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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับ ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อ
สังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน (ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นตอกฎหมายสถาน
บันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษาเจาของ/ผูประกอบการ พนักงาน ลูกคาในสถานบันเทิง และเจาหนาที่
ควบคุมกฎหมายใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนในการ
สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ทั้งนี้ไดศึกษาการรับรู และทัศนคติตอ
กฎหมายสถานบันเทิง รวมถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปญหา และผลกระทบของกฎหมายสถาน
บันเทิงปลอดบุหรี่ โดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการดําเนินโครงการวิจัย โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เจาของ/
ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย จาก 10 จังหวัด
ทั่วประเทศ จํานวน 5,139 ตัวอยาง    

โครงการนี้ ไดดําเนินการระหวางวันที่ 25 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2552 ผลการศึกษาสรุปพอ
สังเขปไดดังนี้ 
 
1.  การรับทราบตอประกาศที่ใหสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 

จากการสํารวจ พบวา กลุมผูประกอบการมีสัดสวนในการรับทราบตอประกาศที่ใหสถานบันเทิงที่ติด
แอรเปนเขตปลอดบุหรี่สูงสุด โดยเกินรอยละ 90 เมื่อเทียบกับกลุมประชาชน และพนักงานซึ่งทั้ง 2 กลุมนี้ มี
สัดสวนในการรับทราบที่ใกลเคียงกัน 
 
2.  ผลของการประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 จากการสํารวจทั้ง 4 กลุม พบวา ทุกกลุมเห็นวา หลังจากที่มีประกาศใหสถานบันเทิงที่ติดแอรเปน
เขตปลอดบุหรี่ มีบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้น ซึ่งกลุมผูประกอบการ และกลุม
เจาหนาที่มีสัดสวนสูงสุดเกือบ 4 ใน 5 แตกลุมประชาชนมีสัดสวนที่ระบุวาดีขึ้นนอยที่สุด  
 ในขณะที่ตัวอยางทุกกลุมมีความมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยจากปญหาเพลิงไหม โดย
ที่กลุมพนักงาน ผูประกอบการ และเจาหนาที่มีสัดสวนที่เกินรอยละ 50 แตสําหรับกลุมประชาชนมีสัดสวน
นอยที่สุดคือประมาณ 1 ใน 3 อีกทั้งกลุมประชาชนกวาครึ่งหนึ่งยังไปใชบริการเหมือนเดิม ถึงแมวาจะมี
ประกาศฉบับนี้ขึ้นมาแลว ซึ่งสอดคลองกับกลุมผูประกอบการที่ระบุวาจํานวนลูกคาก็ยังเทาเดิมอยู ใน
ขณะเดียวกันประชาชนประมาณ 2 ใน 3 รูสึกวาตัวเองไดรับการปกปองมากขึ้น อีกทั้งยังไดรับการยอมรับจาก
ลูกคา และสวนใหญก็พอใจดวย หลังจากที่มีประกาศฉบับนี้ขึ้นมา 
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3.  ความคิดเห็นตอการมีกฎหมายใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 จากการสํารวจทั้ง 4 กลุม เห็นวาควรสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ตอไป โดยเฉพาะในกลุมของ
ประชาชนและเจาหนาที่มีสัดสวนในการสนับสนุนมากกวา 4 ใน 5 เนื่องจากทําใหสุขภาพดีขึ้น หายใจสะดวก
ขึ้น เปนผลดีตอคนรอบขาง อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางทุกกลุมในสัดสวนไมถึงกึ่งหนึ่ง มั่นใจวามาตรการนี้จะ
ไดผลในระยะตอจากนี้ไป ยกเวนกลุมเจาหนาที่ที่สัดสวนมั่นใจมีเกินรอยละ 60 อีกทั้งยังเห็นดวยวาควรมี
กฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอที่จะทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
 
4.  การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใหสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 ผลสํารวจ พบวา หลังจากที่มีกฎหมายใหสถานบันเทิงที่ติดแอรเปนเขตปลอดบุหรี่ ก็ยังพบวา มีผูที่
ยังฝาฝนกฎหมาย ไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวอยู จากการสํารวจกลุมเปาหมายทุกกลุมแลว ถึงแมจะมีใน
สัดสวนที่ไมถึงกึ่งหนึ่ง แตก็ถือวายังมีสัดสวนที่สูงอยูพอสมควร และผูที่ฝาฝนก็ปฏิบัติตามคําเตือน หรือบอก
กลาวเปนบางครั้ง เปนที่นาสังเกต คือ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ตัวอยางประชาชน พนักงาน 
และเจาหนาที่โดยรวมไมเคยพบเห็นรูปแบบสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงใดๆ เลย ใน
สัดสวนประมาณ 4 ใน 5 
 
5.  การรับรู/รับทราบเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
 กลุมประชาชนยังไมทราบถึงบทลงโทษของการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอรประมาณ 3 ใน 4 ซึ่ง
มีสัดสวนสูงมาก ในขณะที่กลุมผูประกอบการ ที่ไมทราบบทลงโทษนั้น มีประมาณรอยละ 43.9 อยางไรก็ตาม 
มีตัวอยางในกลุมประชาชน ผูประกอบการ และพนักงาน นั้น ยังไดรับความรู/ขาวสารไมเพียงพอเกี่ยวกับ
ประกาศสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ซึ่งสวนใหญตองการขอมูลเกี่ยวกับ
บทลงโทษ โรคที่เกิดจากบุหรี่ เปนตน 
  
จากการสํารวจ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

1.  เนื่องจากการรับทราบตอมาตรการใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ มีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
แตในขณะเดียวกัน ก็ยังมีผูฝาฝนกฎหมายอยู ดังนั้น ทางหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของก็ควรจะเรง
ประชาสัมพันธหรือรณรงคใหกับประชาชน หรือบุคคลอื่นใหรับทราบทั่วถึงกัน เกี่ยวกับมาตรการดังกลาว 
รวมถึงบทลงโทษ และโรคตางๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพ่ือที่ในอนาคตจะมีผูฝาฝนกฎหมายนอยลง หรือไมมี
เลย 

2.  จากผลการสํารวจ พบวา ตัวอยางใหการสนับสนุน และมีความมั่นใจวามาตรการนี้ จะถูกบังคับ
ใชอยางไดผลตอไป จากจุดนี้ ดังนั้น ทางหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของควรจะเรงประชาสัมพันธหรือรณรงค
ใหกับประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ งควันบุหรี่มือสอง รวมถึงหวงใยสุขภาพของตนเองและคนรอบ
ขาง 

3.  หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของควรออกบทลงโทษ และเขมงวดกับผูที่ฝาฝนกฎหมายทั้งในสวนของ
ผูที่สูบบุหรี่ หรือผูที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร 
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คํานํา 
 
โครงการสํารวจความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษาเจาของ/

ผูประกอบการ พนักงาน ลูกคาในสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมายใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ เปน
การสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอกฎหมายสถานบันเทิง รวมถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เสนอตอศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) อันจะเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาในการสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงตอไป 

รายงานฉบับนี้ นําเสนอการรับรู และทัศนคติตอกฎหมายสถานบันเทิง พฤติกรรมในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปญหา และผลกระทบของกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ รวมถึงนําเสนอผลการเปรียบเทียบ
ทัศนคติที่มีตอกฎหมายดังกลาวที่ไดทําการสํารวจมาแลวในป 2549 และ 2551 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานฉบับนี้จะสะทอนสถานการณที่แทจริง และเปนขอมูลที่มีประโยชนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย 

อนึ่ง โครงการสํารวจวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยความรวมมือจากคณะทํางานในการรวม
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งกลุมตัวอยางทุกทานที่ไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นใน
แบบสอบถาม ซึ่งศูนยวิจัยความสุขชุมชน ขอขอบพระคุณทุกฝาย มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

               คณะผูวิจัย 
                            ศูนยวิจัยความสุขชุมชน  
                                                                                 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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สารบัญ 
  

หนา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ก 
คํานํา ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง จ 
บทที่ 1 บทนํา 1 

 ที่มาของโครงการ 1 
 วัตถุประสงคในการวิจัย 2 
 ขอบเขตของการวิจัย 2 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 5 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 10 

 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 10 
 กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) และขนาดตัวอยาง  10 
 การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 10 
 เครื่องมือวัด (Measurement) 11 
 สถิติที่ใชและการแปลผล 12 
 การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 13 

บทที่ 4 ผลการสํารวจ 14 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 14 
 ตอนที่ 2 ผลสํารวจจากประชาชนผูใชบริการสถานบันเทิง 18 
 ตอนที่ 3 ผลสํารวจจากเจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง 35 
 ตอนที่ 4 ผลสํารวจจากพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง 50 
 ตอนที่ 5 ผลสํารวจจากเจาหนาที่ (สาธารณสุข ควบคุมโรค และตํารวจ) 63 
 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ 72 
บทที่ 5 บทสรุป และอภิปรายผล  77 
ภาคผนวก  แบบสอบถาม  84 



 

 

จ 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง  หนา 
1 แสดงคาจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุม

ประชากรเปาหมาย 
15 

2 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุอาชีพประจํา และหนวยงานที่สังกัด 
จําแนกตามกลุมประชากรเปาหมาย 

17 

3 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนที่ระบุรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 17 
 ผลสํารวจกลุมประชาชนผูใชบริการสถานบันเทิง  
4 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุประเภทสถานบันเทิงที่ใช ต้ังแตเดือน

มกราคม 2552 เปนตนมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
18 

5 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 18 
6 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 19 
7 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอการประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใชต้ังแต 11 
ก.พ.51) 

19 

8 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) 
กอนที่จะมีการประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ และต้ังแตเดือนมกราคม 
2552 (เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี่) 

20 

9 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความถี่ในการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 
(เฉพาะตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปน
ตนมา) 

20 

10 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการถูกตักเตอืนโดยบุคคลตางๆ และการ 
ปฏิบัติตามคําเตือน (เฉพาะตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือน  
มกราคม 2552 เปนตนมา) 

21 

11 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุวิธีที่ไดบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบแบบมี 
ควันที่สูบในสถานบันเทิง (เฉพาะตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแต 
เดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) 

21 

12 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามขอ
หามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร (เฉพาะตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่ และตอบ 
ไดมากกวา 1 ขอ) 

21 

13 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุผลที่ไดรับจากการประกาศใหสถานบันเทิง 
ที่ติดแอรเปนเขตปลอดบุหรี่ 

22 

14 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ
เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงตอไป 

24 

15 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

25 



 

 

ฉ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
16 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือ

มาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
26 

17 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความชัดเจนของปายหามสูบบุหรี่  
เมื่อเขาไปในสถานบันเทิงที่ติดแอร ครั้งลาสุด ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

26 

18 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติด
แอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

27 

19 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการบอกเตือนแกผูสูบของเจาของหรือ
พนักงานประจําราน (เฉพาะตัวอยางที่เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) 

27 

20 คาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการบอกเตือนแกผูสูบโดยตัวทานเอง (เฉพาะ 
ตัวอยางที่เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552  
เปนตนมา) 

27 

21 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขาย
บุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่เคยไปใชบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2552  
เปนตนมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

28 

22 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความรูสึกอึดอัดรําคาญ ถาหากพบเจอ 
การสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

28 

23 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการปฏิบัติ ถาหากพบเจอการสูบบุหรี่ใน 
สถานบันเทิงที่ติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

29 

24 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการบอกกลาว/ตักเตือนตอผูกระทําผิด  
ถาหากพบเจอการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

29 

25 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการแจงตอพนักงาน/เจาของราน ถาหาก    
เจอการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

29 

26 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการแจงเบาะแส ถาหากพบเหน็วามี     
สถานบันเทิงละเมิดกฎหมายโดยปลอยใหมีการสูบบุหรี่ภายในราน 

30 

27 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอบทลงโทษของการสูบบุหรี่ 
ในสถานบันเทิงที่ติดแอร 

31 

28 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบของการไดรับ “ควันบุหรี่ 
มือสอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ 

32 

29 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอผลเสียของการสูบบุหรี่ใน    
สถานบันเทิง 

32 

30 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ใน 
สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

33 

 



 

 

ช 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
31 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความเพียงพอในการไดรับความรู/ขาวสาร

เกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
33 

32 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค
“เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง” ของหนวยงานตางๆ 

33 

33 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมตางๆ 34 
34 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบ 

บุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
34 

 ผลสํารวจกลุมเจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง  
35 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 35 
36 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 37 
37 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 37 
38 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอการประกาศของ 

กระทรวงสาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใช
ต้ังแต 11 ก.พ.51) 

37 

39 แสดงคาจํานวนและรอยละของตวัอยางที่ระบุการรับทราบของพนักงานตอการประกาศ 
ของกระทรวงสาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใช
ต้ังแต 11 ก.พ.51) 

38 

40 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตาม 
ขอหามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

38 

41 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความพึงพอใจของลูกคาหลังจากมีการ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

39 

42 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการยอมรับจากลูกคาที่สูบบุหรี่ หลังจากมี   
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

40 

43 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุผลที่ไดรับจากการประกาศใหสถานบันเทิง 
ที่ติดแอรเปนเขตปลอดบุหรี่ 

40 

44 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุผลดีที่เกิดขึ้น หลังจากการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง 

41 

45 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการมีลูกคาสูบบุหรี่ในราน (สวนที่ติดแอร) 
หลังจาก 11 ก.พ.51 

41 

46 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการบอกเตือนแกลูกคาที่สูบของเจาของ
หรือพนักงานประจําราน (เฉพาะตัวอยางที่ระบุวามีลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร) 

42 

47 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความขัดแยงระหวางลูกคากับพนักงาน
หรือเจาของราน (เฉพาะตัวอยางที่ระบุวามีลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร และเคย
บอกเตือนลูกคา) 

42 



 

 

ซ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
48 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ กรณี

ที่มีคนสูบบุหรี่ในราน (เฉพาะตัวอยางที่ระบุวามีลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร) 
42 

49 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการมีพนักงานในรานสูบบุหรี่หรือใช
ผลิตภัณฑยาสูบที่มีควันในราน (สวนที่ติดแอร) หลังจากวันที่ 11 ก.พ.51 

42 

50 แสดงคาจาํนวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอบทลงโทษของการละเมิด
กฎหมายหรือมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร 

43 

51 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบของการไดรับ “ควันบุหรี่มือ
สอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ 

44 

52 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความเพียงพอในการไดรับความรู/
ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง ในชวง 12 เดือนที่
ผานมา 

44 

53 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบบทบาทการทํางาน/การ
รณรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง” ของหนวยงานตางๆ 

44 

54 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอผลเสียของการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง 

45 

55 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุผลตอธุรกิจสถานบันเทิง หลังจากที่มีการ 
ใชกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ (ที่ติดแอร) 

45 

56 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความตองการสิ่งตางๆ หลังจากมี
กฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่แลว 

46 

57 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ   
ปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงตอไป 

47 

58 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหรี่ใน     
สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

48 

59 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือ
มาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 

48 

60 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

49 

61 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการ 
สูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

49 

 
 
 



 

 

ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
 ผลสํารวจกลุมพนักงานท่ีทํางานในสถานบันเทิง  

62 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุตําแหนง/หนาที่ในสถานประกอบการ 50 
63 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 50 
64 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 50 
65 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอการประกาศของ 

กระทรวงสาธารณสุข ให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใช 
ต้ังแต 11 ก.พ.51) 

51 

66 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการติดประกาศหรือสัญลักษณที่ 
สถานบันเทิงเพ่ือใหผูมาใชบริการทราบวาเปนสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ 

51 

67 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตาม 
ขอหามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

52 

68 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความพึงพอใจของลูกคาหลังจากมีการ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

53 

69 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการยอมรับจากลูกคาที่สูบบุหรี่ หลังจากมี
การหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

53 

70 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุผลที่ไดรับจากการประกาศใหสถาน
บันเทิงที่ติดแอรเปนเขตปลอดบุหรี่ 

54 

71 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุผลดีที่เกิดขึ้น หลังจากการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง 

54 

72 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการมีลูกคาสูบบุหรี่หรอืผลิตภัณฑยาสูบ
แบบมีควันประเภทอื่นๆ ในราน (สวนที่ติดแอร) หลังจาก 11 ก.พ.51 

55 

73 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการบอกเตือนแกลูกคาที่สูบ (เฉพาะ
ตัวอยางที่ระบุวามีลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร) 

55 

74 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความขัดแยงกับลูกคา (เฉพาะตัวอยางที่
ระบุวามีลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร และเคยบอกเตือนลูกคา) 

55 

75 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ กรณี
ที่มีคนสูบบุหรี่ในราน (เฉพาะตัวอยางที่ระบุวามีลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร) 

55 

76 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขาย 
บุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่ทํางานอยู ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

56 

77 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบของการไดรับ “ควันบุหรี่มือ
สอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ 

57 

78 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการทําใหเกิดความรําคาญ หากมกีารสูบ
บุหรี่ในสถานบันเทิง 

57 



 

 

ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
79 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุลักษณะอาการที่เปนขณะที่ทํางานใน

สถานประกอบการแหงนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
58 

80 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุลักษณะอาการ หลังจากมีกฎหมายหาม
สูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

58 

81 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ
เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงตอไป 

59 

82 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

60 

83 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือ
มาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 

60 

84 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความเพียงพอในการไดรับความรู/
ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง ในชวง 12 เดือนที่
ผานมา 

61 

85 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบบทบาทการทํางาน/การ
รณรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง” ของหนวยงานตางๆ 

61 

86 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมตางๆ 61 
87 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอผลเสียของการสูบบุหรี่ใน

สถานบันเทงิ 
62 

88 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

62 

89 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการ
สูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

62 

 ผลสํารวจกลุมเจาหนาท่ี (สาธารณสุข ควบคุมโรค และตํารวจ)  
90 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความถี่ในการติดตามขาวสารผานทางสื่อ

ตางๆ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 
63 

91 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุประเภทของส่ือที่ติดตามขาวสารตางๆ 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

63 

92 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุประสบการณการใชบริการในสถาน 
บันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

64 

93 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นเหตุการณตางๆ ในสถาน
บันเทิงที่ติดแอร (เฉพาะตัวอยางที่เคยใชบริการในสถานบันเทิงที่ติดแอรต้ังแตเดือน
มกราคม 2552 เปนตนมา) 

64 

94 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการออกตรวจสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

64 



 

 

ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
95 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่

ติดแอร ในขณะท่ีออกตรวจ (เฉพาะตัวอยางที่เคยออกตรวจสถานบันเทิงที่ติดแอร 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

65 

96 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุผลที่ไดรับจากการประกาศใหสถาน
บันเทิงที่ติดแอรเปนเขตปลอดบุหรี่ 

66 

97 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุรูปแบบการรณรงค หรือมาตรการตางๆ 
ในหนวยงานเกี่ยวกับการหามสูบบุหรี่ในสถานบนัเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

66 

98 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎระเบียบตางๆ เพ่ือออกตรวจสถานบันเทิงใหปลอดบุหรี่ (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 

67 

99 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุระดับความรวมมือจากสถานประกอบการ
ในการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

67 

100 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ
เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงตอไป 

69 

101 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

69 

102 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือ
มาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 

70 

103 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความเหมาะสมตอมาตรการหามสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิงที่ติดแอรในชวงที่ผานมา 

70 

104 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความชัดเจนของปายหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

70 

105 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขาย
บุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่เคยไปตรวจหรือไปใชบริการ ต้ังแตเดือน
มกราคม 2552 เปนตนมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

71 

106 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

71 

107 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมตางๆ 71 
108 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการ

สูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
72 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ  
109 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการรับทราบตอการประกาศของ 

กระทรวงสาธารณสุข ให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใช
ต้ังแต 11 ก.พ.51) จําแนกตามกลุมเปาหมายและปที่ทําการสํารวจ 

74 



 

 

ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 
110 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถาน

บันเทิง นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตวันที่ 11 
ก.พ.2551 จําแนกตามกลุมเปาหมายและปที่ทําการสํารวจ 

74 

111 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความรูสึกมั่นใจที่สถานบันเทิงจะ
ปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถาน
บันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ.2551 จําแนกตามกลุมเปาหมายและปที่ทําการ
สํารวจ 

74 

112 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความพึงพอใจของลูกคาหลังจากมีการ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จําแนกตามกลุมเปาหมายและปที่ทําการสํารวจ 

75 

113 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการยอมรับจากลูกคาที่สูบบุหรี่ หลังจากมี
การหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จําแนกตามกลุมเปาหมายและปที่ทําการสํารวจ 

75 

114 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ กรณี
ที่มีคนสูบบุหรี่ในราน จําแนกตามกลุมเปาหมายและปที่ทําการสํารวจ 

75 

115 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาของโครงการ 

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 มีผลบังคับใชในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 
เรื่องการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ รานอาหารในบริเวณที่ไมมีระบบปรับอากาศ ตลาด 
และสถานที่สาธารณะตางๆ ตามประกาศฉบับที่ 17 ขอ 2 (22) ขอ 22.1-22.6 ตองเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 
โดยในบริเวณที่ติดเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด สวนในบริเวณท่ีไมติดเครื่องปรับอากาศ
ตองเปนเขตปลอดบุหรี่ แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได (กลุมงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข , 2551.) ประการหนึ่งที่คนสวนใหญไมเขาไปเที่ยวใน
สถานบันเทิงจําพวก ผับ บาร ดิสโกเธค เพราะเหม็นควันบุหรี่ อึดอัด หายใจไมออก เพราะสถานที่เหลานั้น
มักจะมืดทึบ มีการระบายอากาศออกคอนขางนอย และมีควันบุหรี่ลอยคลุงกระจายทั่วไป ผูคนในสถานที่
ดังกลาวจึงตองสูดควันบุหรี่เขาสูรางกายตลอดเวลา แมวาตนเองจะไมไดสูบก็ตาม โดยเฉพาะพนักงานของ
รานที่ตองสูดรับควันบุหรี่อยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน สงผลใหพนักงานเหลานี้มีสุขภาพทรุดโทรมและเจ็บปวย
ดวยโรคระบบทางเดินหายใจเปนจํานวนมาก 

จากผลการสํารวจในป 2549 และป 2551 ที่ผานมา พบวา ภายหลังจากที่มีกฎหมายหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง สวนใหญทั้งกลุมผูประกอบการสถานบันเทิง พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิงและกลุม
ประชาชนที่ไปใชบริการสถานบันเทิงนั้น มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ที่
จะสนับสนุนใหมีกฎหมายดังกลาว และพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเนื่องจากสวนใหญไมมีปญหาในการ
ปฏิบัติตาม ลูกคาสวนใหญใหการยอมรับ และกลุมที่ใชบริการสถานบันเทิงก็อยากที่จะมาใชบริการเพิ่มมาก
ขึ้น และท่ีสําคัญพนักงานสวนใหญยังระบุวาภายหลังจากมีกฎหมายดังกลาว ทําใหอาการที่เกิดจากการ
ทํางานในสถานบันเทิง เชน ไอ เจ็บคอ แสบตา ลดลง ซึ่งไมสอดคลองกับความตระหนักถึงอาการกอนที่จะมี
การออกกฎหมาย ในการสํารวจครั้งนี้ นอกจากจะทําการศึกษาใน 3 กลุมเดิมที่มีผลกระทบโดยตรงตอการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวแลว ยังไดเพ่ิมการศึกษากับกลุมเจาหนาที่ที่ควบคุมกฎหมาย ไดแก เจาหนาที่
สาธารณสุข เจาหนาที่ในสํานักงานควบคุมโรค และสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
ยาสูบ เพ่ือใหไดมุมมองที่ครอบคลุมและการปฏิบัติตามกฎหมายใหบรรลุผลตอไป 

บัดนี้ การบังคับใชกฎหมายดังกลาวไดออกมาครบ 1 ปแลว ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษาเจาของ/ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชน
ที่ใชบริการสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมายใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประเมินผล
นโยบายและกฎหมายดังกลาวอันจะนําไปสูการพัฒนากฎหมายตอไป 

ดังนั้น ทางศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ ไดมอบหมายใหศูนยเครือขายวิชาการ
เพ่ือสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้
ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือใหไดขอมูลการรับทราบ ทัศนคติตอกฎหมาย พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ รวมถึงปญหาและผลกระทบของกฎหมายในมุมมองของผูประกอบการ 
พนักงาน ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย เพ่ือเปนประโยชนแกผูที่
เกี่ยวของในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจการรับรู และทัศนคติตอกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ของผูประกอบการ 
พนักงาน ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย 

2. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ของสถานบันเทิงตางๆ 
(ผับ บาร ดิสโกเธค คาราโอเกะ และสถานบริการอาบอบนวด) 

3. เพ่ือสํารวจปญหา และผลกระทบของกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ ในมุมมองของ
ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย 

4. เพ่ือสํารวจความคิดเห็น และความหวังตอการแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในสังคมไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา สามารถจําแนกตามกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
1.1 กลุม “ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง” มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

-  ประเภทสถานบันเทิงท่ีใชบริการ อาทิ คาราโอเกะ ผับ-บาร ดิสโกเธค สถานอาบอบนวด 
เปนตน 

-  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
-  การรับทราบตอกฎหมายที่กําหนดใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
-  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง รวมถึงการถูกบอกกลาวตักเตือนจากพนักงาน 
-  ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ อาทิ ปญหา 

อุปสรรค ความตองการใชบริการ สภาพแวดลอมภายในราน สุขภาพของตัวเอง เปนตน 
-  ความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ อาทิ การสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม 

ความมั่นใจตอมาตรการดังกลาว ความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะแนวทางการ
สูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

-  การพบเห็นปายหามสูบบุหรี่ การสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิง 
-  การรับทราบถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง และอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่

มือสอง 
-  การไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับการประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 

 1.2  กลุม “เจาของ/ผูประกอบการสถานบันเทิง” มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
  -  ขอมูลเกี่ยวกับสถานบันเทิง อาทิ ประเภทสถานบันเทิง จํานวนพนักงานทั้งหมดใน
สถานบันเทิงที่ดูแล จํานวนลูกคาสูงสุดที่สามารถใหบริการในราน สัดสวนของลูกคาคนไทย และชาวตางชาติ
ที่มาใชบริการในราน 
  -  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  -  การรับทราบตอกฎหมายที่กําหนดใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
  - ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ อาทิ ปญหา 
อุปสรรค ความพึงพอใจ การยอมรับของลูกคา สภาพแวดลอมภายในราน การปฏิบัติตามของลูกคา สุขภาพ
ของคนในราน เปนตน 
  -  การบอกกลาวตักเตือนของพนักงานหากพบวาลูกคาสูบบุหรี่ในราน 
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  -  การรับทราบถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง และอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่
มือสอง 

-  การไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับการประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
-  การพบเห็นการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิง 
-  ความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ อาทิ การสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม 

ความมั่นใจตอมาตรการดังกลาว และขอเสนอแนะแนวทางการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 
 1.3  กลุม “พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง” มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
  -  ขอมูลเกี่ยวกับสถานบันเทิง อาทิ ประเภทสถานบันเทิง จํานวนพนักงานทั้งหมดใน
สถานบันเทิงที่ดูแล จํานวนลูกคาสูงสุดที่สามารถใหบริการในราน ตําแหนง/หนาที่ในสถานบันเทิง สัดสวนของ
ลูกคาคนไทย และชาวตางชาติที่มาใชบริการในราน 
  -  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  -  การรับทราบตอกฎหมาย และการติดประกาศ/สัญลักษณที่ใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอด
บุหรี่ 
  - ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ อาทิ ปญหา 
อุปสรรค ความพึงพอใจ การยอมรับของลูกคา สภาพแวดลอมภายในราน การปฏิบัติตามของลูกคา สุขภาพ
ของคนในราน เปนตน 
  -  การบอกกลาวตักเตือนของพนักงานหากพบวาลูกคาสูบบุหรี่ในราน 
  -  การพบเห็นปายหามสูบบุหรี่ การสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิง 
  -  อาการที่เกิดขึ้นจากการทํางานในสถานบันเทิง 

 -  ความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ อาทิ การสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม 
ความมั่นใจตอมาตรการดังกลาว ความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะแนวทางการ
สูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

-  การรับทราบถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง และอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่
มือสอง 

-  การไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับการประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
1.4 กลุม “เจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ควบคุมโรค และ

เจาหนาที่ตํารวจ” มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
-  ประสบการณการเคยใชบริการสถานบันเทิง 
-  การออกตรวจสถานบันเทิง 
-  รูปแบบการรณรงค หรือมาตรการตางๆ ในการหามสูบบุหรี่ 
-  ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ อาทิ ปญหา 

อุปสรรค สภาพแวดลอมภายในราน เปนตน 
-  ความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ อาทิ การสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม 

ความมั่นใจตอมาตรการดังกลาว ความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ ความจําเปน ความเหมาะสม 
และขอเสนอแนะแนวทางการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

-  การพบเห็นปายหามสูบบุหรี่ การสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิง 
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2. ขอบเขตดานประชากร สามารถจําแนกได ดังนี้  
 2.1  ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง 
 2.2  เจาของ/ผูประกอบการสถานบันเทิง 
 2.3  พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง 
 2.4  เจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย ประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ควบคุมโรค และ
เจาหนาที่ตํารวจ 
 3.  ขอบเขตดานพื้นท่ี สํารวจใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลใน
จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม ขอนแกน อุดรธานี ภูเก็ต และสุราษฎรธานี 

4.  ขอบเขตดานการปฏิบัติงาน  
ในโครงการนี้คณะผูวิจัยของศูนยวิจัยความสุขชุมชน รับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ของการ

ดําเนินโครงการดังตอไปนี้ 
 - จัดทําฐานขอมูลประชากรเปาหมาย/สุมตัวอยาง 

- การออกแบบเครื่องมือวัดเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
- การกําหนดระเบียบวิธีในการวิจัย  ซึ่งประกอบดวย การกําหนดประชากรเปาหมาย การ

สุมตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง ตลอดจนแนวทางในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมายในพื้นที่ 
- การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  
- จัดทํารายงานผลสํารวจ 

 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
โครงการวิจัยเรื่อง “สํารวจความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษา

เจาของ/ผูประกอบการ พนักงาน ลูกคาในสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมายใน 10 จังหวัดทั่ว
ประเทศ” คณะผูวิจัยไดคนควาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาใน
กระบวนการตอไป โดยผลงานที่เกี่ยวของ มีดังนี้ 
 

สรุปสาระสําคัญประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 18 1 

 
บทสรุปกฎหมาย 
 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ

ที่ 18) หามสูบบุหรี่ ในผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ รานอาหารในบริเวณที่ไมมีระบบปรับอากาศ ตลาด 
และสถานที่สาธารณะตางๆ ตามประกาศฉบับที่ 17 ขอ 2 (22) ขอ 22.1 ถึง 22.6 ตองเปนเขตปลอดบุหรี่
ทั้งหมด โดยในบริเวณที่ติดเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด สวนในบริเวณที่ไมติด
เครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได 

ความสําคัญของการออกกฎหมาย 
 เนื่องจากเปนที่ยอมรับทางการแพทยวา ควันบุหรี่เปนผลรายตอสุขภาพของผูสูบและไมสูบบุหรี่ที่อยู

ใกลเคียง โดยขอมูลของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลก และองคกรทาง
วิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่ไดศึกษาในเรื่องนี้ระบุตรงกันวา ควันบุหร่ีมือสองเปนสารกอมะเร็งในมนุษยท่ีไมมี
ระดับ “ปลอดภัย” ในการสัมผัสเลย  

โดยเฉพาะ การหามสูบบุหรี่ในผับบารจะสงผลดีตอพนักงานจากจํานวนผับบารทั้งหมด 6,583 แหง
ทั่วประเทศ และประชาชนที่มาเที่ยว ผับบารนับหมื่นนับแสนคน และยังเปนการลดจํานวนเยาวชนไมให
เริ่มตนสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง และจากการวิจัยของ รศ.ดร.เนาวรัตน เจริญคา คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ระบุวาระดับมลพิษในผับบารและสถานบันเทิงในประเทศไทยที่มีคนสูบบุหรี่มี
อันตรายสูงเปน 15 เทา ของระดับมาตรฐานที่สํานักงานสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกากําหนดไว 

สถานที่ท่ีกฎหมายบังคับใหเปนเขตปลอดบุหร่ี 

• ตลาดตองเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได  

• รานอาหารที่ไมมีระบบปรับอากาศ  และรานอาหารที่มีบริเวณไมมีระบบปรับอากาศ ตองเปนเขต
ปลอดบุหรี่ทั้งหมด แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได 

สถานที่ดังตอไปนี้ ในบริเวณที่ติดเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด สวนในบริเวณที่
ไมติดเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได 

• ผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ   

• สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป  

• หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ  

                                                
1  ที่มา : กลุมงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2551. 
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• รานตัดผม รานตัดเส้ือ สถานเสริมความงาม  

• สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ  

• บริเวณโถงพักคอยโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด คอนโดมิเนียม คอรท          
อพารทเมนท  

การจัดเขตสูบบุหร่ี 
 เขตสูบบุหรี่บริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียนระหวางภายนอก

อาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไมนอยกวา 50 ลูกบาศกฟุต/นาที/คน 
 เขตสูบบุหรี่ตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี้ 
1. ไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียง 
2. ไมอยูในบริเวณทางเขา-ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
3. ไมอยูในบริเวณที่เปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น 
บทลงโทษและคาปรับจํานวนเทาไร 
 สูบบุหรี่ในที่หามสูบ จะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท เจาของสถานที่สาธารณะตามประกาศฉบับ

ใหม ที่ไมจัดเขตปลอดบุหรี่โดยการติดปายสัญลักษณตามที่กําหนด มีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 
ใครเปนเจาหนาท่ีผูดูแลกฎหมาย 
เจาหนาที่ผูดูแลการบังคับใชกฎหมายนี้ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ เจาพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งจาก

กระทรวงสาธารณสุข 
 

ความรูท่ัวไป และผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “ควันบุหร่ีมือสอง” 
2
 

 ผับบาร ตลาด และอีกหลายสถานที่ ถูกจัดใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% ต้ังแตวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2551 ที่ผานมาแลว แตทางภาครัฐยังอาศัยในชวงดังกลาวเปนการรณรงคและปรับตัว และจะเริ่ม
จับปรับจริงในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2551 เหตุที่ตองออกประกาศใหผับบารปลอดบุหรี่คงไมใชส่ิง
อ่ืนใด แตเปนเพราะเจาควันบุหรี่มือสองนั่นเอง เพราะบุหรี่นอกจากทํารายผูสูบแลว ควันบุหรี่ซึ่งมีสารพิษกวา 
4,000 ชนิดและมีสารกอมะเร็งอยางนอย 42 ชนิด ยังทํารายสุขภาพคนรอบขางอีกดวย โดยโรคมะเร็งเปน
สาเหตุที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตสูงเปนอันดับ 1 ปละเกือบ 60,000 ราย ในจํานวนนี้เปนมะเร็งปอดมากที่สุด 
นักวิทยาศาสตร และแพทย ทั่วโลกยืนยันตรงกันวา บุหรี่เปนสาเหตุ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งปอดเปนทั้งผูสูบ
และผูที่ไมไดสูบแตไดรับควันบุหรี่มือสอง 
          ไมเพียงแตควันบุหรี่จะกอใหเกิดโรคมะเร็งปอดแลว ควันอันตรายนี้ยังนําโรคมฤตยูผองเพ่ือนมันมา
อีกดวย ไมวาจะเปนโรคความดันสูงและมีไขมันในเลือดสูงรวมดวย และควันบุหรี่มือสองยังเปนสาเหตุของโรค
ถุงลมโปงพอง หอบหืด และเสนเลือดในสมองแตกอีกดวย 
          สิงหอมควันทั้งหลายอาจไมรูสึกวาการสูบบุหรี่ของตนเองนั้นสรางความรําคาญอยางไร 
          รศ.ดร.เนาวรัตน เจริญคา นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะไดศึกษา
ระดับฝุนขนาดเล็กที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 2.5 ไมครอนตอลูกบาศกเมตร ถือวามีขนาดเล็กในระดับที่
สามารถหลุดเขาไปในระบบทางเดินหายใจจนสามารถตกคางในถุงลมปอดได ศึกษากับสถานบันเทิง 26 แหง 
พบวา มีฝุนขนาดเล็กตั้งแต 7-1,598 ไมครอนตอลูกบาศกเมตรขณะเดียวกันคาเฉล่ียของฝุนขนาดเล็ก 319 
ไมครอนตอลูกบาศกเมตรซึ่งคามาตรฐานที่องคกรพิทักษส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกากําหนดไวเพียง 15 

                                                
2 ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ออนไลน), 2551. 
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ไมครอนตอลูกบาศกเมตรเทานั้น “ซึ่งเทากับวาระดับฝุนของสถานบันเทิงของไทยสูงเกินคามาตรฐานอยาง
มาก ผลของการศึกษาชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงถึงของอันตรายในการสูดดมและสัมผัสกับสารพิษของควันบุหรี่ไม
วาจะเปนผูใชบริการ และผูที่ตองประกอบอาชีพในสถานบันเทิง หรือพนักงานในผับบารเหลานี้จะไดรับ
อันตรายจากควันบุหรี่มากกวาพนักงานในสํานักงานตางๆ สูงถึง 4-6 เทา และไดรับอันตรายมากกวาไดรับ
ควันบุหรี่ในบาน 4 เทาครึ่งเลยทีเดียว"  
          ไมเพียงแตควันบุหรี่มือสองที่จะมีมากในผับบารแลวเทานั้น ประกาศนี้คุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหรี่ไปยัง ตลาดสด ตลาดนัดขายเส้ือผา รานตัดผม รานเสริมสวย สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ซึ่ง
โอกาสที่เยาวชนที่เปนอนาคตของชาติอยูในสถานที่เหลานี้ก็มีมากขึ้นดวย จึงเทากับวาเปนการคุมครอง
สุขภาพของพวกเขาดวยเชนกัน เพราะควันรายเหลานี้ เมื่อไมไดอยูในสถานที่ที่ควรอยู เชน หองสําหรับสูบ
บุหรี่ แตกลับไปอยูใกลกับลูกๆ หลานๆ อนาคตของชาติเราจะเกิดสูความหายนะอยางแนนอน 
 
ผลสํารวจความคิดเห็นตอการสนับสนุนใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี : กรณีศึกษาเจาของ/

ผูประกอบการ พนักงาน และประชาชนที่มาใชบริการในสถานบันเทิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 

 ผลสํารวจความคิดเห็นตอการสนับสนุนใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี : กรณีศึกษา
เจาของ/ผูประกอบการ พนักงาน และประชาชนที่มาใชบริการในสถานบันเทิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปไดดังนี้  
1. ความคิดเห็นตอการออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จากผลการสํารวจ พบวา ประมาณ

ครึ่งหนึ่งของ 3 กลุมเห็นดวยตอการออกกฎหมายดังกลาว (ประชาชนเห็นดวยรอยละ 56.9 
ผูประกอบการเห็นดวย 45.9 และพนักงานเห็นดวยรอยละ 40.2 ) 

2. การสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง พบวา สวนใหญเห็นวาการสูบบุหรี่กอใหเกิดความรําคาญกับคนทุกกลุม 
โดยพนักงาน รอยละ 69.2 ประชาชน รอยละ 69.0 และผูประกอบการ รอยละ 66.7 ที่ระบุวารําคาญ 
ตามลําดับ 

3. ผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง พบวา ทั้งกลุมประชาชนที่มาใชบริการสถานบันเทิง 
พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง และกลุมผูประกอบการมีความเห็นตรงกันวา เปนอันตรายตอ
สุขภาพ สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ มีกล่ินเหม็นรบกวนคนอื่น กอใหเกิดความไมพอใจ/ไมสบ
อารมณของคนที่มาเที่ยว เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ เปนการเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัย/ไฟไหม ทําใหเส้ือผาและผมเหม็น เปนตน 

4. นอกจากนี้ผลสํารวจยังชี้วา หากมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะมีสวนชวยแกปญหาการ
สูบบุหรี่ในกลุมเยาวชน กลุมวัยรุนหญิง และชวยแกปญหาการใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน 

5. สวนใหญยังตองการใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ โดยพนักงานตองการรอยละ 49.4 ในขณะท่ี
ผูประกอบการตองการใหเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 48.0  
ขอเสนอแนะตอแนวทางในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงพบวา สวนใหญเห็นวาควรจัด

พ้ืนที่ในการสูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพ่ิมบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น เลิกผลิต เลิกจําหนาย ตลอดจนควรเขียนปาย
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหเห็นชัดเจนและมีการรณรงคใหมากขี้น เปนตน 
 

                                                
3 ที่มา : สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ, 2549 
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ผลสํารวจความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี : กรณีศึกษาเจาของ/
ผูประกอบการ พนักงาน และลูกคาในสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมือง

ใหญ 
4
 

 โครงการสํารวจ เรื่อง “ความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่” จากกลุมเจาของ/
ผูประกอบการ พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง และกลุมลูกคาที่มาใชบริการสถานบันเทิง รวมท้ังส้ิน 2,401 
ตัวอยาง จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ ไดแก ชลบุรี ขอนแกน เชียงใหม และภูเก็ต 
เฉพาะในเขตเทศบาล  ซึ่งจัดทําโดยศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน หรือ
ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหวางวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2551 ผลการสํารวจ
ประเด็นสําคัญมีดังนี้ 

จากการสํารวจภายหลังจากมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงเปนระยะเวลาผานไป 3 เดือน
พบวา สวนใหญรับทราบวามีกฎหมายกําหนดใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่โดยผูประกอบการสถาน
บันเทิงรับทราบ รอยละ 86.3 พนักงานสถานบันเทิงรับทราบรอยละ  84.3 และประชาชนที่ใชบริการในสถาน
บันเทิงรับทราบ รอยละ 76.4 ตามลําดับ  

เมื่อสอบถามถึงการยอมรับตอกฎหมายดังกลาว พบวาทั้งผูประกอบการและพนักงานมีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันวาสวนใหญลูกคาที่ สูบบุหรี่ยอมรับไดที่มีมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 
(ผูประกอบการ ระบุวาลูกคาสวนใหญยอมรับไดรอยละ 63.8 และพนักงานระบุวาลูกคาสวนใหญยอมรับได
รอยละ 58.3 ตามลําดับ)  

จากการสอบถามประชาชนผูใชบริการ รอยละ 44.0 ระบุทําใหรูสึกอยากที่จะเขามาใชบริการมากขึ้น
เมื่อมีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ในขณะท่ีรอยละ 45.3 รูสึกอยากไปใชบริการเหมือนเดิม และมีเพียง
รอยละ 10.7 ที่รูสึกอยากไปใชบริการลดลง 

ผลการสํารวจพบวาทั้ง 3 กลุม สนับสนุนใหมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง โดย
ประชาชนรอยละ 74.6 พนักงานรอยละ 60.4 และผูประกอบการรอยละ 59.7 ที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง เพราะเห็นวาทําใหสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในรานดีขึ้นและ
ทําใหคนที่สูบบุหรี่ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ สวนผูที่ไมสนับสนุน เพราะเห็นวาคนเที่ยวสถานบันเทิง
ตองการที่จะสูบบุหรี่ เห็นวาการสูบบุหรี่กับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนของคูกัน และเห็นวาเปนการ
แกปญหาที่ปลายเหตุ  

อยางไรก็ตาม ยังมผีูฝาฝนกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงอยูรอยละ 43.6 ซึ่งเมื่อถูกบอกเตือน
บุคคลเหลานี้รอยละ 90.4 จะปฏิบัติตามคําบอกเตือนของเจาของหรือพนักงาน  

จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงระหวางการสํารวจป 2549 กับ 
ป 2551 พบวาความคิดเห็นตอกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงมีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

-  กลุมประชาชนผูมาใชบริการ ป 2549 สนับสนุนใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่รอยละ 56.9 ป 
2551 สนับสนุนรอยละ 74.6 

-  กลุมพนักงาน ป 2549 เห็นดวยกับการใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่รอยละ 40.2 ป 2551 
เห็นดวยรอยละ 60.4 

-  กลุมผูประกอบการ ป 2549 เห็นดวยกับการใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่รอยละ 45.9 ป 
2551 เห็นดวยรอยละ 59.7 

 

                                                
4 ที่มา : ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551 
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ขอเสนอแนะตอแนวทางในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงพบวาสวนใหญระบุวาใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด อาทิ การตรวจตราจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ลงโทษผูกระทําผิด นอกจากนี้ควร
จัดหองหรือแบงโซนสําหรับผูที่สูบบุหรี่ใหชัดเจน ตลอดจนทําปายเขตปลอดบุหรี่และ บางสวนเห็นวาควรเลิก
ผลิตหรือปดโรงงาน เปนตน 
 



 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 

คณะผูวิจัยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนดขนาดของตัวอยาง การสุมตัวอยาง การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการประมวลผล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
และเปนประโยชนสูงสุดตอศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

 
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) และขนาดตัวอยาง  

คณะผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมประชากรเปาหมายจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลใน
จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม ขอนแกน อุดรธานี ภูเก็ต และสุราษฎร
ธานี จํานวนทั้งส้ิน 5,139 ตัวอยาง ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 กลุม คือ  

1. ประชาชนท่ีมีอายุ 20 ปขึ้นไป ที่มาใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 
เปนตนมา จํานวน 3,078 ตัวอยาง 

2. เจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงที่ติดแอร จํานวน 403 ตัวอยาง 
3. พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิงที่ติดแอร จํานวน 1,500 ตัวอยาง 
4. เจาหนาที่ควบคุมกฎหมายไมนับรวมเจาหนาที่ตํารวจ อาทิ เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่

สํานักงานควบคุมโรค เจาหนาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 50 ตัวอยาง 

5. เจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 108 ตัวอยาง 
 

การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดประยุกตใชวิธีการสุมตัวอยางในแตละกลุม ดังนี้ 
1. ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอร โดยใชการเก็บขอมูลภาคสนาม และใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมที่คํานึงถึงความเปนไป
ไดทางสถิติ โดยการคัดเลือกลักษณะของตัวอยาง คํานึงถึงความสอดคลองกับคุณลักษณะของประชากร  

2. เจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงที่ติดแอร ใชวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic 
Sampling) จากบัญชีรายชื่อสถานบันเทิงที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม ขอนแกน อุดรธานี ภูเก็ต และสุราษฎรธานี 

3. พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิงที่ ติดแอร ใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานบันเทิงที่ถูกสุมเปนตัวอยาง 

4. เจาหนาที่ควบคุมกฎหมายไมนับรวมเจาหนาที่ตํารวจ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํามะโน 
(Census) จากเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีหนาที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หรือเจาหนาที่ในสํานักงานควบคุมโรค (12 แหง) และสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดเปาหมาย 
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5. เจาหนาที่ตํารวจ ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเก็บขอมูลจากสถานี
ตํารวจละประมาณ 5-10 ราย ครอบคลุมทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน 

 
ในการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละกลุมใชหลักเกณฑดังนี้ 
 
1.  กลุมประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอร เนื่องจากไมมีฐานขอมูลกลุมประชาชนที่ใช

บริการสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 จึงใชฐานขอมูลประชากรรายอายุ 20 ปขึ้นไปทั่ว
ประเทศในการกําหนดขนาดตัวอยาง จํานวน 2,963 ตัวอยาง (จากจํานวนประชากรทั้งส้ิน 5,915,326 คน) 
โดยคํานึงอัตราการตอบกลับจากการสํารวจในเรื่องเดียวกันของป 2551 ที่ผานมา 

2.  กลุมเจาของ/ผูประกอบการสถานบันเทิงที่ติดแอร ใชฐานขอมูลสถานบันเทิง 10 จังหวัด ในการ
กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 แหง (จากสถานบันเทิงจํานวนทั้งส้ิน 5,455 แหง) โดยคํานึงถึงอัตราการ
ตอบรับจากการสํารวจครั้งที่ผานมาในป 2551 และขนาดตัวอยางนั้นจะกําหนดใหมีสัดสวนสอดคลองตามที่ต้ัง
ของสถานบันเทิงจําแนกตามภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต) และประเภทสถานบันเทิง  (คาราโอเกะ ดิสโกเธค บารเบียร บารอโกโก ผับ อาบอบนวด)  

3.  กลุมพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิงที่ติดแอร ใชการกําหนดขนาดตัวอยางใหสอดคลองกับ
ขนาดจํานวนพนักงานของสถานบันเทิง โดยเก็บประมาณ 2-6 คนตอแหง (อางอิงสถานบันเทิงในการสํารวจ
จากกลุมเจาของ/ผูประกอบการสถานบันเทิงที่ติดแอร) 

4.  กลุมเจาหนาที่ควบคุมกฎหมายใชเก็บขอมูลแบบสํามะโน โดยเก็บทุกคนที่ทํางานดานยาสูบใน
จังหวัดที่ทําการสํารวจ จากการประสานงานเบื้องตนไปยังเจาหนาที่ที่ทํางานดานยาสูบในจังหวัดที่ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทราบวาเจาหนาที่ในแตละจังหวัดมีประมาณ 2-5 คน ซึ่งคาดวาจะไดจํานวนเจาหนาที่
ประมาณ 50 คน  

5.  กลุมเจาหนาที่ตํารวจ กําหนดขนาดตัวอยาง จํานวน 100 ราย โดยกําหนดสัดสวนใหสอดคลอง
กับจํานวนตํารวจของแตละสถานี ครอบคลุมทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน เพ่ือใหเปนไปตามลักษณะ
โครงสรางของตํารวจ   
 

ทั้งนี้ในการกําหนดขนาดตัวอยางทั้ง 5 กลุมใชหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามหลักสถิติและ
ฐานขอมูลที่มี ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดเปนหลัก 
 
เคร่ืองมือวัด (Measurement) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสรางคําถามที่ประกอบดวยสวน
ตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ขอมูลลักษณะทางประชากร และขอมูลในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
โดยเครื่องมือวัดจะมี 4 แบบตามกลุมตัวอยาง ซึ่งมีโครงสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

1.  แบบสอบถามกลุมประชาชนผูใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอร ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน 
โดยตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติด
แอร จํานวน 27 ขอ และตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ 

2.  แบบสอบถามกลุมผูประกอบการ/ผูบริหารสถานบันเทิงที่ติดแอร ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน 
โดยตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร 
จํานวน 26 ขอ และตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 
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3.  แบบสอบถามกลุมพนักงานในสถานบันเทิงที่ติดแอร ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน โดยตอนที่ 
1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร จํานวน 26 
ขอ และตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 

4.  แบบสอบถามกลุมเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน โดยตอนที่ 1 
คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร จํานวน 18 ขอ และตอนที่ 2 
คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ 
 
สถิติท่ีใชและการแปลผล 

 การนําเสนอผลการสํารวจโครงการนี้มีการแสดงผลในรูปของคาสถิ ติ  ไดแก คาความถี่ 
(Frequencies) คารอยละ (Percentage) การใหคะแนน (Score) คาเฉลี่ย (Mean) ซึ่งสามารถนําเสนอในรูป
ของสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยกําหนดกรอบเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
สํารวจ  

สําหรับการกําหนดคาคะแนนการประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามกลุมเจาหนาที่ควบคุม
กฎหมาย ตอนท่ี 1 ขอ 9 เรื่องระดบการไดรับความรวมมือ ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 10 คะแนน  = มากที่สุด 
 8-9 คะแนน  = มาก 
 6-7 คะแนน  = คอนขางมาก 
 5 คะแนน  = ปานกลาง 
 3-4 คะแนน  = คอนขางนอย 
 1-2 คะแนน  = นอย 

0 คะแนน  = นอยที่สุด/ไมมีเลย 
 
 การแบงเกณฑประเมินความคิดเห็นตางๆ แบงเปน 7 เกณฑ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 9.50-10.00 คะแนน หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 7.50-9.49 คะแนน หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 5.50-7.49 คะแนน หมายถึง  คอนขางมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.49 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50-4.49 คะแนน หมายถึง  คอนขางนอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.50-2.49 คะแนน หมายถึง  นอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-0.49 คะแนน หมายถึง  นอยที่สุด/ไมมีเลย 
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การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการดําเนินการวิจัยทุก
ขั้นตอนในการวิจัยแตละรูปแบบ ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 พนักงานเก็บขอมูลเปนเจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งตองเขาฟงคําอธิบายและฝกซอมการ
สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกอนปฏิบัติงาน 

1.2 เจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน ภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย โดยไดทําการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแบบสอบถาม และลักษณะของ
กลุมประชากรเปาหมาย รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงานโดยลงพื้นที่เพ่ือทําการตรวจสอบการเก็บขอมูลของ
พนักงานเก็บขอมูล ทั้งนี้ใหเปนไปตามกรอบและขั้นตอนของโครงการวิจัยอยางแทจริง 

1.3 พนักงานตรวจสอบความถูกตองเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขอมูล ถาหากตรวจพบวาพนักงานเก็บ
ขอมูลผูใดสรางขอมูลขึ้นมาเอง งานสัมภาษณของพนักงานผูนั้นจะตกเปนโมฆะทั้งหมด และจะดําเนินการขั้น
เด็ดขาดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป 

ข้ันตอนที่ 2 การประมวลผลขอมูล 
2.1 มีการตรวจสอบความสมบูรณและความสอดคลองของคาํตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.2 มีการตรวจสอบการลงรหัสและการปอนขอมูลของคําตอบในแบบสอบถาม โดยใช

โปรแกรม SPSS/FW ในการประมวลผล 
ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน 

3.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย และความเหมาะสมของ
ขอมูล 

3.2 การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัย ดําเนินการโดยอาจารย ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน รางรายงานวิจัยฉบับนี้มีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Board 
of Project Directors) ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการวิเคราะหกอนไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการ  
 



 

บทที่ 4 
ผลการสํารวจ 

 
ผลการศึกษาในบทนี้ มาจากการสํารวจกลุมประชาชนผู ใชบริการสถานบันเทิง เจาของ /

ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง เจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย จาก 10 
จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 5,139 ตัวอยาง โดยจําแนกการนําเสนอเปน 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลสํารวจจากตัวอยางประชาชนผูใชบริการสถานบนัเทิง 
ตอนที่ 3 ผลสํารวจจากตัวอยางเจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง 
ตอนที่ 4 ผลสํารวจจากตัวอยางพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง 
ตอนที่ 5 ผลสํารวจจากตัวอยางเจาหนาที่ (สาธารณสุข ควบคุมโรค และตํารวจ) 
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

• กลุมประชาชนผูใชบริการสถานบันเทิง 
ตัวอยางรอยละ 51.8 เปนชาย และรอยละ 48.2 เปนหญิง เมื่อจําแนกตามชวงอายุ พบวารอยละ 

39.5 อายุ 21-25 ป รองลงมา คือ รอยละ 19.5 อายุ 26-30 ป รอยละ 13.3 อายุไมเกิน 20 ป  รอยละ 11.0 
อายุ 31-35 ป รอยละ 10.6 อายุมากกวา 40 ป และรอยละ 6.1 อายุ 36-40 ป โดยมีอายุเฉล่ีย 28 ป เมื่อ
สอบถามสถานภาพสมรส ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 74.3 ระบุโสด ขณะที่รอยละ 22.8 ระบุสมรส และ
รอยละ 2.9 ระบุหมาย/หยา/แยกกันอยู สําหรับระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สําเร็จมา พบวาตัวอยางรอยละ 40.2 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. ขณะที่รอยละ 37.4 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และรอยละ 11.5 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. (ตารางที่ 1) 

เมื่อทําการจําแนกตามอาชีพประจํา พบวาตัวอยางรอยละ 34.5 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมา 
คือ รอยละ 21.5 เปนลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 16.4 มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 16.2 มี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรอยละ 7.6 รับจางทั่วไป นอกจากนี้ยังมีระบุอ่ืนๆ อีกรอยละ 3.5 อาทิ 
วางงาน แมบาน/พอบาน/เกษียณ เกษตรกร (ตารางที่ 2)  

เมื่อพิจารณารายไดสวนบุคคลตอเดือน พบวา ตัวอยางรอยละ 35.2 มีรายได 5,001-10,000 บาท  
ขณะท่ีรอยละ 18.9 มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท รอยละ 13.2 มีรายได10,001-15,000 บาท รอยละ 10.6 มี
รายไดมากกวา 20,000 บาท และรอยละ 8.4 มีรายได 15,001-20,000 บาท (ตารางที่ 3) 

 

• กลุมเจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง 
ตัวอยางรอยละ 54.1 เปนหญิง และรอยละ 45.9 เปนชาย เมื่อจําแนกตามชวงอายุ พบวารอยละ 

26.1 อายุ 26-30 ป รองลงมา คือ รอยละ 21.1 อายุมากกวา 40 ป รอยละ 18.6 อายุ 31-35 ป รอยละ 16.6 
อายุ 36-40 ป และรอยละ 17.6 อายุไมเกิน 25 ป โดยมีอายุเฉล่ีย 34 ป เมื่อสอบถามสถานภาพสมรส 
ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 52.9 ระบุโสด ขณะที่รอยละ 33.7 ระบุสมรส และรอยละ 13.4 ระบุหมาย/หยา/
แยกกันอยู สําหรับระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สําเร็จมา พบวาตัวอยางรอยละ 36.2 จบการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. ขณะที่รอยละ 24.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 
23.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา (ตารางที่ 1) 
 

• กลุมพนักงานท่ีทํางานในสถานบันเทิง 
ตัวอยางรอยละ 68.9 เปนหญิง และรอยละ 31.1 เปนชาย เมื่อจําแนกตามชวงอายุ พบวารอยละ 

38.1 อายุ 21-25 ป รองลงมา คือ 26.5 อายุ 26-30 ป รอยละ 16.9 อายุไมเกิน 20 ป รอยละ 9.3 อายุ 31-35 
ป และรอยละ 9.2 อายุมากกวา 35 ป โดยมีอายุเฉล่ีย 26 ป เมื่อสอบถามสถานภาพสมรส ตัวอยางสวนใหญ 
หรือรอยละ 76.8 ระบุโสด ขณะที่รอยละ 15.7 ระบุสมรส และรอยละ 7.5 ระบุหมาย/หยา/แยกกันอยู สําหรับ
ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สําเร็จมา พบวาตัวอยางรอยละ 42.9 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา/ปวช. ขณะที่รอยละ 32.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา และรอยละ 13.7 จบ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. (ตารางที่ 1) 

 

• กลุมเจาหนาท่ี (สาธารณสุข ควบคุมโรค และตํารวจ) 
ตัวอยางรอยละ 68.4 เปนชาย และรอยละ 31.6 เปนหญิง เมื่อจําแนกตามชวงอายุ พบวา รอยละ 

46.9 อายุมากกวา 40 ป รองลงมา คือ 25.3 อายุ 36-40 ป รอยละ 13.9 อายุ 26-30 ป รอยละ 12.0 อายุ 31-
35 ป และรอยละ 1.9 อายุ 21-25 ป เมื่อสอบถามสถานภาพสมรส ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 67.7 ระบุ
สมรส ขณะที่รอยละ 29.1 ระบุสมรส และรอยละ 3.2 ระบุหมาย/หยา/แยกกันอยู สําหรับระดับการศึกษาชั้นสูง
สุดที่สําเร็จมา พบวาตัวอยางเกินกวาครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 55.7 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะที่รอยละ 
19.6 จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และรอยละ 19.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา/ปวช. (ตารางที่ 1) 

ตัวอยางรอยละ 51.9 เปนนายตํารวจชั้นประทวน รองลงมา คือ รอยละ 17.1 เปนเจาหนาที่
สาธารณสุข รอยละ 15.8 เปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร รอยละ 9.5 เปนเจาหนาที่สํานักงานควบคุมโรค และ
รอยละ 5.7 เปนเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุม 
   ประชากรเปาหมาย 

ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน เจาหนาที ่
ขอมูลทัว่ไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ         
          ชาย 1,593 51.8 185 45.9 467 31.1 108 68.4 
          หญิง 1,485 48.2 218 54.1 1,033 68.9 50 31.6 

รวมทั้งส้ิน 3,078 100.0 403 100.0 1,500 100.0 158 100.0 
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงคาจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุม 
            ประชากรเปาหมาย 

ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน เจาหนาที ่
ขอมูลทัว่ไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อายุ         
          ไมเกิน 20 ป 408 13.3 16 4.0 254 16.9 - - 
          21-25 ป 1219 39.5 55 13.6 572 38.1 3 1.9 
          26-30 ป 599 19.5 105 26.1 398 26.5 22 13.9 
          31-35 ป 339 11.0 75 18.6 139 9.3 19 12.0 
          36-40 ป 187 6.1 67 16.6 82 5.5 40 25.3 
          มากกวา 40 ป 326 10.6 85 21.1 55 3.7 74 46.9 

รวมทั้งส้ิน 3,078 100.0 403 100.0 1,500 100.0 158 100.0 

คาเฉลีย่ ( X ) 28 ป 34 ป 26 ป 40 ป 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 8.36 9.04 6.35 7.87 
คาต่ําสุด (Min) 20 ป 20 ป 15 ป 24 ป 
คาสูงสุด (Max) 60 ป 68 ป 59 ป 56 ป 

สถานภาพสมรส         
          โสด 2,286 74.3 213 52.9 1,153 76.8 46 29.1 
          สมรส 702 22.8 136 33.7 235 15.7 107 67.7 
          หมาย/หยา/แยกกันอยู 90 2.9 54 13.4 112 7.5 5 3.2 

รวมทั้งส้ิน 3,078 100.0 403 100.0 1,500 100.0 158 100.0 

ระดับการศึกษาชัน้สูงสุดท่ีสําเร็จ         
          มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 186 6.0 94 23.3 491 32.7 2 1.3 
          มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
          เทียบเทา/ปวช. 

1,237 40.2 146 36.2 643 42.9 30 19.0 

          อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 354 11.5 56 13.9 205 13.7 7 4.4 
          ปริญญาตรี 1,151 37.4 99 24.6 143 9.5 88 55.7 
          สูงกวาปริญญาตรี 150 4.9 8 2.0 18 1.2 31 19.6 

รวมทั้งส้ิน 3,078 100.0 403 100.0 1,500 100.0 158 100.0 
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ตารางที่ 2 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุอาชีพประจํา และหนวยงานที่สังกัด  
   จําแนกตามกลุมประชากรเปาหมาย 

อาชีพประจํา/หนวยงานที่สังกดั จํานวน รอยละ 

กลุมประชาชน   
          นักเรียน/นักศึกษา 1,061 34.5 
          ลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน 661 21.5 
          คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 505 16.4 
          รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 500 16.2 
          รับจางทั่วไป 234 7.6 
          วางงาน 89 2.9 
          แมบาน/พอบาน/เกษียณ 13 0.4 
          เกษตรกร 5 0.2 
          ไมระบ ุ 10 0.3 

รวมทั้งสิ้น 3,078 100.0 

กลุมเจาหนาที่    
          นายตํารวจชั้นประทวน 82 51.9 
          นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 25 15.8 
          สาธารณสุข 27 17.1 
          สํานักงานควบคุมโรค 15 9.5 
          สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ 9 5.7 

รวมทั้งสิ้น 158 100.0 

 
ตารางที่ 3 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนท่ีระบุรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท 582 18.9 
5,001-10,000 บาท 1,082 35.2 
10,001-15,000 บาท 405 13.2 
15,001-20,000 บาท 258 8.4 
มากกวา 20,000 บาท 327 10.6 
ไมระบุ 424 13.7 

รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 
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ตอนท่ี 2 ผลสํารวจจากประชาชนผูใชบริการสถานบันเทิง 

• การใชบริการและการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 62.2 ไดไปใชบริการที่ผับ-บาร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

รองลงมา คือ รอยละ 54.1 ไดไปใชบริการที่คาราโอเกะ และรอยละ 17.4 ไดไปใชบริการที่ดิสโกเธค ตามลําดับ 
เมื่อสอบถามตัวอยางถึงพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา ตัวอยางรอยละ 61.6 ดื่มเปนบางครั้ง 
ในขณะที่รอยละ 15.2 ดื่มเปนประจํา และรอยละ 23.2 ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตารางที่ 4-5) 
 
ตารางที่ 4 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุประเภทสถานบันเทิงท่ีใช  

   ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทสถานบันเทิง จํานวน รอยละ 

ผับ-บาร โดยใชบริการเฉล่ีย 3 ครั้ง 1,915 62.2 
คาราโอเกะ โดยใชบริการเฉลี่ย 2 ครั้ง 1,665 54.1 
ดิสโกเธค โดยใชบริการเฉลี่ย 3 ครั้ง 536 17.4 
สถานอาบอบนวด โดยใชบริการเฉลี่ย 3 ครั้ง 188 6.1 
อ่ืนๆ อาทิ สนุกเกอร นวดแผนโบราณ ซาวนา อโกโก เปนตน  
โดยใชบริการเฉล่ีย 3 ครั้ง  

285 9.3 

 
ตารางที่ 5 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

ดื่มเปนประจํา 467 15.2 
ดื่มเปนบางครั้ง 1,894 61.6 
ไมดื่ม 715 23.2 

รวมท้ังสิ้น 3,076 100.0 

 

• การรับทราบตอประกาศ และการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 
อยางไรก็ตาม มีตัวอยางเกิน 2 ใน 3 หรือรอยละ 69.2 ที่ไมสูบบุหรี่ ซึ่งมีตัวอยางรอยละ 17.0 และ   

รอยละ 13.8 ที่สูบเปนบางครั้ง และสูบเปนประจํา ตามลําดับ (ตารางที่ 6) 
 สําหรับการรับทราบตอการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขต
ปลอดบุหรี่” ซึ่งเริ่มบังคับใชต้ังแต 11 ก.พ.52 พบวา ตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 หรือรอยละ 81.0 ทราบถึงการ
ประกาศนี้ และรอยละ 19.0 ไมทราบ/เพ่ิงจะทราบ (ตารางที่ 7) 
 เมื่อสอบถามตัวอยางที่สูบบุหรี่นั้น พบวา ตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 76.1 เคยสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) กอนหนาที่จะมีประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งชนิดบุหรี่ที่ตัวอยางเคย
สูบ 3 อันดับแรก คือ บุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง รอยละ 90.7 บารากู รอยละ 17.3 และบุหรี่มวนเอง รอยละ 
10.0 ในขณะที่ตัวอยางรอยละ 23.9 ไมเคยสูบ อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 61.3 ไมสูบบุหรี่ภายในสถาน
บันเทิงตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ขณะที่รอยละ 38.7 เคยสูบ ซึ่ง 3 ชนิดแรก คือ บุหรี่ซิกาแรต/
บุหรี่กนกรอง รอยละ 86.6 บารากู รอยละ 16.1 และบุหรี่มวนเอง รอยละ 9.8 (ตารางที่ 8) 
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 ตัวอยางรอยละ 47.9 ไดสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงเปนบางครั้ง ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 รอยละ 25.6 
ไดสูบบุหรี่ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง และรอยละ 26.5 ไดสูบนานๆ ครั้ง (ตารางที่ 9) 

นอกจากนี้ ตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมานั้น พบวา 
ตัวอยางรอยละ 36.3 เคยถูกเจาของหรือพนักงานเตือน และรอยละ 50.0 ไดปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 42.2 
ปฏิบัติตามเปนบางครั้ง และรอยละ 7.8 ไมปฏิบัติตามเลย ย่ิงไปกวานั้น ในขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 35.2 
เคยถูกเพ่ือนในกลุมเตือน และตัวอยางรอยละ 49.0 ปฏิบัติตามเปนบางครั้ง สําหรับตัวอยางรอยละ 19.6 เคย
ถูกแขกที่มาเที่ยวกลุมอื่นเตือน และตัวอยางรอยละ 42.9 ไดปฏิบัติตามเปนบางครั้ง (ตารางที่ 10) 
 ตัวอยางรอยละ 94.0 ไดซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบแบบมีควันดวยตัวเอง ซึ่งมีเพียงรอยละ 2.3 ที่
ไดมาดวยการแจกฟรีเปนของตัวอยางจากทางราน ในขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามตัวอยางที่สูบบุหรี่ถึงปญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร พบวา 3 อันดับแรก คือ รอย
ละ 40.3 ระบุไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอกราน หรือที่ที่จัดให รอยละ 16.5 ระบุสถานที่ที่
จัดใหบรรยากาศไมดี การระบายอากาศไมดี เหม็นอับ และรอยละ 12.5 ระบุรูสึกอึดอัด/หงุดหงิด/หายใจไม
สะดวก ตามลําดับ (ตารางที่ 11-12) 
 
ตารางที่ 6 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมการสูบบหุร่ี 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

สูบเปนประจํา 424 13.8 
สูบเปนบางครั้ง 525 17.0 
ไมสูบ 2,128 69.2 

รวมท้ังสิ้น 3,077 100.0 

 
ตารางที่ 7 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอการประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ท่ีติดแอร) เปนเขตปลอดบุหร่ี” (เร่ิมบังคับใชต้ังแต 11 ก.พ.51) 

การรับทราบของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ทราบมากอน 2,482 81.0 
ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) 583 19.0 

รวมท้ังสิ้น 3,065 100.0 
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ตารางที่ 8 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง (ท่ีติดแอร)  
                 กอนท่ีจะมีการประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี และตั้งแตเดือนมกราคม 2552 

(เฉพาะตัวอยางท่ีสูบบุหร่ี) 

กอน 11 ก.พ.51 ต้ังแต ม.ค.52 
การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เคยสูบ โดยสูบชนิด...(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 718 76.1 367 38.7 
ชนิดของบุหร่ี กอน  

11 ก.พ.51 
ตั้งแต  
ม.ค.52     

บุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง 90.7 86.6     
 (651) (318)     
บารากู 17.3 16.1     
 (124) (59)     
บุหรี่มวนเอง 10.0 9.8     
 (72) (36)     
ซิการ 5.6 5.2     
 (40) (19)     
ไปป 3.3 3.0     
 (24) (11)     
กัญชา 0.1 -     
 (1) -     
ไมเคยสูบ 225 23.9 581 61.3 

รวมท้ังสิ้น 943 100.0 948 100.0 

 
ตารางที่ 9 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความถี่ในการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง  

   (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) 

ความถี่ในการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง จํานวน รอยละ 

ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 92 25.6 
เปนบางครั้ง 172 47.9 
นานๆ ครั้ง 95 26.5 

รวมท้ังสิ้น 359 100.0 
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ตารางที่ 10 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการถูกตักเตือนโดยบุคคลตางๆ และการ 
     ปฏิบัติตามคําเตือน (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร ต้ังแตเดือน  
     มกราคม 2552 เปนตนมา) 

การเคยถูกเตือน 
การปฏิบัติตาม 

(เฉพาะผูท่ีเคยถูกเตือน) 

เคย ไมเคย 
ปฏิบัติตาม 
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติตาม
บางคร้ัง 

ไมปฏิบัติ 
ตามเลย 

บุคคลตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เจาของหรือพนักงาน 132 36.3 232 63.7 58 50.0 49 42.2 9 7.8 
เพ่ือนในกลุม 128 35.2 236 64.8 45 41.7 53 49.0 10 9.3 
แขกที่มาเที่ยวกลุมอื่น  
(ไมอยูในกลุมของทาน) 

71 19.6 291 80.4 20 35.7 24 42.9 12 21.4 

 
ตารางที่ 11 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุวิธีท่ีไดบุหร่ีหรือผลิตภัณฑยาสูบแบบม ี

     ควันท่ีสูบในสถานบันเทิง (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร ต้ังแต 
     เดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) 

วิธีท่ีไดบุหร่ีหรือผลิตภัณฑยาสูบแบบมีควัน จํานวน รอยละ 

ซื้อเอง 332 94.0 
แจกฟรีเปนของตัวอยางจากทางราน 8 2.3 
อ่ืนๆ อาทิ ไดจากเพื่อน 13 3.7 

รวมท้ังสิ้น 353 100.0 

 
ตารางที่ 12 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตาม 

     ขอหามในการสูบบุหร่ีตามสถานบันเทิงท่ีติดแอร (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยสูบบุหร่ี และตอบ 
     ไดมากกวา 1 ขอ) 

ปญหาหรืออุปสรรค จํานวน รอยละ 

ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอกราน หรือที่ที่จัดให 100 40.3 
สถานที่ที่จัดใหบรรยากาศไมดี การระบายอากาศไมดี เหม็นอับ 41 16.5 
รูสึกอึดอัด/หงุดหงิด/หายใจไมสะดวก 31 12.5 
รูสึกไมดีที่ตองไปสูบบุหรี่ขางนอกราน หรือที่ที่จัดให 27 10.9 
มีพ้ืนที่ในการสูบบุหรี่ไมเพียงพอ 23 9.3 
ทางรานไมใหความสําคัญอยางจริงจังในการหามสูบบุหรี่ 23 9.3 
คนที่เขาไปใชบริการไมยอมปฏบัิติตาม 21 8.5 

ระบุสถานที่สําหรับสูบบุหรี่ไมชัดเจน 15 6.0 
ตองการสูบบุหรี่พรอมกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 13 5.2 
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• ผลของการประกาศใหสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 
นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ.2551 นั้น พบวา

ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 64.8 ระบุวา บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้น รอยละ 14.8 
ระบุวาไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) และรอยละ 20.4 ระบุไมแนใจ ในขณะเดียวกัน ตัวอยางเกินกวา 1 ใน 3 หรือ  
รอยละ 37.1 รูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม รอยละ 33.2 ไมรูสึก 
(เหมือนเดิม) และรอยละ 29.7 ไมแนใจ (ตารางที่ 13) 
 หลังจากที่มีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ตัวอยางรอยละ 50.2 ยังไปใชบริการที่สถาน
บันเทิงเหมือนเดิม รอยละ 39.7 อยากจะเขาไปใชบริการมากขึ้น และรอยละ 10.1 จะเขาไปใชบริการลดลง 
อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 63.8 รูสึกวาสุขภาพของตัวเองไดรับการปกปองมากขึ้น รอยละ 10.0 ไมรูสึก
เลย และรอยละ 26.2 ไมแนใจ/ไมมีความเห็น (ตารางที่ 13) 

 
ตารางที่ 13 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุผลท่ีไดรับจากการประกาศใหสถานบันเทิง 

     ท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ผลของการประกาศ จํานวน รอยละ 

บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง   
          ดีขึ้น 1,990 64.8 
          ไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) 454 14.8 
          ไมแนใจ 627 20.4 

รวมท้ังสิ้น 3,071 100.0 

ความรูสึกมั่นใจจากปญหาเพลิงไหม   
          รูสึกมั่นใจมากขึ้น 1,140 37.1 
          ไมรูสึก (เหมือนเดิม) 1,020 33.2 
          ไมแนใจ 911 29.7 

รวมท้ังสิ้น 3,071 100.0 

ความตองการใชบริการสถานบันเทิง   
          ทําใหรูสึกอยากที่จะเขาไปใชบริการมากขึ้น 1,179 39.7 
          อยากที่จะเขาไปใชบริการลดลง 298 10.1 
          ไปใชบริการเหมือนเดิม/เทาเดิม 1,491 50.2 

รวมท้ังสิ้น 2,968 100.0 

ความรูสึกท่ีสุขภาพไดรับการปกปอง   
          รูสึกวาไดรับการปกปองมากขึ้น 1,944 63.8 
          ไมรูสึก 306 10.0 
          ไมแนใจ/ไมมีความเหน็ 797 26.2 

รวมท้ังสิ้น 3,047 100.0 
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• ความคิดเห็นตอการมีกฎหมายใหสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 
เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงตอไป พบวา 

ตัวอยางรอยละ 80.4 สนับสนุนประกาศดังกลาว โดยใหเหตุผล คือ ทําใหสุขภาพดีขึ้น/หายใจสะดวกขึ้น ทําให
คนรอบขางปลอดภัยจากบุหรี่/เปนผลดีตอคนรอบขาง และทําใหบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีขึ้น ในขณะท่ี  
รอยละ 4.6 ไมสนับสนุน ควรยกเลิก โดยใหเหตุผล คือ การเที่ยว สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนของ
คูกัน ไมสะดวก/เสียเวลาในการหาที่สูบบุหรี่ ไมคอยปฏิบัติตามกฎที่กําหนด และรอยละ 15.0 ไมมีความเห็น 
(ตารางที่ 14) 
 นอกจากนี้ ไดสอบถามตัวอยางถึงความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงวาจะถูกบังคับ
ใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป พบวา ตัวอยางรอยละ 43.9 ระบุมั่นใจวาจะไดผล โดยใหเหตุผล คือ เปน
กฎหมายบังคับ/คนสวนใหญเคารพกฎหมายหรือใหความรวมมือ เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเอาใจใส
คอยสอดสองดูแลเต็มที่ สถานบันเทิงใหความรวมมือ รอยละ 32.4 ระบุไมมั่นใจ โดยใหเหตุผล คือ ไมไดรับ
ความรวมมือจากผูสูบบุหรี่/ฝาฝนกฎหมาย ไมมีการใชกฎหมายบังคับอยางจริงจัง/เจาหนาที่ไมลงโทษตาม
กฎหมาย ไมไดรับความรวมมือจากสถานบันเทิง และรอยละ 23.7 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 15) 
 ตัวอยาง 4 ใน 5 หรือรอยละ 79.3 มีความเห็นวาจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่
เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 7.9 เห็นวาไมจําเปน และรอยละ 12.8 ไมมี
ความเห็น (ตารางที่ 16) 
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ตารางที่ 14 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ 
     เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงตอไป 

การสนับสนุน จํานวน รอยละ 

สนับสนุน โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 2,475 80.4 
 1. ทําใหสุขภาพดีข้ึน/หายใจสะดวกขึ้น รอยละ 27.4 (486)   
 2. ทําใหคนรอบขางปลอดภยัจากบุหร่ี/

เปนผลดีตอคนรอบขาง 
รอยละ 16.4 (291) 

 
 

 3. ทําใหบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีข้ึน รอยละ 16.2 (287)   
 4. ไมชอบกลิ่นบุหร่ี/บุหร่ีมีกลิ่นเหม็น รอยละ 10.2 (179)   
 5. เปนผลดีตอสวนรวม/ผลดีตอสถานที่ รอยละ 9.9 (174)   
 6. เปนโครงการทีด่ี รอยละ 7.8 (137)   
 7. สามารถปองกันเหตุเพลงิไหมได/

ปองกันอุบัติเหตุได 
รอยละ 3.3 (59) 

 
 

 8. ทําใหคนมีมารยาททางสังคมและเปน
ระเบียบมากขึ้น 

รอยละ 2.9 (51) 
 

 

 9. ลดการติดตอของโรค/จะไดไมเปน
โรค 

รอยละ 2.2 (39) 
 

 

 10. อื่นๆ อาทิ ประหยัดเงิน เปน
แนวทางปองกันอยางหน่ึง เปนสถานที่
แออัด ลดจํานวนผูสูบลง แตตองการ
บังคับตามประกาศ เปนตน 

รอยละ 3.7 (68) 

 

 

ไมสนับสนุน (ควรยกเลิก) โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 141 4.6 
 1. การเที่ยว สูบบุหร่ี และการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนของคูกัน 
รอยละ 24.3 (17) 

 
 

 2. ไมสะดวก/เสียเวลาในการหาที่สูบ
บุหร่ี 

รอยละ 21.4 (15) 
 

 

 3. ไมคอยปฏิบัติตามกฎที่กําหนด รอยละ 21.4 (15)   
 4. คนเที่ยวสวนใหญตองการสูบบุหร่ี รอยละ 18.6 (13)   
 5. เปนการแกปญหาที่ปลายเหต ุ รอยละ 5.7 (4)   
 6. ควรใหรานและผูบริการตัดสินใจเอง รอยละ 5.7 (4)   
 7. อื่นๆ อาทิ หามเฉพาะบางราน เชน

รานอาหาร ทําใหรายไดสถานบันเทิง
ลดลง เปนตน 

รอยละ 2.9 (2) 

 

 

ไมมีความเห็น 462 15.0 
รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 
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ตารางที่ 15 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

ความมั่นใจของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

มั่นใจวาจะไดผล โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 1,351 43.9 
 1. เปนกฎหมายบังคับ/คนสวนใหญ

เคารพกฎหมาย หรือใหความรวมมือ 
รอยละ 53.8 (357) 

 
 

 2. เจาหนาที่/หนวยงานที่เกี่ยวของเอา
ใจใส คอยสอดสองดูแลเต็มที่/เขมงวด
มากข้ึน 

รอยละ 11.0 (73) 

 

 

 3. สถานบันเทิงใหความรวมมือ รอยละ 9.2 (61)   
 4. คนสวนใหญตระหนักถึงอันตรายที่จะ

เกิดข้ึน 
รอยละ 8.9 (59) 

 
 

 5. เปนผลดีตอสุขภาพ รอยละ 7.8 (52)   
 6. ถามีการรณรงคอยางตอเน่ือง รอยละ 3.2 (21)   
 7. มีการจัดบริเวณใหสูบบุหร่ี รอยละ 2.7 (18)   
 8. อื่นๆ อาทิ เปนประโยชนตอ

ผูใชบริการ/สถานบันเทิงถามีการปฏิบัติ
จริงจัง มีการสูบนอยลง เปนตน 

รอยละ 3.4 (22) 

 

 

ไมมั่นใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 997 32.4 
 1. ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหร่ี/

ฝาฝนกฎหมาย 
รอยละ 33.5 (236) 

 
 

 2. ไมมีการใชกฎหมายบังคับอยาง
จริงจัง/เจาหนาที่ไมลงโทษตามกฎหมาย 

รอยละ 17.6 (124) 
 

 

 3. ไมไดรับความรวมมือจากสถาน
บันเทิง 

รอยละ 13.5 (95) 
 

 

 4. บางคนไมมีจิตสํานึก รอยละ 10.7 (76)   
 5. เจาหนาที่/หนวยงานที่เกี่ยวของไม

เอาใจใส ในการคอยสอดสองดูแล 
รอยละ 8.9 (63) 

 
 

 6. ในปจจุบัน มีคนสูบบุหร่ีเปนจํานวน
มาก 

รอยละ 4.4 (31) 
 

 

 7. ยังไมมีบทลงโทษอยางชัดเจน รอยละ 3.1 (22)   
 8. การเที่ยว สูบบุหร่ี และดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนของคูกัน 
รอยละ 2.5 (18) 

 
 

 9. อื่นๆ อาทิ มีการเลือกปฏิบัติของ
เจาหนาที่ สถานบันเทิงมีปญหาเรื่องสูบ
บุหร่ี มีการเปลี่ยนรัฐบาลบอย ทําใหการ
ทํางานไมตอเน่ือง ยังคงมีการผลิตอยู  
มีกฎหมายควบคุมการสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะ เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ 
ยังไมการประชาสัมพันธที่เดนชัด/การ
ประชาสัมพันธยังนอย เปนตน 

รอยละ 5.8 (42) 

 

 

ไมมีความเห็น 730 23.7 
รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 
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ตารางที่ 16 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความจําเปนท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือ 
     มาตรการตางๆ ท่ีเขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ความจําเปน จํานวน รอยละ 

จําเปน 2,434 79.3 
ไมจําเปน 244 7.9 
ไมมีความเห็น 393 12.8 

รวมท้ังสิ้น 3,071 100.0 

 

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใหสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 
 ตัวอยางรอยละ 44.0 ไดเห็นปายหามสูบบุหรี่ชัดเจน เมื่อเขาไปในสถานบันเทิงที่ติดแอรครั้งลาสุด 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา รอยละ 28.5 เห็นไมชัดเจน และรอยละ 27.5 ไมแนใจ/ไมทราบ (ตารางที่ 
17) 
 ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ตัวอยางรอยละ 42.9 เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่
ติดแอร โดยเห็นสูบบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง บารากู และบุหรี่มวนเอง ในขณะท่ีรอยละ 57.1 ไมพบเห็น ใน
ขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 39.0 เคยเห็นเจาของหรือพนักงานประจํารานบอกเตือนผูสูบบุหรี่ โดยผูสูบนั้น
ไดปฏิบัติตามบางครั้ง รอยละ 57.7 ปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 30.8 และไมปฏิบัติตามเลย รอยละ 11.5 
อยางไรก็ตาม รอยละ 34.2 ไมไดบอกเตือน และรอยละ 26.8 ไมแนใจ นอกจากนี้ ตัวอยางรอยละ 67.1 ไมเคย
บอกเตือนผูสูบบุหรี่ และรอยละ 32.9 เคยบอกเตือน โดยผูสูบนั้นได ปฏิบัติตามบางครั้ง รอยละ 63.0 ไมปฏิบัติ
ตามเลย รอยละ 19.1 และปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 17.9 (ตารางที่ 18-20) 
 สําหรับรูปแบบการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่เคยไปใชบริการ ต้ังแต
เดือนมกราคม 2552 พบวา 3 อันแรก คือ ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย หรือ Pretty girl รอยละ 55.1 ลด
ราคา หรือจําหนายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก รอยละ 25.7 และใหสิทธิประโยชนอ่ืนตอบแทนผูซื้อ เชน 
แจกบัตรชมคอนเสิรต รอยละ 10.1 ตามลําดับ ในขณะที่มีตัวอยางรอยละ 81.9 ไมเคยพบเห็นรูปแบบสงเสริม
การขายใดๆ เลย (ตารางที่ 21) 
  
ตารางที่ 17 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความชัดเจนของปายหามสูบบุหร่ี  

     เมื่อเขาไปในสถานบันเทิงท่ีติดแอร คร้ังลาสุด ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

ความชัดเจนของปาย จํานวน รอยละ 

เห็นชัดเจน 1,340 44.0 
ไมชัดเจน 867 28.5 
ไมแนใจ/ไมทราบ 837 27.5 

รวมท้ังสิ้น 3,044 100.0 
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ตารางที่ 18 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นคนสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร  
     ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

การพบเห็นคนสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

เคยพบเห็น โดยสูบชนิด...(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 1,751 42.9 
 บุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง รอยละ 85.3 (1,122)   
 บารากู รอยละ 13.5 (178)   
 บุหรี่มวนเอง รอยละ 10.6 (140)   
 ซิการ รอยละ 5.9 (77)   
 ไปป รอยละ 2.7 (36)   
ไมพบเห็น 1,315 57.1 

รวมท้ังสิ้น 3,066 100.0 

 
ตารางที่ 19 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการบอกเตือนแกผูสูบของเจาของหรือ 

     พนักงานประจําราน (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยพบเห็นคนสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร  
     ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) 

การบอกเตือนของเจาของหรือพนักงานประจําราน จํานวน รอยละ 

บอกเตือน โดยผูสูบได....... 508 39.0 
 ปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 30.8 (152)   
 ปฏิบัติตามบางครั้ง รอยละ 57.7 (285)   
 ไมปฏิบัติตามเลย รอยละ 11.5 (57)   
ไมไดบอกเตือน 447 34.2 
ไมแนใจ 349 26.8 

รวมท้ังสิ้น 1,304 100.0 

 
ตารางที่ 20 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการบอกเตือนแกผูสูบโดยตัวทานเอง (เฉพาะ 

     ตัวอยางท่ีเคยพบเห็นคนสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) 

การบอกเตือนของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

บอกเตือน โดยผูสูบได....... 429 32.9 
 ปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 17.9 (74)   
 ปฏิบัติตามบางครั้ง รอยละ 63.0 (260)   
 ไมปฏิบัติตามเลย รอยละ 19.1 (79)   
ไมไดบอกเตือน 876 67.1 

รวมท้ังสิ้น 1,305 100.0 
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ตารางที่ 21 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขายบุหร่ี/ 
     ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงท่ีเคยไปใชบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา  

การพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขายบุหร่ี/ผลิตภัณฑยาสูบ จํานวน รอยละ 

เคยพบเห็น ในรูปแบบดังนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 557 18.1 
 ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย 

(Pretty girl) 
รอยละ 55.1 (307)  

 
 ลดราคา หรือจําหนายบุหร่ี/ผลิตภัณฑ

ยาสูบในราคาถูก 
รอยละ 25.7 (143)  

 
 ใหสิทธิประโยชนอืน่ตอบแทนผูซ้ือ 

เชน แจกบัตรชมคอนเสิรต 
รอยละ 10.1 (56)  

 
 ใหลองสูบ รอยละ 9.7 (54)   
 แลก-แจก-แถม  รอยละ 9.0 (50)   
 จับฉลาก/ชิงรางวัล รอยละ 8.4 (47)   
 อื่นๆ อาทิ มีในเมนูอาหาร ขายผาน

เด็กเสิรฟ เปนตน 
รอยละ 7.0 (39)  

 

ไมเคยพบเห็นเลย 2,521 81.9 
รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 

 
• ทาที หรือปฏิกิริยาตอการพบเจอการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 

 
เมื่อสอบถามถึงถาหากพบเจอการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ตัวอยางรอยละ 72.9 รูสึกอึดอัด

รําคาญ และรอยละ 14.2 ไมรูสึกอึดอัดรําคาญ อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 65.8 จะยายโตะหรือหลบหลีกให
พนจากควันบุหรี่ และรอยละ 18.0 ไมยายโตะหรือหลบหลีก แตตัวอยางรอยละ 43.9 จะไมบอกกลาว/ตักเตือน
ผูกระทําผิด และรอยละ 24.7 จะบอก นอกจากนี้ ตัวอยางรอยละ 39.8 จะแจงพนักงาน/เจาของราน หากพบ
เจอการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง และรอยละ 31.8 จะไมแจง (ตารางที่ 22-25) 
 อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 37.6 ตองการแจงเบาะแส ถาหากพบเห็นวามีผูละเมิดกฎหมาย โดย
ใหเหตุผล คือ จะไดไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน เปนการละเมิดกฎหมาย เปนหนาที่หรือความรับผิดชอบ
ของแตละคนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย รอยละ 21.2 ไมตองการแจง โดยใหเหตุผล คือ เปนสิทธิสวนบุคคล หรือ
เรื่องสวนตัว ไมใชหนาที่/เปนหนาที่ของทางราน ไมมีประโยชน และรอยละ 41.2 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 26) 
 
ตารางที่ 22 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความรูสึกอึดอัดรําคาญ ถาหากพบเจอ 

     การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

ความรูสึกของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

อึดอัดรําคาญ 2,226 72.9 
ไมอึดอัดรําคาญ 431 14.2 
ไมแนใจ 395 12.9 

รวมท้ังสิ้น 3,052 100.0 
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ตารางที่ 23 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการปฏิบัติ ถาหากพบเจอการสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิงท่ีติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

การปฏิบัติของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ยายโตะ 1,995 65.8 
ไมยายโตะ 545 18.0 
ไมแนใจ 493 16.2 

รวมท้ังสิ้น 3,033 100.0 

 
ตารางที่ 24 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการบอกกลาว/ตักเตือนตอผูกระทําผิด  
                   ถาหากพบเจอการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

การบอกกลาว/ตักเตือน จํานวน รอยละ 

บอก 751 24.7 
ไมบอก 1,334 43.9 
ไมแนใจ 953 31.4 

รวมท้ังสิ้น 3,038 100.0 

 
ตารางที่ 25 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการแจงตอพนักงาน/เจาของราน ถาหาก 

     พบเจอการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) 

การแจงตอพนักงาน/เจาของราน จํานวน รอยละ 

แจง 1,209 39.8 
ไมแจง 965 31.8 
ไมแนใจ 860 28.4 

รวมท้ังสิ้น 3,034 100.0 

 



 

 

30 

ตารางที่ 26 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการแจงเบาะแส ถาหากพบเห็นวามี 
     สถานบันเทิงละเมิดกฎหมายโดยปลอยใหมีการสูบบุหร่ีภายในราน 

การแจงเบาะแส จํานวน รอยละ 

ตองการแจง โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 1,158 37.6 
 1. จะไดไมสรางความเดือดรอนใหกับ

ผูอื่น 
รอยละ 28.0 (188) 

  
 2. เปนการละเมิดกฎหมาย รอยละ 23.7 (159)   
 3. เปนหนาที ่หรือความรับผิดชอบของ

แตละคนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
รอยละ 15.2 (102) 

  
 4. จะไดเปนตัวอยาง/จะไดปฏิบัติตาม

กันมากขึ้น 
รอยละ 13.1 (88) 

  
 5. สถานบันเทิงจะไดเปนสถานที่ปลอด

บุหร่ี 
รอยละ 10.0 (67) 

  
 6. จะไดมีเจาหนาที่ไปตรวจสอบ รอยละ 3.0 (20)   
 7. เพื่อประโยชนสวนรวม รอยละ 3.0 (20)   
 8. ชวยรณรงค รอยละ 2.7 (18)   
 9. อื่นๆ อาทิ เปนสิทธิของเรา ยังมีคน

สูบ/ยังมีคนฝาฝน/อยากใหกฎหมาย
ศักดิ์สิทธิ์ เปนตน 

รอยละ 1.3 (9) 

  

ไมตองการแจง โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 652 21.2 
 1. เปนสิทธิสวนบุคคล หรือเร่ืองสวนตัว 

ไมอยากเขาไปเกี่ยวของ 
รอยละ 42.0 (177) 

  
 2. ไมใชหนาที่/เปนหนาที่ของทางราน รอยละ 20.6 (87)   
 3. ไมมีประโยชน รอยละ 14.7 (62)   
 4. ผูประกอบการไมเครงครัด รอยละ 7.6 (32)   
 5. เจาหนาที่รัฐไมสนใจ รอยละ 4.5 (19)   
 6. ไมทราบวาจะไปแจงที่ไหน รอยละ 3.8 (16)   
 7. รานอาจโดนปดไมมีที่เที่ยว รอยละ 2.6 (11)   
 8. สถานบันเทิงเขมงวดมาก รอยละ 2.1 (9)   
 9. มีการติดสินบนกับเจาหนาที่ รอยละ 1.2 (5)   
 10. อื่นๆ อาทิ เสียคาใชจาย ปจจุบันก็

ละเมิดสูบเปนสวนมาก เปนตน 
รอยละ 0.9 (4) 

  

ไมมีความเห็น 1,268 41.2 
รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 

 
• การรับรู/รับทราบเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

 
 เมื่อสอบถามถึงบทลงโทษของการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร พบวา มีตัวอยางถึงรอยละ 73.8 
ที่ไมทราบ และรอยละ 26.2 ที่ทราบ โดยสวนใหญไดระบุวาจะโดนปรับ หรือทั้งจํา ทั้งปรับ (ตารางที่ 27) 
 ตัวอยางเกินกวา 2 ใน 3 หรือรอยละ 67.5 ทราบวาการไดรับ “ควันบุหรี่มือสอง” เปนอันตรายตอ
สุขภาพ คือ คนไมสูบบุหรี่เปนอันตรายมากกวาคนสูบบุหรี่ ทําใหเปนโรคมะเร็งในปอด ทําใหเปนโรคทางเดิน
หายใจ รอยละ 7.6 ไมทราบ และรอยละ 24.9 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 28) 
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 สําหรับผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ตัวอยางทราบ 3 อันดับแรก คือ มีกล่ินเหม็น
รบกวน รอยละ 96.0 สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ รอยละ 95.7 และทําใหเส้ือผาและผมเหม็น รอยละ 95.5 
ตามลําดับ (ตารางที่ 29) 
 การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ตัวอยางไดระบุวามีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงใหกับกลุมเยาวชนหญิง เปนอันดับแรก รอยละ 70.8 รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย รอยละ 63.3 
และผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน รอยละ 57.9 (ตารางที่ 30) 
 เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอในการไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ใน
สถานบันเทิงในชวง 12 เดือนที่ผานมา พบวา รอยละ 42.8 ไดรับขาวสารเพียงพอแลว รอยละ 28.4 ไดรับยัง
ไมเพียงพอ โดยตองการขอมูลเพ่ิม คือ บทลงโทษ ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ โรคที่เกิดจากบุหรี่ และ
รอยละ 28.8 ไมแนใจ (ตารางที่ 31) 
 หนวยงานที่ตัวอยางรับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงคเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับ
แรก คือ เจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 66.7 มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ รอยละ 63.3 และกรมควบคุมโรค 
รอยละ 53.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 32) 
 มาตรการ/กิจกรรมที่ตัวอยางเห็นดวยหรือสนับสนุน 3 อันดับแรกคือ รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงใหชัดเจนยิ่งขึ้น รอยละ 93.5 เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงตอ
สาธารณะ รอยละ 91.5 และลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ใหเห็นเปนตัวอยาง รอยละ 88.7 
ตามลําดับ (ตารางที่ 33) 
 ขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก คือ ควรมีบทลงโทษที่
รุนแรงกับผูกระทําผิด รอยละ 34.3 ควรจัดหองหรือเขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน รอยละ 21.0 และควรมี
การติดปายหามสูบบุหรี่ใหเห็นชัดเจน รอยละ 12.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 34) 
 
ตารางที่ 27 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอบทลงโทษของการสูบบุหร่ี 

     ในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 

การรับทราบ จํานวน รอยละ 

ทราบ โดยตัวอยางไดระบุบทลงโทษ ดังนี้ 805 26.2 
 1. ปรับ 2,000 บาท/ปรับ 5,000 บาท/

ปรับ 500 บาท/ปรับ 1,000 บาท/ปรับ 
10,000 บาท 

รอยละ 47.9 (276) 

  
 2. จายคาปรับ รอยละ 38.2 (220)   
 3. ทั้งจํา ทั้งปรับ รอยละ 6.4 (37)   
 4. ปรับคนสูบ 2,000 บาท และรานคา 

2,000 บาท/ปรับคนสูบ 2,000 บาท 
ปรับรานคา 10,000 บาท 

รอยละ 2.8 (16) 

  
 5. ติดคุก/จําคุก 6 เดือน รอยละ 2.3 (13)   
 6. อื่นๆ อาทิ ปรับรานคา 15,00 บาท 

ส่ังปด จําและปรับ ประหารชีวิต เปนตน 
รอยละ 2.4 (14) 

  

ไมทราบ 2,273 73.8 
รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 
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ตารางที่ 28 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบของการไดรับ “ควันบุหร่ีมือ 
     สอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ 

การรับทราบ จํานวน รอยละ 

ทราบ โดยตัวอยางไดระบุอันตราย ดังนี้ 2,076 67.5 
 1. คนไมสูบบุหร่ีเปนอันตรายมากกวา

คนสูบบุหร่ี/ไดรับอันตรายมากกวาคน
สูบบุหร่ี 

รอยละ 31.4 (288) 

  
 2. ทําใหเปนโรคมะเร็งในปอด รอยละ 24.2 (222)   
 3. ทําใหเกิดโรคมะเร็ง รอยละ 22.9 (210)   
 4. เปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 8.5 (78)   
 5. ทําใหเปนโรคทางเดินหายใจ รอยละ 5.4 (50)   
 6. ทําใหมีผลกระทบกับคนรอบขาง รอยละ 3.3 (30)   
 7. อื่นๆ อาทิ ทําใหเปนโรคถุงลมโปง

พอง หายใจไมออก ทําใหเปนโรคภมิูแพ 
ทําใหเกิดอาการเวยีนหัว ทําใหเปน
มะเร็งที่สมอง เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
เปนตน 

รอยละ 4.3 (40) 

  

ไมทราบ 235 7.6 
ไมมีความเห็น 767 24.9 

รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 

 
ตารางที่ 29 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอผลเสียของการสูบบุหร่ีใน 

     สถานบันเทิง 

ทราบ ไมทราบ 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น ผลเสียตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีกล่ินเหม็นรบกวน 2,952 96.0 56 1.8 68 2.2 
สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ 2,944 95.7 60 2.0 72 2.3 
ทําใหเส้ือผาและผมเหม็น 2,923 95.5 58 1.9 81 2.6 

เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม 2,733 88.8 124 4.1 219 7.1 
กอใหเกิดความไมพอใจ/ไมสบอารมณของนักทองเที่ยว 2,719 88.5 161 5.2 194 6.3 
เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ 2,594 84.4 191 6.2 290 9.4 
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ตารางที่ 30 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น กลุมบุคคลตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมเยาวชนหญิง 2,175 70.8 527 17.2 368 12.0 
กลุมเยาวชนชาย 1,945 63.3 732 23.8 396 12.9 
ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน 1,778 57.9 803 26.2 489 15.9 

 
ตารางที่ 31 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความเพียงพอในการไดรับความรู/ขาวสาร 
                    เกี่ยวกับเร่ืองการประกาศเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 

ความเพียงพอ จํานวน รอยละ 

ไดรับความรู/ขาวสารเพียงพอ 1,316 42.8 
ไมเพียงพอ โดยขอมูลที่ตองการเพิ่ม คือ บทลงโทษหากกระทํา
ความผิด ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ ติดปายใหชัดเจน โรคที่
เกิดจากบุหรี่ เปนตน 

877 28.4 

ไมแนใจ 885 28.8 
รวมท้ังสิ้น 3,078 100.0 

 
ตารางที่ 32 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค  

     “เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง” ของหนวยงานตางๆ 

รับรู/รับทราบ 
ไมรับรู/ 

ไมรับทราบ 
ไมแนใจ หนวยงานตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เจาหนาที่สาธารณสุข 2,039 66.7 625 20.4 395 12.9 
มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 1,940 63.3 705 23.0 419 13.7 
กรมควบคุมโรค 1,627 53.0 919 30.0 520 17.0 
ตํารวจ 1,430 46.7 1,042 34.1 588 19.2 
กระทรวงมหาดไทย 1,259 41.2 1,139 37.3 658 21.5 
อ่ืนๆ อาทิ สถานศึกษา ส่ือ กระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานเขต อําเภอ เปนตน 

140 58.3 53 22.1 47 19.6 
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ตารางที่ 33 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมตางๆ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น มาตรการ/กิจกรรม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

2,875 93.5 69 2.2 132 4.3 

เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิงตอสาธารณะ 

2,812 91.5 93 3.0 169 5.5 

ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ให
เห็นเปนตัวอยาง 

2,729 88.7 145 4.7 203 6.6 

จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดใน
การหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

2,629 87.3 146 4.9 235 7.8 

จับปรับเพ่ือลงโทษลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิง 

2,666 86.7 190 6.2 218 7.1 

 
ตารางที่ 34 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุม 

     การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงกับผูกระทําผิด 399 34.3 
ควรจัดหองหรือเขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน/จัดสถานที่ใหเปน
สัดสวน 

244 21.0 

ควรมีการติดปายหามสูบบุหรี่ใหเห็นชัดเจน 150 12.9 
เจาหนาที่ควรคอยสอดสองดูแลสถานบันเทิงใหเขมงวดมากขึ้น 122 10.5 
หามมีการซื้อขายบุหรี่ในสถานบันเทิง 91 7.8 
ควรมีการรณรงคอยางตอเนื่อง 90 7.7 
ทุกฝายควรปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 76 6.5 
ลดการผลิตบุหรี่ 59 5.1 
มีการตรวจบุหรี่กอนเขาสถานบันเทิง 49 4.2 
กําหนดเปนกฎหมายอยางชัดเจน 42 3.6 
ควรเพ่ิมพนักงานในรานคอยสอดสองดูแล 36 3.1 
มีการโฆษณาใหเห็นขอดีและขอเสียของบุหรี่/ใหขอมูลเกี่ยวกับโทษ
ของการสูบบุหรี่ 

35 3.0 

ปลูกจิตสํานึก 28 2.4 
เพ่ิมภาษียาสูบใหมากขึ้น 18 1.5 
อ่ืนๆ อาทิ ไมควรเปดโอกาสใหเปนชองทางในการรีดไถของเจาหนาที่
รัฐ หามมีการซื้อขายบุหรี่ในบริเวณใกลเคียงกับสถานบันเทิง ปด
สถานบันเทิงที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย เจาหนาที่ควรเปนตัวอยางที่ดี
ใหกับประชาชน ควรมีการปรับเปล่ียนเจาหนาที่/หนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่องเพ่ือปองกันระบบเสนสาย เปนตน 

112 9.7 
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ตอนท่ี 3 ผลสํารวจจากเจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง 

• ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
 

ประเภทสถานบันเทิงที่ไดถูกสํารวจครั้งนี้ ประกอบดวย สถานบันเทิงประเภทคาราโอเกะ รอยละ 
57.8 ผับ-บาร รอยละ 33.7 ที่เหลือมีในสัดสวนที่ไมมากนัก คือ สถานอาบอบนวด ดิสโกเธค สนุกเกอร บาร
เบียร เปนตน โดยมีพนักงานในรานโดยเฉลี่ย 20 คน และมีพนักงานที่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 7 คน สําหรับจํานวน
ลูกคาโดยเฉลี่ยที่สามารถใหบริการได คือ 85 คน ซึ่งสัดสวนลูกคาที่มาใชบริการ คือ เปนชาวไทย รอยละ 64.9 
และเปนชาวตางชาติ รอยละ 35.1 (ตารางที่ 35) 
 
ตารางที่ 35 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ประเภทสถานบันเทิง   
          คาราโอเกะ  233 57.8 
          ผับ-บาร  136 33.7 
          สถานอาบอบนวด  14 3.5 
          ดิสโกเธค  7 1.8 
          อ่ืนๆ อาทิ เชน สนุกเกอร บารเบียร คาบาเร  นวดแผนไทย  
          เปนตน  

13 3.2 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

จํานวนพนักงาน   
          ไมเกิน 10 คน 166 41.5 
          11-20 คน 108 27.0 
          21-30 คน 40 10.0 
          31-40 คน 31 7.8 
          41-50 คน 14 3.4 
          มากกวา 50 คน 41 10.3 

รวมท้ังสิ้น 400 100.0 

คาเฉล่ีย ( X ) 20 คน 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 28.07 คน 
คาต่ําสุด (Min) 1 คน 
คาสูงสุด (Max) 300 คน 
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ตารางที่ 35 (ตอ) แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

จํานวนพนักงานท่ีสูบบุหร่ี   
          ไมเกิน 5 คน 131 56.2 
          6-10 คน 61 26.2 
          11-15 คน 9 3.9 
          16-20 คน 14 6.0 
          มากกวา 20 คน 18 7.7 

รวมท้ังสิ้น 233 100.0 

คาเฉล่ีย ( X ) 7 คน 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 12.37 คน 
คาต่ําสุด (Min) 1 คน 
คาสูงสุด (Max) 90 คน 

จํานวนลูกคาท่ีสามารถใหบริการได   
          ไมเกิน 50 คน 207 54.2 
          51-100 คน 90 23.6 
          101-200 คน 41 10.7 
          201-300 คน 15 3.9 
          มากกวา 300 คน 29 7.6 

รวมท้ังสิ้น 382 100.0 

คาเฉล่ีย ( X ) 85 คน 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 237.67 คน 
คาต่ําสุด (Min) 5 คน 
คาสูงสุด (Max) 2,000 คน 

สัดสวนลูกคาท่ีมาใชบริการ   

          เปนชาวไทย - 64.9 
          เปนชาวตางชาติ - 35.1 

รวมท้ังสิ้น - 100.0 

หมายเหต ุ ไมสามารถแสดงจํานวนสัดสวนลูกคาที่มาใชบริการได เนื่องจากขอคําถามเปนลักษณะใหผูตอบ 
  ประเมินสัดสวนลูกคา ที่เปนชาวไทย และชาวตางชาติ 
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• พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี 
 
ตัวอยางรอยละ 57.8 ไมสูบบุหรี่ รอยละ 22.8 สูบเปนบางครั้ง และรอยละ 19.4 สูบเปนประจํา ใน

ขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 58.6 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนบางครั้ง รอยละ 23.0 ไมดื่ม และรอยละ 18.4 
ดื่มเปนประจํา (ตารางที่ 36-37) 
 
ตารางที่ 36 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

สูบเปนประจํา 78 19.4 
สูบเปนบางครั้ง 92 22.8 
ไมสูบ 233 57.8 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

 
ตารางที่ 37 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

ดื่มเปนประจํา 74 18.4 
ดื่มเปนบางครั้ง 236 58.6 
ไมดื่ม 93 23.0 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

 

• การรับทราบตอประกาศ และการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอรของผูประกอบการและ
พนักงาน 

 
 ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 91.8 ไดรับทราบการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให “สถานบันเทิงที่
ติดแอร เปนเขตปลอดบุหรี่” มากอน และรอยละ 8.2 ไมทราบ หรือเพ่ิงจะทราบ เมื่อสอบถามถึงการรับทราบ
ของพนักงานตอการประกาศฉบับนี้ นั้น พบวา ตัวอยางรอยละ 78.9 ระบุวาทราบมากอน รอยละ 6.0 ไมทราบ 
หรือเพ่ิงจะทราบ และรอยละ 15.1 ไมแนใจ (ตารางที่ 38-39) 
 สําหรับปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร พบวา 
3 อันดับแรก คือ ลูกคาไมใหความรวมมือ/ไมปฏิบัติตาม รอยละ 28.0 ทําใหลูกคาลดลง หรือขาดรายได     
รอยละ 27.4 และลูกคาไมเขาใจ/ลูกคาไมชอบ/ลูกคาตําหนิ รอยละ 26.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 40) 
 
ตารางที่ 38 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอการประกาศของกระทรวง 

     สาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ท่ีติดแอร) เปนเขตปลอดบุหร่ี” (เร่ิมบังคับใชต้ังแต 11 ก.พ.51) 

การรับทราบของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ทราบมากอน 370 91.8 
ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) 33 8.2 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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ตารางที่ 39 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบของพนักงานตอการประกาศ 
     ของกระทรวงสาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ท่ีติดแอร) เปนเขตปลอดบุหร่ี” (เร่ิมบังคับใช 
     ต้ังแต 11 ก.พ.51) 

การรับทราบของพนักงาน จํานวน รอยละ 

ทราบมากอน 318 78.9 
ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) 24 6.0 
ไมแนใจ 61 15.1 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

 
ตารางที่ 40 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตาม 

     ขอหามในการสูบบุหร่ีตามสถานบันเทิงท่ีติดแอร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ปญหาหรืออุปสรรค จํานวน รอยละ 

ลูกคาไมใหความรวมมือ/ไมปฏบัิติตาม 46 28.0 
ทําใหลูกคาลดลง หรือขาดรายได 45 27.4 
ลูกคาไมเขาใจ/ลูกคาไมชอบ/ลูกคาตําหนิ 44 26.8 
ไมสะดวกตอลูกคา/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอกราน หรือ
สถานที่ที่จัดใหลูกคา 

33 20.1 

จะตองจัดสถานที่เฉพาะไวสําหรับสูบบุหรี่ 13 7.9 
ลูกคาไมทราบวามีกฎหามสูบบุหรี่ 9 5.5 
ลูกคาจะไมสนุก/นั่งไมนาน 9 5.5 
ลูกคาหนี/ขอไปสูบขางนอกแลวหนีไมจายเงิน 4 2.4 

การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนของคูกัน 2 1.2 

 

• ผลของการประกาศหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 
 
 หลังจากที่มีการหามสูบบุหรี่ในราน ตัวอยางรอยละ 49.9 ระบุวาลูกคาสวนใหญพอใจ โดยใหเหตุผล 
คือ ทําใหบรรยากาศในรานดีขึ้น เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกคาสวนใหญไมสูบบุหรี่ รอยละ 26.8 ระบุวา
ลูกคาไมพอใจ โดยใหเหตุผล คือ ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอกราน ลูกคาสวนใหญเปนคน
สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่และการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนของคูกัน และรอยละ 23.3 ไมมีความเห็น อยางไรก็
ตาม ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 61.3 ลูกคาสวนใหญยอมรับ รอยละ 21.6 ลูกคาไมยอมรับ โดยใหเหตุผล 
คือ ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอกราน ลูกคาสวนใหญสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนของคูกัน และรอยละ 17.1 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 41-42) 
 ตัวอยางรอยละ 79.6 ระบุวาบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง ดีขึ้น รอยละ 10.1 ระบุไม
ดีขึ้น (เหมือนเดิม) และรอยละ 10.3 ไมแนใจ ในขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 56.0 มีความรูสึกมั่นใจมากขึ้น
วาสถานบันเทิงจะปลอดภัยจากปญหาเพลิงไหม นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติด
แอร ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ.2551 รอยละ 33.3 ไมรูสึก (เหมือนเดิม) และรอยละ 10.7 ไมแนใจ อยางไรก็ตาม 
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ตัวอยางเกินกวาครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 56.8 ระบุวามีลูกคาเทาเดิม รอยละ 29.8 ระบุวามีลูกคาลดลง และรอยละ 
13.4 ระบุวามีลูกคาเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 43) 
 เมื่อสอบถามถึงผลดีที่เกิดขึ้น หลังจากการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง นั้น คือ เปนผลดีตอสุขภาพ
ของคนในรานโดยรวม รอยละ 90.3 ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มาเที่ยว รอยละ 70.5 และชวยลด
คาใชจายในการดูแลเฟอรนิเจอร/ผาปูโตะ/ผามาน/อุปกรณตางๆ รอยละ 68.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 44) 
 
ตารางที่ 41 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความพึงพอใจของลูกคาหลังจากมีการหาม 

     สูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

ความพึงพอใจของลูกคา จํานวน รอยละ 

ลูกคาสวนใหญพอใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 201 49.9 
 1. ทําใหบรรยากาศในรานดีข้ึน/ระบบ

อากาศถายเทไดสะดวก 
รอยละ 34.6 (46) 

 
 

 2. เปนการปฏิบัตติามกฎหมาย รอยละ 15.8 (21)   
 3. ลูกคาสวนใหญไมสูบบุหร่ี รอยละ 15.0 (20)   
 4. ไมสงกลิ่นเหม็นรบกวนคนอื่น รอยละ 14.3 (19)   
 5. มีสถานที่เฉพาะสําหรับสูบบุหร่ี รอยละ 11.3 (15)   
 6. เปนผลดีตอสุขภาพ รอยละ 9.0 (12)   

ไมพอใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 108 26.8 
 1. ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบ

บุหร่ีขางนอกราน หรือที่ที่จัดให 
รอยละ 45.8 (39) 

 
 

 2. ลูกคาสวนใหญเปนคนสูบบุหร่ี รอยละ 27.1 (23)   
 3. การสูบบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนของคูกัน 
รอยละ 15.3 (13) 

 
 

 4. ลูกคาตองการมาเที่ยวเพื่อผอนคลาย รอยละ 5.9 (5)   
 5. เปนสิทธิสวนบุคคล รอยละ 3.5 (3)   
 6. สถานบันเทิงควรจะอนุญาตใหสูบได รอยละ 2.4 (2)   

ไมมีความเห็น 94 23.3 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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ตารางที่ 42 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการยอมรับจากลูกคาท่ีสูบบหุร่ี หลังจากมี 
     การหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

การยอมรับจากลูกคา จํานวน รอยละ 

ไมยอมรับ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 87 21.6 
 1. ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบ

บุหร่ีขางนอกราน หรือที่ที่จัดให 
รอยละ 39.6 (19) 

 
 

 2. ลูกคาสวนใหญสูบบุหร่ี รอยละ 12.5 (6)   
 3. การสูบบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนของคูกัน 
รอยละ 12.5 (6) 

 
 

 4. สถานบันเทิงควรจะอนุญาตใหสูบได รอยละ 10.4 (5)   
 5. ลูกคาที่มาเที่ยวตองการสูบบุหร่ี รอยละ 10.4 (5)   
 6. เปนสิทธิสวนบุคคล รอยละ 10.4 (5)   
 7. ทําใหความสนุกลดนอยลง รอยละ 4.2 (2)   

ยอมรับ 247 61.3 
ไมมีความเห็น 69 17.1 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

 
ตารางที่ 43 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุผลท่ีไดรับจากการประกาศใหสถานบันเทิง 

     ท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ผลของการประกาศ จํานวน รอยละ 

บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง   
          ดีขึ้น 316 79.6 
          ไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) 40 10.1 
          ไมแนใจ 41 10.3 

รวมท้ังสิ้น 397 100.0 

ความรูสึกมั่นใจจากปญหาเพลิงไหม   
          รูสึกมั่นใจมากขึ้น 226 56.0 
          ไมรูสึก (เหมือนเดิม) 134 33.3 
          ไมแนใจ 43 10.7 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

จํานวนลูกคา   
          เพ่ิมขึ้น 54 13.4 
          เทาเดิม 229 56.8 
          ลดลง 120 29.8 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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ตารางที่ 44 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุผลดีท่ีเกิดข้ึน หลังจากการหามสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิง 

ใช ไมใช ไมแนใจ ผลดีท่ีเกิดข้ึน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม 364 90.3 7 1.8 32 7.9 
ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มาเที่ยว 284 70.5 46 11.4 73 18.1 
ชวยลดคาใชจายในการดูแลเฟอรนิเจอร/ผาปูโตะ/
ผามาน/อุปกรณตางๆ 

277 68.8 63 15.6 63 15.6 

อ่ืนๆ อาทิ ทําใหบรรยากาศดีขึ้น ไมสงกล่ินเหม็น เส้ือผาและผมไมเหม็น เปนตน 

 

• ทาที หรือปฏิกิริยาของลูกคา หลังจากที่มีประกาศหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 
 
 หลังจากวันที่ 11 ก.พ.51 ตัวอยางรอยละ 50.1 ระบุวาไมเคยมีลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร 
และรอยละ 49.9 ระบุวาเคยมีลูกคาสูบ ในขณะที่เจาของหรือพนักงานรอยละ 98.5 เคยบอกเตือนลูกคาที่สูบ 
โดยที่ผูสูบไดปฏิบัติตามบางครั้ง รอยละ 48.2 ปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 47.2 และไมปฏิบัติตามเลย รอยละ 
4.6 อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 60.1 ระบุวาไมเคยมีความขัดแยงระหวางลูกคากับพนักงานหรือเจาของใน
กรณีที่เคยบอกเตือน (ตารางที่ 45-47) 
 สําหรับการเคยถูกลูกคาในรานรองเรียน/ตําหนิในกรณีที่มีคนสูบบุหรี่ในราน พบวา ตัวอยางรอยละ 
66.3 ระบุวาไมเคยถูกลูกคารองเรียน/ตําหนิ และรอยละ 33.7 ระบุวาเคยถูกรองเรียน/ตําหนิ (ตารางที่ 48) 
 อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 77.2 ระบุวาไมมีพนักงานในรานสูบบุหรี่หรือใชผลิตภัณฑยาสูบที่มี
ควันในรานสวนที่ติดแอร หลังจากวันที่ 11 ก.พ.51 ในขณะท่ีตัวอยางรอยละ 22.8 ระบุวามีการสูบของ
พนักงาน (ตารางที่ 49) 
 
 ตารางที่ 45 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการมีลูกคาสูบบุหร่ีในราน (สวนที่ติดแอร)  

      หลังจาก 11 ก.พ.51 

การมีลูกคาสูบบุหร่ีในราน (สวนที่ติดแอร) จํานวน รอยละ 

มีการสูบ 201 49.9 
ไมมีการสูบ 202 50.1 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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ตารางที่ 46 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการบอกเตือนแกลูกคาท่ีสูบของเจาของ 
     หรือพนักงานประจําราน (เฉพาะตัวอยางท่ีระบุวามีลูกคาสูบบุหร่ีในรานสวนที่ติดแอร) 

การบอกเตือนของเจาของหรือพนักงานประจําราน จํานวน รอยละ 

บอกเตือน โดยผูสูบได....... 196 98.5 
 ปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 47.2 (91)   
 ปฏิบัติตามบางครั้ง รอยละ 48.2 (93)   
 ไมปฏิบัติตามเลย รอยละ 4.6 (9)   
ไมไดบอกเตือน 3 1.5 

รวมท้ังสิ้น 199 100.0 

 
ตารางที่ 47 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความขัดแยงระหวางลูกคากับพนักงานหรือ 

     เจาของราน (เฉพาะตัวอยางท่ีระบุวามีลูกคาสูบบุหร่ีในรานสวนที่ติดแอร และเคยบอกเตือน 
     ลูกคา) 

ความขัดแยงระหวางลูกคากับพนักงานหรือเจาของราน จํานวน รอยละ 

เคยมีความขัดแยง 59 39.9 
ไมเคยม ี 89 60.1 

รวมท้ังสิ้น 148 100.0 

 
ตารางที่ 48 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ กรณี 

     ท่ีมีคนสูบบุหร่ีในราน (เฉพาะตัวอยางท่ีระบุวามีลูกคาสูบบุหร่ีในรานสวนที่ติดแอร) 

การเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ จํานวน รอยละ 

เคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ 67 33.7 
ไมเคย 132 66.3 

รวมท้ังสิ้น 199 100.0 

 
ตารางที่ 49 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการมีพนักงานในรานสูบบุหร่ีหรือใชผลิตภัณฑ 

     ยาสูบท่ีมีควันในราน (สวนท่ีติดแอร) หลังจากวันท่ี 11 ก.พ.51 

การมีพนักงานในรานสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

มีการสูบ 92 22.8 
ไมมีการสูบ 311 77.2 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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• การรับรู/รับทราบเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
 
 ตัวอยางรอยละ 56.1 รับทราบถึงบทลงโทษของการละเมิดกฎหมายหรือมาตรการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงที่ติดแอร และรอยละ 43.9 ไมรับทราบ ในขณะเดียวกัน ตัวอยาง 2 ใน 3 หรือรอยละ 66.0 
รับทราบวาการไดรับ “ควันบุหรี่มือสอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ คือ คนไมสูบบุหรี่เปนอันตรายมากกวาคน
สูบบุหรี่ ทําใหเปนโรคมะเร็งในปอด โรคทางเดินหายใจ มีเพียงรอยละ 9.2 ที่ไมทราบ และรอยละ 24.8 ไมมี
ความเห็น (ตารางที่ 50-51) 
 ย่ิงไปกวานั้น ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 52.1 ไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศ
เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง ในชวง 12 เดือนที่ผานมา เพียงพอแลว รอยละ 18.4 ยังไดรับไมเพียงพอ และ
รอยละ 29.5 ไมแนใจ (ตารางที่ 52) 
 สําหรับการรับรู/รับทราบบทบาทการทํางาน/รณรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง” ของหนวยงาน
ตางๆ พบวา 3 อันดับแรก คือ เจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 75.9 มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ รอยละ 
66.4 และตํารวจ รอยละ 62.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 53) 

เมื่อสอบถามตัวอยางถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง พบวา 3 อันดับแรก คือ มีกล่ินเหม็น
รบกวน และทําใหเส้ือผาและผมเหม็น มีสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 95.7 สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ    
รอยละ 94.5 และเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม รอยละ 85.6 (ตารางที่ 54) 

ตัวอยางรอยละ 49.1 ระบุวาหลังจากการใชกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ (ที่ติดแอร) แลว ไมมี
ผลตอธุรกิจสถานบันเทิง ในขณะที่ตัวอยางรอยละ 34.7 ระบุวาดีขึ้น โดยใหเหตุผล คือ บรรยากาศภายในราน
ดีขึ้น สุขภาพรางกายและจิตใจของลูกคา พนักงานดีขึ้น ไมสงกล่ินเหม็นรบกวนผูอ่ืน และตัวอยางรอยละ 16.2 
ระบุวาแยลง โดยใหเหตุผล คือ ลูกคาลดนอยลง ขาดรายได ไมไดรับการยอมรับจากลูกคา ไมสะดวกตอลูกคา 
(ตารางที่ 55) 
 
ตารางที่ 50 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอบทลงโทษของการละเมิด 

     กฎหมายหรือมาตรการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 

การรับทราบ จํานวน รอยละ 

ทราบ โดยตัวอยางไดระบุบทลงโทษ ดังนี้ 226 56.1 
 1. ปรับ 2,000 บาท/ปรับ 20,000 บาท รอยละ 54.9 (102)   
 2. ปรับ รอยละ 17.7 (33)   
 3. ปรับคนสูบ 2,000 บาท และรานคา 

2,000 บาท 
รอยละ 17.2 (32) 

 
 

 4. ทั้งจํา ทั้งปรับ รอยละ 5.9 (11)   
 5. ปรับสถานประกอบการ 1,000 บาท/

20,000 บาท/30,000 บาท 
รอยละ 4.3 (8) 

 
 

ไมทราบ 177 43.9 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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ตารางที่ 51 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบของการไดรับ “ควันบุหร่ีมือสอง”  
     เปนอันตรายตอสุขภาพ 

การรับทราบ จํานวน รอยละ 

ทราบ โดยตัวอยางไดระบุอันตราย ดังนี้ 266 66.0 
 1. คนไมสูบบุหร่ีเปนอันตรายมากกวา

คนสูบบุหร่ี/ไดรับอันตรายมากกวาคน
สูบบุหร่ี 

รอยละ 36.6 (48) 

 

 

 2. ทําใหเปนโรคมะเร็งในปอด รอยละ 32.8 (43)   
 3. กอใหเกิดโรคตางๆ  รอยละ 16.8 (22)   
 4. ทําใหเปนโรคทางเดินหายใจ รอยละ 13.0 (17)   
 5. ทําลายระบบประสาท รอยละ 0.8 (1)   

ไมทราบ 37 9.2 
ไมมีความเห็น 100 24.8 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

 
ตารางที่ 52 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความเพียงพอในการไดรับความรู/ขาวสาร 

     เกี่ยวกับเร่ืองการประกาศเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 

ความเพียงพอ จํานวน รอยละ 

ไดรับความรู/ขาวสารเพียงพอ 210 52.1 
ไมเพียงพอ โดยขอมูลที่ตองการเพิ่ม คือ บทลงโทษหากสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง โรคที่เกิดจากควันบุหรี่  

74 18.4 

ไมแนใจ 119 29.5 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

 
ตารางที่ 53 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค  

     “เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง” ของหนวยงานตางๆ 

รับรู/รับทราบ 
ไมรับรู/ 

ไมรับทราบ 
ไมแนใจ หนวยงานตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เจาหนาที่สาธารณสุข 299 75.9 36 9.1 59 15.0 
มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 261 66.4 57 14.5 75 19.1 
ตํารวจ 247 62.3 62 15.7 87 22.0 
กรมควบคุมโรค 224 57.1 78 19.9 90 23.0 
กระทรวงมหาดไทย 194 49.6 87 22.3 110 28.1 
อ่ืนๆ อาทิ ส่ือ เจาหนาที่ทํางานในอําเภอ เปนตน 25 56.8 8 18.2 11 25.0 
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ตารางที่ 54 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอผลเสียของการสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิง 

ทราบ ไมทราบ 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น ผลเสียตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีกล่ินเหม็นรบกวน 381 95.7 3 0.8 14 3.5 
ทําใหเส้ือผาและผมเหม็น 378 95.7 6 1.5 11 2.8 
สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ 377 94.5 8 2.0 14 3.5 
เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม 339 85.6 14 3.5 43 10.9 
กอใหเกิดความไมพอใจ/ไมสบอารมณของนักทองเที่ยว 304 76.4 23 5.8 71 17.8 
เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ 298 75.3 24 6.0 74 18.7 

 
ตารางที่ 55 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุผลตอธุรกิจสถานบันเทิง หลังจากที่มี 

     การใชกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี (ท่ีติดแอร) 

ผลตอธุรกิจ จํานวน รอยละ 

ดีขึ้น โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 140 34.7 
 1. บรรยากาศภายในรานดีข้ึน รอยละ 31.2 (20)   
 2. สุขภาพรางกาย และจิตใจของลูกคา 

และพนักงานดีข้ึน 
รอยละ 25.0 (16) 

 
 

 3. ไมสงกลิ่นเหม็นรบกวนผูอื่น รอยละ 15.6 (10)   
 4. มีลูกคาเพิ่มมากข้ึน รอยละ 14.1 (9)   
 5. ลูกคาสวนใหญยอมรับกฎหมาย 

ฉบับน้ี 
รอยละ 9.4 (6) 

 
 

 6. คาใชจายลดลง รอยละ 4.7 (3)   

แยลง โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 65 16.2 
 1. ลูกคาลดนอยลง ทําใหขาดรายได รอยละ 37.2 (19)   
 2. ไมไดรับการยอมรับจากลูกคา/ลูกคา

สวนใหญสูบบุหร่ี 
รอยละ 27.5 (14) 

 
 

 3. ไมสะดวกตอลูกคา รอยละ 21.6 (11)   
 4. มีปญหากับลูกคา ทําใหลูกคาไมยอม

เขารานอีก 
รอยละ 13.7 (7) 

 
 

เหมือนเดิม 198 49.1 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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• ความคิดเห็นตอประกาศสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
  

หลังจากที่มีกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่แลว ตัวอยางรอยละ 69.7 ตองการการประชาสัมพันธ
ในวงกวางเพื่อใหประชาชนรูวามีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง และรอยละ 68.5 ตองการปายเขตปลอด
บุหรี่ติดที่ราน (ตารางที่ 56) 
 นอกจากนี้ ตัวอยางรอยละ 65.3 ระบุวาจะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ใน
สถานบันเทิงตอไป โดยใหเหตุผล คือ ทําใหสุขภาพดีขึ้น ทําใหบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีขึ้น เปนผลดีตอ
สวนรวม ในขณะท่ีรอยละ 7.4 ระบุวาไมสนับสนุน ควรยกเลิก โดยใหเหตุผล คือ ลูกคาสวนใหญสูบบุหรี่ 
สถานบันเทิงควรจะอนุญาตใหสูบได เปนสิทธิของทุกคน และรอยละ 27.3 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 57) 
 สําหรับความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอ
จากนี้ไป พบวา ตัวอยางรอยละ 44.7 ระบุมั่นใจวาจะไดผล โดยใหเหตุผล คือ เปนกฎหมายบังคับ/คนสวน
ใหญเคารพกฎหมาย เปนผลดีตอคนทั่วไป ปฏิบัติไดอยางจริงจัง รอยละ 19.6 ระบุไมมั่นใจ โดยใหเหตุผล คือ 
คนสวนใหญยังสูบบุหรี่อยู ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหรี่ ไมมีการใชกฎหมายบังคับอยางจริงจัง และ  
รอยละ 35.7 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 58) 
 ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 60.3 เห็นวาจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่
เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 12.2 เห็นวาไมจําเปน และรอยละ 27.5 ไม
มีความเห็น (ตารางที่ 59) 
 ตัวอยางมีความเห็นวากฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงใหกับกลุมเยาวชนหญิง เปนอันดับแรก รอยละ 64.0 รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย รอยละ 
60.3 และผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน รอยละ 57.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 60) 
 ขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก ที่คนพบ คือ ควรจัดหองหรือ
เขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน รอยละ 39.7 เจาหนาที่ควรคอยสอดสองดูแลสถานบันเทิงใหเขมงวดมากขึ้น 
รอยละ 21.6 และหามมกีารซื้อขายบุหรี่ในสถานบันเทิง รอยละ 18.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 61) 
 
ตารางที่ 56 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความตองการสิ่งตางๆ หลังจากมีกฎหมาย 

     สถานบันเทิงปลอดบุหร่ีแลว 

ตองการ ไมตองการ ไมมีความเห็น ความตองการสิ่งตางๆ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตองการปายเขตปลอดบุหรี่ติดที่ราน 276 68.5 36 8.9 91 22.6 
ตองการการประชาสัมพันธในวงกวางเพ่ือใหประชาชน
รูวามีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

281 69.7 26 6.5 96 23.8 
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ตารางที่ 57 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ 
     เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงตอไป 

การสนับสนุน จํานวน รอยละ 

สนับสนุน โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 263 65.3 
 1. ทําใหสุขภาพดีข้ึน/หายใจสะดวกขึ้น รอยละ 44.1 (64)   
 2. ทําใหบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีข้ึน รอยละ 28.3 (41)   
 3. เปนผลดีตอสวนรวม รอยละ 16.6 (24)   
 4. เปนมาตรการที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม รอยละ 4.2 (6)   
 5. อยากใหจัดระเบียบ/เพื่อความ

เรียบรอย 
รอยละ 3.4 (5) 

 
 

 6. ลดการเสี่ยงตอการเกิดโรคราย รอยละ 3.4 (5)   

ไมสนับสนุน (ควรยกเลิก) โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 30 7.4 
 1. ลูกคาสวนใหญสูบบุหร่ี รอยละ 47.1 (8)   
 2. สถานบันเทิงควรจะอนุญาตใหสูบได รอยละ 23.5 (4)   
 3. ประชาธิปไตยสิทธิของทุกคน รอยละ 17.6 (3)   
 4. รายไดลดนอยลง แตตนทุน การจาง

พนักงานเทาเดิม 
รอยละ 11.8 (2) 

 
 

ไมมีความเห็น 110 27.3 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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ตารางที่ 58 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

ความมั่นใจของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

มั่นใจวาจะไดผล โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 180 44.7 
 1. เปนกฎหมายบังคับ/คนสวนใหญ

เคารพกฎหมาย หรือใหความรวมมือ 
รอยละ 68.4 (63) 

 
 

 2. เปนผลดีตอคนทั่วไป รอยละ 12.0 (11)   
 3. ปฏิบัติไดอยางจริงจัง รอยละ 8.7 (8)   
 4. เปนผลดีตอสถานบันเทิง รอยละ 6.5 (6)   
 5. ติดปายหามสูบบุหร่ีใหเห็นอยาง

ชัดเจน 
รอยละ 2.2 (2) 

 
 

 6. ทุกสวนราชการเขามาตรวจสอบ
ตลอด 

รอยละ 2.2 (2) 
 

 

ไมมั่นใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 79 19.6 
 1. คนสวนใหญยังสูบบุหร่ีอยู รอยละ 35.2 (18)   
 2. ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหร่ี/

ฝาฝนกฎหมาย 
รอยละ 23.4 (12)   

 3. ไมมีการใชกฎหมายบังคับอยาง
จริงจัง/เจาหนาที่ไมลงโทษตามกฎหมาย 

รอยละ 11.8 (6)   

 4. เจาหนาที่/หนวยงานที่เกี่ยวของไม
เอาใจใส ในการคอยสอดสองดูแล 

รอยละ 9.8 (5)   

 5. ยังมีโรงงานผลติบุหร่ีอยู/ยังมีการขาย
บุหร่ีอยู 

รอยละ 5.9 (3)   

 6. มีผลกระทบตอการทองเที่ยว รอยละ 3.9 (2)   
 7. คนตางชาติยังไมเขาใจเพราะเห็นเปน

ที่เที่ยว 
รอยละ 2.0 (1)   

 8. ไมทราบวาใครเปนผูดูแล  รอยละ 2.0 (1)   
 9. ขาราชการยังไมปฏิบัติเลย รอยละ 2.0 (1)   
 10. เปนเร่ืองของสิทธิสวนบุคคล รอยละ 2.0 (1)   
 11. อาจมีการยกเลิกกฎหมาย/กฎหมาย

บานเราออนแอ 
รอยละ 2.0 (1)   

ไมมีความเห็น 144 35.7 
รวมท้ังสิ้น 403 100.0 

 
ตารางที่ 59 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความจําเปนท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือ 

     มาตรการตางๆ ท่ีเขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ความจําเปน จํานวน รอยละ 

จําเปน 243 60.3 
ไมจําเปน 49 12.2 
ไมมีความเห็น 111 27.5 

รวมท้ังสิ้น 403 100.0 
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ตารางที่ 60 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น กลุมบุคคลตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมเยาวชนหญิง 258 64.0 70 17.4 75 18.6 
กลุมเยาวชนชาย 243 60.3 81 20.1 79 19.6 
ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน 230 57.1 80 19.9 93 23.0 

 
ตารางที่ 61 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุม 

     การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ควรจัดหองหรือเขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน/จัดสถานที่ใหเปน
สัดสวน 

46 39.7 

เจาหนาที่ควรคอยสอดสองดูแลสถานบันเทิงใหเขมงวดมากขึ้น 25 21.6 
หามมีการซื้อขายบุหรี่ในสถานบันเทิง 21 18.1 
ควรมีการรณรงค/ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 17 14.7 
ควรมีการติดปายหามสูบบุหรี่ใหเห็นชัดเจน 16 13.8 
ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงกับผูกระทําผิด 13 11.2 
ขายบุหรี่ใหแพงข้ึน 1 0.9 
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ตอนท่ี 4 ผลสํารวจจากพนักงานท่ีทํางานในสถานบันเทิง 

• ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน 
 

จากผลการสํารวจตัวอยางพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง พบวา ตัวอยางรอยละ 43.9 เปน
พนักงานเสิรฟ รอยละ 31.4 เปนพนักงานตอนรับ และรอยละ 8.2 เปนแคชเชียร (ตารางที่ 62) 
 ตัวอยางเกินกวาครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 55.4 ไมสูบบุหรี่ รอยละ 26.1 สูบเปนบางครั้ง และรอยละ 18.5 
สูบเปนประจํา ในขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 65.0 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนบางครั้ง รอยละ 19.2 ดื่ม
เปนประจํา และรอยละ 15.8 ไมดื่ม (ตารางที่ 63-64) 
 
ตารางที่ 62 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุตําแหนง/หนาท่ีในสถานประกอบการ 

ตําแหนง/หนาท่ี จํานวน รอยละ 

พนักงานเสิรฟ 655 43.9 
พนักงานตอนรับ 468 31.4 
แคชเชียร 123 8.2 
ผูบริหาร/หัวหนางาน 87 5.8 
พอครัว/แมครัว 23 1.5 
ประชาสัมพันธ 18 1.2 
อ่ืนๆ อาทิ ธุรการ พนักงานบัญชี เปนตน 120 8.0 

รวมท้ังสิ้น 1,494 100.0 

 
ตารางที่ 63 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

สูบเปนประจํา 277 18.5 
สูบเปนบางครั้ง 392 26.1 
ไมสูบ 831 55.4 

รวมท้ังสิ้น 1,500 100.0 

 
ตารางที่ 64 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

ดื่มเปนประจํา 288 19.2 
ดื่มเปนบางครั้ง 975 65.0 
ไมดื่ม 237 15.8 

รวมท้ังสิ้น 1,500 100.0 
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• การรับทราบตอประกาศ และการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 
 
 ตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 หรือรอยละ 82.8 ไดรับทราบตอการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให 
“สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” และรอยละ 17.2 ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) อยางไรก็ตาม ตัวอยาง
รอยละ 79.2 ระบุวามีการติดประกาศหรือสัญลักษณที่สถานบันเทิงเพ่ือใหผูมาใชบริการทราบวาเปนสถาน
บันเทิงปลอดบุหรี่ โดยสวนใหญจะติดหนาประตูตามจุดตางๆ หนาหองน้ํา บริเวณในราน และรอยละ 20.8 ระบุ
วาไมมีการติดเลย (ตารางที่ 65-66) 
 ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร 3 อันดับแรก 
คือ ลูกคาไมพอใจ/ไมสะดวกที่ตองออกไปสูบบุหรี่ขางนอก รอยละ 33.3 ลูกคาไมใหความรวมมือ รอยละ 29.5 
และลูกคาจะแอบสูบบุหรี่ในหองน้ํา รอยละ 17.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 67) 
 
ตารางที่ 65 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอการประกาศของกระทรวง 

     สาธารณสุข ให “สถานบันเทิง (ท่ีติดแอร) เปนเขตปลอดบุหร่ี” (เร่ิมบังคับใชต้ังแต 11 ก.พ.51) 

การรับทราบของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ทราบมากอน 1,225 82.8 
ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) 254 17.2 

รวมท้ังสิ้น 1,479 100.0 

 
ตารางที่ 66 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการติดประกาศหรือสัญลักษณท่ี 

     สถานบันเทิงเพื่อใหผูมาใชบริการทราบวาเปนสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี 

การติดประกาศ จํานวน รอยละ 

มีการติดประกาศ โดยตัวอยางไดระบุสถานที่ ดังนี้ 1,169 79.2 
 1. หนาประตูตามจุดตางๆ รอยละ 52.6 (410)   
 2. หนาหองนํ้า/ประตูหองนํ้า รอยละ 41.4 (323)   
 3. บริเวณในราน/ทุกบริเวณในราน รอยละ 41.2 (321)   
 4. ตามหองตางๆ อาทิ หองแตงตัว หอง

นวด หองน่ังเลน Relax Zone หองคารา
โอเกะ 

รอยละ 19.2 (150)   

 5. ประตูทางเขา รอยละ 13.6 (106)   
 6. หนาเคานเตอร/หนาบาร รอยละ 4.1 (32)   
 7. ที่กระจกในราน รอยละ 2.0 (15)   
 8. อื่นๆ อาทิ หนาเวที หนาลําโพง ตาม

โตะอาหาร ในเมนู เปนตน 
รอยละ  3.8 (29)   

ไมม ี 307 20.8 
รวมท้ังสิ้น 1,476 100.0 
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ตารางที่ 67 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตาม 
     ขอหามในการสูบบุหร่ีตามสถานบันเทิงท่ีติดแอร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ปญหาหรืออุปสรรค จํานวน รอยละ 

ลูกคาไมพอใจ/ไมสะดวกที่ตองออกไปสูบบุหรี่ขางนอก 158 33.3 
ลูกคาไมใหความรวมมือ 140 29.5 
ลูกคาจะแอบสูบบุหรี่ในหองน้ํา 84 17.7 
ลูกคานอยลง/ลูกคาไมเขาราน/ลูกคาหนี 72 15.1 
ลูกคาไมรู/ลูกคาไมเขาใจ เพราะสวนใหญเปนชาวตางชาติ 51 10.7 
เปนการขัดจังหวะในความสนุกสนาน 14 2.9 
สถานที่ไมเพียงพอ/สถานที่จํากัด 12 2.5 
ลูกคาไมคอยอานปาย 11 2.3 
ขัดใจกับลูกคา 3 0.6 

 

• ผลของการประกาศหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 
 
 หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ตัวอยางรอยละ 51.9 ระบุวาลูกคาสวนใหญพอใจ โดยให
เหตุผล คือ ไมสงกล่ินเหม็นรบกวนคนอื่น ลูกคาสวนใหญไมสูบบุหรี่ ทําใหบรรยากาศในรานดีขึ้น รอยละ 24.9 
ระบุวาลูกคาไมพอใจ โดยใหเหตุผล คือ ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอกราน การสูบบุหรี่
และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนของคูกัน เปนสิทธิสวนบุคคล และรอยละ 23.2 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 
68) 
 ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 63.1 ระบุวาไดรับการยอมรับจากลูกคาที่สูบบุหรี่ รอยละ 15.7 ระบุวา
ไมไดรับการยอมรับ โดยใหเหตุผล คือ ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอก ลูกคาสวนใหญไม
สูบบุหรี่ เปนสิทธิสวนบุคคล และรอยละ 21.2 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 69) 
 ตัวอยางรอยละ 72.0 ระบุบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้น นับตั้งแตมีการ
ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร รอยละ 10.0 ไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) และรอยละ 18.0 ไมแนใจ 
ในขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 59.1 รูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิง
ไหม รอยละ 21.1 ไมรูสึก (เหมือนเดิม) และรอยละ 19.8 ไมแนใจ (ตารางที่ 70) 
 ทั้งนี้ ตัวอยางยังไดระบุผลดีที่เกิดจากการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง คือ เปนผลดีตอสุขภาพของ
คนในรานโดยรวม รอยละ 82.7 รูสึกวาสุขภาพตัวเองดีขึ้น รอยละ 76.5 และลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคน
ที่มาเที่ยว รอยละ 67.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 71) 
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ตารางที่ 68 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความพึงพอใจของลูกคาหลังจากมี 
     การหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

ความพึงพอใจของลูกคา จํานวน รอยละ 

ลูกคาสวนใหญพอใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 761 51.9 
 1. ไมสงกลิ่นเหม็นรบกวนคนอื่น รอยละ 26.6 (119)   
 2. ลูกคาสวนใหญไมสูบบุหร่ี รอยละ 19.6 (87)   
 3. ทําใหบรรยากาศในรานดีข้ึน รอยละ 19.6 (87)   
 4. เปนการปฏิบัตติามกฎหมาย รอยละ 18.0 (80)   
 5. เปนผลดีตอสุขภาพ รอยละ 8.1 (36)   
 6. ลูกคาจะตองออกไปสูบบุหร่ีขางนอก รอยละ 6.1 (27)   
 7. จัดสถานที่เปนสัดสวน รอยละ 2.0 (9)   

ไมพอใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 365 24.9 
 1. ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบ

บุหร่ีขางนอกราน หรือที่ที่จัดให 
รอยละ 45.3 (106)   

 2. การสูบบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลเปนของคูกัน 

รอยละ 24.4 (57)   

 3. เปนสิทธิสวนบุคคล รอยละ 11.5 (27)   
 4. ลูกคาไมเขาใจถึงเหตุผลในการหาม

สูบบุหร่ี เพราะสวนใหญเปนลูกคา
ชาวตางชาต ิ

รอยละ 11.1 (26)   

 5. ไมเห็นดวยกับมาตรการนี้ รอยละ 5.1 (12)   
 6. ลูกคาจะไมสนุก และจะไมน่ังดื่มนาน รอยละ 2.6 (6)   

ไมมีความเห็น 340 23.2 
รวมท้ังสิ้น 1,466 100.0 

 
ตารางที่ 69 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการยอมรับจากลูกคาท่ีสูบบหุร่ี หลังจากมี 

     การหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

การยอมรับจากลูกคา จํานวน รอยละ 

ไมยอมรับ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 235 15.7 
 1. ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบ

บุหร่ีขางนอกราน หรือที่ที่จัดให 
รอยละ 32.0 (39)   

 2. ลูกคาสวนใหญสูบบุหร่ี รอยละ 23.7 (29)   
 3. เปนสิทธิสวนบุคคล รอยละ 16.4 (20)   
 4. การสูบบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนของคูกัน 
รอยละ 9.8 (12)   

 5. เคยชินกับการสูบบุหร่ีในที่ที่เคยสูบ รอยละ 7.4 (9)   
 6. สถานบันเทิงควรจะอนุญาตใหสูบได รอยละ 4.9 (6)   
 7. ทําใหความสนุกลดนอยลง รอยละ 3.3 (4)   
 8. ไมเคยชินกับกฎหมายใหม รอยละ 2.5 (3)   

ยอมรับ 946 63.1 
ไมมีความเห็น 319 21.2 

รวมท้ังสิ้น 1,500 100.0 
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ตารางที่ 70 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุผลท่ีไดรับจากการประกาศใหสถานบันเทิง 
     ท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ผลของการประกาศ จํานวน รอยละ 

บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง   
          ดีขึ้น 1,074 72.0 
          ไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) 149 10.0 
          ไมแนใจ 268 18.0 

รวมท้ังสิ้น 1,491 100.0 

ความรูสึกมั่นใจจากปญหาเพลิงไหม   
          รูสึกมั่นใจมากขึ้น 882 59.1 
          ไมรูสึก (เหมือนเดิม) 315 21.1 
          ไมแนใจ 295 19.8 

รวมท้ังสิ้น 1,492 100.0 

 
ตารางที่ 71 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุผลดีท่ีเกิดข้ึน หลังจากการหามสูบบุหร่ีใน 

     สถานบันเทิง 

ใช ไมใช ไมแนใจ ผลดีท่ีเกิดข้ึน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม 1,241 82.7 54 3.6 205 13.7 
รูสึกวาสุขภาพของตัวเองดีขึ้น 1,147 76.5 83 5.5 270 18.0 
ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มาเที่ยว 1,010 67.4 140 9.3 350 23.3 
อ่ืนๆ อาทิ ทําใหบรรยากาศ หรือสภาพแวดลอมดีขึ้น ไมมีกล่ินเหม็น/มีการสูบบุหรี่นอยลง/ลดความเสี่ยงตอการ
เปนโรคมะเร็ง/อัตราเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือเพลิงไหมนอยลง เปนตน 

 

• ทาที หรือปฏิกิริยาของลูกคาหลังจากมีประกาศหามสูบบหุร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 
 

 ตัวอยางรอยละ 51.7 ระบุวา หลังจากวันที่ 11 ก.พ.51 เปนตนมา ไมมีลูกคาสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ
ยาสูบแบบมีควันประเภทอื่นๆ ในรานสวนที่ติดแอร ในขณะที่รอยละ 48.3 ระบุวามีลูกคาสูบบุหรี่อยู โดย
ตัวอยางรอยละ 95.2 ไดบอกเตือนลูกคาที่สูบบุหรี่ ซึ่งลูกคาไดปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 49.7 ปฏิบัติตาม
บางครั้ง รอยละ 43.7 และไมปฏิบัติตามเลย รอยละ 6.6 อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 67.3 ไมเคยมีความ
ขัดแยงกับลูกคาจากการบอกเตือน มีตัวอยางอยูรอยละ 32.7 ที่เคยมีความขัดแยง ในขณะเดียวกัน ตัวอยาง
รอยละ 70.9 ไมเคยถูกรองเรียนหรือตําหนิจากลูกคา กรณีที่มีคนสูบบุหรี่ในราน และรอยละ 29.1 เคยถูก
ลูกคารองเรียนหรือตําหนิ (ตารางที่ 72-75) 
 รูปแบบการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่ทํางานอยู ต้ังแตเดือนมกราคม 
2552 พบวา 3 อันดับแรก คือ ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย หรือ Pretty girl รอยละ 48.8 ลดราคา หรือ
จําหนายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก รอยละ 34.7 และใหลองสูบ รอยละ 13.2 ในขณะที่มีตัวอยางถึง 
รอยละ 90.9 ไมเคยพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขายใดๆ เลย (ตารางที่ 76) 
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ตารางที่ 72 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการมีลูกคาสูบบุหร่ีหรือผลิตภัณฑยาสูบ 
     แบบมีควันประเภทอื่นๆ ในราน (สวนที่ติดแอร) หลังจาก 11 ก.พ.51 

การมีลูกคาสูบบุหร่ีในราน (สวนที่ติดแอร) จํานวน รอยละ 

มีการสูบ 714 48.3 
ไมมีการสูบ 764 51.7 

รวมท้ังสิ้น 1,478 100.0 

 
ตารางที่ 73 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการบอกเตือนแกลูกคาท่ีสูบ (เฉพาะ 

     ตัวอยางท่ีระบุวามีลูกคาสูบบุหร่ีในรานสวนที่ติดแอร) 

การบอกเตือนของเจาของหรือพนักงานประจําราน จํานวน รอยละ 

บอกเตือน โดยผูสูบได....... 673 95.2 
 ปฏิบัติตามทุกครั้ง รอยละ 49.7 (329)   
 ปฏิบัติตามบางครั้ง รอยละ 43.7 (290)   
 ไมปฏิบัติตามเลย รอยละ 6.6 (44)   
ไมไดบอกเตือน 34 4.8 

รวมท้ังสิ้น 707 100.0 

 
ตารางที่ 74 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความขัดแยงกับลูกคา (เฉพาะตัวอยางท่ีระบุวา 

     มีลูกคาสูบบุหร่ีในรานสวนท่ีติดแอร และเคยบอกเตือนลูกคา) 

ความขัดแยงกับลูกคา จํานวน รอยละ 

เคยมีความขัดแยง 167 32.7 
ไมเคยม ี 344 67.3 

รวมท้ังสิ้น 511 100.0 

 
ตารางที่ 75 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ กรณี 

     ท่ีมีคนสูบบุหร่ีในราน (เฉพาะตัวอยางท่ีระบุวามีลูกคาสูบบุหร่ีในรานสวนที่ติดแอร) 

การเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ จํานวน รอยละ 

เคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ 203 29.1 
ไมเคย 495 70.9 

รวมท้ังสิ้น 698 100.0 
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ตารางที่ 76 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขายบุหร่ี/ 
     ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงท่ีทํางานอยู ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา  

การพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขายบุหร่ี/ผลิตภัณฑยาสูบ จํานวน รอยละ 

เคยพบเห็น ในรูปแบบดังนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 137 9.1 
 ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย 

(Pretty girl) 
รอยละ 48.8 (59)  

 
 ลดราคา หรือจําหนายบุหร่ี/ผลิตภัณฑ

ยาสูบในราคาถูก 
รอยละ 34.7 (42)  

 
 ใหลองสูบ รอยละ 13.2 (16)   
 แลก-แจก-แถม  รอยละ 8.3 (10)   
 ใหสิทธิประโยชนอืน่ตอบแทนผูซ้ือ 

เชน แจกบัตรชมคอนเสิรต 
รอยละ 6.6 (8)  

 
 จับฉลาก/ชิงรางวัล รอยละ 4.1 (5)   

ไมเคยพบเห็นเลย 1,363 90.9 
รวมท้ังสิ้น 1,500 100.0 

 

• ผลของการประกาศหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร 
 
ตัวอยางรอยละ 67.2 ทราบถึงการไดรับ “ควันบุหรี่มือสอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยไดระบุไววา

จะทําใหเปนโรคมะเร็งในปอด คนไมสูบบุหรี่เปนอันตรายมากกวาคนสูบบุหรี่ โรคทางเดินหายใจ รอยละ 12.7 
ไมทราบ และรอยละ 20.1 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 77) 

ตัวอยางรอยละ 57.7 ระบุวาหากมีการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะทําใหเกิดความรําคาญ คือ 
กอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ รูสึกอึดอัด หายใจไมออก รอยละ 12.2 ไมทําใหเกิดความรําคาญ และรอยละ 30.1 
ไมมีความเห็น (ตารางที่ 78) 

ลักษณะอาการ 3 อันดับแรก ที่ตัวอยางมีอาการขณะที่ทํางานในสถานประกอบการแหงนี้ คือ ไอ 
เจ็บคอ รอยละ 65.9 แสบตา ตาลาย รอยละ 57.9 และมึนศีรษะ รอยละ 40.6 ตามลําดับ ซึ่งหลังจากไดมี
กฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่แลว ตัวอยางรอยละ 55.9 ระบุวาอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ลดลง มีอยู    
รอยละ 7.6 ระบุวาไมลดลง และรอยละ 36.5 ไมแนใจ/ไมมีความเห็น (ตารางที่ 79-80) 
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ตารางที่ 77 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบของการไดรับ “ควันบุหร่ี 
    มือสอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ 

การรับทราบ จํานวน รอยละ 

ทราบ โดยตัวอยางไดระบุอันตราย ดังนี้ 1,003 67.2 
 1. ทําใหเปนโรคมะเร็งในปอด รอยละ 30.1 (105)   
 2. คนไมสูบบุหร่ีเปนอันตรายมากกวา

คนสูบบุหร่ี/ไดรับอันตรายมากกวาคน
สูบบุหร่ี 

รอยละ 27.1 (95)   

 3. ทําใหเกิดโรคตางๆ ตามมา รอยละ 10.9 (38)   
 4. ทําใหเปนโรคทางเดินหายใจ รอยละ 8.9 (31)   
 5. เปนอันตรายตอคนรอบขาง รอยละ 6.9 (24)   
 6. คนสูบและไมสูบบุหร่ี จะไดรับ

อันตรายเทากัน 
รอยละ 5.2 (18)   

 7. อันตรายถึงชีวิต รอยละ 4.9 (17)   
 8. เหม็น แสบจมูก แสบตา เจ็บคอ รอยละ 4.6 (16)   
 9. ทําใหเปนโรคถงุลมโปงพอง รอยละ 1.4 (5)   

ไมทราบ 190 12.7 
ไมมีความเห็น 301 20.1 

รวมท้ังสิ้น 1,494 100.0 

 
ตารางที่ 78 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการทําใหเกิดความรําคาญ หากมี 

     การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

การทําใหเกิดความรําคาญ จํานวน รอยละ 

กอความรําคาญ โดยตัวอยางไดระบุไว ดังนี้ 863 57.7 
 1. กอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ/มีกลิ่น

เหม็น/ควัน 
รอยละ 57.2 (217)   

 2. รูสึกอึดอัด หายใจไมออก รอยละ 20.5 (78)   
 3. กอใหเกิดความรําคาญกับคน

สวนรวม 
รอยละ 13.4 (51)   

 4. แสบตา/เคืองตา รอยละ 7.6 (29)   
 5. ขาดความสนุก/ไมเปนอิสระในการ

ผอนคลาย 
รอยละ 0.8 (3)   

 6. มีอาการเจ็บคอ รอยละ 0.5 (2)   

ไมกอความรําคาญ 183 12.2 
ไมมีความเห็น 451 30.1 

รวมท้ังสิ้น 1,497 100.0 
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ตารางที่ 79 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุลักษณะอาการที่เปนขณะที่ทํางานใน 
     สถานประกอบการแหงน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลักษณะอาการ จํานวน รอยละ 

ไอ เจ็บคอ 745 65.9 
แสบตา ตาลาย 655 57.9 
มึนศีรษะ 459 40.6 
อาการผิดปกติอ่ืนๆ อาทิ หายใจไมออก ปวดเมื่อยตามรางกาย เปน
หวัด เปนตน 

333 29.4 

หูอ้ือ 188 16.6 
ไมเคยมีอาการผิดปกติใดๆ 359 23.9 

 
ตารางที่ 80 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุลักษณะอาการ หลังจากมีกฎหมายหามสูบ 

     บุหร่ีในสถานบันเทิง 

ลักษณะอาการหลังจากมีกฎหมาย จํานวน รอยละ 

ลดลง 827 55.9 
ไมลดลง 112 7.6 
ไมแนใจ/ไมมคีวามเห็น 541 36.5 

รวมท้ังสิ้น 1,480 100.0 

 

• ความคิดเห็นตอประกาศหามสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
  

ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 65.9 จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่
ในสถานบันเทิงตอไป โดยใหเหตุผล คือ ทําใหสุขภาพดีขึ้น บรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีขึ้น ทําใหคนรอบขาง
ปลอดภัยจากบุหรี่ รอยละ 7.7 จะไมสนับสนุน (ควรยกเลิก) โดยใหเหตุผล คือ ลูกคาสวนใหญสูบบุหรี่ ลูกคา
ไมคอยพอใจ ไมสะดวกที่จะไปสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ทางรานจัดให และรอยละ 26.4 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 
81) 
 ตัวอยางรอยละ 42.4 มีความมั่นใจวามาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงจะถูกบังคับใชอยางไดผล
ในระยะตอจากนี้ไป โดยใหเหตุผล คือ สวนใหญใหความรวมมือ เปนกฎหมายบังคับ เปนผลดีตอสุขภาพ  
รอยละ 22.9 ไมมั่นใจ โดยใหเหตุผล คือ ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหรี่ มีคนสูบบุหรี่เปนจํานวนมาก 
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเอาใจใส และรอยละ 34.7 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 82) 
 ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 60.0 เห็นวามีความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ 
ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 13.3 เห็นวาไมมีความจําเปน และรอยละ 
26.7 ไมมีความเห็น ในขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 58.3 ระบุวา ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ไดรับความรู/
ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง เพียงพอแลว รอยละ 12.0 ระบุไมเพียงพอ 
และรอยละ 29.7 ไมแนใจ (ตารางที่ 83-84) 
 หนวยงาน 3 อันดับแรก ที่ตัวอยางรับทราบบทบาทการทํางาน/การรรรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถาน
บันเทิง” คือ เจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 69.9 มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ รอยละ 61.4 และตํารวจ   
รอยละ 58.6 สําหรับมาตรการ/กิจกรรม 3 อันดับแรก ที่ตัวอยางเห็นดวยวาควรมี คือ รณรงคติดปายหามสูบ
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บุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจนยิ่งขึ้น รอยละ 86.3 เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง
ตอสาธารณะ รอยละ 78.9 และจัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดในการหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิง รอยละ 66.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 85-86) 
 นอกจากนี้ ตัวอยางยังไดรับทราบถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง คือ มีกล่ินเหม็นรบกวน 
และทําใหเส้ือผาและผมเหม็น มีสัดสวนที่เทากัน คือ รอยละ 94.6 สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ รอยละ 94.0 
และเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม รอยละ 86.8 ตามลําดบั (ตารางที่ 87) 
 อยางไรก็ตาม ตัวอยางไดระบุวากฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง มีสวนชวยแกปญหาการสูบ
บุหรี่ใหกับกลุมเยาวชนหญิง มากที่สุดเปนอันดับแรก รอยละ 70.0 รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย รอยละ 
64.7 และผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน รอยละ 61.3 (ตารางที่ 88) 
 ขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก คือ ควรจัดหองหรือ
เขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน รอยละ 31.5 ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงกับผูกระทําผิด รอยละ 18.3 และควรมี
การติดปายหามสูบบุหรี่มากขึ้น รอยละ 17.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 89) 
 
ตารางที่ 81 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ 

     เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงตอไป 

การสนับสนุน จํานวน รอยละ 

สนับสนุน โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 986 65.9 
 1. ทําใหสุขภาพดีข้ึน/หายใจสะดวกขึ้น รอยละ 34.1 (169)   
 2. ทําใหบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีข้ึน รอยละ 21.9 (109)   
 3. ทําใหคนรอบขางปลอดภยัจากบุหร่ี/

เปนผลดีตอคนรอบขาง 
รอยละ 15.5 (77)   

 4. เปนผลดีตอสวนรวม รอยละ 12.3 (61)   
 5. เปนโครงการทีด่ี รอยละ 4.0 (20)   
 6. ไมชอบกลิ่นบุหร่ี/บุหร่ีมีกลิ่นเหม็น รอยละ 3.8 (19)   
 7. เปนผลดีตอพนักงาน/ผลดีตอราน รอยละ 3.8 (19)   
 8. ทําใหคนมีมารยาททางสังคมและเปน

ระเบียบมากขึ้น 
รอยละ 1.8 (9)   

 9. ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง/ลดการเกิด
โรค 

รอยละ 1.8 (9)   

 10. สามารถปองกันเหตุเพลิงไหมได รอยละ 1.0 (5)   

ไมสนับสนุน (ควรยกเลิก) โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 116 7.7 
 1. ลูกคาสวนใหญสูบบุหร่ี รอยละ 44.6 (25)   
 2. ลูกคาไมคอยพอใจ รอยละ 19.6 (11)   
 3. ลูกคาไมสะดวกที่จะไปสูบบุหร่ีใน

สถานที่ที่ทางรานจัดให 
รอยละ 17.9 (10)   

 4. ลูกคามาใชบริการลดนอยลง ทําให
ขาดรายได 

รอยละ 14.3 (8)   

 5. เปลืองงบประมาณ รอยละ 3.6 (2)   

ไมมีความเห็น 396 26.4 
รวมท้ังสิ้น 1,498 100.0 
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ตารางที่ 82 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

ความมั่นใจของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

มั่นใจวาจะไดผล โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 634 42.4 
 1. สวนใหญใหความรวมมือ รอยละ 44.0 (91)   
 2. เปนกฎหมายบังคับ/คนสวนใหญ

เคารพกฎหมาย  
รอยละ 29.0 (60)   

 3. เปนผลดีตอสุขภาพ รอยละ 11.1 (23)   
 4. เจาหนาที่/หนวยงานที่เกี่ยวของเอา

ใจใส คอยสอดสองดูแลเต็มที่/เขมงวด
มากข้ึน 

รอยละ 8.7 (18)   

 5. คนสวนใหญตระหนักถึงอันตรายที่จะ
เกิดข้ึน 

รอยละ 6.8 (14)   

 6. เปนเขตปลอดบุหร่ีอยูแลว รอยละ 0.4 (1)   

ไมมั่นใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 343 22.9 
 1. ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหร่ี/

ฝาฝนกฎหมาย/ยังมีการแอบสูบบุหร่ีอยู 
รอยละ 48.9 (85)   

 2. ในปจจุบัน มีคนสูบบุหร่ีเปนจํานวน
มาก 

รอยละ 29.3 (51)   

 3. เจาหนาที่/หนวยงานที่เกี่ยวของไม
เอาใจใส ในการคอยสอดสองดูแล 

รอยละ 12.6 (22)   

 4. ลูกคาบางทานมีอิทธิพล จะไมกลา
เตือน 

รอยละ 4.0 (7)   

 5. บุหร่ียังหาซื้อไดงาย รอยละ 2.9 (5)   
 6. หากเวลาผานไป คนก็จะลืมและไม

ถือปฏิบัติ 
รอยละ 2.3 (4)   

ไมมีความเห็น 519 34.7 
รวมท้ังสิ้น 1,496 100.0 

 
ตารางที่ 83 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความจําเปนท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือ 

     มาตรการตางๆ ท่ีเขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ความจําเปน จํานวน รอยละ 

จําเปน 883 60.0 
ไมจําเปน 196 13.3 
ไมมีความเห็น 394 26.7 

รวมท้ังสิ้น 1,473 100.0 
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ตารางที่ 84 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความเพียงพอในการไดรับความรู/ขาวสาร 
     เกี่ยวกับเร่ืองการประกาศเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 

ความเพียงพอ จํานวน รอยละ 

ไดรับความรู/ขาวสารเพียงพอ 873 58.3 
ไมเพียงพอ โดยขอมูลที่ตองการเพิ่ม คือ บทลงโทษหากกระทํา
ความผิด โรคที่เกิดจากบุหรี่ เปนตน 

180 12.0 

ไมแนใจ 444 29.7 
รวมท้ังสิ้น 1,497 100.0 

 
ตารางที่ 85 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค  

     “เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิง” ของหนวยงานตางๆ 

รับรู/รับทราบ 
ไมรับรู/ 

ไมรับทราบ 
ไมแนใจ หนวยงานตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เจาหนาที่สาธารณสุข 1,025 69.9 211 14.4 230 15.7 
มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 903 61.4 283 19.3 284 19.3 
ตํารวจ 850 58.6 310 21.4 291 20.0 
กรมควบคุมโรค 761 51.9 368 25.1 338 23.0 
กระทรวงมหาดไทย 568 39.2 467 32.2 414 28.6 
อ่ืนๆ อาทิ ส่ือ เจาหนาที่ในหนวยงานราชการ เปนตน 55 61.8 9 10.1 25 28.1 

 
ตารางที่ 86 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมตางๆ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น มาตรการ/กิจกรรม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

1,290 86.3 51 3.4 154 10.3 

เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิงตอสาธารณะ 

1,173 78.9 71 4.8 243 16.3 

จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดใน
การหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

964 66.1 133 9.1 361 24.8 

จับปรับเพ่ือลงโทษลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิง 

943 63.5 224 15.1 317 21.4 

ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ให
เห็นเปนตัวอยาง 

897 60.2 218 14.6 376 25.2 
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ตารางที่ 87 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอผลเสียของการสูบบุหร่ีใน 
     สถานบันเทิง 

ทราบ ไมทราบ 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น ผลเสียตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มีกล่ินเหม็นรบกวน 1,415 94.6 26 1.7 56 3.7 
ทําใหเส้ือผาและผมเหม็น 1,408 94.6 21 1.4 59 4.0 
สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ 1,409 94.0 27 1.8 63 4.2 
เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม 1,297 86.8 51 3.4 146 9.8 
เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ 1,140 76.4 110 7.4 242 16.2 
กอใหเกิดความไมพอใจ/ไมสบอารมณของนักทองเที่ยว 1,129 75.6 115 7.7 249 16.7 

 
ตารางที่ 88 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหร่ีใน 

     สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น กลุมบุคคลตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมเยาวชนหญิง 1,045 70.0 188 12.6 259 17.4 
กลุมเยาวชนชาย 964 64.7 257 17.2 270 18.1 
ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน 910 61.3 268 18.1 306 20.6 

 
ตารางที่ 89 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุม 

     การสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ควรจัดหองหรือเขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน/จัดสถานที่ใหเปน
สัดสวน 

117 31.5 

ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงกับผูกระทําผิด 68 18.3 
ควรมีการติดปายหามสูบบุหรี่มากขึ้น/ชัดเจนมากขึ้น 65 17.5 
เจาหนาที่ควรคอยสอดสองดูแลสถานบันเทิงใหเขมงวดมากขึ้น 56 15.1 
ควรมีการรณรงค/ประชาสัมพันธ/จัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง 53 14.3 
เลิกผลิต/ปดโรงงาน 37 9.9 
ควรมีการออกกฎควบคุมการขายตามหางสรรพสินคา หรือตัวแทน
จําหนาย อาทิ ควบคุมเวลาการขาย อายุของผูซื้อ เปนตน 

26 7.0 

งดการสงเสริมการขาย 14 3.8 
ควรมีการอบรมพนักงานในรานใหคอยสอดสองดูแลลูกคา 13 3.5 
พนักงานในรานควรทําใหเปนตัวอยาง ไมสูบบุหรี่ในราน 8 2.2 
เพ่ิมภาษีบุหรี่ 3 0.8 
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ตอนท่ี 5 ผลสํารวจจากเจาหนาท่ี (สาธารณสุข ควบคุมโรค และตํารวจ) 

• การไดรับขาวสารตางๆ 
 

ตัวอยางกวารอยละ 96.2 ไดติดตามขาวสารผานทางสื่อตางๆ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 
ซึ่งสวนใหญหรือรอยละ 60.1 ไดติดตามตั้งแต 5 วันขึ้นไป โดยไดติดตามผานทางโทรทัศน เปนอันดับแรก คือ 
รอยละ 88.6 หนังสือพิมพ รอยละ 68.4 และอินเทอรเน็ต รอยละ 38.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 90-91) 
  
ตารางที่ 90 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความถี่ในการติดตามขาวสารผานทางสื่อตางๆ  

     ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

ความถี่ในการติดตามขาวสาร จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 80 50.6 
5-6 วัน 15 9.5 
3-4 วัน 20 12.7 
1-2 วัน 13 8.2 
ติดตามเปนบางสัปดาห 24 15.2 
ไมไดติดตามเลย 6 3.8 

รวมท้ังสิ้น 158 100.0 

 
ตารางที่ 91 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุประเภทของสื่อท่ีติดตามขาวสารตางๆ  

     ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของสื่อ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 140 88.6 
หนังสือพิมพ 108 68.4 
อินเทอรเน็ต 61 38.6 
วิทยุ 50 31.6 
นิตยสาร/วารสาร 29 18.4 
อ่ืนๆ อาทิ ส่ือบุคคล บอกตอๆ กันมา เปนตน 8 5.1 

 

• การพบเห็นการสูบบุหร่ี 
 

ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 62.7 เคยไปใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอรต้ังแตเดือนมกราคม 2552 
เปนตนมา โดยเฉลี่ย 4 ครั้ง ซึ่งไดพบเห็นเหตุการณตางๆ ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ดังนี้ พบเห็นคนสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงที่ติดแอร รอยละ 48.5 พบเห็นเจาของหรือพนกังานมาบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่ รอยละ 31.3 และพบ
เห็นแขกที่มาเที่ยวมาบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่ รอยละ 24.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 92-93) 
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 นอกจากนี้ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ตัวอยางรอยละ 51.3 ไมเคยออกตรวจสถานบันเทิง
ที่ติดแอร และรอยละ 48.7 เคยออกตรวจ ซึ่งตัวอยางรอยละ 70.4 ไดพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติด
แอร โดยไดมีการตักเตือน รอยละ 93.5 ปรับ รอยละ 23.9 จับกุม รอยละ 15.2 และไมไดดําเนินการ รอยละ 
8.7 (ตารางที่ 94-95) 
 
ตารางที่ 92 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุประสบการณการใชบริการในสถานบันเทิง  

     (ท่ีติดแอร) ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

ประสบการณการใชบริการในสถานบันเทิง จํานวน รอยละ 

เคยใชบริการ โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้ง 99 62.7 
ไมเคยไปใชบรกิาร 59 37.3 

รวมท้ังสิ้น 158 100.0 

 
ตารางที่ 93 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นเหตุการณตางๆ  ในสถานบันเทิง 

     ท่ีติดแอร (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยใชบริการในสถานบันเทิงท่ีติดแอรต้ังแตเดือนมกราคม 2552  
                   เปนตนมา) 

เหตุการณตางๆ จํานวน รอยละ 

พบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร โดยเฉลี่ย 4 ครั้ง 48 48.5 
พบเห็นเจาของหรือพนักงานมาบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่ 31 31.3 
พบเห็นแขกที่มาเที่ยวมาบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่ 24 24.2 

 
ตารางที่ 94 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการออกตรวจสถานบันเทิง (ท่ีติดแอร)  

     ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา  

การออกตรวจสถานบันเทิง (ท่ีติดแอร) จํานวน รอยละ 

เคยออกตรวจสถานบันเทิง โดยเฉลี่ย 9 ครั้ง 77 48.7 
ไมเคย 81 51.3 

รวมท้ังสิ้น 158 100.0 
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ตารางที่ 95 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ี 
     ติดแอร ในขณะท่ีออกตรวจ (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยออกตรวจสถานบันเทิงท่ีติดแอร  
     ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

การพบเห็นการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร จํานวน รอยละ 

เคยพบเห็น โดยเฉลี่ย 8 ครั้ง และไดดําเนินการ ดังนี้  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

50 70.4 

 ตักเตือน โดยเฉล่ีย 7 ครั้ง รอยละ 93.5 (43)   
 ปรับ โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง รอยละ 23.9 (11)   
 จับกุม โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง รอยละ 15.2 (7)   
 ไมไดดําเนินการ โดยเฉลี่ย 1 ครั้ง 

เพราะ เปนสิทธิสวนบุคคล 
รอยละ 8.7 (4)   

ไมเคยพบเห็น 21 29.6 
รวมท้ังสิ้น 71 100.0 

 

• ผลของการประกาศใชกฎหมายสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 

นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ตัวอยางรอยละ 78.5 ระบุวา 
บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้น รอยละ 6.3 ระบุวาไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) และรอยละ 15.2 
ไมแนใจ ในขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 53.2 รูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจาก
ปญหาเพลิงไหม รอยละ 20.3 ไมรูสึก (เหมือนเดิม) และรอยละ 26.5 ไมแนใจ (ตารางที่ 96) 
 เมื่อสอบถามถึงรูปแบบการณรงค หรือมาตรการตางๆ ในหนวยงาน เกี่ยวกับการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง พบวา 5 อันดับแรก คือ มีปายประกาศหามสูบบุหรี่ รอยละ 40.7 มีการรวมมือกับหนวยงานอื่น
ออกตรวจตราอยางสม่ําเสมอ และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงกฎหมาย มีสัดสวนที่เทากัน คือ 
รอยละ 27.2 ใหสถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 13.6 และจัดสถานที่ในการสูบบุหรี่ รอยละ 11.1 
ตามลําดับ (ตารางที่ 97) 
 สําหรับปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบตางๆ เพ่ือออกตรวจสถานบันเทิงให
ปลอดบุหรี่ 3 อันดับแรก คือ ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหรี่ รอยละ 32.8 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสูบบุหรี่
เอง รอยละ 31.0 และผูประกอบการเปนผูมีอิทธิพล รอยละ 13.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 98) 
 ประเด็นที่นาสนใจ คือ การไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิง พบวา อยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 6.33 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ตารางที่ 
99) 
 



 

 

66 

ตารางที่ 96 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุผลท่ีไดรับจากการประกาศใหสถานบันเทิง 
     ท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ผลของการประกาศ จํานวน รอยละ 

บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง   
          ดีขึ้น 124 78.5 
          ไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) 10 6.3 
          ไมแนใจ 24 15.2 

รวมท้ังสิ้น 158 100.0 

ความรูสึกมั่นใจจากปญหาเพลิงไหม   
          รูสึกมั่นใจมากขึ้น 84 53.2 
          ไมรูสึก (เหมือนเดิม) 32 20.3 
          ไมแนใจ 42 26.5 

รวมท้ังสิ้น 158 100.0 

 
ตารางที่ 97 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุรูปแบบการรณรงค หรือมาตรการตางๆ  

     ในหนวยงานเกี่ยวกับการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

รูปแบบการรณรงค หรือมาตรการตางๆ จํานวน รอยละ 

มีปายประกาศหามสูบบุหรี่ 33 40.7 
มีการรวมมือกับหนวยงานอื่นออกตรวจตราอยางสม่ําเสมอ 22 27.2 
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงกฎหมาย 22 27.2 
ใหสถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ 11 13.6 
จัดสถานที่ในการสูบบุหรี่ 9 11.1 
เรียกประชุมกับผูประกอบการสถานบันเทิง 6 7.4 
จับกุมผูฝาฝนกฎ 3 3.7 
ปฏิบัติงานอยางเขมงวด 2 2.5 
ตักเตือนผูที่กระทําผิด 1 1.2 
เปนตัวอยางใหกับประชาชน 1 1.2 
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ตารางที่ 98 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี 
     ตามกฎระเบียบตางๆ เพื่อออกตรวจสถานบันเทิงใหปลอดบุหร่ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ปญหาหรืออุปสรรค จํานวน รอยละ 

ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหรี่/ไมยอมเชื่อฟงคําตักเตือน 19 32.8 
เจาหนาที่ผูปฏบัิติงานสูบบุหรี่เอง/ไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจัง 18 31.0 
ผูประกอบการเปนผูมีอิทธิพล 8 13.8 
สถานบันเทิงไมใหความรวมมือ เพราะกลัวเสียลูกคา 7 12.1 
สวนใหญ จะอางวาเปนสิทธิสวนบุคคล 5 8.6 
กฎหมายยังไมเขมงวดมากพอ 4 6.9 
ผูสูบบุหรี่มีความไมพอใจ 4 6.9 
สถานบันเทิงบางแหงยังไมจัดสถานที่ไวสูบบุหรี่ 3 5.2 
สถานที่สูบบุหรี่ที่จัดเตรียมไวไมเพียงพอ 3 5.2 
ขาดการประชาสัมพันธ 3 5.2 
คนสวนใหญไมเขาใจระหวางเขตปลอดบุหรี่กับหามสูบบุหรี่ 3 5.2 
ไมใหความสําคญัในการปฏิบัติตามกฎ 2 3.4 

 
ตารางที่ 99 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุระดับความรวมมือจากสถานประกอบการ 

     ในการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ระดับความรวมมือ จํานวน รอยละ คาทางสถิติ 

นอยที่สุด/ไมมีเลย 4 2.8 คาเฉล่ีย = 6.33 คะแนน 
นอย 9 6.3 คา Min = 0 คะแนน 
คอนขางนอย 17 11.8 คา Max = 10 คะแนน 
ปานกลาง 15 10.4 S.D. = 2.52 
คอนขางมาก 51 35.4 การแปลผล คือ คอนขางมาก 
มาก 33 22.9  
มากที่สุด 15 10.4  

รวมท้ังสิ้น 144 100.0  

 

• ความคิดเห็นตอประกาศใหสถานบันเทิงท่ีติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 

 ตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 หรือรอยละ 88.0 จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ใน
สถานบันเทิงตอไป โดยใหเหตุผล คือ ทําใหสุขภาพดีขึ้น ทําใหคนรอบขางปลอดภัยจากบุหรี่ ทําใหบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอมดีขึ้น มีเพียงรอยละ 0.7 เทานั้นที่ไมสนับสนุน (ควรยกเลิก) และรอยละ 11.3 ไมมีความเห็น 
(ตารางที่ 100) 
 ตัวอยางรอยละ 63.9 ระบุมั่นใจวามาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงจะถูกบังคับใชอยางไดผลใน
ระยะตอจากนี้ไป โดยใหเหตุผล คือ เปนกฎหมายบังคับ มีมาตรการ บทลงโทษอยางจริงจัง คนสวนใหญ



 

 

68 

ตระหนักถึงอันตราย รอยละ 18.4 ระบุไมมั่นใจ โดยใหเหตุผล คือ ไมมีการใชกฎหมายบังคับอยางจริงจัง ไมได
รับความรวมมือจากผูสูบบุหรี่ ยังไมมีบทลงโทษอยางชัดเจน และรอยละ 17.7 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 101) 
 ตัวอยางรอยละ 86.7 เห็นวามีความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวด
เพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ มีเพียงรอยละ 4.4 เห็นวาไมมีความจําเปน และรอยละ 8.9 
ไมมีความเห็น และเมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของมาตรการดังกลาว พบวา ตัวอยางรอยละ 77.9 เห็นวา
เหมาะสมแลว รอยละ 13.9 เห็นวายังไมเหมาะสม และรอยละ 8.2 ไมมีความเห็น (ตารางที่ 102-103) 
 นอกจากนี้ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 ตัวอยางรอยละ 61.4 ระบุวาเห็นปายหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิงที่ติดแอรชัดเจน รอยละ 19.0 เห็นไมชัดเจน และรอยละ 19.6 ไมแนใจ/ไมทราบ (ตารางที่ 104) 
 เมื่อสอบถามถึง การพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่เคย
ไปตรวจหรือไปใชบริการ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 พบวา 3 อันดับแรก คือ ขายผานพนักงานสงเสริมการ
ขาย หรือ Pretty girl รอยละ 60.6 ลดราคา หรือจําหนายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก รอยละ 24.2 และจับ
ฉลาก/ชิงรางวัล รอยละ 9.1 ในขณะที่มีตัวอยางรอยละ 79.1 ไมเคยพบเห็นในรูปแบบใดๆ เลย (ตารางที่ 105) 
 ตัวอยางยังไดระบุวา การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงนั้น มีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิงใหกับกลุมเยาวชนหญิง เปนอันดับแรก รอยละ 75.3 รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย รอยละ 
72.8 และผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน รอยละ 63.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 106) 
 สําหรับมาตรการ/กิจกรรมตางๆ ที่ตัวอยางเห็นดวยวาควรจะมี พบวา 3 อันดับแรก คือ รณรงคติด
ปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจนยิ่งขึ้น รอยละ 97.5 ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบ
บุหรี่ใหเห็นเปนตัวอยาง รอยละ 96.9 และเผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงตอ
สาธารณะ รอยละ 95.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 107) 
 ขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก คือ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ หรือรณรงคอยางตอเนื่อง รอยละ 35.2 ควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รอยละ 28.2 
และควรมีบทลงโทษสําหรับผูประกอบการสถานบันเทิงหรือผูกระทําผิดอยางหนัก รอยละ 25.4 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 108) 

 
 



 

 

69 

ตารางที่ 100 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ 
       เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงตอไป 

การสนับสนุน จํานวน รอยละ 

สนับสนุน โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 132 88.0 
 1. ทําใหสุขภาพดีข้ึน/หายใจสะดวกขึ้น รอยละ 31.1 (24)   
 2. ทําใหคนรอบขางปลอดภยัจากบุหร่ี/

เปนผลดีตอคนรอบขาง 
รอยละ 20.8 (16)   

 3. ทําใหบรรยากาศและสิ่งแวดลอมดีข้ึน รอยละ 18.2 (14)   
 4. เปนมาตรการที่ดี รอยละ 14.3 (11)   
 5. เปนส่ิงที่ทุกคนตองใสใจเร่ืองสุขภาพ รอยละ 11.7 (9)   
 6. ทําใหสถานบันเทิงปลอดภยั ปองกัน

การเกิดเพลิงไหม 
รอยละ 3.9 (3)   

ไมสนับสนุน (ควรยกเลิก)  1 0.7 
ไมมีความเห็น 17 11.3 

รวมท้ังสิ้น 150 100.0 
 

ตารางที่ 101 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหร่ีใน 
       สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากน้ีไป 

ความมั่นใจของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

มั่นใจวาจะไดผล โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 101 63.9 
 1. เปนกฎหมายบังคับ/คนสวนใหญ

เคารพกฎหมาย หรือใหความรวมมือ 
รอยละ 44.9 (26)   

 2. มีมาตรการ บทลงโทษอยางจริงจัง รอยละ 22.4 (13)   
 3. คนสวนใหญตระหนักถึงอันตรายที่จะ

เกิดข้ึน 
รอยละ 17.2 (10)   

 4. เปนผลดีตอสุขภาพ รอยละ 13.8 (8)   
 5. มีการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงนอยลง รอยละ 1.7 (1)   

ไมมั่นใจ โดยตัวอยางไดใหเหตุผล ดังนี้ 29 18.4 
 1. ไมมีการใชกฎหมายบังคับอยาง

จริงจัง/เจาหนาที่ไมลงโทษตามกฎหมาย 
รอยละ 44.3 (8)   

 2. ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหร่ี/
ฝาฝนกฎหมาย 

รอยละ 16.7 (3)   

 3. ยังไมมีบทลงโทษอยางชัดเจน รอยละ 11.1 (2)   
 4. เจาหนาที่ไมเพียงพอในการออก

ตรวจตรา 
รอยละ 11.1 (2)   

 5. ขาดการประชาสัมพันธ และการ
รณรงคอยางตอเน่ือง 

รอยละ 5.6 (1)   

 6. ยังมีคนสูบบุหร่ีเปนจํานวนมาก รอยละ 5.6 (1)   
 7. ไมไดรับความรวมมือจากสถาน

บันเทิง 
รอยละ 5.6 (1)   

ไมมีความเห็น 28 17.7 
รวมท้ังสิ้น 158 100.0 
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ตารางที่ 102 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความจําเปนท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือ 
       มาตรการตางๆ ท่ีเขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ความจําเปน จํานวน รอยละ 

จําเปน 137 86.7 
ไมจําเปน 7 4.4 
ไมมีความเห็น 14 8.9 

รวมท้ังสิ้น 158 100.0 

 
ตารางที่ 103 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความเหมาะสมตอมาตรการหามสูบบุหร่ี 

       ในสถานบันเทิงท่ีติดแอรในชวงที่ผานมา 

ความเหมาะสม จํานวน รอยละ 

เหมาะสมแลว 123 77.9 
ยังไมเหมาะสม เพราะ ไมมีมาตรการที่บังคับใชอยางชัดเจน เขมงวด
กวานี้/ยังไมมีการลงโทษอยางจริงจัง 

22 13.9 

ไมมีความเห็น 13 8.2 
รวมท้ังสิ้น 158 100.0 

 
ตารางที่ 104 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความชัดเจนของปายหามสูบบุหร่ีใน 

       สถานบันเทิงท่ีติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา 

ความชัดเจนของปาย จํานวน รอยละ 

เห็นชัดเจน 97 61.4 
ไมชัดเจน 30 19.0 
ไมแนใจ/ไมทราบ 31 19.6 

รวมท้ังสิ้น 158 100.0 
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ตารางที่ 105 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขาย 
       บุหร่ี/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงท่ีเคยไปตรวจหรือไปใชบริการ ต้ังแตเดือน 
       มกราคม 2552 เปนตนมา  

การพบเห็นรูปแบบการสงเสริมการขายบุหร่ี/ผลิตภัณฑยาสูบ จํานวน รอยละ 

เคยพบเห็น ในรูปแบบดังนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 33 20.9 
 ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย 

(Pretty girl) 
รอยละ 60.6 (20)  

 
 ลดราคา หรือจําหนายบุหร่ี/ผลิตภัณฑ

ยาสูบในราคาถูก 
รอยละ 24.2 (8)  

 
 จับฉลาก/ชิงรางวัล รอยละ 9.1 (3)   
 แลก-แจก-แถม  รอยละ 6.1 (2)   
 ใหลองสูบ รอยละ 3.0 (1)   
 ใหสิทธิประโยชนอืน่ตอบแทนผูซ้ือ 

เชน แจกบัตรชมคอนเสิรต 
รอยละ 3.0 (1)  

 

ไมเคยพบเห็นเลย 125 79.1 
รวมท้ังสิ้น 158 100.0 

 
ตารางที่ 106 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการมีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหร่ีใน 

       สถานบันเทิงในกลุมบุคคลตางๆ ของกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 

มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น กลุมบุคคลตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมเยาวชนหญิง 119 75.3 22 13.9 17 10.8 
กลุมเยาวชนชาย 115 72.8 27 17.1 16 10.1 
ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน 100 63.3 36 22.8 22 13.9 

 
ตารางที่ 107 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นตอมาตรการ/กิจกรรมตางๆ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น มาตรการ/กิจกรรม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจน
ย่ิงขึ้น 

154 97.5 1 0.6 3 1.9 

ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ให
เห็นเปนตัวอยาง 

153 96.9 1 0.6 4 2.5 

เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิงตอสาธารณะ 

151 95.6 3 1.9 4 2.5 

จับปรับเพ่ือลงโทษลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิง 

150 94.9 3 1.9 5 3.2 

จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดใน
การหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

143 91.7 5 3.2 8 5.1 
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ตารางที่ 108 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบ 
       บุหร่ีในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ควรมีการประชาสัมพันธ หรือรณรงคอยางตอเนื่อง 25 35.2 
ควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 20 28.2 
ควรมีบทลงโทษสําหรับผูประกอบการสถานบันเทิงหรือผูกระทําผิด
อยางหนัก 

18 25.4 

ควรจัดหองหรือเขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน/จัดสถานที่ใหเปน
สัดสวน 

12 16.9 

เจาหนาที่ควรคอยสอดสองดูแลสถานบันเทิงใหเขมงวดมากขึ้น 10 14.1 
หามมีการซื้อขายบุหรี่ในสถานบันเทิง 6 8.5 
ควรเพ่ิมภาษีสรรพสามิต 4 5.6 
ควรมีการติดปายหามสูบบุหรี่ใหเห็นชัดเจน 4 5.6 
เจาหนาที่ควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับประชาชน 4 5.6 
ควรมีการทําวิจัยถึงปญหาของการไมปฏิบัติตามกฎของผูประกอบการ 3 4.2 
หามมีการโฆษณาบุหรี่เด็ดขาด 1 1.4 
ปดโรงงาน/เลิกผลิต 1 1.4 

 
ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบตามกลุมเปาหมายและปที่ทําการสํารวจ มีดังนี้ 

• การรับทราบประกาศให “สถานบันเทิง (ท่ีติดแอร) เปนเขตปลอดบุหร่ี” 
จากการสํารวจในกลุมประชาชนผูมาใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอร ในป 2552 พบวา ตัวอยางมี

การรับทราบประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ให “สถานบันเทิงที่ติดแอร เปนเขตปลอดบุหรี่” ในสัดสวนที่
เพ่ิมขึ้นจากป 2551 คือ จากรอยละ 76.4 มาเปนรอยละ 81.0 สําหรับในกลุมผูประกอบการ มีสัดสวนที่
รับทราบตอประกาศดังกลาวในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นจากป 2551 เชนกัน คือ จากรอยละ 86.3 ในป 2551 มาเปน
รอยละ 91.8 ในป 2552 อยางไรก็ตาม จากผลการสํารวจกลุมพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง พบวา มีการ
รับทราบตอประกาศในสัดสวนที่ลดลงเล็กนอย เมื่อเทียบกับป 2551 คือ จากรอยละ 84.3 ลดลงเหลือรอยละ 
82.8 (ตารางที่ 109) 

 

• บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง  
ตัวอยางสวนใหญระบุบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้นทั้งในป 2551 และ 2552 

โดยที่กลุมผูประกอบการและพนักงาน ที่ระบุวาดีขึ้นในสัดสวนที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยที่ผูประกอบการมีอยูรอยละ 
71.7 ในป 2551 มาอยูที่รอยละ 79.6 ในป 2552 กลุมพนักงานมีอยูรอยละ 67.5 ในป 2551 มาอยูที่รอยละ 
72.0 ในป 2552 แตสําหรับกลุมประชาชน ที่ระบุวาดีขึ้นมีสัดสวนที่ลดลงเล็กนอย โดยมีอยูรอยละ 66.7 ในป 
2551 ลดลงเหลือรอยละ 64.8 ในป 2552 (ตารางที่ 110) 
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• ความมั่นใจในสถานบันเทิงท่ีจะปลอดภัยจากปญหาเพลิงไหม  
ตัวอยางสวนใหญรูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม ทั้งในป 

2551 และ 2552 โดยที่ในกลุมพนักงานมีอยูรอยละ 53.7 ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 59.1 ในป 2552 กลุม
ประชาชนมีอยูรอยละ 44.1 ในป 2551 ลดลงเหลือรอยละ 37.1 ในป 2552 กลุมผูประกอบการมีอยูรอยละ 
56.2 ในป 2551 ลดลงเหลือรอยละ 56.0 ในป 2552 (ตารางที่ 111) 

 

• ความพึงพอใจ และการยอมรับจากลูกคา 
จากการสํารวจในป 2551 และป 2552 พบวา ตัวอยางกลุมผูประกอบการและพนักงานสวนใหญระบุ

วาลูกคาพอใจกับการที่หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง โดยที่ผูประกอบการมีอยูรอยละ 36.0 ในป 2551 เพ่ิมขึ้น
เปนรอยละ 49.9 ในป 2552 กลุมพนักงานมีอยูรอยละ 42.0 ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 51.9 ในป 2552 
(ตารางที่ 112) 

สําหรับการยอมรับจากลูกคาที่สูบบุหรี่ หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงนั้น พบวา ในป 
2551 และป 2552 ตัวอยางสวนใหญจะไดรับการยอมรับจากลูกคา โดยที่กลุมพนักงานมีอยูรอยละ 58.3 ในป 
2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 63.1 ในป 2552 กลุมผูประกอบการมีอยูรอยละ 63.8 ในป 2551 ลดลงเหลือรอยละ 
61.3 ในป 2552 กลุม (ตารางที่ 113) 
 

• การถูกลูกคาคารองเรียนหรือตําหนิ  
ตัวอยางกลุมพนักงาน และผูประกอบการ ระบุวา ไมเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ กรณีที่มีคนสูบ

บุหรี่ในราน ในป 2552 มีสัดสวนที่เกิน 2 ใน 3 คือ รอยละ 70.9 และรอยละ 66.3 ตามลําดับ แตเมื่อเทียบกับป 
2551 แลว จะมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับป 2552 คือ กลุมพนักงาน รอยละ 74.4 และรอยละ 67.3 ในกลุม
ผูประกอบการ (ตารางที่ 114) 
 

• การสนบัสนุน และความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง 
ตัวอยางสวนใหญใหการสนับสนุนที่จะใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง

ตอไป ซึ่งมีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นจากป 2551 โดยที่กลุมประชาชนมีรอยละ 74.6 ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
80.4 ในป 2552 กลุมผูประกอบการมีอยูรอยละ 59.7 ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 65.3 ในป 2552 กลุม
พนักงานมีรอยละ 60.4 ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 65.9 ในป 2552 (ตารางที่ 115) 

สําหรับความมั่นใจตอมาตรการดังกลาววาจะไดผลในระยะตอจากนี้ไป พบวา มีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นจาก
ป 2551 โดยที่กลุมประชาชนมีอยูรอยละ 37.2 ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 43.9 ในป 2552 กลุม
ผูประกอบการมีอยูรอยละ 38.9 ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 44.7 ในป 2552 กลุมพนักงานมีรอยละ 40.4 
ในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2552 (ตารางที่ 116) 
 

• ความจําเปนของกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ท่ีเขมงวดเพียงพอ  
ผลการสํารวจ พบวา ตัวอยางสวนใหญ มีความเห็นวาจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการ

ตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ โดยที่กลุมเจาหนาที่มีสัดสวนมากที่สุด คือ 
รอยละ 86.7 ประชาชน รอยละ 79.3 ผูประกอบการ รอยละ 60.3 และพนักงาน รอยละ 60.0 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 117) 
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ตารางที่ 109 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการรับทราบตอการประกาศของกระทรวง 
       สาธารณสุข ให “สถานบันเทิง (ท่ีติดแอร) เปนเขตปลอดบุหร่ี” (เร่ิมบังคับใชต้ังแต 11 ก.พ.51)  

    จําแนกตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 
ป 2551 ป 2552 การรับทราบของ

ตัวอยาง ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน 

76.4 86.3 84.3 81.0 91.8 82.8 
ทราบมากอน 

(321) (183) (542) (2,482) (370) (1,225) 
23.6 13.7 15.7 19.0 8.2 17.2 ไมทราบ  

(เพิ่งจะทราบ) (99) (29) (102) (583) (33) (254) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รวมทั้งส้ิน 
(420) (212) (649) (3,065) (403) (1,479) 

 
ตารางที่ 110 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง  

       นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร ต้ังแตวันท่ี 11 ก.พ.2551    
       จําแนกตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 

ป 2551 ป 2552 บรรยากาศ
สภาพแวดลอม

ภายในสถานบันเทิง 
ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน เจาหนาท่ี 

66.7 71.7 67.5 64.8 79.6 72.0 78.5 
ดีข้ึน 

(784) (152) (438) (1,990) (316) (1,074) (124) 
14.2 17.0 13.1 14.8 10.1 10.0 6.3 

ไมดีข้ึน (เหมือนเดิม) 
(167) (36) (85) (454) (40) (149) (10) 
19.2 11.3 19.4 20.4 10.3 18.0 15.2 

ไมแนใจ 
(224) (24) (126) (627) (41) (268) (24) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รวมทั้งส้ิน 
(1,175) (212) (649) (3,071) (397) (1,491) (158) 

 
ตารางที่ 111 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความรูสึกมั่นใจท่ีสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้น 

       จากปญหาเพลิงไหม นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงท่ีติดแอร  
       ต้ังแตวันท่ี 11 ก.พ.2551 จําแนกตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 

ป 2551 ป 2552 
ความรูสึกมั่นใจ 

ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน เจาหนาท่ี 

44.1 56.2 53.7 37.1 56.0 59.1 53.2 รูสึกม่ันใจมากขึ้น 
(518) (119) (348) (1,140) (226) (882) (84) 
30.9 31.1 26.7 33.2 33.3 21.1 20.3 ไมรูสึก (เหมือนเดิม) 
(363) (66) (173) (1,020) (134) (315) (32) 
25.0 12.7 19.6 29.7 10.7 19.8 26.5 ไมแนใจ 
(293) (27) (127) (911) (43) (295) (42) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รวมทั้งส้ิน 
(1,174) (212) (648) (3,071) (403) (1,492) (158) 
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ตารางที่ 112 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความพึงพอใจของลูกคาหลังจากมี 
       การหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง จําแนกตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 

ป 2551 ป 2552 
ความพึงพอใจของลูกคา 

ผูประกอบการ พนักงาน ผูประกอบการ พนักงาน 

36.0 42.0 49.9 51.9 
ลูกคาสวนใหญพอใจ 

(76) (273) (201) (761) 
43.1 33.0 26.8 24.9 

ไมพอใจ 
(91) (214) (108) (365) 
20.9 25.0 23.3 23.2 

ไมมีความเห็น 
(44) (162) (94) (340) 

100.0 100.0 100.0 100.0 
รวมท้ังสิ้น 

(211) (649) (403) (1,466) 

 
ตารางที่ 113 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการยอมรับจากลูกคาท่ีสูบบุหร่ี หลังจากมี 

       การหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง จําแนกตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 

ป 2551 ป 2552 
การยอมรับจากลูกคา 

ผูประกอบการ พนักงาน ผูประกอบการ พนักงาน 

22.9 24.3 21.6 15.7 
ไมยอมรับ 

(48) (158) (87) (235) 
63.8 58.3 61.3 63.1 

ยอมรับ 
(134) (379) (247) (946) 
13.3 17.4 17.1 21.2 

ไมมีความเห็น 
(28) (113) (69) (319) 

100.0 100.0 100.0 100.0 
รวมท้ังสิ้น 

(210) (650) (403) (1,500) 

 
ตารางที่ 114 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการเคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ  

       กรณีท่ีมีคนสูบบุหร่ีในราน จําแนกตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 

ป 2551 ป 2552 การเคยถูกลูกคารองเรียน 
หรือตําหนิ ผูประกอบการ พนักงาน ผูประกอบการ พนักงาน 

32.7 25.6 33.7 29.1 
เคยถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ 

(34) (65) (67) (203) 
67.3 74.4 66.3 70.9 

ไมเคย 
(70) (189) (132) (495) 

100.0 100.0 100.0 100.0 
รวมท้ังสิ้น 

(104) (254) (199) (698) 
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ตารางที่ 115 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศ 
       เขตปลอดบุหร่ีในสถานบันเทิงตอไป จําแนกตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 

ป 2549 ป 2551 ป 2552 
การสนับสนุน 

ปชช. ผปก. พนง. ปชช. ผปก. พนง. ปชช. ผปก. พนง. จนท. 

56.9 45.9 40.2 74.6 59.7 60.4 80.4 65.3 65.9 88.0 
สนับสนุน 

(746) (45) (187) (870) (126) (390) (2,475) (263) (986) (132) 
24.8 32.7 16.1 5.6 10.9 11.5 4.6 7.4 7.7 0.7 

ไมสนับสนุน (ควรยกเลิก) 
(325) (32) (75) (65) (23) (74) (141) (30) (116) (1) 
18.4 21.4 43.7 19.8 29.4 28.1 15.0 27.3 26.4 11.3 

ไมมีความเห็น 
(241) (21) (203) (232) (62) (182) (462) (110) (396) (17) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รวมทั้งส้ิน 
(1,312) (98) (465) (1,167) (211) (646) (3,078) (403) (1,498) (150) 

 

ตารางที่ 116 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความมั่นใจตอมาตรการหามสูบบุหร่ีใน 
       สถานบันเทิงวาจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากน้ีไป จําแนกตามกลุมเปาหมาย 

    และปท่ีทําการสํารวจ 
ป 2551 ป 2552 ความมั่นใจของ

ตัวอยาง ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน เจาหนาท่ี 

37.2 38.9 40.4 43.9 44.7 42.4 63.9 
ม่ันใจวาจะไดผล 

(435) (82) (262) (1,351) (180) (634) (101) 
36.2 28.9 23.9 32.4 19.6 22.9 18.4 

ไมม่ันใจ 
(424) (61) (155) (997) (79) (343) (29) 
26.6 32.2 35.7 23.7 35.7 34.7 17.7 

ไมมีความเห็น 
(312) (68) (232) (730) (144) (519) (28) 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

รวมทั้งส้ิน 
(1,171) (211) (649) (3,078) (403) (1,496) (158) 

 
ตารางที่ 117 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความจําเปนท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือ 

       มาตรการตางๆ ท่ีเขมงวดเพียงพอเพื่อทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหร่ี จําแนก 
    ตามกลุมเปาหมายและปท่ีทําการสํารวจ 

ป 2552 
ความจําเปน 

ประชาชน ผูประกอบการ พนักงาน เจาหนาท่ี 

79.3 60.3 60.0 86.7 
จําเปน 

(2,434) (243) (883) (137) 
7.9 12.2 13.3 4.4 

ไมจําเปน 
(244) (49) (196) (7) 
12.8 27.5 26.7 8.9 

ไมมีความเห็น 
(393) (111) (394) (14) 
100.0 100.0 100.0 100.0 

รวมท้ังสิ้น 
(3,071) (403) (1,473) (158) 



 

บทที่ 5 
บทสรุป และอภิปรายผล 

 
 โครงการสํารวจความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษาเจาของ/
ผูประกอบการ พนักงาน ลูกคาในสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมายใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ใน
ครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดวยการประยุกตใชการสํารวจภาคสนาม ซึ่งกลุมประชากรเปาหมาย คือ 
เจาของ/ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย จาก 10 
จังหวัดทั่วประเทศ จํานวนทั้งส้ิน 5,139 ตัวอยาง ซึ่งมีการกําหนดกรอบเนื้อหาในการสํารวจตามวัตถุประสงค
สําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย 

1. เพ่ือสํารวจการรับรู และทัศนคติตอกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ของผูประกอบการ พนักงาน 
ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทิง และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย 

2. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ของสถานบันเทิงตางๆ 
(ผับ บาร ดิสโกเธค คาราโอเกะ และสถานบริการอาบอบนวด) 

3. เ พ่ือสํารวจปญหา และผลกระทบของกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ ในมุมมองของ
ผูประกอบการ พนักงาน ประชาชนที่ใชบริการสถานบันเทงิ และเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย 

4. เพ่ือสํารวจความคิดเห็น และความหวังตอการแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในสังคมไทย 
โครงการนี้ ไดดําเนินการระหวางวันที่ 25 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2552 ซี่งผลการสํารวจสรุป

สาระสําคัญได ดังนี้ 
 
บทสรุปผลการสํารวจ 
  
1. ผลสํารวจจากกลุมประชาชนผูใชบริการสถานบันเทิง 

 คณะผูวิจัย พบวา ตัวอยางสวนใหญไปใชบริการที่ผับ-บาร คาราโอเกะ และดิสโกเธค ต้ังแตเดือน
มกราคม 2552 โดยที่ตัวอยางสวนใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตเปนคนไมสูบบุหรี่ 
 ตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 ไดรับทราบถึงประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ให “สถานบันเทิงที่ติดแอร 
เปนเขตปลอดบุหรี่” ทั้งนี้ กอนหนาที่จะมีประกาศดังกลาว พบวา ตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 เคยสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงที่ติดแอร โดยสูบบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง บารากู บุหรี่มวนเอง ในขณะที่ มีตัวอยางไมถึง   
รอยละ 40 ที่เคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 โดยสูบบุหรี่เปนบางครั้งที่ไปใช
บริการสถานบันเทิง ซึ่งคนที่เคยสูบบุหรี่นั้น ไดเคยถูกเจาของหรือพนักงานเตือน ซึ่งเกินรอยละ 90 ไดปฏิบัติ
ตาม มีเพียงรอยละ 7.8 ที่ไมปฏิบัติตามเลย ในขณะเดียวกัน ตัวอยางก็เคยถูกเพ่ือนในกลุมเตือน ซึ่งเกิน   
รอยละ 90 เชนกัน ไดปฏิบัติตามคําเตือนนั้น นอกจากนี้ มีตัวอยางไมถึงรอยละ 20 เคยถูกแขกที่มาเที่ยวกลุม
อ่ืนเตือน และมีประมาณรอยละ 80 ที่ปฏิบัติตามคําเตือน ในขณะที่ตัวอยางรอยละ 94.0 ระบุวาไดซื้อบุหรี่หรือ
ผลิตภัณฑยาสูบแบบมีควันดวยตัวเอง 
 จากการสํารวจปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร 
ไดแก ไมสะดวก/เสียเวลาในการออกไปสูบบุหรี่ขางนอกรานหรือที่ที่จัดให สถานที่ที่จัดใหบรรยากาศไมดี การ
ระบายอากาศไมดี เหม็นอับ และรูสึกอึดอัด/หงุดหงิด/หายใจไมสะดวก ตามลําดับ 
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 นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร นั้น พบวาตัวอยางสวนใหญ เห็นวา 
บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ตัวอยางเกินกวา 1 ใน 3 หรือรอยละ 37.1 
รูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม อยางไรก็ตาม ตัวอยางครึ่งหนึ่ง
ยังคงไปใชบริการที่สถานบันเทิงเหมือนเดิม และสวนใหญรูสึกวาสุขภาพของตัวเองไดรับการปกปองมากขึ้น
ดวย 
 ตัวอยางเกิน 4 ใน 5 สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง มีตัวอยาง
ไมเกินรอยละ 5 ที่ไมสนับสนุนประกาศดังกลาว และตัวอยางรอยละ 43.9 มั่นใจวามาตรการนี้จะถูกบังคับใช
อยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป ซึ่งมีอยูรอยละ 32.4 ที่ไมมั่นใจ อยางไรก็ตาม ตัวอยางเกือบ 4 ใน 5 หรือ   
รอยละ 79.3 เห็นวาจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิง
ปลอดบุหรี่ มีเพียงประมาณรอยละ 8 ที่เห็นวาไมจําเปน 
 ตัวอยางเกิน 1 ใน 3 ระบุวาเห็นปายหามสูบบุหรี่ชัดเจน เมื่อเขาไปในสถานบันเทิงที่ติดแอรครั้งลาสุด 
ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 มีตัวอยางอยูรอยละ 28.5 ที่ระบุวาเห็นปายไมชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีตัวอยาง   
รอยละ 42.9 เคยพบเห็นคนสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 ซึ่งมีอยูรอยละ 39.0 
เคยเห็นเจาของหรือพนักงานประจํารานบอกเตือนผูสูบบุหรี่ โดยสวนใหญผูสูบนั้นไดปฏิบัติตามเปนบางครั้ง 
ย่ิงไปกวานั้น มีตัวอยางเกิน 2 ใน 3 ไมเคยบอกเตือนผูสูบบุหรี่ และประมาณ 1 ใน 3 ที่เคยบอกเตือน โดยสวน
ใหญไดปฏิบัติตามเปนบางครั้ง 
 รูปแบบการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่เคยไปใชบริการ ต้ังแตเดือน
มกราคม 2552 พบวา 3 อันแรก คือ ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย หรือ Pretty girl ลดราคาหรือจําหนาย
บุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก และใหสิทธิประโยชนอ่ืนตอบแทนผูซื้อ เชน แจกบัตรชมคอนเสิรต ในขณะท่ี
มีตัวอยางรอยละ 81.9 ไมเคยพบเห็นรูปแบบสงเสริมการขายใดๆ เลย 
 ตัวอยางรอยละ 72.9 รูสึกอึดอัดรําคาญ หากพบเจอการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร และรอยละ 
14.2 ไมรูสึกอึดอัดรําคาญ อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 65.8 จะยายโตะหรือหลบหลีกใหพนจากควันบุหรี่ 
ตัวอยางรอยละ 43.9 จะไมบอกกลาว/ตักเตือนผูกระทําผิด ทั้งน้ี ตัวอยางรอยละ 39.8 จะแจงพนักงาน/เจาของ
ราน หากพบเจอการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง  
 ตัวอยางรอยละ 37.6 ตองการแจงเบาะแส ถาหากพบเห็นวามีผูละเมิดกฎหมาย ในขณะที่ตัวอยาง
เกือบ 3 ใน 5 ที่ไมทราบถึงบทลงโทษของการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร และรอยละ 26.2 ที่ทราบ 
นอกจากนี้ ตัวอยางเกินกวา 2 ใน 3 ทราบวาการไดรับ “ควันบุหรี่มือสอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ สําหรับ
ผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ตัวอยางทราบ 3 อันดับแรก คือ มีกล่ินเหม็นรบกวน สราง
มลภาวะ/อากาศเปนพิษ และทําใหเส้ือผาและผมเหม็น  
 การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ตัวอยางไดระบุวามีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงใหกับกลุมเยาวชนหญิง เปนอันดับแรก รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย และผูใชยาเสพติดในกลุม
เยาวชน 
 สําหรับในชวง 12 เดือนที่ผานมา พบวา ตัวอยางรอยละ 42.8 ไดรับขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการ
ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงเพียงพอแลว รอยละ 28.4 ยังไมเพียงพอ โดยตองการขอมูลเพ่ิม คือ 
บทลงโทษ ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ โรคที่เกิดจากบุหรี่ สวนหนวยงานที่ตัวอยางรับทราบบทบาท
การทํางาน/การรณรงคเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก คือ เจาหนาที่สาธารณสุข มูลนิธิรณรงค
เพ่ือการไมสูบบุหรี่ และกรมควบคุมโรค มาตรการ/กิจกรรมที่ตัวอยางเห็นดวยหรือสนับสนุน 3 อันดับแรกคือ 
รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจนยิ่งขึ้น เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิงตอสาธารณะ และลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ใหเห็นเปนตัวอยาง  
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 ผลสํารวจยังคนพบถึงขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก 
คือ ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงกับผูกระทําผิด ควรจัดหองหรือเขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน และควรมีการติด
ปายหามสูบบุหรี่ใหเห็นชัดเจน ตามลําดับ 

 
2. ผลสํารวจจากกลุมเจาของ/ผูประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง 

 ประเภทสถานบันเทิงที่ไดถูกสํารวจครั้งนี้ สวนใหญเปนประเภทคาราโอเกะ ผับ-บาร ที่เหลือมีใน
สัดสวนที่ไมมากนัก คือ สถานอาบอบนวด ดิสโกเธค สนุกเกอร บารเบียร เปนตน โดยมีพนักงานในรานโดย
เฉล่ีย 20 คน และมีพนักงานที่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 7 คน สําหรับจํานวนลูกคาโดยเฉลี่ยที่สามารถใหบริการได คือ 
85 คน ซึ่งสัดสวนลูกคาที่มาใชบริการ คือ สวนใหญเปนชาวไทย และเปนชาวตางชาติ ตามลําดับ โดยท่ี
ตัวอยางสวนใหญไมสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ตัวอยางเกินรอยละ 90 รับทราบการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให “สถานบันเทิงที่ติดแอร 
เปนเขตปลอดบุหรี่” แตเมื่อสอบถามถึงการรับทราบของพนักงานตอการประกาศฉบับนี้ นั้น พบวา ตัวอยาง
รอยละ 78.9 ระบุวาพนักงานทราบมากอน สําหรับปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่
ตามสถานบันเทิงท่ีติดแอร พบวา 3 อันดับแรก คือ ลูกคาไมใหความรวมมือ/ไมปฏิบัติตาม ทําใหลูกคาลดลง 
หรือขาดรายได และลูกคาไมเขาใจ/ลูกคาไมชอบ/ลูกคาตําหนิ ตามลําดับ 
 หลังจากที่มีการหามสูบบุหรี่ในราน ตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่ง ระบุวาลูกคาสวนใหญพอใจ รอยละ 
26.8 ระบุวาลูกคาไมพอใจ อยางไรก็ตาม ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 61.3 ลูกคาสวนใหญยอมรับไดจาก
การหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง รอยละ 21.6 ลูกคาไมยอมรับ นอกจากนี้ ตัวอยางเกือบ 4 ใน 5 ระบุวา
บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิง ดีขึ้น รอยละ 10.1 ระบุไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) และตัวอยางเกิน
กวาครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 56.8 ระบุวามีลูกคาเทาเดิม รอยละ 29.8 ระบุวามีลูกคาลดลง และรอยละ 13.4 ระบุ
วามีลูกคาเพ่ิมขึ้น 
 จากการสํารวจพบวา ตัวอยางเกินกวาครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 56.0 มีความรูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถาน
บันเทิงจะปลอดภัยจากปญหาเพลิงไหม นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร รอยละ 
33.3 มีความรูสึกเหมือนเดิม และรอยละ 10.7 ไมแนใจ แตเมื่อสอบถามถึงผลดีที่เกิดขึ้น หลังจากการหามสูบ
บุหรี่ในสถานบันเทิง นั้น คือ เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มา
เที่ยว และชวยลดคาใชจายในการดูแลเฟอรนิเจอร/ผาปูโตะ/ผามาน/อุปกรณตางๆ ตามลําดับ 
 หลังจากมีประกาศหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร พบวา ตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่ง เคยมี
ลูกคาสูบบุหรี่ในรานสวนที่ติดแอร ในขณะที่เจาของหรือพนักงานรอยละ 98.5 เคยบอกเตือนลูกคาที่สูบ โดย
สวนใหญไดปฏิบัติตาม และตัวอยางสวนใหญไมเคยมีความขัดแยงระหวางลูกคากับพนักงานหรือเจาของใน
กรณีที่เคยบอกเตือน ทั้งนี้ ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 ไมเคยถูกลูกคารองเรียน/ตําหนิ กรณีที่มีคนสูบบุหรี่ และ
รอยละ 33.7 ระบุวาเคยถูกรองเรียน/ตําหนิ อยางไรก็ตาม ตัวอยางมากกวา 3 ใน 4 ไมมีพนักงานในรานสูบ
บุหรี่หรือใชผลิตภัณฑยาสูบที่มีควันในรานสวนที่ติดแอร หลังจากวันที่ 11 ก.พ.51 ในขณะท่ีตัวอยางรอยละ 
22.8 ระบุวามีการสูบของพนักงาน 
 ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง ไดรับทราบถึงบทลงโทษของการละเมิดกฎหมายหรือมาตรการหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงที่ติดแอร ในขณะเดียวกัน ตัวอยาง 2 ใน 3 รับทราบวาการไดรับ “ควันบุหรี่มือสอง” เปนอันตราย
ตอสุขภาพ มีเพียงรอยละ 9.2 ที่ไมทราบ เมื่อกลาวถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง พบวา 3 อันดับ
แรก คือ มีกล่ินเหม็นรบกวน และทําใหเส้ือผาและผมเหม็น มีสัดสวนที่เทากัน สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ  
และเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม  
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 ผลการสํารวจยังคนพบวา ตัวอยางรอยละ 49.1 ระบุวาหลังจากการใชกฎหมายสถานบันเทิงปลอด
บุหรี่ (ที่ติดแอร) แลว ไมมีผลตอธุรกิจสถานบันเทิง ในขณะท่ีตัวอยางรอยละ 34.7 ระบุวาดีขึ้น และตัวอยาง
รอยละ 16.2 ระบุวาแยลง ขณะที่ตัวอยางรอยละ 69.7 ตองการใหมีการประชาสัมพันธในวงกวางเพ่ือให
ประชาชนรูวามีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง และรอยละ 68.5 ตองการปายเขตปลอดบุหรี่ติดที่ราน 
 ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 65.3 จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถาน
บันเทิงตอไป ในขณะที่มีเพียงรอยละ 7.4 ระบุวาไมสนับสนุน ควรยกเลิก และตัวอยางรอยละ 44.7 ระบุมั่นใจ
วามาตรการดังกลาวจะไดผลในระยะตอจากนี้ไป ซึ่งมีอยูรอยละ 19.6 ไมมั่นใจ ทั้งนี้ ตัวอยางสวนใหญ เห็นวา
จําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
รอยละ 12.2 เห็นวาไมจําเปน  
 นอกจากนี้ ตัวอยางมีความเห็นวากฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะมีสวนชวยแกปญหาการ
สูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหกับกลุมเยาวชนหญิง เปนอันดับแรก รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย และผูใช
ยาเสพตดิในกลุมเยาวชน ตามลําดับ 
 ย่ิงไปกวานั้น ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 52.1 ไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศ
เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงในชวง 12 เดือนที่ผานมา เพียงพอแลว โดยที่รอยละ 18.4 ยังไดรับไมเพียงพอ 
สวนการรับรู/รับทราบบทบาทการทํางาน/รณรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง” ของหนวยงานตางๆ พบวา 
3 อันดับแรก คือ เจาหนาที่สาธารณสุข มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ และตํารวจ ตามลําดับ 
 สําหรับขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก ที่คนพบ คือ ควรจัด
หองหรือเขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน เจาหนาที่ควรคอยสอดสองดูแลสถานบันเทิงใหเขมงวดมากขึ้น และ
หามมีการซื้อขายบุหรี่ในสถานบันเทิง ตามลําดับ 

 
3. ผลสํารวจจากกลุมพนักงานท่ีทํางานในสถานบันเทิง 

 จากผลการสํารวจตัวอยางพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง พบวา สวนใหญเปนพนักงานเสิรฟ 
พนักงานตอนรับ และแคชเชียร ตัวอยางเกินกวาครึ่งหนึ่ง ไมสูบบุหรี่ และสวนใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 ไดรับทราบตอการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให “สถานบันเทิง (ที่ติด
แอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” อยางไรก็ตาม ตัวอยางรอยละ 79.2 ระบุวามีการติดประกาศหรือสัญลักษณที่สถาน
บันเทิงเพ่ือใหผูมาใชบริการทราบวาเปนสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ โดยสวนใหญจะติดหนาประตูตามจุดตางๆ 
หนาหองน้ํา บริเวณในราน และตัวอยางประมาณ 1 ใน 5 ระบุวาไมมีการติดเลย 
 สําหรับปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ตามสถานบันเทิงที่ติดแอร 3 
อันดับแรก คือ ลูกคาไมพอใจ/ไมสะดวกที่ตองออกไปสูบบุหรี่ขางนอก ลูกคาไมใหความรวมมือ/แสดงทาทีไม
พอใจ และลูกคาจะแอบสูบบุหรี่ในหองน้ํา ตามลําดับ 
 หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 51.9 ระบุวาลูกคาสวน
ใหญพอใจ รอยละ 24.9 ระบุวาลูกคาไมพอใจ อยางไรก็ตาม ตัวอยางสวนใหญ ระบุวาไดรับการยอมรับจาก
ลูกคาที่สูบบุหรี่ รอยละ 15.7 ระบุวาไมไดรับการยอมรับ  
 ตัวอยางรอยละ 72.0 ระบุบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้น นับตั้งแตมีการ
ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร รอยละ 10.0 ไมดีขึ้น เหมือนเดิม ในขณะเดียวกัน ตัวอยาง
รอยละ 59.1 รูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม รอยละ 21.1 ไมรูสึก 
(เหมือนเดิม) ทั้งนี้ ตัวอยางยังไดระบุผลดีท่ีเกิดจากการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง คือ เปนผลดีตอสุขภาพ
ของคนในรานโดยรวม รูสึกวาสุขภาพตัวเองดีขึ้น และลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มาเที่ยว  
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 ตัวอยางรอยละ 48.3 ระบุวา หลังจากวันที่ 11 ก.พ.51 เปนตนมา มีลูกคาสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ
ยาสูบแบบมีควันประเภทอื่นๆ ในรานสวนที่ติดแอร โดยตัวอยางสวนใหญไดบอกเตือนลูกคาที่สูบบุหรี่ และ
ลูกคาสวนใหญไดปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม ตัวอยางสวนใหญไมเคยมีความขัดแยงกับลูกคาจากการบอก
เตือน มีตัวอยางอยูรอยละ 32.7 ที่เคยมีความขัดแยง ทั้งนี้ ตัวอยางรอยละ 70.9 ไมเคยถูกรองเรียนหรือตําหนิ
จากลูกคา กรณีที่มีคนสูบบุหรี่ในราน และรอยละ 29.1 เคยถกูลูกคารองเรียนหรือตําหนิ 
 รูปแบบการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่ทํางานอยู ต้ังแตเดือนมกราคม 
2552 พบวา 3 อันดับแรก คือ ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย หรือ Pretty girl ลดราคาหรือจําหนายบุหรี่/
ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก และใหลองสูบ ในขณะที่มีตัวอยางถึงรอยละ 90.9 ไมเคยพบเห็นรูปแบบการ
สงเสริมการขายใดๆ เลย 

ตัวอยางเกินกวา 2 ใน 3 ทราบถึงการไดรับ “ควันบุหรี่มือสอง” เปนอันตรายตอสุขภาพ มีเพียง   
รอยละ 12.7 ไมทราบ และตัวอยางรอยละ 57.7 ระบุวาหากมีการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะทําใหเกิดความ
รําคาญ รอยละ 12.2 ไมทําใหเกิดความรําคาญ ซึ่งลักษณะอาการ 3 อันดับแรก ที่ตัวอยางมีอาการขณะที่
ทํางานในสถานประกอบการแหงนี้ คือ ไอ เจ็บคอ แสบตา ตาลาย และมึนศีรษะ ตามลําดับ ซึ่งหลังจากไดมี
กฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่แลว ตัวอยางรอยละ 55.9 ระบุวาอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ลดลง มีอยู   
รอยละ 7.6 ระบุวาไมลดลง  
 ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง
ตอไป รอยละ 7.7 จะไมสนับสนุน ควรยกเลิก ในขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 42.4 มีความมั่นใจวามาตรการ
ดังกลาวจะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป รอยละ 22.9 ไมมั่นใจ ซึ่งตัวอยางสวนใหญ เห็นวามี
ความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอด
บุหรี่ รอยละ 13.3 เห็นวาไมมีความจําเปน โดยที่ตัวอยางรอยละ 58.3 ระบุวา ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ไดรับ
ความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง เพียงพอแลว รอยละ 12.0 ระบุไม
เพียงพอ  
 หนวยงาน 3 อันดับแรก ที่ตัวอยางรับทราบบทบาทการทํางาน/การรรรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถาน
บันเทิง” คือ เจาหนาที่สาธารณสุข มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ และตํารวจ สําหรับมาตรการ/กิจกรรม 3 
อันดับแรก ที่ตัวอยางเห็นดวยวาควรมี คือ รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงตอสาธารณะ และจัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจง
เบาะแสการทําผิดในการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง นอกจากนี้ ตัวอยางยังไดรับทราบถึงผลเสียของการสูบ
บุหรี่ในสถานบันเทิง คือ มีกล่ินเหม็นรบกวน ทําใหเส้ือผาและผมเหม็น สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ และ
เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตาม ตัวอยางไดระบุวากฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง มีสวนชวยแกปญหาการสูบ
บุหรี่ใหกับกลุมเยาวชนหญิง มากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย และผูใชยาเสพติดใน
กลุมเยาวชน 
 ขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก คือ ควรจัดหองหรือ
เขตสําหรับคนสูบบุหรี่ใหชัดเจน ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงกับผูกระทําผิด และควรมีการติดปายหามสูบบุหรี่
มากขึ้น ตามลําดับ 
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4. ผลสํารวจจากกลุมเจาหนาท่ี (สาธารณสุข ควบคุมโรค และตํารวจ) 

 จากผลการสํารวจ พบวา ตัวอยางสวนใหญไดติดตามขาวสารผานทางสื่อตางๆ ต้ังแตเดือนมกราคม 
2552 เปนตนมา โดยไดติดตามผานทางโทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต ตามลําดับ 
 ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 62.7 เคยไปใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอรต้ังแตเดือนมกราคม 2552 
เปนตนมา โดยเฉลี่ย 4 ครั้ง ซึ่งไดพบเห็นเหตุการณตางๆ ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ดังนี้ พบเห็นคนสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิงที่ติดแอร พบเห็นเจาของหรือพนักงานมาบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่ และพบเห็นแขกที่มาเที่ยวมาบอก
เตือนผูที่สูบบุหรี่ ตามลําดับ 
 นอกจากนี้ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ตัวอยางรอยละ 51.3 ไมเคยออกตรวจสถานบันเทิง
ที่ติดแอร และรอยละ 48.7 เคยออกตรวจ ซึ่งตัวอยางรอยละ 70.4 ไดพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติด
แอร โดยสวนใหญไดมีการตักเตือน ปรับ จับกุม และไมไดดําเนินการใดๆ เลย ตามลําดับ 
 นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ตัวอยางเกินกวา 3 ใน 5 ระบุวา 
บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงดีขึ้น มีเพียงรอยละ 6.3 ระบุวาไมดีขึ้น (เหมือนเดิม) ใน
ขณะเดียวกัน ตัวอยางรอยละ 53.2 รูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม 
รอยละ 20.3 ไมรูสึก เหมือนเดิม  
 สําหรับรูปแบบการณรงค หรือมาตรการตางๆ ในหนวยงาน เกี่ยวกับการหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิง พบวา 5 อันดับแรก คือ มีปายประกาศหามสูบบุหรี่ มีการรวมมือกับหนวยงานอ่ืนออกตรวจตราอยาง
สม่ําเสมอ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงกฎหมาย ใหสถานที่ราชการเปนเขตปลอดบุหรี่ และจัด
สถานที่ในการสูบบุหรี่ ตามลําดับ นอกจากนี้ ปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบตางๆ 
เพ่ือออกตรวจสถานบันเทิงใหปลอดบุหรี่ 3 อันดับแรก คือ ไมไดรับความรวมมือจากผูสูบบุหรี่ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานสูบบุหรี่เอง และผูประกอบการเปนผูมีอิทธิพล ตามลําดับ 
 ประเด็นที่นาสนใจ คือ การไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการหามสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิง พบวา อยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 6.33 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 ตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 จะสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงตอไป 
มีเพียงรอยละ 0.7 เทานั้นที่ไมสนับสนุน ควรยกเลิก ทั้งนี้ ตัวอยางสวนใหญ ยังระบุมั่นใจวามาตรการดังกลาว
จะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป รอยละ 18.4 ระบุไมมั่นใจ และตัวอยางรอยละ 86.7 เห็นวามี
ความจําเปนที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอด
บุหรี่ มีเพียงรอยละ 4.4 เห็นวาไมมีความจําเปน เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของมาตรการดังกลาว พบวา 
ตัวอยางรอยละ 77.9 เห็นวาเหมาะสมแลว รอยละ 13.9 เห็นวายังไมเหมาะสม  
 นอกจากนี้ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 ตัวอยางสวนใหญ ระบุวาเห็นปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง
ที่ติดแอรชัดเจน รอยละ 19.0 เห็นไมชัดเจน  
 สําหรับรูปแบบการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบันเทิงที่เคยไปตรวจหรือไปใช
บริการ ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 พบวา 3 อันดับแรก คือ ขายผานพนักงานสงเสริมการขาย หรือ Pretty girl 
ลดราคาหรือจําหนายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก และจับฉลาก/ชิงรางวัล ในขณะที่มีตัวอยางรอยละ 79.1 
ไมเคยพบเห็นในรูปแบบใดๆ เลย 
 ตัวอยางยังไดระบุวา การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงนั้น มีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่
ในสถานบันเทิงใหกับกลุมเยาวชนหญิง เปนอันดับแรก รองลงมา คือ กลุมเยาวชนชาย และผูใชยาเสพติดใน
กลุมเยาวชน ตามลําดับ สําหรับมาตรการ/กิจกรรมตางๆ ที่ตัวอยางเห็นดวยวาควรจะมี พบวา 3 อันดับแรก 
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คือ รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจนยิ่งขึ้น ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบ
บุหรี่ใหเห็นเปนตัวอยาง และเผยแพรความรูเรื่องกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงตอสาธารณะ   
 ในสวนของขอเสนอแนะตอแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 3 อันดับแรก คือ ควรมี
การประชาสัมพันธ หรือรณรงคอยางตอเนื่อง ควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และควรมีบทลงโทษ
สําหรับผูประกอบการสถานบันเทิงหรือผูกระทําผิดอยางหนัก ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 
 

1. ตัวอยางสวนใหญรับทราบประกาศให “สถานบันเทิงที่ติดแอร เปนเขตปลอดบุหรี่” จะเห็นวาการ
รับทราบประกาศดังกลาวมีแนวโนมที่ดีขึ้นจากการสํารวจป 2551 และ 2552 โดยเฉพาะในกลุมของประชาชน
ที่มีแนวโนมการรับทราบดีขึ้น แตในขณะเดียวกัน กลุมประชาชนก็ยังมีผูที่ฝาฝนกฎหมายเกือบรอยละ 40 ซึ่ง
นับวายังมีในสัดสวนที่สูงอยู อีกทั้ง ตัวอยางจํานวนหนึ่งยังไมทราบถึงบทลงโทษของการสูบบุหรี่ในสถาน
บันเทิง และยังไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงไมเพียงพอ โดยที่ตองการ
ขอมูลเพ่ิมเติม คือ บทลงโทษ และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะเรงประชาสัมพันธ
ใหประชาชน หรือบุคคลอื่นทราบถึงกฎหมายดังกลาว และใหขอมูลขาวสารตางๆ ถึงบทลงโทษ และโรคตางๆ 
ใหกับสาธารณชนไดทราบ เพ่ือจะไดมีผูฝาฝนกฎหมายใหนอยลง หรือไมมีเลย ในอนาคต 

2. ตัวอยางสวนใหญระบุวาบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงหลังจากที่มีประกาศหาม
สูบบุหรี่ในสถานบันเทิง มีแนวโนมดีขึ้นจากป 2551 และ 2552 ซึ่งทั้งผูประกอบการสถานบันเทิง และ
พนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง ตางก็มีความเห็นวา เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม ลด
ความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มาเที่ยว นอกจากนี้ ตัวอยางสวนใหญรูสึกมั่นใจมากขึ้นวาสถานบันเทิงจะ
ปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม ซึ่งในป 2551 และ 2552 มีสัดสวนที่ไมตางกันมากนัก  

3. จากการสํารวจในป 2552 ผูประกอบการและพนักงานระบุวาลูกคาสวนใหญพอใจ หลังจากมีการ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2551 แลว พบวา ในกลุมของผูประกอบการมีแนวโนมที่ลูกคา
พอใจมากขึ้นในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นมากกวากลุมพนักงาน  
 ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการและพนักงานระบุวา สวนใหญไดรับการยอมรับจากลูกคาที่สูบ
บุหรี่ ซึ่งทั้งในป 2551 และ 2552 มีสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก ย่ิงไปกวานั้น ตัวอยางสวนใหญยังไมเคย
ถูกลูกคารองเรียนหรือตําหนิ กรณีที่มีคนสูบบุหรี่ในราน 

4. จากการสํารวจ พบวา ตัวอยางสวนใหญสนับสนุนที่จะใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่
ในสถานบันเทิงตอไป และมั่นใจวามาตรการดังกลาวจะถูกบังคับใชอยางไดผลตอไปนั้น ซ่ึงเมื่อเปรีบเทียบกับ
การสํารวจในป 2551 แลว พบวา มีสัดสวนในเร่ืองของการสนับสนุน และความมั่นใจตอมาตรการ ที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งถือวาเปนส่ิงดี ที่ตัวอยางไดใหการสนับสนุนตอมาตรการดังกลาว เนื่องจากใหความสําคัญกับ
สุขภาพตนเองและคนรอบขาง 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามผูใชบริการสถานบันเทิง เรื่อง "สถานบันเทิงปลอดบุหรี"่ 

 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ใครขอสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง และขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตอไปน้ี
เพื่อนําขอมูลดังกลาวมานําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

หมายเหตุ   ผูตอบแบบสอบถามจะตองมีอายุ 20 ปข้ึนไปและเปนผูที่เคยใชบริการสถานบันเทิงที่ติดแอร 
(คาราโอเกะ ผับ-บาร ดิสโกเธค สถานอาบอบนวด) ต้ังแตมกราคม 2552 เปนตนมา 

------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1 พฤตกิรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบนัเทิงที่ติดแอร 
1. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานใชบรกิารสถานบันเทิงประเภทใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   [   ]1. คาราโอเกะ     โดยใชบริการประมาณ  ............... ครั้ง 
   [   ]2. ผับ-บาร          โดยใชบริการประมาณ  ............... ครั้ง 
   [   ]3. ดิสโกเธค        โดยใชบริการประมาณ  ............... ครั้ง 
   [   ]4. สถานอาบอบนวด    โดยใชบริการประมาณ  ............... ครั้ง 
   [   ]5. อื่นๆ (ระบุ) ...............................   โดยใชบริการประมาณ  ............... ครั้ง      
2. โดยปกติ ทานดื่มเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลหรือไม       
    [   ]1. ด่ืมเปนประจํา  [   ]2. ด่ืมเปนบางครั้ง  [   ]3. ไมด่ืม  
3. โดยปกติ ทานสูบบุหรี่หรือไม       
    [   ]1. สูบเปนประจํา  [   ]2. สูบเปนบางครั้ง  [   ]3. ไมสูบ  
4. ทานทราบหรอืไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใช   
   ต้ังแต 11 ก.พ. 51) 
    [   ]1. ทราบมากอน  [   ]2. ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) 
5. เฉพาะผูที่สบูบุหรี่ กอนหนาที่จะมีประกาศใหสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ฉบับนี้ (กอนวันที่ 11 ก.พ.51)  
   ทานเคยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) หรอืไม            
    [   ]1. เคยสูบ ระบุชนิด..... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) บุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง  (  ) บุหรี่มวนเอง   (  ) ซิการ    (  ) ไปป   (  ) บารากู   (  ) อื่นๆ ระบุ ......... 
    [   ]2. ไมเคยสูบ  
6. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานเคยสบูบุหรี่ในสถานบนัเทิง (ที่ติดแอร) หรือไม 
   [   ]1.  เคยสูบ ระบุชนิด..... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) บุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง  (  ) บุหรี่มวนเอง   (  ) ซิการ    (  ) ไปป   (  ) บารากู   (  ) อื่นๆ ระบุ ......... 
   [   ]2.  ไมสูบภายในสถานบนัเทิง (นับต้ังแตมกราคม 2552  เปนตนมา) (ขามไปตอบขอ 7) 
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         6.1 (เฉพาะคนที่เคยสูบบุหรี่ในสถานบนัเทิงที่ติดแอรตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) ทานเคย 
              ถูกบุคคลตอไปนีบ้อกเตือนหรอืไม 

การเคยถกูเตือน 
การปฏิบตัติาม 

(ตอบขอน้ีเฉพาะขอทีต่อบวาเคยถูก
เตือน) บุคคลตางๆ 

เคย ไมเคย 
ปฏิบตัิตาม 
ทุกครั้ง 

ปฏิบตัิตาม
บางครั้ง 

ไมปฏิบตัิ
ตามเลย 

1. เจาของหรือพนักงาน      

2. เพ่ือนในกลุม      
3. แขกที่มาเที่ยวกลุมอื่น (ไมอยูในกลุม
ของทาน) 

     

          
6.2 (เฉพาะคนที่เคยสบูบุหรี่ในสถานบันเทิงตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) ทานสูบบุหรี่ใน 
     สถานบันเทิงบอยเพียงใด 

            [   ]1. ทุกครั้งหรือเกอืบทุกครั้ง    [   ]2. เปนบางครั้ง  [   ]3. นานๆ ครัง้ 
6.3 (เฉพาะคนทีเ่คยสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) ทานไดบุหรี่หรือ

ผลิตภัณฑยาสูบแบบมีควนัที่สูบในสถานบนัเทิงมาไดอยางไร 
    [   ]1. ซื้อเอง [   ]2. แจกฟรเีปนของตัวอยางจากทางราน [   ]3. อื่นๆ ระบุ.................... 
 
7. (ตอบเฉพาะผูทีสู่บบุหรี)่ ในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ในสถานบันเทงิที่ติดแอร ทานพบปญหาหรือ   
    อุปสรรคใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานคิดวา 
   บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงที่ทานพบเห็นโดยทั่วไป "ดีข้ึน" หรือไม 
    [   ]1. ดีข้ึน   [   ]2. ไมดีข้ึน (เหมือนเดิม)  [   ]3. ไมแนใจ 
9. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานรูสึก 
   มั่นใจหรือไมวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม 
    [   ]1. รูสึกมั่นใจมากขึ้น  [   ]2. ไมรูสึก (เหมือนเดิม)  [   ]3. ไมแนใจ 
10. หลังจากที่มีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) มีผลตอความตองการไปใชบริการสถานบันเทิงของทาน 
     อยางไร 
     [   ]1. ทําใหรูสึกอยากที่จะเขาไปใชบริการมากขึ้น    [   ]2. อยากที่จะเขาไปใชบริการลดลง      
     [   ]3. ไปใชบริการเหมือนเดิม/เทาเดิม 
11. หลังจากที่มีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ทําใหทานมีความรูสึกวาสุขภาพของทานไดรับการปกปองมากขึ้น 
     หรือไม 
      [   ]1. ใช   [   ]2. ไมใช   [   ]3. ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 
12. ทานตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทงิตอไปหรือไม 
     [   ]1. สนับสนุน  เพราะ………………….…………………………………………………… 
     [   ]2. ไมสนบัสนุน (ควรยกเลิก) เพราะ………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น 
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13. ทานมัน่ใจหรอืไมวามาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะถกูบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 
     [   ]1. มั่นใจวาจะไดผล  เพราะ ……………………………………………………………… 
     [   ]2. ไมมัน่ใจ เพราะ …………………………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น   
14. ทานคิดวา จาํเปนหรือไมที่ควรจะมีกฎระเบยีบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขต 
     ปลอดบุหรี่ 
     [   ]1. จําเปน   [   ]2. ไมจําเปน  [   ]3. ไมมีความเห็น 
15. เมือ่เขาไปในสถานบันเทิง (ทีติ่ดแอร) ครั้งลาสุด (ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา) ทานเห็นปายหามสูบบุหรี ่
     ชัดเจนหรือไม  
     [   ]1. เห็นชดัเจน  [   ]2. ไมชัดเจน  [   ]3. ไมแนใจ/ไมทราบ 
16. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานพบเห็น “คนสูบบุหรี่ในสถานบนัเทิง (ที่ติดแอร)” หรือไม 
     [   ]1. ไมพบเห็น (ขามไปตอบขอ 17)      
     [   ]2. เคยพบเห็น ระบุชนิด ... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

(  ) บุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่กนกรอง  (  ) บุหรี่มวนเอง   (  ) ซิการ    (  ) ไปป   (  ) บารากู   (  ) อื่นๆ ระบุ ......... 
16.1 ทานเห็นเจาของหรือพนักงานประจํารานบอกเตือนแกผูสูบหรอืไม 

                   [   ]1. บอกเตือน  และผูสบูไดปฏิบัติตามหรือไม    
(  )1. ปฏิบัติตามทุกครั้ง (  )2. ปฏิบัติตามบางครั้ง (  )3. ไมปฏิบัติตามเลย 

        [   ]2. ไมไดบอกเตือน           
       [   ]3. ไมแนใจ 
 
16.2 ทานเคยบอกเตือนผูที่สูบหรอืไม 

                   [   ]1. บอกเตือน  และผูสูบไดปฏิบัติตามหรือไม    
(  )1. ปฏิบัติตามทุกครั้ง (  )2. ปฏิบัติตามบางครั้ง (  )3. ไมปฏิบัติตามเลย 

        [   ]2. ไมไดบอกเตือน         
17. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานเคยพบเห็นการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบนัเทิงที ่
     ทานเคยไปใชบริการในรูปแบบใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      [   ] ลดราคา หรือจําหนายบหุรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก [   ] แลก-แจก-แถม  [   ] ใหลองสูบ 
      [   ] ขายผานพนักงานสงเสรมิการขาย (Pretty girl)  [   ] จับฉลาก/ชิงรางวัล  
      [   ] ใหสิทธิประโยชนอื่นตอบแทนผูซือ้ เชน แจกบัตรชมคอนเสิรต  [   ] อื่นๆ ระบุ.............................. 
      [   ] ไมเคยพบเห็นเลย 
18. ถาหากทานพบเจอการสูบบุหรี่ในสถานบันเทงิที่ติดแอร (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย) ทานจะรูสึกและจะปฏิบัติอยางไร  
     18.1 ทานจะรูสึกอึดอัดรําคาญหรือไม   [   ]1. อึดอัดรําคาญ [   ]2. ไมอึดอัดราํคาญ [   ]3. ไมแนใจ 
     18.2 ทานจะยายหรือหลบเล่ียงใหพนจากควันบุหรี่หรือไม   [   ]1. ยาย [   ]2. ไมยาย [   ]3. ไมแนใจ 
     18.3 ทานจะบอกกลาว/ตักเตือนตอผูกระทําหรือไม        [   ]1. บอก [   ]2. ไมบอก [   ]3. ไมแนใจ  
     18.4 ทานจะแจงตอพนักงาน/เจาของรานหรอืไม    [   ]1. แจง [   ]2. ไมแจง [   ]3. ไมแนใจ 
 
19. ถาหากพบเห็นวามีสถานบันเทิงละเมิดกฎหมายโดยปลอยใหมกีารสูบบุหรี่ภายในราน ทานตองการจะแจงเบาะแส 
     เกี่ยวกับรานดังกลาวใหแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือไม 
     [   ]1. ตองการแจง  เพราะ………………….……………………………………………………… 
     [   ]2. ไมตองการแจง เพราะ……………………………………………………………………….[   ]3. ไมมีความเห็น 
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20. ทานทราบหรือไมวา การสูบบหุรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) มบีทลงโทษอยางไร 
     [   ]1. ทราบ โดยมีบทลงโทษ คือ ......................................................................................... [   ]2. ไมทราบ 
21. ทานทราบหรือไมวาการไดรบั “ควันบุหรี่มอืสอง” เปนอนัตรายตอสุขภาพ  
     [   ]1. ทราบ ระบุ.................................................................................................................... 
     [   ]2. ไมทราบ………………………………………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น 
 
22. ทานรับทราบหรือไมวาการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงทําใหเกิดผลเสียตอไปนี้หรือไม 

ผลเสียตางๆ ทราบ ไมทราบ 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น 

1. สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ    
2. มีกลิ่นเหมน็รบกวน    
3. กอใหเกิดความไมพอใจ/ไมสบอารมณของ
นักทองเทีย่ว 

   

4. เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ    
5. เสี่ยงตอการเกดิอัคคีภยั/ไฟไหม    
6. ทําใหเสื้อผาและผมเหม็น    

 
23. ทานคิดวา การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง มีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ในกลุมบุคคลตอไปนี้หรือไม 

กลุมบุคคลตางๆ มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น 
1. กลุมเยาวชนหญิง    
2. กลุมเยาวชนชาย    
3. ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน    

 
24. ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ทานไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรือ่งการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงอยาง 
     เพียงพอหรือไม 
     [   ]1. ไดรับความรู/ขาวสารเพียงพอ    
     [   ]2. ไมเพียงพอ โดยขอมูลที่ตองการเพ่ิมเติมคือ ................................................................................. 
     [   ]3. ไมแนใจ 
 
25. ทานรับรู/รับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทงิ” ของหนวยงานตอไปนี้หรอืไม 

หนวยงานตางๆ รับรู/รับทราบ 
ไมรับรู/ 

ไมรับทราบ 
ไมแนใจ 

1. มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่    
2. กรมควบคมุโรค    
3. กระทรวงมหาดไทย    
4. ตํารวจ    
5. เจาหนาที่สาธารณสุข    
6. อื่นๆ ระบุ..............................................................    
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26. ทานเห็นดวยหรือไมที่จะสนับสนุนใหมมีาตรการ/กิจกรรมดังตอไปนี้  
มาตรการ/กจิกรรม เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น 

1. รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

   

2. ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ใหเห็น
เปนตัวอยาง 

   

3. จับปรับเพ่ือลงโทษลูกคาผูละเมดิกฎหมายหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง 

   

4. เผยแพรความรูเรือ่งกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง
ตอสาธารณะ 

   

5. จัดใหมีศนูยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดในการ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

   

 
27. โปรดระบุขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)           
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ  [   ]1. ชาย  [   ]2. หญิง              
2.  อายุ ......................... ป      
3. สถานภาพสมรส  
    [   ]1. โสด  [   ]2. สมรส  [   ]3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษาที่สําเร็จมาชั้นสูงสุด   
    [   ]1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา  [   ]2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 
    [   ]3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส.  [   ]4. ปริญญาตรี  [   ]5. สูงกวาปริญญาตรี 
5. อาชีพประจําที่มีรายไดหลัก  
   [   ]1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ [   ]2. ลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน [   ]3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  
   [   ]4. นักเรียน/นักศึกษา  [   ]5. รับจางทั่วไป   [   ]6. แมบาน/พอบาน/เกษียณ 
   [   ]7. เกษตรกร   [   ]8. วางงาน   [   ]9. อื่นๆ ระบุ............................ 
6. รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน ................................ บาท 
7. อาศัยอยูเขต/อําเภอ………………………………   จังหวัด………………………...    
8. ที่พักอาศัยของทานอยูใน  [   ]1. ในเขตเทศบาล [   ]2. นอกเขตเทศบาล [   ]3. กรุงเทพมหานคร 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน 
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แบบสอบถามผูประกอบการ/ผูบริหาร เร่ือง "สถานบันเทิงปลอดบุหร่ี" 

 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กําลังสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ
หามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตอไปน้ีเพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมานําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

หมายเหต ุ  ผูตอบแบบสอบถามจะตองเปนผูประกอบการ/ผูบริหารสถานบันเทิงท่ีติดแอร (คาราโอ
เกะ ผับ-บาร ดิสโกเธค   สถานอาบอบนวด) หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมาย 

------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1 ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทงิที่ติดแอร 
1. ขอมูลเกีย่วกับสถานบันเทิง (หลัก) แหงนี้  
   1.1 ประเภท [   ]1. คาราโอเกะ   [   ]2. ผับ-บาร  [   ]3. ดิสโกเธค  [   ] 4.สถานอาบอบนวด  [   ]5. อื่น ๆ (ระบุ) ..... 
   1.2 จํานวนพนกังานทั้งหมดในราน ...................คน เปนพนักงานที่สูบบุหรี่ .......... คน [   ] ไมทราบ 
   1.3 จํานวนลูกคาที่สามารถใหบริการได (ความจเุต็มที่)  ประมาณ ........................ คน 
   1.4 สัดสวนลูกคาที่มาใชบริการ เปนชาวไทย............เปอรเซ็นต ตางชาติ..........เปอรเซน็ต (รวม 100 เปอรเซ็นต) 
2. โดยปกติ ทานสูบบุหรี่หรือไม       
    [   ]1. สูบประจํา             [   ]2. สูบเปนบางครั้ง       [   ]3. ไมสูบ  
3. โดยปกติ ทานดื่มเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลหรือไม       
    [   ]1. ด่ืมประจํา             [   ]2. ด่ืมเปนบางครั้ง       [   ]3. ไมด่ืม 
4. ทานทราบหรอืไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใช 
    ต้ังแต 11 ก.พ. 51) 
    [   ]1. ทราบมากอน  [   ]2. ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) 
5. พนักงานของทานทราบหรือไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศให “สถานบันเทิงเปนเขตปลอดบหุรี่” (เริ่มบังคับใช 
    ต้ังแต 11 ก.พ. 51) 
    [   ]1. ทราบมากอน  [   ]2. ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ)  [   ]3. ไมแนใจ 
6. ในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ทานพบปญหาหรืออุปสรรคใดบาง  
     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน ลูกคาสวนใหญมีทาทีพอใจหรอืไม 
    [   ]1. ลูกคาสวนใหญพอใจ  เพราะ……………………….………………………………………… 
    [   ]2. ไมพอใจ เพราะ .............................................................................................................[   ]3. ไมมคีวามเห็น 
8. หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน ลูกคาที่สูบบุหรี่ สวนใหญยอมรับหรอืไม 
    [   ]1. ไมยอมรับ  เพราะ…………………………………………………………………………………….. 
    [   ]2. ยอมรับ      [   ] 3.ไมมีความเห็น 
9. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานคิดวา 
    บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบนัเทิงของทาน "ดีข้ึน" หรือไม 
    [   ]1. ดีข้ึน  [   ]2. ไมดีข้ึน (เหมือนเดิม)   [   ]3. ไมแนใจ 
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10. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา รานของ 
     ทานมีจํานวนลูกคาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
     [   ]1. เพ่ิมข้ึน  [   ]2. เทาเดิม    [   ]3. ลดลง 
11. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานรูสึก 
     มั่นใจหรอืไมวาสถานบันเทิงของทานจะปลอดภยัมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม 
     [   ]1. รูสึกมัน่ใจมากขึ้น  [   ]2. ไมรูสึก (เหมือนเดิม)  [   ]3. ไมแนใจ 
 
12. หลังจากการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน กอใหเกิดผลดีตอไปนีห้รือไม  
     12.1 เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม    [   ]1. ใช  [   ]2. ไมใช [   ]3.ไมแนใจ 
     12.2 ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนทีม่าเทีย่ว   [   ]1. ใช  [   ]2. ไมใช [   ]3.ไมแนใจ 
     12.3 ชวยลดคาใชจายในการดูแลเฟอรนิเจอร/ผาปูโตะ/ผามาน/อุปกรณตาง ๆ  

[   ]1.ใช  [   ]2. ไมใช [   ]3.ไมแนใจ 
     12.4  ผลดีอืน่ ๆ  ................................................................................................................................. 
13. หลังจากวันที ่11 ก.พ. 51 (ทีม่ีกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่) เคยมีลูกคาสูบบุหรี่ในราน(สวนที่ติดแอร)หรอืไม 
      [   ] 1. มีการสูบ  [   ] 2.ไมมีการสบู (ขามไปตอบขอ 14) 
      13.1 (เฉพาะกรณทีี่มีลูกคาสูบบุหรีใ่นรานตั้งแตมกราคม 2552 เปนตนมา)  ทานหรือพนกังานเคยบอกเตอืน 
             ลูกคาที่สูบหรือไม        
             [   ]1. เคยบอกเตอืน  โดยลูกคาที่สูบสวนใหญไดปฏิบัติตามหรือไม  

(  )1. ปฏิบัติตามทุกครั้ง   (  )2.  ปฏิบัติตามบางครั้ง   (  )3. ไมปฏิบัติตามเลย 
         และเคยมกีรณีขัดแยงระหวางลูกคากับพนักงานหรือตัวทานเองหรอืไม     (  )1.  เคยมี    (  )2. ไมม ี

  [   ]2. ไมไดบอกเตือน 
      13.2 ทานหรือพนักงานเคยถกูลูกคาในราน รองเรยีน/ตําหนิหรือไมกรณีที่มคีนสูบบุหรี่ในราน 
             [   ]1. เคยถูกลูกคารองเรียน/ตําหนิ   [   ]2. ไมเคย 
14. หลังจากวันที ่11 ก.พ. 51 (ทีม่ีกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่) เคยมีพนักงานในราน สูบบุหรี่หรือใชผลิตภณัฑ 
     ยาสูบที่มีควนัในราน (สวนทีติ่ดแอร) หรือไม 
     [   ]1. มี   [   ]2. ไมม ี
15. ทานทราบหรือไมวา การละเมิดกฎหมายหรือมาตรการหามสูบบหุรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) มบีทลงโทษอยางไร 
     [   ]1. ทราบ โดยมีบทลงโทษ คือ ......................................................................................... [   ]2. ไมทราบ 
16. ทานทราบหรือไมวาการไดรบั “ควันบุหรี่มอืสอง” เปนอนัตรายตอสุขภาพ  
     [   ]1. ทราบ ระบุ............................................................................................................... 
     [   ]2. ไมทราบ……………………………………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น 
17. ทานรับทราบหรือไมวาการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงทําใหเกิดผลเสียตอไปนี้หรือไม 

ผลเสียตางๆ ทราบ ไมทราบ 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น 
1. สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ    
2. มีกลิ่นเหมน็รบกวน    
3. กอใหเกิดความไมพอใจ/ไมสบอารมณของ
นักทองเทีย่ว 

   

4. เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ    
5. เสี่ยงตอการเกดิอัคคีภยั/ไฟไหม    
6. ทําใหเสื้อผาและผมเหม็น    
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18. หลังจากที่มกีารใชกฏหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่(ที่ติดแอร) มีผลตอธรุกิจสถานบันเทิงของทานไปในทางใด 
[   ]1. ดีข้ึน       เพราะ………………………………………………………………………………… 
[   ]2. แยลง      เพราะ………………………………………………………………………………… [   ] 3. เหมือนเดิม   
 
19. หลังจากมีกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรีแ่ลว ทานตองการการสนับสนุนตอไปนี้หรือไม 
     19.1 ตองการปายเขตปลอดบหุรี่ติดที่ราน     

(   )1. ตองการ  (   )2. ไมตองการ  (   )3. ไมมีความเห็น 
     19.2 ตองการการประชาสัมพันธในวงกวางเพ่ือใหประชาชนรูวามีการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทงิ  

(   )1. ตองการ  (   )2. ไมตองการ  (   )3. ไมมีความเห็น 
20. ทานตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทงิตอไปหรือไม 
     [   ] 1. สนับสนุน เพราะ………………….……………………………………………………… 
     [   ] 2. ไมสนบัสนุน (ควรยกเลิก) เพราะ…………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น 
21. ทานมัน่ใจหรอืไมวามาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะถกูบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 
     [   ]1. มั่นใจวาจะไดผล  เพราะ………………….………………………………………………. 
     [   ]2. ไมมัน่ใจ เพราะ…………………………………………………………………….………[   ]3. ไมมคีวามเห็น   
22. ทานคิดวา จาํเปนหรือไมที่ควรจะมีกฎระเบยีบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขต 
     ปลอดบุหรี่ 
      [   ]1. จําเปน   [   ]2. ไมจําเปน  [   ]3. ไมมีความเห็น 
 

23. ทานคิดวา การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง มีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ในกลุมบุคคลตอไปนี้หรือไม 

กลุมบุคคลตางๆ มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น 

1. กลุมเยาวชนหญิง    
2. กลุมเยาวชนชาย    
3. ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน    

 
24. ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ทานไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรือ่งการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงอยาง 
     เพียงพอหรือไม 
     [   ]1. ไดรับความรู/ขาวสารเพียงพอ   [   ]2. ไมเพียงพอ โดยขอมูลที่ตองการเพ่ิม คือ ......................... 
     [   ]3. ไมแนใจ 
25. ทานรับรู/รับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทงิ” ของหนวยงานตอไปนี้หรอืไม 

หนวยงานตางๆ รับรู/รับทราบ 
ไมรับรู/ 

ไมรับทราบ 
ไมแนใจ 

1. มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่    
2. กรมควบคมุโรค    
3. กระทรวงมหาดไทย    
4. ตํารวจ    
5. เจาหนาที่สาธารณสุข    
6. อื่นๆ ระบุ..............................................................    
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26. โปรดระบุขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  [   ]1. ชาย  [   ]2. หญิง 
2. อายุ……….ป      
3. สถานภาพสมรส [   ]1. โสด  [   ]2. สมรส  [   ]3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษาที่สําเร็จมาชั้นสูงสุด     
    [   ]1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา [   ]2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 
    [   ]3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. [   ]4. ปริญญาตรี  [   ]5. สูงกวาปริญญาตรี 
5. อาศัยอยูเขต/อําเภอ………………………………   จังหวัด………………………...    
6. ที่พักอาศัยของทานอยูใน  [   ]1. ในเขตเทศบาล [   ]2. นอกเขตเทศบาล [   ]3. กรุงเทพมหานคร 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน 
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แบบสอบถามพนักงาน เร่ือง "สถานบันเทิงปลอดบุหร่ี" 

 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กําลังสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ
หามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตอไปน้ีเพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมานําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

หมายเหต ุ  ผูตอบแบบสอบถามจะตองเปน “พนักงาน” ในสถานบันเทิงท่ีติดแอร (คาราโอเกะ ผับ-บาร ดิสโก
เธค สถานอาบอบนวด) 

------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1 ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทงิที่ติดแอร 
1. ขอมูลเกีย่วกับสถานบันเทิง(หลัก)แหงนี้  
   1.1 ประเภท  [   ] 1. คาราโอเกะ  [   ]2. ผับ-บาร  [   ]3. ดิสโกเธค  [   ] 4.สถานอาบอบนวด  [   ] 5. อื่น ๆ (ระบุ) …… 
   1.2 จํานวนพนกังานทั้งหมดในราน ...................คน เปนพนักงานที่สูบบุหรี่ .......... คน [   ] ไมทราบ 
   1.3 จํานวนลูกคาที่สามารถใหบริการได (ความจเุต็มที่)  ประมาณ ........................ คน 
   1.4 สัดสวนลูกคาที่มาใชบริการ เปนชาวไทย............เปอรเซ็นต ตางชาติ..........เปอรเซน็ต (รวม 100 เปอรเซ็นต) 
   1.5 ทานทํางานในตําแหนง/หนาที่ 
        [   ]1. ผูบริหาร/หัวหนางาน [   ]2. พนักงานเสิรฟ [   ]3. พนักงานตอนรับ  
        [   ]4. ประชาสัมพันธ                [   ]5. แคชเชียร              [   ]6. พอครัว/แมครัว         [   ]7. อื่น ๆ ........ 
2. โดยปกติ ทานสูบบุหรี่หรือไม       
    [   ]1. สูบประจํา  [   ]2. สูบเปนบางครั้ง  [   ]3. ไมสูบ  
3. โดยปกติ ทานดื่มเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลหรือไม       
    [   ]1. ด่ืมประจํา  [   ]2. ด่ืมเปนบางครั้ง  [   ]3. ไมด่ืม  
4. ทานทราบหรือไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศให “สถานบันเทิง (ที่ติดแอร) เปนเขตปลอดบุหรี่” (เริ่มบังคับใช 
    ต้ังแต 11 ก.พ. 51) 
    [   ]1. ทราบมากอน  [   ]2. ไมทราบ (เพ่ิงจะทราบ) 
5. สถานบันเทิงที่ทานทํางานมีการติดประกาศหรือสัญลักษณเพ่ือใหผูมาใชบริการทราบหรือไมวาสถานบันเทิงเปน 
   เขตปลอดบุหรี่ 
   [    ]1. มี ระบุสถานที่ติดประกาศ 1.....................................2.......................................3....................................... 
   [    ]2. ไมมี  
6. ในการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอร ทานพบปญหาหรืออุปสรรคใดบาง  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน ลูกคาสวนใหญมีทาทีพอใจหรอืไม 
    [   ]1. ลูกคาสวนใหญพอใจ  เพราะ……………………….…………………………………………… 
    [   ]2. ไมพอใจ เพราะ ..................................................................................................................[   ]3. ไมมีความเห็น 
8. หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน ลูกคาที่สูบบุหรี่ สวนใหญยอมรับหรอืไม 
    [   ]1. ไมยอมรับ  เพราะ…………………………………………………………………………………….. 
    [   ]2. ยอมรับ      [   ] 3.ไมมีความเห็น 



 

 

95 

9. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานคิดวา 
   บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบนัเทิงของทาน "ดีข้ึน" หรือไม 
    [   ]1. ดีข้ึน   [   ]2. ไมดีข้ึน (เหมือนเดิม)   [   ]3. ไมแนใจ 
10. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานรูสึก 
     มั่นใจหรอืไมวาสถานบันเทิงของทานจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม 
     [   ]1. รูสึกมัน่ใจมากขึ้น  [   ]2. ไมรูสึก (เหมือนเดิม)   [   ]3. ไมแนใจ 
 
11. หลังจากการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงแหงนี้  กอใหเกิดผลดีตอไปนี้หรือไม  
     11.1 รูสึกวาสุขภาพของทานดีข้ึน   [   ]1. ใช  [   ]2. ไมใช  [   ]3. ไมแนใจ 
     11.2 เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม [   ]1. ใช  [   ]2. ไมใช  [   ]3. ไมแนใจ 
     11.3 ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนทีม่าเทีย่ว [   ]1. ใช [   ]2. ไมใช  [   ]3. ไมแนใจ 
     11.4 ผลดีอื่น ๆ  ........................................................................................................................................... 
 
12. หลังจากวันที ่11 ก.พ. 51 (ทีม่ีกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่) เคยมีลูกคาสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบแบบมคีวนั 
     ประเภทอื่นๆ ในราน (สวนที่ติดแอร) หรอืไม 
     [   ]1. มีการสูบ  [   ]2. ไมมีการสบู (ขามไปตอบขอ 13) 
     12.1 (เฉพาะกรณทีี่มีลูกคาสูบบุหรีใ่นรานตั้งแตมกราคม 2552 เปนตนมา) ทานเคยบอกเตือนลูกคาที่สูบหรือไม 
            [   ]1. เคยบอกเตือน  โดยลูกคาที่สูบสวนใหญไดปฏิบัติตามหรือไม  

(  )1. ปฏิบัติตามทุกครั้ง (  )2. ปฏิบัติตามบางครั้ง  (  )3. ไมปฏิบัติตามเลย 
และเคยมีกรณีขัดแยงระหวางลูกคากับตัวทานเองหรือไม     (  )1.  เคยม ี (  )2. ไมม ี

  [   ]2. ไมไดบอกเตือน 
      12.2 ทานเคยถูกลูกคาในราน รองเรียน/ตําหนิหรือไม กรณทีี่มคีนสูบบุหรี่ในราน 
             [   ]1. เคยถูกลูกคารองเรียน/ตําหนิ   [   ]2. ไมเคย 
 
13. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานเคยพบเห็นการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบนัเทิงที ่
     ทานทํางานอยูในรูปแบบใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      [   ] ลดราคา หรือจําหนายบหุรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก [   ] แลก-แจก-แถม  [   ] ใหลองสูบ 
      [   ] ขายผานพนักงานสงเสรมิการขาย (Pretty girl)  [   ] จับฉลาก/ชิงรางวัล  
      [   ] ใหสิทธิประโยชนอื่นตอบแทนผูซือ้ เชน แจกบัตรชมคอนเสิรต [   ] อื่นๆ ระบุ............................................  
      [   ] ไมเคยพบเห็นเลย 
 
14. ทานทราบหรือไมวาการไดรบั “ควันบุหรี่มอืสอง” เปนอนัตรายตอสุขภาพ  
     [   ]1. ทราบ ระบุ............................................................................................................. 
     [   ]2. ไมทราบ…………………………………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น 
15. ทานคิดวา การสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ทําใหเกิดความรําคาญหรือไม 
     [   ]1. กอความรําคาญ ระบุ.................................................................................................. 
     [   ]2. ไมกอความรําคาญ         [   ]3. ไมมคีวามเห็น 
16. ทานเคยมอีาการเหลานี้หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     [   ] ไอ เจ็บคอ  [   ] แสบตา ตาลาย   [   ] มึนศรีษะ  [   ] หูอื้อ 
     [   ] อาการผิดปกติอื่นๆ เชน หายใจไมออก ปวดเมื่อยตามรางกาย เปนหวัด เปนตน  
     [   ] ไมเคยมอีาการผิดปกติใดๆ  
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17. การมีกฎหมายสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ ทําใหอาการขางตนในขอ16 ลดลงหรือไม 
     [   ]1. ลดลง   [   ]2. ไมลดลง   [   ]3. ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 
18. ทานตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทงิตอไปหรือไม 
     [   ]1. สนับสนุน  เพราะ………………….…………………………………………………… 
     [   ]2. ไมสนบัสนุน (ควรยกเลิก) เพราะ………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น 
19. ทานมัน่ใจหรอืไมวามาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะถกูบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 
     [   ]1. มั่นใจวาจะไดผล  เพราะ………………….……………………………………………. 
     [   ]2. ไมมัน่ใจ เพราะ…………………………………………………………………….……[   ]3. ไมมคีวามเห็น   
20. ทานคิดวา จาํเปนหรือไมที่ควรจะมีกฎระเบยีบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขต 
     ปลอดบุหรี่ 
      [   ]1. จําเปน   [   ]2. ไมจําเปน  [   ]3. ไมมีความเห็น 
21. ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ทานไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรือ่งการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิงอยาง 
     เพียงพอหรือไม 
     [   ]1. ไดรับความรู/ขาวสารเพียงพอ   
     [   ]2. ไมเพียงพอ โดยขอมูลที่ตองการเพ่ิม คือ ................................................................................. 
     [   ]3. ไมแนใจ 
 
22. ทานรับรู/รับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค “เขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทงิ” ของหนวยงานตอไปนี้หรอืไม 

หนวยงานตางๆ รับรู/รับทราบ 
ไมรับรู/ 

ไมรับทราบ 
ไมแนใจ 

1. มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่    
2. กรมควบคมุโรค    
3. กระทรวงมหาดไทย    
4. ตํารวจ    
5. เจาหนาที่สาธารณสุข    
6. อื่นๆ ระบุ..............................................................    

 
23. ทานเห็นดวยหรือไมที่จะสนับสนุนใหมมีาตรการ/กิจกรรมดังตอไปนี้  

มาตรการ/กจิกรรม เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น 

1. รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

   

2. ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ใหเห็น
เปนตัวอยาง 

   

3. จับปรับเพ่ือลงโทษลูกคาผูละเมดิกฎหมายหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง 

   

4. เผยแพรความรูเรือ่งกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง
ตอสาธารณะ 

   

5. จัดใหมีศนูยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดในการ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 
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24. ทานรับทราบหรือไมวาการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงทําใหเกิดผลเสียตอไปนี้หรือไม 

ผลเสียตางๆ ทราบ ไมทราบ 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น 

1. สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ    
2. มีกลิ่นเหมน็รบกวน    
3. กอใหเกิดความไมพอใจ/ไมสบอารมณของ
นักทองเทีย่ว 

   

4. เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ    
5. เสี่ยงตอการเกดิอัคคีภยั/ไฟไหม    
6. ทําใหเสื้อผาและผมเหม็น    

 
25. ทานคิดวา การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง มีสวนชวยแกปญหาในกลุมบุคคลตอไปนีห้รือไม 

กลุมบุคคลตางๆ มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น 

1. กลุมเยาวชนหญิง    
2. กลุมเยาวชนชาย    
3. ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน    

 
26. โปรดระบุขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  [   ]1. ชาย [   ]2. หญิง   
2. อายุ……….ป      
3. สถานภาพสมรส   
    [   ]1. โสด  [   ]2. สมรส  [   ]3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษาที่สําเร็จมาชั้นสูงสุด      
    [   ]1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา [   ]2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 
    [   ]3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. [   ]4. ปริญญาตรี   [   ]5. สูงกวาปริญญาตรี 
5. อาศัยอยูเขต/อําเภอ………………………………   จังหวัด………………………...    
6. ที่พักอาศัยของทานอยูใน  [   ]1. ในเขตเทศบาล [   ]2. นอกเขตเทศบาล [   ]3. กรุงเทพมหานคร 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน 
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แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีควบคุมกฎหมาย เร่ือง "สถานบันเทิงปลอดบุหร่ี" 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กําลังสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ
หามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตอไปน้ีเพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมานําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

หมายเหตุ   ผูตอบแบบสอบถามจะตองเปนเจาหนาที่ควบคุมกฎหมาย เจาหนาที่สาธารณสุข 
เจาหนาที่ในกรมควบคุมโรค และเจาหนาที่ตํารวจที่ควบคุมกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการหามสูบบุหรี่ 

------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นตอมาตรการหามสบูบหุรี่ในสถานบันเทิงทีต่ิดแอร 
1. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานติดตามขาวสารผานทางสื่อตางๆ โดยเฉลี่ยกี่วันตอสัปดาห 
    [   ]1. ทุกวัน [   ]2. 5-6 วัน [   ]3. 3-4 วัน [   ]4. 1-2 วัน [   ]5. ติดตามเปนบางสัปดาห  
    [   ]6. ไมไดติดตามเลย 
2. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานติดตามขาวสารตางๆ ผานทางสื่อประเภทใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    [   ]1. โทรทัศน     [   ]2. วิทย ุ [   ]3. หนังสือพิมพ     [   ]4. อินเทอรเน็ต [   ]5. นิตยสาร/วารสาร  
    [   ]6. อื่นๆ ระบุ........... 
3. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานเคยไปใชบริการในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) หรอืไม 
    [   ]1. เคยใชบริการ ประมาณ ............. ครั้ง      

• เคยพบเห็นคนสบูบุหรี่ในสถานบนัเทิงที่ติดแอรหรอืไม   
 (   )1. เคยพบเหน็ ประมาณ ............. ครั้ง  (   )2. ไมเคยพบเห็น  

• ทานเคยพบเห็นเจาของหรือพนักงานมาบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่หรอืไม     
 (   )1. เคยพบเหน็    (   )2. ไมเคยพบเห็น 

• ทานเคยพบเห็นแขกที่มาเที่ยวมาบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่หรือไม            
 (   )1. เคยพบเหน็       (   )2. ไมเคยพบเห็น 
    [   ]2. ไมเคยไปใชบริการ (ขามไปตอบขอ 4) 
4. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานเคยออกตรวจสถานบนัเทิง(ที่ติดแอร)หรือไม 
    [   ]1. เคยออกตรวจสถานบนัเทิง โดยจํานวนครั้งที่ออกตรวจประมาณ ............. ครั้ง และในการออกตรวจทานเคย 
            พบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงที่ติดแอรหรอืไม 
 (   )1. เคยพบเห็น โดยประมาณ ............. ครั้ง และไดดําเนินการอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     (   ) ตักเตือน จํานวน ............ ครั้ง  

(   ) จับกุม จํานวน ............ ครั้ง  
(   ) ปรับ  จาํนวน ............ ครั้ง 
(   ) ไมไดดําเนินการ จํานวน ............ ครั้ง เพราะ ......................................................  

(   )2. ไมเคยพบเห็น  
    [   ]2. ไมเคย   
5. นับต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานคิดวา 
   บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงที่ทานพบเห็นโดยทั่วไป "ดีข้ึน" หรือไม 
    [   ]1. ดีข้ึน   [   ]2. ไมดีข้ึน (เหมือนเดิม)  [   ]3. ไมแนใจ 
6. นบัต้ังแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทิง (ที่ติดแอร) ต้ังแตวันที่ 11 ก.พ. 2551 เปนตนมา ทานรูสึก 
   มั่นใจหรือไมวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม 
    [   ]1. รูสึกมั่นใจมากขึ้น  [   ]2. ไมรูสึก (เหมือนเดิม)  [   ]3. ไมแนใจ 
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7. ในหนวยงานของทาน ไดมรีูปแบบการรณรงค หรือมาตรการตางๆ ในการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใดบาง  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบตางๆ ในชวงที่ผานมาเพ่ือออกตรวจสถานบนัเทิงใหปลอดบุหรี่ ทานพบปญหา 
    หรืออุปสรรคใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. ทานไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการในการหามสูบบุหรี่ในสถานบนัเทิงมากนอยเพียงใด  
    โดยที่ 0 คือ ไมไดรับความรวมมือเลย/นอยที่สุด และ 10 คือ ไดรบัความรวมมอืมากที่สุด 
 
นอยที่สุด/ไมมีเลย  นอย       คอนขางนอย                        คอนขางมาก                     มาก           มากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    
    เพราะ ........................................................................................................................................................... 
 
10. ทานตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในสถานบันเทงิตอไปหรือไม 
    [   ] 1. สนับสนุน เพราะ………………….…………………………………………………… 
    [   ] 2. ไมสนบัสนุน (ควรยกเลิก) เพราะ………………………………………………………[   ]3. ไมมีความเห็น 
11. ทานมัน่ใจหรอืไมวามาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จะถกูบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 
     [   ]1. มั่นใจวาจะไดผล  เพราะ………………….…………………………………………….. 
     [   ]2. ไมมัน่ใจ เพราะ…………………………………………………………………….……[   ]3. ไมมคีวามเห็น   
12. ทานคิดวา จาํเปนหรือไมที่ควรจะมีกฎระเบยีบหรือมาตรการตางๆ ที่เขมงวดเพียงพอเพ่ือทําใหสถานบันเทิงเปนเขต 
     ปลอดบุหรี่ 
     [   ]1. จําเปน   [   ]2. ไมจําเปน  [   ]3. ไมมีความเห็น 
13. ทานคิดวามาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทงิที่ติดแอรในชวงที่ผานมา มีความเหมาะสมแลวหรอืไม 
     [   ]1. เหมาะสมแลว  [   ]2. ยังไมเหมาะสม เพราะ ..................................................................... 
     [   ]3. ไมมีความเห็น 
14. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานเห็นปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงทีติ่ดแอรชัดเจนหรอืไม  
     [   ]1. เห็นชดัเจน  [   ]2. ไมชัดเจน  [   ]3. ไมแนใจ/ไมทราบ 
 
15. ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนมา ทานเคยพบเห็นการสงเสริมการขายบุหรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในสถานบนัเทิงที ่
     ทานเคยไปตรวจหรือไปใชบรกิาร ในรูปแบบใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      [   ] ลดราคา หรือจําหนายบหุรี่/ผลิตภัณฑยาสูบในราคาถูก [   ] แลก-แจก-แถม  [   ] ใหลองสูบ 
      [   ] ขายผานพนักงานสงเสรมิการขาย (Pretty girl)  [   ] จับฉลาก/ชิงรางวัล  
      [   ] ใหสิทธิประโยชนอื่นตอบแทนผูซือ้ เชน แจกบัตรชมคอนเสิรต [   ] อื่นๆ ระบุ..............................  
      [   ] ไมเคยพบเห็นเลย 
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16. ทานคิดวา การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง มีสวนชวยแกปญหาการสูบบุหรี่ในกลุมบุคคลตอไปนี้หรือไม 

กลุมบุคคลตางๆ มีสวนชวยได ชวยไมได 
ไมแนใจ/ 

ไมมีความเห็น 

1. กลุมเยาวชนหญิง    
2. กลุมเยาวชนชาย    
3. ผูใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน    

 
17. ทานเห็นดวยหรือไมที่จะสนับสนุนใหมมีาตรการ/กิจกรรมดังตอไปนี้  

มาตรการ/กจิกรรม เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น 

1. รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

   

2. ลงโทษสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ใหเห็น
เปนตัวอยาง 

   

3. จับปรับเพ่ือลงโทษลูกคาผูละเมดิกฎหมายหามสูบบุหรี่ใน
สถานบันเทิง 

   

4. เผยแพรความรูเรือ่งกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง
ตอสาธารณะ 

   

5. จัดใหมีศนูยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดในการ
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง 

   

 
18. โปรดระบุขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
     1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ  [   ]1. ชาย  [   ]2. หญิง              
2.  อายุ ......................... ป      
3. สถานภาพสมรส  
    [   ]1. โสด  [   ]2. สมรส  [   ]3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษาที่สําเร็จมาชั้นสูงสุด   
    [   ]1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา  [   ]2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 
    [   ]3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส.  [   ]4. ปริญญาตรี  [   ]5. สูงกวาปริญญาตรี 
5. ทานเปนเจาหนาที่ 
    [   ]1. นายตํารวจชั้นประทวน  [   ]2. นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร   [   ]3. สาธารณสุข  
    [   ]4. สํานักงานควบคุมโรค  [   ]5. สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ 
    [   ]6. อื่นๆ ระบุ ............................................. 
6. ทานปฏิบัติหนาที่ในเขต/อําเภอ………………………………   จังหวัด………………………...     
7. ที่พักอาศัยของทานอยูใน  [   ]1. ในเขตเทศบาล [   ]2. นอกเขตเทศบาล [   ]3. กรุงเทพมหานคร 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน 


