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นางสาวสิรี จิตตรีกวผีล  
 
3. ประวตัิผู้วจัิย 
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วนัเกิด  วนัองัคารท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2532 
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ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์ เอกวชิาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ 
ประสบการณ์การท างาน  บริษทั วชัรพล จ ากดั (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ)  
    ต าแหน่งพิสูจน์อกัษรและเขียนข่าว 
4. สรุปย่อโครงการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษากลยทุธ์สารในภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ี
แบบทัว่ไปและการรณรงคแ์บบมีส่วนร่วม และเพื่อศึกษาการตีความของผูรั้บสารต่อภาพยนตร์โฆษณา
รณรงคเ์ลิกบุหร่ีแบบทัว่ไปและการรณรงคแ์บบมีส่วนร่วม 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก การ
วจิยัเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาชนท่ีสูบบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีท่ีเคย
รับชมภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกสูบบุหร่ีภายในปี พ.ศ. 2555-2556 โดยก าหนดช่วงอายตุามกลุ่มเป้าหมาย
ในภาพยนตร์โฆษณาแต่ละช้ิน การวเิคราะห์ขอ้มูล คือการวเิคราะห์จ าแนกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่จนครบใน
ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา พร้อมดึงขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์สารในภาพยนตร์
โฆษณารณรงคท์างโทรทศัน์ กรณีศึกษาเลิกบุหร่ี รวมทั้งความเขา้ใจของผูรั้บสาร ซ่ึงน าขอ้ความหรือ
ประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาไวก้ลุ่มเดียวกนั โดยมีรหสัขอ้มูลก ากบั รวมทั้ง
เปรียบเทียบหาความเขา้ใจท่ีตรงกนัของทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เพื่อหาความสอดคลอ้ง และตีความตาม
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กรอบแนวคิดทฤษฎีและประเด็นต่างๆ ตามหวัขอ้เคา้โครงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้แลว้สร้างขอ้สรุปจาก
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมมาได ้โดยเนน้การจดัการกระบวนความคิดเป็นส าคญั 
 
5. บทน า ใหร้ะบุรายละเอียดดงัน้ี 
  5.1 ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 

1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ. 2554 โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ เม่ือแยกตาม
จ านวนประชากร จ าแนกตามกลุ่มอาย ุเพศและเขตการปกครอง รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ทัว่
ราชอาณาจกัรกลุ่มอายนุอ้ยกวา่ 11 ปี ประชากรท่ีเป็นผูสู้บบุหร่ีและด่ืมสุราทั้งชายและหญิงมีจ านวน
ไม่ต่างกนั กล่าวคือ 487,615 คน และหญิง 478,741 คน โดยเฉล่ีย และเม่ืออตัราการสูบบุหร่ี
ภาพรวมไดเ้พิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2554 จ านวนผูท่ี้สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเป็น 11.5 ลา้นคน จาก 10.9 ลา้นคน
ในปี พ.ศ. 2552 โดยเพิ่มทุกกลุ่มอายยุกเวน้ผูสู้งอาย ุส่วนผูสู้บหนา้ใหม่ (15-24 ปี) ท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึน
และเยาวชนเพศหญิงท่ีมีการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยนั้นมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
แลว้ อตัราการสูบบุหร่ีในเพศชาย อาย ุ19-59 ปี ยงัสูงกวา่ร้อยละ 40 ซ่ึงนบัวา่สูงมาก 

2. อตัราการสูบบุหร่ีท่ีเพิ่มมากข้ึนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตวัผูสู้บบุหร่ีเองและคนรอบขา้ง และยงั
เพิ่มภาระค่าใชจ่้ายทางเศรษฐกิจใหก้บัผูสู้บบุหร่ี ครอบครัว และประเทศชาติดว้ย จากผลการศึกษา
ของ วฒันา ส.จัน่เจริญ (ม.ป.ป. อา้งถึงใน สุรัตนา พรววิฒันชยั , 2553)  ไดศึ้กษาปัญหาการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจในผูป่้วยโรคมะเร็ง โดยการประมาณตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทางเศรษฐกิจของโรคมะเร็ง
ปอด ในปี พ.ศ.2542 พบวา่ค่าใชจ่้ายรวมโรคดงักล่าวประมาณ 236 ลา้นบาท ต่อมาในปี พ.ศ.2546 
พบวา่ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายทั้งหมดของโรคทั้ง 3 โรคท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ีไดแ้ก่ มะเร็งปอด 
หลอดเลือดหวัใจอุดตนั และหลอดลมอุดตนัเร้ือรัง มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมประมาณ 45 พนัลา้นบาท 

3. งานวจิยัส่วนใหญ่ในปัจจุบนัการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี มีลกัษณะหรือรูปแบบการศึกษาวิจยั 
แบ่งในภาพรวมอยู ่2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะเก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ร้อยละ 53.33 
และเก่ียวกบัวิธีการเลิกบุหร่ี 46.67 (อา้งอิงจากปริญญา จิตอร่าม, การสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบั
บุหร่ีปี พ.ศ.2553)  ผูว้จิยัจึงไดม้องเห็นวา่ งานวจิยัส่วนใหญ่ผูจ้ดัท างานวจิยัจะศึกษาไปในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นส่วนใหญ่ แต่งานวิจยัท่ีจะศึกษาวิธีป้องกนัไม่ให้สูบบุหร่ี
หรือเลิกสูบบุหร่ีนอ้ยมาก จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาจุดเร่ิมตน้ในการส่งสาร คือ ศึกษากลยุทธ์
สาร ขั้นตอน การด าเนินการต่างๆ ก่อนท่ีจะถูกผลิตสารนั้นๆออกมาทางโทรทศัน์ และการมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ เพื่อส่ือสารให้ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจตรงกนัในจุดประสงค์เดียวกนั รวมทั้ง
ศึกษาผูรั้บสารในดา้นของการตีความสารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจความหมายของสารท่ีถูกส่งออกมา
ว่า มีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบโฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหร่ีแบบ
ทัว่ไปกบัโฆษณารณรงคแ์บบมีส่วนร่วม เพื่อดูผลจากผูสู้บบุหร่ีและผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

5.2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั 
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 การศึกษากลยทุธ์สารและการตีความของผูรั้บสารต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ี ไดศึ้กษา 
กลยทุธ์สารจากผูส่้งสารทั้งในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตสารในโฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ีและ
กลยทุธ์ในการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งศึกษาในเร่ืองของการตีความของผูรั้บ
สารท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ีทั้ง 2 ประเภท การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ต่อ 
4 ดา้นหลกั ดงัน้ี 
 1.ผูว้จิยัสามารถรู้เท่าทนัส่ือ การใชภ้าษาโฆษณาโนม้นา้วใจเพื่อการมีส่วนร่วมในการรณรงค ์และ
ไดเ้ขา้ถึงความคิด ทศันคติ ความเช่ือของผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีมีต่อโฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ี  
 2.ในดา้นวชิาการ การศึกษากลยทุธ์สารและการตีความ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมุมมองดา้น
งานวจิยัท่ีส่วนมากจะเนน้การศึกษาตวัผูรั้บสารเป็นหลกั งานวจิยัช้ินน้ีถือเป็นแนวทางในการหาสาเหตุ
เบ้ืองตน้ท่ีผูรั้บสารมีต่อโฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ี โดยจะเนน้การศึกษาไปในดา้นของผูส่้งสารเพื่อให้เกิด
ความเห็นร่วมกนั หาความสัมพนัธ์ ความตอ้งการและความคิดท่ีตรงกนั เพื่อเป็นการปรับใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่องานวิจยั 
 3.เม่ือไดศึ้กษาทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ผลของงานวจิยัน้ีท าใหเ้กิดความคิดเห็น และความตอ้งการ
ของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ีใหป้ระสบความส าเร็จต่อไป
ในอนาคต อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการลด ละ เลิกบุหร่ีต่อสังคมต่อไป 
 4.งานวจิยัน้ีจะสามารถเป็นจุดเร่ิมตน้เล็กๆ เพื่อใหผู้ส้นใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของทั้งผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารท าใหเ้กิดผลส าเร็จในการผลิตโฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ี ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนหนัมาสนใจและเขา้ใจ
ในความส าคญัของการเลิกสูบบุหร่ี หรือส่งผลใหก้ารสูบลดนอ้ยลง เพื่อลดอตัราการเกิดโรคต่างๆตามมา 
และลดอตัราการเสียชีวติจากการสูบบุหร่ี 
 
6. วตัถุประสงค์การวจัิย/การศึกษา 

1. เพื่อศึกษากลยทุธ์สารในภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ีแบบทัว่ไปและการรณรงคแ์บบมีส่วน
ร่วม 

2. เพื่อศึกษาการตีความของผูรั้บสารต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ีแบบทัว่ไปและการรณรงค์
แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาผูสู้บบุหร่ีและผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
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7. วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 
        In-Depth Interview           Focus Group 
    มีกลยทุธ์สารอยา่งไร 
      Sender       ค าถามส่วนท่ี 2 
               
       Feedback 
  ค าถามส่วนท่ี 1    Receiver       มีการตีความอยา่งไร 
  Documentary       In-Depth Interview  
 
 
 
 
 
    
7.1 กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา  

ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
*ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดกลยทุธ์สาร 

ประชาชน อาย ุ18-25 ปี โดยแบ่งเป็นผูสู้บบุหร่ีและผู ้
ไม่สูบบุหร่ี 
*ผูท่ี้สูบบุหร่ี คือ บุคคลท่ีสูบบุหร่ีมาแลว้ ไม่ต ่าวา่ 3 
เดือน 
*ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี คือ บุคคลท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีหรือ
ทดลองสูบ  

 
7.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง และวธีิการเลือกตวัอยา่ง 

ผูท้  าวจิยัท าการศึกษาจากการส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อการไม่
สูบบุหร่ี โดยวิเคราะห์จากแหล่งขอ้มูลและการสอบถามจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)   ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Samping)  

 

บทสรุปของการตีความในส่วนของผูส่้งสารและผูรั้บสารวา่มีความเขา้ใจใน                

เร่ืองภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกสูบบุหร่ีไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 
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ใชว้ธีีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)ในส่วนของผูส่้งสาร และการสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม 
(Focus Group) ในส่วนของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 20 คน (โดยประมาณ) แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1.1 กลุ่มผูผ้ลิตสารโฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ี โดยใชเ้กณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยสอบถามจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวมทั้งส้ิน 
2 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ปฐมา สตะเวทิน  และ เจา้หนา้ท่ี สสส. 

1.2 กลุ่มผูรั้บสาร(กลุ่มเป้าหมาย) โดยใชเ้กณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากบุคคลรอบขา้งท่ีไดรั้บชม
โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ีแบบทัว่ไป 4 ช้ิน ไดแ้ก่ บุหร่ี=ยาเส้น, พี่โหน่ง อะเดย ์(บุหร่ีติดง่ายแต่
เลิกยาก), Smoking Kid และ สปอตรณรงคเ์ลิกบุหร่ี ผูป่้วย (ตดัล้ิน)  และโฆษณารณรงคเ์ลิก
บุหร่ีแบบมีส่วนร่วม 4 ช้ิน ไดแ้ก่ โครงการเด็กเฮว้, ชวนลงช่ือตา้น บ.บุหร่ีออกแคมเปญยัว่
วยัรุ่นและ สังคมไร้ควนั แบ่งปันสุขปี 3 และ ปี 4 โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอาย1ุ8-25 ปี ท่ี
ใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมายท่ี สสส. ไดก้ าหนดไว ้ทั้งท่ีเป็นผูท่ี้สูบบุหร่ี และไม่สูบบุหร่ี  

 
   7.3 เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้โครงการวจิยั (Inclusion Criteria) 
  

กลุ่มผู้ส่งสาร กลุ่มผู้รับสาร 
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก  
        ผูว้จิยัไดติ้ดต่อบุคลากรจากทางส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมี
วธีิการดงัน้ี 
  1.1  โทรศพัทเ์พื่ออธิบายและช้ีแจงโครงการ 
  1.2   ส่งจดหมายรายละเอียดโครงการ รวมทั้งเอกสาร
ส าคญัเพื่อแสดงความยนิยอมเพื่อเขา้โครงการวิจยั 
  1.3 เม่ือทางเจา้หนา้ท่ีเห็นชอบ ทางผูว้จิยัจึงไดจ้ดัส่ง
แนวค าถามเพื่อพิจารณา 
  1.4  นดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีในการสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ : เน่ืองจากการสัมภาษณ์นั้นอาจไดข้อ้มูลท่ีไม่
ครบถว้น ทางผูว้ิจยัจึงมีการติดต่อแบบไม่เป็นทางการอีก
คร้ัง ดว้ยการโทรศพัทส์อบถาม อีเมลเ์พื่อขอเอกสาร
บางส่วนเพิ่มเติม 
2. การวจิยัเชิงเอกสาร 
     ผูว้จิยัไดสื้บคน้เอกสารต่างๆเก่ียวกบัโฆษณารณรงค์
เลิกสูบบุหร่ี เพื่อเป็นเอกสารประกอบขอ้มูลการ

1. การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม 
       ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากการสัมภาษณ์ในส่วนของ
ผูส่้งสาร เน่ืองจากการรณรงคเ์ลิกสูบบุหร่ีนั้นไม่
มีก าหนดขอบเขตของช่วงอาย ุเบ้ืองตน้ผูว้จิยัจึง
ไดส้อบถามรายละเอียดและความสอดคลอ้งของ
ช่วงอายจุากทาง สสส.เพื่อน ามาตดัสินเป็น
เกณฑใ์นการคดัเลือกผูรั้บสาร โดยแบ่งเกณฑ์
ดงัน้ี 
  1.1  ผูสู้บบุหร่ี อาย ุ18-25 ปี เป็นทั้งนกัสูบหนา้
ใหม่และผูท่ี้มีประวติัในการสูบบุหร่ี โดยไม่
จ  ากดัระยะเวลาในการสูบ 
  1.2  ผูไ้ม่สูบบุหร่ี อาย ุ18-25 ปี เป็นผูท่ี้ไม่มี
ประวติิในการสูบบุหร่ี ไม่เคยทดลองสูบ 
  1.3 ทั้งผูสู้บบุหร่ีและผูไ้ม่สูบบุหร่ี จะตอ้งเคย
รับชมโฆษณารณรงคเ์ลิกสูบบุหร่ีอยา่งนอ้ย 1
โฆษณาใน 4 ตวัอยา่งท่ีน ามา  
  1.4  แบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 
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สัมภาษณ์ รวมทั้งเอกสารเพื่อการวเิคราะห์ในส่วนของ
กลยทุธ์สาร โดยมีวธีิการดงัน้ี 
 2.1  สืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องทาง สสส. และมูลนิธิ
องคก์รเพื่อการไม่สูบบุหร่ี  
 2.2  ส่งจดหมายแบบฟอร์มเพื่อขอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
จากทางฝ่ายส่ือสารองคก์รของทาง สสส. เพื่อใหไ้ด้
เอกสารขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการวเิคราะห์วจิยั 

5 คน โดยคดัเลือกจากการแนะน าของบุคคล
ใกลชิ้ดของผูว้จิยั โดยคละอาย ุเพศ การศึกษา 
อาชีพ ภายในกลุ่ม ซ่ึงบุคคลในกลุ่มจ าเป็นตอ้ง
รู้จกักนั อาจไม่ถึงขั้นสนิทสนม เพื่อความเป็น
กนัเองในการตอบค าถาม โดยทางผูว้จิยัจะท า
การส่งจดหมายยนิยอมในการเขา้ร่วมโครงการ 
และเม่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการยนิยอมจึงจะนดัวนั
เวลาและสถานท่ีเป็นล าดบัต่อไป 
 1.5 ขณะมีการสัมภาษณ์ ทางผูว้จิยัจะแนะน า
งานวจิยั พร้อมทั้งมีแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล
เบ้ืองตน้ก่อนการสนทนากลุ่ม โดยใชเ้วลาใน
การสนทนา ไม่เกิน 3 ชัว่โมง  
 1.6 เม่ือส้ินสุดการสนทนา ทางผูว้จิยัจะมีการ์ด
ขอบคุณและสมุดท่ีระลึกเป็นของตอบแทน ซ่ึงมี
ค่าใชจ่้ายในการสละเวลามาเขา้ร่วมโครงการคน
ละ 500 บาท พร้อมทั้งเม่ืองานวจิยัส าเร็จลุล่วง 
ผูว้จิยัจะท าการสรุปภาพรวมของการสนทนาใน
แต่ละกลุ่มเพื่อส่งใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก 
      ทางผูว้จิยัจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วน
ของผูส่้งสารก็ต่อเม่ือการสนทนากลุ่มนั้นเกิด
การซ ้ าของขอ้มูลมากจนเกินไป โดยจะคดัเลือก
บุคคลในการสัมภาษณ์จากความซ ้ าซอ้นในการ
ตอบค าถาม เพื่อเป็นการส ารองขอ้มูลและเพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 
   7.4 เกณฑก์ารแยกผูเ้ขา้ร่วมโครงการออกจากโครงการวิจยั (Exclusion Criteria) 
 การแยกผูเ้ขา้ร่วมโครงการออกจากโครงการวิจยั จะสอบถามจากความสมคัรใจเป็นอนัดบัแรก 
เน่ืองจากอาจมีการเปิดเผยขอ้มูลการสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาบางประการตามมา อีกทั้งผูว้จิยัจะไม่
ท าการบงัคบัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ ในส่วนของผูรั้บสาร ดา้นประชากรท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้
อาจเกิดจากมีภาวะโรคติดต่อจากการสูบบุหร่ี ไม่สามารถส่ือสารได ้หรือมีภาวะทางจิตใจท่ีอ่อนแอ ซ่ึง
ค าถามบางประการอาจกระทบต่อความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 
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   7.5 เกณฑก์ารใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการเลิกการศึกษาวจิยั (Discontinuation Criteria) 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเลิกการศึกษาวจิยัได ้ต่อเม่ือผูว้ิจยัไดอ้ธิบายเหตุผลของการศึกษาวจิยัคร้ัง
น้ี รวมทั้งขอบเขตการศึกษาต่างๆต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ แต่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่สะดวกใจต่อการให้
สัมภาษณ์หรือการใหข้อ้มูลส่วนตวัต่างๆ  
  
   7.6 สถานท่ีรวบรวมขอ้มูล/สถานท่ีท าการวจิยั 
 1. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนยเ์รียนรู้สุขภาวะ 
 เลขท่ี 99/8  ซอยงามดูพลี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 โดยใชเ้วลาสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาที 
 2. มหาวทิยาลยักรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
   7.7 วธีิการรวบรวมขอ้มูล: ระบุขั้นตอนและวธีิการ 
 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร และการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของผูส่้งสาร และการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มใน
ส่วนของผูรั้บสาร 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูลและส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น 
เอกสารทางวชิาการ บทความต่างๆ ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตวัต่อตวั
เพื่อเปิดเผยส่ิงจูงใจ ความเช่ือ ทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยเตรียมค าถาม และใช้การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม 
(Focus Group)ในส่วนของผูส่้งสาร เพื่อใช้ลักษณะของความคิดเห็น ความเข้าใจของผูรั้บสารท่ีมีต่อ
ภาพยนตร์โฆษณารณรงค ์ ดว้ยลกัษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยการก าหนดค าถามออกเป็น
ประเด็นใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีท าวิจยั ก่อนเร่ิมสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดแ้สดงถึงวตัถุประสงคข์อง
การสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตในการบนัทึกภาพและเสียงระหวา่งการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดมี้ปฏิสัมพนัธ์แบบ
ต่อหน้ากับผูใ้ห้สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยใช้เวลาสัมภาษณ์
ประมาณ 60 นาที ส่วนของเวลาน้ีข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของผูใ้หส้ัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละคร้ังจะท าการ
สัมภาษณ์จนกวา่จะไม่พบขอ้สงสัยหรือไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึน ท่ีเรียกวา่ขอ้มูลอ่ิมตวั (Data Saturation) จึง
หยุดการสัมภาษณ์ ซ่ึง องอาจ นยัพฒัน์ (2548) อธิบายว่า การอ่ิมตวัของขอ้มูล อาจเกิดจากขอ้มูลท่ีรวบรวม
มาไดมี้ลกัษณะแบบแผนเป็นอย่างเดียวกนั (Emergence of Regularities) หรืออีกนยัหน่ึงคือขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาไดส่้วนใหญ่มีลกัษณะทกัซอ้นสาระในประเด็นเดียวกนั  
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 ซ่ึงการเก็บขอ้มูลในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของผูส่้งสารนั้น อาจเกิดการเก็บขอ้มูลใน
คร้ังแรกไม่ครบถว้นหรือไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์สาร ท าให้ตอ้งเกิดการสัมภาษณ์ซ ้ า ดว้ยเหตุน้ี
เม่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์เกิดสถานการณ์ไม่สะดวกต่อการพบหนา้เพื่อให้สัมภาษณ์ตวัต่อตวั ท าให้ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้ง
แกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าว โดยใชว้ธีิการส่งขอ้ค าถามผา่นไปยงัอีเมล ์หรือการใชเ้ฟสไทม ์เป็นการคุยส่ือสาร
ออนไลน์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวกของผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นส าคญั 
 ขอ้มูลต่างๆจะถูกน ามาท าการบนัทึกและถอดเทปรายวนั  เพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน
หรือไม่ครบถว้น เพื่อน าไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป และขอ้มูลท่ีได้มานั้น ผูว้ิจยัจะน ามา
ถอดเทปค าต่อค า ประโยคต่อประโยค แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกคร้ังด้วยการฟังเทป
บนัทึกเสียงซ ้ า 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการเก็บขอ้มูลต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ขอ้ดีของการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยอา้งอิงจาก “การวจิยัเชิงประมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ” (ม.ป.ป.) 
 Wimmer and Dominick (1994)กล่าวว่า การวิจยั  เชิงคุณภาพมีขอ้ดีหลายประการ  ประการแรก 
ช่วยให้นักวิจัยได้มองเห็นพฤติกรรม (ของส่ิงท่ีศึกษา) ในสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ โดยไม่มี      ส่ิงปรุง
แต่ง (แปลกปลอม) ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีอยู่ในการวิจยัเชิงทดลองหรือการวิจยัเชิงส ารวจ นอกจากน้ีเทคนิค
การวจิยัเชิงคุณภาพยงัช่วยใหน้กัวจิยัเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีตนศึกษาอยา่งลึกซ้ึง โดยเฉพาะ      ปรากฏการณ์ท่ี
ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษามาก่อน ประการสุดทา้ย วิธีการเชิง  คุณภาพยงัยืดหยุน่และอ านวยโอกาสให้นกัวิจยัศึกษา
เร่ืองใหม่ๆ ซ่ึงถา้ใชแ้บบสอบถามเราอาจจะไม่ไดข้อ้มูลท่ีเราไม่ไดถ้าม แต่ผูท่ี้ใชว้ิธีสังเกตหรือสนทนากลุ่ม
อาจไดเ้น้ือหาหรือประเด็นท่ีไม่ไดค้าดคิดไวก่้อนท่ีจะศึกษา 
ขอ้จ ากดัของการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยอา้งอิงจาก “การวจิยัเชิงประมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ” (ม.ป.ป.) 
 1. ขนาดตวัอยา่งโดยทัว่ไปมกัจะเล็ก (บางคร้ังก็มีคนเดียว) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถสรุปขอ้มูลไป
กวา้งกวา่กลุ่มตวัอยา่งได ้ 
 2. เน่ืองจากผูส้ังเกตจะอธิบายเหตุการณ์เฉพาะ (Unique events) และผูท่ี้ใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
ตอ้งเขา้ไปใกลชิ้ดผูใ้หข้อ้มูลจนกระทัง่อาจเสียความเป็นปรนยัในการรวบรวมขอ้มูล 
 3. ถ้าไม่ได้วางแผนด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยความรอบคอบ อาจจะไม่บังเกิดผลท่ีเป็น
ประโยชน์ได ้ทั้งน้ีเพราะการวจิยัเชิงคุณภาพ ดูเหมือนจะง่ายต่อการปฏิบติั แต่จ าเป็นตอ้งวางแผนให้ละเอียด
รอบคอบ เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่จะเนน้หรือใหค้วามส าคญักบัประเด็นหลกั 
 โดยก่อนหน้าน้ีมีงานวิจยัท่ีศึกษาผูส่้งสารโดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณและวิธีวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงอยู่
ในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีท่ีผ่านมา เป็นเร่ืองของ “การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคมในการรณรงค์เร่ือง
ควนับุหร่ีมือสองของส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ของ ฐิติกานต์ รุจิรัชกร 
(2550) ซ่ึงการศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของภาพยนตร์โฆษณารณรงคท์างโทรทศัน์ กรณี
เลิกสูบบุหร่ี ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัไม่พบขอ้มูลดงักล่าว ( “ฐานขอ้มูล ThaiLIS”, 2556) ซ่ึงอาจจะมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนของผูส่้งสารในการส่ือสารเชิงสุขภาพเร่ืองอ่ืนๆแทน  
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8. ข้อพจิารณาด้านจริยธรรม (Ethical Consideration) 
   8.1 ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 การเก็บขอ้มูลแต่ละคร้ัง จะมีการน าการสัมภาษณ์ดงักล่าวไปวเิคราะห์ภาพและเสียงขณะท่ีมีการ
สนทนาเพื่อเป็นการวิเคราะห์ในงานวจิยั ผูว้จิยัอาจตีความหรือวเิคราะห์ภาพนั้นแตกต่างจากความคิดและ
การกระท าหรือเจตนาของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั จึงอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ หรือขอ้ผดิพลาด ทางผูว้ิจยั
จะท าการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยจะใหเ้กิดความ
ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด หรือไม่เกิดข้ึนเลย โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถขอดูสรุปการเก็บขอ้มูลดงักล่าวจาก
ผูว้จิยัไดเ้ม่ืองานวจิยัเสร็จส้ินลง และเม่ือเขา้ขั้นตอนสัมภาษณ์ อาจมีค าถามบางประการท่ีกระทบกระเทือน
ต่อความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอาจหยดุการสนทนากะทนัหนั ผูว้จิยัจะไม่มีสิทธ์ิใน
การบงัคบัใหอ้ยูต่่อ หรือกระท าการเหน่ียวร้ังไวเ้พื่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนจิตใจ แต่ผูว้จิยัจะ
ด าเนินการวจิยัต่อไปแมผู้เ้ขา้ร่วมโครงการจะไม่ครบตามก าหนดก็ตาม 
 เม่ือมีการเก็บขอ้มูลหรือการบนัทึกภาพ เสียงในแต่ละคร้ัง ผูว้จิยัจะท าเอกสารป้องกนัความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยผูว้จิยัไดจ้ดัท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อมหาวทิยาลยักรุงเทพ ในเร่ืองของการ
พิจารณาจริยธรรม เพื่อปกป้องขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและผูว้จิยั 
 
   8.2 วธีิการป้องกนัและแกไ้ข กรณีเกิดปัญหากบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 ผูว้จิยัจะเก็บความลบัและขอ้มูลต่างๆของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เพียงเพื่อใชใ้นงานวจิยัเร่ือง กลยทุธ์
สารและการตีความของผูรั้บสารต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงคเ์ลิกบุหร่ีทางโทรทศัน์เท่านั้น โดยจะไม่
เผยแพร่ค าตอบหรือวดิีโอการสนทนา รวมทั้งการบนัทึกเสียงใดๆต่อสาธารณชน เพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยมีการรักษาสิทธิของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัดงัน้ี 

 1. เม่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่เห็นชอบดว้ยค าถามหรือประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 2. เม่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการรู้สึกวา่ถูกกดดนัต่อค าถาม หรืออยูใ่นสภาวการณ์บีบคั้นจากผูว้จิยั 
 3. เม่ือผูว้ิจยัเปิดเผยขอ้มูลต่างๆต่อสาธารณะ ท่ีนอกเหนือจากงานวจิยั 

 
   8.3 ค่าตอบแทน ชดเชยดูแลรักษาต่างๆ แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 1. ค่าตอบแทนเล็กนอ้ยส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูใ้หข้อ้มูล อาจเป็นส่ิงของเล็กนอ้ยหรือเงินเป็น
ค่าตอบแทน รวมทั้งจดัท าบทความวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ตอบกลบัไปใหเ้ป็นขอ้มูลวจิยั 
 2. ส าหรับประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อท าสนทนากลุ่มจะมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินเล็กนอ้ยเป็นค่า
เดินทางและค่าเสียเวลา 
 
9. แหล่งทุนทีไ่ด้รับจ านวนเงินทุนสนับสนุน และระยะเวลาการท าวจัิย(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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ลงช่ือ………………………………………….                                                                                 
              (………………………………………….)                                                                             
              หวัหนา้โครงการ  

 
* เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้โครงการวจิยั (Inclusion Criteria) บ่งบอกลกัษณะของประชากร
ท่ีสามารถเขา้ร่วมการศึกษาได ้นัน่คือ หากประชากรมีลกัษณะเขา้ไดต้ามเกณฑก์ารคดัเลือกอาสาสมคัรเขา้
ร่วมโครงการ ผูว้จิยัจะตอ้งเลือกประชากรคนนั้นเขา้เป็นอาสาสมคัร 
** เกณฑก์ารแยกผูเ้ขา้ร่วมโครงการออกจากโครงการ (Exclusion criteria) เป็นการอธิบายลกัษณะของ
ประชากรท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการวจิยัได ้เช่น หญิงตั้งครรภ ์หรือ มีประวติัแพย้าท่ีก าลงัจะท าการศึกษา 
หรือ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้(กรณีท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม) หรือ ไม่สามารถพดูภาษาไทยได ้
(กรณีท่ีสัมภาษณ์ดว้ยภาษาไทย) เป็นตน้ 
***เกณฑก์ารใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการเลิกจากการศึกษาวิจยั (Discontinuation criteria) เกณฑใ์หอ้าสาสมคัร
เลิกจากการศึกษา เป็นการระบุเหตุการณ์ หรือกรณีท่ีอาจท าใหอ้าสาสมคัรคนใดคนหน่ึงตอ้งเลิกจาก
การศึกษา เช่น อาสาสมคัรมีอาการแพส้ารท่ีน ามาทดลอง หรืออาสาสมคัรไม่สามารถปฏิบติัตนตาม
ค าแนะน าของผูว้จิยัได ้หรืออาสาสมคัรมีความประสงคจ์ะออกจากโครงการวจิยั เป็นตน้  
 
หมายเหตุ: หวัขอ้ใดไม่มีรายละเอียดใหพ้ิมพห์วัขอ้นั้น แลว้จึงระบุวา่ “ไม่มี”  
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