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บทคัดยอ 

  การศึกษาสถานการณและความคิดเห็นตอการดําเนินการรานอาหารประเภทไมมี
เครื่องปรับอากาศปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในจังหวัดพิจิตร ใชรูปแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)กลุมตัวอยางไดแก 1) เจาของรานอาหารประเภทไมมี

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 131 คน  2) พนักงานของรานอาหารฯจํานวน 131 คน และ 3) ผูบริโภคอาหาร

หรือผูซื้อจากรานอาหารฯ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชไดแกแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  

รวบรวมขอมูลระหวางเดือนเมษายน –เดือนพฤษภาคม 2552สถิติที่ใชในการศึกษา ไดแกคาความถี่ 

จํานวน และรอยละ และการทําเวทีประชาคมเพื่อรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศปลอดบุหรี่

100%ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ใชการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา  ผลการศึกษาดังนี้ 

1.สถานการณกอนบังคับใชกฎหมายฯพบวา พนักงานรานอาหารฯ ในจังหวัดพิจิตร ประชาชน

กลุมตัวอยาง ทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหารฯ คิดเปน รอยละ 77.70 67.80 ตามลาํดบั แต

เจาของรานอาหารทราบวามีกฎหมายฯ คอนขางนอย (รอยละ52.30)  

2.การปฏิบัติหลังจากกฎหมายฯประกาศใช(หลังวันที่11กุมภาพันธ 2551)เจาของรานอาหาร

เห็นวามีอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายฯรอยละ 35.9 แตพนักงานฯเห็นวาไมยุงยากที่จะปฏิบัติฯ

(รอยละ88.00 ) ไมมีผลตอจํานวนลูกคารอยละ 47.40 พบลูกคาสูบบุหรี่สวนปลอดบุหรี่ รอยละ 24.40 

เคยขัดแยงกับลูกคาที่สูบบุหรี่  รอยละ 29.77 มีปายเขตปลอดบุหรี่  จัดมุมสูบบุหรี่และปายหามสูบบุหรี่ที่

ถูกตอง  คิดเปน รอยละ 45.40,16.90และ 28.50 ตามลําดับ ประชาชนกลุมตัวอยางเห็นปายหามสูบบุหรี่

ชัดเจนรอยละ78.00 เมื่อพบเห็นคนสูบบุหรี่จะเตือน และแจงเจาของราน/พนักงานและอยากไปใชบริการ

รานอาหารเพิ่มขึ้น(รอยละ56.75,61.00, และ76.50) 

 เจาของรานอาหาร สนับสนุนมาตรการหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร ฯคอนขางต่ํา (รอยละ 61.10)

แตพนักงานและประชาชนกลุมตัวอยางสนับสนุนมาตรการหามสูบบุหร่ีในรานอาหารและเชื่อวา

มาตรการนี้จะคงใชไดตอไป(87.70และ88.0)  ตองการปายเขตปลอดบุหร่ีและการประชาสัมพันธ

กฎหมายฯ(รอยละ 77.6 )  สวนใหญทราบวาควันบุหรี่มือสองเปนอันตรายตอสุขภาพ(รอยละ 93.80) รับรู

บทบาทการรณรงคของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ หนวยงานสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทยและ

ตํารวจ (รอยละ 64.88,38.50,71.50,และ30.00 ตามลําดับ) 

จากการทําเวทีประชาคมผูมีสวนไดเสียตองการใหมีการรณรงคติดปายเขตปลอดบุหรี่ใหชัดเจน

และครอบคลุมรานอาหารทุกประเภท สรางเครือขายภาคีรวมกับชมรมรานอาหาร ภาครัฐ ประชาชน

รณรงค/ประชาสัมพันธใหความรูเพิ่มมากขึ้นและควรจัดใหมีศูนยบริการแจงขอมูลในระดับจังหวัด 

ประกาศวัน D-Day จับปรับ ผูที่ทําผิดตอเนื่องจริงจัง ควรมีการประเมินผลการบังคับใช พ.ร.บ.คุมครอง

สุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่สาธารณะอื่นๆซึ่งประกาศไว ถึง 22 ประเภท และศึกษาเชิง

คุณภาพดานพฤติกรรมของเจาของรานอาหาร/พนักงานและประชน ตอการปฎิบัติตามมาตรการทาง

กฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร 
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กิตติกรรมประกาศ 
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คําแนะนําเปนที่ปรึกษาของการเสนอโครงรางการวิจัยครั้งนี้  
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ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จ ผูวิจัยซาบซึ้งในความกรุณา

ของทุกทานเปนอยางยิ่งและผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาของกิจการรานอาหาร /พนักงาน ชาวพิจิตรที่

เปนกลุมตัวอยางครั้งนี้ ตลอดจนชมรมรานอาหารทุกอําเภอของจังหวัดพิจิตรและเครือขาย

กัลยาณมิตรงานควบคุมการบริโภคบุหร่ีอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอโพธิ์ประทับ

ชางและอําเภอ  ทับคลอ จังหวัดพิจิตร ที่กรุณาเขารวมเปนทีมวิจัยจนแลวเสร็จตามโครงการ 

   ประโยชนที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบใหกับพี่นองชาวพิจิตรที่ไดชวยกันเฝาระวัง

ไมใหมีนักสูบหนาใหมที่เปนเยาวชนของชาติ และผูที่ไดตัดสินใจไมกลับไปสูบบุหร่ีตลอดชีวิต 
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และการปฏิบัติเมื่อถูกเตือนจากเจาของ/พนักงานรานอาหารฯ 

66 

24  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในรานอาหารฯของประชนกลุมตัวอยางหลังมีประกาศฯ

และการปฏิบัติเมื่อถูกเตือนจากกลุมเพื่อนและแขกที่มาใชบริการ 

67 

25  จํานวนและรอยละประชาชนกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นตอการ

ปฏิบัติตามขอหามสูบบุหร่ีในรานอาหารทีไ่มติดเครื่องปรับอากาศ 

68 

26  ความคิดเหน็ของประชาชนกลุมตัวอยางตอผลดีหลังการประกาศรานอาหารฯ

เปนเขตปลอดบุหร่ี 

68 

27  ความคิดเหน็ของประชาชนกลุมตัวอยางหลังจากมีประกาศหามสูบบุหร่ีใน

รานอาหารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ 

69 

28  จํานวนและรอยละประชาชนกลุมตัวอยางที่พบเหน็การปฏิบัติตามประกาศฯ

ของรานอาหารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ(ต้ังแตเดือนกุมภาพนัธ 2551-เดือน

เมษายน  2552) 

70 
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ตารางที ่   หนา 

29  ความคิดเหน็และวิธีปฏิบัติของประชาชนกลุมตัวอยางทีพ่บเหน็คนสูบบุหร่ีใน

รานอาหารฯในสวนปลอดบหุร่ี(หลังเดือนกุมภาพนัธ 2551) 

71 

30  จํานวนและรอยละของประชาชนกลุมตัวอยางกับการรับรูอันตรายจากควันบหุร่ี

มือสองตอสุขภาพ 

71 

31  จํานวนและรอยละกลุมประชาชนตวัอยางที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัเร่ือง

การประกาศเขตปลอดบุหร่ีในรานอาหารฯจําแนกตามชองทางการรบัขาวสาร

และปริมาณการรับขาวสาร 

72 

32  จํานวนและรอยละกลุมประชาชนตวัอยางที่ไดรับรูบทบาทการรณรงคของ

องคกรตางๆ 

73 

33  ความคิดเหน็ของประชาชนกลุมตัวอยางตอมาตรการ/กจิกรรมรณรงค

รานอาหารปลอดบุหร่ี 

73 

34  จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมรนอาหารในจงัหวัด

พิจิตรปลอดบุหร่ี 100%จําแนกตามคุณลักษณะของประชากร 

75 

35  จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมรานอาหารในจงัหวัด

พิจิตรปลอดบุหร่ี 100%  จําแนกตามการทราบวามีกฎหมายฯหามสบูบุหร่ีใน

รานอาหารประเภทไมมีเครือ่งปรับอากาศ 

76 

36  ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมฯตอรานอาหารหลังทราบ

วามกีฎหมายฯหามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 

76 

37  ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมฯตอการสนับสนุนใหมี

การปฏิบัติตามกฎหมายฯหามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีคร่ืองปรับ

อากาศ 

77 

38  ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมฯตอความมัน่ใจมาตรการ

ปฏิบัติตามกฎหมายฯหามสบูบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีคร่ืองปรับอากาศ 

78 

39  จํานวนและรอยละชองทางการรับขอมูลขาวสารการรณงคหามสูบบุหร่ีใน

รานอาหาร 

79 

40  ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางตอการจัดกจิกรรม/มาตรการสนับสนุนการ

ดําเนนิกฎหมายฯ 

79 
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1  แสดงโครงสรางที่สําคัญของทฤษฎีความสามารถตนเอง 10 

2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 40 
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ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาสถานการณและความคิดเห็นตอการดําเนินการรานอาหารประเภทไมมีเคร่ืองปรับอากาศปลอดบุหร่ี

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 18.ในจังหวัดพิจิตร 

  

            ประชุมเจาหนาท่ีทีมเครือขายภาคสนาม                                                      เวทีประชาคมรานอาหารปลอดบุหร่ี100%            

 

เวทีประกาศนโยบายรานอาหารปลอดบุหรี่โดยผูวาราชการจังหวัดพจิิตร นายสมชัย หทยะตันต ิ

 

                              เก็บขอมูลภาคสนาม อําเภอเมือง                                                                        เก็บขอมูลภาคสนาม อําเภอตะพานหิน 

 

 

 



  บทที่ 1 
 บทนํา 

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

บุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของทั้งผูสูบและผูไมสูบบุหร่ีที่อยูใกลเคียงผูไมสูบบุหร่ี      

หากไดรับควันบุหร่ีนานๆจะมีโอกาสเปนมะเร็งและปอดถูกทําลายไดเชนเดียวกับผูสูบบุหร่ี  ควัน

บุหร่ีมือสองเปนสารกอมะเร็งในมนุษยที่ไมมีระดับปลอดภัย ในการสัมผัสเลย1 ประเทศไทยไดให

ความสําคัญกับการรณรงคเพื่อสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและชวยเหลือผูสูบบุหร่ีใหสามารถเลิกบุหร่ี

ไดในที่สุด   ดวยการผลักดันกฎหมายในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี เรียกวา “พระราชบญัญติั

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535”  ซึ่งไดบังคับใชอยางเปนรูปธรรมตั้งแต ป พ.ศ.2546 

เปนตนมา เชนกําหนดใหสถานศึกษา สถานพยาบาล สวนราชการ  สถานีขนสงสาธารณะ 

หางสรรพสินคาที่มีเครื่องปรับอากาศ และรานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศเปนสถานที่ปลอดบุหร่ี 

หากผูใดฝาฝนมีโทษปรับ 2,000 บาท เจาของสถานที่หากปลอยใหมีการสูบบุหร่ีจะมีโทษปรับ 

20,000.บาท เปนตน 2สถานการณการสูบบุหร่ีของคนไทยอายุ15 ปข้ึนไป หวงป 2535-2549 

พบวามีแนวโนมลดลงจาก12.2 ลานคน เปน11.0ลานคน   แตคนที่สูบบุหร่ีเปนครั้งคราว เพิ่มข้ึน

จาก 5.9 ลานคนในป พ.ศ.2534 เปน 1.5 ลานคนในป พ.ศ.2549 3 และจากการศึกษาพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของคนกรุงเทพมหานครโดยศูนยวิจัยกสิกร พบวากฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ

ไมสงผลตอผูที่สูบบุหร่ี โดยที่รอยละ 35.1 ยังคงสูบบุหร่ี เนื่องจากขาดความเขมงวดของเจาหนาที่

และบทลงโทษไมหนักเชนเดียวกับการศึกษาของเอแบคโพลล เมื่อเดือนมิถุนายน 2548  ที่พบวา

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ชลบุรี เชียงใหม  สงขลา และนครราชสีมา เคยพบผูสูบบุหร่ีในที่

สาธารณะตางๆเชนที่หองสุขา รอยละ 78.7 สถานที่ราชการ รอยละ 63.2 ตูโทรศัพทสาธารณะ4,  5  
อยางไรก็ตาม  กระทรวงสาธารณสุข ก็ไดเพิ่มแนวทางการดําเนินการเพื่อบังคับใช

กฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีกลาวคือได ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม

                                                  

1 ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ,2551,หนา9 

 2 พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 2535   
3 ศรัณญา เบญจกุลและคณะ.(2550 )สถานการณการสบูบุหรี่ของประชากรไทยอายุ15ปขึน้ไป พ.ศ.2534-2549,ศูนยวิจัย

และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ.มหาวิทยาลัยมหิดล   
4 ศูนยวิจัยกสิกร(2546).,สํารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของคนกรุงเทพมหานคร,www.kasikornresearch.comเขาถึงขอมูล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 
5 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ(2548), การติดตามผลในรอบ1ปของการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหาร:

กรณีศึกษาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาลตามหัวเมืองและพนักงานรานอาหาร ,ธันวาคม 2548 
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หลายฉบับโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่17 (พ.ศ.2549) เร่ืองกําหนดชื่อหรือ

ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและกําหนดสวนหนึ่งสวน

ใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตปลอดบุหร่ีตาม พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผู

ไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535   นอกจากนี้ยังไดยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 10,13,16 

พ.ศ.2545) แลวกําหนดพื้นที่ปลอดบุหร่ีเพิ่มเติม  กลาวคือบริเวณโถงคอยของโรงแรม  รีสอรท  

หอพัก หองเชา อาคารชุด  คอนโดมีเนียม  คอรท หรืออพารทเมนต  ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม พ.ศ.2549  เชนกันเนื่องจากประกาศฉบับที่ 17 นี้มีขอยกเวนใหสถานที่ประกอบการที่ขอ

อนุญาตจดทะเบียนเปนสถานประกอบการ สามารถสูบบุหร่ีได จึงไดแกไขเพิ่มเติมประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 พ.ศ.2550  กําหนดใหสถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหาร

และเครื่องดื่มหรือสถานจัดเลี้ยงทั้งหมด รวมทั้งตลาดเปนเขตปลอดบุหร่ี โดยที่พื้นที่ ที่มีระบบปรับ

อากาศใหดําเนินการจัดสถานที่ดังกลาวเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด   สวนสถานจําหนายอาหาร 

เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมดที่ไมมีเครื่องปรับอากาศใหจัดเปน

สถานที่ปลอดบุหร่ีและสามารถจัดเขตสูบบุหร่ีได   ทั้งนี้เขตสูบบุหร่ีตองไมอยูบริเวณทางเขา – ออก 

ไมกอใหเกิดความรําคาญและไมเห็นเดนชัด เขตปลอดบุหร่ีตองแสดงเครื่องหมายปลอดบุหร่ี ไมมี

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสูบบุหร่ีแกลูกคาเชน ไมมีการวางที่เขี่ยบุหร่ีหรือวางกระถังทรายไว 

โดยมีผลต้ังแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 สถานที่ใดปลอยใหมีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย มีโทษ

ปรับ 20,000.บาทผูสูบบุหร่ีมีโทษปรับ 2,000.บาท6 
สําหรับพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3 (จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด

นครสวรรค จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดพิจิตร) พบวาตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการตอบรับ

จากประชาชนอยางดี การฝาฝนกฎหมายฯมีนอยลงหรือไมมีเลยในบางพื้นที่โดยเฉพาะรานอาหาร

ที่มีเครื่องปรับอากาศพบวาประชาชนใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายไมมีการฝาฝนทุก

แหง7  จังหวัดพิจิตรมีรานอาหารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ โดยมีลักษณะตามพระราชบัญญัติ

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ.

2550) จํานวน 200 แหง8ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสถานการณการบังคับใชและการปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในประเด็นหามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมี

เครื่องปรับอากาศ และการสํารวจความคิดเห็น ตอมาตรการดังกลาว ในกลุมผูบริโภคและ

ผูประกอบการหรือเจาของรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อนํา

                                                  

6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม5ฉบับ พ.ศ.2549-2550,2550 
7 สรุปผลการการดําเนินงาน สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค, 2549(เอกสารอัดสําเนา) 

 8 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(2550),สรุปรายงานฝายสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
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ผลจากการศึกษาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไม

สูบบุหร่ี 

2.คําถามในการวิจยั 

 2.1 สถานการณการดําเนินงานรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศปลอดบุหร่ีของ
จังหวัดพิจิตรเปนอยางไร  

2.2 ความคิดเห็นของเจาของรานอาหาร/ พนักงาน และผูที่มาใชบริการในรานอาหาร

ประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศตอประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 (พ.ศ.2550) ที่

กําหนดใหรานอาหารประเภท ไมมีเครื่องปรับอากาศ เปนเขตปลอดบุหร่ี   และประสิทธิผลของการ

บังคับใชกฎหมายเปนอยางไร 

2.3 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศใหเปน

สถานที่ปลอดบุหร่ี มีอะไรบาง 

2.4 การมีสวนรวมระหวางภาครัฐที่เกี่ยวของกับเจาของสถานประกอบการหรือรานอาหาร
เชนเจาหนาที่สาธารณสุข สรรพสามิต ครู ฝายปกครอง ตํารวจ พระสงฆ  สวนทองถิ่นและผูบริโภค  

ในการดําเนินการกําหนดใหรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศเปนเขตปลอดบุหร่ี  ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 8 เปนอยางไร 

3.วัตถุประสงคในการวิจัย 

3.1 ศึกษาสถานการณการดําเนนิงานรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศของ

จังหวัดพิจิตรเปนเขตปลอดบุหร่ี  

  3.2 ศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการหรือจาของรานอาหาร/พนักงาน และผูที่มาใช

บริการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ  ตอประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 

(พ.ศ.2550)ที่หนดใหรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ เปนเขตปลอดบุหร่ี  และศึกษา

ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายฯ 

3.3 ศึกษาปญหา/ อุปสรรคในการดําเนนิการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ

ของจังหวัดพิจติร ใหเปนสถานที่ปลอดบหุร่ี 

3.4 เพื่อแสวงหาแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายฯ รวมกันระหวางภาครัฐ ที่เกี่ยวของ 

เชนเจาหนาที่สาธารณสุข   สรรพสามิต  ครู  ฝายปกครอง ตํารวจและสวนทองถิ่นและ เจาของ

สถานประกอบการหรือรานอาหาร   ผูบริโภค   พระสงฆ  
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4.ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

        4.1  มีขอมูล สถานการณและความคิดเห็นตอการดําเนินการรานอาหารประเภทไมมี
เครื่องปรับอากาศปลอดบุหร่ีบุหร่ีตามประกากระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในจังหวัดพิจิตรจะ

เปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของ ไดนําไปใชในการดําเนินงานนโยบายและการบังคับใชกฏหมายใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

      4.2ภาคประชาชนและภาคทีี่เกีย่วของในการขับเคลื่อนและชี้แนะนโยบายสาธารณะจะได

ใชขอมูลเพื่อการสรางกระแสและผลักดันนโยบายสาธารณะ 

5. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) กลุมเปาหมายคือเจาของ

รานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ   ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 200 ราน ขนาดตัวอยาง

จํานวน 126 รานสุมตามลําดับชั้นภูมิ ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมกราคม-กันยายน 2552    

6. คํานิยามศัพทเฉพาะ              

           รานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ  หมายถึง   สถานที่จําหนายอาหาร  

สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งที่เปนอาหารปรุงสําเร็จและอาหารตามสั่ง  โดยเปนรานที่

ไมมีหรือไมใชเครื่องปรับอากาศ ซึ่งไมรวมถึงรานคาแผงลอย หรือรถเข็นขายอาหาร เพิงขายอาหาร 

  เจาของกิจการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ  หมายถึง เจาของ

กิจการหรือผูที่เจาของกิจการมอบหมายใหมีหนาที่บริหารจัดการรานอาหารที่ไมมีหรือไมใช

เครื่องปรับอากาศ 

  พนักงาน   หมายถึง ผูทําหนาที่ใหบริการเสิรฟอาหาร/จัดเตรียมอาหารตลอดจน

ชวยปรุงอาหารและพนักงานในรานอาหารตําแหนงอื่นๆ เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงาน

ลางจาน  พนักงานการเงิน เปนตน     

  ผูบริโภค      หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป อาศัยอยูใน

จังหวัดพิจิตร ที่ไปรับประทานอาหาร หรือซื้ออาหารจากรานอาหารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศในพื้นที่

จังหวัดพิจิตร 

 



บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัจะศึกษาสถานการณการบังคับใชและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบับที่ 18 ในประเด็นหามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ และ             

การสํารวจความคิดเหน็ ตอมาตรการดังกลาว ในกลุมผูบริโภคและผูประกอบการหรือเจาของ

รานอาหารประเภทไมมีเครือ่งปรับอากาศ ในพืน้ที่จังหวดัพิจิตรเพื่อนาํผลจากการศึกษาไปเพิม่

ประสิทธิภาพในการบงัคับใชกฎหมายและเพื่อคุมครองสขุภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

ผูวิจัย ไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการศึกษาคลอบคลุมหัวขอ

ตอไปนี้   

 1. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 

 2. แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 

 3. พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 

 4. แนวทางการจัดรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศใหปลอดบหุร่ี ตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับที1่8 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 

 นักพฤติกรรมศาสตรไดศึกษาแนวคิดและสมมติฐานเรือ่งสาเหตุการเกิดพฤติกรรมสุขภาพและ

ศึกษาทฤษฎีตางๆเพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาพฤติกรรมสุขภาพซึ่งแบงตามรปูแบบการยึด

แนวคิดอยูกับปจจัยภายใน/ภายนอกตวับคุคล ดังนี้ 910 

           1. กลุมที่เชื่อปจจัยภายในบคุคลเชื่อวาสาเหตุของการเกดิพฤติกรรมหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมมาจากองคประกอบภายในบุคคล เชน ความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม แรงจูงใจ ซึง่มี

ทฤษฎีเกี่ยวของ เชน 

              - ทฤษฎีการเรยีนรู 

                 - ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข 

                - ทฤษฎีการเชือ่มโยงของธอรนไดค 

                                                  
9 สรงคกฏณ ดวงคําสวัสด์ิ(2539)  การสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ (เอกสารโรเนียว)กองสุขศึกษา   สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
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              - ทฤษฎีสนามแหงความรูความเขาใจ 

              - ทฤษฎีสนาม 

               - แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 

               - ทฤษฎีการเรยีนรูทางสงัคม 

            - ความเชื่ออํานาจในตน 

              -  ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

                               ฯลฯ 

          ซึ่งการนําทฤษฎีไปใชมักจะเปนการใหความรู การเปลีย่นแปลงเจตคต ิการสรางแรงจูงใจ            

การสรางคานยิม 

          2. กลุมที่เชื่อในปจจัยภายนอกบุคคลเชื่อวาสาเหตุของการเกิดพฤตกิรรมมาจากปจจัย

ภายนอกบุคคล โดยจะสนใจสิ่งแวดลอม ระบบโครงสรางของสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา 

ศาสนา ฯลฯ วามีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนษุย ซึง่มทีฤษฎีที่นํามาประยุกตใช เชน การสนับสนุน                    

ทางสังคมปจจัย  ทางจิตวทิยาสังคม 

         3. กลุมที่เชื่อในปจจัยหลายปจจัยเชือ่วาพฤติกรรมของมนุษยเกดิมาจากปจจยัภายในบุคคลและ

ปจจัยภายนอกบุคคลโดยสนใจความยากงายในการเขาถึงของสถานบริการ ความรู องคประกอบ

ทางดานประชากร องคประกอบทางสงัคม เครือขายทางสังคม ฯลฯ ซึ่งมีทฤษฎทีีน่ํามาประยกุตใช เชน 

            - การตลาดเชงิสังคม 

                 - PRECEDE Model 

            

        Bandura 10     เชือ่วา พฤติกรรมการปฎิบัติเปนผลเนื่องมาจากผลสืบเนื่องที่บุคคล

คาดหวงัวาจะเกิดขึ้นหลงัจากปฎิบัติพฤติกรรมนั้นๆแตบุคคลจะตองแปลความหมาย และเขาใจผล

สืบเนื่องนัน้ ๆ ปจจัยสําคัญไดแก ศรัทธา (Identification) การเสริมพลัง (Reinforcement) การสง

ขอมูลปอนกลบั(Feedback)และรางวัล(Reward) 

              ตอมาไดเปลี่ยนชือ่วาทฤษฎีความรูทางสงัคม มีแนวคิดหลักวาพฤติกรรมเปนสิ่งที่บุคคล

เรียนรูไดจากการเลยีนแบบของตัวแบบ (Modeling) โดยการไดเหน็ (Visualizing)การควบคุม

กํากับตน   (Self -monitoring) และการฝกทักษะ (Skill training) Bandura  เชื่อวามนุษยจะมี

พฤติกรรมเบื้องตนติดมาและตอมาก็จะเรียนรูพฤติกรรมตางๆเพิ่มข้ึนโดย 
10 Bandura, A. 1982. “Self-efficacy, “ Mechanism in Human Agency” American Psychologist.  

              31. (Febuary. 1982) 122 – 147. 
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           1.เรียนรูจากผลของการตอบสนองมนษุยเรียนรูจากประสบการณตรงของผลการกระทํา             

ที่อาจเปนบวกหรือลบจากประสบการณในการดํารงชีวติแตละวันมนษุยจะเรียนรูอะไรที่ทําไปแลว

ไดผลบวกและพฤติกรรมอะไรที่ทําไปแลวไดผลลบจากผลที่เกิดขึ้น มนษุยจะกระทาํพฤติกรรมที ่                         

ใหผลทางบวกและไมทําพฤติกรรมที่ใหผลทางลบ 

           2.เรียนรูโดยตัวแบบพฤติกรรมมนษุยอาจเกิดจากการเลียนแบบในกระบวนการสังเกต                

แบบตางๆกันได4ประการคือ 

               -  กระบวนการความตั้งใจไดแกการตั้งใจสังเกตเพื่อใหไดการรับรูที่ถูกตอง 

               -  กระบวนการจดจํา ไดแก การจําในกจิกรรมที่เลียนแบบ การรับรู โดยการสังเกต                     

ซึ่งประกอบดวยการวาดภาพในใจและคําพดูการเรียนรูจากการสังเกตทีดี่ผูสังเกตจะตองทบทวน               

ดูแบบอยางมรีะบบแลวจึงลอกเลียนพฤตกิรรมใหถูกตองจึงเกิดการรับรู 

               -  กระบวนการสรางพฤติกรรมของอวัยวะการเคลื่อนไหว กระบวนการนี้สําคัญคือ การแปร

สภาพพฤติกรรมของตัวแบบเปนการกระทําพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถแยกตามกระบวนการความรู 

ความเขาใจในการตอบสนอง ฉะนัน้การเลยีนแบบทกัษะตางๆเชน การวายน้ํา การตีกอลฟ จะตอง

เปนไปในลักษณะเรียนรูแกไขไปทุกวนั 

               -  กระบวนการจูงใจ มนษุยนั้นไมจําเปนตองเกิดพฤติกรรมทุกอยางที่ตนเรียนรูเสมอไป 

ฉะนัน้การจงูใจใหเกิดการเรียนรูจึงมีบทบาทสาํคัญในการเลียนแบบจากการสังเกตมนุษยจึงเลยีนแบบ

พฤติกรรมที่ใหผลดีกับเขามากกวาพฤตกิรรมที่ใหโทษกับเขา 

         พฤติกรรมตามทฤษฎีนี ้ถูกกําหนดโดยความคาดหวงั (Expectancy) และสิ่งตอบแทนหรือ    

ส่ิงลอใจ(Incentive)ความคาดหวงัแบงไดเปน 

           1.ความคาดหวังเกี่ยวกับส่ิงชักนาํดานสิ่งแวดลอม(Environment cues) หมายถึง ความเชื่อ

เกี่ยวกับความตอเนื่องของเหตุการณตาง ๆ วา เหตุการณหนึง่ตอเนื่องกับเหตุการณหนึง่อยางไร 

           2.ความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ(Outcome expectancies) หมายถึง  การประเมนิของบุคคล

วาพฤติกรรมที่ตนเองกระทาํนัน้จะนําไปสูผลลัพธอยางไร 

          3.ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ(Efficacy expectancies) หมายถึง ความสามารถ 

แหงตน(Self - efficacy)เปนความคาดหวงัเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะปฏิบัติพฤติกรรมที่

ตองการเพื่อใหเกิดผลลพัธที่คาดหวัง 
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ในขณะเดียวกันไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงทางดานที่เกี่ยวกับสุขภาซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายใน(covert Behavior)และภายนอก (Overt 

Behavior ) พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติที่สังเกตไดและการเปลี่ยนแปลงภายในที่สังเกต

ไมได แตสามารถวัดไดวาเกิดขึ้น พฤติกรรมภายในเปนปฏิกิริยาภายในตัวบุคคลมีทั้งเปนรูปธรรมและ

นามธรรม ที่เปนรูปธรรมซึ่งสามารถใชเครื่องมือบางอยางวัดหรือสัมผัสได เชน การเตนของหัวใจ การ

บีบตัวของลําไส พฤติกรรมเหลานี้เปนปฏิกิริยาที่มีอยูตามสภาพของรางกาย สวนที่เปนนามธรรมไดแก

ความคิด ความรู เจตคติคานิยม เปนตน พฤติกรรมภายในนี้ไมสามารถสัมผัสหรือวัดไดดวยเครื่องมือ

ตางๆเพราะไมมีตัวตน จะทราบไดเมื่อแสดงพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมภายนอกเปนปฏิกิริยาตาง ๆ 

ของบุคคลที่แสดงออกมาทั้งทางวาจาและ การกระทําซึ่งปรากฏใหบุคคลอื่นเห็น หรือสังเกตได เชน 

ทาทาง หรือ คําพูดที่แสดงออกไมวาจะเปนน้ําเสียง สีหนา  

จากความหมายที่นักวิชาการไดใหไวนั้น พอสรุปไดวาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึงการปฏิบัติ

หรือการแสดงออกของบุคคลในการกระทํา หรืองดเวนการกระทําในแงที่มีผลตอสุขภาพ โดยอาศัย

ความรู ความเขาใจ เจตคติ และการปฏิบัติตนทางสุขภาพที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนาพฤตกิรรมสขุภาพ 

     องคการอนามยัโลก ไดประกาศใน The Ottawa Charter วาการสงเสริมสุขภาพ หมายถงึ

กระบวนการเพื่อใหประชาชนสามารถควบคุมและสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ( WHO:1986)

กระบวนการนีม้ีเปาหมายคือ สุขภาพด ีทัง้กาย จิตใจ และชีวิตสังคม มิใชเพียง "ไรโรค" เทานัน้ และ           

ในรายงานของธนาคารโลกไดเสนอกลไกสาํคัญ 3 ประการซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายสุขภาพดี 

ไดแก 

1. บริการสาธารณสุขสําหรบัปวงชน (Health Services to The population) 

2. การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) 

3. การสงเสริมส่ิงแวดลอมทีเ่อื้อตอสุขภาพ (Health Environments) 

จากขอบเขตและสาระขางตนการสงเสริมสุขภาพจึงอาจถือเปนการสรางอํานาจ 

(Empowerment) ใหแกประชาชนเพื่อนาํไปสูการมีสุขภาพด ี โดยอาศัยวิธปีรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ปรับปรุงสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสม Dr.Iiona Kickbusch (1994) ไดต้ังคําถามตอทิศทางการสงเสริม

สุขภาพวา สุขภาพมีรากฐานมาจากแหลงใด ๆ และไดเสนอคําตอบวา สุขภาพมิใชไดจากโรงพยาบาล 

คลินิก รานขายยา สถานสงเสริมสุขภาพ แตสุขภาพจะดีหรือไมข้ึนอยูกับตัวเจาของสุขภาพนัน้ ข้ึนกับ

ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดลอม แสดงวา มิติสําคัญของการสงเสริมสุขภาพจาํเปนตองคํานงึถึงอกี
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สวนหนึง่ คือ “ ชุมชน ”การสงเสริมสุขภาพตามแนวคิดของ Green และ Kreuter (1991:4) หมายถึง

ผลรวมของการสนับสนนุทางดานการศึกษาและสนบัสนุนดานสิง่แวดลอมเพื่อใหเกิดผลทางการกระทาํ

หรือปฏิบัติ (Action) และสภาพการณ (Condition) ของการดํารงชีวิตที่จะกอใหเกิดสภาวะสมบูรณ 

การกระทํา หรือปฏิบัตินั้นอาจจะเปนของบุคคล ชุมชน ผูกําหนดนโยบาย นายจาง หรือกลุมบุคคลอ่ืน 

ๆ การกระทาํหรือปฏิบัติเหลานั้น มีอิทธิพลตอสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมสวนรวมการ

ดําเนนิงานสุขศึกษาในงานลักษณะการสงเสริมสุขภาพ เปนการดาํเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งพฤติกรรม

สุขภาพที่ตองการของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งการสงเสริมสุขภาพ จะเกี่ยวของกับพฤตกิรรม

ตาง ๆ ที่สัมพนัธกับสุขภาพ (Health-related behavior) เชน การรับประทานอาหารการออกกาํลังกาย 

การเลน การทาํงาน การเดินทาง สภาพการณที่อยูอาศัย ส่ิงแวดลอม รวมทัง้รูปแบบของวิธีการดําเนนิ

ชีวิต (Life style) การดําเนนิชีวิต (Way of Life) และทักษะชีวิต (Life Skill) ของบุคคล ครอบครัวชุมชน 

และสังคมนัน้ดวย  เชนเดยีวกับเจตนารมณของพระราชบัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 

2535  ซึ่งชีใ้หเหน็วาควนับุหร่ีเปนอนัตรายตอผูที่สูบบุหร่ีและผูที่อยูรอบขางผูสูบบุหร่ี ดังนัน้สถานที่

สาธารณะ ซึง่มีคนเขาไปใชบริการเปนจาํนวนมากควรไดรับการคุมครองไมใหมีการสูบบุหร่ี เปนการ

สนับสนนุใหทกุคนไดอยูในสิง่แวดลอมที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกนักป็องกนัไมใหมกีารเพิม่พฤตกิรรม

เสี่ยงตอสุขภาพดวยการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะอีกตอไป ซึง่จาการศกึษาของ Shiffman และคณะ

(1994)11(อางใน Shelley E.Taylor,2009,131 )พบวาในกลุมคนที่สูบบุหร่ีเมือ่มีการดื่มเอลกอฮอล 

จะตองสูบบุหร่ีดวยทุกครั้งเสมอและเปนการยากทีจ่ะทาํใหเลิกสบูบุหร่ีถายังดืม่แอลกอฮอลอยูและ

เชนกนัในกลุมสูบบุหร่ีระหวางทีท่ํางานไปดวยจะพบอุบัติเหตุมากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ี 

  

 

 

 

 

 

 

                                                  
11 Shelley E. Taylor,(2009) Health-compromising Behavior: Alcoholism and Smoking ,Health Psychology,  University of  

         California ,Los Angelis ,McGraw-Hill Companies ,Seventh Edition p131 
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ทฤษฎีความสามารถตนเอง  (Self – Efficacy Theory )  

ผูที่ศึกษาคนควาและพัฒนาทฤษฎีความสามารถตนเองคือ  Albert Bandura  เปน

นักจิตวทิยาชาวอเมริกนั แบนดูราไดพัฒนาและทดสอบทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self- Efficacy 

Theory) โดยมีสมมติฐานของทฤษฎีคือ  ถาบุคคลสามารถคาดหวังหรือมีความเชื่อ ในความสามารถ

ของตนเองโดยทราบวาจะตองทาํอะไรบางเมื่อทาํแลวจะไดผลลัพธทีค่าดหวงัไวบุคคลนั้นกจ็ะปฏบัิติ

ดังกลาว  โครงสรางที่สําคญัของทฤษฎมีีดังนี ้12 

 

     บุคคล                พฤตกิรรม                            ผลลัพธ 

                             (Person )            (Behavior)                (Outcome)  

 

                     

                          ความคาดหวงัในความสามรถตนเอง     ความคาดหวังในผลลพัธ 

                                  (Efficacy Expectation )                   (Outcome Expectation)  

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสรางทีส่ําคัญของทฤษฎ ี
 
          จากโครงสรางของทฤษฎี  แสดงใหเห็นสวนประกอบที่สําคัญของทฤษฎี คือ ความคาดหวงั 

ในความสามามารถ  (Efficacy Expectaion)  แบนดูรา  ใหความหมายความคาดหวังในความสามารถ

วา เปนความเชื่อของบุคคลที่วาตนสามารถทําพฤติกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวได เพื่อนําไปสูผลลัพธที่

ตองการ  เปนความหวังที่ เกิดขึ้นกอนกระทําพฤติกรรมความคาดหวังในผลลัพธ  (Outcome 

Expectation )  หมายถึงความเชื่อที่บุคคลประมาณคาถึงพฤติกรรมอยางที่จะปฏิบัติ  จะนําไปสู

ผลลัพธตามที่คาดหวังไวเปนการคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น ที่สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไดทําจาก

รูปแบบนี้  บุคคลจะกระทําพฤติกรรมหนึ่งไมข้ึนอยูกับความคาดหวังวา เมื่อกระทําพฤติกรรมนั้นจะ

ไดรับผลที่ตองการหรือไม  และความคาดหวังวาเขามีความสามรถที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นหรือไม  

เนื่องจากมนุษยเรียนรูการกระทําใดนําไปสูผลลัพธใด แตความสามารถของมนุษยแตละคนที่จะกระทํา

กิจกรรมตาง ๆ มีขีดจํากัดไมเทากัน ดังนั้นการที่บุคคลจะตัดสินใจวา จะกระทําพฤติกรรมใดหรือไมนั้น

สวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นซึ่งความคาดหวังทั้ง 2 สวนนี้มีความสัมพันธกัน             

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 จะเห็นความสัมพันธระหวางความคาดหวังในความสามารถของตนเองกับ

                                                  
12 พงศเทพ  สุธีรวุฒิ ( 2552 )ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง  (Self – Efficacy Theory )    http://gotoknow.org/blog สืบคนเมื่อ      วันที่ 10     

กันยายน 2552 
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ความคาดหวังในผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นไดวา  ถาบุคคลมีความคาดหวังในความสามารถของ

ตนเองสูง และมีความคาดหวังในผลของการกระทําสูงเชนเดียวกันบุคคลจะมีแนวโนมที่จะตัดสินใจ

กระทําพฤติกรรมนั้นแนนอน  ในทางตรงกันขาม ถาบุคลมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสารถของ

ตนเองต่ําและมีความคาดหวังในผลของการกระทําต่ําดวยหรือมีความคาดหวังในสวนใดสวนหนึ่งต่ํา 

บุคคลนั้นจะมีแนวโนมที่จะตัดสินใจไมประทําพฤติกรรมนั้นยิ่งไปกวานั้นแบนดูรายังไดกลาวถึง บุคคล

ที่มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองสูงอีกวาบุคคลเหลานั้นมักจะมีความคาดหวังในการ

กระทําสูงอีกดวยในขณะที่บุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในระดับตํ่าจะมีความ

คาดหวังในผลการกระทําในระดับปานกลางหรือตํ่าเชนกันปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังเกี่ยวกับ

ความสามารถของตนเองแบนดูรา กลาววาความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล พัฒนา           

มาจากปจจัยหลัก 4 ประการ ดังนี้ (Bandura,1977a:104 อางในสมจิต  หนุเจริญกุล, วัลลา                      

ตันตโยทัยและรวมพร คงกําเนิด,2543 ) 13 

 1. ความสําเร็จในการกระทํา  (Performance Accomplishment ) เปนประสบการณตรง จึงมี

ผลตอความคาดหวังกับความสามารถของบุคคลอยางมากความสําเร็จในการกระทําจะเปนตัวเพิ่ม

ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลและการไมประสพผลสําเร็จในการกระทําหลายครั้งซ้ํา

กันจะเปนตัวลดความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตน  ในกรณีที่ความคาดห วังเกี่ยวกับ

ความสามารถเกิดจากประสบความสําเร็จหลายครั้งจะทําใหบุคคลไมทอถอยในการทํางานนั้น เมื่อไม

ประสบผลสําเร็จในบางครั้ง ถาการไมประสบความสําเร็จนั้นสามารถแกไขความผิดพลาดดวยความ

พยายาม  ก็จะเปนแรงเสริมในการทํางานตอไป  แมงานจะยากเพียงใดบุคคลจะเพิ่มความพยายาม 

เพื่อใหงานนั้นสําเร็จ การใชความสําเร็จในการกระทําไดใชแนวคิดมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม  

เพื่อใหผูเรียนรูไดเกิดประสบการณตรงจากการกระทํา  ไดแก การสาธิต การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวที่ถูกตองทางดานสุขภาพ ซึ่ง Bandura ชี้วาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด เพราะบุคคลจะไดรับ

ประสบการณตรงที่เกิดขึ้นกับตนเองวาตนกระทําไดสําเร็จ  ความสําเร็จหรือความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้น

ซ้ําแลวซ้ําอีก  ยอมชักนําใหบุคคล รับรูเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  ในทางตรงกันขามหาก

ความสําเร็จหรือความลมเหลวนั้นเกิดขึ้นเปนครั้งคราวบุคคลก็อาจรับรูไปวาเปนความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวนั้นเกิดขึ้นเปนครั้งคราว  บุคคลก็อาจจะรับรูไปวาเปนปจจัยตาง ๆ ทางสภาพแวดลอม มากวา

ที่จะรับรูวาเปนเพราะความสามารถของตนเอง  

                                                  
13 สมจิต  หนุเจริญกุล, วัลลา  ตันตโยทัย และรวมพร  คงกําเนิด (บรรณาธิการ), 2543. การสงเสริมสุขภาพ : แนวคิดทฤษฎีและ          

การปฏิบัติการพยาบาล. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ. 
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 2.  การไดเหน็ประสบการณของผูอ่ืน (Vicarious Experience) เปนการสังเกตตนแบบที่บุคคล

อ่ืนแลวนาํมาพิจารณาความสามารถของตน เมื่อบุคคลสังเกตเห็นผูอ่ืนไดรับความสาํเร็จในการทาํงาน

ยาก โดยไมมผีลเสียตามมาทําใหเกิดความคาดหวงัวา ตนก็สามารถทํางานนัน้ไดถาตั้งใจและพยายาม  

โดยเฉพาะถายังอยูในวยัเดียวกนัเพศเดียวกันความสามารถและประสบการณในอดีตไมแตกตางกัน

การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืนเปนการทําใหคนสงัเกตการแสดงความกระทําตาง ๆ ของบุคคลอื่น 

ซึ่งอาจถูกชักจงูใหเกิดการรับรูวาตนเองก็สามารถกระทาํอยางที่ตนเหน็ไดเหมือนกนั 

 ประเภทของตวัแบบการเสนอตัวแบบ  Bandura  ไดเสนอไว 2 รูปแบบ ดังนี้คือ  ตัวแบบที่

มีชีวิตจริง ( Life Model ) หมายถงึ ตัวแบบซึ่งผูสังเกตสามารถปฏิสัมพันธหรือสังเกตไดโดยตรง โดยไม

ตองผานสื่อหรือสัญลักษณอ่ืน ๆ ตัวแบบสญัลักษณ (Symbolic Model ) เปนตวัแบบที่ผูสังเกตเรียนรู

ผานสัญลักษณ เชน ภาพยนต วิดิทัศน เปนตน 

 3.  การชักจูงดวยคําพูด  (Verbal  Persuasion )  เปนการรับเอาคําแนะนําชักจูงของผูอ่ืนมา

เปนขอมูลเพื่อพิจารณาความสามารถของตนทําใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่นวาตนมีความสามารถที่จะ

ทํางานไดสําเร็จถึงแมวาจะเคยทํางานไมสําเร็จมาแลว  เปนการเพิ่มกําลังใจและความมั่นใจ วิธีนี้เปนที่

ใชกันอยางกวางขวางซึ่งเปนประโยชนอยางมากวิธีหนึ่งที่ไมสามารถสาธิตใหดูหรือไมสามารถใหลอง

ทําเองไดดวยตนเอง 

 4. ความตืน่ตัวของอารมณ  (Emotional Arousal)  บุคคลจะรับรูวาตนเองตืน่เตนมคีวามวิตก

กังวลหรือกลวั จากอาการกระตุนของรางกาย ในสภาวะที่รางกายถูกกระตุนมากจะทาํใหการทํางาน

ไดผลไมดี หากบุคคลรับรูวาตนเองมีความวิตกกงัวลในระดับสูง บุคคลจะคาดหวงัเกีย่วกับความ 

สามารถ ของตนเองในการทํางานนัน้ระดบัตํ่า แตใหการปลุกเราความรูอยาก จะทําดวยตนเองดวย

ความสาํนกึในตนเองอยางแทจริง 

 5. การควบคมุตนเอง  ( Self Control )  การควบคุมตนเองเปนคุณสมบัติที่สําคญัยิ่ง  ที่จะทาํ

ใหบุคคลดํารงพฤติกรรมทีเ่หมาะสมไวไดอยางถาวร  ผูที่มีความสามารถในการควบคุมตนเอง จะมี

ความเปนตัวของตัวเองสงู และมีความมั่นคงในอารมณ ไมข้ึนอยูกับลักษณะของสถานการณแวดลอม

ภายนอก  และจะกระทําตนอยางสม่ําเสมอไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม  ดังนั้นการปรับ

พฤติกรรม การควบคุมตนเองจึงเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่ง ทีบุ่คคลจะตองพัฒนาใหมีมากขึ้น เพื่อให

พฤติกรรมเปาหมายนัน้ดํารงอยู ( Maintenance ) และแผขยาย ( Generalization ) ตอไปได 

 ผูที่มีความสามารถควบคุมตนเองหมายถงึผูที่มวีนิัยในตนเอง สามารถบังคับตนเองใหปรับปรุง

ตนเอง  หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง โดยมีเปาหมายเพื่อการจัดสรางพฤติกรรม

ใหมทีน่าปรารถนาเพิ่มปริมาณพฤติกรรมนัน้ และอนุรักษพฤติกรรมทีดี่มีประโยชน ตลอดจนการลด
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หรือขจัดพฤตกิรรมที่ไมนาปรารถนาใหหมดไปจากตนโดยการจัดการตนเองและไมตองพึง่พาการ

ควบคุมบังคับจากผูอ่ืน 

การที่บุคคลจะควบคุมตนเองได เขาจะตองมีจุดประสงคบางอยางเกดิขึ้นกอน อันหมายถงึ 

การมุงอนาคตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การควบคุมตนเองโดยการปราศจากความมุงหมายในอนาคตนั้น

แทบจะไมปรากฏ  แตการมุงอนาคต ไมมีการควบคุมตนนั้นมีปรากฏอยูบอยๆ และแสดงถึงความ  

ลมเหลวในความตั้งใจของบุคคล หากบุคคลที่มีพฤติกรรมสูบุหร่ีเปนประจํา หรือสูบบุหร่ีเปนบางครั้ง 

เมื่อจําเปนตองปรับพฤติกรรมสวนบุคคลตนเองเสียใหมเนื่องจากปจจุบันประเทศไทยไดมี

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี ไดกําหนดสถานที่ปลอดบุหร่ีและสถานที่สามารถจัด

เขตสูบบุหร่ีไดทําใหสถานที่สาธารณะโดยรวมไมสามารถสูบบุหร่ีไดอีกตอเชน รานอาหารทั้งที่มี

เครื่องปรับอากาศและไมมีเครื่องปรับอากาศเปนตน 

 
 ลักษณะควบคุมตนเองกับพฤติกรรมสขุภาพ 

 ในการกระทําพฤติกรรมสุขภาพบุคคลตองสามารถควบคุมตนเอง  ใหการกระทําในส่ิงที่ควร

กระทําจนสามารถทําไดเปนกิจวัตร เชนการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การ ไมรับประทานอาหารรส

จัด การไมด่ืมเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล การไมสูบบุหร่ี  พฤติกรรมตางๆ เหลานี้ บุคคลตองเอาชนะ

ความเยายวนใจตางๆ เชนความเอร็ดอรอย ความพอใจ ความสบาย ดังนั้นการที่บุคคลจะมีความ

อดทนกระทําพฤติกรรมสุขภาพเหลานี้ไดจึงขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคลในอันที่จะมองการณไกล  

เห็นประโยชนของการมีสุขภาพดีในอนาคตได  ซึ่งลักษณะดังกลาวคือ ลักษณะของการมุงอนาคต

ควบคุมตนนั้นเอง (อุบล เลี้ยววาริณ ,2534 )14 

 การปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ที่จะนํามากลาวตอไปนี้  มีจุดเนนที่

การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดในตัวบุคคล  ซึ่งมีหลักการพื้นฐานมาจากความคดิทางจติวทิยา

การเรียนรูธรรมชาติของมนุษย ซึ่ง Bandura ไดพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมขึ้นและมีผูมีนํา

แนวคิดนี้ไปใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมไดก็ตอเมื่อเขาสังเกตพฤติกรรมนั้น แลวบันทึกสิ่ง

ที่สังเกตรับรูลงในความทรงจําของเขา  จากนั้นจึงฝกฝนปฏิบัติพฤติกรรมนั้น  และเมื่อทําไดก็จะไดรับ

                                                  
14  อุบล เลี้ยววาริณ (2534)การศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพของ   

          ชาวกรงุเทพฯ ,ปริญญานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
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การเสริมกําลังใจซึ่งเปนการจูงใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นตอไปอีกดวยรางวัลที่ตนเองไดรับ แลวแต

ชนิดและปริมาณของการเสริมกําลังใจ ส่ิงที่เนนหนักในทฤษฎีนี้คือ  การพัฒนาทักษะของรางกายโดย

การฝกฝน  มากกวาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และจําเปนตองมีแบบอยางใหสังเกต ซึ่งเปนตัวแบบ

ที่ดึงดูดใหกระทําตาม 

 สําหรับรูปแบบที่ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของเดลเมล

เชื่อวามกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู 3 ลักษณะคือ 

 - การเปลี่ยนแปลงโดยการถกูบังคับ 

 - การเปลี่ยนแปลงโดยการเลียนแบบ 

 - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการที่อยากจะเปลีย่น  

 เนื่องจากมองเห็นความสําคัญของสิ่งเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุที่ 1และ  

2 เปนการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวบุคคลนั้น การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เชื่อวา  จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง อยางถาวรยิ่งกวาการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุ สองแบบแรก ดังนั้นการสรางเงื่อนไขให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ 3 จึงเปนหลักที่สําคัญของการฝกเทคนิค การฝกควบคุมตัวเอง15 

 การฝกควบคุมตนเอง มีหลักการที่สําคัญคือ  กระบวนการเทคนิคเหลานั้น  บุคคลจะเปน

ผูดําเนินการปรับพฤติกรรมดวยตนเองทั้งหมดนั่นคือกลุมเปาหมายที่ไดรับการฝกหรือการพัฒนาการ

ควบคุมตัวเอง  จะตองเปนผูตัดสินใจเลือกพฤติกรรมเปาหมาย  และวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายนั้นดวยตนเอง  สวนผูฝกสอนจะเปนผูสอนวิธีการและเทคนิคการควบคุมตนเองไหผูเขารับ

การฝก เพื่อใหผูเขารับการฝกสามารถใชเทคนิคเหลานั้นไดดวยตนเอง  การใชเทคนิควิธีการควบคุม

ตนเองแบบนี้ ผูเขารับการฝกอบรมจะรูสึกวาเขาเปนผูมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  มากกวาที่จะ

เปนฝายที่จะตองรับผลของการกระทําแตเพียงอยางเดียว การควบคุมตัวเองไมใชส่ิงใหม แตเปนวิธีการ

ที่คนสวนใหญไดเคยทํามาแลวในชีวิตประจําวันแบบทั้งสิ้น เทคนิคแบบการควบคุมตนเองมีหลาย

เทคนิคดังนี้16 

 1. การควบคุมส่ิงที่เรา  (Stimulus  Control ) หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมเพื่อจาํกัด หรือ

ควบคุมส่ิงเราของพฤติกรรมที่ไมพึง่ประสงค เพื่อไมใหพฤติกรรมไมพึงประสงคเกิดขึน้ 

 2. การเตือนตนเอง  ( Self  Monitoring )  เปนเทคนิคหนึ่งที่สําคัญมากในการควบคมุตนเอง

และเปนสวนหนึ่งของกระยวนการการควบคุมตนเองทั้งหมดที่เรียกวาการจัดการตนเอง  

(Self Management ) การเตือนตนเองนัน้ประกอบไปดวยกิจกรรม 2 สวน คือ การสังเกตตนเอง  

                                                  
15 สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต( 2539)ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม,กรุงเทพฯ สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั :  หนา327-355 
16 สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต( อางแลวในเลมเดียวกัน) 
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(Self Observation )  และการบันทึกพฤตกิรรมตนเอง( Self Recording) ประสิทธภิาพของวธิีการนี้ยัง

มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ 

  2.1 ความแมนยําในการบันทึกพฤติกรรม ถาขอมูลที่ไดมีผลตอการไดรับแรงเสริมหรือ

รางวัล ขอมูลที่ไดมักจะสงูกวาความเปนจริง ดังนั้นจงึอาจใชวิธีเสริมแรงตอความแมนยําในการบันทึก

พฤติกรรมแทน  ซึ่งพบวาทาํใหการบันทึกมีความแมนยาํขึ้น อยางไรก็ตามการเนนความแมนยาํในการ

บันทกึพฤติกรรมดวยตนเองอาจไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีข้ึน  

  2.2ลักษณะของผูรับการฝก วธิีการเตือนตนเองนี ้ จะสามารถใชไดผลอยางมีผลดีก็

ตอเมื่อ ผูรับการฝกมีความตองการทีจ่ะพฒันาพฤติกรรมของตนเองไดรับแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง 

 2.3 ความยากงายของพฤติกรรมที่กระทาํ 

 3. การเสริมแรงตนเอง และการลงโทษตนเอง (Self Reinforcement and Self Punishment)  

มีหลักดาํเนนิการอยู 2 ข้ันตอน  คือการกาํหนดตัวเสริมแรง  หรือการลงโทษตัวเอง และการตั้งเกณฑ

การปฏบัิติพฤติกรรมที่จะไดรับการเสริมแรงหรือการลงโทษดวยตนเองการเเสริมแรงและการลงโทษ

ตนเองนั้น ในทางปฏิบัติ ตองอาศัยวิธีการสังเกต  และบนัทกึพฤติกรรมตนเองพรอมทั้งประเมินวา

พฤติกรรมที่แสดงออกนัน้ตรงตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม  ดังนั้นวิธกีารเตือนตนเอง จงึมีสวนสมัพันธ

อยางมากตอการใชวิธเีสริมแรงตนเองและลงโทษตนเอง โดยทั่วไปวิธกีารทีน่ิยมใชจะเปนวิธนีําเอาเรื่อง

การเสริมแรงมาใชมากกวาการลงโทษ 

 4. การทําสัญญากบัตนเอง (Self Contracting) เปนวธิีการที่บุคคลทาํสัญญากับตัวเองวาจะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเชนไรบางและทําใหเปนรูปธรรมโดยใหผูอ่ืนเขามาเกี่ยวของดวย   

โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลตามที่ตกลงกนัไว และควรเขียนเปนลายลักษณ

อักษร 

 5. การฝกการเปลี่ยนแปลงการตอบสนอง  (Alternative Respond Training ) เปนวธิทีี่พัฒนา

มาเพื่อควบคมุความวิตกกงัวล ไดแก  การฝกผอนคลายกลามเนื้อ การใชสมาธ ิการใชจินตนาการ 

 6. การใชคูมือชวยตนเอง  (Self – Help Manual)  หรือการบําบัดโดยหนังสือ โดยอานหนังสือ

ที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวปญหากับเร่ืองราวปญหาที่คลายคลึงกันนั้น วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพมากถึง

ผูรับการฝกฯ  สามารถสวมบทบาทเขาลักษณะของหนังสือได  ทําใหสามารถระบายอารมณที่เก็บกด

เอาไวในสภาพที่ปลอดภัย  และหยั่งรูทางออกที่เปนผลตอการแกไขปญหา โดยวิธีการนี้จะไดผลดีตอง

ใชรวมกับวิธีการอื่น ๆ และมีขอพิจารณาคือ  หนังสือนั้น ตองเหมาะสมกับระดับความสามารถของ

ผูอาน เร่ืองราวควรอยูในระดับความสนใจ และสอดคลองกับปญหาของผูขอรับการฝก เชนถาเด็ก           

ตัวละครควรเปนเด็ก ลักษณะการดําเนินเรื่องสมจริง และลักษณะของตัวละครเปนไปไดในชีวิตจริง  
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และความมีกิจกรรมหลังการอานที่ไดเลือกไวแลว เชน การอภิปรายปญหา ควรทํารายการ การแกไข

ปญหาที่เปนไปไดหรือทํากิจกรรมอื่นๆ 

 
 ปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพของการควบคุมตัวเอง 

 นอกจากใชกลวิธีและเทคนิคที่เหมาะสมแลว  ความพรอมในตัวบุคคลผูไดรับการฝก  ยงัเปน

เงื่อนไขสําคัญ ความพรอมนีห้มายถงึจิตลกัษณะและจิตวิสัยทีเ่อื้อตอการควบคุมตนเอง  ไดแก 

 1. ความตระหนัก (Awareness)  เปนลักษณะของจิตวิสัย  ที่รับรูถึงสิง่ที่เกิดขึ้นในจิตสํานึก

ความตระหนกัไมใชความคดิ  แตเปนการรูถึงความคิด ความตระหนกัจึงรวมทัง้ความรูและความคิด 

หรืออาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา  ทัศนคติตอส่ิงนัน้ 

 2. ความรูสึกแหงตน (Sense of Self )  หมายถงึ ความเชือ่อํานาจในตน และความเชื่ออํานาจ

ของตนบุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจในตนสูง ยอมเปนผูควบคุมพฤตกิรรมของตนเองไดดีข้ึน 

 3. ความรูสึกแหงปรารถนา (Sense of Need ) หรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงจูงใจภายใน 

หมายถึงการที่บุคคลสามารถรูถึงความสําเร็จ หรือผลดีของการมีพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งรัตนา ประเสริฐสม  

ไดนําแนวคิดในเรื่องการรับรูวา ความพยายามเปนสาเหตุของความสําเร็จ และความลมเหลว มาใช

การสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหเด็กมีพฤติกรรมอนามัย  โดยใหเด็กนักเรียนรับรูวา ความพยายามใน

การกระทําพฤติกรรมอนามัยของตน เปนสาเหตุของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี และสรางแรงจูงใจ

ดังกลาวควบคูไปกับการสอนใหมีความรูความเขาใจถึงสุขภาพอนามัย เพื่อกระตุนใหเด็กนักเรียน

กระทําพฤติกรรมอนามัยโดยสม่ําเสมอในชีวิตประชําวัน  ผลการทดลองพบวาเด็กนักเรียนที่ไดรับการ

ฝกจะรายงานการกระทําพฤติกรรมอนามัยสูงกวาผูไมไดรับการฝก 17 

 อยางไรก็ตามหลักการเรียนรูพฤติกรรมมีอยู 2 ข้ันตอนคือ การกระตุนใหเกิดพฤติกรรม และ

การอนุรักษพฤติกรรมนั้นไวใหเกิดเสมอในปริมาณที่ตองการ  ดังนั้นแมวาคนสวนใหญจะมีความ

แข็งแกรงในจิตใจในปริมาณที่มากนอยแตกตางกันแตถามีการจัดการกับสภาพ แวดลอมใหเหมาะสมก็

จะชวยสรางและอนุรักษพฤติกรรมที่นาปรารถนาไวได และพฤติกรรมที่นาปรารถนานี้เปนไปในมุมมอง

ของใครระหวางกลุมอุตสาหกรรมบุหร่ี หรือนักสงเสงเสริมสุขภาพ เพราะกระแสลัทธิบริโภคนิยมและ

การแพรทางวัฒนธรรม การสงเสริมการคาทุกรูปแบบของอุตสาหรรมกรรมการคาเกี่ยวกับบุหร่ีก็มีองค 

 ความรู ดานพฤติกรรมเชนกันจึงนําจุดแข็งมาสงเสริมการขายโดยมุงเจาะกลุมเปาหมาย  เชนกลุม                  

วัยรุน กลุมสตรี กลุมอาชีพดานสุขภาพเพื่อแยงชิงเปาหมาย ผูทีดําเนินกิจกรรมดานควบคุมการบริโภค

                                                  
17 รัตนา ประเสริฐสม (2526)การเสริมสรางจิตลักษณะเพื่อสงเสริมพฤตกิรรมอนามัยของนักเรียนประถมศกึษา”, วิทยานิพนธ 

               ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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บุหร่ีโดยเฉพาะการสกัดนักสูบหนาใหม ไมควรมองขามประเด็นนี้ไป ดังบทเรียนจากการทบทวนองค

ความรูการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย เนาวรัตน เจริญคา นิภาพรรณ กังสกุลนิติและคณะ18พบวา 

แนวโนมสตรี ในเอเชียมีการสูบบุห ร่ี เพิ่ม ข้ึน  ตัวอยาง เชนในประเทศญี่ ปุน  เมื่ อ15 ปกอน                     

การสูบบุหร่ีในที่สาธารณะของสตรีเปนสิ่งที่สังคมไมยอมรับจะถูกกลาววาปฏิบัติตัวไมเหมาะสม แต

จาก พ.ศ.2530ถึง พ.ศ.2540กลับพบผูหญิงญี่ปุนสูบบุหร่ีเพิ่มจากรอยละ 17 เปนรอยละ 23 และ

สามารถพบเห็นเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเกือบทั่วไปไมวาจะเปนขณะรอรถไฟ ขณะไป

รับประทานอาหารตามภัตตาคาร หรือขณะพักผอนตามสถานบันเทิง ดังนั้นจะเห็นไดวาเจตนารมยของ

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ไดพยายามจัดสภาพแวดลอมใหไมเอื้อตอการ

สูบบุหรี่และการเขาถึงบุหร่ีโดยการกําหนดใหไมมีการโชวบุหร่ี ณ จุดขาย การจํากัดสถานที่สาธารณะ

ไมใหเปนที่สูบบุหร่ี 100% เปนตน 

 ทัศนคติตอพฤติกรรมสุขภาพ 

 ทัศนคติเปนความรูสึกตอบสนองไปในทางชอบหรือไมชอบตอส่ิงใดสิ่งหนึง่  หรืออาจกลาวได

วาทัศนคติเปนความคิดเหน็ของบุคคลทีม่ีตอส่ิงตางๆ โดยอารมณเปนสวนประกอบ และแสดงความ

พรอมที่จะกระทําพฤติกรรมเฉพาะอยาง (Shaver: 1977:168)19 

 ทัศนคติ เปนกระบวนการที่อยูในจิตใจ มีองคประกอบ 3 ประการ คือ  

 1. องคประกอบทางการรูเชิงประเมินคา (Cognitive Evaluative Component ) หมายถึง            

การรู การคิด ความเชื่อ ที่บุคคล มีตอบุคคล เร่ืองราว หรือวัตถุ ตลอดจนขอสนเทศทั่วไปเกีย่วกับส่ิงนัน้ 

ความรูความคดินี้ที่มทีิศทางขององคประกอบดวย คือไดตัดสินใจไปทางดานดหีรือเลว ประโยชนหรือ

โทษ จึงไมใชขอเท็จจริง (Fact) ตามปกติเทานั้น 

 2. องคประกอบทางความรูสึก (Affective Component) หมายถงึความชอบ ความไมชอบตอ

ส่ิงหนึ่งหรือความพอใจไมพอใจตอส่ิงหนึง่ โดยทัว่ไปองคประกอบทางความรูสึกตอส่ิงหนึ่งของบุคคล

จะตองสอดคลองกับทิศทางขององคประกอบแรกของเขาดวย  กลาวคือ ถาบุคคลเชื่อวาสิง่นัน้เลวหรือ

มีโทษ บุคคลก็จะไมชอบและไมพอใจสิ่งนัน้ 

 3. องคประกอบทางการมุงกระทํา  หรือความพรอมกระทํา (Behavioral Intention 

Component) ซึ่งหมายถึงลกัษณะทางจิตใจที่เกีย่วของกบัพฤติกรรมซึง่คือ ความโนมนาวทีจ่ะกระทํา 

                                                  
18  เนาวรัตน เจริญคา และคณะ(2548) “ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุมตางๆ “การทบทวนองคความรูการ 

           ควบคุมการบริโภคยาสูบ หนา54-59 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี 
19 Shaver, Relley G. (1977.) Principle of Social Psychology. Cambridge : Wintrop Publishers           
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(Action Tendency)  หรือเจตนาที่กระทํา (Behavioral Intention )  หรือความมุงกระทํา (ดวงเดือน 

พันธมุนาวนิ .2532 ซ 66-67 )20 

 ทัศนคติเปนจติลักษณะทีม่ผูีเห็นวามีความเกี่ยวของโดยตรงมากที่สุดกับพฤติกรรมจนเกิดเปน

รูปแบบความเชื่อ เมื่อบุคคลมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บและการปองกันโรค จะมีทัศนคติอาจทํานาย  

พฤติกรรมไดแมนยํา  ต้ังแต10-60 เปอรเซนต ข้ึนอยูกับความแมนยํา  ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการ

วัดทัศนคติ และพฤติกรรมที่ศึกษา นอกจากนั้นยังพบวาทัศนคติเพียงดานเดียวยอมทํานายพฤติกรรม

ไดไมเต็มที่ ควรพิจารณาจิตลักษณะอื่นๆของผูกระทําไปพรอมกันดวยเชนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และ

ควบคุมตน 21 

2. แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 

 ความหมายของ “นโยบายสาธารณะ” 

 มีนักวิชาการทัง้ตางประเทศและชาวไทยใหความหมายของการกาํหนดนโยบายสาธารณะ 

ดังนี้    

 ไอรา ชารแดนสกี้ (Ira Sharkansky,1960:p63) ใหความหมาย นโยบายสาธารณะ หมายถงึ 

กิจกรรมตางๆที่รัฐบาลหรือองคกรของรัฐจดัทําขึ้น ในขณะที่ โธมัส ดาย (Thomas Dye, 1981: 1)  

ใหความเหน็เพิ่มวา รัฐบาลอาจเลือกที่จะกระทาํหรือไมกระทาํก็ได  สวนเจมแอนเดอรสัน (James 

Anderson, 1994 : 5-6) ลาสเวลล และแคปแลน  (Harold Lass well and Abraham Kaplan )ไดให

ความหมายไวสอดคลองกัน กลาวคือนโยบายสาธารณะ คือ แนวทางปฏิบัติ แผน หรือโครงการที่

กําหนดขึ้นเพือ่สนองตอบตอปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึง เปาหมาย ส่ิงที่มีคุณคา และแนวการปฏิบัติ

ตางๆ22 

 เดวิด เอสตัน( David Easton )กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึงการจัดสรรผลประโยชน 

หรือส่ิงทีม่ีคุณคาระหวางปจเจกชน และกลุมผลประโยชนตางๆ ในระบบสังคมการเมือง สวนแอนเดอร

สัน (E. Anderson) เหน็วานโยบายสาธารณะเปนชุดของขอเสนอของการกระทําซึง่มีองคประกอบ

หลายประการ ไดแก ผูกระทาํหรือชุดของผูกระทาํที่จะตองรับผิดชอบในการแกปญหาที่เกีย่วของของ

สังคม   โดยมจีุดมุงหมายชดัเจนวาสิ่งใดที่ตองกระทาํใหสําเร็จ มิใชเพียงแตส่ิงที่รัฐบาลเพยีงตัง้ใจ

กระทาํหรือเสนอใหกระทาํเทานั้น และคาลเวล( Lynton Caldwell) ไดเพิ่มเติมประเด็นวานโยบาย

                                                  
20 ดวงเดือน พันธุมนาวิน .(2539)ดวงเดือน พันธุมนาวิน( 2539)ทฤษฎีตนไมจริยธรรม:การวิจัยและการพัฒนาบุคคล พิมพครั้งที่ 2 

กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,.หนา 66-67 
21 ดวงเดือน พันธมุนาวิน และคณะ,( 2539 )อางแลวในเลมเดียวกัน 
22 อางในศุภชัย  ยาวะประภาษ ,บรรยายวิชานโยบายสาธารณะ วันที่ 20-21 กันยายน 2551,      
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สาธารณะยังหมายถงึบรรดาการตัดสินใจอยางสมัฤทธิผ์ลที่เกี่ยวกับกจิกรรมตางๆทีสั่งคมอนุญาตหรือ

ไมใหกระทาํ  

   กุลธน  ธนาพงศธร  นพ.ชชูัย  ศุภวงศ  และศ.นพ.วันชยั วัฒนศพัท23  ไดใหความหมาย          

ที่เกีย่วของกับ นโยบายสาธารณะ ดังนี ้

   นโยบายสาธารณะหมายถงึแนวทางกวางๆที่รัฐบาลหนึ่งๆ(ไมวาระดับใดก็ตาม)ไดกําหนดขึ้น                  

ลวงหนาเพื่อเปนหนทางชี้นาํใหมกีารกระทําตางๆเกิดขึน้ตามมาทั้งนี้เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายหรือวัตถุ 

ประสงคที่กาํหนดไวซึง่อาจอยูในรูปของการตัดสินใจทีม่ีผลกระทบตอสังคม  เชนการออกกฎหมาย 

หรืออาจจะมาจากการตัดสินใจของบริษทัเอกชนหรือองคกรที่ไมแสวงหากาํไรโดยมกีระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมวาเปนนโยบายที่กาํหนดออกไปโดยเปนทีเ่ขาใจและยอมรับเปนการ

พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอยางแทจริงดวยสนัติวิธ ี

 ในขณะที่สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุขใหความหมายนโยบายสาธารณะใน  2 ลักษณะ คือ 

  

 1. นโยบายสาธารณะเปนทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยภาพรวมเห็นวาหรือเชื่อวาควรที่จะ

ดําเนินการไปในทางนั้น ซึ่งทิศทางหรือแนวทางนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความริเร่ิมของรัฐบาลของภาค 

เอกชน หรือของภาคประชาชนก็ได ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงมีความหมายกวางขวาง โดยรวมถึง

นโยบายของรัฐบาล กฎหมายจากรัฐสภา นโยบายขององคกรทองถิ่น และการปฏิบัติการ 

ในระดับสาธารณะของภาคประชาชนรวมถึงภาคเอกชน  

 2. นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายใดๆก็ตาม ไมวาจะเกิดขึ้นจากหนวยงานใด จะมีการดําเนนิ 

การตามนโยบายนัน้แลวหรอืไมก็ตาม หากมีผลกระทบตอสังคม ชุมชน หรือสาธารณะ ถือเปนนโยบาย

สาธารณะ  

 ความหมายของ “นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ” 

 นพ.ชูชัย ศุภวงศ 24 ไดใหความหมายของ นโยบายสุขภาพ (Health Policy)  วาเปนการ

ตัดสินใจหรือการกระทําที่ต้ังใจเพื่อใหเกิดผลกระทบเชงิบวกตอสุขภาพโดยตรงและนโยบายสาธารณะ

เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี (Healthy Public Policy) คือการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆทีไ่มสงผลกระทบ

ทางลบตอสุขภาพของคนในสังคมหรือใหมีการคํานึงถึงสุขภาพ   

                                                  
23  กุลธน  ธนาพงศธร  นพ.ชูชัย  ศภุวงศ  และศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท,  2548  อางแลวในเลมเดียวกกัน 
24  พงศเทพ สุธีรวุฒิ, 2548 อางแลวในเลมเดียวกัน 
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 องคการอนามยัโลก25 ใหความหมาย นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพวาหมายถึง“นโยบาย

สาธารณะที่แสดงความหวงใยอยางชัดเจนเรื่องสุขภาพและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลกระทบทางดาน

สุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบายนัน้ ขณะเดียวกนัก็เปนนโยบายที่มุงสรางสิง่แวดลอมทัง้ทางสังคม

และทางกายภาพที่เอื้อตอการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมุงใหพลเมืองมทีางเลือกและสามารถเขาถงึ

ทางเลือกที่กอใหเกิดสุขภาพที่ดีได” 

 สรุปไดวา  นโยบายสาธารณะ หมายถงึ  ทิศทางหรือแนวทางที่ชัดเจนที่ไดชี้นาํและกําหนดการ

ตัดสินใจซึ่งสังคมโดยภาพรวมเหน็วาหรือเชื่อวาควรที่จะดําเนนิการไปในทางนั้นซึง่ทศิทางหรือแนวทาง

นั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความคิดริเร่ิมของรัฐบาล ของภาคเอกชน หรือของภาคประชาชนก็ได โดยตองมี

พื้นฐานมาจากความเขาใจการยอมรับการมีสวนรวมของทกุภาคสวนอยางแทจริงดวย 

สันติวิธ ี  

 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จงึหมายถึง เปนการตัดสินใจหรือการกระทําที่ต้ังใจเพื่อใหเกิด 

“สุขภาวะ” แกสังคมนัน้ๆ โดย มุงสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีชีวิตทีม่ีสุขภาพดีมทีางเลือกและ

สามารถเขาถงึทางเลือกทีก่อใหเกิดสุขภาพที่ดีได ดังนัน้การที่จะทําใหกฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาวะ

ของประชาชน  มีการนาํไปใชใหไดเกดิผลดี ควรที่จะตองมีการนําหลักการของการสรางนโยบาย

สาธารณะมากอเกิดกฎหมาย ดังเชนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 เร่ืองหามสบูบุหร่ีใน

รานอาหารประเภทไมมีเครือ่งปรับอากาศ และสามารถจัดเขตสูบบุหร่ีได หากตองการยกระดบั

กฎหมายใหสามารถจัดเปนพื้นที่ปลอดบหุร่ีทัง้หมดก็ควรที่จะไดมีการทําประชาสังคมโดยหลักการของ

การกอเกิดนโยบายสาธารณะเสียกอน 

 
 ความสาํคัญของนโยบายสาธารณะ  

           พงคเทพ  สุธีรวุฒ ิ(2552) ไดกลาวถึงความสําคัญของนโยบายสาธารณะวา นโยบาย

สาธารณะ เปนแนวทางที่จะทําใหสังคมโดยรวมมีความสงบสุข ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา

เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถยีรภาพประชาชนมีภาวะที่เปนสุขอยูดีกินด ีนอกจากนีน้โยบายสาธารณะ

ยังมีความสาํคัญตอส่ิงเหลานี ้

  

  

 

                                                  
25 อางใน ปตพงษและอนุพงศ, (2543) นโยบายธารณะ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข, นนทบุรี 
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 ประการแรก ความสาํคัญตอผูที่มีสวนไดสวนเสยี(Stakeholder)  ไดแก   

 1) ความสาํคัญตอผูกําหนดนโยบาย ถารัฐบาลหรือองคกรใดก็ตาม สามารถนํานโยบายไป

ปฏิบัติใหประสบความสาํเร็จอยางมีประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ยิ่งจะ

ทําใหองคกรนัน้ไดรับการยอมรับและความนิยมจากสาธารณะอยางกวางขวาง    

 2) ความสาํคัญตอประชาชน นโยบายสาธารณะที่ดี ตองสอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรม 

และความตองการของสังคม   การนํานโยบายสาธารณะ ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธ ิ

ผลจะทาํใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีมีสุขภาวะ หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทางตรงกันขาม 

จะสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนยากจนดอยการศึกษาและคุณภาพชีวิตต่าํ 

 3) ความสาํคัญตอผูปฏิบัติงานเชน ขาราชการ พนักงาน หากมนีโยบายสาธารณะ ที่สามารถ   

แปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหการปฏบัิติงานเปนไปไดอยางสะดวก งายตอการบรรลุ

เปาหมาย ทัง้นี้เพราะนโยบายสาธารณะเหมือนเปนกรอบที่กําหนดกจิกรรมขององคกร   

ประการที่สอง ความสาํคัญตอกระบวนการ 

 นโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือ ในการบรหิารประเทศของรัฐบาลและองคกรหนวย 

งานในดานตาง ๆ  ไดแก 

 1.เปนเครื่องมอืสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 2.เปนเครื่องมอืในการตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.เปนเครื่องมอืในการแกไขปญหาที่สําคญัของประชาชน 

 4.เปนเครื่องมอืในการสรรคานิยมทางสงัคม สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม 

 5.เปนเครื่องมอืในการเสริมสรางความเปนธรรมในสงัคม 

 6.เปนเครื่องมอืในการเสริมสรางความเสมอภาคในโอกาสแกประชาชน 

 7.เปนเครื่องมอืในการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน 

 8.เปนเครื่องมอืในการกระจายความเจริญไปสูชนบท 

 9.เปนเครื่องมอืในการพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 10.เปนเครื่องมือในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

   

 ผูวิจัยมีความเห็นวาโยบายสาธารณะนอกจากจะเปนเครื่องมือของรัฐบาลทีน่ํามาใชเพื่อการ

รักษาความรักษาความมัน่คง ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  การรักษาผลประโยชนระหวาง

ประเทศ การสงเสริมการลงทุนและการจางงานการพฒันาระบบประชาธิปไตยใหมเีสถียรภาพมัน่คง

แลวนโยบายสาธารณะยังมบีทบาทสําคญัในฐานะที่เปนกระบวนการแหงการเรียนรูของสังคม  
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เปนกระบวนการสรางการมสีวนรวมของประชาชน ชี้ทิศทางของสังคมและเปนกระบวนการที่จะทาํให

ทราบถงึการใหคุณคาที่แตกตางกันในสังคม   

 
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

 โธมัส ดาย(Thomas Dye, 1981: 1)26 ไดระบุถึงกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะวาเปน

กิจกรรมทางการเมืองที่อาจสรุปข้ึนเปนขัน้ตอนใหญ ๆ 5 ข้ันตอน คือ  

 1. ข้ันระบุปญหาเปนขั้นตอนที่มกีารแสดงออกถงึความตองการตางๆ ที่เรียกรองการกระทาํ

ของรัฐบาล 

  2. ข้ันจัดทําขอเสนอนโยบาย เปนขั้นตอนที่มีการจัดระเบียบวาระเพื่อใหมีการอภิปรายกนั

อยางกวางขวางและจัดทําขอเสนอแผนงานเกีย่วกับแนวทางแกไขปญหา 

  3. ข้ันประกาศเปนนโยบายเปนขั้นตอนที่มกีารคัดเลือกขอเสนอนโยบาย เสริมสรางแรง

สนับสนนุทางการเมือง และประกาศใชนโยบาย 

  4.ข้ันดําเนินการตามนโยบาย เปนขั้นตอนของการจัดหนวยงานรับผิดชอบ จัดหาคาใชจาย 

หรือบริการที่จาํเปนให และทําการจัดเก็บภาษีอากร 

  5.ข้ันประเมนิผลในข้ันตอนนี้จะมกีารศึกษาแผนงานตาง ๆ รายงานผลที่เกิดขึ้นจากแผนงาน

เหลานั้นประเมินผลผลกระทบของโครงสรางทีม่ีตอสังคมทั้งที่เปนกลุมเปาหมาย และกลุมที่ไมเปน

เปาหมายดวย รวมตลอดถงึเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตอไป 

 กุลธน ธนาพงศธร(2548)27  อธิบายกระบวนการกําหนดนโยบายไววาประกอบไปดวย              

7 ข้ันตอน คือ  

  1. ข้ันการพิจารณาถงึปญหาตาง ๆ ที่ตองการแกไข กลาวคือ กอนที่จะมกีารกาํหนดนโยบาย

อยางใดอยางหนึง่ยอมจะตองมีการพิจารณาถึงปญหาที่จะตองแกไขโดยนโยบายนัน้แตเนื่องจาก   

ประเทศหนึ่งๆ ในขณะใดขณะหนึง่ยอมจะมีปญหาตางๆ อยูอยางมากมาย ดังนั้นในขั้นตอนนี้ผูกาํหนด

นโยบายจะตองทาํการคนควาและรวบรวมปญหาเหลานัน้ แลวตัดสินใจเลือกปญหาที่มีความสาํคัญ

รีบดวนที่สุดทีจ่ะตองแกไขโดยการกาํหนดเปนนโยบายตอไป 

  2. ข้ันเสนอความคิดริเร่ิม กลาวคือ เปนขัน้ของการเสนอแนะความคิดริเร่ิมตาง ๆ  ที่จะเปน

หนทางในการแกไขปญหาทีไ่ดรับการคัดเลือกแลววามคีวามสาํคัญรีบดวนที่สุดในการเสนอแนะ

                                                  
26 Dye Thomas R.  (1981) Understanding Public Policy. 4th ed. Englewood cliffs. N.J.:Prentice-Hall,. 
27 กุลธน ธนาพงศธร(2548) อางแลวในเลมเดียวกัน 
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ความคิดริเร่ิมนี้ ผูเสนออาจจะเสนอแนะหนทางเลือกแกไขไดหลายๆ วธิี และผูเสนอแนะความคิดริเร่ิม

อาจจะเปนบุคคลในฝายการเมือง ขาราชการประจํา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได 

  3. ข้ันการคนหา รวบรวมขาวสารขอมูลและปจจัยตางๆ เพื่อเปนหลักประกัน ไดวาความคิด

ริเร่ิมตางๆ ที่มผูีเสนอแนะขึน้นั้น เปนความคิดที่สามารถนําเอามาปฏิบัติได และสามารถแกไขปญหา

ดังกลาวไดสําเร็จตามเปาหมาย จึงตองมกีารประมวลรวมขาวสารขอมูลและปจจัยตาง ๆ ที่สังคมนั้น           

มีอยูหรือเปนอยูในขณะนัน้ ใหมากที่สุดและถูกตองตรงกบัความเปนจริงที่สุด 

  4. ข้ันการยกรางนโยบายเบือ้งตน เมื่อไดประมวลรวบรวมขาวสารและปจจัยตาง ๆ ซึ่งจะเปน

เครื่องตัดสินใจวา ความคิดริเร่ิมใดที่สามารถนาํมากําหนดเปนนโยบายและสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง

ไดภายหลัง 

  5. ข้ันการแกไขเปลี่ยนแปลงรางนโยบาย เมื่อไดดําเนินการยกรางนโยบายขั้นตนแลว กอนที่จะ

ไดกําหนดนโยบายอยางหนึง่อยางใดออกไปอยางเด็ดขาดผูกําหนดนโยบายควรจะไดรับฟงความ

คิดเห็น ทัศนคติและปฏิกิริยาจากประชาชน กลุมชนและองคกรตาง ๆเกี่ยวกบัรางนโยบายนั้นซึง่

ข้ันตอนนี้เทากับเปนการเปดโอกาสใหผูกาํหนดนโยบายมีเวลาสํารวจตรวจสอบประเมินผลและแกไข

เปลี่ยนแปลงนโยบายนั้นใหมีความถูกตองสมบูรณอยางแทจริงซึง่ทํากับเปนการกระทําใหกระบวนการ

กําหนดนโยบายมีความครอบคอบรัดกุมมากยิง่ขึ้น 

  6. ข้ันการกําหนดหรือวางนโยบาย หลงัจากที่ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในรางนโยบายเสร็จ

เรียบรอยแลว  ผูกําหนดนโยบายก็ดําเนนิการวางหรือกาํหนดนโยบายเปนขั้นสุดทายซึ่งเทากับวา

ภารกิจในการกําหนดนโยบายใกลส้ินสุดลงแลว 

  7. ข้ันการประกาศใชนโยบาย นโยบายที่ไดกําหนดขึ้นอยางเรียบรอยแลวนั้น จะยังไมมีผล

บังคับใชตราบเทาที่ยงัไดมีการประกาศใหประชาชนไดทราบโดยทัว่ถงึ ดังนัน้การประกาศใชนโยบาย

จึงเทากับเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการกําหนดนโยบาย และถือวาเปนขั้นตอนเริ่มตนของการ

นําเอานโยบายไปปฏิบัติ สวนวิธกีารประกาศใชนโยบายนั้น อาจเปนการประกาศในรัฐสภาซึ่งถือวา

เปนการแถลงนโยบายโดยผานตัวแทนของประชาชน (ในกรณีที่ประเทศนัน้มีสภานติิบัญญัติ)  หรืออาจ

ประกาศโดยตรงตอประชาชน หรือโดยผานสื่อมวลชนตาง ๆ ก็ไดเชน วิทย ุหนงัสือพมิพ หรือเอกสาร

ของทางราชการ เปนตน 

 สมพิศ สุขแสน (2550)28 เสนอวากระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะมี 3 ข้ันตอนใหญ ๆ

คือ 

                                                  
28  สมพิศ สุขแสน (2550)นโยบายสาธารณะ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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  1. การกอตัวของนโยบายสาธารณะ  การกอตัวของนโยบาย หรือการกอรูปนโยบาย  เปนการ

ระบุสภาพปญหาสาธารณะใหชัดเจนเสียกอนวาปญหานีเ้ปนปญหาของใคร ใครไดรับความเดือดรอน

บาง ถารัฐบาลไมเขาไปแกไขจะเกิดผลกระทบอยางไรตามมา ถารัฐบาลเขาไปแกไขใครจะไดรับ

ผลประโยชนและใครจะเสียผลประโยชน และใครควรจะเปนผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ใหบรรลุผลสําเร็จ การกอตัวของนโยบายจงึมิใช เพียงแตระบุปญหาสาธารณะเทานั้น  แตจะเกีย่วของ

สัมพันธกับการนํานโยบายไปปฏิบัติอีกดวย 

  2.  การเตรียมรางนโยบาย  ข้ันตอนนี้ประกอบดวย การวางขอกําหนดเกี่ยวกับจุดมุงหมายของ

นโยบาย การเสนอทางเลือกของนโยบาย และการจัดทาํรางนโยบาย 

  3.  การอนุมัติและประกาศเปนนโยบาย  ข้ันตอนนี้ประกอบดวย การคัดเลือกขอเสนอนโยบาย  

การสรางเสียงสนับสนนุทางการเมือง และการประกาศใชนโยบายสาธารณะ 

 สรุปไดวา ในการนําเสนอกระบวนการกาํหนดนโยบายสาธารณะ ตางก็มีความคิดเห็นที่

คลายคลึงและแตกตางกนั คือ ธอมัส ดาย เสนอวากระบวนการกาํหนดนโยบายครอบคลุมถึงการนํา

นโยบายไปปฏิบัติและประเมินผล แตกุลธน ธนาพงศธร และสมพิศ สุขแสน เสนอวากระบวนการ

กําหนดนโยบายสาธารณะจะสิ้นสุดลงในขั้นตอนการอนุมัติ และประกาศใชนโยบาย  

  
 ปจจัยทีไ่ดมาซ่ึงนโยบายสาธารณะที่ดี          

 พงศเทพ  สุธีรวุฒ ิ29    ไดกลาวถึง ปจจัยที่มผีลตอการไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะที่ดี ไวดังนี ้

 1. การกําหนดและการใหความสําคัญของจุดหมาย เปาหมาย ของนโยบายสาธารณะ ผูที่มี

สวนเกี่ยวของจะตองมีความชัดเจนและมจีุดยืนที่หนักแนน 

 2. กระบวนการคิดจะตองเริ่มจากมมุมองที่เหน็วานโยบาย เปนทั้ง ”กระบวนการ” มิใชเพียงแค 

“คําประกาศเชิงนโยบาย” 

  3. กระบวนการนโยบายสาธารณะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องการติดตามในเรื่องนโยบาย

สาธารณะในแตละดาน จึงเปนพนัธะกจิทีต่องการการเรียนรูและการสั่งสมความรูและประสบการณ

ความสืบเนื่องเปนเวลายาวนาน   

 4. กระบวนการนโยบายสาธารณะจะเกิดขึน้ควบคูกับการมีสวนรวม และการเคลื่อน ไหวของ

องคกรที่มีอยูในสังคมเสมอ การมีสวนรวมของประชาชนจะทาํใหทราบถึงการใหคุณคา (หรือการให

ความสาํคัญ) ที่แตกตางกันในสังคม การนาํเสนอขอมูลหลักฐานที่อาจจะยังไมเปนทีรั่บทราบกนัใน

                                                  
29 พงศเทพ  สุธีรวุฒิ (2552)นโยบายสาธารณะ http://gotoknow.org/blog สืบคนเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2552 
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สังคมและอาจนําไปสูการระดมทรัพยากรรวมกนัในสงัคมการมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะควรเปนไปในลักษณะที่ตอเนื่อง ตามธรรมชาตขิองกระบวนการนโยบายสาธารณะ แตอาจมี

การแบงบทบาทการทาํหนาที่นาํของผูมีสวนเกี่ยวของตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลา  

 5. การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะควรมีผูที่มีสวนเกีย่วของ (Stake 

holder) ดังตอไปนี้  

  5.1 ฝายการเมือง ทั้งจากสวนกลาง  สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เชน นักการเมือง 

สส. สว. สท. อบจ. อบต. เทศบาล  เปนตน 

    5.2 ฝายปฏิบัติงานตามนโยบาย เชน ขาราชการ พนักงาน ของ องคกร หนวยงาน

ภาครัฐ 

·    5.3 ผูแทนองคกรอิสระเชนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน  

    5.4 ภาคเอกชน เชน ผูประกอบการธุรกจิเอกชน  สมาคม ชมรมทางธุรกิจ หอการคา 

เปนตน 

    5.4 นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลยั จากสถาบันจดัการงานวิจัยตางๆ 

    5.5  ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากนโยบายทั้งโดยตรงและโดยออม 

    5.6 องคกรพัฒนาเอกชน องคกรสาธารณะประโยชน 

    5.7  ส่ือมวลชน 

 
 ความสาํเร็จของนโยบายสาธารณะ 

 พงศเทพ  สุธีรวุฒ ิ(2552) ไดกลาวถึง ความสําเร็จของนโยบายสาธารณะวา โดยทัว่ไปมักมอง

ในมิติของกระบวนการนาํนโยบายสาธารณะไปใช ซึ่งความสาํเร็จในสวนนี้จะขึ้นอยูกับปจจัยสาํคัญ

หลายประการ ไดแก 

 ประการแรก    เปนนโยบายสาธารณะ ที่เกิดจากกระบวนการทางปญญา กระบวนการทาง

สังคมและกระบวนการทางศลีธรรม 

 ประการที่สอง  เปนนโยบายสาธารณะ ที่มเีปาประสงคหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน และ                    

มีแผนปฏิบัติการสอดคลองกนั 

 ประการที่สาม ตองมหีนวยงานรับผิดชอบการนาํนโยบายไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประการที่ส่ี  ตองมีงบประมาณสนับสนนุการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเหมาะสม 
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 ประการทีห่า  ตองไดรับการสนับสนนุจากประชาชน และมีสวนรวมของประชาชน 

 ประการทีห่ก  ตองมีการประเมินผลนําไปสูการปรับเปลี่ยนนโยบายและถามองความ 

สําเร็จในมิติของผลที่เกิดจากกระบวนการนํานโยบายสาธารณะไปใช อาจจะตองมองถึง ผลลัพธ ผลที่

ตามมา และผลกระทบที่เกิดขึ้นทัง้ดานบวกและดานลบ   มองถึงกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสังคมที่

ยั่งยนืและมีความตอเนื่อง 

    ดังนัน้การดําเนินการบังคับใช พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีพ.ศ. 2535 ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับที ่ 18 เร่ืองการจัดรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศปลอดบุหร่ี ซึ่ง

หากจะใหไดผลดีผูวิจัยเห็นวานาจะตองใชกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะผานขั้นตอนของการทํา

ประชาพิจารณ หรือการทาํประชาสงัคม นาจะทําใหผูที่มีสวนเกีย่วของทุกภาคสวน(stake holder)     

มีสวนไดรวมคดิ  รวมสังเคราะหปญหา รวมรับรูปญหาและหาทางแกไขรวมกันตลอดจนรวมตดิตาม 

ขอนโยบายทีป่ระกาศเปนนโยบายสาธารณรวมกันแมในทางกฎหมายอาจจะยังไมไดบังคับใช

ครอบคลุม 

 
3. พระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบหุรี่ พ.ศ.2535 

 ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  ไดประกาศ

ไวดังนี ้

 1. ยอมรับในทางการแพทยวา ควันบหุร่ีเปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบที่อยู

ใกลเคียง 

2. อาจทําใหเกิดมะเร็งปอดและอวยัวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

3. ควนับุหร่ีทาํใหเกิดโรคบางโรค เชน หอบ หืด หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน 

4. ผูไมสูบบุหร่ีตองสูดควันบุหร่ีซึ่งผูอ่ืนสบูเขาไป เปนผลเสียแกสุขภาพของ ผูนั้นเชนเดียวกับ 

ผูสูบ โดยเฉพาะอยางยิง่กรณีที่ผูสูดควันบุหร่ีเปนเดก็ 

5. สมควรคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีมิใหตองรับควนับุหร่ีในสถานที่สาธารณะ 

6. โดยการหามสูบบุหร่ีในบางสถานที ่หรือการจัดเขตใหผูสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ 
 
เมื่อพิจารณารายระเอียดของกฎหมายสามารถสรุปโดยยอถึงวัตถุประสงคดังนี ้
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กลุมผูดําเนนิการ หมายถึง เจาของ ผูจัดการ ผูควบคุมหรือผูที่รับผิดชอบดําเนนิงานของ 

สถานที่สาธารณะ 

มาตรา 5 : เมือ่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 แลว ใหผูดําเนนิการมีหนาที ่

(1) จัดใหสวนหนึง่สวนใดหรอืทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสบูบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 

: หากมีการฝาฝนปรับมีโทษปรับไมเกิน  20,000 บาท (ม.11) 

(2) จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ ลักษณะและมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด : หากมกีารฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท (ม.11) 

(3) จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรี

กําหนด : หากมีการฝาฝนมีโทษปรับไมเกนิ 2,000 บาท (ม.11) 

กลุมประชาชน 

มาตรา 6  : หามมิใหผูใดสบูบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

มาตรา 12 : ผูใดฝาฝนมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับไมเกิน   2,000.   บาท   

 
สถานทีส่าธารณะที่กาํหนดใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี ่

ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับ 17 และ ฉบับ 18 

 ไดกําหนดสถานที่ปลอดบุหร่ี 100% และบางประเภทจดัเขตสูบบุหร่ีไดดังนี ้

 1. เขตปลอดบุหร่ี 100% มี  21 ประเภท 

2. เขตปลอดบุหร่ีเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ มี 6 ประเภท 

     3. เขตปลอดบุหร่ี แตมีขอยกเวน 13 ประเภท 

 1.เขตปลอดบุหร่ี 100% 

  1. ยานพาหนะโดยสารประจํา/โดยสารรับจาง 

2. รถรับสงนักเรียน/นกัศึกษา                    

3. ยานพาหนะของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานอื่นของรัฐ                                  

4. ที่พักผูโดยสารทุกประเภท 

5. ลิฟตโดยสาร 

6. ตูโทรศัพทสาธารณะหรือบริเวณที่ใหบริการโทรศพัทสาธารณะ 

7. โรงมหรสพ 

8. หองสมุด 

9. มินิมารท, รานตัดผม, รานตัดเสื้อ, สถานเสริมความงาม 
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10. หางสรรพสินคา ศูนยการคาที่ติดเครื่องปรับอากาศ 

11. ศาสนสถานในสวนที่ประกอบศาสนกิจ 

12. สถานพยาบาล 

13. สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

14. อาคาร สปาเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อสุขภาพ/เสริมสวย 

 15. อาคารอบความรอน อบไอน้ํา อบสมนุไพร 

16. อาคารออกกําลงักายในรม กีฬาในรม ยกเวน   สนุกเกอรหรือบิลเลยีด 

17. อาคารอฒัจันทรดูกีฬาหรือการแสดง 

18. สนามเด็กเลน 

19. สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวยัเรียน 

20. โรงเรียน/สถานศกึษา/สถาบนัการศึกษาต่ํากวา อุดมศึกษา 

21. ศาสนสถาน หรือสถานประกอบศาสนกิจเฉพาะบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ 

 

 2.เขตปลอดบุหร่ีเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ  ม ี6 ประเภท  

1. สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภณัฑสถาน หรือหอศิลป 

2. หางสรรพสนิคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ 

3. รานตัดผม / ตัดเสื้อ/สถานเสริมความงาม 

4. สถานที่บริการคอมพวิเตอร อินเทอรเนต็ ตูเกมสหรือตูคาราเกะ 

5. บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุดคอนโดมิเนียม  

    คอรท หรืออาพารทเมนต 

     6. สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานทีจ่ัด เลี้ยง 

   ทั้งหมด 

 3. เขตปลอดบุหร่ีทัง้หมดยกเวน หองพกัสวนตัว  หรือหองทํางานสวนตัว  

 บริเวณทีจ่ัดไวเปนเขตสูบบุหร่ี (13 ประเภท) 

  1. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

2. สถานที่ทาํงานของเอกชน เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ   

3. สถานีขนสงรถโดยสารทกุประเภท ทาอากาศยานทาเรือโดยสาร 

4. สถานบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือแกสเชือ้เพลิง 

5. มหาวิทยาลัยสถานศึกษาสถาบนัการศึกษาตั้งแตอุดมศึกษาขึ้นไป 
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6. อุทยานหรอืศูนยการเรียนรู สอนฝกอาชีพ สถานกวดวิชา สอนภาษา สอนดนตรี – 

ขับรอง สอนการแสดง/ศิลปะ/กฬีา/ศิลปะปองกนัตัวและอื่นๆ 

7. ธนาคาร สถาบนัการเงิน 

8.  ศาสนสถานหรือสถานทีป่ระกอบศาสนกิจในสวนอืน่ทัง้หมด 

9. สถานที่ออกกําลงักายกลางแจงหรืสนามกีฬา   

10. สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนพฤกษศาสตร 

11.  โรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลทัง้คนและสัตว(คางคืน) 

12. สถานที่ในขอเขตปลอดบุหร่ีในสวนอืน่ทัง้หมดที่ไมมีระบบปรับอากาศ 

     (6 ประเภท) 

           1.  สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภณัฑสถาน หรือหอศิลป 

          2. หางสรรพสนิคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ 

           3.  รานตัดผม/ตัดเสื้อ/สถานเสริมความงาม 

         4. สถานที่บริการคอมพวิเตอร อินเทอรเนต็ ตูเกมสหรือตูคาราเกะ 

          5. บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด 

    คอนโดมเินยีมคอรท หรืออาพารทเมนต 

           6. สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม หรือสถานทีจ่ัด 

    เลี้ยงทัง้หมด 

13. ตลาด (จดัเปนประจํา ชั่วคราว หรือตามวนัทีก่ําหนด) 

4. แนวทางการจัดรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศใหปลอดบุหรี่  
   ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่18 

สภาพและลกัษณะของเขตปลอดบุหรี ่
1. ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี 

2. ไมมีการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

3. ไมมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสบูบุหร่ี เชน ที่เขี่ยบุหร่ี 
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        หลักเกณฑและวธิกีารในการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ (การติดสต๊ิกเกอร) 
 

                 
 

 (1)  ลักษณะและการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี ณ สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี 
ประเภทกลางแจง 

 เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี... แสดงไว ณ บริเวณ ดังตอไปนี ้

   ทางเขาทุกชองทาง ชองทางละ 1 เครื่องหมาย 

 บริเวณภายในซึ่งเหน็เดนชัด อยางนอย 1 เครื่องหมาย 

(2) ลักษณะและการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี ณ สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  
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ประเภทที่เปนตัวอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืน  
 ใหเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี...   

 แสดงไว ณ บริเวณทางเขาทกุชองทางของตัวอาคารหรือส่ิงกอสรางอื่นที่ประกอบเปน

สถานทีน่ั้น ชองทางละ 1 เครือ่งหมาย  

 (3)   ลักษณะและการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี ณ สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี 

ประเภทที่อยูภายในตวัอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืน หรือภายในยานพาหนะ 

         ใหแสดงเครื่องหมาย ณ บริเวณ ดังตอไปนี ้

  ทางเขาทุกชองทาง โดยใหเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีมีลักษณะเปน วงกลมพืน้สีขาว 

 มีขอบสีแดงหนาไมตํ่ากวา 1 เซนติเมตร ซึ่งมีเสนผาศนูยกลางยาวไมตํ่ากวา 10 เซนติเมตร  

 บริเวณภายในซึ่งเหน็เดนชัด อยางนอย 1 เครื่องหมาย โดยใหเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี

มีลักษณะเปน วงกลมพื้นสีขาวมีขอบสีแดงหนาไมตํ่ากวา 0.5 เซนติเมตร ซึ่งมี

เสนผาศนูยกลางยาวไมตํ่ากวา 5 เซนติเมตร 

 (4)  ลักษณะและการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี ณ สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี 
ประเภทที่เปนยานพาหนะขนสงผูโดยสาร 

 ใหเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีมีลักษณะเปน วงกลมพืน้สีขาวมีขอบสีแดงหนาไมตํ่ากวา 

0.5 เซนติเมตร ซึ่งมีเสนผาศนูยกลางยาวไมตํ่ากวา 5 เซนติเมตร  แสดงไว ณ บริเวณ

ภายในยานพาหนะ อยางนอย 1 เครื่องหมาย   

 กรณีมีหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ กําหนดลักษณะและการแสดงเครื่องหมายเขต

ปลอดบุหร่ี ซึ่งตองแสดงไวภายในยานพาหนะเปนการเฉพาะแตกตางไปจากหลักเกณฑใน

ประกาศฉบับนี้ ใหผูดําเนินการไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี ้

ขอ 4.  เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีตาม ขอ 3 (1) ถึง (4) ที่กาํหนดใหมขีอความ“หามสูบบุหร่ี ฝาฝนมี

โทษปรับ 2,000 บาท” อยูดวย ผูดําเนินการอาจจัดใหมขีอความที่มคีวามหมายทํานองเดียวกัน 

เปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น แสดงไว ณ สถานที่สาธารณะที่เปนสถานที่ใหบริการชาวตางชาติ 

ก็ได  

          เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีตาม ขอ 3 (1) ถึง (4) ผูดําเนนิการ อาจจัดแสดงเปนปายถาวร 

ปายแขวน ปายต้ังโตะหรอืปายสต๊ิกเกอรก็ได ตามความเหมาะสมของสถานที ่
สภาพและลกัษณะของเขตสูบบุหรี ่

 1.ไมอยูบริเวณทางเขาออก 

2.ไมอยูในบริเวณที่กอความเดือดรอนรําคาญผูที่อยูขางเคียง 

3.ไมมองเห็นไดชัดเจน 
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        สรปุสาระสําคัญของประกาศของกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่18 

ประกาศฯ ฉบับนี้ได ยกเลิก ขอยกเวน ที่เดิมใหรานจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและ

เครื่องดื่ม กับสถานทีท่ํางานเอกชน ที่มีระบบปรับอากาศและจดทะเบียนเปนสถานบริการ 

(ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509) สามารถอนุญาตใหผูใชบริการ สูบบุหร่ีได ภายในสถาน

บริการเหลานัน้ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่17) พ.ศ. 2550)  

ดังนัน้เมื่อประกาศฯ ฉบับนีม้ีผลบังคับจะทําให  

 • รานจาํหนายอาหารหรือเครื่องดื่มเฉพาะบริเวณทีม่ีระบบปรับอากาศ (รวมถึง ผับ บาร และ

สถานบริการอืน่ๆ) จะเปนเขตปลอดบุหร่ีประเภทที ่1 คือ ปลอดบุหร่ีรอยเปอรเซ็นต โดยไมมีขอยกเวน  

• สวนรานจาํหนายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับอากาศ กับสถานทีท่ํางานของ

เอกชนบริเวณที่มีระบบปรับอากาศทั้งหมด ก็จะตองเปนเขตปลอดบุหร่ีเชนเดยีวกนั แตสามารถจัดเขต

สูบบุหร่ีใหกับผูใชบริการได เหมือนทีท่าอากาศยาน หรือในสถานที่ราชการ (ซึ่งการจดัเขตสูบบุหร่ีก็

จะตองเปนไปตามหลกัเกณฑในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2540)  

 

นอกจากนี ้ประกาศฉบับนี้ยงัไดเพิ่มสถานที่สาธารณะแหงใหมทีป่ระกาศกําหนดใหเปน 

เขตปลอดบุหร่ี คือ “ตลาด” หรือ “สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุม เพื่อจัดแสดง/ จําหนาย           

หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการ ซึ่งจัดเปนประจําหรือเปนชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนด” ซึ่งถูก

กําหนด 
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ใหเปนเขตปลอดบุหร่ีประเภทที ่2 คือ ประเภทที่สามารถจัดเขตสูบบุหร่ีใหกับผูใชบริการได 

(เชนเดียวกับรานจาํหนายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับอากาศ หรือสถานที่ราชการ)  

โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวนัที ่11 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป 

 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 จาการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนกรุงเทพมหานครโดยศูนยวิจัยกสิกร พบวากฎหมาย   

หามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะไมสงผลตอผูที่สูบบุหร่ี กลาวคือรอยละ 35.1 ยังคงสูบบุหร่ีเนื่องจากขาด

ความเขมงวดของเจาหนาที่ กําลังตรวจจับของเจาหนาที่ไมเพียงพอ และบทลงโทษไมหนัก  และเหน็วา

การกําหนดพื้นที่เขตปลอดบุหร่ีเพิ่มข้ึน การทําใหกฎหมายจัดเขตปลอดบุหร่ีมีผลบังคับเขมงวดมากขึ้น 

มีผลตอการเลิกสูบบุหร่ีรอยละ 15.0 และรอยละ16.6 ตามลําดับ เชนเดียวกับการศึกษาของเอแบค

โพลล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 ที่พบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ชลบุรี เชียงใหม  

สงขลา และนครราชสีมา เคยพบผูสูบบุหร่ีในที่สาธารณะตาง ๆ  เชน ที่หองสุขารอยละ78.7 สถานที่

ราชการรอยละ 63.2 ตูโทรศัพทสาธารณะ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังเห็นวาบรรยากาศในรานดีข้ึน

รอยละ 75.10  ผูที่สูบบุหร่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย รอยละ 21.4และยังเคยสูบบุหร่ีใน

รานอาหารที่มีระบบปรับอากาศ รอยละ 39.130 - 31 

 กิตติพงษ  สุคุณณี และคณะ(2547)32 ศึกษาความรูและทศันคติของพนกังานเจาหนาที่ตอ 

การปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  2535  ซึ่งเปนการศึกษาเชิงสํารวจ  
(Survey  Research)  โดยการสุมตัวอยางแบบโดยเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จากกลุม
ตัวอยางพนักงานเจาหนาที่ตาม  พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพของไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  2535  ในพื้นที่
สาธารณสุขเขต  2  จํานวน  515  คน  โดยใชแบบสอบถามตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน  2547  การ
วิเคราะหขอมูลใชแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Chi – square  test  
และ  Correlation  ผลการศึกษาพบวา  ลักษณะทั่วไปของพนักงานเจาหนาที่  สวนใหญเปนเพศหญิง  
คิดเปนรอยละ  55.7  อายุสวนมากอยูระหวาง  31 – 40  ป  รอยละ  41.2  โดยมีอายุเฉลี่ย  38.9  ป  
การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรีรอยละ  66.0  มีสถานภาพสมรส คู  รอยละ  70.9  เคยไดรับขอมูล

                                                  
30  ศูนยวิจัยกสิกร (2551)(อางแลวในเลมเดียวกัน) 
31  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ, (อางแลวในเลมเดียวกัน,ธันวาคม 2548) 
32 กิตติพงษ  สุคุณณี และคณะ(2547)การศึกษาความรูและทัศนคตขิองพนักงานเจาหนาทีต่อการปฏิบัติตาม     
        พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  พ.ศ.ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จงัหวัด  
         สระบุรี  http://thaiantitobacco.com/th สืบคนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 
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ขาวสาร    รอยละ  96.5  โดยไดรับจากหนังสือพิมพ  วารสาร  เอกสารวิชาการสูงสุดรอยละ  77.9  
และสวนใหญยังไมมีบัตรพนักงานเจาหนาที่  รอยละ  58.1  ในดานความรูตาม  พ.ร.บ.  คุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ. 2535  สวนใหูอยูในเกณฑตองปรับปรุงคือปานกลางและนอยรอยละ  
61.0  ในดานทัศนคติของพนักงานเจาหนาที่   สวนใหญมีทัศนคติระดับดีมากรอยละ  89.5  และใน
ดานการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  สวนใหญอยูในเกณฑตองปรับปรุงคือ
ปานกลางและนอยถึงรอยละ  80.8  และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธตอการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พบวา  ทัศนคติของพนักงานเจาหนาที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติ
ตาม  พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  พ.ศ.  2535  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P < 0.05) 

  ขอเสนอแนะในดานทัศนคติ  ควรสรางความตระหนักแกพนักงานเจาหนาที่  โดยเฉพาะการ
เผยแพรความรูตาม  พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีแกประชาชนทั่วไป  และเจาของหรือ
ผูดําเนินการสถานที่สาธารณะ  ตลอดจนโครงสรางสรางทีมงานปฏิบัติการตามกฎหมายในรูปของ
คณะกรรมการอยางชัดเจน  ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  พรอมทั้งควรมีการจัดการอบรมให
ความรูแกพนักงานเจาหนาที่  ในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย  โดยเฉพาะในเรื่องสถานที่สาธารณะ
ปลอดบุหร่ี  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  10  และ  13  พ.ศ.  2545  และ  2546  รวมทั้ง
ในสวนของบทลงโทษ  ในเรื่องของผูดําเนินการไมจัดสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ
ใชเปนเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี  และในเรื่องการขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่  สวนในดานการปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  ควรเรงดําเนินการจัด
ทีมงานดําเนินงานตามกฎหมายพรอมปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อพบความผิดและควรดําเนินการสํารวจ
สถานที่สาธารณะ  พรอมทั้งประชาสัมพันธใหความรูดานกฎหมายตักเตือนผูกระทําผิด  กอนที่จะ
ดําเนินการอยางเข็มงวดตอไป 

 ฉันชาย  สิทธิพันธุ (2550)33  ไดศึกษาผลกระทบจาการสูบบุหร่ีในสตรี โดยใชผลการสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาผูหญิงไทยมีอัตราการสูบบุหร่ีที่ตํ่ากวาผูชายไทยคือ (รอยละ 2.1 

ของผูหญิงและรอยละ 37.2 ของผูชาย)  และพบวาแนวโนมที่ผูหญิงไทยจะสูบบุหร่ีมากขึ้นในอนาคต

เนื่องจากผูหญิงเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของบริษัทบุหร่ีที่พยายามจะใชกลยุทธในการเพิ่มปริมาณ

การสูบบุหร่ีในเพศหญิง และนอกจากนี้ผูหญิงยังมีโอกาสไดรับผลกระทบจากควันบุหร่ีมือสอง 

โดยเฉพาะจากที่บานในครอบครัวที่มีสมาชิกอื่นสูบบุหร่ี จากที่ทํางานหรือในส่ิงแวดลอมโดยทั่วไป

เยาวชนหญิงที่มีแมหรือพี่สาวสูบบุหร่ีจะมีโอกาสที่จะสูบบุหร่ีสูงกวาการที่มีพอสูบบุหร่ีเนื่องจาก

เยาวชนมักไดรับอิทธิพลอยางสูงจากบิดามารดาและเพื่อน และในเยาวชนที่สูบบุหร่ีจะพบวามี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ มากขึ้น เชน การดื่มเหลา การใชยาเสพติดชนิดอื่นๆ การเที่ยว

                                                  
33 ฉันชาย  สิทธิพันธุ(2550) จดหมายขาว “สรางสุข” ปที่ 4 ฉบับที่ 71 สิงหาคม 2550 ,คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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กลางคืน นอกจากนี้ในเวบไซดของบริษัทฟลิปมอริส ยังไดเขียนบทความการเห็นแยงการบังคับใช

กฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 17และฉบับที่ 18 ที่ใหสถานที่สาธารณะโลงแจงซึ่งนาจะ

หมายถึงรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศและที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหร่ี   โดยบทความมี

ประเด็นนาสนใจดังนี้  “ขอจํากัด และทัศนคติของสังคมที่มีตอการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะจะมีความ

แตกตางกันอยางมากทั่วโลกบางแหงแทบจะไมจํากัดการสูบบุหร่ีเลยบางแหงมีขอจํากัดเกี่ยวกับ

สถานที่ที่ผูใหญจะสามารถสูบบุหร่ีได เราเชื่อมั่นอยางยิ่งวาควรอนุญาตใหสูบบุหร่ี ในสถานที่โลงแจง 

(ยกเวนในกรณีพิเศษจริงๆเชนพื้นที่กลางแจงที่ออกแบบไวสําหรับเด็กโดยเฉพาะ)”    ยอมหมายความ

วาประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 17 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ฉบับที่ 18 (2549) 

นาจะสงผลตอการสูบบุหร่ีลดลง บริษัทบุหร่ียักษใหญจึงใหความสนใจเขียนบทความนี้ไวในเว็บไซด

ดังกลาว34
 

เนาวรัตน  เจริญคา และคณะ(2548)35 ไดศึกษาปจจยัที่เกี่ยวของกบั การติดบุหร่ีของวัยรุน

หญิงไทย ซึ่งขอมูลไดมาจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในปพ.ศ. 2540 โดยกระทรวง

สาธารณสุข จาํนวน 16 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ขนาดตัวอยาง แบงเปน อายุระหวาง 15-17 ป 

จําแนกเปนเพศชาย จาํนวน 510 คน เพศหญิงจาํนวน 1,862  คน และอายุระหวาง 20-24 ป จาํแนก

เปนเพศชาย จํานวน 529 คน เพศหญิง จํานวน 2,533 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมอายุระหวาง      

15-17 ป ที่สูบบุหร่ีเปนประจําทัง้เพศชายและเพศหญงิ(รอยละ 0.7)สวนใหญไมไดศึกษาตอ ในขณะที่

เพศหญงิอาศยัอยูในเมือง เพศชายอาศัยอยูในเขตชนบท มักประกอบอาชีพในโรงงานหรือไมมงีานทํา 

เชนเดียวกับกลุมอาย ุ 20-24 ป ที่เปนเพศหญิงจะสูบบุหร่ีเปนประจาํรอยละ 2.0 อาศัยอยูในเขตเมือง 

มาจากครอบครวัที่ยากจน ประกอบอาชพีภาคการเกษตร นอกจากนีเ้นาวรัตน เจริญคายังวิเคราะหวา

การสูบบุหร่ีของวัยรุนหญงิมีความสมัพนัธกับความยากจนและโอกาสการสูบบุหร่ีประจําเมื่อโตขึ้นหาก

อาศัยอยูรวมกบัมารดาและพี่สาวที่สูบบุหร่ีสวนเยาวชนชายจะมีโอกาสเปนผูสูบบุหร่ีเปนประจําเมื่อโต

ข้ึนมักไมไดศึกษาตอ จะทํางานอยูในโรงงานหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เยาวชนเหลานีม้ักจับกลุมสูบบุหร่ี

และดื่มสุรากบัเพื่อนเพราะเขามักรูสึกถกูทอดทิง้ และจากการสนทนากลุมกับวัยรุนหญิงทัง้ที่สูบบุหร่ี

และไมสูบบุหร่ีในการศึกษาเรื่อง”ทําไมวัยรุนหญิงจึงสูบบุหร่ี” มเีหตผุลที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก 

อิทธิพลของกลุมเพื่อนที่สูบบุหร่ี เชนการเที่ยวกลางคืน การอยูรวมกบักลุมเพื่อน บุคคลใกลชิดทั้งใน

                                                  

34 บทความ  Smoking &Health ใน  www.philipmorrisinternational.com,สืบคนวันที่ 10 พ.ย.2551 

35 เนาวรัตน  เจริญคา นิภาพรรณ กังสกุลนิติและคณะ(2548) อางแลวในเลมเดียวกัน หนา 55-65 
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ครอบครัวและเพื่อนวามีการสูบบุหร่ีในสถานที่นัน้ๆหรือไมและอิทธพิลของความตองการทดลอง ยากรู 

วาสูบแลวจะเปนอยางไร ควนับุหร่ีออกจากจมูกไดอยางไร  

นอกจากนี ้ เนาวรัตน เจริญคาและคณะ ยงัวิเคราะหถงึโรคและพษิภัยที่เกิดจากควันบหุร่ี             

มือสอง(Secondhand smoke) พบวาสํานักงานคุมครองส่ิงแวดลอมรัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา 

องคการอนามยัโลก  และองคกรทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆไดศึกษาควันบุหร่ีมือสอง พบวาประกอบดวย

สารเคมี มากกวา 4,000 ชนิดและเปนสารกอมะเร็ง การไดรับควันบุหร่ีโดยที่ไมไดสูบเองจะขึ้นอยูกับ

จํานวนบหุร่ีทีม่ีการสูบในหองนัน้ ระยะเวลาที่อยูในหองเดียวกัน และขนาดของหองและการถายเท

อากาศของหองนัน้ อันตรายตอสุขภาพที่พบเบื้องตนไดแกการระคายเคืองตา จมกู คอและปอด ทําให

เกิดอาการไอ จาม โดยเฉพาะเด็ก จะทําใหเปนโรคหอบหืดเพิ่มเปน 2 เทา  นอกจากนี้ การสูบบุหร่ีของ

ผูปกครองทาํใหเด็กเลียนแบบเมื่อโตขึ้นมากกวาครอบครัวที่ไมสูบบุหร่ี เชนเดียวกับการศึกษางานวิจัย

ของฮองกงที่ศึกษาในกลุมผูที่ถงึแกกรรมจาํนวน 5,610 ราย ผูใหขอมูลเปนคูสมรสของผูที่ถงึแกกรรม  

พบวาการสูดดมควันบหุร่ีมคีวามสัมพันธกับอัตราตายจากโรคมะเรง็ปอด โรคหัวใจและโรคเสนเลือดใน

สมองตีบตันและผูไมสูบบุหร่ีเสียชีวิตจาการสูดดมควันบุหร่ีมือสองปละ1,324รายในขณะทีห่รัฐอเมริกา 

ไดตรวจวัดอนุภาคฝุนจากอากาศในบารและรานอาหารใน 7 เมืองใหญสหรัฐอเมริกา โดย 3 เมอืง มี

กฎหมายปลอดบุหร่ีในรานอาหาร เทียบกบัเมืองที่ไมมีกฎหมาย4 เมือง ผลการศึกษาพบวา รานอาหาร

และบารในเมอืงที่มกีฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่ประกอบการพบปริมาณมลพิษในอากาศต่ํากวา

รานอาหารในเมืองที่ไมมกีฎหมาย รอยละ 82  

สํานักเอแบคโพลล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(2546)36 ไดสํารวจความคิดเห็นของเจาของสถาน

ประกอบการและพนักงาน และประชาชนที่ใชบริการในสถานบันเทิงพบวาประชาชนทั่วไปเห็นดวยตอ

การออกกฎหมายใหสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี รอยละ 56.9 พนักงานเห็นดวยรอยละ 40.2 และเจาของ

กิจการเห็นดวยรอยละ 45.9 ในขณะเดียวกันไดสํารวจสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูใชบริการ

รานอาหารเกี่ยวกับผลของการดําเนินมาตรการประกาศเขตปลอดบุหร่ีในรานอาหารที่มีระบบปรับ

อากาศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545  ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เชียงใหม  นครราชสีมาและสงขลา ขนาดกลุมตัวอยาง 1,625 ราย   พบวากลุมตัวอยางรอยละ67.0 

ยากเขาไปใชบริการรานอาหารมากขึ้น และสําหรับผูสูบบุหร่ีเห็นวาไมเปนปญหาในการเขาไปใชบริการ

รอยละ 63.5 และผูที่สูบบุหร่ีในรานอาหารเคยถูกพนักงานตักเตือนรอยละ21.5 อยางไรก็ตามผูสูบบุหร่ี

                                                  
36 สํานักเอแบคโพลล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(2546), สํารวจความคิดเห็นของเจาของสถานประกอบการและพนักงาน และ 

        ประชาชนที่ใชบริการในสถานบันเทิงตอการออกกฎหมายใหสถานบันเทิงปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

          กรุงเทพมหานคร 
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ก็สนับสนุนมาตรการทางกฎหมายเขตปลอดบุหร่ีในรานอาหาร รอยละ86.9 ทั้งนี้ยังเห็นวาการที่ไม

มั่นใจวากฎหมายจะสามารถดําเนินการบังคับใชไดผลเนื่องจาก ลูกคาและเจาของรานไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย  เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมจริงจังมีการเลือกปฏิบัติรอยละ 23.4 , 22.8 และ16.3ตามลําดับ 

 รุงทิวา  มโนวชิรสรรค (2548)37 ไดศึกษาผลการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับบุหร่ีในสถานที่ 5

ประเภทไดแก สถานศึกษา หางสรรพสินคา รานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ สถานบริการสาธารณสุข

และสวนราชการ จังหวัดพิจิตร พบวา การรับรูวามีกฎหมายฯ บังคับใชผานรายการโทรทัศน รอยละ 78  

สถานที่ทั้ง 5แหงมีการจัดพื้นที่ปลอดบุหร่ีได 100% รอยละ 37.2   กลุมตัวอยางไมสูบบุหร่ีรอยละ 78.3 

เห็นดวยกับการมี พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี รอยละ 25.5 และรูสึกเฉยๆกับการมี พ.ร.บ.ฯ 

รอยละ 58.9 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุมครองสุขภาพฯมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.และการรับรูเกี่ยวกับกฎหมายและผูบริการหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 

0.05 

Andrea Elliot (2004)38พบวา หลังจากมีกฎหมายรานอาหารปลอดบุหร่ีในนครนิวยอรก 

สหรัฐอเมริกา พบวามลภาวะทางอากาศของบารและในรานอาหาร ลดลง 1 ใน 6 บารและรานอาหารมี

การจางงานเพิ่มข้ึน Dr.Thomas R.Frieden ผูอํานวยการสาํนกัอนามยัและสาํนักพัฒนาเศรษฐกิจ 

นครนิวยอรก ใหสัมภาษณกบันิตยสารไทมวา” กลาที่จะรับรองสถานที่มีสุขอนามัย นาอยู นาดื่มกนิ หา

ไดใรนครนิวยอรก หลงัจากเกิดกรณีระเบดิ 9/11 แตเจาของรานอาหารหรือภัตราคารกลับพบวาหลังมี

กฎหมายหามสูบบุหร่ี ทาํใหรายไดเพิ่มเพยีงรอยละ 1 เทานั้น จากเดมิที่ลูกคาเคยนั่งดื่ม กิน อยูในราน

นาน เฉลีย่ 6 ชั่วโมง ปจจุบันกลับตองเดนิเขา-ออก เพือ่ไปสูบบุหร่ีขางนอกราน ทาํใหสูญเสียรายได 

Michael K.Evans(2005)39 หลังจากมกีฎหมายหามสูบบุหร่ีในผับ บาร  หลายๆประเทศจงึได

ศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจในเมืองเชน Ottawa, London, Kingston, Kitcherner และ Ontario 

กลาวคือพบวายอดขายสนิคาตกลงทําใหเก็บภาษีไดนอยลง Ottawa เก็บไดนอยกวารอยละ 23.5, 

                                                  
37 รุงทิวา    มโนวชิรสรรค (2548)ผลการบังคับใชกฎหมายในสถานที่5ประเภท ,วารสารสุขภาพภาคประชาชนฉบบัที่ 8 ประจําเดือน  
             เมษายน-พฤษภาคม 2548 
38 Andrea Elliot(2004) Bars and Restaurants thrive Amid Smoking Ban,study Says.Time Reader,on March 29,2004 pB2  

            http:www.nytime.com/2004/03/29/nyregion/bars-and restaurants thrive-Amid Smoking Ban-Study Ssays .สืบคน 10  

            กันยายน 2552 
39 Michael K.Evans (2005) The Economic Impact Smoking Ban in Ottawa,London,Kingston and    

           Kitcherner,Ontario.February,2005.2785 N.W. 26 thSt.Boca Raton,FL33434 WWW.tlw.org/public/content /Documents      

              /Smoking สืบคนวนัที่ 10 กันยายน 2552 
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London  นอยกวารอยละ 18.7, Kingston นอยกวารอยละ 20.4, และเก็บไดนอยกวา 20.4 อยางไร   

ก็ตามไดวิเคราะหวานาจะเปนผลสืบเนื่องจาก คาเงินสกุลยูโรและดอลลามีคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจ

ทดถอย ทั่วโลก  การหามสูบบุหร่ีในรานอาหาร ผับ บารที่มีลักษณะสถานที่ปดไมสงผลตอลูกคาซึ่ง

นิยมนั่งรานอาหารทีเ่ปดโลง นกัทองเที่ยวไมนิยมพกัในเขตเมืองชัน้ในยานธุรกิจเชนทีเ่มือง Ottawa 

ลูกคาสวนใหญเปนแรงงานทองถิน่ ไมนยิมใชบริการผบั บาร แตยังคงไปใชบริการรานอาหารและ

ภัตราคาร 

 SMETOOLKIT INDIA (2004)40 ไดศึกษาสถานการณ การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกบับุหร่ีของ

ประเทศอินเดยี พบวามีความยุงยากเนือ่งจากอุตสาหกรรมยาสูบรัฐบาลมีสวนสนบัสนุนและจะสงผล

กระทบกับประชาชนชาวไรยาสูบซึง่มีการปลูกหลายแควนแมวากลุมสถาบนัสุขภาพจะไดยื่นเรื่อง

ปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ีใหแกรัฐบาลเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2548 เพื่อกาํหนดนโยบายสถานที่

สาธารณะปลอดบุหร่ี โดยตีความวาสถานที่สาธารณะหมายถงึโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข 

สถานบันเทิง สถานที่บริการสาธารณะ ศาล หองสมุด สถาบนกัารศึกษา หองอาหาร ไมรวมสถานที่

สาธารณะที่เปดโลง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและติดตามกฎหมาย 

ควบคุมยาสูบและการสูบบุหร่ีซึ่งไดมีการประกาศใชต้ังแตป ค.ศ. 1999 ที่ไดกาํหนดใหรานอาหาร 

โรงแรม ปลอดบุหร่ี ยกเวนสวนหองพัก และสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี แตก็ยังถกเถยีงกนัถงึนยิามวา

สถานที่สาธารณะหมายถงึขอบเขตใดบาง อยางไรก็ตามมีรานอาหารและโรงแรมสมัครใจเขารวม

โครงการปลอดบุหร่ี มากถงึ 227 แหง ครอบคลุม 15 เมือง ดวยกนั ถึงแมวารัฐบาลอินเดียจะประกาศ

กฎหมายหามโฆษณาบหุร่ี สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี หามขายบหุร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป กย็ังมี

การฝาฝนกฎหมาย หากจะใหการบงัคับใชกฎหมายไดผลดี รับบาลตองเขมงวด กบัอุตสาหกรรมยาสูบ

ไมใหเปนสนิคาที่สามารถคาขายไดแบบสินคาทั่วไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของจะเห็นไดวาทกุครั้งที่มกีารประกาศเพิ่มพื้นเขตปลอด

บุหร่ีจะมีผูไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี เนื่องจากการบงัคับใชยังไมจริงจัง

ในบางประเดน็ดังนั้น จึงจาํเปนที่จะตองสํารวจผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที่18

เกี่ยวกับการเพิ่มพืน้ที่เขตปลอดบุหร่ีรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะอยางยิง่ 

ประเมินความคิดเห็นผูที่เกีย่วของกับการจาํหนายอาหารและเครื่องดื่ม ไดแกเจาของกิจการ  พนักงาน  

                                                  

40SMETOOLKIT INDIA (2004) Anti Smoking : Trends in  Legislation  international Finance  

            Corporation , www.//India.smetoolkit.org / India /en /content สืบคน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 
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และประชาชนผูใชบริการรานอาหารที่ไมมเีครื่องปรับอากาศในเขตจังหวัดพจิิตรแลวนาํผลที่ไดจาก

การศึกษามาจัดเวทีประชาคมเพื่อแสวงหาแนวทางการดําเนนิการตามกฎหมายฯรวมกนัระหวาง

ภาครัฐ ที่เกี่ยวของ เชนเจาหนาที่สาธารณสุข   สรรพสามิต  ครู  ฝายปกครอง ตํารวจและสวนทองถิน่

และ เจาของสถานประกอบการหรือรานอาหาร   ผูบริโภค   อันจะนาํไปสูการบังคบัใชกฎหมายฯอยาง

เปนรูปธรรมและสอดคลองกับสภาพของพื้นที่ตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบการวิจยัจะอยูบนพืน้ฐานของพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี                       

พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 วาดวยการจัดเขตปลอดบุหร่ีในรานอาหาร

ประเภทไมติดเครื่องปรับอากาศ ตามแนวคิด Proceed-Precede ของกรีน และกรูเทอร 41                          

ในแผนภูมิที ่2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

                                                  
41 Karen.G.,Frances.M.L.&Barbara,K.R.(Eds) Health Behavior and Education.2nde ed.San Francisco:Jossey-Bass    

     Publisher;1997อางในเพ็ญภักตร  จันทศร,ปจจัยทํานายการตอบสนอง ตอนโยบายและมาตรการควบคุมการบรโิภคยาสูบของพนักงาน    
   เจาหนาท่ีตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในจังหวดัชลบุร,ีวารสารควบคุมยาสูบฉบับท่ี 1เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2550 

ปจจัยนาํ 
Predisposing   factors 

ปจจัยเอื้อ 
Enabling   factors 

ปจจัยเสริม 
Reinforcement factors 

1.คุณลกัษณะทาง
ประชากร 
2.การรบัรูเกีย่วกับ
กฎหมายฯ 
3.ความคิดเหน็ตอการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ 
4.ความคิดเหน็ตอผล
ทางสขุภาพ 

1.ความยากงายตอการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ 
2.การมีอุปกรณ หรือไมมี
อุปกรณในการอํานวย
ความสะดวกเพื่อสูบบุหรี ่
3.งบประมาณ/สิ่ง
สนับสนุนในการจัดเขต
ปลอดบุหรี่/เขตสูบบุหรี ่
 

1.นโยบายของเจาของรานฯ 
2.ประเภทของลูกคา  
  กลุมสูบบหุรี่/กลุมไมสูบบุหรี ่
3.พนักงานดาํเนินการตาม
กฎหมายฯ 
4.ลูกคาดําเนนิการตาม
กฎหมายฯ 
5.การดําเนินการตาม
กฎหมายฯของเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของเชนตํารวจ  คร ู 
สรรพสามิต  
6.ภาคีเครือขาย เชนพระสงฆ 
กลุมคุมครองผูบริโภค  อสม. 
 

การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 18 เรือ่งรานอาหารประเภทไมมี



บทที่ 3 
ระเบียบวธิวีจิัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการบังคบัใชและการปฏิบัติ            

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที ่18 ในประเดน็หามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมี

เครื่องปรับอากาศ และการสํารวจความคดิเห็น ตอมาตรการดังกลาว ในกลุมผูบริโภคและ

ผูประกอบการหรือเจาของรานอาหารและพนกังานในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ               

ในพืน้ที่จงัหวดัพิจิตร   เพื่อนําผลจากการศึกษาไปเพิม่ประสิทธิภาพในการบงัคับใชกฎหมายและ             

เพื่อคุมครองสขุภาพของผูไมสูบบุหร่ี การวจิัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชงิสํารวจ(Survey Research)                 

แบงขั้นตอนการศึกษาไวดังนี ้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 3. ข้ันตอนการจัดเก็บขอมูล 

 4. สถิติที่ใชในการวิจยั 
  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  ไดแก 1) เจาของกิจการรานอาหาร

ประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 2) พนักงานของรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ   และ 3) 

ผูบริโภคอาหารหรือผูซื้อจากรานอาหารประเภทไมมีเครือ่งปรับอากาศ  ในจงัหวัดพจิติร จํานวน 126 

รานโดยคัดเลอืกอําเภอขนาดใหญ 2 อําเภอ ขนาดกลาง 1 อําเภอและอําเภอขนาดเล็ก 1 อําเภอ ดัง

ตารางที่ 1 และแผนภูมิภาพที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
1. เจาของกิจการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ รานละ 1 คน จํานวน 126 ราน 

2. พนกังานฯ ที่สมัครใจใหขอมูล รานละ 1 คน รวม 126 คน 

 

กําหนดขนาดตัวอยางโดยคาํนวณใชสูตรของ Parel ซึ่งทราบคาโอกาสในการเกิดเหตุการณ

(Probability: P) โดยใชคา P = 0.37 จากการศึกษาของรุงทิวา  มโนวชิรสรรค (2548)  
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คํานวณตวัอยาง  

 สูตร n = [NZ2 P (1-P)/[Nd2P(1-P)]               

 แทนคา = [200x1.96x2 (0.37) (1-0.37)/[200x0.05x2[0.37][1-0.37] = 125.6   

 เมื่อ  N =จํานวนรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด = จํานวน 200 ราน 

   Z = คะแนนมาตรฐานของการแจกแจงปกติ กําหนดคาความเชื่อมั่นที่ 95%  

  ดังนั้น Z = 1.96 

  P = เปนสัดสวนของสถานที่ที่มีการจัดพื้นที่ปลอดบุหร่ีได 100% ตอสัดสวนของ

สถานที่มีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ปลอดบุหร่ี   โดยกําหนดที่รอยละ 37 (P = 0.37) 

  d = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นในการคาดคะเนคา p ไมเกิน 5 %  

                    ดังนั้น d = 0.05 

และคํานวณขนาดตัวอยางดังนี้โดยกําหนดสัดสวน ดังนี ้

 

                                  ni =  n x Ni 

                               N 

 

 โดยกําหนดให  ni =  ขนาดตัวอยางแตละกลุม 

    n =   ขนาดตัวอยางทั้งหมด     =  126  ตัวอยาง 

     Ni =   ประชากรของแตละกลุม 

                         N =   ประชากรทั้งหมด            =  200 
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ตาราง 1 ประชากรจํานวนรานอาหารประเภทไมมเีครื่องปรับอากาศในพืน้ที่แตละอําเภอ 
             ของจังหวัดพิจิตร 
 

ประเภท
รานอาหาร 

ขนาดตัวอยาง 
ลําดับ อําเภอ 

ใหญ กลาง เล็ก 
รวม 

ใหญ กลาง เล็ก 

1 อําเภอเมืองพจิิตร 14 13 20 47 14 13 20 

2 วังทรายพูน  2 3 5    

3 โพธิ์ประทับชาง 2 5 9 16 2 5 9 

4 ตะพานหนิ 3 18 12 33 3 18 12 

5 บางมูลนาก 5 1  6    

6 โพทะเล  6 9 15    

7 สามงาม 3   3    

8 ทับคลอ 1 14 16 31 1 14 16 

9 สากเหล็ก 1 8  9    

10 บึงนาราง  5 2 7    

11 ดงเจริญ  3 5 8    

12 วชิรบารม ี 1 1 18 20    

รวม 30 76 94 200 20 50 57 

                   ที่มา: รายงานรานอาหารประเภทไมมเีครื่องปรับอากาศ  สํานกังานสาธารณสุข
จังหวัดพจิิตร  2550 
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แผนผังที่  1 อําเภอพื้นทีตั่วอยางและจํานวนตัวอยางจําแนกรายอําเภอ 
 

 
 

2. กลุมประชาชนที่ใชบริการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ คํานวนขนาด

ตัวอยางโดยใชสูตของ  Yamane ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  random  sampling) 

แลวคัดเลือกกลุมตัวอยางจากตัวแทนของแตละอําเภอ กําหนดขนาดตัวอยาง โดยการใชสูตร

คํานวณ ของ Yamane1 จากนั้นสุมตัวอยางประชาชนที่มาใชบริการรานอาหารฯแบบไมเจาะจง และ

สมัครใจใหขอมูล รานอาหารแหงละ 3 – 4 คน  

 

 

 

               เมื่อ n    =   จํานวนตัวอยาง 

                      N   =   ขนาดของประชากร  569481 

                      e    =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกดิขึ้นได  ( 0.05 ) 
 
 

                                                 
1 เทียมจันทร  พานิชยผลินไชย(2539)การวิจัยเบ้ืองตน, มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิจิตร 

อําเภอขนาดใหญ อําเภอขนาดกลาง อําเภอขนาดเล็ก 

อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอทับคลอ อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอตะพานหิน 

รานขนาดใหญ 
2 แหง 

รานขนาดกลาง 
5 แหง 

รานขนาดเล็ก 
9แหง 

รานขนาดใหญ 
1 แหง 

รานขนาดกลาง 
14 แหง 

รานขนาดเล็ก 
16 แหง 

รานขนาดใหญ 
3 แหง 

รานขนาดกลาง 
18 แหง 

รานขนาดเล็ก 
12 แหง 

รานใหญ 
14 แหง 

รานขนาดกลาง 
13 ราน 

รานขนาดเล็ก 
20 แหง 

n   =        N 
        1 + N ( e ) 2 
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แทนสูตรเพือ่หาขนาดตวัอยาง                                                                          
  

 

 

 ขนาดตัวอยาง  ประชาชนทั่วไปที่ใชบริการรานอาหารประเภทไมปรับอากาศ = 399.99 

ปรับขนาดตัวอยาง เปน 400 ตัวอยางแตละอําเภอมีขนาดตัวอยางตามสูตร   ดังนี้          

 

                                                    ni =  n x Ni 

                                N 

 โดยกําหนดให  ni =  ขนาดตัวอยางแตละกลุม 

    n =   ขนาดตัวอยางทั้งหมด     =   400  ตัวอยาง 

    Ni =   ประชากรของแตละกลุม 

                        N =   ประชากรทั้งหมด            =   273,566 
ตาราง 2 ขนาดตัวอยางกลุมประชาชนที่ใชบรกิารรานอาหารประเภทไมม ี
           เครือ่งปรับอากาศ 
 

                  

ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

  -  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 1) เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้เปน แบบสอบถามซึง่ศูนยวิจยัและจัดการความรู        

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบสํารวจสถานบันเทิงปลอดบุหร่ี       

โดยสํานกัวิจยัเอแบคโพลล มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  รอบ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 แบงเปน    

3 ฉบับ คือ  

 

อําเภอขนาดใหญ อําเภอขนาดกลาง 
อําเภอ ประชากร ขนาดตัวอยาง อําเภอ ประชากร ขนาดตัวอยาง 

เมืองพจิิตร 112,919 165 ทับคลอ 46,162 67 

ตะพานหนิ 70,985 105 อําเภอขนาดเล็ก 

โพธิ์ประทับชาง 43,500 63 
รวม 270 

รวม 130 

n   =        273,566 
        1 + 273,566 ( 0.05 ) 2 
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 (1) แบบสอบถามสาํหรับเจาของรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ                       

                 (2) แบบสอบถามสําหรับพนกังานในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศและ           

                 (3) แบบสอบถามสําหรับผูบริโภคอาหารในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ  

ซึ่งประเด็นคาํถามจะเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายฯ และความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมาย

เปนแบบตรวจสอบรายการ   

 2) แบบสอบถามปลายเปดในการทําเวทีประชาคมกาํหนดนโยบายสาธารณะเพิ่มพื้นที่

ปลอดบุหร่ีรานอาหารที่ไมมเีครื่องปรับอากาศ 100% 

     - การทดสอบคุณภาพแบบสอบถามฯทั้ง 3 ฉบับ เพื่อหาความเที่ยงและความ

ครอบคลุมเชิงเนื้อหานั้นจะนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญและทําการทดลองแบบสอบถามฯ ในพื้นที่ที่

ไมใชกลุมตัวอยาง   ในเขตอําเภอเมือง  อําเภอสามงาม และอําเภอสากเหล็ก จํานวน 30 ชุด และให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งกอนนําใชจริง 

-  ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล 

  1) จัดทําหนงัสือถึงสาธารณสุขอําเภอ/ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อขอเชิญเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานอบายมุขและอาหารปลอดภัยรวมเปนทีมวิจยัภาคสนาม 

  2) ประชุมพนกังานสัมภาษณขอมูลภาคสนามอาํเภอ โดยอําเภอขนาดใหญมีพนักงาน

สัมภาษณฯ อําเภอละ 3 คน อําเภอขนาดกลางและอาํเภอขนาดเล็ก อําเภอละ 2 คน รวม 10 คน

และทีมงานวิจยัและผูประสานงานระดับจงัหวัด จาํนวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 15 คน เพื่อชี้แจงเครื่องมอื

ในการเก็บขอมูลและตรวจสอบชื่อราน ที่ต้ัง เวลาเปดทําการของรานอาหาร   ใหเปนปจจุบัน ตาม

จํานวนขนาดตัวอยางของแตละอําเภอเปาหมาย 

  3) กําหนดระยะเวลาจัดสงขอมูลที่ไดรับการตรวจความสมบูรณของแบบสัมภาษณ

เรียบรอยแลว นําเขาขอมูลโดยคอมพิวเตอร 

-  วิเคราะหขอมูล 
 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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-  กําหนดวันทําประชาคม  

 จัดเวทีประชาคม  จาํนวน 1 วนั เพื่อกําหนดพื้นที่และแนวทางการดําเนินการตาม

กฎหมายรานอาหารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ ปลอดบุหร่ี100% (สิงหาคม 2552-กันยายน 2552)

ผูเขารวมเวทีประชาคมประกอบดวย   

 ผูแทนชมรมรานอาหารอําเภอละ 2 คน    รวม 24 คน 

 คณะทํางานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับอําเภอๆละ 1 คน    รวม 12 คน 

 เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน   อําเภอละ  2 คน  รวม 24 คน 

 พนักงานเจาหนาที่ฯระดับจังหวัดไดแกหนวยงานสาธารณสุข  

 ตํารวจ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1  สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร        รวม  4 คน  

 ผูประสานงานและทีมวิจัย              รวม  6 คน  

 

 สถิติที่ใช 

 ในการวิเคราะหขอมูลงานวจิัยเชิงปริมาณ จะใชสถิติเชงิบรรยาย ไดแก คาความถี,่           

คารอยละ  คาเฉลี่ย เพื่อบรรยายลกัษณะตวัแปรที่ศึกษาและสถิติ เชิงอนุมานเพื่อทดสอบ

ความสัมพันธของตัวแปร สวนการวิเคราะหขอมูลงานวจิัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลแบบ 

Content analysis 

 

 

 

 

     

 
 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการบังคับใชและการปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในประเด็นหามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมี

เครื่องปรับอากาศ  และการสํารวจความคิดเห็นตอมาตรการดังกลาว  ในกลุมผูบริโภคและ

ผูประกอบการหรือเจาของรานอาหารและพนักงานในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ                 

ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร   เพื่อนําผลจากการศึกษาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและ             

เพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  โดยที่การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) 

โดยแบงการศึกษาตามขนาดของพื้นที่ซึ่งมีรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ จํานวน 126 ราน 

เมื่อดําเนินการเก็บขอมูล พบวา มีรานอาหารเปดใหมในอําเภอตะพานหิน 3 แหง อําเภอทับคลอ        

2 แหงจึงเพิ่มเปาหมายเปน  131 ราน  และไดคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเปนอําเภอขนาดใหญ 2 อําเภอ 

ไดแก อําเภอเมืองพิจิตรและอําเภอตะพานหิน  อําเภอขนาดกลาง 1 อําเภอไดแกอําเภอทับคลอและ

อําเภอขนาดเล็กไดแกอําเภอ โพธิ์ประทับชาง กลุมตัวอยาง ไดแก 1) เจาของกิจการรานอาหารประเภท

ไมมีเครื่องปรับอากาศ  2) พนักงานของรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ ที่สมัครใจเขารวม

โครงการ รานละ 1 คน รวม 131  คน และ 3) ผูบริโภคอาหารหรือผูซื้ออาหารจากรานอาหารประเภทไม

มีเครื่องปรับอากาศ จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณ ของ Yamane สุมตัวอยางแบบไม

เจาะจง รานละ 3 – 4 คน  

 
ผลการศึกษาดังนี้ 

1. กลุมเจาของกิจการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละเจาของกจิการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 
            จาํแนกตามคุณลักษณะทางประชากร 

คุณลักษณะประชากร 
จํานวน 

(n = 131) รอยละ 

เพศ   

        ชาย 29 22.14 

 หญิง 102 77.86 
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละเจาของกจิการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 
            จาํแนกตามคุณลักษณะทางประชากร(ตอ) 

 

              จากตาราง  3  เจาของรานอาหารฯ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 77.86     

เพศชายรอยละ 22.14  สถานภาพสมรสคู รอยละ 47.33  โสด รอยละ 35.11  หมาย / หยา / ราง    

รอยละ 17.56  และเจาของรานอาหารฯ มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีประจํา รอยละ 23.70  สูบเปนบางครั้ง 

รอยละ 21.40 และ ไมสูบบุหร่ี รอยละ 54.90 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณลักษณะประชากร 
จํานวน 

(n = 131) 
รอยละ 

สถานภาพสมรส   

 โสด 46 35.11 

        คู 62 47.33 

 หมาย / หยา / ราง 23 17.56 

พฤติกรรมการสูบบหุรี ่   

 ไมสูบ 72 54.90 

        สูบบางครั้ง 28 21.40 

 สูบประจํา 31 23.70 
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ตาราง 4  จํานวนและรอยละของประเภทของรานอาหารในจังหวัดพิจิตร 
             จําแนกตามประเภท  ระยะเวลาในการเปดกิจการและลูกคาที่มาใชบริการ 
 

รานอาหารในจังหวัดพิจติร จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

ประเภท   

 รานอาหารตามสั่ง 104 79.40 

 สวนอาหาร 12 9.20 

 รานอาหารปรงุสําเร็จ 6 4.60  

 หองอาหาร 4 3.10 

 อ่ืนๆ 4 3.00 

ระยะเวลาในการเปดกิจการ   
             1-5 ป 84 64.12 

 6-10 ป 19 14.50 

 11-15 ป 6 4.59 

 >16ป 22 16.79 
ประเภทลูกคาที่มาใชบริการ   
 ลูกคาในทองถิน่    79 60.31 

 ลูกคาจากตางทองถิน่ 52 39.69 

 

 จากตาราง  4 รานอาหารกลุมตัวอยางสวนใหญเปนรานอาหารตามสั่ง  รอยละ 79.4             

สวนอาหาร รอยละ 9.2  รานอาหารปรุงสําเร็จ รอยละ 4.6  หองอาหาร รอยละ 3.1  ระยะเวลาเปด

รานอาหารอยูระหวาง 1 – 5 ป รอยละ  64.12  มากกวา 10 ป รอยละ 16.79  ระหวาง 6 – 10 ป     

รอยละ 14.5 และระหวาง 11 – 15 ป ลูกคาสวนใหญอยูในทองถิ่น รอยละ 60.31 ลูกคาตางถิ่น      

รอยละ 39.69 
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละเจาของรานอาหารทีท่ราบวากระทรวงสาธารณสขุประกาศ 
             ใหรานอาหารไมติดแอรเปนเขตปลอดบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่ได 
 
ทราบวากระทรวงสาธารณสขุประกาศ 

ใหรานอาหารไมติดแอรเปนเขต 
ปลอดบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่ได 

จํานวน รอยละ 

 ทราบมากอน 68 51.90 

 ไมทราบ 61 46.56 

 ไมตอบ 2 1.60 

รวม 131 100.00 

    จากตาราง 5  พบวาเจาของกิจการรานอาหาร รอยละ 51.90  ทราบมากอนวากระทรวง

สาธารณสุขประกาศใหรานอาหารไมติดแอรเปนเขตปลอดบุหร่ี 

ตาราง  6 จํานวนและรอยละ เจาของรานอาหารปฏบัิติตามกฎหมายหามสูบุหรี่ 
 

การดําเนินการตามกฎหมายหามสูบบุหรี ่ จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

รานอาหารปดเครื่องหมาย / ปายเขตปลอดบุหรี ่
   ปดเครื่องหมายหรือปายเขตปลอดบุหร่ี 

   

59 

 

45.04 

    ไมปดเครื่องหมายฯ     72  54.96 
การจัดมุมสบูบุหรี ่   

 ไมจัดมุมสูบบุหร่ี 59 45.04 

 จัดมุมหนาหองน้าํหรือมุมที่เห็นเดนชัด 59 45.04 

 ประตูทางเขาออกราน (ดานนอกราน) 7 5.33 

 แบงรานเปนโซนสูบบุหร่ี – ไมสูบบุหร่ี 2 1.53 

 จัดไวในมุมลับตาหรือดานทีห่างจาก 

 ที่นัง่รับประทานอาหาร 

3 3.06 

           จากตาราง 6  พบวา จากการสังเกตและสัมภาษณเจาของรานอาหารพบวา มีการปด

เครื่องหมาย / ปาย เขตปลอดบุหร่ี รอยละ 45.00 ไปปดเครื่องหมายรอยละ 54.96 ไมจัดมุมสูบบุหร่ี 

รอยละ 45.00  
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จัดมุมสูบบุหร่ีหนาหองน้าํหรือมุมห็นเดนชัด รอยละ 45.04  หนาประตูทางเขาออกราน (นอกราน)  

รอยละ 5.33 จัดไวในมุมลับตาหรือหางจากทีน่ั่งรับประทานอาหาร รอยละ 3.06 แบงเปนโซนสูบบุหร่ี – 

ไมสูบบุหร่ี รอยละ 1.53 

 
ตาราง  7  ความคิดเห็นเจาของรานอาหารในการปฏิบัติตามขอหามสูบบหุรี่ในรานอาหาร 
              ประเภทไมมเีครื่องปรับอากาศและผลกระทบตอจํานวนลูกคา     

 
ความคดิเห็นเจาของรานอาหาร 
ตอการปฏิบัติตามกฎหมาย 

จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

การปฏิบัติตามขอหามสบูบุหรี่รานอาหารฯ   

 มีปญหา 47 35.90 

 ไมมีปญหา 68 51.90 

 ไมมีความเหน็ 16 12.20 
ผลกระทบตอจํานวนลูกคา 
 ลูกคามาใชบริการเพิม่ข้ึน  

 ลูกคามาใชบริการลดลง 

 ไมมีผลตอจํานวนลูกคา  

 

67 

2 

62 

 

51.10 

1.50 

47.40 

รวม 131 100 

 จากตาราง  7  พบวา เจาของรานอาหารฯ ไมมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามขอหามสูบ

บุหร่ีฯ  รอยละ 51.9  และมีรานที่มีปญหาในการปฏิบัติฯ รอยละ 35.90 มีจํานวนลูกคาเพิ่มข้ึน รอยละ 

51.10 ไมมีผลตอจํานวนลูกคา รอยละ 47.40 และมีลูกคามาใชบริการลดลง รอยละ 1.50 
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ตาราง  8   ความคิดเห็นของเจาของรานอาหารตอผลเสยีการสูบบุหรี่ในรานอาหาร 
                 

ใช ไมใช ไมแนใจ ความคิดเห็นของเจาของรานอาหารตอ
ผลเสียการสบูบุหรี่ในรานอาหาร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.สรางมลภาวะทางอากาศ 121 92.40 5 3.80 5 3.80 

2.มีกล่ินเหม็นรบกวน 122 93.10 5 3.80 4 3.10 

3.กอนใหเกิดความไมพอใจไมสบอารมณของลูกคา

ที่มารับประทานอาหาร 

122 93.10 5 3.80 4 3.10 

4.เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม 95 72.50 33 25.20 3 2.3 

5.ทําใหเส้ือผาและผมเหม็น 81 61.83 39 29.77 11 8.4 

 จากตาราง 8 พบวาเจาของรานอาหารเหน็วาการสูบบุหร่ีในรานอาหารมีผลเสียคือ ทาํใหมี

กลิ่นเหมน็รบกวน กอความไมพอใจไมสบอารมณของลูกคาทีม่ารับประทานอาหาร และสรางมลภาวะ

ทางอากาศ คิดเปนรอยละ 92.4,93.10,93.10และ93.10 ตามลําดับ  และเห็นวาเสีย่งตอการเกิด

อัคคีภัย/ไฟไหม    ทําใหเสื้อผาและผมเหมน็ รอยละ 72.50และ รอยละ 61.83 ตามลําดับ 

ตาราง   9  จํานวนและรอยละเจาของรานอาหารทีดู่แลใหลกูคาปฏิบัติตามกฎหมาย  
  (หลังประกาศใชกฎหมาย 11 ก.พ. 2551)  

 

การปฏิบัติตามกฎหมายของลูกคาหลงั 
ประกาศใช (11 ก.พ. 2551) 

จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

การสูบบุหรี่ในสวนปลอดบุหรี่    

 ไมพบลูกคาสบูบุหร่ี 86 65.60 

 มีลูกคาสูบบุหร่ี 45 34.40 
กรณีมกีารเตือนลูกคาทีส่บูบุหรี ่
 ลูกคาปฏิบัติตามคําเตือน 

 ลูกคาไมปฏิบัติตามคําเตือน 

 

19 

26 

 

42.20 

57.80 

 จากตาราง  9  เจาของรานอาหารพบวา หลังประกาศใชกฎหมายหามสูบบุหร่ี มีลูกคาสูบบุหร่ี

ในสวนปลอดบุหร่ี รอยละ 34.4  และเมื่อเตือน พบวาปฏิบัติตามคําเตือน รอยละ 42.2 

 

 

 



 54 

ตาราง 10 จํานวนและรอยละของพฤตกิรรมพนักงานที่สูบบหุรี่ในสวนปลอดบุหรี่ของราน 
             (หลังมีกฎหมายฯ) 
 

พนักงานสบูบุหรี่ในสวนปลอดบุหรี่ของราน จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

                   ไมมีการสูบบุหร่ีเลย 120 91.60 

                   มีการสูบ 2 1.53 

                  ไมมีการสูบในสวนปลอดบหุร่ี 9 6.87 

รวม 131 100.00 

 จากตาราง 10 พบวา หลงัมกีารประกาศกฎหมายฯ เจาของรานอาหาร ระบุวาพนกังาน     

รอยละ 91.60 ไมมีการสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ีของรานฯ มีเพยีง 2 รานเทานัน้ที่มพีนกังานสูบบุหร่ีใน

สวนเขตปลอดบุหร่ีคิดเปน รอยละ 1.53 และรอยละ 92.37ของเจาของรานอาหารรับรูเร่ืองอันตรายของ

ครัวนบุหร่ีมือสอง ที่ไมทราบฯ มีเพียง 10 ราน คิดเปนรอยละ 7.63   ดังตาราง 11 

ตาราง 11 จํานวนและรอยละเจาของรานอาหารทีร่ับรูเรื่องอันตรายของควนับหุรี่มือสอง 
 

เจาของรานอาหารกับการรับรูเรื่องอนัตราย 
ของควันบุหรี่มือสอง 

จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

 ทราบ 121 92.37 

 ไมทราบ 10 7.63 

รวม 131 100.00 
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ตาราง  12    ความคิดเหน็ของเจาของรานอาหารตอผลดีของการประกาศใหรานอาหารเปน 
                  เขตปลอดบหุรี่ 
 

ใช ไมใช ไมแนใจ ความคิดเห็นของเจาของรานอาหารตอ
ผลดีของการประกาศใหรานอาหารเปน 
เขตปลอดบหุรี ่

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.รูสึกมั่นใจวารานอาหารจะปลอดภัยมากขึ้นจาก  

    ปญหาเพลิงไหม 

120 91.60 2 1.52 9 6.88 

2.รูสึกวาเสื้อผาเสนผมไมมีกล่ินบุหรี่เหม็นติดตัว 120 91.60 3 2.30 8 6.10 

3.เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม 117 89.30 3 2.30 11 8.40 

4.ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มารับประทาน

อาหาร 

90 68.70 33 25.20 8 6.10 

5.ชวยลดคาใชจายในการดูแลเฟอรนิเจอรผาปูโตะ

ผามาน/อุปกรณตางๆ 

22 16.80 80 61.10 29 22.10 

 

 จากตาราง 12 พบวา เจาของรานอาหารเห็นวาเปนผลดีตอรานอาหารหลังมีประกาศฯใหราน 

อาหารเปนเขตปลอดบุหร่ี กลาวคือ รูสึกมั่นใจวารานอาหารจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม   

รูสึกวาเสื้อผาเสนผมไมมีกลิ่นบุหร่ีเหม็นติดตัว   เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม  ลดความ 

รู สึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มารับประทานอาหาร  คิดเปนรอยละ  91.60,91.60,89.30และ68.70 

ตามลําดับและไมเห็นวาจะชวยลดคาใชจายในการดูแลเฟอรนิเจอรผาปูโตะผามาน/อุปกรณตางๆ   

รอยละ 61.10 
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ตาราง 13 จํานวนและรอยละเจาของรานอาหารกับการประกาศใชกฎหมาย 
 

การประกาศใชกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหาร จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

การสนับสนนุการประกาศใชกฎหมายฯ ของเจาของอาหาร   

 สนับสนนุ 84 64.12 

 ไมสนับสนนุ 38 29.10 

 ไมมีความคิดเห็น 9 6.78 

ความมั่นใจวามาตรการหามสูบบหุรี่ในรานอาหารฯ            
จะถูกบังคับใชในระยะตอจากนีไ้ป 

  

 มั่นใจวาจะไดผล 80 61.10 

 ไมมั่นใจ 29 22.14 

 ไมมีความคิดเห็น 22 16.76 

รวม 131 100.00 

     จากตาราง  13  พบวา เจาของรานอาหารที่สนับสนนุการดําเนินตามกฎหมายฯ คิดเปนรอยละ 

64.12 ไมสนับสนุน รอยละ 29.10  มั่นใจวามาตรการหามสูบบุหร่ีในรานอาหารที่ไมติดแอรจะถูกบังคับ

ใชในระยะตอจากนี้ไป รอยละ 61.10 ไมมั่นใจมาตรการฯ รอยละ 22.14  

 
2. กลุมพนกังานในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 
 
ตาราง 14 จํานวนและรอยละพนกังานกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณลักษณะประชากร       

 

 

คุณลักษณะประชากร 
จํานวน 

(n = 131) 
รอยละ 

เพศ   

        ชาย 35 26.90 

 หญิง 95 73.10 
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ตาราง 14 จํานวนและรอยละพนกังานกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณลักษณะประชากร       
                   (ตอ)  

 
 
 

คุณลักษณะประชากร 
จํานวน 

(n = 131) 
รอยละ 

สถานภาพสมรส   

 โสด 43 33.10 

        คู 80 61.50 

 หมาย / หยา / ราง 7 5.40 

ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา 54 41.50 

 มัธยมศึกษาตอนตน 44 33.80 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 16.90 

        ปริญญาตรี 6 4.60 

 อ่ืนๆ   4 3.00 

ตําแหนง/หนาที่ในรานอาหาร   

 ผูบริหาร / หัวหนา 5 3.80 

 พนกังานเสรฟิ 86 66.20 

 พนกังานตอนรับ 2 1.50 

 พอครัว / แมครัว 30 23.16 

 อ่ืนๆ 5 5.40 

พฤติกรรมการสูบบหุรี ่   

 ไมสูบบุหร่ี 124 94.60 

 สูบบุหร่ีเปนบางครั้ง 5 3.81 

 สูบบุหร่ีประจาํ 2 1.50 
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 จากตาราง 14 พบวา พนกังานในรานอาหารฯเปนเพศหญิง รอยละ 73.10 เพศชาย  รอยละ 

26.90  และ มีสถานภาพสมรส/ คู รอยละ 61.50  สถานภาพโสด  รอยละ 33.10 สถานภาพหมาย/

หยา/แยก รอยละ 5.40 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 41.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     

รอยละ  33.80 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 22 .00 ระดับปริญญาตรี รอยละ 4.60 อ่ืนๆ 

รอยละ 3.0 มีพฤติกรรมไมสูบบุหร่ี  รอยละ  94.60  สูบบุหร่ีเปนบางครั้งรอยละ  3.81และสูบบุหร่ี

ประจํา รอยละ 1.5  

 
ตาราง 15 ความคิดเห็นของพนักงานกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการตดิปาย/สัญลกัษณ 
              เขตปลอดบุหรี ่การเตรยีมอปุกรณการสบูบุหรี่และปญหาอุปสรรคในการปฏบัิติ 
              ตามกฎหมาย 

 

ความคิดเห็น 
จํานวน 

(n = 131) 
รอยละ 

การมีปาย/สญัลักษณเขตปลอดบุหรี ่   

 มีปายฯ หนาประตูทางเขาบริเวณในราน/หองน้าํ 37 28.50 

 มีปายฯ เฉพาะหนาประตทูางเขารานและบริเวณในราน 49 37.40 

 มีปายฯ เฉพาะหนาประตทูางเขาราน 4 3.0 

 ไมมีปายหรือสัญลักษณเขตปลอดบุหร่ี 41 31.1 

การเตรยีมอุปกรณการสบูบุหรี ่   

 มีการเตรียมอปุกรณการสูบบุหร่ี 32 24.43 

 ไมมีการเตรียมอุปกรณการสูบบุหร่ี 99 75.57 

การมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติฯ   

 พนกังานพบลกูคาสูบบุหร่ีในสวนปลอดบหุร่ี 34 26.20 

 พนกังานไมพบลูกคาสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ี 97 73.80 

 พนกังานไมมปีญหาในการปฏิบัติฯ 115 87.70 

 พนกังานมปีญหาในการปฏิบัติฯ 16 12.30 
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จากตาราง  15  พบวาจาการสังเกตุและสัมภาษณพนักงานรานอาหารฯพบวา ไมมีปาย / 

สัญลักษณเขตปลอดบุหร่ี รอยละ 31.1  มีปาย/สัญลักษณประตูทางเขารานอาหาร / หองน้ํา  รอยละ 

28.50  เฉพาะประตูทางเขาและบริเวณในราน รอยละ 37.40 และเฉพาะประตูทางเขาราน รอยละ3.0 

ไมมีการเตรียมอุปกรณการสูบบุหร่ี รอยละ 75.57  พนักงานรานอาหารพบลูกคาสูบบุหร่ีในรานอาหาร 

รอยละ 26.20  ไมมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศฯ รอยละ 87.70 

ตาราง 16 จํานวนและรอยละของพนักงานกลุมตัวอยางกับการปฏิบัติฯ หลังมปีระกาศ 
    หามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

 

 

 

การดําเนินงานหลงัมีประกาศฯ  
หามสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่

จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

พนักงานแจงเตือนลูกคาในสวนเขตปลอดบุหรี ่   

 ไมพบการสูบบุหร่ีเลย 13 9.9 

 ลูกคาปฏิบัติตามคําเตือน 107 81.6 

 ลูกคาไมปฏิบัติตามคําเตือน 11 8.5 

ผลความขัดแยงเมื่อมีลกูคาสูบบุหรี ่   

 พนกังานเคยมคีวามขัดแยงกบัลูกคา 34 26.20 

 ลูกคาตําหน ิ/ รองเรียนกรณมีีผูสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 97 73.80 

การรับรูถึงอันตรายจากควันบุหรี่มือสองของพนักงาน   

 ทราบอันตรายฯ 61 46.51 

 ไมทราบ 19 14.50 

 ไมมีความคิดเห็น 51 39.0 

การสนับสนนุใหมีการปฏิบัติตามประกาศฯ ของพนักงาน   

 สนับสนนุ 119 91.50 

 ไมสนับสนนุควรยกเลิก 6 4.6 

 ไมมีความคิดเห็น 6 4.6 



 60 

ตาราง 16 จํานวนและรอยละของพนักงานกลุมตัวอยางกับการปฏิบัติฯ หลังมปีระกาศ 
    หามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่(ตอ) 

  

จากตาราง  16  พบวา หลังจากประกาศหามสูบบุหร่ีในรานอาหารฯ พนักงานกลุมตัวอยาง  

ไมพบการสูบบุหร่ีในรานอาหารเลย รอยละ 9.9  ลูกคาปฏิบัติตามคําแจงเตือน รอยละ 81.6 และลูกคา

ไมปฏิบัติตามการแจงเตือน รอยละ 8.5 นอกจากนี้ยังเคยมีความขัดแยงกับลูกคา รอยละ 29.77  ใน

ขณะเดียวกันมีลูกคาตําหนิ/รองเรียนกรณีมีผูสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี รอยละ 6.2 พนักงานฯ พบวา 

ควันบุหร่ีมือสองเปนอันตรายฯ รอยละ 46.5  และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติใหมีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย รอยละ 91.5  พบพนักงานฯที่เห็นวาควรยกเลิกประกาศฯ รอยละ 4.6  พนักงานฯ มั่นใจวา

มาตรการหามสูบบุหร่ีฯ จะถูกบังคับใชอยางไดผล รอยละ 87.0  และไมมั่นใจ รอยละ 1.55  ตามลําดับ 

 
ตาราง 17 แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหารฯ ของ 
             พนักงาน 

 

 

 

การดําเนินงานหลงัมีประกาศฯ  
หามสูบบุหรีใ่นเขตปลอดบุหรี ่

จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

พนักงานฯ มัน่ใจวามาตรการหามสูบบุหรี่ฯ จะถกูบังคับใช   

อยางไดผล   

 มั่นใจ 114 87.0 

            ไมมัน่ใจ  2 1.55 

            ไมมีความเหน็      15  11.45 

แหงขอมูลขาวสาร 
จํานวน 

(n = 131) 
รอยละ 

 โทรทัศน 87 66.40 

 เจาหนาที่สาธารณสุข 30 23.10 

 วิทย ุ 4 3.10 
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ตาราง 17 แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหารฯ ของ 
             พนักงาน(ตอ) 

 
  จากตาราง 17 พบวา พนักงานฯ รับรูขาวสารเรื่องประกาศเขตปลอดบุหร่ีในรานอาหารฯ              

จากรายการโทรทัศน   รอยละ 66.40  จากเจาหนาที่สาธารณสุขรอยละ 23.10 จากสื่อส่ิงพมิพ 

และรายการวทิยุ รอยละ 3.10    

 
ตาราง 18 ความเขาใจของพนักงานในรานอาหารฯเมื่อไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

    เรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหารฯ  

 

             จากตาราง 18  พบวา พนักงานรานอาหารเขาใจประกาศเขตปลอดบุหร่ีฯและสามารถ  

ปฏิบัติได รอยละ 64.60 ไมเขาใจกฏหมายฯ รอยละ 24.60 ไมแนใจ รอยละ 11.60 

 

 

แหลงขอมลูขาวสาร 
จํานวน 

(n = 131) 
รอยละ 

 หนงัสือพมิพ/ส่ิงพิมพ 5 3.80 

 หอกระจายขาว 1 .80 

 สวนทองถิ่น/กาํนนั/ผูใหญบาน, อบต./ เทศบาล 1 0.80 

 อ่ืน ๆ 2 1.6 

รวม 131 100.0 

ความเขาใจของพนักงานในรานอาหารฯเมื่อไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี ่

ในรานอาหารฯ 

จํานวน 
(n = 131) 

รอยละ 

 เขาใจการประกาศเขตปลอดบุหร่ีฯและปฏิบัติได 84 64.60 

 ไมเขาใจขอกฎหมายฯ 32 24.60 

 ไมแนใจ 15 11.60 

รวม 131 100.0 
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ตาราง 19 จํานวนและรอยละของพนักงานในรานอาหารฯทีร่ับรูบทบาทการรณรงค 
              ขององคกรตางๆ 
  

 การรับรูบทบาท  

รับรู ไมรับรู ไมแนใจ องคกรตางๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กระทรวงมหาดไทย 93 71.50 9 6.90 28 21.60 

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 85 64.88 32 24.60 14 10.52 

หนวยงานสาธารณสุข 50 38.50 16 12.30 64 49.30 

ตํารวจ 39 30.00 13 10.00 78 59.54 

 

           จากตาราง 19 พบวา พนักงานรานอาหารฯ รับรูบทบาทองคกรตอไปนี้ในการรณรงคเขตปลอด

บุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ โดยรบัรูบทบาทกระทรวงมหาดไทย  รอยละ 71.50 

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี รอยละ 64.88  หนวยงานสาธารณสขุ  รอยละ 38.50  ตํารวจรอยละ 

30.00   

 
ตาราง 20 ความคิดเห็นของพนักงานในรานอาหารฯ ตอมาตรการ/ กิจกรรมรณรงค 
             รานอาหารปลอดบุหรี่         
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของพนักงานในรานอาหารฯ

ตอมาตรการ  / กิจกรรมรณรงค 
รานอาหารปลอดบุหรี ่ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ลงโทษรานอาหารที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ใหเปน

ตัวอยาง 123 94.60 2 1.50 5 3.80 

จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการกระทําผิด

ในหารหามสูบบุหรี่ 122 93.80 4 3.00 4 3.10 

เผยแพรความรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร 

ตอสาธารณะ 103 79.20 11 8.50 16 12.30 
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ตาราง 20 ความคิดเห็นของพนักงานในรานอาหารฯ ตอมาตรการ/ กิจกรรมรณรงค 
             รานอาหารปลอดบุหรี่  (ตอ)       
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของพนักงานในรานอาหารฯ

ตอมาตรการ  / กิจกรรมรณรงค 
รานอาหารปลอดบุหรี ่ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จับปรับเพื่อลงโทษลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่

ในรานอาหาร 101 77.70 15 11.50 14 10.80 

รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในรานอาหารใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
41 31.60 16 12.30 74 56.48 

 
จากตาราง 20  พบวาพนักงานสวนใหญเห็นดวยกับมาตรการ การจัดกิจกรรมรณรงค 

รานอาหารปลอดบุหร่ี กลาวคือ มาตรการลงโทษรานอาหารที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหร่ีใหเปนตัวอยาง   

จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการกระทําผิดในหารหามสูบบุหร่ี และเผยแพรความรูกฎหมายหาม

สูบบุหร่ีในรานอาหาร ตอสาธารณะ เห็นดวย รอยละ 94.60,93.80 และ 79.20ตามลําดับ จับปรับเพื่อลงโทษ

ลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบบุหร่ีในรานอาหาร และการรณรงคติดปายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารให

ชัดเจนยิ่งขึ้น  เห็นดวย รอยละ 77.70 และ31.60 ตามลําดับ   
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3. กลุมประชาชน 
  

ตาราง 21 จํานวนและรอยละ ประชาชนกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณลกัษณะประชากร 

 
  

 

คุณลักษณะประชากร 
จํานวน 

(n = 400) 
รอยละ 

เพศ   

        ชาย 197 49.30 

 หญิง 203 50.70 

สถานภาพสมรส   

 โสด 237 59.25 

        คู 161 40.25 

 หมาย / หยา / ราง 2 0.50 

ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา 87 21.30 

 มัธยมศึกษาตอนตน 115 28.80 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 124 31.10 

        อนุปริญญา 20 5.00 

 ปริญญาตรีข้ึนไป 56 14.00 

ประเภทรานอาหารที่ไปใชบริการ   

 รานอาหารตามสั่ง 217 54.25 

 สวนอาหาร 99 24.75 

 หองอาหาร 72 18.00 

 ภัตตราคาร 12 3.00 
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จากตาราง 21  พบวา ประชนกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ  50.70 เพศชาย รอยละ 

49.30 สภาพโสด รอยละ 59.25  มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รอยละ  31.10  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 28.80 ระดับประถมศึกษา รอยละ  21.30 ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 

14.00  และระดับอนุปริญญา รอยละ 5.00 ประชาชนกลุมตัวอยางนิยมไปใชบริการรานอาหารตามสั่ง 

รอยละ 54.25  สวนอาหารรอยละ 24.75  หองอาหาร รอยละ 18  และ ภัตตราคาร รอยละ 3.00  

 
ตาราง 22 พฤติกรรมการสูบบุหรีข่องประชาชนกลุมตัวอยางและการรับรูประกาศกระทรวง 
    สาธารณสขุใหรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรบัอากาศเปนเขตปลอดบหุรี่ฯ 

 

 จากตาราง  22  พบวาประชาชนกลุมตัวอยาง ไมสูบบุหร่ีรอยละ 64.20 สูบเปนบางครั้ง           

รอยละ 25.00  และสูบบุหร่ีเปนประจํา รอยละ 10.80  นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางรูวา                

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใหรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศเปนเขตปลอดบุหร่ี                

รอยละ 67.80  

  

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมประชาชนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 

(n = 400) 
รอยละ 

พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของประชาชนกลุมตัวอยาง   

 สูบบุหร่ีเปนประจํา 43 10.80 

 สูบบุหร่ีบางครั้ง 100 25.00 

 ไมสูบบุหร่ี 257 64.20 

การรับรูประกาศฯ หามสบูบุหรี่ในรานอาหารฯ   

 รูวามีประกาศหามสูบบุหร่ีในรานอาหาร 271 67.80 

 ไมรูวามีประกาศหามสูบบุหร่ีในรานอาหาร 129 32.20 
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ตาราง 23  พฤติกรรมการสูบบุหรีข่องประชาชนกลุมตัวอยางในรานอาหารหลังมีประกาศฯ 
               และการปฏิบัติเมื่อถูกเตือนจากเจาของ / พนักงานรานอาหารฯ  

  

 จากตาราง  23  พบวา หลงัมีประกาศฯ ประชาชนกลุมตัวอยางเคยสบูบุหร่ี ในรานอาหารฯ 

รอยละ 19.75  และกลุมที่สูบบุหร่ีเคยถกูเจาของ / พนกังาน เตือน รอยละ 82.20 และปฏิบัติตามคํา

เตือน รอยละ 73.40  ไมปฏิบัติตาม รอยละ 8.90  และกลุมที่สูบบุหร่ีไมเคยไดรับคําเตือน รอยละ 

17.70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติตามประกาศฯรานอาหารปลอดบุหรี ่
จํานวน 

(n = 400) 
รอยละ 

การสูบบุหรีข่องประชาชนกลุมตัวอยางในรานอาหาร 
หลังมีประกาศฯ   

 ไมสูบบุหร่ีเลย 321 80.25 

 สูบบุหร่ีเปนบางครั้ง 79 19.75 

การปฏิบัติตามประกาศ   

 เคยถูกเจาของ / พนกังานเตือน 65 82.20 

                       ปฏิบัติตามคําเตือน 58 73.40 

                       ไมปฏิบัติตามคําเตือน 7 8.90 

 ไมเคยไดรับคําเตือน 14 17.70 
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ตาราง 24  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในรานอาหารฯ ของประชาชนกลุมตัวอยางหลังมีประกาศฯ 
     และการปฏิบัติเมื่อถกูเตือนจากกลุมเพื่อนและแขกที่มาใชบริการ 

 

 จากตาราง  24 พบวาประชาชนกลุมตัวอยาง รอยละ 80.25  ไมสูบบุหร่ีในรานอาหารฯ หลังมี

ประกาศและสบูบุหร่ีเปนบางครั้ง รอยละ 13.00  สูบบุหร่ีทุกครั้ง / เกือบทุกครั้ง รอยละ 6.75  เมื่อเพื่อน

และแขกที่มาใชบริการ เตือนจะปฏิบัติตามคําเตือน รอยละ 30.40  และ  15.20  ตามลําดับ ไมปฏิบัติ

ตามคําเตือน รอยละ 54.40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการสูบบหุรี่และการปฏิบัติตาม
ประกาศ 

จํานวน 
(n = 400) 

รอยละ 

พฤติกรรมการสูบบหุรี่ในรานอาหารสวนปลอด
บุหรี่ของประชาชนกลุมตัวอยาง   

 ไมสูบบุหร่ีเลย 321 80.25 

 สูบบุหร่ีเกือบทุกครั้ง / ทุกครั้ง 27 6.75 

 สูบบุหร่ีเปนบางครั้ง 52 13.00 

การปฏิบัติตามประกาศ   

 มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในสวนปลอดบหุร่ี 79  

 ปฏิบัติตามคําเตือนของเพื่อน 24 30.40 

 ปฏิบัติตามคําเตือนของแขกที่มาใชบริการ 12 15.20 

 ไมปฏิบัติตามคําเตือน 43 54.40 
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ตาราง 25 จํานวนและรอยละประชาชนกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นตอการปฏิบัติ 
    ตามขอหามสูบบหุรี่ในรานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ 

 

 จากตาราง 25 พบวากลุมตัวอยางไมมปีญหาตอการปฏิบัติตามขอหามสูบบุหร่ีในรานอาหารที่

ไมมีเครื่องปรับอากาศรอยละ 88.00   และมีปญหารอยละ 3   

 
ตาราง 26 ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางตอผลดีหลังการประกาศรานอาหารฯ 
              เปนเขตปลอดบุหรี่ 
 

ใช ไมใช ไมแนใจ 
ความคิดเห็นของประชาชน 

กลุมตัวอยางตอผลดีหลังการประกาศ 
รานอาหารฯเปนเขตปลอดบุหรี่ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม 364 91.00 3 0.80 33 8.20 

ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มา

รับประทานอาหาร 359 89.75 4 1.00 37 9.25 

รูสึกวาเสื้อผา เสนผมไมมีกล่ินเหม็นบุหรี่ติดตัว 349 87.30 15 3.80 36 9.00 

ทานรูสึกมั่นใจวารานอาหารจะปลอดภัยมากขึ้น

จากปญหาเพลิงไหม 333 83.30 16 4.00 50 12.50 

 

จากตาราง 26 ประชาชนกลุมตัวอยางเห็นวาหลังจากมีการประกาศใหรานอาหารฯเปนเขต

ปลอดบุหร่ีมีผลดีกลาวคือ เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม รอยละ 91.00 ลดความรูสึกอึด

อัดรําคาญใหคนที่มารับประทานอาหาร รอยละ 89.75 รูสึกวาเสื้อผา เสนผมไมมีกลิ่นเหม็นบุหร่ี 

ติดตัว  รอยละ 87.30 รูสึกมั่นใจวารานอาหารจะปลอดภัยมากขึน้จากปญหาเพลงิไหม รอยละ 83.30  

 

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามขอหามสูบบุหรี ่
ในรานอาหารที่ไมติดเครือ่งปรับอากาศ 

จํานวน 
(n = 400) 

รอยละ 

 มีปญหา 12 3.00 

 ไมมีปญหา 352 88.00 

 ไมมีความคิดเห็น 36 9.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 27  ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางหลังจากมีประกาศหามสบูบุหรี ่
    ในรานอาหารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ 

 

 จากตาราง  27  พบวาประชาชนกลุมตัวอยางอยากใชบริการรานอาหารเพิ่มข้ึนหลังจากมี

ประกาศ รอยละ 76.50 และอยากไปใชบริการลดลง รอยละ 5.00  เห็นวาสุขภาพไดรับการปกปอง

เพิ่มข้ึน รอยละ 84.75  สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศฯ รอยละ 90.50 เห็นวาควรยกเลิก     

รอยละ 1  และมั่นใจวามาตรการหามสูบบุหร่ี จะบังคับใชไดผลดี รอยละ 81.25  

ความคิดเปนของประชาชนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 

(n = 400) 
รอยละ 

การไปใชบรกิารรานอาหารฯ หลังมีประกาศฯ   

 อยากไปใชบริการมากขึ้น 306 76.50 

 อยากไปใชบริการลดลง 20 5.00 

 ไมแนใจ 74 18.50 

การไดรับการปกปองสขุภาพ   

 คิดวาไดรับการปกปองสุขภาพมากขึน้ 339 84.75 

 ไมคิดวาไดรับการปกปองสุขภาพมากขึ้น 22 5.50 

 ไมแนใจ/ไมมคีวามคิดเหน็ 39 9.75 

การสนับสนนุใหมีการปฏิบัติตามประกาศ   

 สนับสนนุ 362 90.50 

 ไมสนับสนนุ (ควรยกเลิก) 4 1.00 

 ไมมีความคิดเห็น 34 8.50 

ความมั่นใจวามาตรการหามสูบบหุรี่ในรานอาหารฯ 
จะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 

  

 มั่นใจวาจะไดผล 325 81.25 

 ไมมั่นใจ 30 7.50 

 ไมมีความคิดเห็น 45 11.25 
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ตาราง 28  จาํนวนและรอยละประชาชนกลุมตัวอยางที่พบเห็นการปฏิบัติตามประกาศฯ 
     ของรานอาหารทีไ่มมีเครื่องปรับอากาศ (ต้ังแตเดือนกุมภาพนัธ 2551 – เดือน 
               เมษายน. 2552) 

 

 จากตาราง  28  พบวา หลังประกาศฯ (ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ถึงเมษายน 2552)  

ประชาชนกลุมตัวอยางพบเห็นปายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารฯ ชัดเจน รอยละ 78 พบเห็น ควรสูบบุหร่ี

ในรานอาหารฯ รอยละ 20.75  พบวา พนักงานมีการแจงเตือนผูสูบบุหร่ี รอยละ 24.10 ไมไดเตือน   

รอยละ 60.65 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติตามประกาศ ของรานอาหารประเภทไมมี
เครื่องหมายปรับอากาศ(เดือนมี.ค. – เม.ย. 2552) 

จํานวน 
(n = 400) 

รอยละ 

การติดปายหามสูบบหุรี ่   

 เห็นปายชัดเจน 312 78.00 

 เห็นปายไมชัดเจน 40 10.00 

 ไมแนใจ / ไมทราบ 48 12.00 

การพบเห็นคนสูบบุหรีใ่นรานอาหารฯ   

 ไมพบเหน็ 225 56.25 

 พบเหน็ 83 20.75 

 ไมไดไปรานอาหาร 92 23.00 

กรณีมีคนสูบบุหรี ่ (N = 83)  

 พบพนักงานเตือน 20 24.10 

 ไมไดเตือน 52 62.65 

 ไมแนใจ 11 13.25 
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ตาราง 29   ความคิดเห็นและวธิีปฏิบัติของประชาชนกลุมตัวอยางทีพ่บเห็น 

     คนสูบบหุรี่ใน รานอาหารฯในสวนปลอดบุหรี(่หลังเดือนกมุพันธ 2511)  
 

ใช ไมใช ไมแนใจ 
ความคิดเห็นและวธิีปฏิบัติของประชาชน

กลุมตัวอยางที่พบเห็นคนสูบบุหรี ่

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รูสึกอึดอัดรําคาญ 326 81.50 28 7.00 46 11.50 

จะยายหรือหลบเลี่ยงใหพนจากควันบุหรี่หรือไม 308 77.00 47 11.30 45 11.30 

จะแจงตอเจาของราน/พนักงานประจํารานหรือไม 244 61.00 78 19.50 78 19.75 

จะบอกกลาว/ตักเตือนตอผูสูบบุหรี่หรือไม 227 56.75 101 25.25 72 18.00 

       

 

จากตาราง  29  พบวา  ความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติของประชาชนกลุมตัวอยางที่พบเห็นคน  

สูบบุหร่ี  ในสวนปลอดบุหร่ีของรานอาหารฯ(หลังเดือนกุมภาพันธ 2511) กลาวคือรูสึกอึดอัดรําคาญ  

รอยละ 81.50  คิดจะยายหรือหลบเลี่ยงใหพนจากควันบุหร่ี รอยละ 77.00  คิดวาจะแจงตอเจาของ

ราน/พนักงานประจําราน รอยละ 61.00 คิดจะบอกกลาว/ตักเตือนตอผูสูบบุหร่ี  รอยละ 56.75    

และไมคิดจะบอกกลาวตักเตือน รอยละ 25.25 

 
ตาราง 30  จาํนวนและรอยละ ของประชาชนกลุมตัวอยางกับการรับรูอันตรายจาก 
               ควันบุหรี่มือสองตอสุขภาพ  
 

ประชาชนกลุมตัวอยางกับการรับรูอันตราย
จากควนับุหรี่มือสองตอสุขภาพ 

จํานวน 
(N=400) 

รอยละ 

 รับรู 375 93.80 

 ไมรับรู 20 5.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 30  พบวา ประชาชนกลุมตัวอยาง รอยละ 93.80 รับรูอันตรายจากคัวนบหุร่ี                      

มือสองตอสุขภาพ และรอยละ 5.00 ไมทราบอันตรายจากควันบหุร่ีมือสอง 
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ตาราง  31  จํานวนและรอยละกลุมประชาชนตวัอยางที่ไดรบัขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

    เรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหารฯ จําแนกตามชองทางการรับ 
    ขาวสารและปริมาณการรับขาวสาร 

 

แหลงขอมลูขาวสารเกี่ยวกับประกาศ จํานวน 
(N = 400) 

รอยละ 

ชองทางการรับรูขอมลูขาวสารประกาศฯ    

 โทรทัศน 220 55.10 

 เจาหนาที่สาธารณสุข 91 22.80 

 วิทย ุ 45 11.30 

 หนงัสือพมิพ/ส่ิงพิมพ 13 3.30 

 หอกระจายขาว 10 2.50 

 สถานศกึษา/ครู/นักเรียน 10 2.50 

 ศาสนสถาน / พระ/นักบวช 4 1.00 

 ตํารวจ 3 .0.75 

 สรรพสามิต 2 0.50 

 สวนทองถิ่น/กาํนนั/ผูใหญบาน/อบต./เทศบาล 2 0,50 
ความคิดเห็นตอความเพียงพอของการรับขอมูลขาวสารประกาศฯ   

 ไดรับความรูขาวสารพอเพยีง 186 46.50 

 ไดรับความรูขาวสารไมพอเพียง 105 26.25 

 ไมแนใจ 109 27..25 

 

 จากตาราง  31 พบวาประชาชนกลุมตัวอยางรับรูขาวสารเรื่องประกาศเขตปลอดบุหร่ีใน

รานอาหารฯ  จากรายการโทรทัศน เจาหนาที่สาธารณสุข รายการวิทยุ หนังสื่อพิมพ/ ส่ิงพิมพ 

สถานศึกษา/ครู/นักเรียนและหอกระจายขาว รอยละ 55.10 , 22.80 , 11.30  , 3.30 และ2.50  

ตามลําดับ และประชาชนกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศฯ อยางพอเพียง รอยละ 

46.50  โดยมีบางสวนคิดวาไมเพียงพอรอยละ 26.25  
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ตาราง 32 จํานวนและรอยละของประชาชนกลุมตัวอยางที่รับรูบทบาทการรณรงค 
              ขององคกรตางๆ 
  

 การรับรูบทบาท  

รับรู ไมรับรู ไมแนใจ 

 

องคกรตางๆ  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หนวยงานสาธารณสุข 283 70.75 13 3.25 104 26.00 

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 223 55.80 26 6.50 148 37.00 

กระทรวงมหาดไทย 189 47.30 32 8.00 176 44.00 

ตํารวจ 189 47.25 35 8.75 173 43.25 

 

                     จากตาราง 32  พบวาประชาชนกลุมตัวอยาง รับรูบทบาทองคกรตอไปนี้ในการรณรงค             

เขตปลอดบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ โดยรับรูบทบาทหนวยงานสาธารณสุข 

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  กระทรวงมหาดไทย และ ตํารวจ รอยละ 70.75 , 55.80  , 47.30   

และ  47.25  ตามลําดับ   

      
ตาราง 33 ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางตอมาตรการ/ กิจกรรมรณรงค 
              รานอาหารปลอดบุหรี่         
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยาง
ตอมาตรการ/ กิจกรรมรณรงครานอาหาร

ปลอดบุหรี ่ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เผยแพรความรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร 

ตอสาธารณะ 339 84.80 4 1.00 57 14.30 

รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในรานอาหารใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น 335 83.80 2 .60 63 15.80 

จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการกระทํา

ผิดในหารหามสูบบุหรี่ 323 80.75 6 1.50 71 17.70 

 

 



 74 

ตาราง 33 ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางใหมีมาตรการ/ กจิกรรมรณรงค 
              รานอาหารปลอดบุหรี่ (ตอ)        
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยาง
ตอมาตรการ/ กิจกรรมรณรงครานอาหาร

ปลอดบุหรี ่ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จับปรับเพื่อลงโทษลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบ

บุหรี่ในรานอาหาร 278 69.70 43 10.8 79 19.8 

ลงโทษรานอาหารที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ให

เปนตัวอยาง 
265 66.40 46 11.50 89 22.30 

 

จากตาราง  33  พบวา  ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับมาตรการ การจัดกิจกรรม

รณรงค กลาวคือ การเผยแพรความรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารตอสาธารณะ     การรณรงค

ติดปายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารใหชัดเจนยิ่งขึ้น  จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการกระทํา

ผิดในการหามสูบบุหร่ี จับปรับเพื่อลงโทษลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารและ 

ลงโทษรานอาหารที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหร่ีใหเปนตัวอยาง(รอยละ 84.80 , 83.80 , 80.75 , 

69.70  และรอยละ 66.40ตามลําดับ)    ไมมีความคิดเปน รอยละ 15.80   

 
4.  สรปุเวทปีระชาคม 
 
 การจัดเวทีประชาคมเพื่อกําหนดนโยบายรานอาหารประเภทไมมีเครือ่งปรับอากาศปลอดบุหร่ี 

100% ไดจัดขึ้นในวันที่ 18  ตุลาคม  2552  ณ หองประชุมสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดพิจิตร 

 ผูเขารวมเวทีประชาคมประกอบดวย   
ผูแทนชมรมรานอาหารอําเภอละ 3 คน     รวม 36 คน 

คณะทํางานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับอําเภอๆละ 1 คน    รวม 12 คน 

เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน   อําเภอละ  1 คน  รวม 12 คน 

พนักงานเจาหนาที่ฯระดับจังหวัดไดแก  

- หนวยงานสาธารณสุข     รวม   5 คน 

ตํารวจ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1       รวม   4 คน  

ผูประสานงานและทีมวิจัย              รวม   6 คน  
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ตาราง 34 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมรานอาหารในจังหวัดพิจติร  
   ปลอดบุหรี่ 100 % จาํแนกตามคุณลักษณะของประชากร 

คุณลักษณะประชากร 
จํานวน 
(n = 69) 

รอยละ 

เพศ   

        ชาย 43 62.30 

 หญิง 26 37.70 

กลุมอาย ุ   

 20 – 30 ป  3 4.40 

 31 – 40 ป 20 29.00 

 41 – 50 ป  29 42.00 

 51 – 60 ป 10 14.50 

> 61 ป  7 10.10 

สถานภาพสมรส   

 โสด 13 18.80 

        คู 52 75.40 

 หมาย / หยา / ราง 4 5.80 

ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา 15 21.80 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 13.00 

        อนุปริญญา 6 8.70 

 ปริญญาตรีข้ึนไป 39 56.50 

พฤติกรรมการสูบบหุรี ่   

 สูบบุหร่ีประจาํ 6 8.70 

 สูบบุหร่ีเปนบางครั้ง 7 10.10 

 ไมสูบบุหร่ี 56 81.20 
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 จากตาราง 34  พบวา กลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคม รอยละ 62.30  เปนเพศชาย อายุ 

41 – 50  ป  รอยละ  42.00  อายุ  31- 40 ป  รอยละ  29.00  อายุ 51 – 60 ป รอยละ 14.50  อายุ

มากกวา 61 ป รอยละ  10.1  และอายุ 20 – 30 ป รอยละ 4.40  สวนใหญแตงงานแลว รอยละ 75.40  

การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 56.50  ระดับประถมศึกษา รอยละ 21.80  มัธยมศึกษาตอน

ปลาย รอยละ 13.00  และอนุปริญญา รอยละ 8.70  กลุมตัวอยางสวนใหญไมสูบบุหร่ี (รอยละ 81.20) 

สูบบุหร่ีเปนบางครั้ง รอยละ 10.10  สูบบุหร่ีเปนประจํา รอยละ 8.70   

 
ตาราง 35 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมรานอาหารในจังหวัดพิจติร  

   ปลอดบุหรี่ 100 % จาํแนกตามการทราบวามีกฎหมายฯ หามสูบบุหรี่ในรานอาหาร 
   ประเภทไมมีเครื่องปรบัอากาศ 

 

ทราบวามีกฎหมายหามสบูบุหรี ่ จํานวน 
(N = 69) 

รอยละ 

ทราบ 62 89.90 

ไมทราบ 7 7.20 

รวม 69 100.00 

  

  จากตาราง  35  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวามกีฎหมายฯ หามสูบบุหร่ีในรานอาหาร

ประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ มากถงึรอยละ 89.90  และไมทราบเพยีง รอยละ 7.200 

 
ตาราง 36 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมตอรานอาหารหลังทราบวาม ี

    กฎหมายฯ หามสูบุหรีใ่นรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(N = 69) 

รอยละ 

อยากไปใชบริการรานอาหารเพิ่มข้ึน 46 66.70 

อยากไปใชบริการรานอาหารลดลง 6 8.70 

ไมแนใจ/ไมมคีวามคิดเหน็ 17 24.60 

รวม 69 100.00 
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 จากตาราง  36  พบวา กลุมตัวอยางอยากไปใชบริการรานอาหารเพิ่มข้ึนหลงัมีประกาศฯ           

รอยละ 66.70  ไมแนใจ / ไมมีความคิดเหน็ รอยละ 24.60  และอยากไปใชบริการลดลง รอยละ 8.70   

 
ตาราง 37 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมตอการสนบัสนุนใหมีการ 

   ปฏบัิติตามกฎหมายฯ หามสูบุหรี่ในรานอาหารประเภทไมมเีครื่องปรับอากาศ 
 

ความตองการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายฯ จํานวน 
(N = 69) 

รอยละ 

สนับสนนุ 59 85.50 

ไมแนใจ / ไมมคีวามเห็น 10 14.50 

รวม 69 100.00 

  

     จากตาราง  37  พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 85.50  ตองการสนับสนุนการปฏิบัติตาม

กฎหมายฯ และไมแนใจ / ไมมีความเห็น รอยละ 14.50 นอกจากนี้ยังใหความเห็นเพิ่มเติมในการ

สนับสนุนประกาศ ฯ ดังนี้ 

 “เพื่อสุขภาพของคนรอบตัว ควรงดสูบบุหร่ีในรานอาหาร สวนใหญมาทานอาหากนัเปน

ครอบครัว มีเดก็มาดวย” 

 “เพื่อสวนรวมของสังคม        เปนตัวอยางที่ดีกับเยาวชน     ดีกับประชาชนทุกคน” 

 “ตอนนี้เห็นผลชัดเจน คนสวนใหญรูกฎหมายนะ  เปนประโยชนมาก  ทีห่ามสูบบุหร่ีใน

รานอาหาร ควันบหุร่ีมือสอง ทําใหเกิดโรคปอด แสบคอ” 

 “สนับสนนุ     ดี ทําใหสุขภาพดีข้ึน รานสะอาด นาเขา ไมเหมน็” 
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ตาราง 38 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เขารวมเวทีประชาคมตอความมัน่ใจมาตรการ 
   ปฏบัิติตามกฎหมายฯ หามสูบุหรี่ในรานอาหารประเภทไมมเีครื่องปรับอากาศ 

 

ความมั่นใจ จํานวน 
(N = 69) 

รอยละ 

มั่นใจวาจะไดผล 39 56.50 

ไมมั่นใจ 22 31.90 

ไมมีความเหน็ 8 11.60 

รวม 69 100.00 

  

 จากตาราง  38  พบวา กลุมตัวอยางมั่นใจวามาตรการบงัคับใชประกาศฯ จะบงัคับใชไดผล 

รอยละ 56.50 และไมมั่นใจ รอยละ 31.90 ไมมีความเหน็ รอยละ 11.60  

 

 ทั้งนี้กลุมชนรมรานอาหารใหเหตุผลเปนเพราะวา ลูกคาเคยชิน เจาของรานอาหารพนักงาน

ขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย การประชาสัมพันธกฎหมายังไมทั่วถึง ขาดความรวมมืออยางจริงจัง

ระหวางรานอาหารกับเจาหนาที่ เจาหนาที่ไมไดปฏิบัติเขมงวดจริงจังและตอเนื่อง ในขณะที่กลุม

เจาหนาที่ภาครัฐ ยอมรับวาขาดความรูดานกฎหมายและไมสามารถดําเนินการตรวจเฝาระวังได

ครบถวน เนื่องจากขาดอัตรากําลัง ชองทางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 

สวนใหญรับขอมูลฯ ผานรายการโทรทัศน เจาหนาที่สาธารณสุข หนังสือพิมพ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดและหอกระจายขาว ดังตาราง 39 
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ตาราง 39   จํานวนและรอยละ ชองทางการรับขอมูลขาวสารการณรงคหามสูบบุหรี ่
     ในรานอาหาร 
 

ชองทางรับขาว จํานวน 
(N = 69) 

รอยละ 

โทรทัศน 43 62.30 

เจาหนาที่สาธารณสุข 12 17.40 

หนงัสือพมิพ 7 10.10 

หอกระจายขาว 3 4.30 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพิจิตร 3 4.30 

อ่ืนๆ 1 1.40 

รวม 69 100.00 

  
 ตาราง 40 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอเวทปีระชาคม การจัดกิจกรรม / มาตรการ 

    สนับสนุนการดําเนินกฎหมายฯ  
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความคิดเห็น 
 

มาตรการ / กิจกรรม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รณรงคปดปายหามสูบบุหรี่ในรานใหชัดเจนยิ่งขึ้น 63 91.30 0 0 6 8.70 

เผยแพรความรูเรื่องกฎหมายฯ 56 81.20 2 2.90 11 15.90 

จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงแบะแสการทําผลิต 

กฎหมายภายในจังหวัด 

53 

 

76.80 0 0 16 23.20 

ลงโทษรานอาหารที่ละเมิดกฎหมายฯ ใหเปนตัวอยาง 46 66.70 5 7.20 18 26.10 

จับปรับเพื่อลงโทษลูกคาที่ทําผิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ฯ 44 63.80 11 15.90 14 20.30 

 

 

 



 80 

จากตาราง  40  พบวา  เพือ่การสนับสนนุมาตรการทางกฎหมายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารฯ 

กลุมตัวอยางเห็นวาตองการรณรงคติดปายเขตปลอดบุหร่ีในรานอาหารใหเหน็ชัดเจนยิง่ขึ้น รอยละ 

91.30 เผยแพรความรูกฎหมาย รอยละ 81.20  ควรจัดใหมีศูนยบริการแจงขอมูล / รับแจงเบาะแส 

รอยละ 76.80 ลงโทษรานอาหารที่ละเมิดกฎหมายเพื่อใหเปนตวัอยางรอยละ 66.70  และลงโทษลกูคา

ที่ทาํผิดกฎหมาย รอยละ 63.80   

 ขอมูลที่ไดรับจากเวทีประชาคมสามารถสรุปแนวทางเพือ่เสนอใหกาํหนดเปนนโยบายของ

จังหวัดดังตอไปนี ้

1.  รณรงคติดปายเขตปลอดบุหร่ีใหชัดเจนและครอบคลุมรานอาหารทุกประเภท 

2. เพิ่มการประชาสัมพนัธใหมากขึ้นและควรจัดใหมีศูนยบริการแจงขอมลู/รับแจงเบาะแส 

3. เพิ่มพื้นที่สาธารณะเปนเขตอากาศสะอาดและปลอดบุหร่ี 
4. เพิ่มการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจัง 
5. รวมกับชมรมรานอาหารรณรงคใหความรูประชาชน 

6. ประกาศวนั D-Day จับปรับผูที่ทาํผิด ทั้งรานอาหารและลูกคาทีม่าใชบริการ 

 

5. ข้ันสรุปและขั้นประกาศใชนโยบายสาธารณะภายหลงัจากไดนโยบายสาธารณะแลว ผูวจิัย 

รวมกับสํานักงานจัดการความรูเพื่อการไมสูบบุหร่ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

แหงชาติ (สสส.)  ซึ่งเปนหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการนี้  ไดจัดทําปาย

ประกาศนโยบายสาธารณะขนาดกวาง 0.80  เมตร  ยาว 2  เมตร  แจกใหกับทุกรานอาหาร โดยมอบ

ใหกับตัวแทนแตละอําเภอ รวมทั้งสิ้น 200 ราน (ดังรูปที่แสดงในภาคผนวก)  ทั้งนี้ไดจัดพิธีมอบปาย

ทั้งหมดใหกับเจาของรานอาหาร/ หรือผูที่เขารวมงานประชุม เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม พ.ศ.  2552  ณ 

หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  โดยนายแพทยพูลสิทธิ์  ศีติสาร  รองนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  โดยขอความรวมมือใหติดปายดังกลาวในจุดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

เชน บริเวณทางเขารานอาหารหรือบริเวณในรานและไดนําผลการทําเวทีสาธารณะฯ แจงที่ประชุม

คณะกรรมการ ควบคุมการบริโภคบุหร่ี – สุราจังหวัดพิจิตร  ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่  13 มกราคม  

2553  รับทราบนโยบายสาธารณะที่ประกาศ 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการบังคับใชและการปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในประเด็นหามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 

และการสํารวจความคิดเห็นตอมาตรการดังกลาว ในกลุมผูบริโภคและผูประกอบการหรือเจาของ

รานอาหารและพนักงานในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  โดยที่การ

วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) แบงการศึกษาตามขนาดของพื้นที่ซึ่งมี

รานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ จํานวน 131 ราน แบงเปนอําเภอขนาดใหญ 2 อําเภอ ไดแก 

อําเภอเมืองพิจิตรและอําเภอตะพานหิน   อําเภอขนาดกลาง 1 อําเภอ ไดแกอําเภอทับคลอและอําเภอ

ขนาดเล็กไดแกอําเภอโพธิ์ประทับชาง กลุมตัวอยางไดแก 1) เจาของกิจการรานอาหารประเภทไมมี

เครื่องปรับอากาศ   จํานวน  131  คน  2) พนักงานของรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน  131  คน และ 3) ผูบริโภคอาหารหรือผูซื้อจากรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  รวบรวม

ขอมูลระหวางเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2552  สถิติที่ใชในการศึกษา ไดแกคาความถี่  จํานวน 

และรอยละ และใชการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนาของขอมูลที่ไดจากการเปดเวทีประชาคมของกลุม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

สรุปผลการศึกษา 

1. สถานการณการดําเนินงานรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศปลอดบุหรี่ 
ของจังหวัดพจิิตร  

 จากการศึกษาพบวา  พนักงานรานอาหารฯ และประชาชนกลุมตัวอยางที่ใชบริการรานอาหาร

ในจังหวัดพิจิตร ทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารฯคอนขางต่ํา คิดเปนรอยละ 64.6 และ 

67.80 ตามลําดับ  สวนเจาของรานอาหารไมรูวามีประกาศฯ นี้ ถึง รอยละ 51.90 

เจาของรานอาหารฯ / พนักงานและประชาชนกลุมตัวอยางมพีฤติกรรมสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 

46.20, 5.40  และ  35.80  ตามลําดับ 

หลังจากกฎหมายฯ ประกาศใช (หลังวันที่  11  กุมภาพันธ  2551)  พบวา การปฏิบัติตาม

กฎหมายฯ ยังมีปญหากลาวคือ เจาของรานอาหารและพนักงานพบลูกคาสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ี 

รอยละ 34.40 และ 26.20 ตามลําดับและประชาชนกลุมตัวอยางเคยสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ี  

รอยละ 19.75 
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ในแงของการปฏิบัติตามกฎหมาย เจาของกิจการ/รานอาหารมองวาไมมีปญหาในการปฏิบัติ  

รอยละ 51.90 มีปญหารอยละ 35.90 พนักงานมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ รอยละ 12.30 และ

ประชาชนทั่วไปเห็นวามีปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายฯเพียงรอยละ 3.00 มีการฝาฝนและไดรับ

การเตือนจากเจาของกิจการ/รานอาหาร รอยละ6.10 ไมมีการเตือน รอยละ 46.6 และลูกคาปฏิบัติตาม

คําเตือน รอยละ 14.50  

ในสวนของพนักงานเคยเตือนผูที่สูบบุหร่ีแตลูกคาไมยอมปฏิบัติตามคําเตือน รอยละ 8.50     

มีกรณีขัดแยงกับลูกคา รอยละ 29.70 นอกจากนี้ยังมีลูกคาบางสวนแจงกรณีมีคนสูบบุหร่ีใน

รานอาหารสวนปลอดบุหร่ี รอยละ 6.20  

ในมุมมองของประชาชนทั่วไปที่ไปใชบริการรานอาหารฯ  เคยสูบบุหร่ีในรานอาหารฯสวน

ปลอดบุหร่ี รอยละ 19.75 และยังคงสูบบุหร่ีแมจะมีประกาศฯหามสูบบุหร่ีแลวก็ตาม ทั้งนี้       ผูที่ไดรับ

คําเตือนมีบางที่ไมปฏิบัติตามคําเตือน ( รอยละ 8.9 )  รวมทั้งพนักงาน ไมมีการเตือน รอยละ 17.7    

สําหรับการจัดเขตปลอดบุหร่ี/มุมสูบบุหร่ี ยังมีปญญาอยู กลาวคือ พบวา เจาของกิจการ/

รานอาหาร มีปายเขตปลอดบุหร่ีเพียง  รอยละ 45.40  จัดมุมสูบบุหร่ี รอยละ 16.90 โดยปดปายเขตสูบ

บุหร่ีหนาหองน้ําหรือมุมที่เห็นเดนชัดรอยละ 45.00 ในมุมมองของพนักงาน  พบวามีการปดปายหาม

สูบบุหร่ี  ที่ถูกตอง ตามประกาศฯ ฉบับที่ 18 ฯ รอยละ 28.50  ประชาชนกลุมตัวอยางเห็นปายหามสูบ

บุหร่ีชัดเจน รอยละ78.00 

2. ความคิดเห็นของเจาของรานอาหาร/ พนักงาน และผูที่มาใชบริการในรานอาหาร
ประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศตอประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 (พ.ศ.2550) ที่
กําหนดใหรานอาหารประเภท ไมมีเครื่องปรับอากาศ เปนเขตปลอดบุหรี่   และประสิทธิผล
ของการบังคับใชกฎหมาย 

   2.1 เจาของกจิการ / รานอาหาร 

                       กอนที่จะมีการประกาศใหรานอาหารฯเปนเขตปลอดบุหร่ีพบวาเจาของ

รานอาหารฯ ไมจัดมุมสูบบุหร่ีไวในรานคิดเปนรอยละ 45.04 มีการปดปายใหเห็นเดนชัด รอยละ 45.04

และเจาของกิจการรานอาหารทราบวากระทรวงสาธารณสุขประกาศใหรานอาหารไมติดแอรเปนเขต

ปลอดบุหร่ีและจัดเขตสูบบุหร่ีได รอยละ 51.9 นอกจากนี้ยังคิดวามีปญหาอุปสรรคในการตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายฯ รอยละ 35.90 และคิดวาไมมีผลตอจํานวนลูกคาที่มาใชบริการรอยละ 47.40  เจาของ

รานอาหารฯพบลูกคาสูบบุหร่ีในราน รอยละ 24.4 เมื่อไดรับการเตือนลูกคาปฏิบัติตามเพียงรอยละ 

14.50 และเคยถูกลูกคาที่ไมสูบบุหร่ีตําหนิ รอยละ 6.1 เจาของกิจการ/รานอาหาร มีความคิดเห็น 
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สนับสนุนมาตรการหามสูบบุหร่ีในรานอาหาร ฯ รอยละ 64.12 และเชื่อวามาตรการนี้จะคงใชไดตอไป 

รอยละ 61.10 และตองการ ปายเขตปลอดบุหร่ีและการประชสัมพันธกฎหมายฯ รอยละ 91.6 และ77 

.6 ตามลําดับ 

2.2 พนักงานรานอาหารฯ 

                             พนักงานรานอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ  73.10) จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน สมรสแลว ตําแหนงในรานสวนใหญคือเสริฟ

อาหาร(รอยละ 66.20)  ทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 

รอยละ 64.60 พนักงานสวนใหญไมสูบบุหร่ี(รอยละ 94.60)  พนักงานรอยละ 31.10 แจงวา ไมมีปาย

เขตปลอดบุหรี่ และมีปายครบ 3 จุดที่กฎหมายกําหนดรอยละ 28.50 รานมีการเตรียมอุปกรณ

สนับสนุนการสูบบุหร่ี รอยละ 24.43 พนักงานสวนใหญเห็นวา ไมมีความยุงยากในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย รอยละ 87.80 แตยังคงพบลูกคาสูบบุหร่ีหลังจากมีการประกาศกฎหมายหามสูบบุหร่ีใน

รานอาหารฯ รอยละ 26.20 อยางไรก็ตามเมื่อมีการเตือนลูกคาสวนใหญไดปฏิบัติตามรอยละ82.30  

เคยมีความขัดแยงกับลูกคา รอยละ29.77 พนักงานสวนใหญ สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการ

ของกฎหมาย ฯ (รอยละ91.50)และมั่นใจวากฎหมายจะดําเนินการไดตอไป(รอยละ 87.70) พนักงานฯ

สวนใหญรับรูบทบาทการรณรงคของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี หนวยงานสาธารณสุข  

กระทรวงมหาดไทยและตํารวจ (รอยละ 64.88,38.50,71.50,และ30.00 ตามลําดับ) 

 
2.3ประชาชนทั่วไป 

                                   ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  สถานภาพโสด        

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและประถมศึกษา นิยมไปใชบริการรานอาหารตามสั่ง 

รองลงมาไดแก ประเภทสวนอาหารและหองอาหารตามลําดับ(รอยละ24.75 และ 18.00) ทราบวามี

กฎหมายฯ      หามสูบุหร่ีในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ รอยละ67.80  ประชาชนกลุม

ตัวอยาง รอยละ 64.00 ไมสูบบุหร่ี  สูบบุหร่ีประจํา รอยละ10.80   สูบบุหร่ีเปนบางครั้งรอยละ25.00 

และเคยสูบบุหรี่ในรานอาหาร รอยละ 25.00 และหลังจากมีการประกาศกฎหมายฯก็ยังคงสูบบุหร่ีใน

รานอาหาร รอยละ 19.75 นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหร่ีในรานอาหารฯ 

ยังคงสูบเปนบางครั้ง รอยละ 13.00 สูบบุหร่ีทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง รอยละ 6.75  ผูที่สูบบุหร่ีไมปฏิบัติ

ตามคําเตือนของพนักงาน รอยละ 54.40 อุปกรณในการสูบบุหร่ีสวนใหญผูที่สูบบุหร่ีนํามาเอง(รอยละ

20.25)และเห็นวาไมยุงยากที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหามสูบบุหร่ี(รอยละ88.00 )มีปญหารอยละ 3.00   



 84

อยางไรก็ดีประชาชนกลุมตัวอยาง เห็นวาทําใหยากไปใชบริการรานอาหารเพิ่มข้ึน รอยละ 

76.50 เห็นวาเปนผลดีตอสุขภาพและสนับสนุนที่จะใหคงมาตรการหามสูบบุหร่ีในรานอาหารฯ ตอไป

(รอยละ 84.80 และ 90.50)  

                 หลังจากมีการประกาศใหรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศเปนเขตปลอดบุหร่ี เห็น

ปาย/สัญลักษณ เขตปลอดบุหร่ีชัดเจน รอยละ 78.00 ไมพบคนสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ี รอยละ 

56.25  พบเห็นพนักงานเคยเตือนผูที่สูบบุหร่ีรอยละ 24.10 และไมมีการเตือนผูที่สูบบุหร่ีรอยละ 62.65

ประชาชนสวนใหญทราบวาควันบุหร่ีมือสองเปนอันตรายตอสุขภาพ(รอยละ 93.80)และทราบขอมูล

ขาวสารทางโทรทัศน ,เจาหนาที่สาธารณสุขและรายการวิทยา ตามลําดับ(รอยละ 55.1,22.80และ

11.30)ทราบบทบาทการทํากิจกรรมรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีใน หนวยงานสาธารณสุข   มูลนิธิ

รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี   กระทรวงมหาดไทย และตํารวจ(รอยละ70.75, 55.80, 47.30และ47.25) 

3 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศใหเปน
สถานที่ปลอดบุหรี่  

    จาการสํารวจขอมูล ในกลุมเจาของกิจการ/รานอาหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป      

พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินตามมาตรการฯดังนี้ 

3.1 กลุมชมรมรานอาหารใหเหตุผลเปนเพราะวา ลูกคาเคยชิน  เจาของรานอาหาร/

พนักงานขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  การประชาสัมพันธกฎหมายยังไมทั่วถึง  ขาดการรวมมือจริงจัง

ระหวางรานอาหารกับเจาหนาที่  เจาหนาที่ไมไดปฏิบัติเขมงวดจริงจังและตอเนื่อง   

               3.2 ในขณะที่กลุมเจาหนาที่ภาครัฐ ยอมรับวา ขาดความรูดานกฎหมาย และไม

สามารถดําเนินการตรวจเฝาระวังไดครบถวน เนื่องจากขาดอัตรากําลัง   

3.3 ชองทางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สวนใหญรับ

ขอมูลฯ ผานรายการโทรทัศน   เจาหนาที่สาธารณสุข    หนังสือพิมพ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และ   หอกระจายขาว ซึ่งภาคีที่เกี่ยวของซึ่งมีบทบาทสําคัญเชนสรรพสามิต พระสงฆ  ฝายปกครอง 

และสถานศึกษากับไมคอยพบบทบาทการมีสวนรวมเทาที่ควรโดยเฉพาะสวนทองถิ่น ซึ่งมีบุคคลากร 

งบประมาณ และใกลชิดกับประชาชน นาจะมีบทบาทในการบังคับใชกฎหมาย 
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4 การมีสวนรวมระหวางภาครัฐที่เกี่ยวของกับเจาของสถานประกอบการหรือ
รานอาหาร ในการดําเนินการกําหนดใหรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศเปนเขต
ปลอดบุหรี่  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 8  

ผลจาการจัดทําเวทีประชาคม ทําใหไดขอสรุปแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

 1.รณรงคติดปายเขตปลอดบุหร่ีใหชัดเจนและครอบคลุมรานอาหารทกุประเภท 

                               2.เพิ่มการประชาสมัพันธใหมากขึน้และควรจัดใหมศูีนยบริการแจงขอมูล/รับ 

                                  แจงเบาะแส 

 3.เพิ่มพื้นที่สาธารณะเปนเขตอากาศสะอาด ปลอดบุหร่ี  

 4.เพิ่มการบังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจงั  

 5.รวมกับชมรมรานอาหารรณรงคใหความรูประชาชน 

 6.ประกาศวนั D-Day จับปรับ ผูทีท่ําผิด ทัง้รานอาหารและลูกคาที่มาใชบริการ 

 
อภิปรายผล 
 

1.  สถานการณการดําเนินงานรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศปลอดบุหรี่ 
ของจังหวัดพิจิตร 

        พบวา  เจาของรานอาหาร / พนักงาน และประชาชนกลุมตัวอยางทราบวามีกฎหมาย

หามสูบบุหร่ี ในรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศคอนขางต่ํา เพียงรอยละ 51.50, 64.60  และ 

69.80  ตามลําดับและหลังการประกาศใชกฎหมายฯ (หลังวันที่  11 กุมภาพันธ  2551)  เจาของ

รานอาหารและพนักงาน   ยังคงพบลูกคาสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ี รอยละ 34.4 และ 26.2 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางเคยสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ีเชนกัน (รอยละ 19.75) ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ กิตติพงษ  สุคุณณีและคณะ (2547)  ศูนยบริการกสิกรและเอแบคโพลล (2546)          

ที่พบวาการเผยแพรความรูตามพ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ใหแกประชาชน

ทั่วไป    เจาของกิจการหรือผูดูแลสถานที่สาธารณะ เร่ืองการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะในประเด็น

สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ีตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  10  พ.ศ.  2545  และฉบับที่  

13  พ.ศ.  2545  ยังคงพบเห็นผูสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ี รอยละ 35.10 
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2. ความคิดเห็นของเจาของรานอาหาร / พนักงานและประชาชนผูมาใชบรกิาร 

รานอาหารประเภทไมมเีครื่องปรับอากาศตอประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่  18  และ
ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมาย 

       จากการศึกษาพบวา เจาของรานอาหารไมสนับสนุนมาตรการหามสูบบุหร่ีในรานอาหาร

เทาที่ควรและเชื่อวามาตรการนี้จะคงใชตอไปคอนขางต่ํา (รอยละ 64.12 และรอยละ 61.10)  คิดวามี

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย รอยละ 35.90 มีผลตอจํานวนการมาใชบริการของลูกคา 

รอยละ 52.60 และสนับสนุนกฎหมายดวยการปดปาย / สัญลักษณเขตปลอดบุหร่ีใหเปนเดนชัดเพียง 

รอยละ 40.04  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานแอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ (2546) 

ที่ไดศึกษาความคิดเห็นเจาของสถานประกอบการและพนักงานและประชาชนที่ใชบริการ สถานบันเทิง

พบวา เจาของกิจการ / พนักงาน เห็นดวยกับกฎหมายคอนขางต่ํา (รอยละ 45.90 และ 40.20) แต

รายงานขาวของ SMETOOLKIT INDID (2547) กลับพบวา มีรานอาหารโรงแรมสนใจสมัครเขารวม

โครงการรานอาหาร / สถานประกอบการปลอดบุหร่ีกอนกฎหมายและครอบคลุมถึง จํานวน 227 แหง 

ครอบคลุม 15 เมือง และเสนอวาการบังคับใชกฎหมาย จะไดผลดีถาภาครัฐดําเนินงานธุรกิจตนทาง 

คืออุตสาหกรรมบุหร่ีอยางเขมงวดจริงจัง 

 พนักงานและประชาชนผูใชบริการรานอาหาร ใหความคิดวาไมเปนการยุงยากในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย (รอยละ 87.80 และ 88.00)  แมวาพนักงานจะเคยพบลูกคาสูบบุหร่ีในรานอาหาร 

(รอยละ 26.20) แตก็ปฏิบัติตามคําเตือนถึง รอยละ 82.30 พนักงานและประชาชนผูใชบริการฯ 

สนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการกฎหมายและมั่นใจวาจะดําเนินการตอไปได (รอยละ 95.5, 

90.5 และ 87.7)  

 ในกลุมประชาชนยังเห็นวาเปนผลดีตอสุขภาพและยากไปใชบริการเพิ่มข้ึน รอยละ 84.80 

และ 76.50  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสํานักเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ( 2546) ที่ศึกษา

ความคิดเห็นจากเจาของรานอาหาร พนักงานและประชาชนทั่วไปตอการปฏิบัติตามกฎหมายให

สถาบันเปนเขตปลอดบุหร่ี ตามประกาศฯ ฉบับที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงใหม  

นครราชสีมา และสงขลา ที่พบวา รอยละ 62.00 กลุมตัวอยางอยากเขาไปใชบริการโภชนาการเพิ่มข้ึน

สวนผูที่สูบบุหร่ีเห็นวาไมเปนปญหา  ในภาพรวมรานอาหารมีการปดปายเขตปลอดบุหร่ี รอยละ 68.90 

แตที่มีครบ 3 จุด ตํ่ามากคือ ดานหนารานบริเวณทางเขา – ออก บริเวณในรานอาหารและหนา

หองน้ําต ามกฎหมายกําหนดมีเพียงรอยละ 28.50  หลังมีประกาศฯ เขตปลอดบุหร่ีในรานอาหาร

ประชาชนกลุมตัวอยาง พบปายสัญลักษณเขตปลอดบุหร่ี รอยละ 78 พบวา พนักงานเตือนลูกคาที่สูบ 
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บุหร่ี รอยละ 24.1  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยกสิกร (2546)  และสํานักเอแบคโพลล 

(2548) ที่พบวา หลังประกาศใชกฎหมายฯ เมื่อเดือน มิถุนายน 2548  ยังคงพบผูที่สูบบุหร่ีในที่

สาธารณะตางๆ เชน หองสุขารอยละ 78.8   สถานที่ราชการ 63.20  ตูโทรศัพท รอยละ 60.00  ผูที่สูบ

บุหร่ี  ยังมีปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย รอยละ 21.40  และเคยสูบบุหร่ีในรานอาหารประเภท 

เครื่องปรับอากาศ รอยละ 39.10 ซึ่งจากแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ Bandura (1977,อางใน

สมจิต หนุเจริญกุลและคณะ, 2543)  ที่วามนุษยเกิดการเรียนรูจากการ สังเกต จดจําและนําไปปฏิบัติ 

ผานตัวแบบทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ไมวาการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงจะโดยถูกบังคับ การ

เลียนแบบ หรือมีความตองการที่จะเปลี่ยน 

 การมีกฎหมายเขตปลอดบุหร่ีในรานอาหารฯ และที่สาธารณะเทากับบังคับใหผูที่ยังสูบบุหร่ี 

จํากัดพื้นที่ขณะเดียวกันสภาพรานอาหารที่ปลอดบุหร่ีไมมีอุปกรณการสูบ    กลิ่นของบุหร่ีทําใหไมมี 

ส่ิงกระตุน และเราความรูสึกใหยากสูบบุหร่ี 

 
3. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการรานอาหารประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศ 

ใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 
  
 จากการกระทาํเวทีประชาคมและการสํารวจขอมูลในกลุมเจาของรานอาหาร / พนกังาน 

และประชาชนผูใชบริการรานอาหาร ปญหาในการดําเนินตามมาตรการ คือ 

 กลุมชมรมรานอาหาร พบวา ลูกคาเคยชินกับการสูบบุหร่ี (รอยละ 19.75) เจาของราน / 

พนักงาน ขาดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย การประชาสัมพันธกฎหมายไวทั่วถึง ขาดความเขมงวดจริงจัง

ระหวางเจาหนาที่และเจาของราน / พนักงาน โดยพบการเตือนผูสูบบุหร่ี รอยละ 24.1 ไมมีการเตือน

กลุมที่ สูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ  62.65  และรานอาหารตองการปายเขตปลอดบุหร่ี  และการ

ประชาสัมพันธ (รอยละ 91.60 และ 77.60) ภาคีเครือขายมีบทบาทการมีสวนรวมตามประกาศฯ 

รานอาหารเปนเขตปลอดบุหร่ีนอยสอดคลองกับการศึกษากิตติพงษ สุคุณพีและคณะ (2547)  และ   

รุงทิวา   มโนวชิรสรรค (2548)  ที่พบวา การประชาสัมพันธกฎหมาย ยังไมครอบคลุมเจาหนาที่ภาครัฐ 

เจาของกิจการหรือผูดําเนินการสถานที่สาธารณะ ขาดความรูในการจัดเขตปลอดบุหร่ีที่ถูกตองและการ

รับรูเกี่ยวกับกฎหมายและบทบาทผูบริหารหนวยงาน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามกฎหมายอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  และการศึกษาของ Andrea Elliot (2004) ที่ศึกษาผลกระทบ

หลังประกาศเขตปลอดบุหร่ีในนครนิวยอรก ที่พบวา มลภาวะเปนพิษในอากาศของรานอาหารและบาร 

ลดลง จากเดิม 1 ใน 6   แตไมมีผลตอจํานวนลูกคาที่มาใชบริการซึ่งนาจะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน

ภาพรวมของประเทศหลังกรณีตึกถลม (9/11) 
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ขอเสนอแนะจาการวิจยั 

1.จากการศึกษาพบวาเจาของรานอาหารประเภทประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศยังคงเห็นวา

การจัดใหรานอาหารปลอดบุหร่ีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 สรางความยุงยากในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายกลาวคือ ยังคงปลอยใหลูกคาสูบบุหร่ีในสวนปลอดบุหร่ีโดยเจาของรานอาหาร

มองวาเกิดจากความเคยชินของลูกคาและไมมีการเตือนใหลูกคาที่สูบบุหร่ีปฏิบัติตามกฎหมายฯ   

(รอยละ62.65ของผูสูบบุหร่ี)ดังนั้นควรเรงรัดสรางความเขาใจแนะนําวิธีปฏิบัติใหเจาของรานอาหาร

รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายที่ควรทราบ โทษและพิษภัยของควันบุหร่ีที่ยังคงติดคางใน

หองอาหารซึ่งปจจุบันเรียกวาควันบุหร่ีมือสาม 

 2.เสริมสรางภาคีเครือขายเฝาระวงัการบริโภคบุหร่ีโดยเปดโอกาสการมสีวนรวมของชมรม

รานอาหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เขามามสีวนรวมในการเผยแพรความรูดานพระราช -

บัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี  พ..ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 

และเฝาระวงั/แจงเบาะแสไมใหมีการทาํผิดกฎหมายอยางตอเนื่องจริงจัง 

 3.ควรจัดใหมศูีนยบริการแจงขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดกฎหมายฯ ทั้งระดับอําเภอ/

จังหวัด  

ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 

 1.ควรมีการประเมินผลในการดําเนนิงานตามมาตรการของ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ในพืน้ที่สาธารณะ อ่ืนๆ ซึง่ประกาศไวถงึ 22 แหง 

 2.ควรมีการศกึษาเชงิคุณภาพพฤติกรรมเจาของรานอาหาร/พนกังานและประชาชนผูใชบริการ

รานอาหาร ตอการบังคับใชกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ

ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
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แบบสอบถามชุดที่1 ผูประกอบการ/หรือผูแทน 

                                     
 

แบบสอบถามสถานการณและความคิดเห็นตอการดําเนินการรานอาหารประเภทไมมีเคร่ืองปรับอากาศปลอดบุหร่ี 
 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18  ในจังหวัดพิจิตร     

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

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รวมกับ ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   กําลังทําการสํารวจสถานการณและความคิดเห็นตอการดําเนินการรานอาหาร
ประเภทไมมีเครื่องปรับอากาศปลอดบุหรี่      ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในจังหวัดพิจิตร ขอมูลที่ไดรับ
จะเปนแนวทางใหผูเกี่ยวของไดนําไปใชในการดําเนินการตามนโยบายและการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิพล   รวมถึงภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของสําหรับใชในการขับเคลื่อนและช้ีแนะสรางกระแสและผลักดัน
นโยบายสาธารณะ ตอไป        จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตอไปนี้   ในการนําเสนอผลการสํารวจ
จะนําเสนอในภาพรวมซึ่งจะไมมีผลกระทบใดๆตอรานของทาน   หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่  
นางรุงทิวา มโนวชิรสรรค   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  โทร 0-5661-1288 ผูประสานงานการสํารวจฯ ครั้งนี้  

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามอยางดี 

 หมายเหต ุ ผูตอบแบบสอบถามจะตองเปนเจาของกิจการ    ผูประกอบการ (รานอาหารไมติดเครื่องปรับอากาศ 
หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมาย) 

..................................................................................................... 
 
สวนที่  1  ขอมูลและขอคิดเห็น 
1.  ขอมูลเกี่ยวกับรานอาหาร (หลัก)แหงนี้ 
 1.1  ประเภท [   ]  รานอาหารขนาดใหญ   [   ]  รานอาหารขนาดกลาง   [   ]  รานอาหารขนาดเล็ก 
 1.2  จํานวนพนักงานทั้งหมดในราน..........................คน  เปนพนักงานที่สูบบุหรี่....................คน   [   ]  ไมทราบ 
 1.3  จํานวนลูกคาที่สามารถใหบริการได (ความจุเต็มที่)  ประมาณ...............................คน 
 1.4  สัดสวนลูกคาที่มาใชบริการ  เปนชาวไทย........................เปอรเซ็นต  ตางชาติ....................เปอรเซ็นต (รวม  
100  เปอรเซ็นต) 
2.  ปกติทานสูบบุหรี่หรือไม 
 [   ]  1.สูบประจาํ    [   ] 2. สูบเปนบางครั้ง   [   ]  3.ไมสูบ 
3.  ปกติทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม 
 [   ]  1.ดื่มประจํา    [   ] 2. ดื่มเปนบางครั้ง   [   ]  3.ไมดื่ม 

4. ทานทราบหรือไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศให"รานอาหาร (ที่ติดเครื่องปรับอากาศเปนเขตปลอดบุหรี่ 
     "  (เริ่มบังคับใชต้ังแต  11 กพ.51) 

 [   ]  1.ทราบมากอน   [   ] 2. ไมทราบ(เพิ่งจะทราบ) 
5. พนักงานของทานทราบหรือไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศให "รานอาหารเปนเขตปลอดบุหรี่" 
     (เริ่มบังคับใชต้ังแต  11  กพ.51)  

 [   ]  1.ทราบมากอน   [   ] 2. ไมทราบ(เพิ่งจะทราบ) 
 
 

   รหัส  ................................ 

-  มีตอโปรดพลิก- 
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6.  ทานมีปญหาอุปสรรคหรือไมกับการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ในรานอาหาร 
 [   ]  1.มีปญหา    เพราะ.................................................................................................................. 
 [   ]  2.ไมมีปญหา    เพราะ...........................................................................       [   ]  3.ไมมีความคิดเห็น 
7.  หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน  ลุกคาสวนใหญมีทาทีพอใจหรือไม 
 [   ]  1.ลูกคาสวนใหญพอใจ  เพราะ.................................................................................................................. 
 [   ] 2. ไมพอใจ       เพราะ...........................................................................          [   ]  3.ไมมีความคิดเห็น 
8.  หลังจากมีการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน  ลูกคาที่สูบบุหร่ี  สวนใหญยอมรับหรือไม 
 [   ]  1.ไมยอมรับ   เพราะ.................................................................................................................. 
 [   ] 2. ยอมรับ   [   ]  3.ไมมีความคิดเห็น 
9.  นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหาร(ต้ังแตวันที่  11 ก.พ. 2551 เปนตนมา)  ทานคิดวาบรรยากาศ
สภาพแวดลอมภายในรานอาหารของทาน"ดีขึ้น"หรือไม 
 [   ]  1.ดีขึ้น  [   ] 2. ไมดีขึ้น (เหมือนเดิม)  [   ]  3.ไมแนใจ 
10.  นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหาร(ต้ังแตวันที่  11 ก.พ. 2551 เปนตนมา)   ทานรูสึกมั่นใจหรือไม
รานอาหารของทานจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม 
 [   ]  1.รูสึกมั่นใจมากขึ้น [   ] 2. ไมรูสึก (เหมือนเดิม)  [   ]  3.ไมแนใจ 
 
11.หลังจากการหามสูบบุหรี่ในรานของทาน  กอใหเกิดผลดีตอไปนี้หรือไม 
 11.1  เปนผลดีตอสุขภาพของคนในรานโดยรวม   [   ]  1.ใช  [   ] 2.ไมใช  
                                       [   ]  3.ไมแนใจ 
 11.2  ลดความรูสึกอึดอัดรําคาญใหคนที่มารับประทานอาหาร [   ]  1.ใช  [   ] 2.ไมใช  

[   ]  3.ไมแนใจ 
 11.3  ชวยลดคาใชจายในการดูแลเฟอรนิเจอร/ผาปูโตะ/ผามาน/อุปกรณตาง ๆ  
                [   ]  1.ใช   [   ] 2.ไมใช  

[   ]  3.ไมแนใจ 
 11.4  ผลดีอื่น ๆ  
12.  หลังจากวันที่  11  ก.พ.51 (ที่มีกฎหมายรานอาหารปลอดบุหรี่)  เคยมีลูกคาสูบบุหรี่ในราน(สวนที่ติดเครื่องปรับอากาศ)
หรือไม 
 [   ]  1.มีการสูบ  [   ] 2.ไมมีการสูบ(ขามไปตอบขอ  13) 
 12.1  (เฉพาะกรณีท่ีมีลูกคาสูบบุหร่ีในรานตั้งแต 11 ก.พ.51 เปนตนมา)  ทานหรือพนักงานเคยบอกเตือนลุกคาที่
สูบหรือไม 
  [   ]  1.  เคยบอกเตือน 
  โดยลูกคาที่สูบสวนใหญไดปฏิบัติตามหรือไม  (   )  ปฏิบัติตาม (   )  ไมปฏิบัติตาม  
  และเคยมีกรณีขัดแยงระหวางลูกคากับพนักงานหรือไม (   )   เคย  (   )   ไมเคย 
  [   ]  2.  ไมไดบอกเตือน 
 12.2  ทานหรือพนักงานเคยถูกลูกคาในราน  รองเรียน/ตําหนิหรือไมกรณีที่มีคนสูบบุหรี่ในราน 
  [   ]  1.เคยถูกลูกคารองเรียน/ตําหนิ    [   ]   ไมเคย 
 
 

-  มีตอโปรดพลิก- 
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13.  หลังจากวันที่  11 ก.พ.51  (ที่มีกฎหมายรานอาหารปลอดบุหรี่)เคยมีพนักงานในราน  สูบบุหรี่หรือใชผลิตภัณฑยาสูบที่
มีควันในรานหรือไม 
 [   ] 1. มี  [   ] 2. ไมมี 
14.  ทานทราบหรือไมวาการไดรับ"ควันบุหรี่มือสอง"เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 [   ]  1.ทราบ  ระบุ
..................................................................................................................................................................... 
 [   ]  2.ไมทราบ
......................................................................................................................................................................... 
15.  ทานรับทราบหรือไมวาการสูบบุหรี่ในรานอาหารทําใหเกิดผลเสียตอไปนี้หรือไม 
 15.1  สรางมลภาวะ/อากาศ    [   ]  1.ทราบ [   ] 2.ไมทราบ   

[   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 15.2  มีกลิ่นเหม็นรบกวน    [   ]  1.ทราบ [   ] 2.ไมทราบ  
       [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 15.3  กอใหเกิดความไมพอใจ   [   ]  1.ทราบ [   ] 2.ไมทราบ   

        ไมสบอารมณของลูกคาที่มารับประทานอาหาร [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 15.4  เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่น ๆ [   ]  1.ทราบ [   ] 2.ไมทราบ  
       [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น  
 15.5  เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม   [   ]  1.ทราบ [   ] 2.ไมทราบ  
       [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น  
 15.6  ทําใหเสื้อผาและผมเหม็น   [   ]  1.ทราบ [   ] 2.ไมทราบ  
       [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น  
16.  หลังที่มีการใชกฎหมายรานอาหารปลอดบุหรี่  มีผลตอรานอาหารของทานไปในทางใด 
 [   ]  1.ดีขึ้น เพราะ
................................................................................................................................................................ 
 [   ]  2.แยลง เพราะ
................................................................................................................................................................ 
17.  หลังจากมีกฎหมายรานอาหารปลอดบุหรี่แลว  ทานตองการการสนับสนุนตอไปนี้หรือไม 
 17.1  ตองการปายเขตปลอดบุหรี่ติดที่ราน (   ) 1.ตองการ  (   ) 2.ไมตองการ   

(   ) 3.ไมมีความเห็น 
 17.2  ตองการการประชาสัมพันธในวงกวางเพื่อใหประชาชนรูวามีการหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร 
      (   ) 1.ตองการ  (   ) 2.ไมตองการ  
      (   ) 3.ไมมีความเห็น 
 
18. ทานตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหารตอไปหรือไม 
 [   ]  1.สนับสนุน  เพราะ
.................................................................................................................................................................. 
 [   ]  2.ไมสนับสนุน(ควรยกเลิก)  เพราะ...................................................................................... 
            . [   ]  3.  ไมมีความเห็น 

-  มีตอโปรดพลิก- 
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19. ทานมั่นใจหรือไมวามาตรการหามสูบบุหรี่ในหองอาหาร  จะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 
 [   ]  1.มั่นใจวาจะไดผล  เพราะ
....................................................................................................................................................... 
 [   ]  2.ไมมั่นใจ  เพราะ................................................................................................................................. 

[   ]  3.  ไมมีความเห็น 
20.  การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหารมีสวนชวยแกปญหา"การสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชนหรือไม" 
 [   ]    1.มีสวนชวยได  [   ]  2.ชวยไมได   [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
21.  การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหารมีสวนชวยแกปญหา"การสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนหญิง หรือไม" 
 [   ]    1.มีสวนชวยได  [   ]  2.ชวยไมได   [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
22.  การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร  มีสวนชวยแกปญหา "การใชยาเสพติดในกลุมเยาวชนหรือไม" 
 [   ]    1.มีสวนชวยได  [   ]  2.ชวยไมได   [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
23. ขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 
 
สวนที่  2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ [   ]   1.  ชาย [   ]   2. หญิง  
2.  อายุ........................ป 
3.  สถานภาพ     [   ]   1. โสด [   ]   2.สมรส    [   ]   3.หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4.  ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ.................................................................... 
5.  อาศัยอยูเขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน 
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แบบสอบถามผูใชบริการสถานบันเทิง  เร่ือง"สถานบันเทิงปลอดบุหร่ี" 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  ใครขอสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกับมาตรการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง   
 และขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบตอไปนี้เพื่อนําขอมูลดังกลาวมานําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 หมายเหต ุ ผูตอบแบบสอบถามจะตองมีอายุ  20  ปขึ้นไปและเปนผูเคยใชบริการรานอาหารไมติดเครื่องปรับอากาศ 
 ในรอบ  3  เดือนที่ผานมา(หลัง  11 กุมภาพันธ  2551  เปนตนมา) 

..................................................................................................... 
สวนที่  1  ขอมูลและขอคิดเห็น 
1.ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ  2551  เปนมาทานใชบริการรานอาหารไมติดเครื่องปรับอากาศ ประเภทใดบาง(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 [   ] 1.สวนอาหาร   โดยใชบริการประมาณ.....................................  ครั้งในรอบ  3  เดือน 
 [   ] 2.รานขายอาหารตามสั่ง  โดยใชบริการประมาณ.....................................  ครั้งในรอบ  3  เดือน 
 [   ] 3.หองอาหาร   โดยใชบริการประมาณ.....................................  ครั้งในรอบ  3  เดือน 
 [   ] 4.ภัตราคาร   โดยใชบริการประมาณ.....................................  ครั้งในรอบ  3  เดือน 
 [   ] 5.อื่นๆ (ระบุ)............................... โดยใชบริการประมาณ.....................................  ครั้งในรอบ  3  เดือน 
2.  ปกติทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม 
 [   ] 1.ดื่มประจํา  [   ] 2.ดื่มเปนบางครั้ง  [   ] 3.ไมดื่ม 
3.  ปกติทานสูบบุหรี่หรือไม 
 [   ] 1.สูบประจํา  [   ] 2.สูบเปนบางครั้ง  [   ] 3.ไมสูบ  ขามไปตอบขอ  8 
4.  ทานทราบหรือไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศให"รานอาหาร  เปนเขตปลอดบุหรี่" (เริ่มบังคับใชต้ังแต  11  ก.พ. 51) 
 [   ] 1.ทราบมากอน  [   ] 2. ไมทราบ(เพิ่งทราบ) 
5.  กอนหนาที่จะมีประกาศใหรานอาหารเปนเขตปลอดบุหรี่ฉบับนี้(กอนวันที่  11 ก.พ. 51)  ทานเคยสูบบุหรี่ในรานอาหารหรือไม 
 [   ]  1.เคยสูบ  ระบุชนิด ..........................(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
  (    )  บุหรี่ซิกาแรต     (    ) บุหรี่มวนเอง      (    ) ซิการ (   )ไปป      (   )บารากู           (    )  อื่นๆระบุ...................... 
 [   ]  2.ไมเคยสูบ   
6.  นับตั้งแตวันที่  11 ก.พ. 51  เปนตนมาเคยสูบบุหรี่ในรานอาหารหรือไม 
 [   ]  1.เคยสูบ  ระบุชนิด ..........................(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
  (    )  บุหรี่ซิกาแรต     (    ) บุหรี่มวนเอง      (    ) ซิการ (   )ไปป      (   )บารากู           (    )  อื่นๆระบุ...................... 
 [   ]  2.ไมสูบในสถานบันเทิง(นับตั้งแต 11 ก.พ. 51) (ขามไปตอบขอ  7 ) 

 6.1  (เฉพาะคนที่เคยสูบบุหร่ีในรานอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศตั้งแต  11 ก.พ.51  เปนตันมา)  ทานเคยถูกเจาของหรือพนักงานมา
บอกเตือนหรือไม 
 [   ]  1.เคยถูกบอกเตือน  และทานไดปฏิบัติตามหรือไม   (   ) 1.ปฏิบัติตาม     (    )ไมปฏิบัติตาม 
 [   ]  2.ไมเคยถูกบอกเตือน   
 6.2  (เฉพาะคนที่เคยสูบบุหร่ีในรานอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศตั้งแต  11 ก.พ.51  เปนตันมา) ทานเคยถูกเพื่อนในกลุมของทาน
บอกเตือนหรือไม    
 [   ]  1.เคยถูกบอกเตือน  และทานไดปฏิบัติตามหรือไม   (   ) 1.ปฏิบัติตาม     (    )ไมปฏิบัติตาม 
 [   ]  2.ไมเคยถูกบอกเตือน   
 
 
 -  มีตอโปรดพลิก- 
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6.3 (เฉพาะคนที่เคยสูบบุหร่ีในรานอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศตั้งแต  11 ก.พ.51  เปนตันมา) ทานเคยถูกแขกที่มาเที่ยวกลุมอื่น 
(ไมอยูในกลุมของทาน)บอกเตือนหรือไม 

 [   ]  1.เคยถูกบอกเตือน  และทานไดปฏิบัติตามหรือไม   (   ) 1.ปฏิบัติตาม     (    )ไมปฏิบัติตาม 
 [   ]  2.ไมเคยถูกบอกเตือน   
 6.4  (เฉพาะคนท่ีเคยสูบบุหร่ีในรานอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศตั้งแต  11 ก.พ.51  เปนตันมา) ทานสูบบุหรี่ในรานอาหารบอย
เพียงใด 
 [   ]   1.ทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง    [   ]   2.เปนบางครั้ง  [   ]  3.อื่นๆ ระบุ................................................................. 
 6.5  (เฉพาะคนที่เคยสูบบุหร่ีในรานอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศตั้งแต  11 ก.พ.51  เปนตันมา)  ทานไดบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบ
แบบมีควันที่สูบในรานอาหารมาไดอยาง 
 [   ] 1.  ซื้อเอง [   ]  2.  แจกฟรีเปนของตัวอยางจากทางราน   [   ]  3.  อื่นๆ ระบุ.................................................................... 
7.  (ตอบเฉพาะผูท่ีสูบบุหร่ี)   ทานรูสึกมีปญหาหรือไมกับการปฏิบัติตามขอหามในการสูบบุหรี่ในรานอาหาร 
 [   ] 1.มีปญหา  เพราะ  ........................................................................................................................................................................ 
 [   ] 2.ไมมีปญหา  เพราะ.......................................................................................................................    [   ] 3.ไมมีความเห็น 
8.  นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหาร  (ที่ติดเครื่องปรับอากาศ) (ต้ังแตวันที่  11 กุมภาพันธ  2551  เปนตนมา) ทานคิดวา
บรรยากาศสภาพแวดลอมภายในสถานบันเทิงที่ทานพบเห็นโดยทั่วไป"ดีขึ้น"หรือไม 
 [   ] 1.ดีขึ้น  [   ] 2.ไมดีขึ้น (เหมือนเดิม)  [   ] 3.ไมแนใจ 
9.นับตั้งแตมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหาร (ที่ติดเครื่องปรับอากาศ) (ต้ังแตวันที่  11 กุมภาพันธ  2551  เปนตนมา)  ทานรูสึกมั่นใจ
หรือไมวาสถานบันเทิงจะปลอดภัยมากขึ้นจากปญหาเพลิงไหม 
 [   ] 1.รูสึกมั่นใจมากขึ้น  [   ] 2.ไมรูสึก (เหมือนเดิม)  [   ] 3.ไมแนใจ 
10.หลังจากที่มีการหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร  (ที่ติดเครื่องปรับอากาศ)  มีผลตอความตองการไปใชบริการสถานบันเทิงของทานอยางไร 
 [   ] 1.ทําใหรูสึกอยากที่จะเขาไปใชบริการมากขึ้น     [   ] 2.อยากที่จะเขาไปใชบริการลดลง   [   ] 3.ไปใชบริการเหมือนเดิม 
11.  หลังจากที่มีการหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร   ทําใหทานมีความรูสึกวาสุขภาพของทานไดรับการปกปองมากขึ้นหรือไม 
 [   ] 1.ใช    [   ] 2.ไมใช   [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 
12.  ทานตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหารตอไปหรือไม 
 [   ] 1.สนับสนุน  เพราะ............................................................................................................................................................ 
 [   ] 2.ไมสนับสนุน(ควรยกเลิก)  เพราะ...................................................................................................... [   ] 3.ไมมีความเห็น 
13.  ทานมั่นใจหรือไมวามาตรการหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร  จะถูกบังคับใชอยางไดผลในระยะตอจากนี้ไป 
 [   ] 1.มั่นใจวาจะไดผล เพราะ............................................................................................................................................ 
 [   ] 2.ไมมั่นใจ เพราะ........................................................................................................................... [   ] 3.ไมมีความเห็น 
14.  เมื่อเขาไปในรานอาหาร (ที่ติดเครื่องปรับอากาศ)ครั้งลาสุด(ต้ังแต  11  กุมภาพันธ  2551)  ทานเห็นปายหามสูบบุหรี่ชัดเจนหรือไม 
 [   ] 1.เห็นชัดเจน  [   ] 2.ไมชัดเจน  [   ] 3.ไมแนใจ/ไมทราบ 
15.  นับตั้งแตวันที่  11 ก.พ.51  เปนตนมา  ทานพบเห็น "คนสูบบุหรี่ในรานอาหาร(ที่ติดเครื่องปรับอากาศ)"หรือไม 
 [   ]  1.เคยพบเห็น  ระบุชนิด ..........................(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
  (    )  บุหรี่ซิกาแรต     (    ) บุหรี่มวนเอง      (    ) ซิการ (   )ไปป      (   )บารากู           (    )  อื่นๆระบุ...................... 
 [   ]  2.ไมพบเห็น  (ขามไปตอบขอ  16) 

  15.1  (เฉพาะคนท่ีพบเห็นการสูบบุหร่ีในรานอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ)  ทานเห็นพนักงานประจํารานบอกเตือนแกผู
สูบหรือไม 
  [   ]  1.บอกเตือน    และผูสูบไดปฏิบัติตามหรือไม    (    )ปฏิบัติตาม        (     )  ไมปฏิบัติตาม 

-  มีตอโปรดพลิก- 
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  [   ]  2.ไมไดบอกเตือน    [   ]  3.ไมแนใจ 
  15.2  (เฉพาะคนท่ีพบเห็นการสูบบุหร่ีในสถานบันเทิงที่ติดเครื่องปรับอากาศ)  ทานเคยบอกเตือนผูที่สูบบุหรี่หรือไม 
  [   ]  1.บอกเตือน   และผูสูบไดปฏิบัติตามหรือไม    (    )ปฏิบัติตาม        (     )  ไมปฏิบัติตาม 
  [   ]  2.ไมไดบอกเตือน    [   ]  3.ไมแนใจ 
16.  ถาหากทานพบเจอการสูบบุหรี่ในรานอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศ (ซึ่งละเมิดตอกฎหมาย)ทานจะรูสึกและปฏิบัติอยางไร 
 16.1  ทานจะรูสึกอึดอัดรําคาญหรือไม          [   ]  1.อึดอัดรําคาญ      [   ]  2.ไมอึดอัดรําคาญ      [   ]  3.ไมแนใจ 
 16.2  ทานจะยายหรือหลบเลี่ยงใหพนจากควันบุหรี่หรือไม        [   ]  1.ยาย                   [   ]  2.ไมยาย          [   ]  3.ไมแนใจ 
 16.3  ทานจะบอกกลาว/ตักเตือนตอผูกระทําหรือไม        [   ]  1.บอก                   [   ]  2.ไมบอก          [   ]  3.ไมแนใจ 
 16.4  ทานจะแจงตอพนักงาน/เจาของรานหรือไม         [   ]  1.แจง                   [   ]  2.ไมแจง          [   ]  3.ไมแนใจ 
17.  ถาหากพบเห็นวามีรานอาหารละเมิดกฎหมายโดยปลอยไหมมีการสูบบุหรี่ภายในราน  ทานตองการจะแจงเบาะแสเกี่ยวกับรานดังกลาว
ใหแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือไม 
 [   ]  1.ตองการแจง     เพราะ............................................................................................................................................................... 
 [   ] 2.ไมตองการแจง เพราะ............................................................................................................................... [   ] 3.ไมมีความเห็น 
18.  ทานทราบหรือไมวาการไดรับ"ควันบุหรี่มือสอง"เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 [   ]  1.ทราบ    ระบุ............................................................................................................................................................................ 
 [   ] 2.ไมทราบ................................................................................................................................................... [   ] 3.ไมมีความเห็น 
19.ทานรับทราบหรือไมวาการสูบบุหรี่ในรานอาหารทําใหเกิดผลเสียตอไปนี้หรือไม 
 19.1  สรางมลภาวะ/อากาศเปนพิษ   [   ]  1.ทราบ     [   ] 2.ไมทราบ  [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 19.2  มีกลิ่นเหม็นรบกวน    [   ]  1.ทราบ     [   ] 2.ไมทราบ  [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 19.3  กอใหเกิดความไมพอใจ/   [   ]  1.ทราบ     [   ] 2.ไมทราบ  [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
          ไมสบอารมณของนักเที่ยว 
 19.4  เปนจุดเริ่มตนชักนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ  [   ]  1.ทราบ     [   ] 2.ไมทราบ  [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 19.5  เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย/ไฟไหม   [   ]  1.ทราบ     [   ] 2.ไมทราบ  [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
 19.6  ทําใหเสื้อผาและผมเหม็น   [   ]  1.ทราบ     [   ] 2.ไมทราบ  [   ]  3.ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
20.  การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร  มีสวนชวยแกปญหา"การสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชนหรือไม" 
 [   ] 1.มีสวนชวยได    [   ] 2.ชวยไมใช   [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 
21.  การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร  มีสวนชวยแกปญหา"การสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนหญิงหรือไม" 
 [   ] 1.มีสวนชวยได    [   ] 2.ชวยไมใช   [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 
22.  การมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร  มีสวนชวยแกปญหา"การใชยาเสพติดในกลุมเยาวชนหรือไม" 
 [   ] 1.มีสวนชวยได    [   ] 2.ชวยไมใช   [   ] 3.ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 
23.  ที่ผานมาทานไดรับความรู/ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในรานอาหารอยางเพียงพอหรือไม 
 [   ] 1.ไดรับความรู/ขาวสารเพียงพอ  [   ] 2.ไมเพียงพอ   [   ] 3.ไมแนใจ 
 
 
 
 
 
 

-  มีตอโปรดพลิก- 



 4  ปชช 

24.  ทานรับทราบบทบาทการทํางาน/การรณรงค"เขตปลอดบุหรี่ในรานอาหาร"ของหนวยงานตอไปนี้หรือไม 
 24.1  มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  [   ]  1.รับรูบทบาท     [   ] 2.ไมรับรู   [   ]  3.ไมแนใจ 
 24.2  หนวยงานสาธารณสุข   [   ]  1.รับรูบทบาท     [   ] 2.ไมรับรู   [   ]  3.ไมแนใจ 
 24.3  ทองถิ่น/อบต./กํานัน/ผูใหญบาน  [   ]  1.รับรูบทบาท     [   ] 2.ไมรับรู   [   ]  3.ไมแนใจ 
 24.4  ตํารวจ    [   ]  1.รับรูบทบาท     [   ] 2.ไมรับรู   [   ]  3.ไมแนใจ 
 24.5  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  [   ]  1.รับรูบทบาท     [   ] 2.ไมรับรู   [   ]  3.ไมแนใจ 
 24.6  สถานศึกษา    [   ]  1.รับรูบทบาท     [   ] 2.ไมรับรู   [   ]  3.ไมแนใจ  
 24.7  สรรพสามิต    [   ]  1.รับรูบทบาท     [   ] 2.ไมรับรู   [   ]  3.ไมแนใจ  

25.  ทานเห็นดวยหรือไมที่จะสนับสนุนใหมีมาตรการ/กิจกรรมดังตอไปน้ี 

มาตรการ/กิจกรรม เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น 
รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในรานอาหารใหชัดเจนยิ่งขึ้น    
ลงโทษรานอาหารที่ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ใหเห็นเปนตัวอยาง    
จับปรับเพื่อลงโทษลูกคาผูละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหาร    
เผยแพรความรูกฎหมายหามสูบบุหรี่ในรานอาหารตอสาธารณะ    
จัดใหมีศูนยบริการขอมูล/รับแจงเบาะแสการทําผิดในการหามสูบบุหรี่    
 
26. ขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหรี่ในรานอาหาร.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
สวนที่  2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ [   ]   1.  ชาย [   ]   2. หญิง  
2.  อายุ........................ป 
3.  สถานภาพ     [   ]   1. โสด [   ]   2.สมรส    [   ]   3.หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4.  ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ.................................................................... 
5.  อาศัยอยูเขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................... 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน 
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ประวัติผูวิจัย 

1.นางรุงทิวา มโนวชิรสรรค  

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการพเิศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

วุฒิการศึกษา -ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรและ 

 ผดุงครรภช้ันสูง 

-สาธารณสุขศาสตร 

-รัฐปศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

พุทธชินราช พษิณุโลก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

จังหวัดนครสวรรค 

2.นาสาวบุญชวย จุลบุตร  

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบตัรทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข 

ภาคกลาง ชลบุร ี

 วิทยาศาสตรบณัฑิต(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงครามพิษณุโลก 

 




