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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภค
ยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลน ในภาพ
รวม ดานการโฆษณาออนไลน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรงออนไลน ดานการสงเสริมการ
ขายออนไลน และดานการใชสอ่ื บุคคลอยูใ นระดับมาก นักศึกษาทีม่ อี ายุ และระดับชัน้ ตางกันมีการเปดรับการ
สือ่ สารการตลาดเพือ่ สังคมดานการบริโภคยาสูบผานสือ่ สังคมออนไลนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
สวนเพศไมพบความแตกตาง การเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคม
ออนไลนมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการเลิกบริโภคยาสูบและพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม; การบริโภคยาสูบ; สื่อสังคมออนไลน
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Abstract
This research aimed at study the acceptance of social marketing communications
on tobacco consumption through social media of Ramkhamhaeng University students.
Findings are as follows Ramkhamhaeng University students have generally accepted social
marketing communications on tobacco consumption through social media including online
advertising, public relations, online direct marketing, online promotion and the use of
personal media and the evaluation is statistically significant at a high level. The students with
different ages and different years had generally accepted social marketing communications
on tobacco consumption through social media was statistically significant at level .05. Sex
section did not find the difference. The acceptance of social marketing communications
on tobacco consumption through social media of Ramkhamhaeng University students was
relevant to the intention to quit tobacco and tobacco consumption habit the students and
the evaluation is statistically significant at level .05.
Keywords: Social marketing communications; Tobacco consumption; Social media
บทนํา
ยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพที่สามารถปองกันได หากไมสามารถปองกันได จะกอใหเกิดผลก
ระทบทั้งดานสุขภาพทําใหเกิดทั้งโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ ผลกระทบทางสังคมโดยเฉพาะตอเยาวชน และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ (ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ, 2555, หนา 1-3) รายงาน
สถานการณทั่วโลกประมาณการวาจะมีเยาวชนสูบบุหรี่ถึง 150 ลานคน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ในกลุมวัยรุนหญิงซึ่งสวนใหญของผูสูบบุหรี่จะสูบบุหรี่กอนอายุ 18 ป และครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่จะเสียชีวิต
กอนวัยอันควร หากรูปแบบดังกลาวนี้ยังคงดําเนินตอไป ทํานายไดวาจะมีเด็กและเยาวชนจํานวนถึง 250
ลานคนทั่วโลกที่จะเสี่ยงชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่ และสวนใหญจะเกิดขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนา (ประ
เวช ตันติพิวัฒนสกุล, สตรีรัตน รุจิรชาคร และไอยรดา มารีอัมมัน, 2556, หนา 23) ทั้งนี้บุหรี่ยังเปนสาร
เสพติดชนิดแรกที่วัยรุนเสพ และเปนสื่อนําไปสูการติดสารเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่รายแรงกวา เชน สุรา เฮโรอีน
กัญชา ยาบา เปนตน
ป จ จุ บั น มี แ นวคิ ด ต า ง ๆ สํ า หรั บ การแผนรณรงค ใ นการเปลี่ ย นแปลงสั ง คมให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีการใชกลยุทธทางการตลาดนํามาใชในแผนรณรงคการวางแผนครอบครัว
แผนรณรงคการดูแลสุขภาพ แผนรณรงคการเลิกสูบบุหรี่ แผนรณรงคการเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
28

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 2 No. 2 July - December 2018
ISSN 2651 - 1800

เปนตน ซึ่งทําใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ โดยผานการแกไขปญหาหลัก ๆ โดยใช
การตลาดและจะทําใหประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น (ชลลดา ตันติกิตติชัย, 2555, หนา 7) ประกอบ
กับในปจจุบันเขาสูสังคมสารสนเทศ อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน การใชสื่อออนไลนถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่ไดรับความนิยมการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวติ และ
คานิยมของเยาวชนที่มีพฤติกรรมแตกยอยหลายแบบ ดังนั้น เพื่อใหการสื่อสารเขาถึงกลุมคนรุนใหมและ
เพื่อใหเกิดการใชเทคโนโลยีในดานที่เปนคุณประโยชน แผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จึงจําเปนตอง
แสวงหาโอกาสและรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จะกอใหเกิดแบบแผนการบริโภคสื่อที่ตอเนื่อง
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2553, หนา 36) การสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีใหแก
เยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะกลายเปนแรงงานที่มีคุณภาพ
ระดับสูงของประเทศ จัดไดวาเปนภารกิจหลักที่สําคัญควบคูไปกับการพัฒนาความรูความเขาใจทางวิชาการ
และมีคุณภาพที่ดี
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงเป น หนึ่ ง ในสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นํ า ของประเทศไทย และมี ชื่ อ
เสี ย งในด า นรั ฐ ศาสตร และนิ ติ ศ าสตร ป จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษาจากทั่ ว ประเทศมาเข า เรี ย นเป น จํ า นวน
มาก ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคนล ว นมี พ ฤติ ก รรมแตกต า งกั น ออกไป แน น อนว า หนึ่ ง ในพฤติ ก รรมของ
นักศึกษาจํานวนไมนอยลวนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการบริโภคยาสูบ..กรณีของนักศึกษาคณะนิติศาสตร
และคณะรั ฐ ศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง..เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณนั ก ศึ ก ษาจํ า นวนมากทั้ ง นั ก ศึ ก ษา
ชายและนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ประกอบกั บ มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ลี ย นแบบ ทํ า ให มี ก ารพบเห็ น การบริ โ ภคยาสู บ
ในบริ เ วณทั้ ง สองคณะมากกว า บริ เ วณอื่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อย า งไรก็ ดี ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง
สํานักอธิการบดี, กองกิจการนักศึกษา (2559, หนา 1) ไดจัดทําโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การงดสู บ บุ ห รี่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงแล ว ผู วิ จั ย จึ ง สนใจว า
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองคณะซึ่ ง เป น ผู ที่ เ รี ย นวิ ช าเกี่ ย วกั บ กฎหมายเป น ผู มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บ
ข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ เป น อย า งดี จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคยาสู บ หรื อ ไม อ ย า งไร
ประกอบกับปจจุบันมีการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนเพิ่ม
มากขึ้น ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการ
บริโภคยาสูบ ผานสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และเพื่อเปนประโยชนในทั้งตอ
วงวิชาการและวงการวิชาชีพในการนําการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมในรูปแบบออนไลนไปประยุกตใชใน
การลดการบริโภคยาสูบของนักศึกษามหาวิทยาลัยตอไป รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําขอมูลสวนนี้ไป
พัฒนา ชองทางการสื่อสารในสื่อออนไลนเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคม
ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่อเปรียบเทียบการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อ
สังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบ
ผานสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีผลตอการบริโภคยาสูบ
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีการเปดรับ
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน
2. การเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความสัมพันธกับการบริโภคยาสูบ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติคณะนิติศาสตรและคณะ
รัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
จํานวนทั้งสิ้น 101,246 คน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
(สวป.), ฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา, 2560, หนา 1-1)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติคณะนิติศาสตรและ
คณะรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 ไดจากการสุมกลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 400 คนโดยกําหนดคาความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดกําหนดใหมีคา .05 โดยสูตรของ Yamane (อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ,
2551, หนา 285) จากนั้นจึงใชวิธีสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota sampling) จากนักศึกษา
2 คณะ คณะละ 200 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับชั้นป
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables)
2.1 การเป ด รั บ การสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คมด า นการบริ โ ภคยาสู บ ผ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการโฆษณาออนไลน
(2) ดานการประชาสัมพันธ (3) ดานการสงเสริมการขายออนไลน (4) ดานการตลาดทางตรงออนไลน (5)
ดานการใชสื่อบุคคล
2.2 การบริโภคยาสูบ ประกอบดวย ความตั้งใจในการเลิกบริโภคยาสูบ และพฤติกรรม ในการ
บริโภคยาสูบ
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผาน
สื่อสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 5 ดาน ไดแก (1) ดานการโฆษณาออนไลน (2) ดาน
การประชาสัมพันธออนไลน (3) ดานการสงเสริมการขายออนไลน (4) ดานการตลาดทางตรงออนไลน และ
(5) ดานการใชสื่อบุคคล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพและภาคีเครือขายสามารถนําผลการวิจัย
ไปใชในการปรับปรุงแผนงานกลยุทธการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายเพื่อตอบ
สนองความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด
2. ทําใหเกิดประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพและภาคีเครือขาย
สามารถนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาและเปนแนวทางในการปรับปรุง รูปแบบการโฆษณาออนไลน
การประชาสัมพันธออนไลน การตลาดทางตรงออนไลน การสงเสริมการขายออนไลน..และการใชสื่อบุคคล
ออนไลน ในการลดการบริโภคยาสูบและสรางเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพเหมาะกับความตองการของผู
บริโภคมากขึ้น
3. เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของตอ
ไป
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การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดาน
การบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับยาสูบ การบริโภคยาสูบ หมายถึง การบริโภคผลิตภัณฑยาสูบทั้งชนิดมีควัน
(Smoking tobacco use) เชน บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่มวนเอง ซิการ ไปป บารากู เปนตน และชนิดไมมีควัน
(Smokeless tobacco) ไดแก การนํายาเสนมาสูด ดม อม เคี้ยว เชน การรับประทานหมากพลูที่มีสวนผสม
ของยาเสน การสูดยานัตถุที่มีสวนผสมของยาสูบ การอม/จุก/เคี้ยวยาเสน เปนตน ดังนั้น เมื่อกลาวคือ คําวา
การสูบบุหรี่ จึงครอบคลุมเฉพาะการบริโภคยาสูบชนิดมีควัน และในบางครั้งก็ครอบคลุมเฉพาะการสูบบุหรี่
ซิกาแรตเทานั้น (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, กลุมพัฒนาวิชาการ, 2559, หนา 1)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม การตลาดเพื่อสังคมเปนการประยุกตใชความคิดทางการ
ตลาดและเครื่องมือการตลาดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมยังชวยใหทองถิ่นหรือประเทศที่กําลังพัฒนา
ไดตอบสนองความตองการพื้นฐานของตัวเองซึ่งเปนหลักพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจตอไป การเผยแพร
กระจายขอมูลการตลาดเพื่อสังคมเปนแนวความคิดที่ใชการตลาดเปนเครื่องมือชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับพฤติกรรมตอเนื่องโดยใชหลักเกณฑ และกลยุทธทางการตลาดเชนเดียว
กับการตลาดดั้งเดิม คือ มีการวิจัยตลาดและผูบริโภคเพื่อคนหาขอมูลที่สําคัญมาเปนพื้นฐานในการวางแผน
การนําแนวความคิดการอิงผูบริโภคเปนหลักใชการแบงสวนตลาดใหเล็กลงเพื่อความสะดวกในการวางแผน
แตละแผนใหเหมาะสมและเปนทีต่ อ งการ การใชเครือ่ งมือทีเ่ ปนสวนผสมในการสงเสริมสินคาทุกตัวนํามาผสม
ผสานอยางเหมาะสม การใหความสะดวกสบายตอกลุม เปาหมายใหมากทีส่ ดุ การใชตวั กระตุน ทีเ่ ปนสิง่ ลอใจให
เกิดการกระทํารวมถึงการดําเนินงานอยางเปนระบบเปนขัน้ ตอนซึง่ ทําใหงา ยตอการควบคุมและเปลีย่ นแปลง
แผนเมือ่ จําเปนซึง่ อาจกลาวไดวา การตลาดเพือ่ สังคมถือเปนแนวความคิดหนึง่ ทีน่ า จะนํามาใชเพือ่ พัฒนาสังคม
และประเทศชาติไปในทิศทางที่เราตองการโดยผานทางการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับตาง ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน การตลาดออนไลน หมายถึง การสื่อสารการตลาดโดยอาศัย
อินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการสื่อสารซึ่งประกอบดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง
การสงเสริมการขายและการใชสื่อบุคคลเพื่อนําไปสูการลดการบริโภคยาสูบของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ชลลดา ตันติกิตติชัย (2555) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการ
ตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา (1) รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการ
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่ใชมากที่สุด คือ การ
ประชาสัมพันธออนไลน (2) อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 4 ตัวแปร ไดแก การ
โฆษณาออนไลนผานเครือขายสังคมออนไลน การสงเสริมการขายออนไลนผานของแถม การใชสื่อบุคคล
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ออนไลนผานการนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุน และการใชบุคคลใกลชิด (3) ความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอรูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา ควรทําการโฆษณาให
หลากหลายและครอบคลุมกับทุกกิจกรรมของการรณรงคโครงการ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ
31.79) จึงควรเพิ่มการโฆษณาออนไลนใหมากขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการเก็บขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ผูวิจัยไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ถึงคณบดีคณะนิติศาสตร และคณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อขอความอนุเคราะหดาํ เนิน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาคณะนิติศาสตรและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. นําแบบสอบถามซึ่งมีความสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมจากนักศึกษาคณะนิติศาสตรและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 ชองทาง
คือ (1) เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยลงพื้นที่เก็บขอมูลจากนักศึกษาคณะนิติศาสตรและนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ (2) เก็บรวบรวมขอมูลผานระบบออนไลนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นดวย
Google Form การเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 2 ชองทางไดรับแบบสอบถามคืนมา 400 ฉบับ
วิธีวิเคราะหขอมูล
1. การเปรี ย บเที ย บการสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คมผ า นสื่ อ ออนไลน ที่ มี ผ ลต อ การบริ โ ภค
ยาสู บ ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงจํ า แนกตามเพศใช ก ารวิ เ คราะห ค า ที (t test) แบบ
Independent โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2. การเปรี ย บเที ย บการสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คมผ า นสื่ อ ออนไลน ที่ มี ผ ลต อ การบริ โ ภค
ยาสูบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงจําแนกตามเพศ..อายุ..และระดับชั้นปโดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) ถาพบวา ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ผูวิจัยจะทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการของ Scheffe โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05
3. การทดสอบความสัมพันธของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีผลตอการ
บริโภคยาสูบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ใชสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation)
และสมการถดถอยพหุคุณ (multiple regression) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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ผลการวิจัย
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติคณะนิติศาสตรและคณะรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 สวนใหญเปนเพศชาย อายุ
26-30 ป (รอยละ 40.8) ศึกษาอยูระดับชั้นปที่ 3 (หรือจํานวนหนวยกิตสะสมไมเกิน 71-105 หนวยกิต)
(รอยละ 59.5) นักศึกษาสวนใหญบริโภคยาสูบ (รอยละ 76.3) โดยชนิดยาสูบที่บริโภค คือ บุหรี่ซิกาแรต
(รอยละ 85.2)
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภค
ยาสูบผานสื่อสังคมออนไลน 5 ประเภท พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการเปดรับการสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการใชสื่อบุคคล ดานการตลาดทางตรงออนไลน ดาน
การสงเสริมการขายออนไลน ดานการประชาสัมพันธ และดานการโฆษณาออนไลน ตามลําดับ
2.1 ดานการโฆษณาออนไลนอยูในระดับมาก ไดแก การเห็นโฆษณาเว็บไซตเพื่อรณรงคการ
ลดการบริโภคยาสูบปรากฏขึ้นแนะนํา เมื่อใชเครื่องมือชวยคนหา เชน Google, Yahoo การเห็นเครือขาย
สังคมออนไลน เชน Facebook fanpage รณรงคการลดการบริโภคยาสูบการเห็นเว็บไซตเพื่อรณรงคการลด
การบริโภคยาสูบ การเห็นปายโฆษณา (banner) รณรงคการลดการบริโภคยาสูบออนไลน
2.2 ดานการประชาสัมพันธอยูในระดับมาก ไดแก การเห็นการจัดแถลงขาวเกี่ยวกับ การ
รณรงคการลดการบริโภคยาสูบบนเว็บไซต การเห็นขาวประชาสัมพันธรณรงคการลดการบริโภคยาสูบบน
เว็บไซตในรูปแบบบทความ การเห็นการประชาสัมพันธรณรงคการลดการบริโภคยาสูบในรูปแบบรูปภาพ
หรือวิดีโอแบบ 360 องศาบนเว็บไซต การเห็นการใหสัมภาษณของผูบริหารองคกรที่รณรงคการลดการ
บริโภคยาสูบบนเว็บไซต และการเห็นการเปนผูสนับสนุนในกิจกรรมรณรงคการลดการบริโภคยาสูบ เชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเปนผูสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ รอย
ละ 100
2.3 ดานการตลาดทางตรงออนไลนอยูในระดับมาก ไดแก การไดรับอีเมลรณรงคการลด
การบริโภคยาสูบ การไดรับขอความสั้น (SMS) รณรงคการลดการบริโภคยาสูบผานโทรศัพท การไดสั่งสินคา
ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการรณรงคการลดการบริโภคยาสูบ เชน การสั่งซื้อเสื้อของโครงการ
เกี่ยวกับการลดการบริโภคยาสูบ
2.4 ด า นการส ง เสริ ม การขายออนไลน อ ยู ใ นระดั บ มาก ได แ ก การได รั บ ข อ ความสั้ น
(SMS) รณรงคการลดการบริโภคยาสูบผานโทรศัพท การไดสั่งสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการ
รณรงคการลดการบริโภคยาสูบ เชน การสั่งซื้อเสื้อของโครงการเกี่ยวกับการลดการบริโภคยาสูบ และการได
รับอีเมลรณรงคการลดการบริโภคยาสูบ
2.5 ดานการใชสื่อบุคคลอยูในระดับมาก ไดแก การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการลดการ
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บริโภคยาสูบจากบุคคลใกลชิด เชน พอ แม หรือการพูดคุยกับผูปวยจากการบริโภคยาสูบ การเห็นการนําผู
ที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุนในการรณรงคการลดการบริโภคยาสูบ เชน นําดารามาเปนพรีเซ็นเตอรวันงดสูบบุหรี่
การไดพูดคุยกับพนักงานขององคกรที่รณรงคการลดการบริโภคยาสูบ เชน การโทรสอบถามวิธีการเลิกบุหรี่
3. นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผาน
สื่อสังคมออนไลนในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีการเปด
รับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนดานการโฆษณาออนไลนแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่มีเพศตางกันมีการเปดรับการสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนดานการสงเสริมการขายออนไลน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักศึกษาที่มีอายุตางกันมีการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบ
ผานสื่อสังคมออนไลนในภาพรวม ดานการโฆษณาออนไลน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง
ออนไลน ดานการสงเสริมการขายออนไลน และดานการใชสื่อบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ
.05
5. นักศึกษาที่มีระดับชั้นปตางกันมีการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภค
ยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนในภาพรวม ดานการโฆษณาออนไลน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาด
ทางตรงออนไลน ดานการสงเสริมการขายออนไลน และดานการใชสื่อบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05
6. การเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลน ดาน
การโฆษณาออนไลน ดานการตลาดทางตรงออนไลน ดานการสงเสริมการขายออนไลนมีความสัมพันธ
กับความตั้งใจในการเลิกบริโภคยาสูบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอธิบายคาความ
แปรปรวนของความตั้งใจในการเลิกบริโภคสูบไดรอยละ 51.8 และสามารถแสดงสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ดังนี้ Y1 = -3.754 + .728 X1 + .525 X3 + .569 X4
7. การเป ด รั บ การสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คมด า นการบริ โ ภคยาสู บ ผ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน
ดานการโฆษณาออนไลน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคยาสูบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสามารถอธิบายคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคยาสูบได รอยละ 30.7 และสามารถแสดง
สมการถดถอยเชิงพหุคูณได ดังนี้ Y1 = -2.945 + .628 X1
อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยอภิปรายผลจากการคนพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังตอไปนี้
1. นักศึกษามีการเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคม
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ออนไลนในภาพรวม ดานการโฆษณาออนไลนดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรงออนไลน ดาน
การสงเสริมการขายออนไลน และดานการใชสื่อบุคคลอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันเปน
ยุคของสื่อสังคมออนไลนที่เขามามีบทบาทกับการดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้น สอดคลองกับ Ellickson,
Tucker and Klein (2008, pp. 394-400) ไดศึกษาถึงการลดปจจัยเสี่ยงของการเริ่มสูบบุหรี่ สําหรับการสูบ
บุหรี่ในอนาคต และพฤติกรรมที่เปนปญหาอื่น ๆ โดยใชขอมูลเชิงลึกซึ่งเปนขอมูลระยะยาว 5 ป ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา ปจจัยที่จะตอตานการสูบบุหรี่ในอนาคต และพฤติกรรมตาง ๆ ของวัยรุน ไดแก การ
ไดรับการศึกษาที่ดี และการที่มีพอแมไมอนุญาตหรือเห็นดวยกับการสูบบุหรี่/สารเสพติด การฝกอบรม การ
ปฏิเสธเพื่อนที่ชักชวนใหสูบบุหรี่ การมีสวนรวมของพอแมในความพยายามที่จะปองกันการสูบบุหรี่ และ
การเพิ่มพูนศักยภาพทางการศึกษาจะเปนประโยชนอยางมากตอวัยรุนที่มีความเสี่ยงจะมีการสูบบุหรี่สูงใน
อนาคต ทั้งในวัยรุนที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย และยังพบวา การเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อในการลองเสพอาจจะมีประสิทธิภาพมาก ในหมูวัยรุนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายได ชลลดา ตันติกิตติชัย (2555) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผาน
สื่อออนไลนตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่ใชมากที่สุด..คือ..การประชาสัมพันธ
ออนไลน รองลงมา คือ ใชการโฆษณาออนไลน การเปดรับการโฆษณาออนไลน การใชสื่อบุคคลออนไลน
การสงเสริมการขายออนไลน และการใชการตลาดทางตรงออนไลน
2. นั ก ศึ ก ษาที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ ชั้ น ป ต า งกั น มี ก ารเป ด รั บ การสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คม
ดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน..สอดคลองกับการศึกษาของ..จิรพัฒน
แกวอุไร (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประชาชน ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผลของการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แตกตางกันตามเพศ อายุ อิทธิพลของครอบครัว ความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ มาตรการทางกฎหมาย
3. การเปดรับการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนดาน
การโฆษณาออนไลน ดานการตลาดทางตรงออนไลน ดานการสงเสริมการขายออนไลนมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจในการเลิกบริโภคยาสูบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปดรับการสื่อสารการ
ตลาดเพื่อสังคมดานการบริโภคยาสูบผานสื่อสังคมออนไลนดานการโฆษณาออนไลนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคยาสูบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับแนวความคิดของ Hawkin
and Coney (1998, p. 255) ไดกลาววา การตลาดเพื่อสังคมเปนการประยุกตใชกลยุทธและยุทธวิธีทางการ
ตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือสรางพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบดานบวกตอกลุมเปาหมายหรือสังคมโดย
รวม เชน อาจนํามาใชในการลดการสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชน เปนตน
36

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 2 No. 2 July - December 2018
ISSN 2651 - 1800

ขอเสนอแนะ
1. ปจจุบันสถาบันการศึกษาตาง ๆ ของไทย ใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบของ
นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น การรณรงคเรื่องการบริโภคยาสูบที่จะทําใหเกิดผลไดดียิ่งขึ้นมาก ดังนั้น สถานศึกษา
ตาง ๆ ควรทําสื่อเพื่อการรณรงคเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ โดยผานชองทางการโฆษณาออนไลน ดานการ
ตลาดทางตรงออนไลน ดานการสงเสริมการขายออนไลน ซึ่งจะทําใหนกั เรียน นักศึกษาไดเห็นถึงพิษภัยของ
การบริโภคยาสูบก็จะทําใหเกิดความคิดที่จะเลิกบริโภคยาสูบ อีกทั้งยังสามารถปองกันใหไมใหเกิดนักสูบ
หนาใหมขึ้นมาอีก
2. ในดานของรูปแบบการทําการสื่อสารการตลาดออนไลนปจจุบันมีความหลากหลาย และ
สามารถเขาถึงบุคคลทุกกลุมภายในเวลาที่อยางรวดเร็ว ดานหนึ่งเปนการรณรงคแตอีกดานก็มีการโฆษณา
ผานสื่อการตลาดออนไลน ดังนั้น หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวางแผนมาตรการปองกันการทําการตลาดออนไลนของธุรกิจ
ยาสูบที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง รวมทั้งการใหความรู ขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย
นโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ โดยผานชองทางการสื่อสารการตลาดออนไลน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้น การศึกษาครั้งตอไปควรทําเชิงคุณภาพ ดาน
อิทธิพลของสื่อรณรงคไมสูบบุหรี่ที่มีผลตอพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ของกลุมนักเรียน นักศึกษา โดย จัดสนทนา
กลุม (focus group) และการสัมภาษณเชิงลึก (in depth interview) จากกลุมนักเรียน นักศึกษาที่สูบบุหรี่
เพื่อหาขอมูลดานเหตุผลทั้งแงลบ และแงบวกมาเปนแนวทางในการแกไขปญหาการเลิกสูบบุหรี่ใหกับกลุม
นักเรียน นักศึกษา
2. งานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องสื่อบุคคลในครอบครัว การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ การ
สรางแรงจูงใจ และมิติการสื่อสารของบุคคลในครอบครัว
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