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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจแบบตดัขวาง	เพือ่ศกึษามาตรการการควบคมุยาสบูโดยสือ่ภาพค�าเตอืนบนซองบหุรี่

ขนาด	 85%	 ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของก�าลังพลกองพันนักเรียน	 โรงเรียนทหารสื่อสารปีจ�านวน	 211	 นาย	 เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติ	Chi-Square	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก	

	 ผลการวจิยัพบว่า	ระดบัความคดิเห็นเกีย่วกับมาตรการควบคมุยาสบูโดยสือ่ภาพค�าเตอืนบนซองบหุรีข่นาด	85%	ในภาพ

รวมมีผลอยู่ในระดับปานกลาง	การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากรพบว่าโรคประจ�าตัวมีความสัมพันธ์กับระดับ

การรับรู้ว่าบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ (p<0.05)	 และอายุมีความสัมพันธ์กับระดับความไม่อยากสูบหรือ

สัมผัสกลิ่นบุหรี่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.05)	รวมทั้งปัจจัยมาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	

85%	 ได้แก่	 อารมณ์กลัวต่อภาพค�าเตือน	 การรับรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพ	 การรับรู้ถึงความไม่อยากสูบหรือสัมผัสกล่ินบุหรี่	 

และการรบัรูถ้งึโอกาสเสีย่งทีจ่ะเป็นเหมอืนในภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสบูบหุรี	่ส่วนปัจจยัความคิดเหน็ต่อภาพค�าเตอืน

บนซองบุหรี่และความไม่อยากสูบบุหรี่หรือสัมผัสกลิ่นบุหรี่สามารถร่วมกันท�านายโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ 

ร้อยละ	79%	ข้อเสนอแนะ	คือ	ภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ที่แสดงให้เห็นถึงอาการแสดงของโรค	และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจาก

อันตรายที่ได้รับจากการสูบบุหรี่โดยเฉพาะภาพสูบบุหรี่ท�าให้เป็นมะเร็งปอดควรคงไว้	 และขนาดภาพค�าเตือนท่ีเพิ่มขึ้นเป็น	 85%	

ของพืน้ทีซ่องเป็นมาตรการทีม่คีวามเหมาะสมในการสร้างการรบัรูถ้งึอนัตรายของบหุรีต่่อสขุภาพและสร้างความจดจ�าภาพได้ดมีาก

ขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ได้

ค�ำส�ำคัญ :	พฤติกรรมการสูบบุหรี่,	มาตรการการควบคุมยาสูบ,	ภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	85%	

Abstract
	 This	research	is	a	cross-sectional	survey	research	and	aims	to	study	tobacco	control	measures	though	

85%	color	graphic	warning	pictures	on	smoking	behavior.	The	population	of	the	study	was	211	army	personnel	

in	military	 signal	 school.	 The	 instrument	 specially	 constructed	was	 the	 closed-ended	 questionnaires.	 The	 

statistics	 used	 to	 analyze	 data	were	 descriptive	 statistics	 of	 frequency,	 percentage,	 average	 and	 standard	 

deviation	and	Chi-Square,	coefficient	of	multiple	correlation	and	logistic	regression	analysis.
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	 The	results	showed	that	the	opinions	about	tobacco	control	measures	though	85%	color	graphic	

warning	 pictures	 effect	were	moderate	 in	 overall.	 Testing	 the	 relationship	 between	 characteristics	 of	 the	 

sample	group	found	that	having	the	underlying	disease	was	associated	statistically	significantly	(p<0.05)	with	

the	perceived	susceptibility	of	the	adverse	effect	of	cigarette	smoking.	Age	factor	was	associated	statistically	

significantly	 (p<0.05)	with	 the	 level	 of	 non-smoking	 preference.	 as	well	 as	 the	 factor	 of	 tobacco	 control	 

measures	though	85%	color	graphic	warning	pictures	include	that	emotional	fear	of	visual	warnings,	awareness	

of	the	health	effects,	recognition	of	non-smoking	preference	and	recognition	of	having	risk	to	have	the	same	

health	problem	as	shown	in	the	visual	warnings	were	associated	with	cigarette	smoking	behavior.	The	factor	

of	opinion	toward	the	visual	warnings	on	cigarette	case	and	non-smoking	preference	could	assembly	predict	

the	risk	of	having	a	chance	to	smoke	a	cigarette	at	79%.	Based	on	the	findings	of	the	study,	it	is	suggested	that	

the	visual	warnings	on	cigarette	cases	which	show	the	symptoms	of	a	disease	and	represent	the	vulnerability	

to	disease	from	cigarette	smoking,	especially	the	visual	of	cigarette	smoking	that	causes	lung	cancer	should	be	

maintained.	The	size	of	visual	warnings	which	is	escalated	to	85%	of	the	overall	cases	is	the	measure	that	is	

appropriate	 in	 creating	 awareness	 of	 the	 dangers	 of	 cigarette	 smoking	 toward	 health	 and	 creating	 better	

memorable	images	which	in	turn	affects	the	behavior	of	cigarette	smoking	cessation.

Keywords : smoking	behavior,	Tobacco	Control	Measures,	85%	color	graphic	warning	pictures	on	Cigarette	Case

บทน�ำ
	 ความสูญเสียจากการสูบบุหร่ีเป็นปัญหาระดับโลก	

เป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้ประชากรเสียชีวิตด้วย

โรคเร้ือรัง	ประเทศไทยพบว่าประชาชนเสยีชวีติด้วยโรคเรือ้รงัที่

เกิดจากการสูบบุหรี่ร ้อยละ	 12	 ของการเสียชีวิตท้ังหมด1	

ประเทศไทยได้เห็นความส�าคัญและตระหนักถึงโทษภัยของ

ยาสบูจงึได้ตรากฎหมายเพือ่ควบคมุการบรโิภคยาสบู	รวมทัง้ยงั

มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีกหลายฉบับเพื่อให้การบังคับ

ใช้กฎหมายเกดิสมัฤทธิผ์ลนอกจากน้ียงัก�าหนดนโยบายแห่งชาติ

ในการควบคุมการบรโิภคยาสบูให้สอดคล้องกบักรอบอนสุญัญา

ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก2	การเตือนถึง

พิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้รูปภาพและข้อความค�าเตือน

บนซองบหุรีย่งัเป็นมาตรการหน่ึงในกฎหมายควบคมุการบรโิภค

ยาสูบซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นสากล	ถึงการใช้ภาพค�าเตือนส�าหรับ

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่และ

ควันบุหรี่ที่น�าไปสู่การป้องกันนักสูบหน้าใหม่	การควบคุมไม่ให้

สูบบุหรี่และการท�าให้ผู้สูบบุหรี่อยากเลิกสูบบุหรี่3 

	 การขยายภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่จากเดิม	 55%	

เป็น	85%	ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยรองรับที่เพียงพอเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ที่ขยายจากเดิมว่า					

เป็นอย่างไร	ยิง่ไปกว่านัน้ยงัไม่มข้ีอมลูทีเ่พยีงพอว่าผูส้บูบหุรีจ่ะ

ได้รับอิทธิพลต่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ที่มีขนาด	85%	หรือ

ไม่	ทีผ่่านมาได้มงีานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัภาพค�าเตอืนบนซองบุหร่ี

หลายงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศผลท่ีได้

ส่วนใหญ่พบว่า	 ภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่มีผลในการลดอัตรา

การสูบบุหรี่ของผู ้ ท่ีสูบบุหรี่ลง	 อย่างไรก็ตามพบว่าการ

เปลี่ยนแปลงอัตราการสูบในแต่ละกลุ่มประชากรมีความไม่เท่า

เทียมมีความเป็นไปได้ว่า	 ความหลากหลายของกลุ่มคนใน								

ภาคส่วนต่างๆ	อาจจะมผีลท�าให้การเข้าถึงและการได้ประโยชน์

จากนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทยแตกต่างกัน4 

	 พฤติกรรมการสูบบุหรี่นับว ่าเป ็นพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก	 เมื่อสูบบุหรี่แล้วจ�าเป็นต้องสูบบุหรี่

อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าและเลกิได้ยาก	ทัง้ๆ	ทีผู่ส้บูบหุรีท่กุคน

ต่างทราบดีว่าบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้าน	 ทหารเป็น

อาชีพท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษาประเทศชาติ	 ก�าลังพลทหารทุกนาย

จึงต้องได้รับการฝึกและอบรมให้มีประสิทธิภาพหากทหาร

อ่อนแอ	 สมรรถภาพทางกายลดลง	 ความเข้มแข็งของกองทัพ

ย่อมต้องลดลงไปด้วยซ่ึงจะมผีลกระทบกระเทือนถงึประเทศชาติ

เป็นส่วนรวมดังน้ันทหารทุกนายจึงต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็ง

แรงทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา	

	 จากรายงานสถานการณ์การสบูบหุร่ีและผลงานวิจยั

ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผ่านมา	พบว่าเพศชายสูบบุหรี่
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มากกว่าเพศหญงิ	และส่วนใหญ่มกีารศกึษาในกลุม่เยาวชนหรือ

กลุ่มบคุคลทัว่ไป	ผูว้จัิยจงึมคีวามสนใจในการศึกษาผลของภาพ

ค�าเตอืนบนซองบหุร่ีในกลุม่อาชพีเฉพาะ	ซึง่ก�าลงัพลจากกองพนั

นกัเรยีน	โรงเรยีนทหารสือ่สารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	อาย	ุ18-60	

ปี	และจากการมีกฎหมายบญัญตัใิห้เพ่ิมขนาดภาพค�าเตอืนเป็น	

85%	 น้ัน	 ในการรับรู้ต่อการขยายภาพค�าเตือนจะส่งผลต่อ

ประชาชนอย่างไร	 ยังไม่มีงานวิจัยรองรับที่เพียงพอ	 จึงสนใจ

ศึกษาในกลุ่มก�าลังพลกองพันนักเรียน	 โรงเรียนทหารสื่อสาร	

เพื่อช่วยให้ทหารมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ลดลงส่งผลให้มี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองและการ

ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ	 ผลการศึกษาที่ได้จะเป็น

ประโยชน์ส�าหรบัการควบคมุการสบูบหุรี	่การรณรงค์การไม่สบู

บหุร่ีในหน่วยทหาร	และการพฒันารปูแบบภาพค�าเตือนบนซอง

บุหรี่ให้มีประสิทธิภาพในระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ 

การควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	 85%									

ของก�าลังพลกองพันนักเรียน	โรงเรียนทหารสื่อสาร

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

ประชากรกับมาตรการการควบคุมยาสูบโดยส่ือภาพค�าเตือน						

บนซองบุหรี่ขนาด	85%

	 3.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความ									

คิดเห็นเก่ียวกับภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	 85%	 ปัจจัย							

การเปิดรับข่าวสารกับมาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพ

ค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	85%

	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลของ

มาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่

ขนาด	85%	กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

	 5.	 เพื่อท�านายผลของมาตรการการควบคุมยาสูบ

โดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	 85%	 ต่อพฤติกรรม 

การสูบบุหรี่

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

           ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม

คุณลักษณะประชากร

อายุ	ระดับการศึกษา	ระดับชั้นยศ	

โรคประจ�าตัว	รายได้ต่อเดือน

การเปิดรับข่าวสาร

ผลของมาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพ											

ค�าเตือนบนซองบุหรี่	ขนาด	85%

อำรมณ์

-	 อารมณ์ด้านลบ	 ได้แก่	 อารมณ์กลัว	 อารมณ์														

ห่อเหี่ยวใจ/หดหู่	และอารมณ์ขยะแขยง	

กำรรับรู้ด้ำนสุขภำพ

-	 การรับรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพ	

-	 การรับรู้ถึงความไม่อยากสูบหรือสัมผัสกลิ่นบุหรี่	

-	 การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเหมือนในภาพ

พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบตัดขวาง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ	 ก�าลังพลกองพัน

นักเรียน	โรงเรียนทหารสื่อสารปี	พ.ศ.2558	จ�านวน	655	นาย	

แบ่งเป็น	 4	 กองร้อย	 ได้แก่	 กองบังคับการจ�านวน	 35	 นาย												

กองร้อยนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน	 จ�านวน 

450	นาย	กองร้อยนักเรียนนายสิบ	จ�านวน	146	นาย	กองร้อย

บริการและหมวดเสนารักษ์จ�านวน	 24	 นาย	 ค�านวณหา 

ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรเพื่อประมาณสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	192	คน	และส�ารองกลุ่มตัวอย่างเพื่อกันความผิดพลาด

ไว้	10%	จะได้จ�านวนเท่ากบั	19	คนรวมเป็นกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้	

211	คน

 

กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
	 ค�านวณสัดส่วนกลุ ่มตัวอย่างในแต่ละสายบังคับ

บัญชาได้แก่	กองบังคับการจ�านวน,	กองร้อยนายทหารนักเรียน

และนายสบินกัเรยีน,	กองร้อยนกัเรยีนนายสบิ,	กองร้อยบรกิาร

และหมวดเสนารักษ์	 จากขนาดประชากรซึ่งมีจ�านวนไม่เท่ากัน

เมื่อได้สัดส่วนแล้ว	 ท�าการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 

random	 sampling)	 โดยการเลือกตัวอย่างแบบไม่แทนที่	

(Simple	without	replacement)	ด้วยการน�ารายชือ่ก�าลงัพล	

กองพันนักเรียน	โรงเรียนทหารสื่อสาร	มาท�าการจับฉลากตาม

สัดส่วนที่ค�านวณได้ในแต่ละสายบังคับบัญชาให้ได้ตามจ�านวน

ที่ต้องการ	แล้วท�าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	211	คน

เกณฑ์กำรคัดเข้ำ 
	 ก�าลังพลเพศชายท่ีอยู ่ภายใต้การบังคับบัญชา

ของกองพันนักเรียน	 โรงเรียนทหารสื่อสาร	 สมัครใจตอบ

แบบสอบถามและเป็นผู้ที่สามารถ	อ่าน	เขียน	ภาษาไทยได้

เกณฑ์กำรคัดออก 
	 ผู้เข้าร่วมวิจัยอยู่ระหว่างการลาไม่ปฏิบัติหน้าที่	

เครื่องมือในกำรวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นแบบสอบถามปลายปิด	

ประกอบด้วยเนื้อหาของค�าถามโดยแบ่งเนื้อหาของค�าถาม							

ออกเป็น	5	ส่วน	ดังต่อไปนี้

	 ส่วนที่	 1	ค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากรของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	อายุ	ระดับการศึกษา	ระดับชั้นยศ	

รายได้ต่อเดือน	เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ	

	 ส่วนที่	2	ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม	โดยถามเก่ียวกบัประสบการณ์การสบูบหุรี	่

และความถีข่องการสบูบหุรี	่โดยดดัแปลงมาจากเครือ่งมอื	แบบ

คัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา	 สูบบุหรี่และใช้สารเสพติด											

(	The	Alcohol,	Smoking	and	Substance	Involvement	

Screening	 Test:	 ASSIST)	 เป็นคู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาล

ปฐมภูมิ	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีตีพิมพ์โดยองค์การอนามัยโลก															

ปี	20105

	 ส่วนที่	3	ค�าถามเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมยาสูบ	

การเปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบนซองบุหร่ีและความคิดเห็น	

ที่มีต ่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	 85%	 ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	

	 ส ่วนท่ี	 4	 ค�าถามเก่ียวกับอารมณ์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 หลังจากการดู/เห็นภาพค�าเตือนบนซองบุหร่ี

ขนาด	 85%	 โดยน�าค�าคุณศัพท์การวัดอารมณ์จากการแบ่ง

ประเภทอารมณ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ของ	Plutchik6

	 ส่วนที่	 5	 ค�าถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสุขภาพของ							

ผู ้ตอบแบบสอบถาม	 หลังจากการดู/เห็นภาพค�าเตือนบน												

ซองบหุรีไ่ด้แก่	การรบัรูถ้งึผลกระทบต่อสขุภาพ	การรบัรูถ้งึความ

ไม่อยากสูบหรือสัมผัสกลิ่นบุหรี่	

กำรรับรู้ถึงโอกำสเสี่ยงที่จะเป็นเหมือนในภำพ
	 แบบสอบถามนี้ได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรง

โดยผู ้ทรงคุณวุฒิได ้แก่	 อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ

วิทยานิพนธ์	2	ท่าน	เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	

ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้	 และน�าไปท�าการทดสอบเพื่อ

ตรวจสอบความสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัเนือ้หา	ตลอดจนความยาก

ง่าย	และความเข้าใจในภาษาทีใ่ช้	โดยน�าไปทดสอบกบัก�าลังพล

กองการสือ่สารและกองคลงัสือ่สารกรมการทหารส่ือสารจ�านวน	

30	 นาย	 น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นตามสูตร								

ของ	Cronbach’s	ได้ค่าความเชื่อมั่น	=	0.90

กำรพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ำง
	 การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ 	 คณะสาธารณสุขศาสตร 	์

มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว	 เอกสารรับรองโครงการวิจัยเลขที่	
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MUPH	2015-077	เมื่อผ่านการรับรองแล้ว	จึงด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยจัดท�าหนังสือถึงผู ้บัญชาการโรงเรียนทหาร

สื่อสาร	กรมการทหารสื่อสาร	ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล	

พร้อมส่งโครงร่างวิจัยและเครื่องมือวิจัย	เพื่อชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย	 หลังจากนั้นผู้วิจัย	 เมื่อได้รับ

การอนุมัติจากแล้ว	 ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือในการด�าเนิน

การวิจยักับผูบ้งัคับบญัชากองพนันกัเรียน	โรงเรยีนทหารสือ่สาร	

ชีแ้จงวัตถปุระสงค์	รายละเอยีดการพทิกัสทิธ์ขัน้ตอนในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู	โดยผู้วจัิยก�าหนดเวลารบัแบบสอบถามคนืภายใน	

2	 สัปดาห์หลังแจกแบบสอบถาม	 เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบ

แบบสอบถามเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืนกองพันนักเรียน	 จากนั้นผู้

วิจัยมารับแบบสอบถามคืนจากกองพันนักเรียนด้วยตนเอง	

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 คือสถิติเชิงพรรณนา	 โดย

การแจกแจงความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	และสถติิ	Chi-Square,	สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู	

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งอารมณ์ของผู้สูบ

บุหรี่หลังจากได้ดู/เห็นภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่	 การรับรู้ด้าน

สขุภาพต่อภาพค�าเตือนบนซองบหุรี	่และพฤตกิรรมการสบูบุหรี่

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	 วิเคราะห์อ�านาจท�านายประสิทธิผล

ของภาพค�าเตอืนบนซองบหุรีข่นาด	85%	จากพฤตกิรรมการสบู

บุหรี่โดยการใช้ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

ผลกำรศึกษำ
	 คุณลักษณะประชากรและพฤติกรรมการสูบบุหรี่	

กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง	 18-60	 ปี	 ส่วนใหญ่เป็นก�าลังพลที่

มีอายุระหว่าง	18-25	ปี	(ร้อยละ	55.9)	ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 คิดเป็นร้อยละ	 56.4	 ส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนทหารร้อยละ	 33.6	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรค

ประจ�าตัว	มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ	34.6	ที่ยังสูบบุหรี่	และร้อยละ	

19.0	เคยสบูบหุรีแ่ต่เลกิแล้ว	นอกนัน้ไม่เคยสบูบุหรีร้่อยละ	46.4	

ความคิดเห็นต่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	85%	และการ

เปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่

	 กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า	การสร้างค่านิยมใหม่ที่

ไม่สบูบหุรีเ่ป็นมาตรการทีส่่งผลต่อการลดจ�านวนผูส้บูบหุรีม่าก

ที่สุดร้อยละ	30.3	รองลงมาคือ	การขึ้นภาษีบุหรี่หรือยาสูบ	การ

ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ	ตามล�าดับ	ขณะที่ห้ามโฆษณาบุหรี่

หรือยาสูบตามสื่อต่างๆ	 และการมีภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่								

ส่งผลต่อการลดจ�านวนผูสู้บบหุรีใ่นล�าดบัน้อยสดุ	อย่างไรกต็าม

พบว่าระดบัความคดิเหน็เกีย่วกับภาพค�าเตอืนบนซองบุหรีข่นาด	

85%ในภาพรวมมีผลอยู่ในระดับปานกลาง	 นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่างร้อยละ	 67.3	 และร้อยละ	 14.2	 มีความคิดเห็นว่า

ประโยชน์มากท่ีสุดของภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่คือ	 ท�าให้ได้รู้

ถึงผลเสียและท�าให้ไม่คิดจะเริ่มสูบตามล�าดับ	 ส�าหรับความน่า

เช่ือถือของภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	68.7	

มคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามน่าเชือ่ถอื	และภาพค�าเตอืนบนซองบหุรี่

ท่ีมกีารขยายขนาดจากเดมิมาเป็นขนาด	85%	กลุม่ตวัอย่างส่วน

ใหญ่	ร้อยละ	55.5	มีความคิดเห็นว่าท�าให้รับรู้ถึงอันตรายจาก

การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น	

	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบน

ซองบุหรี่	การจดจ�าข้อมูลจากภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ได้	การ

จดจ�าข้อความค�าเตือนบนซองบุหรี่ได้อยู่ในระดับมากที่สุด	โดย

เฉพาะการได้เหน็ภาพค�าเตอืนบนซองบหุรี	่และการได้รบัความ

รู้เรื่องโทษของบุหร่ีจากภาพค�าเตือนบนซองบุหร่ี	 เป็นประเด็น

ที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่						

ในระดับมากกว่าประเด็นอื่นๆ	

	 มาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบน

ซองบุหรีต่่อระดบัอารมณ์และการรบัรูด้้านสขุภาพ	เมือ่เหน็ภาพ

ค�าเตือนบนซองบุหรี่

	 จากการศึกษาพบว่าภาพสูบบุหรี่ที่ท�าให้เป็นมะเร็ง

ปอดเป็นภาพทีม่ผีลต่ออารมณ์เชงิลบมากทีส่ดุ	โดยเป็นภาพทีม่ี

ผลต่ออารมณ์กลวัมากทีส่ดุ	และภาพโปรดงดสบูบหุรีใ่นบ้านเป็น

ภาพท่ีมีผลต่ออารมณ์กลัวน้อย	 รวมท้ังพบว่าภาพค�าเตือนบน

ซองบุหรี่มีผลต่อการรับรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางถึง

มาก	 ทั้งนี้ภาพบุหรี่ท�าให้เป็นมะเร็งปอด	 ภาพสูบบุหร่ีท�าให้

ทรมานจนตายจากถุงลมพอง	ภาพสูบบุหรี่ท�าให้เป็นมะเร็งช่อง

ปาก	และภาพสบูแล้วปากเหมน็บุหรีเ่ป็นภาพท�าให้มรีะดบัความ

ไม่อยากสูบหรือสัมผัสควันบุหรี่ในระดับสูง	ตามล�าดับ

	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากร	 กับ

มาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่

ขนาด	85%
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	 จากการทดสอบความสัมพันธ ์ระหว ่างป ัจจัย

คุณลักษณะประชากรพบว่าการมีโรคประจ�าตัวมีความสัมพันธ์

กับระดับการรับรู ้ว่าบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีนัย				

ส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	 และปัจจัยอายุมีความสัมพันธ์กับ

ระดับความไม่อยากสูบหรือสัมผัสกลิ่นบุหรี่อย่างมีนัยส�าคัญ					

ทางสถิติ	(p<0.05)

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร	 กับ

มาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่

ขนาด	85%

	 การเปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	

85%	พบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับอารมณ์กลัว	อารมณ์หดหู่	

อารมณ์ขยะแขยง	 และอารมณ์เฉยโดยรวมในระดับปานกลาง	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.01)	กล่าวคือ	อารมณ์ของกลุ่ม

ตวัอย่างทีม่ต่ีอภาพค�าเตือนบนซองบหุรีม่คีวามส�าคญัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติกับการเปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบนซองบุหรี	่

และการเปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	 85%	

พบว่ามคีวามสมัพันธ์กับระดับการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพ	การ

รบัรูค้วามรนุแรงต่ออันตรายจากการสบูบุหรีแ่ละการรบัรูโ้อกาส

เสี่ยงต่ออันตรายจากการสูบบุหรี่โดยรวมในระดับปานกลาง	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.01)	 กล่าวคือ	 การรับรู้ด้าน

สขุภาพของกลุม่ตัวอย่างทีม่ต่ีอภาพค�าเตือนบนซองบหุรีม่คีวาม

ส�าคัญอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับการเปิดรับข่าวสารภาพค�า

เตือนบนซองบุหรี่	

	 ความสมัพนัธ์ระหว่างมาตรการควบคมุยาสบูโดยสือ่

ภาพค�าเตอืนบนซองบหุรีข่นาด	85%	กบัพฤตกิรรมการสบูบหุรี่

	 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการการ

ควบคุมยาสูบ	 ได้แก่	 การเปิดรับข่าวสารภาพค�าเตือนบนซอง

บหุรีแ่ละผลของมาตรการควบคมุยาสบูต่ออารมณ์และการรบัรู้

ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่พบว่า	ปัจจัยอารมณ์กลัว

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ	ิ(p<0.01)	และปัจจยัการรบัรูผ้ลกระทบต่อสขุภาพ	การรบั

รูโ้อกาสเสีย่งต่ออนัตรายจากการสบูบหุรี	่ความไม่อยากสบูบหุรี่

หรือสัมผัสบุหรี่	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่	

	 การวิเคราะห์ความสามารถในการท�านาย	 ผลของ

มาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่

ขนาด	85%	กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

	 ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ท�านายผลของมาตรการ

การควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ขนาด	 85%	

กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่	ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

Binary	Logistic	Regression	พบว่าตวัแปรทีท่�านายพฤติกรรม

การสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างได้ดีท่ีสุดคือ	 ปัจจัยความไม่อยาก

สูบบุหรี่หรือสัมผัสบุหรี่	 สามารถท�านายได้จากสมการกลุ่มตัว

อย่าโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความไม่อยากสูบบุหรี่หรือสัมผัสบุหรี่

ในระดับสูง	จะมีโอกาสที่มีพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่ได้ร้อยละ	79

กำรอภิปรำยผล
	 จากการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างมอีตัราการสูบบหุรี่

ร้อยละ	 27.4	 ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยในระดับ

ประเทศในปี	 2557	 มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก	 17.8	 ปี	

เท่ากับอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบในระดับประเทศในปี	 2557	 ระดับ							

ชั้นยศประทวนมีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด	 ร้อยละ	 38-42								

การสร้างค่านิยมใหม่ท่ีไม่สูบบุรี่เป็นมาตรการที่กลุ่มตัวอย่าง					

เหน็ว่าส่งผลต่อการลดจ�านวนผูส้บูบหุรีม่ากทีส่ดุ	และการมภีาพ

ค�าเตือนบนซองบุหรี่ส่งผลต่อการลดจ�านวนผู้สูบบุหร่ีในล�าดับ

น้อยสุด	 แต่ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า	 25	 ปี	 มีความ

เหน็ว่าภาพค�าเตือนบนซองบุหรีส่่งผลต่อการลดจ�านวนผูส้บูบหุรี่

มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ	 และในด้านประโยชน์ของภาพค�าเตือน

บนซองบุหรี่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า	 ท�าให้ได้รู้ถึงผลเสีย

ของการสูบบุหรี่และท�าให้ไม่คิดเริ่มสูบมีประโยชน์มากที่สุด		

ส่วนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อภาพค�าเตือนบนซองบุหร่ีของ

กลุ่มตัวอย่างพบว่า	มีพฤติกรรมการน�าข้อมูลเรื่องโทษของบุหรี่

จากภาพค�าเตือนไปบอกต่อคนรอบข้างมากที่สุด	 รวมทั้งภาพ	

ค�าเตือนบนซองบุหรี่ที่มีการขยายขนาดจากเดิมมาเป ็น														

ขนาด	 85%	 ท�าให้รับรู ้ถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น	

สอดคล้องกับการศึกษาของพรรณราย	 เจริญชาตรี7	 และ 

ธนนันทน์	 วรรณศิโรรัตน์8	 ท่ีพบว่า	 ภาพค�าเตือนบนซองบุหรี	่						

ทีม่ขีนาดใหญ่มคีวามสมัพนัธต่์อการเพิ่มความตัง้ใจเลกิสบูบหุรี่

จนเลิกได้ในที่สุด

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดอารมณ์ด้านลบต่อภาพ							

ค�าเตอืนบนซองบุหรี	่ซึง่ภาพค�าเตือนท่ีเป็นภาพจรงิของการเกดิ

โรค	 หรือภาพที่แสดงถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดการเสียชีวิตหาก									

ยังมีพฤติกรรมท่ีสูบบุหรี่ต่อไป	 อาทิเช่น	 ภาพค�าเตือนสูบบุหร่ี

ท�าให้เป็นมะเรง็ปอด	ภาพค�าเตอืนสบูบหุรีท่�าให้เส้นเลอืดสมอง

แตก	ภาพค�าเตือนสูบบุหร่ีท�าให้เป็นมะเรง็ช่องปาก	ภาพดงักล่าว

เป็นภาพค�าเตอืนบนซองบหุรีท่ีม่ค่ีาเฉลีย่อารมณ์ด้านลบสงูทีส่ดุ

จาก	 10	 ภาพ	 ซึ่งผลกระทบของภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ต่อ

อารมณ์ด้านลบของกลุ่มตัวอย่างนี้	สอดคล้องกับการศึกษาของ

พรรณราย	เจริญชาตรี7,8	ได้ศึกษาผลของภาพค�าเตือน	บนซอง
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บุหรี่	ทั้ง	6	แบบต่อการรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง	ความ

กลัวและความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ	15	ปีขึ้น

ไป	ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ที่ไม่สูบบุหรี่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อ

อันตราย	จากการสูบบุหรี่สูงที่สุดทุกภาพ	โดยกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่

มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงสูงที่สุด	 ต่อภาพควันบุหรี่ท�าให้

เกิดมะเร็งปอด	 ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการ

ป้องกันโรคของโรเจอร์9,10,11	 ที่กล่าวไว้ว่าเมื่อบุคคลมีการรับรู	้

ความรุนแรง	และรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเป็นโรคสงูจะหลกีเลีย่ง

พฤติกรรมที่ท�าให้เกิดโรคเหล่านั้น	และจากการท�านายปัจจัยที่

มผีลต่อพฤตกิรรมการสบูบหุรีพ่บว่า	ระดับความไม่อยากสบูบหุรี่

หรือสัมผัสบุหรี่สามารถท�านายโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรม

การสูบบุหรี่ได้ร้อยละ	79	กล่าวคือ	ความไม่อยากสูบบุหรี่หรือ

สัมผัสบุหรี่ในระดับที่สูงจะมีโอกาสต่อพฤติกรรมไม่สูบบุหร่ี									

ได้ร้อยละ	 79	 ดังนั้นภาพค�าเตือนที่มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น	 85%								

ของพื้นที่ซองเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมในการสร้างการ

รับรู้ถึงอันตรายของบุหร่ีต่อสุขภาพ	 สร้างความจดจ�าภาพได้ดี

มากขึ้น	 ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูบ

บุหรี่และอาจส่งผลให้มีพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ท่ียังคง					

สูบบุหรี่ได้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ขนาดภาพค�าเตือนที่เพิ่มขึ้นเป็น	85%	ของพื้นที่

ซอง	 เป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมในการสร้างการรับรู้ถึง

อันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและสร้างความจดจ�าภาพได้ดีมาก

ขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ได้

	 2.	 การเลือกใช้ภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่ที่แสดงให้

เห็นถึงอาการแสดงของโรคที่เกิดขึ้นจริงจากการสูบบุหรี่	 มีผล

ต่อการรับรู ้ถึงความรุนแรง	 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจาก

อนัตรายทีไ่ด้รบัจากการสบูบหุรีห่รอืได้รบัควนับหุรี	่และการเกดิ

อารมณ์กลวั	ดงัน้ันการเลอืกภาพจึงควรเน้นภาพทีเ่หน็แล้วเข้าใจ

ได้ทันที	เช่นภาพอาการของโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัว

	 3.	 ควรเปลี่ยนภาพที่มีประสิทธิภาพต�่า	ได้แก่	ภาพ	

โปรดงดสูบุหรี่ในบ้านเนื่องจากเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกว่าเป็น

เรื่องท่ีไกลตัว	 และไม่สื่อความหมายต่อการรับรู้ถึงผลกระทบ						

ต่อสุขภาพได้ชัดเจน

	 4.	 มาตรการใช้ภาพค�าเตอืนบนซองบหุรีจ่�าเป็นต้อง

ควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ	เช่นการรณรงค์และการให้สุขศึกษา	

รวมทั้งการสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่	 เพ่ือน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ	

	 5.	 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้								

และให้สขุศกึษาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาพทีไ่ม่ได้

มีการสื่อสารตรง	 แต่ต้องให้มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของ

บุหรี่	 เช่น	 ผลกระทบของควันบุหรี่ต่อเด็ก	 ควันบุหรี่มือสอง	

เป็นต้น

	 6.	 ภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่มีผลต่อการรับรู้ความ

รนุแรง	โอกาสเสีย่ง	และความกลวัของผูไ้ม่สบูบุหรีส่งูกว่าผูท้ีส่บู

บุหร่ี	 ดังนั้น	 จึงควรหามาตรการอื่นที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไป

ด้วยกับการมีภาพค�าเตือนขนาดใหญ่	 โดยเฉพาะประเด็นการ

สร้างค่านิยมใหม่ท่ีไม่สูบบุรี่	 ด้านมาตรการการขึ้นภาษีบุหรี่	

เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 การวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของภาพค�าเตือน						

บนซองบุหรี่	 ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 เป็นระยะๆ	 ท้ังนี้								

เพราะภาพค�าเตือนบนซองบุหรี่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งแล้วอาจ		

สร้างให้เกิดความเคยชิน	 และเพื่อให้ประเมินถึงประสิทธิผล							

ของภาพค�าเตือน	 การเลือกใช้ภาพท่ีเหมาะสม	 ให้ครอบคลุม	

กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

	 2.	 งานวจิยันีเ้ป็นงานวจัิยเชิงปรมิาณ	ดงันัน้งานวิจัย

ในอนาคตควรศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย	 เพื่อหา

สาเหตุของการสูบบุหรี่	 หรือปัจจัยที่ท�าให้เลิกสูบบุหร่ีได้อย่าง

ละเอียดขึ้น	 เพื่อน�าแนวทางที่ได้ไปปรับใช้เป็นมาตรการในการ

รณรงค์การลดละ	เลิกการสูบบุหรี่อย่ามีประสิทธิภาพต่อไปได้

	 3.	 ควรวิจัยเชิงลึกเพื่อศึกษาความต้องการของ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในประเด็นการออกแบบภาพค�าเตือนบน

ซองบุหรี่โดยใช้ภาพค�าเตือนท่ีมีความน่ากลัว	 กับการออกแบบ

ภาพค�าเตือนที่มีลักษณะพื้นซึ่ ง เป ็นแบบซองมาตรฐาน																

(Plain	 Packaging)	 ที่อาจท�าให้ลดความดึงดูด	 เกิดความรู้สึก	

ว่าไม่ทันสมัย	 ไม่มีรสนิยม	 และดูไม่น่าใช้	 เพื่อน�าแนวทางท่ีได	้

มาปรับปรุงรูปแบบการใช้ภาพค�าเตือนบนซองบุหร่ีให้มี

ประสิทธิภาพต่อกลุ่มเป้าหมายต่อ
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