมตอบ=124คน   
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความตั้งใจในการสูบ
บุหร่ี (n=1,317) 

  

ไมมีผลตอการสูบบุหร่ี 605 60.1 
มีผลตอการสูบบุหร่ี 401 39.9 
ไมตอบ=311 คน   
เหตุผลท่ีระบุวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอการสูบ
บุหร่ี (n=401) 

  

กลัวข้ึน/ทําใหรูสึกกลัว/กังวล 84 40.4 
ตระหนักคิด/การไมเปนโรคดีสุด/ทําใหคิดถึงสุขภาพตนเอง /
เตือน 

24 11.5 

ไมอยากสูบ 44 21.2 
รับรูอันตรายของการสูบi/รับรูโทษ/เปนสารพิษ 56 26.9 
ไมตอบ=199 คน   
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ตารางท่ี 25 การซ้ือ  ครอบครอง และสะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ
มีผลตอความตั้งใจในการซ้ือบุหร่ีและสูบบุหร่ี  
ตัวแปร จํานวน (n) รอยละ 
การซื้อ  ครอบครอง และสะสมสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี หรือสิ่งของท่ีเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความต้ังใจในการซื้อบุหร่ี(n=1,317) 

  

ไมมีผลตอการซื้อบุหรี่ 822 81.0 
มีผลตอการซื้อบุหรี่ 193 19.0 
ไมตอบ=302 คน   
เหตุผลท่ีระบุวาการซื้อ  ครอบครอง และสะสมสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี หรือ
สิ่งของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความต้ังใจในการซื้อบุหร่ี(n=193) 

  

กลัว/ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ 12 19.4 
ซื้อแลวมีของแถม 1 1.6 
เมื่อสะสมจะมีความสุขที่ไดครอบครอง/ความชอบ 9 14.5 
นาสนใจ/ทําใหสนใจยี่หอบุหรี่มากขึ้น/อยากลอง/กระตุนความยากรูอยากเห็นมาก
ขึ้น 

40 64.5 

ไมตอบ=131 คน   
การซื้อ  ครอบครอง และสะสมสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี หรือสิ่งของท่ีเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอในการสูบบุหร่ี 

  

ไมมีผลตอการสูบบุหรี่ 828 81.7 
มีผลตอการสูบบุหรี่ 185 18.3 
ไมตอบ=304 คน   
เหตุผลท่ีระบุวาการซื้อ  ครอบครอง และสะสมสิ่งของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี หรือ
สิ่งของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอการสูบบุหร่ี(n=185) 

  

อยากสะสมของที่มีโลโกบุหรี่ 6 12.8 
รูสึกอยากลอง/อยากสูบ 28 59.6 
จดจํายี่หอน้ันได 6 12.8 
ทําใหสนใจ 6 12.8 
คิดวาเทห บุคคลอื่นยอมรับ 1 2.1 
ไมตอบ=138 คน   
 
ตารางท่ี  26 บุคคลท่ีเก่ียวของท่ีสูบบุหร่ี ไมสูบบุหร่ี และเคยสูบบุหร่ีแตเลิกแลว  
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ตัวแปร จํานวน (n) รอยละ 

บุคคลท่ีเก่ียวของท่ีสูบบุหร่ี * (n=1317)   
บิดา 421 34.4 
มารดา 97 8.1 
พี่นอง 277 23.0 
เพื่อนสนิทในโรงเรียน 416 36.8 
เพื่อนสนิทนอกโรงเรียน 491 43.9 
ญาติ เชน ปู ยา ตา ยาย ลูกพี่ลูกนอง 487 44.8 
คนรัก 136 12.6 
บุคคลท่ีเก่ียวของไมสูบบุหร่ี * (n=1317)   
บิดา 634 51.8 
มารดา 1,091 90.7 
พี่นอง 886 73.5 
เพื่อนสนิทในโรงเรียน 665 58.9 
เพื่อนสนิทนอกโรงเรียน 586 52.4 
ญาติ เชน ปู ยา ตา ยาย ลูกพี่ลูกนอง 532 49.0 
คนรัก 922 85.4 
บุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเคยสูบบุหร่ี แตเลิกแลว * (n=1317)   
บิดา 170 13.9 
มารดา 15 1.2 
พี่นอง 43 3.6 
เพื่อนสนิทในโรงเรียน 48 4.3 
เพื่อนสนิทนอกโรงเรียน 41 3.7 
ญาติ เชน ปู ยา ตา ยาย ลูกพี่ลูกนอง 67 6.2 
คนรัก 22 2.0 
*เลือกไดหลายขอ 
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1.7  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือ  การครอบครอง   การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของ
เยาวชนตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี
ของเยาวชน พบวา แหลงรายไดเปนปจจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
(p=0.045) ซ่ึงพบวาเยาวชนท่ีมีไดรับคาใชจายจากบุคคลอ่ืนจะมีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของ
เยาวชนในสัดสวนท่ีสูงกวาผูท่ีไดรับคาใชจายจากพอแม หรือจากการทํางานพิเศษ สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ เชน 
เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และศาสนา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของสงเสริมบุหร่ี 
เชนเดียวกับผลการวิเคราะหท่ี พบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี เจตคติตอการซ้ือ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี และความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีของเยาวชน  (ตารางท่ี  27) 

  ผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ี และ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน    พบวาเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน (p=0.021) โดยผูท่ีเคยเลิกสูบแลวกลับมาสูบใหม/ผูท่ีสูบบุหร่ี จะมี
สัดสวนของการซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิง
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมากกวาคนท่ีไมสูบ/เคยสูบแตเลิกแลว สําหรับพฤติกรรมการสะสมส่ิงของสงเสริม
บุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน (ตารางท่ี  28) 
 
ตารางท่ี 27  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชน 

ปจจัยสวนบุคคล 
พฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 

Chi-Square 
(df) 

p-value 

ไมเคยซ้ือ เคยซ้ือ   

เพศ   0.021 0.884 
ชาย 574 (88.3) 76 (11.7)   
หญิง 456 (88.0) 62 (12.0)   
อายุ   3.122 0.210 
<15 194 (88.6) 25 (11.4)   
15-18 302 (85.6) 51 (14.4)   
>18 537 (89.4) 64 (10.6)   
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ตารางท่ี 27  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชน  
(ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล 
พฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 

Chi-Square 
(df) 

p-value 

ไมเคยซ้ือ เคยซ้ือ   

ระดับการศึกษา   0.085 0.994 
มัธยมศึกษา 431 (88.0) 59 (12.0)   
วิทยาลัย 32 (88.9) 4 (11.1)   
อาชีวศึกษา 200 (88.5) 26 (11.5)   
มหาวิทยาลัย 369 (87.9) 51 (12.1)   
รายไดตอเดือน   0.971 0.615 
นอยกวาหรือเทากับ 5,000
บาท 

638 (87.8) 89 (12.2)   

5,001-10,000 บาท 99 (87.6) 14 (12.4)   
> 10,000 บาท 19 (95.0) 1 (5.0)   
แหลงรายได   6.190 0.045 
พอแม 880 (88.4) 116 (11.6)   
บุคคลอ่ืน ๆ เชน เพื่อน ครู 22 (73.3) 8 (26.7)   
ทํางานพิเศษ 41 (87.2) 6 (12.8)   
ศาสนา   1.572 0.210 
พุทธ 929 (88.0) 127 (12.0)   
อ่ืน ๆ เชน คริสต อิสลาม 46 (93.9) 3 (6.1)   
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ตารางท่ี 28  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี เจตคติตอการซ้ือส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีและความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี กับพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชน 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี Chi-Square 

(df) 
p-value 

ไมเคยซ้ือ เคยซ้ือ 

แรงจูงใจในการตัดสินใจ
ซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 

  0.336 0.562 

มาก ( Mean) 42 (73.7) 15 (26.3)   
นอย (<Mean) 35 (68.6) 16 (31.4)   
เจตคติตอการซ้ือส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ี 

  0.002 0.967 

มาก ( Mean) 591 (88.2) 79 (11.8)   
นอย (<Mean) 438 (88.1) 59 (11.9)   
ความ รู เ ก่ี ยว กับ ส่ิ งของ
สงเสริมบุหร่ี 

  1.113 0.573 

มาก (  80%) 8 (80.0) 2 (20.0)   
ปานกลาง (60%-79%) 62 (86.1) 10 (13.9)   
นอย ( 60%) 959 (88.6) 123 (11.4)   
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ตารางท่ี  29 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน 

พฤติกรรมการครอบครองสิ่ งของ
สงเสริมบุหร่ี 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน Chi-Square 
(df) 

p-value 

ไมสูบ/ 
เคยสูบแตเลิกแลว 

เลิกสูบแลวกลับมา
สูบใหม/ 
สูบ 

ซื้อสิ่ งของท่ี มีชื่อ  เค ร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ  หรือสิ่งของท่ีทําให
เขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ
ยาสูบ 

  5.351 0.021 

ไมเคยซื้อ 868(93.2) 63(6.8)   
เคยซื้อ 121(87.7) 17(12.3)   
การสะสมสิ่งของสงเสริมบุหร่ี    1.000f 
ไมเคยคิดสะสม/ยังไมสะสมแตมีความ
สนใจที่จะสะสมถามีโอกาส 

983(92.5) 80 (7.5)   

เคยสะสม 12 (92.3) 1 (7.7)   
f is Fisher’s Exact Test 
 
1.8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

       ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและ
ฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  พบวา การรับรูตอภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) โดยเยาวชนท่ีมีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีบนซองบุหร่ีในระดับปานกลางถึงมากจะมีสัดสวนของ
พฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีมากกกวาเยาวชนท่ีมีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับนอย ในทํานองเดียวกับ การรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี 
และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีบนซองบุหร่ี มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  (p-value <0.001) โดยเยาวชนท่ีมีการรับรูการรับรู
ปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีบนซองบุหร่ีในระดับปานกลางถึงมาก จะมีสัดสวนของพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ี
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มากกกวาเยาวชนท่ีมีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบ
บุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับนอย (ตารางท่ี 30) 
ตารางท่ี  30  ความสัมพันธระหวางการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ี การรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพล
จากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

การรับรู 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน Chi-Square 
(df) 

p-value 

ไมสูบ/ 
เคยสูบแตเลิกแลว 

เลิกสูบแลว
กลับมาสูบใหม/

สูบ 

การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพ
บนซองบุหร่ีแและฉลากคําเตือน
บนซองบุหร่ี 

  57.271 <0.001 

มาก (74-100 ) 606 (97.4) 16 (2.6)   
ปานกลาง (47-73) 268 (97.4) 46 (14.6)   
นอย (20-46) 52 (81.3) 12 (18.8)   
การรับรูปญหาและอุปสรรคในการ
เลิกสูบบุหร่ี 

  23.333 <0.001 

มาก (19-25 ) 276(98.9) 3(1.1)   
ปานกลาง (12-18) 665(90.6) 69(9.4)   
นอย (5-11) 8(80.0) 2(20.0)   
การรับรูประโยชนจากการเลิกสูบ
บุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีแบนซองบุหร่ี 

  39.336 <0.001 

มาก (23-30) 460(97.0) 14(3.0)   
ปานกลาง (15-22) 444(90.6) 46(9.4)   
นอย (6-14) 68(79.1) 18(20.9)   
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1.9 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
             1.9.1 พฤติกรรมการซ้ือ  การครอบครอง   การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชนตอพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชน 
                    ในการศึกษานี้จะวิเคราะห จําแนกเปน 2 กลุม คือ  1) กลุมผูท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  และ
ครอบครอง สะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  2) กลุมท่ีไมไดซ้ือเอง แตครอบครองและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กลุมผูท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  และครอบครอง สะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี   
                               เยาวชนในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ท่ีเคยซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ครอบครอง
และนํามาใช   พบวา  มีจํานวน 1 ราย    เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี    พบวาเคยซ้ือ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีประเภท   1)  พวงกุญแจ บริเวณท่ีตลาดนัดเปดทายแถวใกลบาน แถวชะอํา  ลักษณะ
เปนพวงกุญแจ ผูขายจะเดินขาย    และ2)  เส้ือยืด  

                               สําหรับผูท่ีซ้ือ   เคยซ้ือเม่ือ 2-3 ปแลว  (นับยอนหลังไป 2-3 ปจากเวลาท่ีตอบ)    โดยมีท้ัง
ซ้ือเองและขอใหแมซ้ือให    เหตุผลและแรงจูงใจในการซ้ือคือ  ซ้ือพวงกุญแจจะเอามาหอยกระเปา เพราะมี
สีสันสะดุดตา  ทําเปนรูปรางบุหร่ี  รูสึกวาแปลกดี  เหมือนของจริง   รูสึกชอบ  และแคอยากเอามาเลน ดังคํา
สัมภาษณดังนี้  
            “  ก็ไมไดรูสึกอะไร  แคอยากมีอะไรหอยกระเปา  ........ซ้ือรวมหลายๆอัน.............. มัน
เตะตา  มีสีดวย  สีมันจะแจมๆ.......... เหมือนเคา  ทําเปนรูปบุหร่ี  มันเหมือนของจริง แปลกๆดี “ 
“  ไมไดชอบอะไร  แคเห็นแลวเอามาเลน “ 
                         การครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีแลวเม่ือนํามาเลน  พบวา การเลน ทําใหนึกถึงมวนบุหร่ี 
โดยระบุวา   “ นึกถึง  แตภาพไมมีในหัวขนาดนั้น” 
                        ปจจุบัน   ท้ิงส่ิงของสะสมไปแลว  เหตุผลการทิ้งคือ มันไมนาสนใจ    ตอนนั้นท่ีซ้ือ รูสึกวา
มันเปนชวงวัย อยากรูอยากเห็น  ดังคําสัมภาษณ 
                “ ไมมีแลวครับ ท้ิงแลวครับ.........มันไมนาสนใจแลว  มันเปนชวงวัยตอนน้ันอยากรูอยาก
เห็น เลยซ้ือมา “  ซ่ึงเม่ือนํามาประมวล พบวา    นักเรียนเก็บส่ิงของสงแสริมบุหร่ีต้ังแตอายุประมาณ 14 ป 
เคยเห็นมากอนแตยังไมซ้ือเพราะยังไมคิด  
                         - ความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535  พบวา  
เยาวชนยังไมเขาใจ ไมรูจักความหมายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี    และพบวาไมเคยมีการสอนในหองเรียน   แต
สําหรับการหามโฆษณา    กลุมตัวอยางระบุวา  เคยไดยิน แตไมรูวามีกฏหมายหามโฆษณาผานของ
เลียนแบบ 
 
                      เจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี   
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                          เยาวชนท่ีซ้ือ เก็บสะสม มีความคิดเห็นตอส่ิงของสงเสริมบุหร่ีวา   ชอบ นารักท่ีตัดสินใจซ้ือ
เพื่อตองการมาหอยกระเปา   และนําไปเลนกับเพื่อน 
                      -  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัวของกลุมเปาหมายท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  
พบวา มีมารดาเปนผูสูบบุหร่ี    โดยมารดาจะสูบบุหร่ีต้ังแตวัยรุน   สูบมาเปนสิบป เร่ิมหยุดสูบตอนชวง
ต้ังครรภ   ปจจุบัน ยังไมเลิกสูบบุหร่ี แมวาจะเคยเลิกไปแลว แตกลับมาสูบอีก  เวลาสูบจะไปสูบนอกบาน  
วันละมวน และสภาพครอบครัว  เปนครอบครัวเดี่ยว  และเปนแมเล้ียงเดี่ยว 
                       - ความต้ังใจในการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  พบวา ในอนาคตไมอยากสูบ เพราะมันเหม็น ไม
ชอบ รูสึกไมดี  
                         กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  พบวา     กลุมตัวอยางท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีเคย
เห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  นี้ตามรานขายของ   ความรูสึกท่ีมีตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี
ท้ัง10 ภาพ    กลุมตัวอยางเห็นวา   ภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2   เม่ือเห็นแลวรูสึกกลัว ไมอยากเปนแบบในรูป    เคย
นําไปบอกมารดาท่ีสูบบุหร่ี  พบวา มารดาแสดงทาทางเฉยๆ สําหรับภาพท่ี 3 รูสึกเฉยๆ   ภาพท่ี 4  รูสึกวา นา
เกลียด ตรงปาก ฟน ขยะแขยง ดูแปลกๆ    ภาพท่ี 6  รูสึกสงสารเด็ก ภาพท่ี 7  รูสึกวานาเกลียด ภาพท่ี 8   รูสึก
กลัว  ภาพท่ี 9 และ ภาพท่ี 10   รูสึกเฉยๆ                                                  ความคิดเห็นของเยาวชนตอภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  พบวา  เห็นแลวทําใหรูสึกกลัว  และไมอยากสูบ เพราะจะเปนตามรูป  ดังคํา
สัมภาษณ  
   “ไมอยากสูบ จะทําใหเราเปนตามรูป เชน ภาพแรกทําใหเราเสนเลือดในสมองแตก ควัน
บุหร่ีฆาเด็กตายได .......................ทําใหเรารูสึกวา บุหร่ีนากลัว เปนฆาตกร   .....ดูภาพแลวนากลัว  ขยะแขยง  
ถาเราไมอยากเปนและกลัวคนใกลชิด  เพื่อนเรารังเกียจ.....ไมอยากตายในสภาพแบบนี้ “  
                        นอกจากนี้ในกลุมนี้จากการตอบแบบสอบถามทําใหทราบวา มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสระแกวจํานวน 1 ราย  ซ่ึงเปนท้ังผูซ้ือ ผูครอบครองและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  รวมท้ังเปนผู
จําหนายดวย   โดยซ้ือเส้ือยืดมือสอง  เหตุผลในการซ้ือ   การจําหนาย  เพราะเห็นวา เปนสินคาท่ีเปนนิยมของ
วัยรุน  เปนสินคาแฟช่ันวินเทจ  โดยเฉพาะ ยี่หอคาเมล  จะมีราคาสูง  เปนท่ีตองการของผูบริโภค นอกจากนี้ 
เห็นวา  มีความสวย    
                       สําหรับการจําหนาย  มีวิธีการ  คือ  ไปตลาดโรงเกลือ  ไปหาซ้ือจากรานคาเส้ือผามือสองท่ีสง
มาเปนกระสอบ  แลวไปเลือกซ้ือ  ถามีสินคาจะนํามาเผยแพรทางเว็บไซค  จะมีลูกคากลุมหนึ่งท่ีสนใจและ
ส่ังซ้ือสินคาออนไลน   มีราคาต้ังแตหลักรอยจนถึงหลักพัน แลวแตความชอบ  ความนิยม สภาพสินคา ของ
กลุมผูซ้ือ 
                      นอกจากนี้จากการตอบแบบสอบถามพบวาในระดับวิทยาลัยมีนักศึกษา จํานวน               1 ราย 
ในเขตภาคใตมีการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  ประเภทท่ีซ้ือ คือ ท่ีเข่ียบุหร่ี ซ้ือตามถนนคนเดิน    เก็บสะสมเปน 
Collection มีท้ังซ้ือเอง เพื่อนใหมามีหลายยี่หอ คือ Malboro  ลัคกี้สไตรค  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนผูท่ีสูบ
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บุหร่ีดวย   เหตุผลท่ีสูบ เพราะเพื่อนแนะนํา  พอรูจักแบรนด  สูบยี่หอ LM  Malboro  สายฝน   ปจจุบันสูบ
ยี่หอ LM  เพราะ Malboro ข้ึนราคา  ราคาบุหร่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี  ถาแพงมากจะไปสูบบุหร่ีนอกท่ีมีราคาถูก 
                   กลุมท่ีซ้ือ ครอบครอง สะสมและจําหนาย   สวนใหญ ไมมีความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535  แตรับรูวาการสูบบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ  
                    -การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี   พบวา  เยาวชนเห็นวา ภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีไมคอยมีผล เพราะเห็นแบบผานๆ    และคิดวาตอนนี้ยังไมมีอาการอะไร ไมสนใจ  ดังคํากลาวท่ีวา 
“ ไมเห็นโลงศพ ไมหล่ังน้ําตา “   แตคิดวา มีผลอันตรายตอสุขภาพ  เคยคิดอยากเลิก แตคิดวาเลิกยาก  

2)  กลุมเยาวชนท่ีไมไดซ้ือ  แตมีไวในครอบครอง  และสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
                       สําหรับเยาวชนที่มีส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในครอบครอง    กลุมนี้ เปนนักศึกษาในวิทยาลัย 
ขอมูลปลายเปดจากการตอบแบบสอบถามพบวามีกลุมเยาวชนในเขตภาคใต  จํานวน 5 คน  โดยรายละเอียด
ดังนี้ 
                    -ประเภทส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีครอบครองและสะสม    ไดแก   
                      1) เส้ือยืด ตรายี่หอ Malboro จํานวน 1 ราย  ไดมาโดยเพื่อนซ้ือจากกรุงเทพฯ  มาฝาก    
                      2) ท่ีเปดฝาขวด เปนของชํารวย  จํานวน 1 ราย   
                      3) ท่ีเข่ียบุหร่ี ไดมาจากการเลนเกมสตามงานวัดประจําป จากรานตักไขปลาเปนของแถม 
จํานวน 1 ราย 
                     4) พวงกุญแจ และแมเหล็กติดตูเย็น ตรายี่หอ Malboro และยี่หอตัวเลข เก็บสะสมไวตอนเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน  เนื่องจากท่ีบานเปนรานขายของ พวงกุญแจยี่หอกรองทิพย จํานวน 1 ราย 
                     5) กลองบุหร่ี จํานวน 1 ราย  เปนของฝากจากบิดา  ยี่หอบุหร่ี อุดังการัง   เปนบุหร่ีของ
มาเลเซีย  บิดาซ้ือมาเปนของฝาก   บุหร่ียี่หอนี้มีกล่ินหอม   เก็บไวบนท่ีนอน   
                     - ความรู เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 พบวา  
เยาวชนสวนใหญ ไมทราบวา  การโฆษณาดวยวิธีการจําหนายส่ิงของดังกลาวเปนส่ิงผิดกฏหมาย     
                     - เจตคติตอส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พบวา ผูครอบครองและสะสม  มีแรงจูงใจในการเก็บสะสม 
โดยมีความรูสึกตอสินคาดังกลาว ดังนี้ 
                  1)  เห็นวาสวย  
                  2)  สามารถใชประโยชนได  
                  3)  เปนของท่ีใชแลวรูสึกเทห 
           - การรับรูตอตราบุหร่ี  พบวาการจดจําและระลึกถึงตรายี่หอบุหร่ี สวนใหญกลุมตัวอยางจะ
คิดถึงตราบุหร่ียี่หอท่ีตนเคยเห็นและเก็บสะสม ครอบครอง  เนื่องจากจําได เพราะเห็นบอย  เชน   กรณี
เยาวชนท่ีเก็บกลองบุหร่ีท่ีเปนของฝากจากมาเลเซีย หรือ กลุมท่ีเก็บสินคาท่ีมียี่หอ Malboro  เม่ือนึกถึงบุหร่ี ก็
จะนึกถึงยี่หอ Malboro     
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 - พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนท่ีเก็บสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  พบวา   กลุมตัวอยาง 
3 ใน 5 คน เคยสูบบุหร่ี และยังคงสูบอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คน  เคยลองสูบแตตอนน้ีไมไดสูบ จํานวน 1 
คน โดยพฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมที่สูบในปจจุบันท้ัง 2 คน เปนเพศหญิง 1 คน  เพศชาย 1 คน  โดยเพศ
หญิงเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ือตอนเรียนมัธยมศึกษา  อายุประมาณ 15 ป  เหตุผลท่ีสูบ เนื่องจาก อยากลอง  มีเพื่อนสูบ  
เพื่อนชักชวน และเห็นพอสูบ  ดูพอทํา ก็ทําได  แรกๆท่ีสูบ  มีอาการไอ แสบคอ  แตพอสูบแลวรูสึกสบาย   
ตอนน้ียังสูบอยู แตไมทุกวัน  จะสูบตอนไปเท่ียว  ยี่หอท่ีสูบ คือ Malboro  เปนยี่หอท่ีคิดถึง นึกถึงเพราะคุน
ชิน     
                   สําหรับเพศชาย ที่เคยสูบ ปจจุบัน ไมไดสูบ เคยทดลองสูบ เพราะอยากลอง  เนื่องจากเก็บกลอง
บุหร่ีมีบุหร่ีอยูในนั้น  กล่ินของบุหร่ีหอม  ยั่วยวนใจ  เลยเอามาลอง สูบตอนอยู ป.5- ป.6  ตอนทดลองสูบมี
อาการไอ  คนสอนสูบ คือ เพื่อน เพื่อบอกวิธีการสูบ บอกใหลอง  

- ความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535   พบวา  
เยาวชนสวนใหญ ไมทราบวา  การโฆษณาดวยวิธีการจําหนายส่ิงของดังกลาวเปนส่ิงผิดกฏหมาย     
 1.9.2 การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี การรับรู
ปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา เยาวชนสวนใหญจะเคยเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ี  และการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี พบวา เยาวชนมีความตระหนักตอพิษภัยของบุหร่ีตอ
สุขภาพ  และรูสึกเฉยๆ  ตอภาพคําเตือน  
                   1.9.3 ขอแนะนําในการสงเสริมความรูและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี และฉลากคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี 
                    เยาวชนมีขอเสนอแนะใหมีการเผยแพรความรูผานส่ือ Social Media เชน Facebook  วิดีโอ
รณรงค  เปนตน โดยทําเปนการตูน ใหนาสนใจ หรือ หนังส้ันผานส่ือ Youtube เปนเร่ืองส้ัน ๆ 30 วินาที เปน
ตน 
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                  1.9.4  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
                    เยาวชนมีขอเสนอแนะใหดําเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ. เชน จับผูท่ีทําผิดกฎหมาย   แตเห็น
วา   มีปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจาก มีเจาหนาท่ีนอย  
 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี          
 กลยุทธทางการตลาดของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  แรงจูงใจในการจําหนาย และ ความรู
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี มีรายละเอียด 
ดังนี้   
                    2.2.1  กลยุทธทางการตลาดของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี     
      กลยุทธทางการตลาดของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  ไดแก ชนิดสินคา  รูปแบบการ
ไดมาของสินคา  ราคา สถานท่ีจําหนาย ชองทางการจําหนาย และรูปแบบสงเสริมการขาย   
                   ผลการวิเคราะห พบวา  ประเภทสินคาท่ีนํามาจําหนาย จากการวิจัยนี้พบ 7 ชนิด ไดแก 1)หมวก 
2)เส้ือยืด 3)ไฟแช็ก (ท่ีจุดบุหร่ี)  4) กลองใสบุหร่ี 5) เรียงเบอร 6) พวงกุญแจ 7) ท่ีใสโทรศัพท โดย รูปแบบ
การไดมาของสินคา  1)เปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศเปนสินคามือสอง  และ 2)  เปนสินคาท่ีผลิต
เลียนแบบในประเทศไทย  

  ชองทางการจําหนาย  
   1) จําหนายตามตลาดนัด สวนใหญ เปนเส้ือยืดเลียนแบบผลิตในประเทศไทย เส้ือยืดมือสอง
และหมวกมือสองรับมาจากตลาดชายแดนและสินคามือสองท่ีนําเขาจากตางประเทศ ท่ีจุดบุหร่ีและกลองใส
บุหร่ี  นําเขามาจากประเทศจีน และเปนสินคาท่ีมีผูเก็บสะสมไวนํามาจําหนาย เปนสินคาประเภทวินเทจ  
พวงกุญแจ เปนสินคานําเขาจากประเทศจีน มักเปนของชํารวย  ท่ีใสโทรศัพท ผลิตเองและนําเขา จากจีน 
ราคา 100-250  บาท (ตอรองได) 
  2) จําหนายในรานคา  ประเภทเส้ือยืดมือสอง หมวกมือสองนําเขาจากตางประเทศ      เส้ือ
ยืดเลียนแบบ ผลิตในประเทศไทย 
  3) รานคาปลีกในตลาด จําหนายเรียงเบอร  
                    ราคา  สินคาประเภทเส้ือยืดเลียนแบบ ราคาหลักรอย  เส้ือยืดมือสองและหมวกมือสองนําเขาจาก
ตางประเทศ  สภาพดีราคาประมาณ 200-350 บาท  เส้ือยืด ราคา 300-600 บาท   พวงกุญแจ เรียงเบอร ราคา 
50  บาท ท่ีใสบุหร่ี ไฟแช็ก ราคา 100-300 บาท ท่ีใสโทรศัพท ราคา 100-250 บาท 
  รูปแบบสงเสริมการขาย  รานคาตัวแทนจําหนายบุหร่ี  มีการสงเสริมการขยายโดยไดสินคา
จากผูผลิตบุหร่ีนํามาแจกแกตัวแทนจําหนาย คือ นาฬิกา เปนของท่ีระลึก สวนผูซ้ือรายยอยจัดทําท่ีจุดบุหร่ี  
แจกเปนของแถมไวใชประโยชน   สําหรับสินคาอ่ืนๆไมมีการสงเสริมการขาย 



อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเพื่อสังคม   :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน    
ในประเทศไทย 

 

97 
 

  แรงจูงใจในการจําหนาย คือ 1) มีผูซ้ือและตองการขายสินคาเพื่อรายได 2)เปนสินคาแฟช่ัน  
แนววินเทจ สามารถสะสมและ 3) ใชประโยชนได 

  ผูจําหนายใหเหตุผลวา สินคาดังกลาว มีรุน มีแบบท่ีเปนท่ีนิยม  โดยเปนแฟช่ันแนววินเทจ  
ในจังหวัดเพชรบุรี จะเปนกระแสการแตงตัวแนวนี้ โดยใสกางเกงยีนส เส้ือยืดตราบุหร่ี  ถาแตงตัวแบบนี้เปน
ท่ีนิยม จะมีการกําหนดรุนเส้ือวาเปนรุนใด แบบใด  ซ่ึงสินคาประเภทนี้เปนสินคาหายาก              มีผูซ้ือ
ตองการครอบครองและสะสม  เม่ือนํามาใชจะรูสึกภาคภูมิใจ รูสึกเปนคนนําสมัย  
                   2.2.3  ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ของ ผูจําหนายส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ี    
                      ผูจําหนาย สวนใหญ  ตอบวา ไมมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 
พ.ศ. 2535 ของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  วาผิดกฎหมาย    มีนอยมากท่ีทราบวาเขาขายผิดกฎหมาย   ผูท่ี
ทราบเปนผูแทนจําหนายบุหร่ีในตลาดในอําเภอ เพราะมีการจัดอบรมแกผูจําหนาย  สวนผูจําหนายรายยอย  มี
ท้ังท่ีทราบและไมทราบ  ประมาณอยางละคร่ึงของผูตอบ  
                       การรับรูถึงอันตรายและพิษภัยของบุหร่ีตอสุขภาพ สวนใหญทราบเพราะมีการเผยแพร
ความรูผานส่ือท่ีเขาถึงประชาชน สําหรับกรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ผูจําหนายเคยเห็นภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  มีท้ังผูท่ีรูสึกกลัวและเฉยๆ 
                     พฤติกรรมการสูบบุหร่ี สวนใหญผูจําหนายจะสูบบุหร่ีดวย  มีท้ังปจจุบันยังสูบและมีท้ังผูท่ี
เลิกสูบบุหร่ีแลว  สําหรับผูท่ีสูบ ยังไมมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี  เปนท่ีนาสังเกตวา  ผูจําหนายสินคามือ
สองและสินคาแนววินเทจ จะสูบบุหร่ีทุกราย และมีความรูเกี่ยวกับประวัติการผลิตสินคาส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
จึงสามารถเลือกและทราบชนิดสินคาท่ีลูกคาตองการได  รวมท้ังเปนผูเก็บสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีดวย 
โดยมีเหตุผล คือ  ชอบ เปนแฟช่ัน และเปนสินคาท่ีมีราคาในอนาคต สามารถนํามาจําหนายได  และใช
ประโยชนได  
 
สวนท่ี 3 ผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
  เนื่องจากการศึกษานี้ใชการสํารวจเพื่อศึกษาประเภทของส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  ชองทางการจําหนาย 
ราคา  แหลงการผลิต  บริเวณท่ีจําหนาย และสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการผลิต การจําหนาย ความรู
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ของผูจําหนายสินคา โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บ
ขอมูลโดยวิธีแบบ Snowball  เพื่อสํารวจหาผูจําหนายในรานคาลักษณะ  3 แหลง   ไดแก                    
 1) ในชุมชนของพื้นท่ีวิจัย 5 จังหวัด ไดแก  เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและ               
สุราษฎรธานี  เพื่อสํารวจหาผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดยเร่ิมจากรานคาซ่ึงกําหนดใหเปนรานคาสง
สินคาบุหร่ีท่ีเปนแหลงใหญท่ีสุดในแตละอําเภอ  ตอจากนั้นใหเดินสํารวจและสอบถามหารานคาขายบุหร่ี
หรือรานขายสินคาตางๆในรัศมีโดยรอบอีก 1 กิโลเมตร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแจก ส่ิงของสงเสริม



อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเพื่อสังคม   :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน    
ในประเทศไทย 

 

98 
 

บุหร่ีท่ีไดรับจากบริษัทผลิตบุหร่ีหรือไมอยางไร  และมีรานคาจําหนายสินคาท่ีเปนส่ิงของสงเสริมบุหร่ี
หรือไม 
 2) ในแหลงทองเท่ียว  ในพื้นท่ีวิจัย   5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและ
สุราษฎรธานี  คัดเลือกแหลงทองเที่ยวซ่ึงจะเปนพื้นท่ีสํารวจ  โดยใชเกณฑพิจารณาแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ท่ีเปนท่ีนิยม  5 อันดับแรกสําหรับประชาชนท่ัวไปและชาว
ตางประเทศ   โดยกําหนดเร่ิมจากจุดประชาสัมพันธในแหลงทองเท่ียวนั้นเปนจุดเร่ิมตน แลวสอบถามหาราน
จําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดยการเดินจากจุดประชาสัมพันธท่ีกําหนดเปนจุดต้ังตนโดยรอบในรัศมี 1 
กิโลเมตร  
 3) แหลงสถานบันเทิงบริเวณใกลและโดยรอบสถานศึกษา  ไดแก   ไนตคลับ  ผับ รานจําหนายสุรา  
ในรัศมีไมเกิน  1 กิโลเมตร  ในพื้นท่ีวิจัย   5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานีและสุ
ราษฎรธานี 
 ผลการสํารวจ พบวา ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ีมีกลยุทธทางการตลาด  ไดแก     

 ประเภทสินคา (Product)  มีส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ีพบในชุมชน   มีจํานวน 7 ชนิด ไดแก   1)
หมวก 2)เส้ือยืด 3)ไฟแช็ก (ท่ีจุดบุหร่ี)  4) กลองใสบุหร่ี 5) เรียงเบอร  6) พวงกุญแจ 7) ท่ีใสโทรศัพท  

 ราคา (Price)  มีราคาต้ังแตหลักสิบจนถึงหลักพัน จําแนกตามความนิยมของผูซ้ือ ซ่ึงสรุปกลุมผู
ซ้ือ ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1  ผูซ้ือโดยท่ัวไป     เปนสินคาประเภท  
                       1) เลียนแบบที่มีตราบุหร่ี  ผลิตในประเทศไทย โดยเลียนแบบเส้ือท่ีมีตราบุหร่ีท่ีเปนท่ี
นิยมจากตางประเทศ เชน ยี่หอ มารโบโร  คาเมล  ราคาประมาณ 100-250  บาท  แลวแตแบบเส้ือ หากเปน
เส้ือยืดคอกลมธรรมดา ราคา 100-150 บาท ถามีปกเส้ือโปโล ราคา 250 บาท 
  2) หมวก  มีตรายี่หอบุหร่ี Malboro ผลิตมาจากประเทศจีน ราคา 100 บาท พบท่ีตลาด
ชายแดนโรงเกลือ  

 3) พวงกุญแจ ลิตจากประเทศจีน นําเขามาขายในประเทศไทย  มียี่หอบุหร่ีทุกยี่หอ ราคา
หาสิบบาท นิยมเปนของชํารวยและรางวัล 
 4) เรียงเบอร ผลิตในประเทศจีน และมีผูลักลอบมาจําหนายในประเทศไทย ราคา 
ประมาณ 50 บาท 
 5) ท่ีใสโทรศัพท  ผลิตในประเทศไทยและมาจากประเทศจีน  มีตรายี่หอบุหร่ี Malboro 
ราคา 100 บาท 150 บาท และ 250 บาท 
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  กลุมท่ี 2 ผูซ้ือเฉพาะกลุม 
    ผูช้ือกลุมนี้เปนกลุมเฉพาะ  สนใจและสะสมสินคาประเภทสินคาแฟช่ันแนววินเทจ  โดยเปน

สินคาเส้ือยืด หมวก  ท่ีจุดบุหร่ี  
 สถานท่ีจําหนาย (Place ) 
 สถานท่ีจําหนาย ไดแก   

1) ตลาดนัดท่ัวไป   จําหนายสินคาประเภทพวงกุญแจ  เส้ือยืดเลียนแบบ ท่ีใสโทรศัพท  ท่ีจุด
บุหร่ีและกลองใสบุหร่ี 

2) รานคาเส้ือยืดมือสองในชุมชน  จําหนายส้ินคามือสองประเภทเส้ือยืดและหมวก  มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน  โดยสงซ้ือเปนกระสอบ นําเขามาทางเรือ ผานทางตลาดชายแดน เม่ือมาถึง
ประเทศไทย   ผูซ้ือจะคัดแยกสินคาประเภทท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีออกมาโดยเฉพาะ และพิจารณาคุณภาพสินคา  
พรอมกําหนดราคาตามความนิยมและความตองการของผูซ้ือ   

          การจําหนาย บริเวณตลาดชายแดน มีการจําหนายหนาราน  สวนรานคาในชุมชนมีท้ัง
จําหนายหนารานและจําหนายผานการส่ังซ้ือออนไลน  

3) รานคาสง-ปลีกในตลาด    สําหรับรานขนม  มีจําหนายเรียงเบอร 
4) รานคาตัวแทนจําหนายบุหร่ี   เปนรานคาตัวแทนจําหนายบุหร่ีของรัฐ (โรงงานยาสูบ  ยี่หอ

บุหร่ีไทย)  และบุหร่ีตางประเทศ    ไมมีสินคาจําหนาย  แตแจกฟรีเปนของแถม ไดแก ท่ีจุดบุหร่ี และนาฬิกา 
5) แหลงบันเทิงรอบสถานศึกษา     ไมพบวามีการแจก จําหนาย ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 

  การสงเสริมการขาย 
 จากการสํารวจ พบวา   การสงเสริมการขาย พบในรานคาท่ีเปนตัวแทนจําหนายบุหร่ีในตลาด
ในอําเภอ โดยเปนของบุหร่ีท่ีผลิตโดยโรงงานยาสูบในประเทศไทย    มีการผลิตท่ีจุดบุหร่ีสําหรับแจกแกผู
จําหนาย นําไปแจกฟรีแกผูซ้ือรายยอยในชุมชนตอไป  โดยยี่หอท่ีนํามาผลิตเปนบุหร่ีชนิดใหม   สวนนาฬิกา
ท่ีมียี่หอบุหร่ีทุกชนิดท่ีโรงงานยาสูบผลิตเปนของแจกในเทศกาลปใหม และวันครบรอบของโรงงานยาสูบ   
โดยเหตุผล คือ  “ บุหร่ีนอกเคามีการทํายอด พาไปตางประเทศ     ของไทยไมมี   เคาทําเราก็ตองทําบาง “   
สวนบุหร่ีตางประเทศ  ในขณะน้ีไมมีการแจกส่ิงของสงเสริมบุหร่ี แตใชกลยุทธการจําหนาย แลวพาไปทัศน
ศึกษาแทน  

             ผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี สรุปดังตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31  สรุปผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ในรานคา  แหลงทองเที่ยวและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษา จําแนกรายภาคและจังหวัด 

ภาค/จังหวัด อําเภอ สถานที่ พบสินคาสิ่งของสงเสริมบุหรี่  
ไมพบ ประเภท

สินคา 
ราคา ยี่หอบุหรี่ 

เหนือ       
เชียงราย อ.เมือง 1)ถนนคนเดิน ไฟแช็ก    
   หมวก    
 อ.แมสาย 1)รานคาใน

แหลงชายแดน 
กลองเหล็ก
ใสบุหรี่ 

 ลัคก้ีสไตรค  

กลางและตะวันออก       
สระแกว อ.เมือง ตลาดในเขต

เทศบาล 
    

 อ.อรัญ
ประเทศ 

1)ประตูชัยอรัญ
ประเทศ     

    

  2) ตลาดโรงเกลือ 
(ตลาดชายแดน
บานคลองลึก) 

เสื้อยืดมือ
สอง 

(4 ตัว) 

200 บาท มารโบโร  

   หมวกมือ
สอง 

200 บาท มารโบโร  

   หมวกมือ
สอง 

200 บาท วินสตัน  

   หมวก
คาวบอย
จากจีน 

100 บาท Malboro  

เพชรบุรี อ.เมือง 1)เขาวัง      
  2. ตลาดเการิมนํ้า   

ถนนพงษสุริยา 
    

  3.ตลาดนัดหนา
เทศบาลและ
ถนนคนเดินใน
วัด 

เสื้อ    
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ตารางท่ี 31  สรุปผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ในรานคา  แหลงทองเที่ยวและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษา จําแนกรายภาคและจังหวัด (ตอ) 
 

ภาค/จังหวัด อําเภอ สถานที่ พบสินคาสิ่งของสงเสริมบุหรี่  
ไมพบ ประเภท

สินคา 
ราคา ยี่หอบุหรี่ 

   ที่จุดบุหรี่    
  รานขายสงขนม

ในตลาด 
แผงขนม
เรียงเบอร 

50 บาท Malboro 
KENT 

CAMEL 
WINSTON 

555 
LUCKYSTRIE 

 

  รานคาใกล
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบุรี 

หมวกมือ
สอง 

300  บาท KENT  

   หมวกมือ
สอง 

400 บาท Malboro  

   หมวกมือ
สอง 

300  บาท BENSON& 
HEDGES 

 

   เสื้อยืดมือ
สองจาก
อเมริกา 

600 บาท CAMEL  

   เสื้อยืดมือ
สอง 

300 บาท LUCKYSTRIE  

  ตลาดนัด 
เบิรดคลองถม 

เสื้อยืด 350 บาท CAMEL  

   ที่ใส
โทรศัพท 

180 บาท Malboro  

   ที่จุดบุหรี่ 400 บาท Malboro (2 
อัน),KENT, 

 

   ที่จุดบุหรี่ 300  บาท Malboro (3อัน) 
Camel 

 

   ที่ใสบุหรี่ 180 บาท Malboro 
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ตารางท่ี 31  สรุปผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ในรานคา  แหลงทองเที่ยวและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษา จําแนกรายภาคและจังหวัด (ตอ) 
 

ภาค/จังหวัด อําเภอ สถานที่ พบสินคาสิ่งของสงเสริมบุหรี่  
ไมพบ ประเภท

สินคา 
ราคา ยี่หอบุหรี่ 

 อ.ชะอํา ตลาดนํ้าทาขาม
ภพ 

    

  ตลาดนัดบริเวณ
ถนนชายหาดเจา

สําราญ 

ที่ใส
โทรศัพท 

150 บาท Malboro  

  ตลาดนัดหนา
เทศบาลใน
อําเภอชะอํา 

    

  ตลาดนัดCicada 
(ผูขายแนะนํา) 

พวงกุญแจ
จากจีน 

50 บาท KENT,WINSTON,
MORE 

 

ใต       
สุราษฎรธานี       
 อ.เมือง ตลาดศาลเจา 

สุราษฎรธานี 
    

  ถนนคนเดินบาน
เกาบอผุด 

    

  ถนนในตลาดเกา     
  รานขายสงบุหรี่

ตัวแทนโรงงาน
ยาสูบ 

ที่จุดบุหรี่ แจกฟรี 7.1,  W  

  หนาหางโลตัส ที่ใส
โทรศัพท 

199 บาท Malboro  

 อ.สมุย ถนนคนเดิน ที่ใส
โทรศัพท 
(2 อัน) 

250  บาท Malboro  
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ตารางท่ี 31  สรุปผลการสํารวจส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ในรานคา  แหลงทองเที่ยวและสถานบันเทิงรอบ
สถานศึกษา จําแนกรายภาคและจังหวัด (ตอ) 
 

ภาค/จังหวัด อําเภอ สถานที่ พบสินคาสิ่งของสงเสริมบุหรี่  
ไมพบ ประเภทสินคา ราคา ยี่หอบุหรี่ 

  รานคาบริเวณถนน
หนาโรงแรมใน 

หาดเฉวง 

ที่ใสโทรศัพท 250 บาท Maiboro  

   พวงกุญแจ 50 บาท Malboro  
  ตลาดนัดหนา 

หางเซ็นทรัล 
ที่ใสโทรศัพท 100 บาท Malboro  

ตะวันออกเฉียงเหนือ       
อุบลราชธานี อ.เมือง ทุงศรีเมือง     
  ตลาดนัด ม.อุบล     
  ตลาดนัดนิกรธานี ที่ใสโทรศัพท 100 บาท Malboro  
 อ.วาริน

ชําราบ 
ตลาดซีนวาน 
วารินชําราบ 

    

  27    แหง 15 แหง   12  แหง 
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ตารางที่  32  สรุปจํานวนและรอยละประเภทสิ่งของสงเสริมบุหร่ี   จําแนกรายภาค 
ภาค จังหวัด ประเภทสิ่งของสงเสริมบุหรี่ 

ประเภท จํานวน  (ชนิด ) รอยละ 
เหนือ เชียงราย ไฟแช็ก 3 25.0 
  กลองใสบุหรี่ 
  หมวก 
ใต สุราษฎรธานี ที่จุดบุหรี่ (ไฟแช็ก) 3 25.0 
  ที่ใสโทรศัพท 
  พวงกุญแจ 
   
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี ที่ใสโทรศัพท 1 8.3 
กลาง สระแกว เสื้อยืด 5 41.7 
  หมวก 
 เพชรบุรี เสื้อยืด 
  หมวก 
  เรียงเบอร 
  ที่ใสโทรศัพท 
  ที่จุดบุหรี่ 
  7 ชนิด  100.0 
 

สวนท่ี4  วิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูขอความสารพิษบนซองบุหร่ีของเยาวชนกับแนวทางตามกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบองคการอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control 
WHO  : FCTC  WHO) 
 ผลการวิเคราะหผลการศึกษาตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
สําหรับการวิจัยนี้เกี่ยวของกับกับรายละเอียดในมาตรา 13 วาดวยการสงเสริมการขายยาสูบ และหมวด 11 วา
ดวยคําเตือนสุขภาพบนหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ในหมวด 1 บทนํา มาตรา  1 บทนิยามของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทย ไดนิยามคําวา การโฆษณาและการสงเสริมการจําหนายยาสูบ หมายถึง การส่ือสารเชิงพาณิขย ไมวาใน
รูปแบบใดๆท่ีกอใหเกิดผล หรือนาจะกอใหเกิดผลในการสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑยาสูบ หรือการใช
ยาสูบไมวาโดยตรงหรือโดยออม ท้ังนี้ใหรวมถึงการใหคําแนะนํา หรือการกระทําอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อการ
ดังกลาวดวยและคําอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของไดแก ผลิตภัณฑยาสูบ หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชยาสูบเปนวัตถุดิบไมวา
ท้ังหมดหรือเพียงแคบางสวน ซ่ึงผลิตข้ึนเพื่อใชสูด ดูด เค้ียวหรือสูดดม 
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การใหการสนับสนุนยาสูบ หมายถึง การใหการสนับสนุนไมวาในรูปแบบใดๆแกเหตุการณ 
กิจกรรมหรือบุคคลโดยมีวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดผลหรือนาจะกอใหเกิดผลในการสงเสริมการใชยาสูบ
หรือผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2559,
หนา 7)  
 ในสวนงานวิจัยนี้ เกี่ยวของกับ มาตรา 13 การโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการให
การสนับสนุนโดยยาสูบ โดยมีขอกําหนดในการดําเนินงาน 8 ขอ ดังนี้  
 1. ภาคีทุกฝายพึงตระหนักวา การหามอยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบ สงเสริมการขาย
ยาสูบและการใหการสนับสนุนโดยยาสูบนั้นจะชวยลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบได 
  ผลการวิจัยพบวา เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ 
หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชน (p=0.021) ดังนั้น มาตรการขอท่ี 1 ของมาตราท่ี 13 ภาคีทุกฝายของประเทศไทยควรพึงตระหนัก
วา การหามอยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบ สงเสริมการขายยาสูบและการใหการสนับสนุนโดย
ยาสูบนั้นจะชวยลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบได 
 2. ใหภาคีแตละฝายดําเนินการหามอยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบ สงเสริมการขาย
ยาสูบและการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ท้ังนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และหลักกฎหมา
รัฐธรรมนูญของภาคีนั้น นอกจากนี้ ภายใตบังคับบริบทแวดลอมทางกฎหมายและวิธีการทางเทคนิคซ่ึงภาคี
นั้นสามารถนํามาใชได ความในขอนี้ใหรวมถึง การหามอยางครอบคลุมเพื่อมิใหมีการโฆษณายาสูบขาม
พรมแดน การสงเสริมการขายยาสูบ หรือการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงเร่ิมข้ึนจาดภายในอาณาจักรของ
รัฐตนในเร่ืองนี้ภายใน 5 ป นับแตวันท่ีอนุสัญญานี้มีผลบังคับกับภาคีรายน้ัน ใหภาคีแตละฝายดําเนิน
มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกตรอง หรือมาตราดารอ่ืนๆที่เหมาะสมและให
รายงานถึงการดําเนินงานดังกลาว ท้ังนี้ เปนไปตามความมาตรา 21 
 งานวิจัยในสวนของเชิงคุณภาพ พบวาตามแนวชายแดน  ไดแก ชายแดนของประเทศพมา ผาน
ออกทางอําเภอแมสาย มีการวางขายทั้งบุหร่ีและส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีมากมาย รวมท้ังมีการวางจําหนายบุหร่ี
ไฟฟา ซ่ึงไมไดมาตรฐานและไมรูแหลงนําเขา เม่ือสอบถามผูขายปลีกส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี พบวาไปซ้ือตอมา
อีกทอดหน่ึง  
           สําหรับในเขตภาคกลาง  บริเวณชายแดน ตลาดโรงเกลือ พบวามีสินคามือสองท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี 
ไดแก  หมวกยี่หอ  Malboro LuckyStrike เปนตน  มาวางขาย และมีเส้ือยืดมือสอง ยี่หอ Malboro   มาจาก
สหรัฐอเมริกา มาวางจําหนาย กระบวนการดําเนินการโดยวิธีการท่ีผูซ้ือมีตัวแทนไปรับมา  ผูจําหนายเหมา
ซ้ือมาเปนกระสอบ และมีสินคาดังกลาวปะปนมา  ตอจากนั้นผูจําหนายจะแยกสินคาชนิดนี้ออกมา เพราะ
ทราบวามีผูซ้ือนิยมวาเปนแฟช่ันวินเทจ   ซ่ึงจะใหราคาสูงกวาสินคาปกติ   เชนเดียวกับภาคใต   พบวา ผู
จําหนายจะซ้ือสินคามือสองเปนกระสอบมาจากตลาดชายแดน จะมีเส้ือเปนสินคาหลัก รองลงมาเปนหมวก 
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ยี่หอ  Malboro โดยมีสินคาดังกลาวปะปนมา ผูจําหนายจะแยกสินคาชนิดนี้ออกมา เพราะทราบวามีผูซ้ือนิยม
วาเปนแฟช่ันวินเทจ จะใหราคาสูงกวาสินคาปกติ การจําหนาย จะโชวหนารานเปนสินคาปกติ แตถาสินคา
นั้นเปนท่ีตองการมาก  เนื่องจากมีลูกคาส่ังมา            จะไมนํามาโชว  แตจะเก็บไวจําหนายเปนกลุมลูกคา
เฉพาะ  ซ่ึงสามารถกําหนดราคาสูงได โดยวิธีการจําหนายใชชองทางการจําหนายผานการโฆษณาเปนสินคา
ออนไลน   และมีลูกคาส่ังตรงมาท่ีผูจําหนาย และจําหนายหนารานโดยเปนลูกคากลุมท่ีช่ืนชอบแนวสินคา
ชนิดนี้โดยเฉพาะ 
        สําหรับสินคาเลียนแบบ  มีผูผลิตท้ังในประเทศไทยและมาจากตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน  
สวนใหญ เปนท่ีใสบุหร่ี ไฟแช็ก  หมวก พวงกุญแจ เปนตน เปนสินคานําเขา และผูจําหนายไปรับมาขาย 
สวนใหญมาขายตามตลาดนัด หรือนําไปเปนรางวัลเวลาเลนเกมส ตามงานวัด เปนตน   สวนเส้ือยืด  เปนเส้ือ
ผลิตในประเทศไทย  เปนสวนใหญ และวางขายตามตลาดนัด 
4.ใหภาคีแตละฝายดําเนินการดังตอไปนี้ อยางนอย ท้ังนี้ เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญของภาคีนั้น 
 (ก) หามการโฆษณายาสูบ การสงเสริมยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ในทุก
รูปแบบท่ีจะสงเสริมผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาดวยวิธีการใดๆท่ีผิด ทําใหเขาใจผิด หรือหลอกหลวงหรืออาจจะ
สรางความประทับใจผิดๆเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ผลตอสุขภาพอันตรายหรือสารท่ีปลอยออกมาจากยาสูบ 
 อยางไรก็ดีผลการวิจัยพบวาผูซ้ือซ่ึงเปนเยาวชนไมสามารถรูเทาทันการเผยแพรส่ิงของท่ีมีตรา
บุหร่ี ซ่ึงถึงแมมี พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 หามขายส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี กําหนดไวก็
ตาม  แตยังพบวากลุมเยาวชนมีความไมแนใจและตอบผิดเปนจํานวนมากในเ ร่ืองการรับรู  ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 สวนของการซ้ือส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี  
 (ข) บังคับใหมีคําเตือนหรือขอความในดานสุขภาพ  หรือในดานอ่ืนๆท่ีเหมาะสม มาพรอมกับ
การโฆษณายาสูบทุกคร้ัง ตลอดจนการสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบตามท่ี
เห็นสมควรดวย 
 (ค) ควบคุมและจํากัดการใชส่ิงจูงใจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกระตุนใหประชาชน
ท่ัวไปซ้ือผลิตภัณฑยาสูบ 
 การวิจัยพบวาเยาวชนยังมีความรูในการซ้ือของท่ีมีตราบุหร่ีวาผิดกฎหมายนอยมาก 
 (ง) ในกรณีท่ีมิไดมีการหามอยางครอบคลุมไว บังคับใหมีการเปดเผยตัวเลขรายจายของการ
โฆษณายาสูบ การสงเสริมการขาย และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ ซ่ึงมิไดมีลักษณะเปนการตองหาม
ตามกฎหมายใหแกหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ หนวยงานราชการเหลานี้อาจตัดสินใจใหมีการเปดเผย
ตัวเลขดังกลาวตอราสาธารณะ และตอท่ีประชุมใหญของภาคีตามความในมาตรา 21 ท้ังนี้ใหอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายภายในของภาคี 
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 การวิจัยนี้มิไดศึกษาประเด็นของการเปดเผยตัวเลขรายจายของการโฆษณายาสูบ การสงเสริม
การขาย และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ 
 (จ) ภายใน 5 ป ใหดําเนินการหามอยางครอบคลุมหรือในกรณีภาคีไมอยูในฐานะท่ีจะ
ดําเนินการหามอยางครอบคลุมได เนื่องจากอาจเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของรัฐของตน ใหภาคีควบคุมการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการ
สนับสนุนโดยยาสูบ ไมวาจะผานส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ืออ่ืนๆท่ีเหมาะสม เชน อินเทอรเน็ต
และผลการวิจัยนี้ พบวาการรณรงคการหามซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีตราบุหร่ี ซ่ึงเปนความผิดตามกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 กลุมตัวอยางไมมีความรูอยางชัดเจน พบวาสวนใหญ
ตอบวา ไมแนใจในเกือบทุกรายขอ ยกเวนขอ การแจกรางวัลเปนส่ิงของมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ
ยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ เปนการสรางความรูสึกจงรักภักดีตอยี่หอบุหร่ีเพราะทําใหผูรับ
ระลึกถึงเสมอ  ผูตอบสวนใหญ ตอบวา ไมใช ดังนั้นจึงตองมีการรณรงคเผยแพรใหความรู เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 เชน ในสวนของการขายส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี เปนความผิด 
เปนตน  ซ่ึงในขณะน้ีพบวาในสถานศึกษา  ในชุมชน ยังไมมีการเผยแพรอยางท่ัวถึง และเปนระบบ  สําหรับ
ผูจําหนาย  มีการเผยแพรแกตัวแทนผูหนายบุหร่ีซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายในจังหวัด โดยมีการอบรมประจําป 
ทําใหกลุมนี้ทราบขอมูล  และไมนํามาจําหนาย แตไดรับการแจกส่ิงของสงเสริมบุหร่ีจากโรงงานยาสูบ เปน
ไฟแช็ก และนาฬิกา  มอบเปนของขวัญปใหม ซ่ึงไฟแช็กมีจุดประสงคใหแจกแกผูจําหนายรายยอยและผูซ้ือ
ตามแตพอใจ      
             สวนผูจําหนายรายยอย  มีความรูวาเปนส่ิงผิดกฎหมาย แตยังนํามาจําหนาย  เพราะมีผูซ้ือ
ตองการ  จึงเปนแรงจูงใจท่ีทําใหมีการรับมาจําหนาย  กอปรกับ  เจาหนาท่ีของรัฐไมกวดขันจับกุมอยาง
จริงจัง มีมาตักเตือนบาง นานๆ คร้ัง   จึงทําใหมีการจําหนายโดยท่ัวไป โดยเฉพาะตามตลาดนัด   
 (ฉ) หามหรือในกรณีภาคีไมอยูในฐานะท่ีจะดําเนินการหามอยางครอบคลุมได เนื่องจากอาจ
เปนการขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐของตน ไดควบคุมจํากัดการ
การสนับสนุนโดยยาสูบในเหตุการณหรือกิจกรรมระหวางประเทศ และ/หรือผูเขารวมในเหตุการณหรือ
กิจกรรมดังกลาว 
 งานวิจัยนี้ไมไดทําการศึกษาประเด็นตาม (ฉ) 
 ผลการวิจัย ดานความรูเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2535 ในสวนของส่ิงของสะสมที่ตราบุหร่ี ในสวนของผูขายปลีก พบวา กลุมตัวอยางยังมีความรู
นอยของกฎหมายนี้ในประเด็น การนําสินคาจากตางประเทศท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือ
ส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเขามาขายในประเทศไทยถือวาผิดกฎหมาย  หรืออีกประเด็น ไดแก รานคา
ไมสามารถจําหนายสินคาท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึง
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กฎหมายครอบคลุมเร่ืองการจําหนาย แตผูขายส่ิงของเองก็ไมมีความรูในประเด็นขางตน ดังผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวาผูตอบ ตอบวาไมแนใจมากท่ีสุด 
 (ค) ควบคุมและจํากัดการใชส่ิงจูงใจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกระตุนใหประชาชน
ท่ัวไปซ้ือผลิตภัณฑยาสูบ 
 ดานมาตรการเก่ียวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 
2535 ผลการวิจัยพบวาไมสอดคลองกับขอ (ค) เพราะผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบหรือ
มีเจตคติดีมากตอการสะสมส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยตอการซ้ือ การสะสม และการ
ครอบครองผูบุหร่ี โดยมีแรงจูงใจ ดังนี้ เชน สะสมเพราะทําใหรูสึกเพลิดเพลิน ช่ืนชอบ สนใจ ราคาไมแพง 
เปนงานอดิเรก รูสึกเทห ภาคภูมิใจและราคาไมแพง เปนตน 
 (ง) ในกรณีท่ีมิไดมีการหามอยางครอบคลุมไว บังคับใหมีการเปดผยตัวเลขรายจายของการ
โฆษณายาสูบ การสงเสริมการขาย และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบ  
 5. สนับสนุนใหภาคีทุกฝายใชมาตรการที่เขมงวดไปกวาพันธกรณีท่ีกําหนดไวในวรรค 3 
 6. ใหภาคีทุกฝายรวมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการอื่นท่ีจําเปนตอการเอ้ือใหการโฆษณา
ยาสูบขามพรมแดนหมดส้ินไป  

 งานวิจัยนี้มีการสํารวจส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีบริเวณพรมแดน เชน ชายแดนแมสาย จังหวัด
เชียงราย ก็พบวามีการขายสินคาท่ีมีตราบุหร่ี เชน กลองเหล็กใสบุหร่ีมีตราลักกี้ สไตรค (Lucky strike) ทําให
มีการลักลอบนําส่ิงของเหลานี้เขามาขายในฝงไทย และเปนเหตุใหพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย     ไดแก  ตลาด
นัดท่ีมีการนําสินคามาวางขายหนา โรงเรียนเทคโนโลยีหรือโรงเรียนชางกล เพราะนักศึกษาเทคโนโลยีใชรถ
มอเตอรไชตเดินทาง การเขาไปในตลาดนัดเพื่อหาซ้ือทําไดไมยากและรวมทั้งมีการสะสมส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี
ท่ีตนพบเจอในตลาดนัด หรือตามรานขายของชําในชุมชน ตลาดคลองถมเชียงรายดวย โดยส่ิงของท่ีมีตรา
บุหร่ี ไดแก ไฟแช็คท่ีมีตราบุหร่ี หมวกสวมศีรษะ เปนตน  

    สําหรับตลาดชายแดนภาคตะวันออกและภาคใต  มีลักษณะเชนเดียวกัน คือ มีการส่ังสินคามือ
สองเขามาจําหนายจากสหรัฐอเมริกา แตมีสินคาดังกลาวปะปนมาดวย  จึงทําใหมีสินคาจําหนาย กอปรกับ มี
ผูซ้ือเปนกลุมเฉพาะท่ีมีความตองการ เนื่องจากวาเปนแฟช่ัน  และมีราคาสูง           เปนสินคาหายาก ท่ีมีการ
สะสม จึงเกิดเปนกระแสความตองการสินคา  ทําใหมีการส่ังซ้ือสินคาดังกลาว  
 7. ภาคีฝายท่ีไดส่ังหามการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุน
โดยยาสูบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือในหลายรูปแบบไว ทรงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยในการหามการ
โฆษณายาสูบ การสงเสริมการขายยาสูบ และการใหการสนับสนุนโดยยาสูบในรูปแบบดังกลาวเหลานั้นมิให
เขามาในอาณาเขตของรัฐตน  และยังทรงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยในการกําหนดโทษที่จะลงผูฝาฝนขอหาม
ดังกลาวดวย แตท้ังนี้อัตราโทษดังกลาวจะตองเปนเทากันกับอัตราโทษซ่ึงจะลงโทษแกผูทําการโฆษณายาสูบ
ภายในประเทศ ผูทําการสงเสริมการขายยาสูบในประเทศ และผูใหการสนับสนุนภายในประเทศ ซ่ึงเร่ิมข้ึน
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จากภายในอาณาเขตของรัฐนั้นเอง ท้ังนี้ เปนไปตามกฎหมายภายในของภาคีนั้น อนึ่ง ความในวรรคนี้มิไดมี
ผลเปนการรับรองหรือเห็นของกับโทษใดโทษหนึ่งเปนการเฉพาะ 
 8. ใหภาคีพิจารณาถึงการขยายความในอนุสัญญานี้ โดยพิธีสารซ่ึงกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
ใหมีความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการหามอยางครอบคลุม มิใหมีการโฆษณายาสูบ การสงเสริมการขาย 
ยาสูบ และใหการสนับสนุนของยาสูบอันมีลักษณะขามพรมแดน 

  ลักษณะการขายส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีไมมีการผลักดันจากบริษัทอุตสาหกรรมบุหร่ีรายใหญ แตมี
รานขายปลีกจํานวนหลายรานท่ีเปนแผงรถเข็นบริเวณชายแดนตลาดแมสาย  นําส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีมา
วางขายพรอมๆกับขายบุหร่ี เปนตน  สวนรานคามือสองบริเวณตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ  จังหวัด
สระแกว  และตลาดชายแดนภาคใต  มีการส่ังซ้ือสินคาสินคามาพรอมกับสินคาท่ัวไป   และผูจําหนายจะคัด
แยก นํามาจําหนายแกผูซ้ือตอไป รวมท้ังรับสงสินคา จําหนายทางออนไลนท่ัวประเทศ นอกจากนี้มีผู
จําหนายรายยอยรับมาจําหนายอีกทอดหน่ึง เปนชองทางการกระจายสินคาท่ัวประเทศ 

จากผลการศึกษาสวนท่ี 6 การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากเตือนคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นภาพคําเตือนคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีระดับการรับรูความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ีตอ
สุขภาพในระดับมากที่สุด โดยรับรูวาบุหร่ีกอใหเกิดโรคแกผูสูบบุหร่ี เชน มะเร็ง โรคทางเดินหายใจเปนตน 
(คะแนนเฉล่ีย = 4.36, SD=1.01)  สงผลใหเสียชีวิตกอนวัยอันควร (คะแนนเฉล่ีย = 4.34, SD=1.01) มีพิษภัย
ตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและผูอ่ืน (คะแนนเฉล่ีย = 4.32, SD=0.99) และสงผลตอภาพลักษณตนเอง เชน แก
กอนวัย (คะแนนเฉล่ีย = 4.29, SD=1.02) สําหรับระดับระดับการรับรูความเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพ
จากการสูบบุหร่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูความเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบ
บุหร่ีในระดับมากท่ีสุด  โดยรับรูวาควันบุหร่ีมีพิษตอผูสูบและผูอ่ืน (คะแนนเฉล่ีย = 4.35, SD=0.99) ผูสูบ
บุหร่ีมีโอกาสเปนโรคมะเร็งในอนาคต (คะแนนเฉล่ีย = 4.27, SD=1.00) ผูสูบบุหร่ีจะมีภาพลักษณท่ี
เปล่ียนไปในทางไมดี (คะแนนเฉล่ีย = 4.27, SD=1.01) และ ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ 
(คะแนนเฉล่ีย = 4.25, SD=0.98) พบวา สอดคลองกับการดําเนินงานมาตราท่ี 11 ของกรอบอนุสัญญาฯ  ท่ี
ระบุวาเนื้อหาของขอความคําเตือน  การใชขอความและภาพคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพท่ีหลากหลายมีโอกาสที่
จะเพิ่มประสิทธิผลในการลด การบริโภคยาสูบ เนื่องจากขอความและภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีอาจ
สงผลตอบุคคลแตละกลุม ตางกันออกไป นอกเหนือไปจากคําเตือนดานอันตรายตอสุขภาพแลัว ขอความ
และภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีควรมีสาระท่ีหลากหลายโดยมุงเนนเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ รวมถึง
อันตรายและผลกระทบตอสุขภาพท่ีผูสูบบุหร่ีไดรับ รวมท้ังผลกระทบจากควันบุหร่ีท่ีไดรับ ยกตัวอยางเชน - 
คําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ี - การสูบบุหร่ีกอใหเกิดการเสพติด - ผลเสียดานเศรษฐกิจและสังคม 
(ยกตัวอยางเชน ความส้ินเปลืองคาบุหร่ีเปนรายป) และ – ผลกระทบของการสูบบุหร่ีท่ีสําคัญในดานอ่ืนๆ ท่ี
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เกี่ยวของ (เชน การเจ็บปวยกอนวัยอันควรของพอเนื่องมาจากการสูบบุหร่ี หรือการเสียชีวิตของบุคคลท่ีเรา
รักเนื่องมาจากการสัมผัสควันบุหร่ี เปนตน) 

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี การรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการ
เลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา 
กลุมไมเคยสูบและเลิกสูบแลวมีการรับรูประโยชนจากการไมสูบบุหร่ีภายหลังจากการเห็นภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีขยายขนาดภาพออกมาเปน 85 % ของพ้ืนท่ี  ซ่ึงสอดคลองการแนวทางเพื่อการ
ดําเนินงานตามมาตราที่ 11 กรอบการทํางานวาดวยการควบคุมการบริโภคยาสูบ องคการอนามัยโลก(การ
บรรจุหีบหอและการปดฉลากผลิตภัณฑยาสูบ) ตามขอท่ี 15 ท่ีระบุวา การขยายขนาดภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ี สามารถส่ือสารความเส่ียงดานสุขภาพตอผูสูบบุหร่ีไดดีกวา และกระตุนใหเกิดการยั้งคิดเกี่ยวกับ
ความเส่ียงดานสุขภาพจากการสูบบุหร่ี และกระตุนใหเลิกบุหร่ี ไดซ่ึงการออกแบบภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีชุดใหมขยายขนาดเปน 85 % ยังสอดคลองกับมาตราท่ี 11.1 (b)(iv)  และมาตราท่ี 11.1 (b)(v) ดังนี้ 

 ดานขนาด ถูกระบุใน มาตราท่ี 11.1 (b)(iv) ของอนุสัญญากําหนดไววาขอความและภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีบนหีบหอ ผลิตภัณฑยาสูบควรมีขนาด 50% หรือมากกวาแตไมนอยกวา 30% ของ
พื้นท่ีบนดานหลัก ท้ังนี้ เนื่องจากหลักฐานท่ีระบุวาประสิทธิภาพของขอความและภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีจะเพ่ิมข้ึนตามขนาด ประเทศสมาชิกควรพิจารณากําหนดใหขอความและภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีมีขนาดมากกวา 50% ของดานหลักและควรมีขนาดใหญมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําไดบนพี้นท่ี
ของดานหลัก ลักษณะตัวอักษรขอความและภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีควรเปนตัวพิมพหนา มีขนาดท่ี
สามารถอานไดงาย และใชรูปแบบและสีของตัวอักษรโดยรวมท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนและอานงาย 

 หากจําเปนตองมีกรอบขอความ ประเทศสมาชิกควรพิจารณาไมรวมพื้นท่ีของกรอบขอความ
กับพื้นท่ีของตัวขอความและภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ในการคํานวณสัดสวนของพื้นท่ีแสดง
ขอความเตือน นั่น ก็คือ พื้นท่ีสําหรับกรอบขอความควรเปนสวนเพิ่มเติมของพื้นท่ีของขอความเตือน และไม
นํามาคํานวณรวมกัน  

 ดานการใชภาพประกอบ  มาตราท่ี 11.1 (b)(v) ของอนุสัญญากําหนดไววาขอความและภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีบนฉลากและหีบหอผลิตภัณฑยาสูบจะตองมีรูปแบบท่ีรวมเอาภาพถายหรือ
ภาพประกอบเขาไวดวยกัน หลักฐานได แสดงใหเห็นวาขอความและภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมี
รูปภาพและขอความประกอบจะมี ประสิทธิภาพมากกวาท่ีจะมีขอความเพียงอยางเดียวเปนอยางมาก 
นอกจากนี้แลวยังจะมีโอกาสเขาถึง ประชากรกลุมท่ีความสามารถในการอานออกเขียนไดตํ่า รวมไปถึงผูท่ี
ไมสามารถอานภาษาท่ีใชพิมพ ขอความคําเตือนนั้นได ประเทศสมาชิกควรกําหนดใหมีการใชภาพถายสีหรือ
ภาพประกอบที่เหมาะสม กับวัฒนธรรมของประเทศ บนหีบหอและฉลากผลิตภัณฑยาสูบ นอกจากนี้แลว



อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเพื่อสังคม   :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน    
ในประเทศไทย 

 

111 
 

ประเทศสมาชิกยังควร พิจารณาใหมีการแสดงภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีบนดานหลักของหีบหอ
ผลิตภัณฑยาสูบท้ังสองดาน 
 
 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดของผูผลิตส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  และพฤติกรรมการ
บริโภคของผูซ้ือ ครอบครองและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชนในสถานศึกษา  มีพบในประเทศไทย
ในทุกภาคของประเทศไทย   แหลงจําหนายเปนตลาดรานคาในชุมชน รานคาตัวแทนจําหนายบุหร่ี  และ
ตลาดนัด ไมพบวามีการจําหนายในรานคารอบบริเวณสถานศึกษา  และจําหนายผานสินคาออนไลน กรณี
สินคามือสองท่ีเปนแฟชั่นวินเทจ พฤติกรรมการซื้อส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ครอบครอง สะสม  มีทั้งซ้ือเองและ
ไดรับจากผูอ่ืน  แรงจูงในการซ้ือ สะสม เพราะสวยงาม นํามาใชประโยชน ใชแลวรูสึกเทห  เปนแฟชั่น และ
เปนของสะสมแนววินเทจ การรับรูตออันตรายของบุหร่ี            สวนใหญทราบ แตดานความรูเกี่ยวกับ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ท้ังผูจําหนายและผูซ้ือมีความรู
นอยมากจนถึงไมมีความรูเลย  เพราะไมคอยมีการเผยแพรความรูผานส่ือตางๆ เจตคติตอการซ้ือและสะสม
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พบวา เห็นวาเปนสินคาท่ีนํามาใชได  สวย นารัก  เปนสินคาท่ีเปนแฟชั่น รูสึกเทห เปน
ของสะสมท่ีเปนแนววินเทจ     
 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูซ้ือ ครอบครอง สะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี สวนใหญ เคยสูบบุหร่ี  
และปจจุบันมีท้ังยังสูบเปนประจํา และสูบเปนบางคร้ัง  การรับรูตอตรายี่หอบุหร่ี พบวา ผู ท่ีเคยซ้ือ 
ครอบครอง สะสม ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี มักจะจดจําและระลึกถึงยี่หอท่ีตนเก็บไว  และการสูบบุหร่ี สวนใหญ
มาจากเพื่อนแนะนํา และสอนใหสูบ รวมท้ังเห็นคนในครอบครัวสูบ   
                การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี พบวา เยาวชนในสถานศึกษาจะรูสึกกลัวภาพท่ี
แสดงเกี่ยวกับโรคและผลกระทบตอสุขภาพ สวนขอความจะรูสึกเฉยๆ  และคิดวา ภาพนั้นไมมีผลตอการ
ยับยั้งในการสูบบุหร่ีของตนเองเทาใดนัก 
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บทท่ี 5 
สรุป  การอภปิรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ิงของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเชิงสังคม กรณีภาพ

คําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  รูปแบบการวิจัยเปนแบบการวิจัย

ผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ  กลุมตัวอยาง มี 2 กลุม  ไดแก กลุมเยาวชน และผูจําหนายสินคา  ซ่ึงกลุม

เยาวชน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน  ผูจําหนายสินคาใชวิธีการแบบ Snowball   เก็บขอมูลในทุกภาคของ

ประเทศไทย  Snowball  เพื่อสํารวจหาผูจําหนายในรานคาลักษณะ  3 แหลง ไดแก  1) ในชุมชน โดยเปน

รานคาสงสินคาบุหร่ีท่ีเปนแหลงใหญท่ีสุดในแตละอําเภอ  ตอจากนั้นใหเดินสํารวจและสอบถามหารานคา

ขายบุหร่ีหรือรานขายสินคาตางๆในรัศมีโดยรอบอีก 1 กิโลเมตร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแจก ส่ิงของ

สงเสริมบุหร่ีท่ีไดรับจากบริษัทผลิตบุหร่ีหรือไมอยางไร  และมีรานคาจําหนายสินคาท่ีเปนส่ิงของสงเสริม

บุหร่ีหรือไม     2) แหลงทองเท่ียว  ในพื้นท่ีวิจัย   5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี อุบลราชธานี

และสุราษฎรธานี  คัดเลือกแหลงทองเท่ียวซ่ึงจะเปนพื้นท่ีสํารวจ โดยใชเกณฑพิจารณาแหลงทองเท่ียวของ

จังหวัดและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ท่ีเปนท่ีนิยม 5 อันดับแรกสําหรับประชาชนท่ัวไปและชาว

ตางประเทศ  โดยการเก็บขอมูลเร่ิมจากจุดประชาสัมพันธในแหลงทองเท่ียวนั้นเปนจุดเร่ิมตน แลวสอบถาม

หารานจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี โดยการเดินจากจุดประชาสัมพันธท่ีกําหนดเปนจุดต้ังตนโดยรอบใน

รัศมี 1 กิโลเมตร 3)  แหลงสถานบันเทิงบริเวณใกลและโดยรอบสถานศึกษา  ไดแก ไนตคลับ ผับ ราน

จําหนายสุรา  ในรัศมีไมเกิน  1 กิโลเมตร  ในพื้นท่ีวิจัย   5 จังหวัด ไดแก เชียงราย สระแกว เพชรบุรี 

อุบลราชธานีและสุราษฎรธานี   เก็บขอมูลกลุมวัยรุนและเยาวชนโดยใชแบบสอบถาม ไดจํานวน. 1,317 .ชุด  

และการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 6 คน  กลุมผูจําหนายสินคา  เก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก  จํานวน  3 คน และแบบสํารวจสินคา จํานวน 17 จุด  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติพรรณนาและวิเคราะหความสัมพันธโดยคาไค-สแควร และ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  ผลการ

วิเคราะหนําเสนอ ดังนี้ 
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สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหในกลุมวัยรุนและเยาวชน 

 1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมเยาวชนในสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามนี้ สวนใหญเปนเพศชาย 

รอยละ 55.6   (อายุเฉล่ีย 16.93 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 ป )  สวนใหญเปนนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา รอยละ 41.7 รองลงมาไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัย รอยละ 36  นักเรียนอาชีวศึกษา รอยละ 19.2 

และนักเรียนวิทยาลัย รอยละ 3.2 ตามลําดับ รอยละ 93.0 ของผูตอบแบบสอบถามไดรับเงินเดือนจากพอ/แม 

สวนใหญไดรับเงินรายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท โดยเฉล่ียไดรับ 3,838.45 บาท/เดือน สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 4,086.32 บาท และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95.7  

 1.2 ประสบการณการเคยเปนส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี การครอบครองส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ี สวนใหญ

ไมเคยเห็นส่ิงของท่ีมีช่ือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบ

ผลิตภัณฑยาสูบ  รอยละ 73.4  มีเพียงรอยละ 26 ท่ีระบุวาเคยเห็นส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ

ยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ โดยส่ิงของท่ีมีช่ือเคร่ืองหมายของ

ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ท่ีเคยเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับ

แรก ไดแก เส้ือผา รอยละ 40.6  รองลงมา ไดแก พวงกุญแจ รอยละ 40.2 และ ท่ีเข่ียบุหร่ี รอยละ 31.0 

ตามลําดับ สถานท่ีท่ีซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิง

เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ จะซ้ือท่ี ตลาดนัด รานคา หางสรรพสินคา และตามงานวัด โดยเหตุผลท่ีซ้ือเพราะ 

ตองการซ้ือไวใชงาน มีคนฝากซ้ือ รูสึกสวย/แปลกและอยากสะสม โดยราคาจะอยูระหวาง 7.24 - 283.84 

บาทแลวแตส่ิงของท่ีซ้ือ เชน  เส้ือผาราคาเฉล่ียอยูท่ี 283.84 บาท สวนหมวกและเส้ือผาราคาเฉล่ีย 256 บาท

และ 283.84 บาทตามลําดับ 

 1.3 พฤติกรรมการซ้ือ และสะสม พบวา สวนใหญระบุวาไมเคยคิดสะสมหรือเก็บส่ิงของท่ีมี
ตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ รอยละ 97.2  มีเพียงรอยละ 1.1 ที่ระบุวาเคยสะสม โดยส่ิงท่ี
สะสมสวนใหญเปนเส้ือผา รอยละ 38.5  และพวงกุญแจ รอยละ 30.8  เหตุผลท่ีสะสมคือ ชอบจึงสะสม  รอย
ละ 77.8 และรับทอดมาจากคนในครอบครัว รอยละ 22.2   โดยรอยละ 70 ของผูท่ีสะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอ
บุหร่ี หรือส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบจะเปนผูซ้ือสินคาเอง 
 1.4 ความรูเก่ียวกับส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
พบวา กลุมเยาวชนในสถานศึกษา สวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบอยูในระดับนอย รอยละ 93.1 (คาเฉล่ียคะแนนเทากับ 2.58 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.88 คะแนน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน) เม่ือพิจารณารายขอ พบวานอยกวาคร่ึงหนึ่งของผูตอบ
แบบสอบถามตอบแบบสอบถามในแตละขอไดถูกตอง รอยละ 16.9 – รอยละ 37.4 โดยขอท่ีตอบถูกนอย
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ท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การแจกรางวัลเปนส่ิงของมีช่ือ/เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของ
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ เปนการสรางความรูสึกจงรักภักดีตอยี่หอบุหร่ีเพราะทําใหผูรับระลึกถึงเสมอ รอย
ละ 16.9 รองลงมา ไดแก การผลิตส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบติดอยูบนส่ิงของนั้นถือวาผิด
กฎหมายและตองมีโทษปรับไมเกิน 20,000บาท  รอยละ 19.2  และ  การซ้ือสินคาท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเพื่อเปนของสะสมถือวาผิดกฎหมาย (รอยละ 21.1) 
ตามลําดับ 
              1.5 เจตคติตอการซ้ือ การสะสม และการครอบครองสิ่งของท่ีมีตราบุหร่ี 

 เยาวชนในสถานศึกษา มีระดับเจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ีมีตรา
ยี่หอบุหร่ีในระดับมาก รอยละ 57.1 (คาเฉล่ียระดับคะแนน 56.74 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13.34 
คะแนน) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา  นอยกวารอยละ 10 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยตอการซ้ือ การ
สะสม และการครอบครองผูบุหร่ี เชน สะสมเพราะทําใหรูสึกเพลิดเพลิน ช่ืนชอบ สนใจ ราคาไมแพง เปน
งานอดิเรก รูสึกเทห ภาคภูมิใจและราคาไมแพง เปนตน และประมาณรอยละ 48.8 เห็นดวยวาการซ้ือส่ิงของ
ท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเปนเร่ืองส้ินเปลืองเงินทอง 
           1.6 แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
 เยาวชนในสถานศึกษา มีแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีรอยละ 12   และ
มากกวารอยละ 80 ไมเคยสนใจหรืออยากซ้ือส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบ
ผลิตภัณฑยาสูบ สําหรับแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี สําหรับผูท่ีสนใจและอยากซ้ือ
ส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ  พบวา ประมาณคร่ึงหนึ่ง (รอย
ละ 52.3)  มีระดับแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา   
ผูท่ีสนใจและอยากซ้ือส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ จะซ้ือ
ส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบโดยไมสนใจราคา (คาเฉล่ีย 
=3.94, SD=1.18)เพื่อเก็บเปนของท่ีระลึก (คาเฉล่ีย =3.91, SD=1.05) และไมสนใจแมจะผิดกฎหมาย (คาเฉล่ีย 
=3.84, SD=1.14) เปนตน 

1.7 การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

เยาวชนในสถานศึกษามีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพ
บนซองบุหร่ี  โดย ประมาณ   รอยละ 80 เคยเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ผูท่ีเคยเห็นภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีสวนใหญมีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ในระดับมาก  รอยละ  70.4 เ ม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามที่เห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีระดับการรับรู
ความรุนแรงของพิษภัยบุหร่ีตอสุขภาพในระดับมากท่ีสุด โดยรับรูวาบุหร่ีกอใหเกิดโรคแกผูสูบบุหร่ี เชน 
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มะเร็ง โรคทางเดินหายใจเปนตน (คะแนนเฉล่ีย =4.36, SD=1.01)  สงผลใหเสียชีวิตกอนวัยอันควร (คะแนน
เฉล่ีย =4.34, SD=1.01) มีพิษภัยตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและผูอ่ืน (คะแนนเฉล่ีย =4.32, SD=0.99) และสงผล
ตอภาพลักษณตนเอง เชน แกกอนวัย (คะแนนเฉล่ีย =4.29, SD=1.02) สําหรับระดับการรับรูความเส่ียงของ
การเกิดปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูความเสี่ยงของการเกิด
ปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ีในระดับมากท่ีสุด โดยรับรูวาควันบุหร่ีมีพิษตอผูสูบและผูอ่ืน(คะแนนเฉล่ีย 
=4.35, SD=0.99) ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเปนโรคมะเร็งในอนาคต (คะแนนเฉล่ีย =4.27, SD=1.00)ผูสูบบุหร่ีจะมี
ภาพลักษณท่ีเปล่ียนไปในทางไมดี (คะแนนเฉล่ีย =4.27, SD=1.01) และ ผูสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดโรคทางเดิน
หายใจ (คะแนนเฉล่ีย =4.25, SD=0.98)  มีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหร่ีในระดับปานกลางถึง
ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.11- 4.06 คะแนน)  โดยพบวา รอยละ 43.0 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยเปน
อยางยิ่งวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีทําใหรับรูวาจะมีภาระคาใชจายในการเจ็บปวยท่ีเปนผลจากการ
สูบบุหร่ี และเห็นดวยเปนอยางยิ่งวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ียังไมทําใหรูสึกหวาดกลัวรอยละ 42.7  
และภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีทําใหรูสึกวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ รอยละ 41.6 อยางไรก็ตาม 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ียังไมทําใหรูสึกวามีผลกระทบตอชีวิต
ตนเอง รอยละ 45 และผูอ่ืนและสังคม รอยละ 48.1 

1.8 ความตัง้ใจและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
เยาวชนในสถานศึกษา ประมาณรอยละ 6.2 มีพฤติกรรมเคยสูบบุหร่ี แตปจจุบันเลิกแลว และ

มากกวารอยละ 80 ไมสูบบุหร่ี สําหรับผูท่ีเคยสูบบุหร่ีแตเลิกแลว ประมาณรอยละ 70 เลิกบุหร่ีมาแลวอยาง
นอย 2 เดือน (ระยะเวลาเลิกโดยเฉล่ีย 7.83 เดือนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.94 เดือน) และ มีเพียงรอยละ 1 ท่ี
มีพฤติกรรมกลับมาสูบใหม    และรอยละ 45.2 ของผูที่สูบบุหร่ีจะมีพฤติกรรมในการสูบทุกวัน  (จํานวน
เฉล่ียในการสูบบุหร่ี 5.78 มวน/วัน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.82 มวน )  และรอยละ 54.8 สูบบุหร่ีบางวัน  
(สูบบุหร่ีเฉล่ีย 3 วัน/สัปดาห และปริมาณสูบโดยเฉล่ีย 2.19 มวน/วัน)           ในกลุมของผูสูบบุหร่ีพบวา
มากกวารอยละ 70 ของผูท่ีสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกอนเขาศึกษา ณ สถานศึกษาปจจุบัน โดยพบวา 
อายุเร่ิมตนของผูท่ีสูบบุหร่ีเฉล่ีย คือ 14.12 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.29 ป และอายุเร่ิมตนของผูที่สูบบุหร่ี
นอยท่ีสุดคือ 7 ป  บุหร่ีท่ีใชในการสูบคือบุหร่ีกนกรอง           รอยละ 83.2  โดยประมาณรอยละ 50 ของผูสูบ
บุหร่ี มีคาใชจายในการสูบบุหร่ีตอเดือนนอยกวา 500 บาท/เดือน (คามัธยฐานของคาใชจาย 200 บาท) โดย
สวนใหญจะซ้ือบุหร่ีแบบแยกขายเปนมวน              รอยละ 65.4     
  เหตุจูงใจในการสูบบุหร่ี พบวา เหตุจูงใจในการสูบบุหร่ี คือ สูบตามอยางครู (รอยละ 47.8) สูบ
ตามอยางดาราและนักรอง (รอยละ 46.4) สูบตามอยางคนในครอบครัว (รอยละ 42.0) และตองการการ
ยอมรับของสังคม (รอยละ 32.1) ตามลําดับ  สําหรับเหตุจูงใจในการต้ังใจเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนใน
สถานศึกษา พบวาอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 2.71-2.98 คะแนน)  เม่ือพิจารณารายขอ
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พบวา ผูสูบบุหร่ีเห็นดวยมากท่ีสุดวาเหตุจูงใจในการเลิกบุหร่ี คือ  ปญหาสุขภาพ (รอยละ 22.5) รองลงมาคือ 
เห็นภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี (รอยละ 19.7) และเปนท่ีรังเกียจ (รอยละ 17.4) ตามลําดับ   
 สําหรับการวางแผนการเลิกสูบบุหร่ี พบวา คร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ี ระบุวามีการวางแผนเลิกสูบ
ดวยตนเอง โดยเร่ิมวิธีการตาง ๆ เชน ลดจํานวนมวนสูบในแตละวัน ประมาณรอยละ 14 ของผูสูบบุหร่ีมี
ความคิดจะเลิกสูบในอีกไมกี่วันขางหนา โดยคิดจะเลิกสูบเฉล่ียประมาณ 20.56 วันขางหนา และประมาณ
รอยละ 20 ของผูสูบบุหร่ีเคยคิดจะเลิกสูบแตเลิกไมได โดยคิดเลิกสูบเฉล่ียเม่ือ 14.12 เดือนท่ีผานมา 
 เยาวชนในสถานศึกษาสวนใหญเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีไมมีผลตอความต้ังใจ
ในการซื้อบุหร่ี รอยละ 63.9  และ ไมมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหร่ี รอยละ 60.1  สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือบุหร่ี มีอยูประมาณรอยละ 36.1  
ระบุวา ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจในการซ้ือบุหร่ี โดยเหตุผล  คือ  เห็นภาพการ
เจ็บปวยทําใหกลัว (รอยละ 57.6) รองลงมา คือ ทําใหรับรูอันตรายของการสูบบุหร่ี (รอยละ 24.3) ทําใหไม
อยากซ้ือ (รอยละ 9.9) และ เส่ียงตอการเปนโรค (รอยละ 6.6) ตามลําดับ สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นวา
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี รอยละ 39.9ระบุวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมี
ผลตอความต้ังใจในการสูบบุหร่ี โดยภาพคําเตือนสุขภาพดังกลาวทําใหรูสึกกลัว กังวล รอยละ 40.4 
รองลงมา คือ ทําใหรับรูโทษของการสูบบุหร่ี (รอยละ 26.9) ทําใหรูสึกไมอยากสูบ (รอยละ 21.6) และทําให
ตระหนักคิดถึงสุขภาพตนเอง (รอยละ 11.5) ตามลําดับ  

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการซ้ือ  ครอบครอง และ
สะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบไมมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือและ
การสูบบุหร่ีรอยละ 81 และรอยละ 81.7 ตามลําดับ   ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามที่ระบุวา การซ้ือ  
ครอบครอง และสะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความต้ังใจใน
การซ้ือบุหร่ี  คิดเปนรอยละรอยละ 19.0 โดยเหตุผลเน่ืองจาก ทําใหรูสึกอยากรูอยากเห็นมากข้ึนและสนใจใน
บุหร่ียี่หอนั้นมากข้ึน รอยละ 64.5  และทําใหรูสึกกลัว/ตระหนักถึงพิษภัยบุหร่ี            รอยละ 19.4 สําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุวา การซ้ือ  ครอบครอง และสะสมส่ิงของที่มีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ี
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความตั้งใจในการสูบบุหร่ี  คิดเปนรอยละ 18.3         เนื่องจาก ทําใหรูสึก
อยากลอง/อยากสูบ (รอยละ 59.6) ทําใหอยากสะสม (รอยละ 12.8) จดจํายี่หอนั้นได (รอยละ 12.8) ทําใหรูสึก
สนใจ (รอยละ 12.8) และทําใหรูสึกตัววาเทห (รอยละ 2.1)  

 สําหรับบุคคลเกี่ยวของท่ีสูบบุหร่ี 3 อันดับแรก ไดแก ญาติ (รอยละ 44.8) รองลงมาคือ เพื่อน
สนิทนอกโรงเรียน  (รอยละ 43.9) และเพื่อนสนิทในโรงเรียน (รอยละ 36.8) ตามลําดับ สําหรับบุคคล
เกี่ยวของท่ีไมสูบบุหร่ี  3 อันดับแรก คือ มารดา (รอยละ 90.7) คนรัก (รอยละ 85.4) และ พี่นอง (รอยละ 
73.5) ตามลําดับ  สําหรับบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีเคยสูบบุหร่ีแตเลิกแลว อันดับแรกคือ บิดา                 (รอยละ 
13.9) รองลงมา คือ ญาติ (รอยละ 6.2) และเพื่อนสนิทในโรงเรียน (รอยละ 4.3) ตามลําดับ 
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 1.9 ปจจัยท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือ  การครอบครอง   การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของ
เยาวชนตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ  การครอบครอง   การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชน
ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  พบวา แหลงรายไดเปนปจจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี (p=0.045) เยาวชนท่ีมีไดรับคาใชจายจากบุคคลอ่ืนจะมีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีของเยาวชนในสัดสวนท่ีสูงกวาผูท่ีไดรับคาใชจายจากพอแม หรือจากการทํางานพิเศษ สําหรับ
ปจจัยอ่ืน ๆ เชน เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และศาสนา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี เชนเดียวกับผลการวิเคราะหท่ี พบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
เจตคติตอการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี และความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชน   
                      เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทํา
ใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
(p=0.021)โดยผู ท่ี เคยเลิกสูบแลวกลับมาสูบใหม/ผู ท่ี สูบบุหร่ีจะมีสัดสวนของการซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ
เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมากกวาผูที่
ไมสูบ/เคยสูบแตเลิกแลว สําหรับพฤติกรรมการสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชน                    
 1.10 ความสัมพันธระหวางการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน   
 ผลการวิเคราะหพบวาการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    (p-
value < 0.001) โดยเยาวชนท่ีมีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีในระดับปานกลางถึงมากจะมีสัดสวนของพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีมากกกวาเยาวชนที่มีการรับรูตอ
ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับนอย ในทํานองเดียวกัน การ
รับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพ
คําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน (p-value<0.001) โดย
เยาวชนท่ีมีการรับรูการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบ
บุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับปานกลางถึงมาก จะมีสัดสวนของพฤติกรรม
การไมสูบบุหร่ีมากกกวาเยาวชนท่ีมีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชน
จากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับนอย 
             ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ การครอบครอง การสะสมสิ่งของสงเสริม
บุหร่ีของเยาวชนตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
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 การวิเคราะหจําแนกเปน 2 กลุม คือ  1) กลุมผูท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี และครอบครอง สะสม
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 2) กลุมท่ีไมไดซ้ือเอง แตครอบครองและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พบวา  กลุมผูท่ีซ้ือ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  และครอบครอง สะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี และนํามาใช พบวา  มีจํานวน 1 ราย เปน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี เคยซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีประเภท 1)  พวงกุญแจ บริเวณท่ีตลาดนัด
เปดทายแถวใกลบาน แถวชะอํา ลักษณะเปนพวงกุญแจ ผูขายจะเดินขาย  และ2)  เส้ือยืด โดยมีท้ังซ้ือเองและขอให
แมซ้ือให เหตุผลและแรงจูงใจในการซ้ือคือ  ซ้ือพวงกุญแจจะเอามาหอยกระเปา เพราะมีสีสันสะดุดตา  ทําเปน
รูปรางบุหร่ี  รูสึกวาแปลกดี เหมือนของจริง รูสึกชอบ และแคอยากเอามาเลน เม่ือนํามามาเลน  พบวา การเลน ทํา
ใหนึกถึงมวนบุหร่ี  ปจจุบัน ท้ิงส่ิงของสะสมไปแลว  เหตุผลการท้ิงคือ มันไมนาสนใจ ตอนน้ันท่ีซ้ือ รูสึกวามัน
เปนชวงวัย อยากรูอยากเห็น   
          - ความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 พบวา  
ยังไมเขาใจ ไมรูจักความหมายสิ่งของสงเสริมบุหร่ี และพบวาไมเคยมีการสอนในหองเรียน  แตสําหรับการ
หามโฆษณา  เคยไดยิน แตไมรูวามีกฏหมายหามโฆษณาผานของเลียนแบบ 
                      -  เจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี  มีความคิดเห็นวา   
ชอบ นารัก ที่ตัดสินใจซ้ือเพื่อตองการมาหอยกระเปา   และนําไปเลนกับเพื่อน 
                      -  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลในครอบครัวของกลุมเปาหมายท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  
พบวา  มีมารดาเปนผูสูบบุหร่ี โดยมารดาจะสูบบุหร่ีต้ังแตวัยรุน  สูบมาเปนสิบป เร่ิมหยุดสูบตอนชวง
ต้ังครรภ ปจจุบัน ยังไมเลิกสูบบุหร่ี แมวาจะ เคยเลิกไปแลว แตกลับมาสูบอีก  เวลาสูบจะไปสูบนอกบาน   
วันละมวน  และสภาพครอบครัว เปนครอบครัวเดี่ยว  และเปนแมเล้ียงเดี่ยว 
                        - ความต้ังใจในการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  พบวา ในอนาคตไมอยากสูบ เพราะมันเหม็น 
ไมชอบ รูสึกไมดี  
                        กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางท่ีซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีเคยเห็น
ภาพนี้ตามรานขายของ  ความรูสึกท่ีมีตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี ท้ัง 10 ภาพ  กลุมตัวอยางเห็นวา   
ภาพท่ีแสดงอาการของโรคที่เปนผลจากการสูบบุหร่ี ทําใหรูสึกวานากลัว  (ภาพที่ 1 ภาพท่ี 2)  ไมอยากเปน
แบบในรูป สําหรับภาพท่ี 3 รูสึกเฉยๆ   ภาพท่ี 4  รูสึกวา นาเกลียด ตรงปาก ฟน ขยะแขยง ดูแปลกๆ ภาพท่ี 6  
รูสึกสงสารเด็ก ภาพที่ 7 รูสึกวานาเกลียด ภาพท่ี 8 รูสึกกลัว  ภาพท่ี 9 และ ภาพท่ี 10 รูสึกเฉยๆ ความคิดเห็น
ของเยาวชนตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี พบวา  เห็นแลวทําใหรูสึกกลัว  และไมอยากสูบ เพราะจะ
เปนตามรูป   
                      นอกจากนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว จํานวน 1 ราย  เปนท้ังผูซ้ือ    ผู
ครอบครองและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  รวมท้ังเปนผูจําหนายดวย โดยซ้ือเส้ือยืดมือสองมาจําหนายและ
เก็บสะสม เหตุผลในการซ้ือ และการจําหนาย เพราะเห็นวา เปนสินคาท่ีเปนนิยมของวัยรุน  เปนสินคาแฟช่ัน
แนววินเทจ โดยเฉพาะ ยี่หอคาเมล  จะมีราคาสูง เปนท่ีตองการของผูบริโภค   นอกจากนี้ เห็นวา  มีความสวย 
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สําหรับการจําหนาย  มีวิธีการ คือ ไปตลาดโรงเกลือ  ไปหาซ้ือจากรานคาเส้ือผามือสองท่ีสงมาเปนกระสอบ  
แลวไปเลือกซ้ือ  ถามีสินคาจะนํามาเผยแพรทางเว็บไซค  จะมีลูกคากลุมหนึ่งท่ีสนใจและส่ังซ้ือสินคา
ออนไลน   มีราคาต้ังแตหลักรอยจนถึงหลักพัน แลวแตความชอบ  ความนิยม สภาพสินคา ของกลุมผูซ้ือ 
                      ในเขตภาคใต มีจํานวน 1 ราย เปนนักศึกษาระดับวิทยาลัย  ประเภทท่ีซ้ือ คือ ท่ีเข่ียบุหร่ี ซ้ือ
ตามถนนคนเดิน เก็บสะสมเปน Collection มีท้ังซ้ือเอง เพื่อนใหมา  มีหลายยี่หอ คือ Malboro ลัคกี้สไตรค 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนผูท่ีสูบบุหร่ีดวย เหตุผลท่ีสูบ เพราะเพื่อนแนะนํา พอรูจักแบรนด            สูบยี่หอ 
LM  Malboro สายฝน ปจจุบันสูบยี่หอ LM  เพราะ Malboro ข้ึนราคา ราคาบุหร่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี  ถาแพง
มากจะไปสูบบุหร่ีนอกท่ีมีราคาถูก 
                   กลุมท่ีซ้ือ ครอบครอง สะสมและจําหนาย สวนใหญ ไมมีความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 แตรับรูวาการสูบบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ  
                    -การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี พบวา เยาวชนเห็นวา ภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีไมคอยมีผล เพราะเห็นแบบผานๆ และคิดวาตอนนี้ยังไมมีอาการอะไร ไมสนใจ แตคิดวา มีผลอันตราย
ตอสุขภาพ  เคยคิดอยากเลิก แตคิดวาเลิกยาก  
                       กลุมเยาวชนท่ีไมไดซ้ือ  แตมีไวในครอบครอง  และสะสมสิ่งของสงเสริมบุหร่ี  เปนนักศึกษา
ในวิทยาลัย พบในเขตภาคใต  จํานวน 5 คน  ผลการสัมภาษณ พบวา ประเภทส่ิงของสงเสริมบุหร่ีท่ี
ครอบครองและสะสม  ไดแก 1)เส้ือยืด ตรายี่หอ  Malboro จํานวน 1 ราย  ไดมาโดยเพื่อนซ้ือจากกรุงเทพฯ 
มาฝาก  2)ท่ีเปดฝาขวด เปนของชํารวย  จํานวน 1 ราย 3) ท่ีเข่ียบุหร่ี ไดมาจากการเลนเกมสตามงานวัด
ประจําป จากรานตักไขปลาเปนของแถม จํานวน 1 ราย 4) พวงกุญแจ และแมเหล็กติดตูเย็น ตรายี่หอ 
Malboro  และย่ีหอตัวเลข เก็บสะสมไวตอนเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากท่ีบานเปนรานขายของ พวง
กุญแจยี่หอกรองทิพย  จํานวน 1 รา  5) กลองบุหร่ี  จํานวน 1 ราย เปนของฝากจากบิดา  ยี่หอบุหร่ี อุดังการัง  
เปนบุหร่ีของมาเลเซีย  บิดาซ้ือมาเปนของฝาก บุหร่ียี่หอนี้มีกล่ินหอม  เก็บไวบนท่ีนอน   
                      -ความรู เกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 พบวา  
เยาวชนสวนใหญ ไมทราบวา  การโฆษณาดวยวิธีการจําหนายส่ิงของดังกลาวเปนส่ิงผิดกฏหมาย     
                      - เจตคติตอส่ิงของสงเสริมบุหร่ี พบวา ผูครอบครองและสะสม  มีแรงจูงใจในการเก็บสะสม 
โดยมีความรูสึกตอสินคา โดย เห็นวาสวย สามารถใชประโยชนได และเปนของท่ีใชแลวรูสึกเทห 
            -  การรับรูตอตราบุหร่ี พบวา จากการสอบถามกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับการจดจําและระลึกถึง
ตรายี่หอบุหร่ี สวนใหญจะคิดถึงตราบุหร่ียี่หอท่ีตนเคยเห็นและเก็บสะสม ครอบครอง  เนื่องจากจําได เพราะ
เห็นบอย  เชน   กรณีเยาวชนท่ีเก็บกลองบุหร่ีท่ีเปนของฝากจากมาเลเซีย สินคาท่ีมียี่หอ Malboro  เม่ือนึกถึง
บุหร่ี ก็จะนึกถึงยี่หอ Malboro     
             -  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนท่ีเก็บสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  พบวา กลุมตัวอยาง 3 
ใน 5 คน เคยสูบบุหร่ี และยังคงสูบอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คน  เคยลองสูบแตตอนน้ีไมไดสูบ จํานวน 1 คน 
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โดยพฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมท่ีสูบในปจจุบันท้ัง 2 คน  เปนเพศหญิง 1 คน  เพศชาย 1 คน  โดยเพศหญิง
เร่ิมสูบบุหร่ีเม่ือตอนเรียนมัธยมศึกษา  อายุประมาณ 15 ป  เหตุผลท่ีสูบ เนื่องจาก อยากลอง  มีเพื่อนสูบ  
เพื่อนชักชวน และเห็นพอสูบ  ดูพอทํา  ก็ทําได  แรกๆท่ีสูบ  มีอาการไอ แสบคอ  แตพอสูบแลวรูสึกสบาย 
ตอนน้ียังสูบอยู แตไมทุกวัน  จะสูบตอนไปเท่ียว  ยี่หอท่ีสูบ คือ Malboro  เปนยี่หอท่ีคิดถึง นึกถึงเพราะคุน
ชิน     
                   สําหรับเพศชาย ท่ีเคยสูบ ปจจุบัน ไมไดสูบ เคยทดลองสูบ เพราะอยากลอง  เนื่องจากเก็บกลอง
บุหร่ีมีบุหร่ีอยูในนั้น  กล่ินของบุหร่ีหอม  ยั่วยวนใจ  เลยเอามาลอง สูบตอนอยู ป.5- ป.6  ตอนทดลองสูบมี
อาการไอ  คนสอนสูบ คือ เพื่อน เพื่อบอกวิธีการสูบ บอกใหลอง  

-  ความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 พบวา  
เยาวชนสวนใหญ ไมทราบวา  การโฆษณาดวยวิธีการจําหนายส่ิงของดังกลาวเปนส่ิงผิดกฏหมาย     

- การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี การ
รับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา เยาวชนสวนใหญจะเคยเห็นภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  และการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี พบวา เยาวชนมีความตระหนัก
ตอพิษภัยของบุหร่ีตอสุขภาพ และรูสึกเฉยๆ ตอภาพคําเตือน  

-  ขอแนะนําในการสงเสริมความรูและการเผยแพรความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ีตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ี โดยควรใหมีการเผยแพรความรูผานส่ือ Social Media เชน Facebook  วิดีโอรณรงค  
เปนตน โดยทําเปนการตูน ใหนาสนใจ หรือ หนังส้ันผานส่ือ Youtube เปนเร่ืองส้ัน ๆ 30 วินาที เปนตน และ
มีขอเสนอแนะใหดําเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ. เชน จับผูท่ีทําผิดกฎหมาย   แตเห็นวา   มีปญหาในทาง
ปฏิบัติ เนื่องจาก มีเจาหนาท่ีนอย  
 
สวนท่ี 2    ผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบุหร่ี 
       2.1 กลยุทธทางการตลาดของผูจําหนายส่ิงของสงเสริมบหุร่ี     
            ผลการวิเคราะห พบวา  ประเภทสินคาท่ีนํามาจําหนาย จากการสํารวจในชุมชน 3 แหลง คือ  1) 
รานคาในตลาดคนเดิน  ตลาดนัด 2) รานคาท่ัวไปและรานคาตัวแทนขาย ปลีกสงบุหร่ีในชุมชน  3)รานคา
รอบสถานศึกษาภายใน 1 กิโลเมตร พบวามีจํานวน  7 ชนิด ไดแก 1)หมวก 2)เส้ือยืด   3)ไฟแช็ก (ท่ีจุดบุหร่ี)  
4) กลองใสบุหร่ี 5) เรียงเบอร  6) พวงกุญแจ 7) ท่ีใสโทรศัพท  โดย รูปแบบการไดมาของสินคา  1)เปนสินคา
ที่นําเขาจากตางประเทศเปนสินคามือสอง  และ 2)  เปนสินคาท่ีผลิตเลียนแบบในประเทศไทย ราคามีต้ังแต
หลักสิบจนถึงหลักพัน ตามแตความนิยมในตัวสินคา สถานท่ีจําหนาย พบวา  สินคาประเภทเส้ือยืดเลียนแบบ  
ท่ีใสบุหร่ี  ไฟแช็ก  พบท่ีตลาดนัด  ถนนคนเดิน เส้ือยืดมือสอง พบบางแตไมมาก  สวนรานคาในชุมชน  พบ
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สินคาเส้ือยืดมือสอง หมวกมือสอง  มากท่ีสุด โดยมาจากการส่ังซ้ือนําเขามาเปนลอตทางเรือ ผานมาตาม
ชายแดน ตลาดใหญอยูท่ีตลาดโรงเกลือ  ตลาดชายแดนทางใต  การสงเสริมการขาย ไมมี  พบแตรานตัวแทน
จําหนายบุหร่ีจากโรงงานยาสูบท่ีผลิตบุหร่ียี่หอไทย  
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมการซ้ือ  ครอบครอง สะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ี    

          ผลการศึกษา พบวา เยาวชนในสถานศึกษา รอยละ 1.1 เคยสะสม โดยประเภทส่ิงท่ีสะสมสวนใหญ
เปนเส้ือผา รอยละ 38.5 และพวงกุญแจ รอยละ 30.8  เหตุผลท่ีสะสมคือ ชอบจึงสะสม  รอยละ 77.8 และรับ
ทอดมาจากคนในครอบครัว รอยละ 22.2 โดยรอยละ 70 ของผูที่สะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิง
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบจะเปนผูซ้ือสินคาเอง และผลการสํารวจ พบสินคา  7 ประเภท ไดแก 1)หมวก 2)
เส้ือยืด 3)ไฟแช็ก (ท่ีจุดบุหร่ี)  4) กลองใสบุหร่ี 5) เรียงเบอร 6) พวงกุญแจ 7) ท่ีใสโทรศัพท ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Sirichotiratana และคณะ (2008) ในการสํารวจการครอบครองส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ีในเด็ก
นักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 13-15 ป พบวา นักเรียนจํานวน 4 ใน 10 คน มี
สินคาท่ีมีBrand name หรือ logo ของบุหร่ีบนสินคานั้น ในขณะท่ีมีหลายประเทศทั่วโลกไดสํารวจการ
ครอบครองส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเด็กและเยาวชน ไดแก ในประเทศอังกฤษ  มีสินคาหลายประเภทท่ีมีตรา
ผลิตภัณฑยาสูบ  ไดแก   เส้ือเช้ิต  หมวก กระเปา  เส้ือแจ็กเก็ต  ถุงนอน  มีดพับ  นาฬิกาขอมือ นาฬิกาต้ังโตะ  
กลองถายรูป ซีดี  ในฮองกง  พบวา สินคาท่ีมีตราผลิตภัณฑยาสูบ  ไดแก   เส้ือเช้ิต   หมวก   ยีนส  นาฬิกา  
ดิสกเพลง  ท่ีจุดบุหร่ี  กลองใสบุหร่ี    ในเอเชีย ไดแก  กัมพูชา เวียดนาม  มาเลเซีย  ไทย ฟลิปปนส  พมา    มี
สินคาท่ีตราผลิตภัณฑยาสูบ   ไดแก   เส้ือเช้ิต  หมวก  กระเปา    และการศึกษานี้พบวายี่หอตราบุหร่ีท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ  Malboro และ Camel  สอดคลองกับการศึกษาในตางประเทศ พบวา ตรายี่หอบุหร่ีท่ีพบมากท่ีสุดใน
ส่ิงของท่ีสงเสริมบุหร่ี   ไดแก   Marlboro  รองลงมา ไดแก  ยี่หอ  Camel, Samson, Lucky Strike, Newport, 
Winston, Benson & Heages  และ Kool  (Peter,Beston, Hedley, Lam, et al, 1995; Sargent, Dalton, Beach,  
Bernhardt, Pullin, & Stevens,1997; Lam, Chung, Betson, Wong, & Hedley, 1998; Arnett & 
Terhanian,1998; Sargent, et al, 2000;  Biener  & Siegel, 2000) 
 2. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ การครอบครองและการสะสม  พบว เยาวชนในสถานศึกษา              
มีระดับเจตคติตอการซ้ือ การสะสมและการครอบครองส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีในระดับมาก รอยละ 57.1 
และมีแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีรอยละ 12 พบวาประมาณคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 52.3) มี
ระดับแรงจูงใจในการซ้ือและสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีในระดับมาก โดยผูท่ีสนใจและอยากซ้ือส่ิงของท่ีมี
เคร่ืองหมายผลิตภัณฑยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ จะซ้ือส่ิงของท่ีมีเคร่ืองหมายผลิตภัณฑ
ยาสูบหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบโดยไมสนใจราคา  ท้ังนี้เพื่อเก็บเปนของท่ีระลึก และไมสนใจ
แมวาส่ิงของเหลานั้นเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายของผูผลิตและผูจําหนาย   เปนตน  สอดคลองกับแนวคิด
พฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือในกรณีนี้ คือ              มีแรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ 
(สุดาพร  กุณฑลบุตร,2557 ) ท้ังนี้เพราะเยาวชนระบุเหตุผลในการซ้ือ คือ  ชอบ สีสัน รูปราง สอดคลองกับ
เจตคติท่ีเห็นวา การสะสมส่ิงของเหลานี้เพราะทําใหรูสึกเพลิดเพลิน  ช่ืนชอบ สนใจ ราคาไมแพง เปนงาน
อดิเรก รูสึกเทห ภาคภูมิใจและราคาไมแพง เปนตน อยางไรก็ตาม   ประมาณรอยละ 48.8 มีความเห็นวาการ



อิทธิพลของสิ่งของสงเสริมบุหร่ีกับการตลาดเพื่อสังคม   :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน    
ในประเทศไทย 

 

123 
 

ซ้ือส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ีหรือส่ิงของเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบเปนเร่ืองส้ินเปลืองเงินทอง ดังนั้น  อัตรา
การซ้ือ การครอบครอง จึงไมสูงนัก  
 3. ปจจัยท่ีมีผลพฤติกรรมการซ้ือ  การครอบครอง การสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีของเยาวชนตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  พบวา แหลงรายไดเปนปจจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ส่ิงของสงเสริมบุหร่ี (p=0.045) โดยเยาวชนท่ีไดรับคาใชจายจากบุคคลอ่ืนจะมีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ีของเยาวชนในสัดสวนท่ีสูงกวาผูท่ีไดรับคาใชจายจากพอแม หรือจากการทํางานพิเศษ สําหรับ
ปจจัยอ่ืน ๆ เชน เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และศาสนา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ของสงเสริมบุหร่ี เชนเดียวกับ แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือส่ิงของสงเสริมบุหร่ี เจตคติตอการซ้ือส่ิงของ
สงเสริมบุหร่ี และความรูเกี่ยวกับส่ิงของสงเสริมบุหร่ี ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของสงเสริม
บุหร่ีของเยาวชน  ผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกําหนด  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา เยาวชนสวน
ใหญรอยละ 97.2 ระบุวาไมเคยคิดสะสมหรือเก็บส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ  
มีเพียงสวนนอยท่ีคิดและเคยสะสม  เม่ือนํามาวิเคราะหจึงอาจไมพบความสัมพันธ เพราะกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ สะสม เปนแรงกระตุนใหกระทําพฤติกรรม นอกจากนี้ ยังเห็นวาเปนเร่ืองส้ินเปลืองเงินทอง  
ในขณะท่ีพบวา รายได มีความสัมพันธกับการซ้ือ  และพบวา  ผูท่ีซ้ือ มีแหลงรายไดท่ีหามาดวยตนเอง
มากกวาจะไดรับจากผูอ่ืน   อาจกลาวไดวา  ผูท่ีซ้ือ ซ้ือเพราะชอบ และเปนผูท่ีหารายไดดวยตนเอง จึงไมตอง
คิดระวังเร่ืองรายจายเชนเดียวกับผูท่ีตองไดรับการชวยเหลือเร่ืองรายไดจากผูอ่ืน  

4. เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําให
เขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน (p=0.021) 
โดยผูท่ีเคยเลิกสูบแลวกลับมาสูบใหม/ผูท่ีสูบบุหร่ีจะมีสัดสวนของการซ้ือส่ิงของท่ีมีช่ือเคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ หรือส่ิงของท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนส่ิงเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมากกวาคนท่ีไมสูบ/เคยสูบ
แตเลิกแลว สําหรับพฤติกรรมการสะสมส่ิงของสงเสริมบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชน ท้ังนี้ เหตุผลและการซ้ือ สวนใหญ ชอบ และผูท่ีซ้ือสวนใหญเปนกลุมวัยรุน  และเด็ก  มีการรับรู  
การจดจําตราสินคาท่ีมียี่หอบุหร่ี  ซ่ึงผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูตราสินคาท่ีมียี่หอบุหร่ีกับ
การสูบบุหร่ี  หรือการส่ือสารผานการโฆษณากับการสูบบุหร่ี  พบวา   การรับรูการโฆษณา การส่ือสาร  มีผล
ตอการการจดจําตราสินคายี่หอบุหร่ีและมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี (Peter, Beston, Hedley, Lam, et al, 
1995; Sargent, Dalton, Beach,  Bernhardt, Pullin, & Stevens, 1997; Lam, Chung, Betson, Wong, & 
Hedley, 1998;  Arnett & Terhanian,1998; Sargent, et al, 2000;  Biener  & Siegel, 2000) จึงอาจเปนไดวา  ผู
ท่ีชอบส่ิงของและซ้ือสินคา มักจะจดจําและระลึกถึงยี่หอบุหร่ีมากกวาผู ท่ีไมเคยเห็นและไมสะสม  
สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีพบวา นักเรียนและนักศึกษาที่ซ้ือสินคาส่ิงของสงเสริมบุหร่ี  มักจะ
จดจําและนึกถึงยี่หอบุหร่ีท่ีตนเองเก็บไว  บางคนเม่ือเก็บกลองบุหร่ี ก็นําบุหร่ีมาลองสูบเพราะความอยากรู          
ช่ืนชอบในกล่ินบุหร่ี  และเม่ือจะสูบบุหร่ี มักจะสูบบุหร่ียี่หอท่ีตนเองคุนเคย นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา 
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กลุมเยาวชนในสถานศึกษาท่ีระบุวา การซ้ือ  ครอบครอง และสะสมส่ิงของท่ีมีตราย่ีหอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ี
เลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความตั้งใจในการซ้ือบุหร่ี  คิดเปนรอยละ 19.0 มีเหตุผลท่ีซ้ือ ทําใหรูสึก
อยากรูอยากเห็นมากข้ึนและสนใจในบุหร่ียี่หอนั้นมากข้ึน รอยละ 64.5  และระบุวา การซ้ือ  ครอบครอง และ
สะสมส่ิงของท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหร่ี  คิด
เปนรอยละ 18.3 เนื่องจาก ทําใหรูสึกอยากลอง/อยากสูบ (รอยละ 59.6) ทําใหอยากสะสม (รอยละ 12.8) 
จดจํายี่หอนั้นได (รอยละ 12.8) ทําใหรูสึกสนใจ (รอยละ 12.8) และทําใหรูสึกตัววาเทห (รอยละ 2.1)  
 5.การรับรูตอภาพคาํเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีของเยาวชน 
และความสัมพันธระหวางการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน   
                  เยาวชนในสถานศึกษาเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือบุหร่ี 
ประมาณ  รอยละ 36.1 โดยมีเหตุผล  คือ เห็นภาพการเจ็บปวยทําใหกลัว (รอยละ 57.6) รองลงมา คือ ทําให
รับรูอันตรายของการสูบบุหร่ี (รอยละ 24.3) ทําใหไมอยากซ้ือ (รอยละ 9.9) และ เส่ียงตอการเปนโรค (รอย
ละ 6.6) ตามลําดับ สําหรับผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี 
รอยละ 39.9ระบุวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหร่ี โดยภาพคําเตือน
สุขภาพดังกลาวทําใหรูสึกกลัว กังวล รอยละ 40.4 รองลงมา คือ ทําใหรับรูโทษของการสูบบุหร่ี (รอยละ 
26.9) ทําใหรูสึกไมอยากสูบ (รอยละ 21.6) และทําใหตระหนักคิดถึงสุขภาพตนเอง (รอยละ 11.5) ตามลําดับ                  
 ผลการวิเคราะหพบวา การรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพ
บนซองบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    (p-value < 
0.001) โดยเยาวชนท่ีมีการรับรูตอภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีใน
ระดับปานกลางถึงมากจะมีสัดสวนของพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีมากกกวาเยาวชนท่ีมีการรับรูตอภาพคํา
เตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับนอย ในทํานองเดียวกัน การรับรู
ปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคํา
เตือนบนซองบุหร่ี มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน (p-value<0.001) โดยเยาวชนท่ีมี
การรับรูการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการเลิกสูบบุหร่ีโดย
อิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับปานกลางถึงมาก จะมีสัดสวนของพฤติกรรมการไม
สูบบุหร่ีมากกกวาเยาวชนท่ีมีการรับรูปญหาและอุปสรรคในการเลิกสูบบุหร่ี และการรับรูประโยชนจากการ
เลิกสูบบุหร่ีโดยอิทธิพลจากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีในระดับนอย   ท้ังนี้เพราะเยาวชนรูสึกกลัว 
และไมอยากเปนแบบรูปในภาพ โดยเฉพาะภาพที่มีโรค ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย  พบวา ภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือบุหร่ีของเยาวชน ประมาณรอยละ 36.1  โดยมีเหตุผล  คือ  เห็น
ภาพการเจ็บปวยทําใหกลัว รอยละ 57.6   รองลงมา คือ ทําใหรับรูอันตรายของการสูบบุหร่ี รอยละ 24.3  ทํา
ใหไมอยากซ้ือ รอยละ 9.9  และ เห็นวาเส่ียงตอการเปนโรค รอยละ 6.6 ตามลําดับ สําหรับผูตอบ
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แบบสอบถามที่เห็นวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี รอยละ 39.9ระบุวาภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจในการสูบบุหร่ี โดยภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีดังกลาวทําให
รูสึกกลัว กังวล รอยละ 40.4   รองลงมา คือ ทําใหรับรูโทษของการสูบบุหร่ี รอยละ 26.9 ทําใหรูสึกไมอยาก
สูบ รอยละ 21.6 และทําใหตระหนักคิดถึงสุขภาพตนเอง รอยละ 11.5 ตามลําดับ  ผลการศึกษานี้สอดคลอง
กับผลการศึกษาท่ีผานมาเกี่ยวกับ ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีตอความรู  ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี โดยเปนแหลงขอมูลหนึ่งท่ีกลุมผูสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีไดรับความรู (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551) 
และผลการศึกษาของ ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (Benjakul et al., 2009)  พบวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซอง
บุหร่ีเปนแหลงท่ีใหขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีไดมาก     การศึกษาของพรรณราย เจริญชาตรี 
(2550) และธนนันทน วรรณศิโรรัตน (2553) เกี่ยวกับผลของภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีตอการรับรู
ความรุนแรง และโอกาสเส่ียงตออันตรายของการสูบบุหร่ี ตลอดจนความต้ังใจไมสูบบุหร่ี ลดและเลิกสูบ
บุหร่ีได โดยภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีขนาดใหญมีความสัมพันธตอการเพ่ิมข้ึนของการตั้งใจเลิก
สูบบุหร่ีจนเลิกไดในท่ีสุด รวมท้ังการศึกษาของฉวีวรรณ เพ็งรักษา ,ธราดล เกงการพานิช,มณฑา เกงการ
พานิช  ศรัณญา เบญจกุล (2558)  ท่ีพบวาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลตอความต้ังใจไมสูบบุหร่ีของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ในจังหวัดอุทัยธานี   ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลของการ เห็นภาพคําเตือน
สุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีขนาด 55% และ 85% ของนักเรียนตอความสามารถจดจําภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหร่ีท่ีมีตอสุขภาพ และความต้ังใจไมสูบบุหร่ี พบวา การเห็นภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีท่ีมีขนาด 
85% ทําใหนักเรียน จดจําภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีไดจํานวนภาพมากกวาการเห็นภาพขนาด 55% 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.019) ดังนั้น มาตรการเพิ่มขนาดของภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ีเปน
ขนาด 85% ของพ้ืนท่ีซองเปนมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อการใหสุขศึกษาในดานการสรางการรับรูถึงพิษภัย
และอันตรายของบุหร่ีในกลุมนักเรียนซ่ึงเปนวัยเยาวชนได ผลการศึกษานี้สอดคลองกับแนวคิดการตลาดเพ่ือ
สังคมโดยการเผยแพรความรูผานการโฆษณาภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหร่ี  โดยส่ือใหเห็นอันตรายของ
บุหร่ี  เพื่อใหบุคคลตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ี   ท้ังนี้แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม (Societal Marketing 
Concept)  เปนการใชหลักและเทคนิคทางการตลาดเพ่ือสรางอิทธิพลตอกลุมผูรับสารเปาหมายใหเกิดการ
ยอมรับ ปฏิบัติปรับเปล่ียน หรือเลิกพฤติกรรม เพื่อประโยชนแกบุคคล กลุม หรือสังคมโดยรวม ซ่ึงหลักและ
เทคนิคทางการตลาดจะมีลักษณะเหมือนกับการตลาดเพ่ือขายสินคาและบริการ เพียงแตมีเปาหมายเพื่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยอาจจะเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ เชน 1) การยอมรับพฤติกรรมใหม 2) การปฏิเสธ
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  3) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในปจจุบัน และ 4) การละ
เลิกพฤติกรรมเกา โดยนัยยะทางปฏิบัติเปนการเปล่ียนแปลงความรูและทัศนคติของบุคคลซ่ึงจะนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด (Kotler, Roberto  & Lee, 2002) 
ขอจํากัดการศึกษาวิจัย 
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     การศึกษานี้มีขอจํากัดในการเก็บขอมูลจากกลุมผูผลิต ผูจําหนาย  เนื่องจากไมไดรับความรวมมือ  
เพราะกลุมตัวอยางรูสึกวา การสอบถามเปนการจับผิด และกลัววาหากใหขอมูลจะทําใหพนักงานเจาหนาท่ี
มาจับกุมเพราะสินคาท่ีจําหนายเปนสินคาท่ีผิดกฎหมาย   
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.ควรมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535  โดยเฉพาะการ
โฆษณาเก่ียวกับการหามผลิต  จําหนายส่ิงของท่ีมีตราบุหร่ีแกเยาวชนในสถานศึกษา  โดยรูปแบบส่ือตางๆ  
เชน วิดีโอ  แผนปาย และแผนพับ  และรณรงคไมใหซ้ือ สะสมส่ิงของดังกลาว  เพื่อลดแรงจูงใจในการผลิต 
นําเขาสินคา ของผูผลิตและผูจําหนายสินคา 
 2.ผูบริหารและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานการใชกฎหมาย ควรมีการเผยแพร
ความรู และแจงมาตรการตักเตือนแกผูผลิตในแหลงจําหนาย ไดแก สถานท่ีทองเที่ยว ตลาดนัด รานคา มิให
นําสินคาท่ีมีตรายี่หอบุหร่ี หรือส่ิงของสงเสริมบุหร่ีมาจําหนาย จาย แจก  หากฝาฝนควรมีบทลงโทษตาม
กฎหมาย 
 3.ควรมีการจัดโครงการอบรมเผยแพรความรูแกผูจําหนายสินคา เจาของตลาด และผูจําหนายสินคา
ในแหลงทองเท่ียว และรานคาในตลาด   เกี่ยวกับกฎหมายการนําสินคาส่ิงของสงเสริมบุหร่ีมาจําหนาย โดย
ใหความรูวาสินคาดังกลาวเปนสินคาท่ีผิดกฎหมาย  และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  การเฝา
ระวังการบังคับใชกฎหมายในชุมชน 
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป 

1. ควรศึกษาผลการบังคับใชกฎหมาย  ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
โดยรูปแบบการวิจัยผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ  

2. ควรศึกษาการรับรู  การจดจําตรายี่หอบุหรี่ของผูซื้อ สะสมส่ิงของสงเสริมบุหรี่ และพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ในกลุมผูซื้อ ครอบครอง สะสมส่ิงของสงเสริมบุหรี่ โดยเฉพาะผูท่ีเก็บสะสมเปนงานอดิเรกในสินคาแนว
วินเทจ  เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีช่ืนชอบสินคาดังกลาว  โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ   

3. ศึกษาการตลาดเกี่ยวกับการจําหนายสินคาส่ิงของสงเสริมบุหรี่ในรูปแบบออนไลน เพื่อหาแนว
ทางการเฝาระวังการกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 ตอไป 
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เลขที่แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามสําหรบักลุ่มเยาวชน 

โครงการวิจัย เรื่อง  อิทธิพลของสิ่งของส่งเสริมบุหรี่กับการตลาดเพ่ือสังคม  :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบน
ซองบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสบูบุหรี่ของเยาวชน ในประเทศไทย 

 
 
คําชี้แจง 
1.แบบสอบถามน้ีม ี  4   ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1  คําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ  
 ส่วนที่ 2  คําถามเก่ียวกับสิ่งของที่มีตราบุหรี่    ประกอบด้วย    4    สว่น   ดังน้ี 
                   2.1     ประสบการณ์การเคยเห็นสิ่งของที่มีตราบุหรี่ การครอบครอง 
           สิ่งของที่มีตราบุหรี่ 
         2.2     ความรู้เก่ียวกับสิ่งของที่มีตราบุหรี่ตาม พระราชบัญญัติควบคุม 
                           ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
             2.3    เจตคติต่อการซื้อ การสะสมและการครอบครองสิ่งของที่มีตราบุหรี่ 
         2.4    แรงจูงใจในการซื้อและการสะสมสิ่งของที่มตีราบุหรี่ 
               สว่นที่ 3 การรับรู้ต่อภาพคําเตือนสุขภาพและฉลากคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ 
               สว่นที่ 4  เป็นคาํถามเกี่ยวกับความต้ังใจและพฤติกรรมการสูบบุหรี ่
2. โปรดตอบคําถามตามความคิดเห็นของท่าน  โดยคําตอบที่ผู้วิจัยได้รับจะถือเป็นความลับและขออนุญาต
นําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพ่ือประโยชน์ในเชิงวิชาการโดยการเผยแพร่ความรู้และนําไปใช้วางแผนการ
ป้องกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนต่อไป 

 
********************************* 

 
 
 
 
 
 

 ภาค   ใต้    เหนือ    ตะวันออกเฉียงเหนือ   กลาง  ตะวันออก 
 จังหวัด............................................................อําเภอ......................................................................................... 
สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัย.....................................................วิทยาลัย.......................................... 
 โรงเรียน............................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
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โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   หรือเติมข้อความให้สมบูรณ ์
1. เพศ  ชาย     หญิง 
2.  อายุ..................................ปี   
3. ระดับการศึกษา 

 
มัธยมศึกษาปีที่ ........ 
มหาวิทยาลัยช้ันปีที่........ 

วิทยาลัยช้ันปีที่ .............. 
 ปวช./ปวส. ช้ันปีที่....... 

     4.ท่านมีรายได้ต่อเดือน.............................................บาท  
       รายได้น้ีได้มาจาก พ่อแม่   ญาติ     เพ่ือน    ทํางานพิเศษ     อ่ืนๆ.................... 
     5.ศาสนา   พุทธ  คริสต์ อิสลาม  อ่ืนๆ........................................... 
ส่วนที่ 2  คาํถามเก่ียวกับสิ่งของที่มีตราบหุรี่     
             2.1     ประสบการณ์การเคยเห็นสิ่งของที่มีตราบุหรี่  การครอบครองสิ่งของที่มีตราบหุรี่   
            โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่อง    ตามความเห็นของท่าน    

1.ท่านเคยเห็นสิ่งของที่มีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสิ่งของอ่ืนใดที่ที่ทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่ง
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือไม่     
    ไม่เคยเห็น   เคยเห็น ระบุสิ่งที่เคยเห็น ได้แก่  (ตอบได้มากกว่า 1  ข้อ)  

สิ่งของ สถานที่ที่พบเห็น ระบุ....... 
 หมวก  ย่ีห้อ.................................  
 ที่ติดบุหรี่  ย่ีห้อ.....................................  
 จาน  ย่ีห้อ.....................................  
ชาม  ย่ีห้อ.....................................  
 กล่องขนม  ย่ีห้อ.....................................  
 เสื้อผ้า ย่ีหอ้.....................................  
 พวงกุญแจ ย่ีห้อ.....................................  
 แมกเน็ต   ย่ีห้อ.....................................  
 ที่เขี่ยบุหรี ่  ย่ีห้อ.....................................  
 อ่ืนๆ ระบุ.....................................................   

2.ท่านเคยซื้อสิง่ของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิง่ของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือไม่   
 ไม่เคยซื้อ   เคยซื้อ โปรดระบุสิ่งของที่ซื้อ 
สิ่งของ สถานที่ซื้อ ราคา(บาท) เหตุผลทีซ่ื้อ 
 หมวก      
 ที่ติดบุหรี่      
 จาน      
ชาม      
 กล่องขนม      
 เสื้อผ้า     
 พวงกุญแจ     
 แมกเน็ต       
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 ที่เขี่ยบุหรี ่      
 อ่ืนๆ ระบุ...............     

3.ในปัจจุบัน ท่านสะสมหรือเก็บสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือไม่   
  ไม่เคยคิดสะสม     ยังไม่ได้สะสม แต่มีความสนใจที่จะสะสมถ้ามีโอกาส 

  เคยสะสม  ระบุสิ่งของที่เก็บสะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     

 หมวก  ย่ีห้อ.................................  
 ที่ติดบุหรี่  ย่ีห้อ.......................  
 จาน  ย่ีห้อ.......................  
ชาม  ย่ีห้อ.......................  
 กล่องขนม  ย่ีห้อ.......................  
 เสื้อผ้า ย่ีหอ้.......................  
 พวงกุญแจ ย่ีห้อ.......................  
 แมกเน็ต   ย่ีห้อ.......................  
 ที่เขี่ยบุหรี ่  ย่ีห้อ.......................  
 อ่ืนๆ ระบุ.....................................................  

เหตุผลที่เก็บสะสม เพราะ    
         ท่านชอบจึงสะสมเอง 

               รับทอดมาจาก 
                   คนในครอบครัว ระบุ.....................  เพ่ือน    อ่ืนๆระบุ................................      

 4.ท่านได้สิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธีการใด 
 ซื้อเอง   
 มผีู้ให ้ ระบุ........................................................ อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

  2.2  ความรูเ้ก่ียวกับสิ่งของส่งเสริมบุหรีต่ามพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   ตามความเหน็ของทา่นเพียงคําตอบเดียว 

ข้อที่ คําถาม ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1. สิ่งของส่งเสริมบุหรี่ หมายถึง  สิ่งของที่มีตราผลิตภัณฑ์ยาสบู 

(Brand name) หรือ logo ของบุหรี่ติดอยู่บนสิ่งของน้ัน หรือ
สิ่งของที่ทําเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

   

2. การแจกสิ่งของที่มีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถทํา
ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

   

3. การผลิตสิ่งของที่มีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบติดอยู่บน
สิ่งของน้ันถือว่าผิดกฎหมายและต้องมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาท 

   

4 การเก็บสะสมสิ่งของที่มีช่ือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
สิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบถือว่าผิดกฎหมาย 

   

5. การนําสินค้าจากต่างประเทศท่ีมีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์    
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ยาสูบ หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสบูเข้ามาขายในประเทศ
ไทยถือว่าผิดกฎหมาย 

6. ร้านค้าสามารถจําหน่ายสินคา้ที่มีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสบูได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

   

7. การให้ของขวัญประเภทสิ่งของที่มีช่ือ เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบจะมีผลทําให้ผู้รับจําตรา
บุหรี่ย่ีห้อน้ันดีขึ้น 

   

8. การแจกรางวัลเป็นสิ่งของมีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นการสร้างความรู้สึก
จงรักภักดีต่อย่ีห้อบุหรี่เพราะทําให้ผู้รับระลกึถึงเสมอ  

   

9. การซื้อสินค้าทีม่ีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรอืสิ่งของ
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือเป็นของสะสมถือว่าผิดกฎหมาย 

   

10. ท่านไม่ควรซื้อสินค้าที่มีช่ือ เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ
สิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือเป็นของที่ระลึกแก่ผูอ่ื้น
เพราะจะทําให้ผู้รับจดจําตราย่ีห้อบุหรี่น้ันดีขึ้น 

   

2.3   เจตคติต่อการซ้ือ การสะสมและการครอบครองสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี ่
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   ตามความเห็นของท่านเพียงคําตอบเดียว 
ข้อท่ี ข้อความ ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. ท่านชอบซื้อสิ่งของที่มีเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสบู หรือสิ่งของเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสบูเพราะทําให้ท่านรู้สึก
เพลิดเพลินและมีความสุข 

     

2. การสะสมสิ่งของที่มีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสบู
ถือเป็นงานอดิเรก 

     

3. การเก็บสะสมสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือ
สิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพราะจะ
เป็นของเก่าที่มีราคาสูงในอนาคต 

     

4. การแจกสิ่งของที่มีตรายี่ห้อบุหรี่ เช่น จาน 
ชาม นาฬิกา หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์
ยาสูบจะทําให้ผู้รับจดจําย่ีห้อบุหรี่น้ันได้
แม่นยํามากขึ้น 

     

5. สิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ เช่น จาน ชาม 
นาฬิกา ซึ่งบริษัทบุหรี่แจกแก่ผู้ซื้อหรือผูข้าย

     



แบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง   อิทธพิลของสิ่งของส่งเสริมบหุรี่กบัการตลาดเพือ่สังคม  :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ต่อ
พฤติกรรมการสบูบุหรี่ของเยาวชน ในประเทศไทย  

 

Submission form version  15  Feb  2016  138 
 

จะทําให้ผู้รับรูส้ึกดีต่อย่ีห้อบุหรี่น้ัน 
6. สิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ เช่น จาน ชาม 

นาฬิกา ซึ่งบริษัทบุหรี่แจกแก่ผู้ซื้อหรือผูข้าย
เป็นของที่ระลึกทําให้ท่านรู้สกึช่ืนชอบและจํา
ย่ีห้อบุหรี่น้ันได้ดี 

     

7. ท่านสนใจเลือกซื้อสินค้าหรือสิ่งของที่มีสีสัน
หรือรูปแบบคล้ายบุหรี่ย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึงเสมอ 

     

8. ผู้ที่สะสมสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของ
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบมีโอกาสสูบบุหรี่
มากกว่าผู้ที่ไม่เก็บสะสม 

     

ข้อที่ ข้อความ ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

9. การสะสมสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิ่งของ
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบจะทําให้คนคิดถึง
บุหรี่ย่ีห้อน้ันบ่อยๆ 

     

10. สิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิ่งของเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสบูเป็นของหายาก ทําให้ท่าน
ต้องการเก็บสะสม 

     

11. การซื้อหรือสะสมสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ 
หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบทําให้
รู้สึกว่าเท่ห์และภาคภูมิใจ 

     

11. สิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสบูมีราคาไม่แพงทําให้สามารถ
ซื้อได้ 

     

12. ท่านซื้อหรือสะสมสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือ
สิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ  เพราะเป็น
สิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวัน 

     

13. ท่านสนใจเลือกซื้อสิ่งของที่มตีราย่ีห้อบุหรี่
หรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็น
ของที่ระลึกแก่ผู้อ่ืนในโอกาสต่างๆอยู่เสมอ 

     

14. การเห็นสิ่งของที่มีตรายี่ห้อบุหรี่หรือสิ่งของ
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบทําให้รู้สึกอยากสบู
บุหรี่ย่ีห้อน้ัน  

     

15. การซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของ      
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เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นเรื่องสิ้นเปลือง
เงินทอง 

 
 
 
 
2.4     แรงจูงใจในการซ้ือและสะสมสิ่งของส่งเสริมบุหรี ่
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   ตามความเหน็ของทา่น 

1.  ท่านสนใจและอยากซื้อสิ่งของที่มีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสิ่งของเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือไม่ 
         ไม่เคยสนใจหรือรู้สึกอยากซื้อเลย (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3 ) 
         สนใจและอยากซือ้บางคร้ัง  สนใจและซื้อเสมอ 
    สาํหรับผูส้นใจและมีความรู้สึกอยากซือ้สิ่งของที่มีตราผลิตภัณฑ์ยาสูบ  โปรดตอบคําถามต่อไปนี ้
ข้อท่ี ข้อความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพราะเป็นของน่ารักและ
สวยงาม  

     

2. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพราะสีสันสะดุดตา 

     

3. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพราะทําให้รู้สึกเป็นคนมี
รสนิยมดี 

     

4. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่ หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะสามารถ 
นําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน 

     

5. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพราะนําไปเป็นของ 
สมนาคุณ หรือของที่ระลึกแก่เพ่ือน 

     

6. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพราะช่ืนชอบในตรา
สัญลักษณ์ของย่ีห้อบุหรี่ 

     

7. เวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ  ท่านต้ังใจหาซื้อ
สิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของที่เลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสบูเพ่ือเก็บเป็นของที่ระลึก 
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ข้อที่ ข้อความ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

8. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบเพราะมีจํานวนจํากัดซึ่งไม่
สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป 

     

9. ท่านจะซื้อสิ่งของที่มีตราย่ีห้อบุหรี่หรือสิ่งของที่
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยไม่สนใจราคา 

     

10. ท่านซื้อสิ่งของที่มีตราบุหรี่หรอืสิ่งของที่เลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์เพราะทําให้รู้สึกเป็นคนทันสมัย 

     

11. ท่านมีความสุข เมื่อเห็นของสะสมที่มีตราบุหรี่ที่ท่าน
สะสมไว้ 

     

12. ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสิ่งของที่มีตราบุหรี่ 
หรือสิ่งของที่เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

     

13. ท่านสะสมสินค้าที่มีตราบุหรี่หรือสิ่งของที่เลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสบูเพราะมีคุณค่าทางจิตใจ  

     

14. ท่านสะสมสินค้าที่มีตราบุหรี่หรือสิ่งของที่เลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาสบูเพราะถือเป็นชุดของสะสมประเภท
หน่ึงที่น่าสนใจ  

     

15. สิ่งของที่มีตราบุหรี่ทําให้ท่านจดจําตราบุหรี่น้ันในใจ
เสมอ 

     



แบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง   อิทธพิลของสิ่งของส่งเสริมบหุรี่กบัการตลาดเพือ่สังคม  :  กรณีภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ต่อ
พฤติกรรมการสบูบุหรี่ของเยาวชน ในประเทศไทย  

 

Submission form version  15  Feb  2016  141 
 

 

คําชี้แจง แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นคําถามเก่ียวกับภาพคาํเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทมีีต่อความรู้สกึของท่าน   
โปรดดูภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ และตอบคาํถาม  โดยขอให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง 
  ตามความเห็นของท่าน 
1.ท่านเคยเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหรี่หรือไม่  ไม่เคยเหน็   เคยเหน็ สถานที่ระบุ........................... 
2. เม่ือเหน็ภาพภาพคําเตือนบนซองบุหรี ่ทําให้ท่านรูส้กึอย่างไรต่อไปนี ้
 
ข้อ
ท่ี 

ข้อความ ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

 
 

 การรับรูค้วามรุนแรงของพษิภัยบุหรี ่
ต่อสุขภาพ   

     

1. ภาพคําเตือนสขุภาพบนซองบุหรี่ทําให้ตระหนัก
ว่าควันบุหรี่มีพิษภัยต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และ
ผู้อ่ืน 

     

2. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้รู้ว่าบุหรี่
ก่อให้เกิดโรคแก่ผู้สูบบุหรี่ เช่น  มะเร็ง  โรค
ทางเดินหายใจ เป็นต้น 

     

3. ภาพคําเตือนสขุภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านรู้สึก
ว่าการสูบบุหรี่ในปัจจุบันจะสง่ผลให้เสียชีวิตก่อน
วัยอันควร 

     

4. ภาพคําเตือนสขุภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านรับรู้
ว่าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ตนเอง เช่น แก่ก่อนวัย 

     

  การรับรูค้วามเสี่ยงของการเกิดปัญหา
สุขภาพจากการสบูบุหรี่    

     

5. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านทราบ
ว่าผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต 

     

6. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ผูสู้บบุหรี่มี
โอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ 
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ข้อ
ที่ 

ข้อความ ไม่เห็น
ด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

7. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านรู้ว่า
ควันบุหรี่มีพิษต่อผู้สูบและผูอ่ื้น 

     

8. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ผูสู้บทราบ
ว่าภาพลักษณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี เช่น มี
กลิ่นปาก แก่ก่อนวัย เป็นต้น 

     

9. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ผูสู้บรับรู้
ถึงความทุกข์ทรมานจากโรคหรือผลของการสูบ
บุหรี่ 

     

  การรับรูป้ัญหาและอุปสรรคในการ 
เลิกสบูบุหรี ่

     

10. ภาพคําเตือนสขุภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่าน
รู้สึกหวาดกลวัการสูบบุหรี ่

     

11. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ไม่ทําให้รูส้ึกว่ามี
ผลกระทบต่อชีวิตตนเอง 

     

12. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ไม่ทําให้รูส้ึกว่า
การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อผูอ่ื้นและสังคม 

     

13. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้รับรูว่้าจะ
มีภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยที่เป็นผลจาก
การสูบบุหรี่ 

     

14. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านรู้สึก
ว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 

     

  การรับรูป้ระโยชน์จากการเลิกสูบ 
บุหรี่จากภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี ่

     

15. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านทราบ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ช่วยการเลิกสูบบุหรี่ได้ 
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ข้อ
ที่ 

ข้อความ ไม่เห็น
ด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

16. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ไม่มีผลใดๆต่อ
ความรู้สึกอยากเลิกสูบบุหรี ่

     

17. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านรู้จัก
พิษภัยบุหรี่มากขึ้นกว่าเดิม 

     

18. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้ท่านกังวล
มากขึ้นเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 

     

19. เมื่อนึกถึงภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให้
ท่านคิดถึงปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 

     

20. ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบุหรี่ 

     

 

ส่วนที่ 4  เป็นคําถามเก่ียวกับความตั้งใจและพฤติกรรมการสูบบุหรี ่
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   ตามความเหน็ของทา่น 
1.ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่หรือไม ่ ไม่สูบ  (ขา้มไปตอบข้อที่  6 .)    
                                     เคยสูบ แต่เลิกแล้ว 
                                     1 เดือน  3 เดือนแล้ว  อ่ืนๆ......เดือน.......ปี(ข้ามไปตอบข้อที่ 6)       
                                     สูบ กลับมาสูบใหม ่หลงัจากเลิกไปแลว้......................วัน.....................เดือน 
                                     สูบ 
 2.ท่านมีพฤติกรรมการสูบบหุรี่เปน็อย่างไร (เลือกตอบข้อเดียว) 
สูบทุกวัน จํานวน........มวนต่อวัน   สูบบางวัน ..........วันต่อสัปดาห์   จํานวน........มวนต่อวัน   

2.1  ท่านเริ่มสบูบุหรี่เมื่ออายุ................................ปี 
2.2 ท่านเริ่มสบูบุหรี่  ก่อนเข้าเรียนที่สถาบันน้ี  หลงัจากเข้าเรียนในสถาบันน้ี 
2.3 ประเภทบุหรี่ที่สูบ บุหรี่มวนเอง   บุหรี่ก้นกรอง  บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่   
     บุหรี่ชนิด อ่ืนๆระบุ............ 
2.4  ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรีต่่อเดือน..........................บาท 
2.5 ท่านซื้อบุหรี่แบบใด  เป็นซอง แยกขายเป็นมวน อ่ืนๆระบุ..................... 
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3.เหตุจูงใจในการสูบบุหรี่  
ข้อท่ี ข้อความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

1. สูบตามอย่างคนในครอบครัว      
2. สูบตามอย่างเพ่ือนในโรงเรียน      
3. สูบตามอย่างครู      
4. สูบตามอย่างดารา นักร้อง      
5. สูบเพ่ือคลายเครียด      
6. สร้างการยอมรับในสังคม      

4.เหตุจูงใจใหต้ั้งใจเลิกสูบบุหรี่  
ข้อท่ี ข้อความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

1. กลัวอันตรายจากการสูบบุหร่ี      
2. บุหรี่ราคาแพง สิ้นเปลืองเงินทอง      
3. คนรอบข้างขอร้อง      
4. มีปัญหาสุขภาพ      
5. เห็นภาพคําเตือนบนซองบุหรี่      
6. เป็นที่รังเกียจ      
7. อ่ืนๆ ระบุ..........................................       

5.ท่านมีความต้ังใจในการเลกิสูบบุหรี่หรือไม่  
 ไม่เคยคิดที่จะเลิก 
 เคยคิดที่จะเลิก  เมื่อ....................เดือน.................ปี ที่ผ่านมา   แต่เลกิไม่ได้  
 เริ่มคิดทีจ่ะเลิกสูบในอีก....................................วันข้างหน้า 
 วางแผนเลกิสูบด้วยตนเอง โดยเริ่มวิธีการต่างๆ เช่น ลดจํานวนมวนสูบในแต่ละวัน 
 เข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่ที่...........โดยวิธีการให้ยาอดบุหรี่ ให้นํ้ายาบ้วนปาก อ่ืนๆระบุ    
6.ภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลต่อความต้ังใจในการซื้อบุหรี่หรือไม่  
 ไม่มีผล   มีผลต่อการต้ังใจซื้อบุหรี่  เหตุผล....................................................................... 
7. ท่านคิดว่าภาพคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลพฤติกรรมการสูบบุหรีข่องท่านหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่มีผลต่อการสูบบุหรี่    มีผลต่อการสูบบุหรี่ เหตุผล......................................................... 
8. การซื้อ  ครอบครอง และสะสมสิ่งของทีม่ีตรายี่ห้อบุหรี่ หรือสิ่งของที่เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบมีผลต่อ
ความต้ังใจในการซื้อบุหรี่ 
 ไม่มีผล   มีผลต่อการต้ังใจซื้อบุหรี่  เหตุผล....................................................................... 
9. การซื้อ ครอบครอง และสะสมสิ่งของทีม่ีตรายี่ห้อบุหรี่ หรือสิ่งของที่เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบมีผลต่อการ
สูบบุหรี่หรือไม ่           
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แบบสํารวจสิ่งของส่งเสริมบหุรี่ (Cigarette Promotional items ) 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
1.สถานที่ที่สํารวจ   
 แหล่งร้านค้าในชุมชน   แหล่งสถานบันเทิง  แหล่งท่องเที่ยว  บริเวณสถานศึกษา 
ช่ือบริเวณที่สํารวจ......................................................................ตําบล.............................................. 
อําเภอ.............................................. จังหวัด ............................................................................... 
 
2.ลักษณะร้านค้าที่พบว่าขายสินค้าที่มีย่ีห้อบุหรี่  1. ผ้าปูขาย แบกะดิน   
2. เป็นรถ Kiosk ต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า  3. วางบนถาดห้อยคอ และมีคนยืนขาย 
4. มีแผง ทั้งเป็นโต๊ะและเป็นแผงจัดวางขาย  5. วางในตู้โชว์ ส่วนที่ขายบุหรี่ในห้าง 
6. วางขายในตู้โชว์ตามร้านค้าขายของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว 
7. อ่ืน............................................................................................................................................................ 
3. ลักษณะสิ่งของส่งเสริมบุหรี่  ( CPI  ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
3.1 ย่ีห้อบุหรี่/ ประเภทสินค้าที่มีตราบุหรี่ 
 1.1  Camel 1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.2  Marlboro  1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 
  



 
แบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง   อิทธิพลของสิ่งของสง่เสรมิบุหรี่กับการตลาดเพ่ือสังคม  :  กรณีภาพบนซองบุหรี่ตอ่ 

พฤติกรรม การสูบบุหรี่ของเยาวชน ในประเทศไทย  

Submission form version  9 October  2015 148 

 

1.3  สายฝน  1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.4  กรองทิพย์ 1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.5  ………  1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.6  ………. 1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
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3. ลักษณะผู้จําหน่าย 
 3.1   ขายส่ง   ขายปลีก 
 3.2 เพศ   ชาย   หญิง 
 3.3 อายุประมาณ .........ปี 
 3.4 ระยะเวลา ที่ขาย CPI ……….ปี 
 3.5 ทราบ กม.      ทราบ ถ้าทราบมีวิธีการหลบเลี่ยง กม.อย่างไร............................................... 
        ไม่ทราบ 
 
ข้อสังเกตอ่ืนๆ(อาทิ กลุ่มเป้าหมายที่มาซื้อ เป็นใคร อายุเท่าไหร่ เหตุผลที่มาซื้อ คนที่มาซื้อสูบบุหรี่หรือไม่)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                        ลงช่ือผู้สํารวจ------------------------------------------- 
                                                        วันเดือนปีที่สํารวจ................................................................. 
                                                         เวลาที่ทําการสํารวจ........................................................... 
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 ไม่มีผล   มีผลต่อการสูบบุหรี่  เหตุผล....................................................................... 
 10.บุคคลที่เก่ียวข้องกับท่านต่อไปน้ี มีการสูบบุหรี่หรือไม ่
บิดา  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
มารดา  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
พ่ีน้อง  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
เพ่ือนสนิทในโรงเรียน  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
เพ่ือนสนิทนอกโรงเรียน  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
ญาติ ระบุ...................  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
คนรัก  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
อ่ืนๆ ระบุ.....................  สูบ ไม่สูบ เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแลว้ 
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แบบสํารวจสิ่งของส่งเสริมบหุรี่ (Cigarette Promotional items ) 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
1.สถานที่ที่สํารวจ   
 แหล่งร้านค้าในชุมชน   แหล่งสถานบันเทิง  แหล่งท่องเที่ยว  บริเวณสถานศึกษา 
ช่ือบริเวณที่สํารวจ......................................................................ตําบล.............................................. 
อําเภอ.............................................. จังหวัด ............................................................................... 
 
2.ลักษณะร้านค้าที่พบว่าขายสินค้าที่มีย่ีห้อบุหรี่  1. ผ้าปูขาย แบกะดิน   
2. เป็นรถ Kiosk ต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า  3. วางบนถาดห้อยคอ และมีคนยืนขาย 
4. มีแผง ทั้งเป็นโต๊ะและเป็นแผงจัดวางขาย  5. วางในตู้โชว์ ส่วนที่ขายบุหรี่ในห้าง 
6. วางขายในตู้โชว์ตามร้านค้าขายของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว 
7. อ่ืน............................................................................................................................................................ 
3. ลักษณะสิ่งของส่งเสริมบุหรี่  ( CPI  ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
3.1 ย่ีห้อบุหรี่/ ประเภทสินค้าที่มีตราบุหรี่ 
 1.1  Camel 1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.2  Marlboro  1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
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1.3  สายฝน  1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.4  กรองทิพย์ 1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.5  ………  1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
 1.6  ………. 1. เสื้อผ้า ราคา............บาท/ช้ิน    
    2. ไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    3. ที่ใส่บุหรี่ พร้อมไฟแช็ค ราคา............บาท/ช้ิน   
    4. หมวก ราคา............บาท/ช้ิน 
    5. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ราคา............บาท/ช้ิน 
    6. เครื่องเขียน ราคา............บาท/ช้ิน 
    7. ของเล่นเด็ก  ราคา............บาท/ช้ิน 
    8. อ่ืน ๆ ระบุ......................................................................ราคา............บาท/ช้ิน 
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3. ลักษณะผู้จําหน่าย 
 3.1   ขายส่ง   ขายปลีก 
 3.2 เพศ   ชาย   หญิง 
 3.3 อายุประมาณ .........ปี 
 3.4 ระยะเวลา ที่ขาย CPI ……….ปี 
 3.5 ทราบ กม.      ทราบ ถ้าทราบมีวิธีการหลบเลี่ยง กม.อย่างไร............................................... 
        ไม่ทราบ 
 
ข้อสังเกตอ่ืนๆ(อาทิ กลุ่มเป้าหมายที่มาซื้อ เป็นใคร อายุเท่าไหร่ เหตุผลที่มาซื้อ คนที่มาซื้อสูบบุหรี่หรือไม่)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                        ลงช่ือผู้สํารวจ------------------------------------------- 
                                                        วันเดือนปีที่สํารวจ................................................................. 
                                                         เวลาที่ทําการสํารวจ........................................................... 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง  อิทธิพลของสิ่งของส่งเสริมบุหรี่กับการตลาดเพ่ือสังคม  :  กรณีภาพบนซองบุหรี่ต่อพฤติกรรม 

การสูบบุหรี่ของเยาวชน ในประเทศไทย 
 

ประเด็นการสนทนากลุ่มเยาวชนผู้ซ้ือ และสะสมสนิค้าสิง่ของสง่เสริมบุหรี ่
ด้านการซ้ือและการสะสมสิง่ของสง่เสริมบุหรี ่

1. ท่านสะสมสิง่ของที่มีตราบุหรี่หรือไม่  ?  
2. ท่านสะสมสิง่ของที่มีตราบุหรี่มานานแค่ไหน     
3. ท่านมีแรงจูงใจในการสะสมสิ่งของที่มีตราบุหรี่อย่างไร ? 
4. ท่านได้สิ่งของที่มีตราบุหรี่ด้วยวิธีการใดบ้าง? ท่านซื้อเองบ้างหรือไม่  ถ้าซื้อซื้อจากที่ไหนบ้าง เหตุใดจึงซื้อ 
5. ประเภทของสิ่งของที่สะสม ย่ีห้อบุหรี่ที่ติดบนสิ่งของที่สะสมได้แก่ ย่ีหอ้ใดบ้าง จํานวนสิ่งของที่สะสม 
 ช่วยบรรยายกระบวนการสะสมสิ่งของที่มีตราบุหรี่ ท่านได้มาจากแหล่งใด ราคาเท่าไหร่ จํานวนในการซื้อ

แต่ละคร้ัง  เมือ่ซื้อมาแล้วท่านต้ังแสดงไว้ยังส่วนใดของบ้านท่าน หรือที่ทาํงานหรือนําติดตัว หรือท่านเอามา
ใช้งานในลักษณะใดบ้าง 

 ท่านเคยนําสิ่งของสะสมที่มีตราบุหรี่มาอวดหรือมาโชว์ในกลุ่มสังคมเพ่ือน  
 ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านนําสิ่งของสะสมบุหรี่มาใช้หรือมาโชว์ในกลุ่มสังคมเพ่ือน 
 ท่านคิดว่าท่านยังคงซื้อ หรือสะสมสิ่งของทีม่ีตราบุหรี่ต่อไปอีกหรือไม่  
 ท่านคิดว่าการสะสมหรือการได้เห็นสิ่งของที่มีย่ีห้อบุหรี่มผีลต่อการสูบบุหรี่ หรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ท่านคิดว่า  เมื่อคนเห็นสิ่งของที่มีย่ีห้อบุหรี่  จะสามารถย่ัวยุความรู้สึกใหอ้ยากสูบบุหรี่หรือไม่   มากน้อย

เพียงใด  ทําไมจึงเป็นเช่นน้ัน  ? 
6.ท่านทราบถงึ พ.รบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ที่ห้ามจําหน่ายซื้อขายของที่มีย่ีห้อบุหรี่หรือไม่ 
7.ขณะนี้ท่านมพีฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างไร ? 

 
ด้านการรับรู้ภาพคาํเตือนแบบใหม่บนซองบุหรี ่

 เมื่อท่านเห็นภาพคําเตือนฯบนซองบุหรี่ ท่านรู้สึกอย่างไร (ถามทีละภาพ) 
 ท่านคิดว่าภาพที่เห็นมีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่(ถามทีละภาพ) มากน้อยเพียงใด และท่านคิดว่า

ภาพคําเตือนฯภาพใดที่ทําให้ท่านรู้สึกกลัวและไม่อยากสูบบุหรี่  
 ถ้าท่านเป็นผู้ทีสู่บบุหรี่  เมื่อทา่นเห็นภาพคําเตือนฯ ท่านรู้สึกอย่างไร และคิดว่าจะทําอย่างไร ต่อไป 
 หากท่านคิดว่าภาพคําเตือนฯ ที่แสดงถึงโรคร้ายแรงและอันตรายต่างๆต่อคนรอบข้างที่เป็นผลมาจาก

การสูบบุหรี่ไมม่ีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นกับท่านน้ัน เป็นเพราะอะไร  
 ท่านคิดว่าการใช้ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จะมีปัญหาอุปสรรคในการให้คนเลิกสูบบุหรีห่รือไม่ อย่างไร 
 ท่านคิดว่าการใช้ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่มีประโยชน์ในการให้คนกลัวและเลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ 

อย่างไร ? 
 ถ้าท่านออกแบบภาพคําเตือนฯได้ ท่านจะออกแบบภาพคําเตือนฯให้มีลักษณะเช่นไรเพ่ือให้คนกลัว

อันตรายจากการ สูบบุหรี ่
 ท่านคิดว่าเน้ือหาบนซองบุหรี่ ทั้งภาพและข้อความ เป็นข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ ในการทําให้คนรับรู้ถงึ

อันตรายของบุหรี่ และนําไปสู่การไม่ยุ่งเก่ียวกับบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ในที่สุดได้ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึผู้จําหน่ายสินค้าสิง่ของสง่เสริมบุหร่ี 
งานวิจัยเรื่อง  อิทธิพลของสิ่งของส่งเสริมบุหรี่กับการตลาดเพ่ือสังคม  :  กรณีภาพบนซองบุหรีต่อ่พฤติกรรม 

การสูบบุหรี่ของเยาวชน ในประเทศไทย 
ประเด็นการสมัภาษณ์เชิงลกึในผู้จําหน่ายสินค้าสิ่งของสง่เสริมบุหร่ี 
กรณีผู้ค้าปลกี 
   ให้ผูส้ัมภาษณ์สังเกตและบันทกึลกัษณะร้านค้า   สถานที่ที่จําหน่าย   ประเภทสนิค้าในร้านด้วย  
     ก่อนสัมภาษณ์  ขอให้ผู้สัมภาษณ์ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเกบ็รกัษาข้อมูลต่างๆแกผู่้ให้
ข้อมูลว่าจะไม่มีผลกระทบตอ่การประกอบอาชีพของท่านแต่อย่างใด   ผูว้ิจัยจะนําเสนอข้อมูลในภาพรวมเพื่อ
ประโยชน์เชิงวิชาการเท่านัน้ 

 ท่านขายสินค้าที่มีตราบุหรี่ นานเท่าใด? 
 ท่านขายเป็นสินค้าหลักหรือเป็นสินค้ารอง 
 ท่านมีแรงจูงใจในการจัดหาสิง่ของที่มีตราบุหรี่มาวางจําหน่ายอย่างไร   เพาะเหตุใด    
 ท่านบอกได้หรือไม่ว่า   แหล่งผลิตสิ่งของที่มย่ีีห้อบุหรีม่าจากที่ใดบ้าง ?  ท่านเป็นผู้ผลิตเองหรือรับมาจําหน่าย ? 

ช่วยกรุณาอธิบายกระบวนการซื้อ  จัดหาสินค้าแก่ผู้สมัภาษณ์   
 ท่านช่วยบรรยาย ชนชาติที่มาซื้อสินค้าของท่าน และรูปแบบการซื้อของลูกค้าที่ซื้อสิ่งของที่มีย่ีห้อบุหร่ี  ใน

ประเด็นย่อย ต่อไปนี้ 
- วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าซื้อ 
- ชนิดของสิ่งของท่ีมียี่ห้อบุหร่ีที่ลูกค้าซื้อ 
-  ย่ีห้อบุหรี่ที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคือย่ีห้อใด และเพราะเหตุใด 
- จํานวนการซื้อในแต่ละครั้งของลูกค้ากลุ่มต่างๆ  

 กรณีวางขายสินค้าท่ีมียี่ห้อบุหรี่     เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเคยมาตักเตือนท่านหรือไม่ ช่วงเวลาไหนที่โดนตักเตือน    
เพราะเหตุใด  

 ท่านเคยถูกจับกรณีขายสินค้าที่มีย่ีห้อบุหรี่หรือไม่ ? และทา่นทําอย่างไรบ้างเมื่อมีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน 
 ท่านทราบถึง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ทีห่้ามจําหน่ายของที่มีย่ีห้อบุหร่ีหรือไม ่
 นอกจากท่านขายเองแล้ว ท่านสะสมสิ่งของที่มีตราบุหรี่หรือไม่ และเพราะเหตุใดถึงสะสมส่ิงของที่มีย่ีหอ้บุหรี่ 
 ท่านคิดว่าท่านยังคงขายสิ่งของบุหรี่ต่อไปอีกหรือไม่  
 ท่านคิดว่าการสะสมหรือการได้เห็นสิ่งของที่มีย่ีห้อบุหร่ีมีผลต่อการสูบบุหรี่ หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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กรณีผู้ค้าส่ง 
 ท่านจําหน่ายสิ่งของที่มีตราบุหร่ีมานานเท่าใด ?  ท่านได้มาด้วยวิธีการใด แหล่งผลิตที่ใด  และเหตุผลของ

การรับมาจําหน่ายเพ่ืออะไร   
 ท่านเคยได้รับของแจกของแถมจากบริษัทบุหรี่ ย่ีห้อใดบ้างหรือไม่    ถ้ามี   เป็นของแจกประเภทใดบ้าง 

และเหตุผลในการแจกเพ่ือวัตถุประสงค์ใด   
 ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับของแจกของแถมจากบริษัทบุหรี่ 
 ท่านนําของแจกที่บริษัทบุหรีใ่ห้มาไปแจกจา่ยยังลูกค้ารายย่อยอ่ืนๆ หรอืไม่ ลูกค้ารายย่อยของท่านได้แก่ 

ใครบ้าง เพราะเหตุใดท่านถึงนําไปแจกจ่ายยังลูกค้ารายย่อย  
 ท่านทราบถึง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ทีห่้ามจําหน่าย จ่ายแจกของทีม่ีย่ีห้อบุหร่ีหรอืไม่ 
 นอกจากท่านขายส่งบุหรี่เองแล้ว ท่านสะสมสิ่งของที่มีตราบุหรี่หรือไม่ และเพราะเหตุใดถึงสะสมส่ิงของ     

ที่มีย่ีห้อบุหรี ่
 ท่านคิดว่าท่านยังคงจําหน่ายจ่ายแจกสิ่งของบุหรี่ต่อไปอีกหรือไม่  
 ท่านคิดว่าการสะสมหรือการได้เห็นสิ่งของท่ีมีย่ีห้อบุหร่ีมผีลต่อการสูบบุหรี่ หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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