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คํานํา 

 โครงการวิจัยการประเมินผลลัพธ์โครงการ “สุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี� ” นี � มีวัตถุประสงค์ เพื�อ

เปรียบเทียบความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนกั ของผู้ที�เกี�ยวข้อง ในเรื�องควนับหุรี�มือสองและนโยบายสถานที�สาธารณะ

ปลอดบุหรี� หลังการดําเนินโครงการสโุขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี� รวมถึงเปรียบเทียบการปฎิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุรี� ก่อนและหลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� ผลงานวิจัยนี �นอกจาก

จะนําไปใช้เพื�อชี �แนะนโยบายสาธารณะภายใต้โครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�แล้ว ยังสามารถนําไปใช้ช่วย

ในการดําเนินนโยบายสถานที�สาธารณะปลอดบหุรี�ระดบัชาติ ตาม พ.ร.บ คุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุรี� พ.ศ 2535 และ ตาม

กรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการควบคมุยาสบูโลก ( Framework Convention for Tobacco Control: FCTC) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงพรรณนาครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อสํารวจความคิดเหน็ ทศันคติ ความตระหนกั ของผู้ที�เกี�ยวข้อง ใน

เรื�องควนับหุรี�มือสองและนโยบายสถานที�สาธารณะปลอดบหุรี� หลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอด

บหุรี� เพื�อสํารวจสถานการณ์และระดบัของความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎหมายเขตปลอดบหุรี�ของสถานที�สาธารณะ

ตา่งๆ ได้แก่ สถานที�ราชการ โรงพยาบาล สถานีขนสง่ อทุยานประวตัิศาสตร์ สวนสาธารณะ โรงแรม เกสตเ์ฮ้าส์ 

สถานศกึษา ร้านอาหาร ร้านค้า ตลาด และศาสนสถาน ในจงัหวดัสโุขทยั หลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมือง

ประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� โดยใช้แบบสงัเกต และเพื�อเปรียบเทียบความคิดเหน็ ทศันคติ ความตระหนกั ของผู้ที�เกี�ยวข้อง 

ได้แก่ ประชาชนทั�วไป นกัท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและชาวตา่งชาติ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม เกสตเ์ฮ้าส์ ผบั 

บาร์ คาราโอเกะ ในเรื�องควนับหุรี�มือสองและนโยบายสถานที�สาธารณะปลอดบหุรี� ก่อนและหลงัการดําเนินโครงการสโุขทยั

เมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� โดยใช้วิธีสมัภาษณ์จากแบบสมัภาษณ์ที�ตรวจสอบคณุภาพแล้ว ก่อนและหลงัดําเนิน

โครงการฯ เก็บข้อมลูหลงัดําเนินโครงการฯ วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนมุาน กําหนดระดบั

นยัสําคญัของการวเิคราะห์ที� .05 

 ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้กฎหมายห้ามสบูบหุรี�ของประชาชนไมเ่ปลี�ยนแปลงในสว่นโรงพยาบาลและโรงเรียน 

ซึ�งมีอตัราการรับรู้กฎหมายมากอยู่แล้ว แตก่ารรับรู้กฎหมายของประชาชนเพิ�มขึ �นในสว่นอื�นๆ ที�มีการรับรู้น้อย เช่น โรงแรม 

ร้านอาหาร (ไมม่ีแอร์) ยานพาหะ อทุยานประวตัิศาสตร์ และ สถานนีขนสง่ 

การได้รับควนับหุรี�มือสองของประชาชนมีแนวโน้มลดลงในทกุกลุม่สถานที�และลดลงอย่างมีนยัสําคญั ทางสถิติ 

ในกลุม่โรงแรม เกสตเ์ฮาส์ และ ยานพาหนะสาธารณะ รวมทั �ง ประชาชนกลุม่ตวัอย่างได้ยินเรื�องการรณรงค ์ลด ละ เลิก 

บหุรี� สงูถึงร้อยละ 90 ทั �งก่อนและหลงัโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� และไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

ประชาชนกลุม่ตวัอย่างเคยเข้าร่วมโครงการรณรงคม์ากขึ �นหลงัการดําเนินการโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอด

บหุรี�อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิสําหรับกลุม่สถานประกอบการ สถานประกอบการกลุม่ร้านอาหารมีแนวโน้มเป็นสถานที�

สาธารณะปลอดบหุรี� 100% เพิ�มขึ �น รวมทั �งมีแนวโน้มในการจดัเขตสบูเพิ�มขึ �น สว่นสถานประกอบการกลุม่โรงแรม เกสต์

เฮาส์ มีแนวโน้มเป็นสถานที�สาธารณะปลอดบหุรี� 100% เพิ�มขึ �น การติดป้ายห้ามสบูในสถานประกอบการกลุม่ร้านอาหาร

และโรงแรมไมเ่พิ�มขึ �นหรือลดลงอย่างมีนยัสําคญั แตก่ารตดิป้ายห้ามสบูตามสถานที�ราชการมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นทั �งทางเข้า

และภายในอาคาร และมีการติดป้ายเพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสําคญัที�รั �วสถานที�ราชการ  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการประเมนิผลลพัธ์โครงการสโุขทยัเมืองประวตัศิาสตร์ปลอดบหุรี� สว่นการรับรู้พบวา่ โครงการฯ อาจจะมี

สว่นเพิ�มการรับรู้กฎหมายทางด้านกฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในที�สาธารณะมากขึ �นโดยเฉพาะสถานที�ที�โดยปกติมกีารรบัรู้น้อย 
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เช่น โรงแรม ร้านอาหาร (ไมม่ีแอร์) ยานพาหนะ อทุยานประวตัิศาสตร์ และ สถานีขนสง่  แตไ่มป่ระสบความสําเร็จมากนกั

ในการเพิ�มการรับรู้กฎหมายในกลุม่นกัท่องเที�ยว เนื�องจากเป็นเมืองท่องเที�ยว จึงต้องปรับปรุงโครงการฯ ในสว่นนี � 

2. โครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�ประสบความสําเร็จพอสมควรในกลุม่ผู้ประกอบการ  

3. จากการประเมนิผลลพัธ์โครงการสโุขทยัเมืองประวตัศิาสตร์ปลอดบหุรี� สว่นการสงัเกตพบวา่ โครงการฯ อาจจะ

มีสว่นเพิ�มการตดิป้ายห้ามสบูบหุรี�ในสว่นสถานที�ราชการมากขึ �น แตย่งัไมส่ามารถเพิ�มการติดป้ายตามกฎหมายให้มากขึ �น

ได้ในกลุม่สถานประกอบการเอกชนอื�นๆ 

5. เนื�องจากเป็นการเกบ็ข้อมลูก่อนและหลงัโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�โดยไมม่ีกลุม่

เปรียบเทียบ ผลการประเมินอาจจะเกิดจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายอื�นๆ ในอนาคตควรมีเมืองเปรียบเทียบ 
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Abstract 

This study aimed 1) to examine stakeholders’ opinion, attitude, and awareness on smokefree policy after the 

implementation of the smoke-free SukhoThai project 2) to investigate level of compliance to the smokefree law after the 

implementation of the smoke-free SukhoThai project and 3) to compare the results of this study with the previous study 

which was conducted before the implementation of the project in order to evaluate outcomes of the projects. Cross 

sectional descriptive design was used with a combination of interview and observation. Two subdistricts, Muang Kao and 

Sukhothai Thani, were selected purposively.  Several tools from previous study were used including five structured 

interview questionnaires and one observational checklist.  The main analysis were descriptive and inferential in nature 

with the significant level at .05.  

The results of this study showed that law awareness is not increasing in the public places where the awareness is 

already high such as schools or hospital, but the increasing awareness is withness at public places where the awareness 

were low in the previous study, such as hotel, restaurant, historical park, and public vehicle. The results also showed that 

there is a trend in which less people receiving secondhands smoke in public places. More SukhoThai residents have heard 

and participated in anti-smoking campaigns than the previous study. After the project, number of 100% smoke-free 

restaurants and hotels have increased. Number of Public places posting no-smoking signs have been increased especially 

government facilities but not at restaurants and hotels.  

Recommendations include 1) This project seems to increase smoke-free law awareness among 

SukhoThai residents but not tourists, 2) the project seems to increase number of business going smoke-free reported by the 

business owners or managers, 3) the project effectively increases sign posting at government facilities but not much at 

restaurants and hotel 4) we should take into account when interpreting the findings that this is the pre-post design with no 

control group.  
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บทที� 1 

บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีการควบคมุยาสบูดีที�สดุประเทศหนึ�งในโลก โดยมีมาตรการตา่งๆ รวมทั �งมาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุมยาสูบ เมื�อ พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ ได้แก่ 

พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู และพระราชบัญญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหรี�  ซึ�งกระทรวงสาธารสขุได้ออก

ประกาศกระทรวงเพื�อเพิ�มพื �นที�สาธารณะปลอดบุหรี�มากขึ �นเป็นลําดบัเรื�อยมา จนกระทั�งปัจจุบัน กฎหมายประกาศให้

สถานที�สาธารณะเกือบทั �งหมดเป็นเขตปลอดบหุรี� โดยเฉพาะสถานที�ราชการ ร้านอาหาร โรงเรียน วดั โรงพยาบาล โรงแรม 

สวนสาธารณะ สถาบนัอดุมศกึษา รวมถึงผบั บาร์ ฯลฯ ซึ�งมีรายละเอียดข้อกําหนดแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม การสบู

บหุรี�ในที�สาธารณะยงัมีอยู่ และควนับหุรี�ก็ยงัคงสง่ผลตอ่สขุภาพของผู้ไมส่บูบหุรี� โดยเฉพาะเดก็และผู้ใกล้ชิดคนสบู รวมทั �ง

เพิ�มความเสี�ยงในการเกิดอคัคีภยัอีกด้วย 

สโุขทยัเป็นที�ตั �งของมรดกโลกทางวฒันธรรม คือ อทุยานประวตัิศาสตร์สโุขทัยและอทุยานประวตัิศาสตร์ศรีสชันา

ลยั ซึ�งมีความสําคญัในประวตัิศาสตร์ของประเทศไทย อทุยานทั �งสองแห่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื�อ พ.ศ. 2534 

และได้มีการผลกัดนัให้เมืองมรดกโลกเป็นสถานที�ปลอดบหุรี� เมืองมรดกโลกที�ได้ประกาศตวัเป็นเมืองมรดกโลกปลอดบุหรี�

แล้ว ได้แก่ เมืองหลวงพระบาง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองหลวงพระบางได้รับเหรียญประกาศเกียรติ

คณุจากองค์การอนามัยโลกเนื�องในวันงดสูบบุหรี� โลก 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ผลการรณรงค์ทําให้ประชาชนเห็น

ความสําคญัของการรักษามรดกโลกและการรับรู้อนัตรายจากควนับหุรี�มือสองและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎของเมือง

อย่างดีในระดบัหนึ�ง 

โครงการ “สโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�” คือ โครงการรณรงค์สง่เสริมนโยบายปลอดบหุรี�ระดบัจงัหวดัที�จัด

ร่วมกนัระหวา่งหลายภาคี โดยมีสํานกังานสาธารณสขุจังหวดัสโุขทัยร่วมกับมลูนิธิรณรงค์เพื�อการไม่สบูบุหรี�เป็นเจ้าภาพ

หลกั เริ�มดําเนินการมาตั �งแตเ่ดือน เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีระยะเวลาการดําเนินการสองปี การประเมินผลลพัธ์ครั �งนี �ทํา

ขึ �นเพื�อใช้ในการพิจารณาโครงการลกัษณะเดียวกนันี �ในอนาคต รวมถึงนําข้อมลูบางสว่นที�ได้ไปใช้ในการศกึษาความคุ้มคา่ 

(cost-effectiveness study) ของการจดัทําโครงการสถานที�สาธารณะปลอดบหุรี�ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อสํารวจความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนกั ของผู้ที�เกี�ยวข้อง ในเรื�องควนับุหรี�มือสองและนโยบายสถานที�

สาธารณะปลอดบหุรี� หลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� 

2. เพื�อสํารวจสถานการณ์และระดับของความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี�ของสถานที�

สาธารณะตา่งๆ ในจงัหวดัสโุขทยั หลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� 

3. เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็น ทัศนคติ ความตระหนัก ของผู้ ที�เกี�ยวข้อง ในเรื�องควนับุหรี�มือสองและนโยบาย

สถานที�สาธารณะปลอดบหุรี� ก่อนและหลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� 
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บทที� 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

ควนับหุรี�เป็นตวัการสําคญัที�ทําร้ายสขุภาพคนทั�วโลก ที�ผา่นมา คนไทยต้องเสียชีวิตอย่างทรมานจากโรคที�เกิด

จากการสบูบหุรี� ที�สําคญัคือ โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดและหวัใจ ถึงปีละ 52,000 คน และต้องสญูเงินรกัษาผู้ที�ป่วย

ด้วยโรคที�เกิดจากการสบูบหุรี� 3 โรคหลกั ได้แก ่มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดและหวัใจ และโรคถงุลมโป่งพอง รวมปีละกวา่ 

50,000 ล้านบาท ควนัที�เกิดจากการเผาไหม้ของบหุรี�จะเข้าสูป่อดผู้สบูบหุรี�ร้อยละ 15 และถกูปลอ่ยสูบ่ริเวณที�สบูบหุรี�ร้อย

ละ 85 (1, 2) ซึ�งควนันี �ประกอบด้วยสารเคมีมากกวา่ 4,000 ชนิด บางชนิดเป็นสารที�ก่อให้เกิดการระคายเคือง และประมาณ 

60 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง (3) ผู้ไมส่บูแตไ่ด้รับควนับหุรี�มีความเสี�ยงเพิ�มขึ �นในการเกิดโรคตา่งๆ มากกวา่ผู้ไมไ่ด้รับควนับหุรี� 

เช่น มคีวามเสี�ยงมากขึ �นในการเกิดมะเร็ง ร้อยละ 30 เส้นเลือดหวัใจตบี ร้อยละ 30 เส้นเลือดในสมองตีบ ร้อยละ 27 ถงุลม

โป่งพอง ร้อยละ 25 ทารกเสยีชีวิตโดยไมท่ราบสาเหต ุร้อยละ 55 เป็นต้น 

จากข้อมลูของ Global Smokefree Partnership พบวา่ 31 ประเทศ (18%) จาก 179 ประเทศทั�วโลก มีนโยบาย

ปลอดบหุรี�ทั �งในระดบัเมืองและรฐัที�ครอบคลมุ 25 ประเทศ (14.6%) วางแผนที�จะมนีโยบายปลอดบหุรี�ใน ค.ศ. 2008-2009 

และ 51 ประเทศ (29.6%) มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพฒันานโยบายปลอดบหุรี� จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นวา่ 

ประเทศตา่งๆ ทั�วโลกได้มีความตื�นตวัและมีแนวโน้มที�จะใช้นโยบายปลอดบหุรี�มากขึ �น (4) 

การวิจยัเพื�อศกึษาการรับรู้เกี�ยวกบัพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไมส่บูบหุรี� พ.ศ. 2535 ที�กําหนดให้สถานที�

ราชการเป็นเขตปลอดบหุรี� พบวา่ ร้อยละ 21 ไมท่ราบวา่สถานที�ราชการถกูกําหนดให้เป็นเขตปลอดบหุรี� (5) ผู้สบูบหุรี�เพศ

ชายร้อยละ 92.6 พบป้ายห้ามสบูบหุรี�ในเขตปลอดบหุรี�ของสถานพยาบาล รองลงมาร้อยละ 87.4 พบป้ายห้ามสบูบหุรี�ใน

เขตปลอดบหุรี�ของสถานที�ราชการและรัฐวิสาหกิจ และเมื�อพบเขตปลอดบหุรี� ร้อยละ 58.3 ปฏิบตัิตามทกุครั �ง และ

รองลงมาร้อยละ 40.3 ปฏิบตัิตามบางครั �ง (6) จากการสํารวจโดยเอแบคโพลเมื�อเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2548 พบวา่ 

ประชาชนในเขตกรุงเทพ เชียงใหม ่นครราชสีมา และสงขลา เคยพบเหน็การสบูบหุรี�ตามสถานที�ตา่งๆ ซึ�งกฎหมาย

กําหนดให้เป็นเขตปลอดบหุรี� ดงันี � ในห้องสขุาสาธารณะ ร้อยละ 78.7 ตู้โทรศพัท์สาธารณะ ร้อยละ 71.3 สถานที�ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 63.2 สถานศกึษาตํ�ากวา่อดุมศกึษาร้อยละ 55.3 (1) นอกจากนี �จากการสํารวจร้านยาทั�วประเทศ ซึ�ง

กฎหมายประกาศให้เป็นเขตปลอดบหุรี� พบวา่ ยงัมกีารสบูภายในร้าน ร้อยละ 28.7 (7) ซึ�งจากข้อมลูดงักลา่วพบวา่ การให้

ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎหมายยงัตํ�ามาก จําเป็นต้องมีมาตรการตา่งๆ เพื�อให้มีการปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั ซึ�งมาตรการ

ดงักลา่วอาจเป็นการบงัคบัใช้กฎหมายโดยรัฐ หรือการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างกระแสสงัคมให้คนปรับเปลี�ยนพฤติกรรม

โดยสมคัรใจ 
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จากผลการสํารวจการสบูบหุรี�ของประชากรไทยของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบวา่ มีชาวสโุขทยัที�อายุ

มากกวา่ 15 ปี สบูบหุรี�ทั �งสิ �น 93,710 คน เป็นเพศชาย 88,088 คน และเป็นเพศหญิง 5,622 คน (8) สโุขทยัเป็นแหลง่

ท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ที�สําคญัของประเทศไทย โดยในแตล่ะปีจะมีนกัท่องเที�ยวประมาณ 500,000 คน 

เข้าเที�ยวชมในอทุยานประวตัิศาสตร์สโุขทยั ซึ�งหากเราสามารถรณรงค์ป้องกนัไมใ่ห้มีผู้สบูบหุรี�เพิ�มขึ �นแล้วนอกจากจะช่วย

ให้สขุภาพของชาวสโุขทยัและนกัท่องเที�ยวดีขึ �นแล้ว พระพทุธรูป โบราณสถาน โบราณวตัถตุา่งๆ ก็จะไมถ่กูทําลายเพราะ

ควนับหุรี�และก้นกรองบหุรี� ซึ�งมกีารสํารวจพบวา่ก้นกรองบหุรี� (cigarette butt or filter) ก่อปัญหาขยะไปทั�วโลก และยงัลด

ความเสี�ยงตอ่การเกิดอคัคีภยัอีกด้วย 

โครงการสโุขทยัเป็นเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� 

ด้วยตระหนกัถึงปัญหาผลกระทบของควนับหุรี�มือสอง สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสโุขทยั ร่วมกบัมลูนิธิรณรงค์

เพื�อการไมส่บูบหุรี� โดยการสนบัสนนุของสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ และ Southeast Asia Tobacco 

Control Alliance (SEATCA) จึงจดัโครงการ “สโุขทยั เมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�” ขึ �น เพื�อรณรงค์ให้ประชาชน 

นกัท่องเที�ยว ผู้ประกอบการด้านธรุกิจท่องเที�ยว หน่วยงานราชการ และสถานที�สาธารณะอื�นๆ ได้ตระหนกัถึงอนัตรายของ

การได้รับควนับหุรี�มือสอง เกิดการรับรู้และปฏิบตัิตามกฎหมายการจดัเขตปลอดบหุรี�ตามที�กฎหมายกําหนด รวมทั �งรณรงค์

ไมใ่ห้มีการสบูบหุรี�ในพื �นที�ห้ามสบู 

วตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ (1) เพื�อรณรงคใ์ห้ประชาชนจงัหวดัสโุขทยัเกิดการรับรู้และปฏิบตัติามกฎหมาย และ

จดัสถานที�เขตปลอดบหุรี�ของจงัหวดัสโุขทยั (2) เพื�อกระตุ้นให้ประชาชน สงัคม รักษาสิทธิของตนเอง และตระหนกัถงึ

อนัตรายจากการได้รับควนับหุรี�มือสอง (3) เพื�อรณรงค์สง่เสริมให้ประชาชนเกิดคา่นิยมใหมที่�ไมส่บูบหุรี� (4) เพื�อให้ผู้สบู

บหุรี�มีจิตสํานึกที�ดีในการไมส่บูบหุรี�ในที�สาธารณะที�กฎหมายห้ามสบูบหุรี� โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะเพื�อให้จงัหวดัสโุขทยั

เข้าสูว่ฒันธรรมการไมส่บูบหุรี� 

ลกัษณะของโครงการดงักลา่วประกอบด้วย การสง่เสริมให้สถานบริการสาธารณสขุของรัฐเป็นเขตปลอดบหุรี�

ทั �งหมด สง่เสริม สนบัสนนุ หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน ดําเนินการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุรี�โดยการจดัเขตปลอด

บหุรี�ตามกฎหมาย พฒันาองค์ความรู้ สร้างกระแสสงัคมในการเลิกบหุรี�หรือการไมส่บูบหุรี�ในที�สาธารณะ โดยใช้ 4 กลยทุธ์ 

ได้แก่ กลยทุธ์ที� 1 การสร้างกระแสความตื�นตวัและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กบัประชาชน กลยทุธ์ที� 2 การสร้างกระแสสงัคม

การมีสว่นร่วม และเสริมสร้างภาคีเครือขา่ย กลยทุธ์ที� 3 การเฝ้าระวงัและสนบัสนนุ การกํากบัและตรวจสอบการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย และ กลยทุธ์ที� 4 การพฒันาระบบการเข้าถึงการบําบดั และเสริมสร้างนวตักรรมการเลกิบหุรี� 
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กลวิธีการดําเนินการของโครงการประกอบด้วย ประชมุทีมคณะทํางานระดบัจงัหวดั เพื�อหารือโครงร่าง และ

รายละเอียดฯ การจดัทําโครงการฯ เพื�อขออนมุตัิ การแตง่ตั �งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานระดบัจงัหวดั/

อําเภอ การประชมุคณะกรรรมการ/คณะทํางาน เพื�อชี �แจงรายละเอียดกิจกรรม การดําเนินงานตามกิจกรรม การควบคมุ 

กํากบังาน ตามแผนปฏิบตัิการที�กําหนด การสรุปผลการดาํเนินงาน ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

ข้อมลูจากการสํารวจก่อนการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� (9) 

ชื�อโครงการ การสํารวจการปฎิบตัติามกฎหมายและความคิดเหน็ของผู้ เกี�ยวข้องเกี�ยวกบันโยบายเขตปลอดบหุรี�: กรณี

จงัหวดัสโุขทยั  

ก่อนการเริ�มดําเนินการโครงการสโุขทยัเมืองประวตัศิาสตร์ปลอดบหุรี� ได้มีการสํารวจการปฎิบตัิตามกฎหมายและ

ความคิดเหน็ของผู้ที�เกี�ยวข้องกบันโยบายปลอดบหุรี� โดยการสํารวจนี �ได้ข้อมลูด้านสถานการณ์ระดบัความร่วมมือของ

สถานที�สาธารณะตา่งๆ ในจงัหวดัสโุขทยัในการปฎิบตัติามกฎหมายเขตปลอดบหุรี�อีกด้วย รวมถึงความคิดเหน็เรื�องเขต

ปลอดบหุรี�และควนับหุรี�มือสองของผู้ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ ประชาชนทั�วไป ข้าราชการ พนกังานของรัฐ ลกูจ้างประจําและ

ลกูจ้างชั�วคราว ที�ทํางานในสถานที�ราชการ ผู้ประกอบการในสถานประกอบการภาคเอกชน เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม 

ผบั บาร์ เกสตเ์ฮาส์ และนกัท่องเที�ยว ข้อมลูที�ได้จากการสํารวจนี �ได้นํามาเป็นข้อมลูนําเข้า (input information) ที�นําไปใช้

ในการจดัทํากิจกรรมรณรงค์ และ โครงการตา่งๆ เพื�อสร้างแรงสนบัสนนุจากภาคสงัคม เพื�อให้การดําเนินการรณรงค์สโุขทยั 

เมืองมรดกโลกไทย ปลอดบหุรี� มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ และเพื�อนํามาใช้เป็นข้อมลูพื �นฐาน (baseline 

information) เพื�อเปรียบเทียบกบัผลที�จะได้จากงานวจิยัหลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัศิาสตร์ปลอดบหุรี� 

การสํารวจนี �ได้จดัทําขึ �นเมื�อเดือนมนีาคม พ.ศ 2552 โดยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างซึ�งประกอบด้วย กลุม่ผู้ที�มี

สว่นได้สว่นเสียเกี�ยวกบันโยบายเขตปลอดบหุรี�ในจงัหวดัสโุขทยั ได้แก่ ประชาชนทั�วไป ข้าราชการ พนกังานของรัฐ 

ลกูจ้างประจําและลกูจ้างชั�วคราวของรัฐบาล ผู้ประกอบการในสถานประกอบการภาคเอกชน นกัท่องเที�ยว นกัเรียน นกัศกึษา 

จํานวนทั �งสิ �น 1,725 คน พบวา่ การรับรู้และการสนบัสนนุกฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในสถานที�สาธารณะของประชาชนทั�วไป 

นกัเรียน นกัศกึษา คอ่นข้างดี คือ มากกวา่ร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม กลุม่คนเหลา่นี �ยงัพบเหน็การสบูบหุรี�ในที�สาธารณะ ซึ�ง

อาจเนื�องมาจากไมม่ีการบงัคบัใช้กฎหมายหรือไมเ่ห็นป้ายห้ามสบู ร้อยละ 50 ของสถานที�ราชการ และ ร้อยละ 20.0-43.8 

ของสถานประกอบการปลอดบหุรี�อื�นๆ ยงัไมม่กีารติดป้ายห้ามสบูให้เหน็ นอกจากนี �ยงัพบวา่ ผู้ ที�สบูบหุรี�สว่นใหญ่ร้อยละ 

73.0-86.7 มีความคิดเห็นวา่ เมื�อเห็นป้ายห้ามสบูบหุรี�จะไมส่บูบหุรี� สว่นนกัท่องเที�ยวตา่งชาติการรับรู้วา่มกีฎหมายปลอด

บหุรี� พบวา่ อยู่ในระดบัตํ�า คือร้อยละ 61.4 แตส่ว่นใหญ่ให้การสนบัสนนุนโยบายดงักลา่ว สําหรับผู้ประกอบการ สว่นใหญ่

เห็นด้วยกบันโยบาย แตม่ีสถานที�ที�มีนโยบายปลอดบหุรี� 100% ไมม่ากเท่าไรนกั ประมาณร้อยละ 40-60 ของสถาน
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ประกอบการ เห็นวา่ มีความเป็นไปได้ที�จะมีนโยบายดงักลา่ว ถ้าได้รับการสนบัสนนุ สว่นที�ไมม่ีความเป็นไปได้ สว่นใหญ่

เห็นวา่จะสง่ผลให้จํานวนลกูค้าตา่งประเทศลดลง  
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บทที� 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ก่อนการเริ�มดําเนินการโครงการ “สโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบุหรี�” ได้มีการสํารวจการปฎิบัติตามกฎหมาย

และความคิดเห็นของผู้ ที�เกี�ยวข้องกับนโยบายปลอดบุหรี� (ระยะที�หนึ�ง: ก่อนดําเนินโครงการสโุขทัยเมืองประวตัิศาสตร์

ปลอดบหุรี� รายละเอียดดงัภาคผนวก ก.) และเมื�อดําเนินโครงการฯ เสร็จสิ �นแล้ว จึงได้ดําเนินการประเมินผลลพัธ์โครงการ 

“สโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�” (ระยะที�สอง: หลงัดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�)  

รูปแบบการวจิัย 

 งานวิจัยนี �เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (cross sectional study) โดยเลือกพื �นที� เก็บข้อมูลแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในอําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั แล้วนําข้อมลูไปเปรียบเทียบกบัข้อมลูก่อนการดําเนิน

โครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� 

สถานที�เก็บข้อมูล 

ตําบลเมืองเก่าและตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั  

ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรและตวัอย่างเพื�อตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 1 ได้แก่ 

(1) ประชาชนทั�วไป จํานวน 450 คน 

(2) นกัท่องเที�ยวที�สามารถสื�อสารด้วยภาษาไทยได้ จํานวน 150 คน และ 

(3) ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม เกสต์เฮาส์ ผบั บาร์ คาราโอเกะ จํานวน 300 ราย 

เลือกตวัอย่างแบบแบบบงัเอิญ (accidental sampling) 

ประชากรและตวัอย่างเพื�อตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 2 ได้แก่ 

(1) สถานที�ราชการ เช่น ศาลากลางจงัหวดั สถานีตํารวจ อปท. 10 ชดุ 

(2) โรงพยาบาล ศนูย์สขุภาพชมุชน ร้านยา คลินิก คลินิกทนัตกรรม 10 ชดุ 

(3) สถานีขนสง่ ป้ายรถเมล์ 3 ชดุ 

(4) อทุยานประวตัิศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ 3 ชดุ 

(5) สวนสาธารณะ 3 ชดุ 

(6) โรงแรม เกสต์เฮาส์ 10 ชดุ 
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(7) สถานศกึษา เช่น โรงเรียน วิทยาลยั 5 ชดุ 

(8) ร้านอาหาร ผบั บาร์ คาราโอเกะ 10 ชดุ 

(9) ร้านค้า เช่น ร้านทําผม ร้านขายของที�ระลกึ ร้านค้าสะดวกซื �อ 10 ชดุ 

(10) ตลาด 3 ชดุ 

(11) วดั ศาสนาสถาน 3 ชดุ 

เลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

เครื�องมือวจิัย 

เครื�องมือวิจยัในงานวิจยัครั �งนี �เป็นเครื�องมือที�ใช้ในการสํารวจก่อนการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวัติศาสตร์

ปลอดบุหรี�  และได้เพิ�มข้อคําถามบางส่วนเพื�อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ตอ่ไป 

เครื�องมือวิจยัเพื�อตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 1 ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured-interview) สร้างขึ �น

จากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมลูทั�วไปของผู้ ให้สัมภาษณ์ (2) การปฏิบัติตามกฎหมายเขต

ปลอดบหุรี�และการสมัผสัควนับหุรี�มือสอง (3) ความคิดเห็น ทัศนคติ และความตระหนักเกี�ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี� 

และ (4) พฤติกรรมการสบูบหุรี� 

เครื�องมือวิจยัเพื�อตอบวตัถปุระสงค์ข้อ 2 ได้แก่ แบบสงัเกต (observational checklist) สร้างขึ �นจากการทบทวน

วรรณกรรม ประกอบด้วยรายการเลือกตอบ 10 รายการ ได้แก่ (1) ชื�อสถานที� (2) ที�ตั �ง (3) ลกัษณะสถานที� (4) ระบบ

ปรับอากาศ (5) สว่นที�สงัเกต (6) ป้ายห้ามสบูบหุรี� (7) ป้ายพื �นที�เขตสบูบุหรี�  (8) สิ�งของที�เกี�ยวกับการสบูบุหรี�  (9) การให้

ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎหมายในพื �นที�ห้ามสบูบหุรี�  และ (10) ป้ายหรือสื�อรณรงค์ต่อต้านการสบูบุหรี�  และการโฆษณา

บหุรี� 

เครื�องมือวิจยัทั �งหมดผา่นการประเมินความตรงเชิงเนื �อหา (content validity) โดยผู้ เชี�ยวชาญ 3 คน และผ่านการ

ทดลองใช้มาแล้ว 
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วธีิดําเนินการวจิัย 

1. ขอรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

2. ประสานงานกบัพื �นที� 

3. จดัเตรียมเครื�องมือวิจยัและฝึกอบรมผู้ช่วยเก็บข้อมลู 

4. เก็บข้อมลูในพื �นที� (ต.ในเมือง และ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สโุขทยั) 

5. จดัการและวิเคราะห์ข้อมลู 

6. จดัทํารายงานและนําเสนอผลการวิจยั 

การวเิคราะห์ข้อมูลวจิัย 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น คา่เฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ความถี� และร้อย

ละ และใช้สถิติเชิงอนุมานเช่น Mann-Whitney และ Chi-square เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมลูก่อนและหลงั

การดําเนินโครงการฯ กําหนดระดบันยัสําคญัของการวิเคราะห์ที� 0.05 
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บทที� 4 

ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิจยั แบ่งเป็น 3 สว่นหลกั ได้แก่ 

ส่วนที� 1 การเปรียบเทียบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั�วไป นกัท่องเที�ยว และผู้ประกอบการก่อนและ

หลงัดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� 

ส่วนที� 2 การเปรียบเทียบผลการสงัเกตการปฏิบตัิตามกฎหมายของสว่นราชการ โรงแรม และร้านอาหาร ก่อนและ

หลงัการดําเนินโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� และ 

ส่วนที�  3 การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี� ของประชาชนและ

ผู้ประกอบการ 

จํานวนกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัแสดงดงัตารางที� 1 

ตารางที� 1  จาํนวนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

เดือน/ปี ที�เก็บข้อมูล 

ส่วนที� 1 
เปรียบเทียบความคิดเห็น 

ประชาชน* ผู้ประกอบการ

นักท่องเที�ยว 

ส่วนที� 2 
เปรียบเทียบการสังเกตการปฎิบัติตาม

กฎหมาย 

สถานที�ราชการ ร้านอาหาร โรงแรม 

ก่อนดําเนินโครงการฯ 

(มี�นาคม 2552) 
N=1009 N=98 

หลังดําเนินโครงการฯ 

(มกราคม 2554) 
N=844 N=148 

ส่วนที� 1 การเปรียบเทียบผลการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนทั�วไป นักท่องเที�ยว และผู้ประกอบการก่อน

และหลังดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

ผลการเปรียบเทียบการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนทั�วไป1 ในจังหวัดสุโขทัย 

1.1 ข้อมูลทั�วไป 

                                                
1
 ประชาชนทั�วไป หมายถึง คนสโุขทยั (มีภมิูลําเนาในจงัหวดัสโุขทยั) หรืออาศยัอยูใ่นจงัหวดัสโุขทยัไม่ตํ�ากวา่ 3 เดือน 
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ผลการสมัภาษณ์ พบว่า มีจํานวนประชาชนให้ความร่วมมือตอบแบบสมัภาษณ์จํานวนทั �งสิ �น 464 คน เป็นเพศ

ชาย 185 คน (ร้อยละ 40.0) และเพศหญิง 277 คน (ร้อยละ 60.0) จบการศกึษาสงูสดุในระดบัมธัยมศึกษา (163 คน, ร้อย

ละ 35.1) รองลงมาจบระดบัประถมศกึษา (96 คน, ร้อยละ 20.7) และระดบัปริญญาตรี (92 คน, ร้อยละ 19.8) ตามลําดบั 

สว่นใหญ่ประชาชนผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ จํานวน (146 คน, 

ร้อยละ 53.5) รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา (106 คน, ร้อยละ 22.8) พนักงาน/ลกูจ้างในองค์กรเอกชน (66 คน, ร้อยละ 

14.2) และพนกังาน/ลกูจ้างรัฐบาล จํานวน (52 คน, ร้อยละ 11.2) ตามลําดบั 

รายได้เฉลี�ยตอ่เดือนในช่วง 1 ปีที�ผา่นมา พบวา่ ประชาชนมีรายได้เฉลี�ยตอ่เดือนน้อยกว่า 5,000 บาท จํานวน160 

คน (ร้อยละ 35.4) รองลงมามีรายได้เฉลี�ยตอ่เดือน 5,001–10,000 บาท (140 คน, ร้อยละ 31.0) และมีรายได้เฉลี�ยตอ่เดือน 

10,001–15,000 บาท (56 คน, ร้อยละ 12.4) ตามลําดบั รายละเอียดดงัตารางที� 2 

ตารางที� 2  ข้อมูลทั�วไปของประชาชนทั�วไป 

ข้อมูลทั�วไป 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

เพศ  N=572 N=462 

ชาย/หญิง 256 (44.8)/316 (55.2) 185 (40.0) / 277 (60.0) 

ระดับการศึกษาสูงสุด N=575 N=464 

ตํ�ากว่าประถมศกึษา 19 (3.3) 25 (5.4) 

ประถมศกึษา 262 (45.6) 96 (20.7) 

มธัยมศกึษา 133 (23.1) 163 (35.1) 

อาชีวศกึษา 54 (9.4) 62 (13.4) 

ปริญญาตรี 99 (17.2) 92 (19.8) 

สงูกว่าปริญญาตรี 5 (0.9) 15 (3.2) 

อื�นๆ 3 (0.5) 11 (2.4) 

อาชีพ N=568 N=464 

ค้าขาย/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ 299 (52.6) 146 (31.5) 

พนกังาน/ลกูจ้างในองค์กรเอกชน 81 (14.3) 66 (14.2) 

เกษตรกรรม 70 (12.3) 46 (9.9) 

แม่บ้าน 26 (4.6) 17 (3.7) 

อยู่ระหว่างเปลี�ยนงาน/ว่างงาน 20 (3.5) 1 (0.2) 

เกษียณอายุ 1 (0.2) 1 (0.2) 

นกัเรียน/นกัศึกษา - 106 (22.8) 
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ข้อมูลทั�วไป จาํนวน (ร้อยละ) 

พนกังาน/ลกูจ้างรัฐบาล - 52 (11.2) 

อื�นๆ 71 (12.5) 29 (6.3) 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือนในช่วง 1 ปีที� ผ่านมา 

(บาท) 
N=551 N=452 

น้อยกว่า 5,000 182 (33.0) 160 (35.4) 

5,001-10,000 281 (51.0) 140 (31.0) 

10,001-15,000 45 (8.2) 56 (12.4) 

15,001-20,000 6 (1.1) 22 (4.9) 

20,001-25,000 10 (1.8) 16 (3.5) 

25,001-30,000 9 (1.6) 7 (1.5) 

30,001-35,000 7 (1.3) 8 (1.8) 

มากกว่า 35,000 11 (2.0) 43 (9.5) 

1.2 การรับรู้เกี�ยวกับการมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี� ในที�สาธารณะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี�  พ.ศ 2535 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจการรับรู้เกี�ยวกับการมีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในที�สาธารณะของประชาชนทั�วไป 

ระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบวา่ ประชาชนทั�วไปมีแนวโน้มการรับรู้เกี�ยวกบัการมี

กฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในที�สาธารณะทกุสถานที�เพิ�มขึ �น ดงัต่อไปนี � แนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในโรงแรม

และเกสต์เฮ้าส์เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 17.9) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) แนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้าม

สบูบุหรี�ในร้านอาหารที�มีแอร์เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 8.8) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) แนวโน้มการรับรู้การมี

กฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในร้านอาหารที�ไมม่ีแอร์เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 13.2) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) แนวโน้ม

การรับรู้การมีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในสถานที�สาธารณะใดๆ ที�มีแอร์เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 7.5) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-

value < 0.001) แนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในยานพาหนะขนส่งมวลชนเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 15.2) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) แนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้ามสบูบหุรี�ภายในอาคารศาสนสถานเพิ�มขึ �น (ร้อย

ละ 12.3) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) แนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้ามสบูบหุรี�ภายนอกอาคารศาสน

สถานเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 16.9) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) แนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ใน

สวนสาธารณะเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 9.0) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) แนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้าม

สบูบหุรี�ในอทุยานประวตัิศาสตร์เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 12.0) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) และแนวโน้มการรับรู้

การมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี� ในสถานีขนส่งเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 6.4) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.004) ใน

ขณะเดียวกนั ประชาชนทั�วไปมีแนวโน้มการรับรู้การมีกฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในสถานที�ตอ่ไปนี �เพิ�มขึ �น แตไ่มม่ีนัยสําคญัทาง
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สถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ โรงเรียน/สถานศกึษา (ร้อยละ 3.2) โรงพยาบาล (ร้อยละ 0.8) ภายในอาคารสถานที�ราชการ (ร้อย

ละ 4.0) และภายในอาคารสถานที�ทํางานของภาคเอกชนที�มีแอร์ (ร้อยละ 0.2) รายละเอียดแสดงดงัตารางที� 3 

ตารางที� 3  การรับรู้เกี�ยวกับการมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี� ในที�สาธารณะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี�  พ.ศ 2535 ของประชาชนทั�วไป 

สถานที�  

การรับรู้ [จาํนวน (ร้อยละ)] 

Z statistics* (p 

value) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่แน่ใจ/ไม่

ทราบ 

มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่แน่ใจ/

ไม่ทราบ 

โรงเรียน/

สถานศกึษา 

503 

(87.3) 
40 (6.9) 33 (5.7) 

420 

(90.5) 
29 (6.3) 15 (3.2) 

-1.683 (0.092) 

โรงพยาบาล 536 

(92.7) 
28 (4.8) 14 (2.4) 

434 

(93.5) 
26 (5.6) 4 (0.9) 

-.566 (0.572) 

ภายในอาคาร

สถานที�ราชการ 

491 

(85.2) 
40 (6.9) 45 (7.8) 

412 

(89.2) 
23 (5.0) 27 (5.8) 

-1.859 (0.063) 

ภายในอาคาร

สถานที�ทํางานของ

ภาคเอกชนที�มีแอร์ 

418 

(72.4) 
62 (10.7) 97 (16.8) 

336 

(72.4) 
63 (13.6) 65 (14.0) 

-.265 (0.791) 

โรงแรมและเกสต์

เฮ้าส์ 

289 

(50.2) 
91 (15.8) 196 (34.0) 

316 

(68.1) 
73 (15.7) 75 (16.2) 

-6.508 (<0.001) 

ร้านอาหารที�มีแอร์ 396 

(68.8) 
60 (10.4) 120 (20.8) 

360 

(77.6) 
58 (12.5) 46 (9.9) 

-3.697 (<0.001) 

ร้านอาหารที�ไม่มี

แอร์ 

202 

(35.3) 

206 

(36.0) 
164 (28.7) 

224 

(48.5) 

162 

(35.0) 
76 (16.5) 

-5.126 (<0.001) 

สถานที�สาธารณะ

ใดๆ ที�มีแอร์ 

453 

(78.6) 
40 (6.9) 83 (14.4) 

396 

(86.1) 
43 (9.3) 21 (4.6) 

-3.504 (<0.001) 

ยานพาหนะขนส่ง

มวลชน 

396 

(68.6) 
68 (11.8) 113 (19.6) 

389 

(83.8) 
49 (10.6) 26 (5.6) 

-6.123 (<0.001) 

ภายในอาคารศาสน

สถาน 

356 

(61.8) 
98 (17.0) 122 (21.2) 

344 

(74.1) 
81 (17.5) 39 (8.4) 

-4.891 (<0.001) 

ภายนอกอาคารศา

สนสถาน 

229 

(39.7) 

189 

(32.8) 
159 (27.6) 

262 

(56.6) 

153 

(33.0) 
48 (10.4) 

-6.799 (<0.001) 
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สถานที�  

การรับรู้ [จาํนวน (ร้อยละ)] 

Z statistics* (p 
value) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่แน่ใจ/ไม่

ทราบ 

มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่แน่ใจ/

ไม่ทราบ 

สวนสาธารณะ 350 

(61.0) 

109 

(19.0) 
115 (20.0) 

324 

(70.0) 

103 

(22.2) 
36 (7.8) 

-3.931 (<0.001) 

อทุยาน

ประวตัิศาสตร์ 

319 

(55.4) 

117 

(20.3) 
140 (24.3) 

313 

(67.4) 

100 

(21.6) 
51 (11.0) 

-4.800 (<0.001) 

สถานีขนสง่ 401 

(69.5) 
63 (10.9) 113 (19.6) 

352 

(75.9) 
67 (14.4) 45 (9.7) 

-2.877 (0.004) 

หมายเหต:ุ *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

1.3 ความคดิเหน็สนับสนุนนโยบายเขตปลอดบุหรี�  

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการห้ามสบูบุหรี�ในสถานที�สาธารณะของประชาชน

ทั�วไป ระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า มีแนวโน้มสนับสนุนการห้ามสบูบุหรี�ใน

สถานที�สาธารณะเพิ�มขึ �น ดงันี � แนวโน้มสนับสนุนห้ามสบูบุหรี�ในร้านอาหารและร้านกาแฟเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 4.5) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.013) แนวโน้มสนบัสนนุห้ามสบูบหุรี�ในผบั บาร์ คาราโอเกะเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 5.8) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.010) แนวโน้มสนับสนุนห้ามสบูบุหรี�ในสถานที�ท่องเที�ยวเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 4.3) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.021) แนวโน้มสนับสนุนห้ามสบูบุหรี�ในโรงแรม บ้านพัก และเกสต์เฮ้าส์เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 

6.1) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.003) แนวโน้มสนบัสนนุห้ามสบูบหุรี�ในบริเวณตลาดกลางคืนและโต้รุ่งเพิ�มขึ �น 

(ร้อยละ 6.4) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.006) และมีแนวโน้มสนับสนุนห้ามสบูบุหรี�ในโบราณสถานเพิ�มขึ �น 

(ร้อยละ 4.2) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.015) มีเพียงในที�สาธารณะทั�วไปที�ประชาชนมีแนวโน้มสนับสนุน

ห้ามสบูบหุรี�เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 1.6) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 4 

ตารางที� 4  การสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี� ในสถานที�สาธารณะของประชาชนทั�วไป 

สถานที�ที� ห้าม

สูบบุหรี�  

การสนับสนุน [จาํนวน (ร้อยละ)] 
2 statistics 

(p value) 
ระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) ระยะที� 2 (หลังโครงการฯ) 

สนับสนุน ไม่สนับสนุน สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

ห้ามสบูบหุรี�ในที�

สาธารณะทั�วไป 
533 (91.9) 47 (8.1) 432 (93.5) 30 (6.5) 0.974 (0.324) 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

ร้านอาหารและ
515 (88.8) 65 (11.2) 431 (93.3) 31 (6.7) 6.217 (0.013) 
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1.4 การพบเหน็ผู้สูบบุหรี� ในสถานที�ที�กําหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี�ตามกฎหมาย 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจประชาชนทั�วไปเกี�ยวกับการพบเห็นผู้สบูบุหรี�ในสถานที�ที�กําหนดให้เป็นเขตปลอด

บหุรี�ตามกฎหมายระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มพบเห็น

การสบูบหุรี�ในสถานที�ตา่งๆ เพิ�มขึ �น ดงัตอ่ไปนี � มีแนวโน้มพบเห็นการสบูบหุรี�ในโรงเรียน/สถานศกึษาเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 16.8) 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) มีแนวโน้มพบเห็นการสบูบุหรี�ในโรงพยาบาลเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 12.0) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.008) และมีแนวโน้มพบเห็นการสบูบุหรี�ภายในอาคารศาสนสถานเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 8.8) 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.046) ในขณะเดียวกัน ประชาชนทั�วไปมีแนวโน้มพบเห็นผู้สบูบุหรี�ในสถานที�ที�

กําหนดให้เป็นเขตปลอดบหุรี�ตามกฎหมายในสถานที�ตอ่ไปนี �เพิ�มขึ �น แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ ภายใน

อาคารสถานที�ราชการ (ร้อยละ 2.0) ภายในอาคารสถานที�ทํางานของภาคเอกชนที�มีแอร์ (ร้อยละ 11.1) โรงแรมและเกสต์

เฮ้าส์ (ร้อยละ 8.2) ร้านอาหารที�มีแอร์ (ร้อยละ 2.5) สถานที�สาธารณะใดๆ ที�มีแอร์ (ร้อยละ 6.1) ยานพาหนะขนส่งมวลชน 

(ร้อยละ 4.6) สวนสาธารณะ (ร้อยละ 9.9) และสถานีขนสง่ (ร้อยละ 6.2) 

สําหรับสถานที�ที�กําหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี�ตามกฎหมายที�ประชาชนมีแนวโน้มพบเห็นการสบูบุหรี�ในสถานที�

ดงัตอ่ไปนี �ลดลง แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ ร้านอาหารที�ไม่มีแอร์ (ร้อยละ 2.8) ภายนอกอาคารศาสน

สถาน (ร้อยละ 0.6) และในอทุยานประวตัิศาสตร์ (ร้อยละ 8.8) รายละเอียดดงัตารางที� 5 

 

ร้านกาแฟ 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

บาร์ ผบั คาราโอ

เกะ 

476 (82.1) 104 (17.9) 406 (87.9) 56 (12.1) 6.678 (0.010) 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

สถานที�ท่องเที�ยว 
511 (88.1) 69 (11.9) 427 (92.4) 35 (7.6) 5.344 (0.021) 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

โรงแรม บ้านพกั 

และเกสต์เฮ้าส์ 

489 (84.6) 89 (15.4) 419 (90.7) 43 (9.3) 8.595 (0.003) 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

บริเวณตลาด

กลางคืนและโต้รุ่ง 

465 (80.4) 113 (19.6) 401 (86.8) 61 (13.2) 7.424 (0.006) 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

โบราณสถาน 
519 (89.5) 61 (10.5) 433 (93.7) 29 (6.3) 5.859 (0.015) 
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ตารางที� 5  การพบเหน็ผู้สูบบุหรี� ในที�สาธารณะของประชาชนทั�วไปในช่วง 1 สัปดาห์ที�ผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ *ร้อยละของผู้ตอบเฉพาะผู้ที�ไปในสถานที�นั �นๆ ในช่วง 1 สปัดาห์ที�ผ่านมา 

สถานที�  

การพบเห็นผู้สูบบุหรี�  [จาํนวน (ร้อยละ*)] 

2 statistics 

(p value) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

เห็น ไม่เห็น เห็น ไม่เห็น 

โรงเรียน/

สถานศกึษา 
79 (37.6) 131 (62.4) 137 (54.4) 115 (45.6) 12.903 (<0.001) 

โรงพยาบาล 88 (35.5) 160 (64.5) 106 (47.5) 117 (52.5) 7.038 (0.008) 

ภายในอาคาร

สถานที�ราชการ 
77 (45.3) 93 (54.7) 80 (47.3) 89 (52.7) 0.189 (0.664) 

ภายในอาคาร

สถานที�ทํางานของ

ภาคเอกชนที�มีแอร์ 

48 (34.5) 91 (65.5) 57 (45.6) 68 (54.4) 3.166 (0.075) 

โรงแรมและเกสต์

เฮ้าส์ 
49 (61.3) 31 (38.8) 66 (69.5) 29 (30.5) 0.984 (0.321) 

ร้านอาหารที�มีแอร์ 37 (30.6) 84 (69.4) 52 (33.1) 105 (66.9) 0.057 (0.811) 

ร้านอาหารที�ไม่มี

แอร์ 
231 (66.2) 118 (33.8) 182 (63.4) 105 (36.6) 0.621 (0.431) 

สถานที�สาธารณะ

ใดๆ ที�มีแอร์ 
49 (19.3) 205 (80.7) 73 (25.4) 214 (74.6) 3.145 (0.076) 

ยานพาหนะขนส่ง

มวลชน 
75 (48.7) 79 (51.3) 90 (53.3) 79 (46.7) 0.668 (0.414) 

ภายในอาคารศา

สนสถาน 
66 (29.9) 155 (70.1) 79 (38.7) 125 (61.3) 3.977 (0.046) 

ภายนอกอาคารศา

สนสถาน 
149 (62.3) 90 (37.7) 137 (61.7) 85 (38.3) 0.203 (0.652) 

สวนสาธารณะ 95 (56.2) 74 (43.8) 121 (66.1) 62 (33.9) 3.238 (0.072) 

อทุยาน

ประวตัิศาสตร์ 
136 (58.1) 98 (41.9) 101 (49.3) 104 (50.7) 3.254 (0.071) 

สถานีขนสง่ 160 (61.5) 100 (38.5) 128 (67.7) 61 (32.3) 3.269 (0.195) 
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1.5 การสัมผัสควันบุหรี� มือสองในสถานที�ที�กําหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี�ตามกฎหมาย 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจประชาชนทั�วไปเกี�ยวกับการสมัผสัควนับุหรี�มือสองในสถานที�ที�กําหนดให้เป็นเขต

ปลอดบหุรี�ตามกฎหมายในช่วง 1 สปัดาห์ที�ผ่านมา ระหว่างระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) 

พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มสมัผสัควนับุหรี�มือสองในสถานที�ต่อไปนี �ลดลง ได้แก่ แนวโน้มการสมัผสัควนับุหรี�มือสองใน

โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ลดลง (ร้อยละ 24.6) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.014) และ แนวโน้มการสมัผสัควนับหุรี�

มือสองในยานพาหนะขนส่งมวลชนลดลง (ร้อยละ 19.5) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.010) ในขณะเดียวกัน 

ประชาชนทั�วไปมีแนวโน้มสมัผสัควนับุหรี�มือสองในสถานที�ต่อไปนี �ลดลง แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ 

โรงเรียน/สถานศกึษา (ร้อยละ 2) ภายในอาคารสถานที�ราชการ (ร้อยละ 2.5) ภายในอาคารสถานที�ทํางานของภาคเอกชนที�

มีแอร์ (ร้อยละ 4.4) ร้านอาหารที�มีแอร์ (ร้อยละ 10.7) ร้านอาหารที�ไม่มีแอร์ (ร้อยละ 7.5) สถานที�สาธารณะใดๆ ที�มีแอร์ 

(ร้อยละ 6.8) ภายในอาคารศาสนสถาน (ร้อยละ 0.4) อทุยานประวตัิศาสตร์ (ร้อยละ 6.1) และสถานีขนสง่ (ร้อยละ 9.7) 

สําหรับสถานที�ที�กําหนดให้เป็นเขตปลอดบหุรี�ตามกฎหมายในช่วง 1 สปัดาห์ที�ผา่นมา ที�ประชาชนมีแนวโน้มสมัผสั

ควนับหุรี�มือสองเพิ�มขึ �น คือ สวนสาธารณะ (ร้อยละ 19.4) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.013) ในขณะเดียวกัน 

ประชาชนทั�วไปมีแนวโน้มสมัผสัควนับุหรี�มือสองในสถานที�ต่อไปนี �เพิ�มขึ �น แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ 

โรงพยาบาล (ร้อยละ 2.1) และภายนอกอาคารศาสนสถาน (ร้อยละ 7.1) รายละเอียดแสดงดงัตารางที� 6 

ตารางที� 6  การสัมผัสควันบุหรี� มือสองในที�สาธารณะของประชาชนทั�วไปในช่วง 1 สัปดาห์ที�ผ่านมา 

สถานที�  

การได้รับควันบุหรี�มือสอง [จาํนวน (ร้อยละ*)] 

2 statistics 

(p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 

โรงเรียน/

สถานศกึษา 
46 (60.5) 30 (39.5) 83 (58.5) 59 (41.5) 0.088 (0.766) 

โรงพยาบาล 42 (44.7) 52 (55.3) 51 (46.8) 58 (53.2) 0.090 (0.764) 

ภายในอาคาร

สถานที�ราชการ 
39 (51.3) 37 (48.7) 41 (48.8) 43 (51.2) 0.100 (0.752) 

ภายในอาคาร

สถานที�ทํางาน

ของภาคเอกชนที�

มีแอร์ 

30 (53.6) 26 (46.4) 31 (49.2) 32 (50.8) 0.088 (0.767) 

โรงแรมและเกสต์

เฮ้าส์ 
27 (67.5) 13 (32.5) 24 (42.9) 32 (57.1) 6.079 (0.014) 
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ร้านอาหารที�มี

แอร์ 
18 (50.0) 18 (50.0) 24 (39.3) 37 (60.7) 1.185 (0.276) 

ร้านอาหารที�ไม่มี

แอร์ 
158 (66.4) 80 (33.6) 109 (58.9) 76 (41.1) 2.713 (0.100) 

สถานที�

สาธารณะใดๆ ที�

มีแอร์ 

26 (37.1) 44 (62.9) 27 (30.3) 62 (69.7) 0.641 (0.423) 

ยานพาหนะ

ขนสง่มวลชน 
58 (76.3) 18 (23.7) 51 (56.8) 38 (43.2) 6.609 (0.010) 

ภายในอาคารศา

สนสถาน 
42 (48.3) 45 (51.7) 46 (47.9) 50 (52.1) 0.013 (0.908) 

ภายนอก

อาคารศาสน

สถาน 

69 (47.6) 76 (52.4) 76 (54.7) 63 (45.3) 1.567 (0.211) 

สวนสาธารณะ 38 (40.9) 55 (59.1) 70 (60.3) 46 (39.7) 8.654 (0.013) 

อทุยาน

ประวตัิศาสตร์ 
69 (50.0) 69 (50.0) 43 (43.9) 55 (56.1) 0.861 (0.353) 

สถานีขนสง่ 97 (65.5) 51 (34.5) 67 (55.8) 53 (44.2) 5.070 (0.079) 

 

หมายเหต:ุ *ร้อยละของผู้ตอบเฉพาะผู้ที�ไปในสถานที�นั �นๆ ในช่วง 1 สปัดาห์ที�ผ่านมา 

1.6 ความคดิเหน็ทั�วไปต่อนโยบายปลอดบุหรี�และการสัมผัสควันบุหรี� มือสอง 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจความคิดเห็นทั�วไปต่อนโยบายปลอดบุหรี�และการสัมผัสควันบุหรี�มือสองของ

ประชาชนทั�วไป ระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นด้วย

เพิ�มขึ �น คือ มีแนวโน้มเห็นด้วยเพิ�มขึ �นที�หน่วยงานของรัฐควรมีหน้าที�คุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบุหรี�จากควนับุหรี�มือสอง 

(ร้อยละ 4.2) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.032) นอกจากนี �มีแนวโน้มเห็นด้วยเพิ�มขึ �นที�ร้านอาหารที�ปลอด

บหุรี�เท่านั �นที�เหมาะสําหรับการพาคนที�รักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร (ร้อยละ 2.8) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

ในขณะที�ความคิดเห็นเห็นด้วยตอ่ข้อความที�วา่ ควนับหุรี�จากการสบูของคนอื�นเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพตน ไมเ่ปลี�ยนแปลง 

สว่นความคิดเห็นที�ประชาชนมีแนวโน้มเห็นด้วยลดลง ได้แก่ ผู้ไมส่บูบหุรี�มีสิทธิได้รับอากาศบริสทุธิ�ในที�สาธารณะ 

(ร้อยละ 4.2) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.037) และมีแนวโน้มเห็นด้วยลดลงกบัข้อความที�วา่ ปัจจบุนัผู้สบูบหุรี�
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ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี�ในที�สาธารณะอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 4.2) แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 

รายละเอียดดงัตารางที� 7 

ตารางที� 7  ความคดิเหน็ต่อนโยบายปลอดบุหรี�และการสัมผัสควันบุหรี� มือสองของประชาชนทั�วไป 

ข้อความ 

ความคิดเห็น [จาํนวน (ร้อยละ)] 

Z 
statistics* 

(p value) 

ระยะที� 1 
ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 
หลังโครงการฯ 

เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ควนับหุรี�จากการสบูของ

คนอื�นเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพของท่าน 

563 

(97.2) 

6 

(1.0) 

10 

(1.7) 

450 

(97.2) 

9 

(1.9) 

4 

(0.9) 

-0.019 

(0.985) 

ร้านอาหารปลอดบหุรี�

เท่านั �นที�เหมาะสาํหรับ

การพาคนที�ท่านรักและ

ห่วงใยไปรับประทาน

อาหาร 

512 

(88.6) 

37 

(6.4) 

29 

(5.0) 

425 

(91.4) 

31 

(6.7) 

9 

(1.9) 

-1.605 

(0.108) 

ปัจจบุนั ผู้สบูบหุรี�ปฏิบตัิ

ตามกฎหมายห้ามสบู

บหุรี�ในที�สาธารณะอย่าง

เคร่งครัด 

397 

(68.6) 

120 

(20.7) 

62 

(10.7) 

299 

(64.4) 

130 

(28.1) 

35 

(7.5) 

-0.901 

(0.368) 

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที�

คุ้มครองสขุภาพของผู้ไม่

สบูบหุรี�จากควนับหุรี�มือ

สอง 

461 

(79.6) 

40 

(6.9) 

78 

(13.5) 

389 

(83.8) 

48 

(10.4) 

27 

(5.8) 

-2.140 

(0.032) 

ผู้ไม่สบูบหุรี�มีสทิธิในการ

ได้รับอากาศบริสทุธิ�ในที�

สาธารณะ 

505 

(91.5) 

23 

(4.2) 

24 

(4.3) 

405 

(87.3) 

39 

(8.4) 

20 

(4.3) 

-2.081 

(0.037) 

หมายเหต:ุ *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

1.7 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี�  

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจของประชาชนทั�วไปในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมรณรงค์งดสบูบหุรี� ระหว่างระยะที� 1 

(ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบวา่ ประชาชนมีแนวโน้มในการได้ยินข่าวเกี�ยวกับกิจกรรมรณรงค์งดสบู
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บุหรี�ลดลง (ร้อยละ 1.4) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์งดสบูบุหรี�

เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 17.2) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value <.001) รายละเอียดดงัตารางที� 8 

ตารางที� 8  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี�ของประชาชนทั�วไป 

ประเภทการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

รณรงค์งดสูบบุหรี�  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี�  
[จาํนวน (ร้อยละ)] 2 

statistics 
(p value) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย 

เคยได้ยิน 
530 (92.3) 44 (7.7) 419 (90.9) 42 (9.1) 

0.701 

(0.403) 

เคยเข้าร่วม 
148 (25.8) 426 (74.2) 198 (43.0) 263 (57.0) 

33.853 

(<0.001) 
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ผลการเปรียบเทียบการสํารวจนักท่องเที�ยวต่างชาติและนักท่องเที�ยวไทย ในจังหวัดสุโขทัยก่อนและหลังการ
ดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของนักท่องเที�ยวต่างชาติและนักท่องเที�ยวไทย ในจังหวัดสุโขทัย 

 1.1 นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

ผลการสํารวจระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ) พบว่า มีจํานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติให้ความร่วมมือในการตอบแบบ

สมัภาษณ์ จํานวนทั �งสิ �น 76 คน เป็นเพศชาย 36 คน (ร้อยละ 47.4) และเพศหญิง 40 คน (ร้อยละ 52.6) มีอายุเฉลี�ย 38.3  

15.5 ปี ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาสงูสดุในระดบัสงูกว่าปริญญาตรี (จํานวน 23 คน, ร้อยละ 30.3) รองลงมาเป็นระดับ

ปริญญาตรี (จํานวน 22 คน, ร้อยละ 28.9) 

 สว่นใหญ่นกัท่องเที�ยวตา่งชาติผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ประกอบอาชีพพนกังานหรือลกูจ้างในองค์กรเอกชน (จํานวน 

31 คน, ร้อยละ 40.9) รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ (จํานวน 17 คน, ร้อยละ 22.4) 

รายละเอียดดงัตารางที� 9 

 1.2 นักท่องเที�ยวไทย 

ผลการสํารวจ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ) พบว่า มีจํานวนนักท่องเที�ยวไทยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบ 

จํานวนทั �งสิ �น 121 คน ในจํานวนผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทั �งหมดนี �เป็นเพศชาย จํานวน 58 คน (ร้อยละ 47.9) และเพศหญิง 

จํานวน 63 คน (ร้อยละ 51.1) มีอายุเฉลี�ย 26.5  13.2 ปี ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาสงูสดุในระดบัมธัยมศึกษา จํานวน 

(57 คน, ร้อยละ 47.4) รองลงมาเป็นระดบัปริญญาตรี (จํานวน 40 คน, ร้อยละ 33.3) 

สว่นใหญ่นกัท่องเที�ยวไทยผู้ตอบแบบสมัภาษณ์กําลงัศกึษาอยู่ (จํานวน 68 คน, ร้อยละ 56.7) รองลงมาประกอบ

อาชีพพนกังานหรือลกูจ้างในองค์กรเอกชน (จํานวน 14 คน, ร้อยละ 11.7) และอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ 

(จํานวน 13 คน, ร้อยละ 10.8) ตามลําดบั 

รายได้เฉลี�ยตอ่เดือนในช่วง 1 ปีที�ผ่านมาของนักท่องเที�ยวไทย ประมาณครึ�งหนึ�งมีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนน้อยกว่า 

5,000 บาท (62 คน, ร้อยละ 51.7) รองลงมามีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 5,001–10,000 บาท (20 คน, ร้อยละ 16.7) และ 10,001–

15,000 บาท (10 คน, ร้อยละ 8.3) ตามลําดบั รายละเอียดดงัตารางที� 9 
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ตารางที� 9 ข้อมูลทั�วไปของนักท่องเที�ยวต่างชาติและนักท่องเที�ยวไทย ในจังหวัดสุโขทัย 

ข้อมูลทั�วไป 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย 

เพศ n=58 n=139 n=76 n=121 

ชาย/หญิง 33 (56.9)/ 

25 (43.1) 

63 (48.8)/ 

66 (51.2) 

36 (47.4) / 

40 (52.6) 

58 (47.9) / 

 63 (51.1) 

อายุเฉลี�ย (ปี) 34.7  12.4 38.5  12.5 38.3  15.5  26.5  13.2  

ระดับการศึกษาสูงสุด n=58 n=132 n=76 n=120 

ตํ�ากว่าประถมศกึษา 0 (0.0) 1 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 

ประถมศกึษา 2 (3.4) 24 (18.2) 3 (3.9) 1 (0.8) 

มธัยมศกึษา 6 (10.3) 19 (14.4) 14 (18.4) 57 (47.4) 

อาชีวศกึษา 3 (5.2) 14 (10.6) 7 (9.3) 11 (9.2) 

ปริญญาตรี 20 (34.5) 66 (50.0) 22 (28.9) 40 (33.3) 

สงูกว่าปริญญาตรี 22 (37.9) 5 (3.8) 23 (30.3) 10 (8.3) 

อื�นๆ 5 (8.6) 3 (2.3) 7 (9.2) 1 (0.8) 

อาชีพ n=59 n=132 n=76 n=120 

พนกังาน/ลกูจ้างในองค์กร

เอกชน 
19 (32.2) 24 (18.2) 31 (40.9) 14 (11.7) 

กําลงัศกึษา 12 (20.3) 19 (14.4) 7 (9.2) 68 (56.7) 

ค้าขาย/อาชีพอิสระ/

เจ้าของกิจการ 
9 (15.3) 17 (12.9) 17 (22.4) 13 (10.8) 

ข้าราชการ/พนกังานของรัฐ

และรัฐวิสาหกิจ 
7 (11.9) 35 (26.5) 3 (3.9) 12 (10.0) 

เกษียณอายุ 4 (6.8) 2 (1.5) 7 (9.2) 2 (1.7) 

อยู่ระหว่างเปลี�ยนงาน/

ว่างงาน 
1 (1.7) 2 (1.5) 1 (1.3) - 

เกษตรกรรม 0 (0.0) 16 (12.1) 3 (3.9) 4 (3.3) 

แม่บ้าน 0 (0.0) 5 (3.8) - 1 (0.8) 

อื�นๆ 7(11.9) 12 (9.1) 7 (9.2) 6 (5.0) 
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ข้อมูลทั�วไป 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย 

รายได้เฉลี� ยต่อเดือนในช่วง 1 ปีที�

ผ่านมา (บาท) 

          น้อยกว่า 5,000 

          5,001-10,000 

          10,001-15,000 

          15,001-20,000 

          20,001-25,000 

          25,001-30,000 

          30,001-35,000 

          มากกว่า 35,000 

 

 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

 

 

21 (16.5) 

38 (29.9) 

23 (18.1) 

14 (11.0) 

6 (4.7) 

6 (4.7) 

8 (6.3) 

11 (8.7) 

 

 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

 

 

62 (51.7) 

20 (16.7) 

10 (8.3) 

4 (3.3) 

8 (6.7) 

4 (3.3) 

3 (2.5) 

9 (7.5) 

หมายเหตุ: n/a หมายถงึ not applicable 

ส่วนที� 2 การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักเกี�ยวกับกฎหมาย และการสัมผัสควันบุหรี� มือสอง 

2.1 การรับรู้เกี�ยวกับการมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี� ในที�สาธารณะ 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจการรับรู้เกี�ยวกับการมีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในที�สาธารณะระหว่างระยะที� 1 (ก่อน

โครงการฯ ) กับ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า นักท่องเที�ยวต่างชาติมีแนวโน้มทราบว่า มีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในที�

สาธารณะในประเทศไทยเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 15.9) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.048) และมีแนวโน้มในการรับรู้ว่า

มีกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในที�สาธารณะในประเทศของตนเพิ�มขึ �นเช่นกัน (ร้อยละ 8.9) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 ในขณะที�นกัท่องเที�ยวไทยมีแนวโน้มในการรับรู้วา่มีกฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในที�สาธารณะในประเทศไทยลดลง (ร้อยละ 

6.4) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดในตารางที� 10 
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ตารางที� 10 การรับรู้เกี�ยวกับกฎหมายห้ามสูบบุหรี� ในที�สาธารณะของนักท่องเที�ยวต่างชาติและนักท่องเที�ยวไทย ในจังหวัดสุโขทัย 

การรับรู้ 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

statistical value 

(p value) 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยว

ต่างชาติ* 

นักท่องเที�ยว

ไทย** 

มี ไม่มี 

ไม่

แน่ใจ มี ไม่มี 

ไม่

แน่ใจ มี ไม่มี 

ไม่

แน่ใจ มี ไม่มี 

ไม่

แน่ใจ 

มีกฎหมาย

ห้ามสบูบหุรี�

ในที�

สาธารณะ

ในประเทศ

ของท่าน 

 

 

49 

(84.5) 

 

 

7 

(12.1) 

 

 

2 

(3.4) 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

 

 

71 

(93.4) 

 

 

4 

(5.3) 

 

 

1 

(1.3) 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

 

 

-1.672 (0.094) 

 

 

n/a 

มีกฎหมาย

ห้ามสบูบหุรี�

ในที�

สาธารณะ

ในประเทศ

ไทย 

 

 

35 

(61.4) 

 

 

22 

(38.6) 

 

 

n/a 

 

 

127 

(95.5) 

 

 

6 

(4.5) 

 

 

n/a 

 

 

58 

(77.3) 

 

 

17 

(22.7) 

 

 

n/a 

 

 

106 

(89.1) 

 

 

13 

(10.9) 

 

 

n/a 

 

 

-1.979 (0.048) 

 

 

3.705 (0.054) 

หมายเหตุ: n/a หมายถงึ not applicable; *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney Test; **Chi-square Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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2.2 ความคดิเหน็เกี�ยวกับการสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี� ในสถานที�สาธารณะ 
 

2.2.1 นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

 เมื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการสนบัสนนุการห้ามสบูบหุรี�ในสถานที�สาธารณะของนกัท่องเที�ยวชาวตา่งชาติ

ระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) และระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ) พบว่า มีแนวโน้มสนับสนุนการห้ามสบูบุหรี�ในสถานที�

สาธารณะเพิ�มขึ �น แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ ห้ามสบูบุหรี�ในที�สาธารณะทั�วไป (ร้อยละ 0.1) ห้ามสบู

บุหรี�ในผบั บาร์ คาราโอเกะ (ร้อยละ 6.4) ห้ามสบูบุหรี�ในสถานที�ท่องเที�ยว (ร้อยละ 8.6) ห้ามสบูบุหรี�ในบริเวณตลาด

กลางคืนและโต้รุ่ง (ร้อยละ 12.7) ห้ามสบูบุหรี�ในตวัอาคาร (ร้อยละ 10.9) ห้ามสบูบุหรี�ในโบราณสถาน (ร้อยละ 6.9) 

นอกจากนี �ยังมีแนวโน้มสนับสนุนการจัดห้องสําหรับสบูบุหรี� เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 57.3) และสนับสนุนการจัดสถานที�แยก

สําหรับผู้สบูบหุรี�เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 69.3) 

 ในขณะที�แนวโน้มการสนับสนุนการห้ามสบูบุหรี�ในร้านอาหารและร้านกาแฟ พบว่า มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 

0.2) และการห้ามสบูบหุรี�ในโรงแรม บ้านพกั และเกสต์เฮ้าส์มีแนวโน้มลดลงเช่นกนั (ร้อยละ 10.1) แต่ไม่มีนัยสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 11 

 2.2.2 นักท่องเที�ยวไทย 

เมื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการสนบัสนนุการห้ามสบูบหุรี�ในสถานที�สาธารณะของนกัท่องเที�ยวไทยระหว่าง

ระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ) พบว่า มีแนวโน้มสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี� ในสถานที�

สาธารณะเพิ�มขึ �น แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ ห้ามสบูบหุรี�ในสถานที�สาธารณะทั�วไป (ร้อยละ 1.5) ห้าม

สบูบหุรี�ในสถานที�ท่องเที�ยว (ร้อยละ 5.5) ห้ามสบูบุหรี�ในโรงแรม บ้านพัก และเกสต์เฮ้าส์ (ร้อยละ 1.0) ห้ามสบูบุหรี�ใน

โบราณสถาน (ร้อยละ 1.8) 

 ในขณะที�แนวโน้มการสนบัสนนุการห้ามสบูบหุรี�ในร้านอาหารและร้านกาแฟลดลง (ร้อยละ 1.6) ห้ามสบูบุหรี�ในผบั 

บาร์ คาราโอเกะมีแนวโน้มสนับสนุนลดลง (ร้อยละ 4.7) และห้ามสบูบุหรี�ในบริเวณตลาดกลางคืนและโต้รุ่งมีแนวโน้ม

ลดลงเช่นกนั (ร้อยละ 0.2) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 11 
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ตารางที� 11 การสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี� ในสถานที�สาธารณะของนักท่องเที�ยวต่างชาติและนักท่องเที�ยวไทย ในจังหวัดสุโขทัย 
 

สถานที�ที� ห้ามสูบ

บุหรี�  

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

statistical value 

(p value) 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยว

ต่างชาติ* 

นักท่องเที�ยว

ไทย** 

สนับ 

สนุน 

 

เฉยๆ 

 

ไม่

สนับ

สนุน 

สนับ

สนุน 

 

เฉย

ๆ 

 

ไม่

สนับ 

สนุน 

สนับ 

สนุน 

 

เฉยๆ 

 

ไม่

สนับ 

สนุน 

สนับ

สนุน 

 

เฉยๆ 

 

ไม่

สนับ

สนุน 

ห้ามสบูบหุรี�ในที�

สาธารณะทั�วไป 

38 

(64.4) 

8 

(13.6) 

13 

(22.0) 

116 

(83.5) 

n/a 23 

(16.5) 

49 

(64.5) 

13 

(17.1) 

14 

(18.4) 

102 

(85.0) 

18 

(15.0) 

n/a -0.157 

(0.875) 

0.116 

(0.734) 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

ร้านอาหารและร้าน

กาแฟ 

42 

(71.2) 

9 

(15.3) 

8 

(13.6) 

118 

(87.4) 

n/a 17 

(12.6) 

54 

(71.0) 

6 

(7.9) 

16 

(21.1) 

103 

(85.8) 

17 

(14.2) 

n/a -0.284 

(0.776) 

0.136 

(0.712) 

ห้ามสบูบหุรี�ในบาร์ 

ผบั คาราโอเกะ 

28 

(47.5) 

17 

(28.8) 

14 

(23.7) 

103 

(78.0) 

n/a 29 

(22.0) 

41 

(53.9) 

11 

(14.5) 

24 

(31.6) 

88 

(73.3) 

32 

(26.7) 

n/a -0.090 

(0.928) 

0.756 

(0.385) 

ห้ามสบูบหุรี�ในสถานที�

ท่องเที�ยว 

34 

(57.6) 

16 

(27.1) 

9 

(15.3) 

113 

(83.7) 

n/a 22 

(16.3) 

49 

(66.2) 

9 

(12.2) 

16 

(21.6) 

107 

(89.2) 

13 

(10.8) 

n/a -0.525 

(0.599) 

1.601 

(0.206) 

ห้ามสบูบหุรี�ในโรงแรม 

บ้านพกั และเกสต์

เฮ้าส์ 

37 

(62.7) 

10 

(16.9) 

12 

(20.3) 

96 

(71.6) 

n/a 38 

(28.4) 

40 

(52.6) 

14 

(18.5) 

22 

(28.9) 

85 

(72.6) 

32 

(27.4) 

n/a -1.255 

(0.209) 

0.032 

(0.859) 
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สถานที�ที� ห้ามสูบ

บุหรี�  

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

statistical value 

(p value) 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยว

ต่างชาติ* 

นักท่องเที�ยว

ไทย** 

สนับ 

สนุน 

 

เฉยๆ 

 

ไม่

สนับ

สนุน 

สนับ

สนุน 

 

เฉย

ๆ 

 

ไม่

สนับ 

สนุน 

สนับ

สนุน 

 

เฉยๆ 

 

ไม่

สนับ

สนุน 

สนับ

สนุน 

 

เฉยๆ 

 

ไม่

สนั

บส

นุน 

ห้ามสบูบหุรี�ในบริเวณ

ตลาดกลางคืนและ

โต้รุ่ง 

16 

(28.1) 

22 

(38.6) 

19 

(33.3) 

99 

(74.4) 

n/a 34 

(25.6) 

31 

(40.8) 

29 

(38.2) 

16 

(21.0) 

89 

(74.2) 

31 

(25.8) 

n/a -1.816 

(0.069) 

0.002 

(0.961) 

ห้ามสบูบหุรี�ในตัว

อาคาร 

34 

(57.6) 

13 

(22.0) 

12 

(20.3) 

n/a n/a n/a 52 

(68.5 

9 

(11.8) 

15 

(19.7) 

n/a n/a n/a -1.031 

(0.302) 

n/a 

ห้ามสบูบหุรี�ใน

โบราณสถาน 

40 

(67.8) 

13 

(22.0) 

6 

(10.2) 

115 

(86.5) 

n/a 18 

(13.5) 

56 

(74.7) 

10 

(13.3) 

9 

(12.0) 

106 

(88.3) 

14 

(11.7) 

n/a -0.700 

(0.484) 

0.199 

(0.655) 

การจัดห้องสาํหรับสบู

บหุรี�ในที�สาธารณะ 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 43 

(57.3) 

23 

(30.7) 

9 

(12.0) 

n/a n/a n/a -0.031 

(0.975) 

n/a 

จดัสถานที�แยกสาํหรับ

ผู้สบูบหุรี� 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 52 

(69.3) 

14 

(18.7) 

9 

(12.0) 

n/a n/a n/a -0.638 

(0.524) 

n/a 

หมายเหตุ: n/a หมายถงึ not applicable; *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney Test; **Chi-square Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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2.3 ความคดิเหน็ทั�วไปต่อนโยบายปลอดบุหรี�และการสัมผัสควันบุหรี� มือสอง 

 2.3.1 นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

 เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจความคิดเห็นตอ่นโยบายปลอดบหุรี�และการสมัผสัควนับหุรี�มือสองของนักท่องเที�ยว

ตา่งชาติระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า มีแนวโน้มเห็นด้วยเกี�ยวกับนโยบาย

ปลอดบหุรี�และการสมัผสัควนับหุรี�มือสองลดลง ดงันี � แนวโน้มเห็นด้วยกบัควนับหุรี�จากการสบูบหุรี�ของคนอื�นเป็นอนัตราย

ตอ่สขุภาพลดลง (ร้อยละ 10.2) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value <.001) แนวโน้มเห็นด้วยกับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที�

คุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุรี�จากควนับหุรี�มือสองลดลง (ร้อยละ 6.1) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value <.001) และ

แนวโน้มเห็นด้วยกับผู้ ไม่สบูบุหรี�มีสิทธิในการได้รับอากาศบริสทุธิ�ในที�สาธารณะลดลงเช่นกัน (ร้อยละ 6.8) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ (p-value <.001) 

 สําหรับความคิดเห็นที�พบวา่ มีแนวโน้มเห็นด้วยเพิ�มขึ �น ได้แก่ ร้านอาหารปลอดบหุรี�เท่านั �นที�เหมาะสําหรับการพา

คนที�ท่านรักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร โดยมีแนวโน้มเห็นด้วยเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 3.6) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-

value <.001) และความคิดเห็นต่อข้อความที�ว่า ปัจจุบันผู้สบูบุหรี�ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสบูบุหรี�ในที�สาธารณะอย่าง

เคร่งครัดเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 10.1) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.007) ดงัตารางที� 12 

 2.3.2 นักท่องเที�ยวไทย 

 เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจความคิดเห็นตอ่นโยบายปลอดบหุรี�และการสมัผสัควนับหุรี�มือสองของนักท่องเที�ยว

ไทยระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า นักท่องเที�ยวไทยมีแนวโน้มเห็นด้วยลดลง

ทกุข้อ ดงันี � ความคิดเห็นตอ่ข้อความที�วา่ ปัจจบุนัผู้สบูบหุรี�ปฏิบตัิตามกฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในที�สาธารณะอย่างเคร่งครัด มี

แนวโน้มลดลง (ร้อยละ 25.2) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value <.001) หน่วยงานของรัฐควรมีหน้าที�คุ้มครองสขุภาพผู้

ไมส่บูบหุรี�จากควนับหุรี�มือสอง มีแนวโน้มเห็นด้วยลดลง (ร้อยละ 16.7) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.002) และ

แนวโน้มเห็นด้วยวา่ ผู้ไมส่บูบหุรี�มีสิทธิได้รับอากาศบริสทุธิ�ในที�สาธารณะลดลง (ร้อยละ 9.1) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-

value = 0.013) นอกจากนี �ยงัมีแนวโน้มเห็นด้วยลดลงกับข้อความต่อไปนี � แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ 

ควนับหุรี�จากการสบูบหุรี�ของคนอื�นเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ร้อยละ 2.3) และร้านอาหารปลอดบหุรี�เท่านั �นที�เหมาะสําหรับ

การพาคนที�ท่านรักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร (ร้อยละ 7.7) ดงัตารางที� 12 
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ตารางที� 12 ความคดิเหน็ต่อนโยบายปลอดบุหรี�และการสัมผัสควันบุหรี� มือสองของนักท่องเที�ยวต่างชาติและนักท่องเที�ยวไทย ในจังหวัด
สุโขทัย 

ข้อความ 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

Z statistics* 

(p value) 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยว

ต่างชาติ 

นักท่องเที�ยว

ไทย 

เห็น
ด้วย 

ไม่

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

ไม่

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

ไม่

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

ไม่

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ควนับหุรี�จากการ

สบูของคนอื�นเป็น

อนัตรายต่อ

สขุภาพของท่าน 

 

54 

(91.5) 

 

3 

(5.1) 

 

2 

(3.4) 

 

133 

(96.4) 

 

0 

(0.0) 

 

5 

(3.6) 

 

61 

(81.3) 

 

6 

(8.0) 

 

8 

(10.7) 

 

112 

(94.1) 

 

3 

(2.5) 

 

4 

(3.4) 

 

-9.500 

(0<.001) 

 

-0.889 (0.374) 

ร้านอาหารปลอด

บหุรี�เท่านั �นที�

เหมาะสาํหรับการ

พาคนที�ท่านรัก

และห่วงใยไป

รับประทาน

อาหาร 

 

 

38 

(64.4) 

 

 

9 

(15.3) 

 

 

12 

(20.3) 

 

 

122 

(89.1) 

 

 

10 

(7.3) 

 

 

5 

(3.6) 

 

 

51 

(68.0) 

 

 

6 

(8.0) 

 

 

18 

(24.0) 

 

 

96 

(81.4) 

 

 

13 

(11.0) 

 

 

9 

(7.6) 

 

 

-7.104 

(<0.001) 

 

 

-1.696 (0.090) 

ปัจจบุนั ผู้สบูบหุรี�

ปฏิบตัิตาม
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ข้อความ 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

Z statistics* 

(p value) 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวต่างชาติ 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยวไทย 

[จาํนวน (ร้อยละ)] 

นักท่องเที�ยว

ต่างชาติ 

นักท่องเที�ยว

ไทย 

เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

กฎหมายห้ามสบู

บหุรี�ในที�

สาธารณะอย่าง

เคร่งครัด 

20 

(33.9) 

13 

(22.0) 

26 

(44.1) 

82 

(59.9) 

15 

(10.9) 

40 

(29.2) 

33 

(44.0) 

15 

(20.0) 

27 

(36.0) 

41 

(34.7) 

22 

(18.6) 

55 

(46.7) 

-2.680 (0.007) -3.838 

(<0.001) 

หน่วยงานของรัฐ

มีหน้าที�คุ้มครอง

สขุภาพของผู้ไม่

สบูบหุรี�จากควนั

บหุรี�มือสอง 

 

43 

(74.1) 

 

5 

(8.6) 

 

10 

(17.2) 

 

115 

(83.9) 

 

13 

(9.5) 

 

9 

(6.6) 

 

51 

(68.0) 

 

6 

(8.0) 

 

18 

(24.0) 

 

80 

(67.2) 

 

24 

(20.2) 

 

15 

(12.6) 

 

-8.037 

(<0.001) 

 

-3.121 (0.002) 

ผู้ไม่สบูบหุรี�มีสทิธิ

ในการได้รับ

อากาศบริสทุธิ�ใน

ที�สาธารณะ 

 

48 

(82.8) 

 

5 

(8.6) 

 

5 

(8.6) 

 

128 

(94.8) 

 

3 

(2.2) 

 

4 

(3.0) 

 

57 

(76.0) 

 

3 

(4.0) 

 

15 

(20.0) 

 

102 

(85.7) 

 

9 

(7.6) 

 

8 

(6.7) 

 

-9.006 
(<0.001) 

 

-2.487 (0.013) 

 

หมายเหต:ุ *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ผลการเปรียบเทียบการสํารวจผู้ประกอบการเอกชนและลูกจ้างสถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านค้า 
ร้านอาหาร โรงแรม และเกสต์เฮ้าส์ ก่อนและหลังการดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

1. ร้านอาหาร 

1.1 ข้อมูลทั�วไป 

ผลการสํารวจในระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ) พบวา่ มีผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบ

สมัภาษณ์ทั �งสิ �น 144 ราย เป็นเพศชาย 38 ราย (ร้อยละ 26.4) และเพศหญิง 106 ราย (ร้อยละ 73.6) ส่วนใหญ่สําเร็จ

การศกึษาสงูสดุในระดบัประถมศกึษา 45 ราย (ร้อยละ 31.0) รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศึกษา (37 ราย, ร้อยละ 25.5) 

ประเภทของสถานประกอบการเกินกว่าครึ�งเป็นร้านอาหารจานด่วน (85 ราย, ร้อยละ 60.3) รองลงมาเป็นประเภท

ร้านกาแฟ ร้านขนม (31 ราย, ร้อยละ 22.0) กลุ่มตวัอย่างของสถานประกอบการเกือบทั �งหมดไม่มีระบบปรับอากาศ 

(129 ราย, ร้อยละ 90.2) และมากกวา่ครึ�งไมม่ีกิจกรรมนอกอาคาร (87ราย, ร้อยละ 59.2) รายละเอียดดงัตารางที� 13 

1.2 สถานการณ์การสูบบุหรี� ในสถานประกอบการ 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจระหว่างระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) และ ระยะที� 2 (หลังโครงการฯ) พบว่า 

ผู้ประกอบการร้านอาหารมีแนวโน้มในการกําหนดนโยบายเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี� 100% เพิ�มมากขึ �น (ร้อย

ละ 9.0) และ มีแนวโน้มจดัเขตพื �นที�สบูบหุรี�เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 2.6) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 อีกทั �งยังพบว่า 

มีแนวโน้มลกูค้าบ่นเรื�องควนับหุรี�มือสองตลอดเวลาเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 5.2) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value <0.001) 

และลกูค้าบ่นตลอดเวลาเรื�องการห้ามสบูบหุรี�ในสถานประกอบการเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 2.1) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-

value = 0.002) รายละเอียดดงัตารางที� 14 

1.3 โอกาสที�สถานประกอบการจะมีนโยบายปลอดบุหรี�  100% ใน 12 เดือนข้างหน้า 

เมื�อสอบถามสถานประกอบการที�ยงัไมม่ีนโยบายปลอดบหุรี�เกี�ยวกบัโอกาสที�จะมีนโยบายปลอดบหุรี� 100% ใน

อีก 12 เดือนข้างหน้า พบวา่ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มเห็นวา่คอ่นข้างมีโอกาสที�จะกําหนดนโยบายเป็นสถานปลอดบุหรี� 

100% เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 11.9) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 14 

1.4 การรับรู้กฎหมายสถานที�เขตปลอดบุหรี�  

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจการรับรู้กฎหมายเกี�ยวกับสถานที� ที� กําหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี� ของ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ระหว่างระยะที�  1 (ก่อนโครงการฯ) และ ระยะที� 2 (หลังโครงการฯ)พบว่า สถานที� ที�

ผู้ประกอบการร้านอาหารมีแนวโน้มในการรับรู้กฎหมายสถานที�เขตปลอดบุหรี�ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 

โรงเรียน (ร้อยละ 7.0, p-value = 0.023) นอกจากนี �ยังมีสถานที�ที�ผู้ประกอบการร้านอาหารมีแนวโน้มในการรับรู้
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กฎหมายสถานที�เขตปลอดบหุรี�ลดลงเช่นเดียวกนั แตไ่มม่ีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ได้แก่ โรงพยาบาล (ร้อยละ 

1.8) สถานที�ทํางานเอกชน (ร้อยละ10.7) โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ (ร้อยละ 4.2) ร้านอาหารที�มีแอร์ (ร้อยละ 2.8) ร้านอาหารที�

ไม่มีแอร์ (ร้อยละ10.0) ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 4.0) ยานพาหนะ ขนส่งมวลชน (ร้อยละ 1.5) ภายใน

อาคารศาสนสถาน (ร้อยละ 4.7) สวนสาธารณะ (ร้อยละ 17.5) อทุยานประวตัิศาสตร์ (ร้อยละ 12.9) และสถานีขนส่ง 

(ร้อยละ 4.3) 

สําหรับสถานที�ที�ผู้ประกอบการมีแนวโน้มในการรับรู้กฎหมายสถานที�เขตปลอดบุหรี�เพิ�มขึ �น ได้แก่ ภายนอก

อาคารศาสนสถาน (ร้อยละ 6.6) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.030) และสถานที�ราชการ (ร้อยละ 0.2) แต่ไม่

มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 15 
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ตารางที�13 ข้อมูลทั�วไปของผู้ประกอบการและสภาพแวดล้อมของร้านอาหาร 

ข้อมูลทั�วไป 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

เพศ  N=134 N=144 

ชาย/หญิง 35 (26.1)/99 (73.9) 38 (26.4)/106 (73.6) 

ระดับการศึกษาสูงสุด  N=135 N=145 

ตํ�ากว่าประถมศกึษา 17 (12.6) 6 (4.1) 

ประถมศึกษา 34 (25.2) 45 (31.0) 

มธัยมศึกษา 41 (30.4) 37 (25.5) 

อาชีวศกึษา 25 (18.5) 17 (11.7) 

ปริญญาตรี 14 (10.4) 24 (16.6) 

สงูกว่าปริญญาตรี 3 (2.2) 7 (4.8) 

อื�นๆ 1 (0.7) 9 (6.2) 

ประเภทของสถานประกอบการ  N=131 N=141 

ร้านอาหารจานด่วน 113 (86.3) 85 (60.3) 

ร้านกาแฟ ร้านขนม 13 (9.9) 31 (22.0) 

ผบั บาร์ 4 (3.1) 0 (0) 

คาราโอเกะ 1 (0.8) 0 (0) 

ภัตตาคาร 0 (0) 2 (1.4) 

อื�นๆ 0 (0) 23 (16.3) 

ระบบปรับอากาศ N=132 N=143 

มีทกุส่วน 4 (3.0) 7 (4.9) 

มีบางส่วน 15 (11.4) 7 (4.9) 

ไม่มี 113 (85.6) 129 (90.2) 

ส่วนกิจกรรมนอกอาคาร  N=135 N=147 

มี/ไม่มี 29 (21.5)/106 (78.5) 60 (40.8)/87 (59.2) 
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ตารางที� 14 สถานการณ์นโยบายปลอดบุหรี�ของร้านอาหารตามความคดิเหน็ของผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ข้อมูลทั�วไป 

จาํนวน (ร้อยละ) 
Z statistics* 

(p-value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

นโยบายเป็นสถานประกอบการปลอดบหุรี� 100% 

          มีนโยบาย 

          ไม่มีนโยบาย 

 

บริเวณของสถานประกอบการอนุญาตให้

สูบบุหรี�  

จดัเขตสูบบุหรี� 

อนญุาตทกุพื�นที� 

 

ลูกค้าบ่นเรื�องควนับุหรี�มือสอง  

ตลอดเวลา 

มีบ้างเป็นบางครั�ง 

ไม่มีเลย 

 

N=134 

35 (26.1) 

99 (73.9) 

 

N=99 

 

60 (60.6) 

39 (39.4) 

 

N=94 

 2 (2.1) 

35 (37.2)  

57 (72.1) 

N=148 

52 (35.1) 

96 (64.9) 

 

N=95 

 

60 (63.2) 

35 (36.8) 

 

N=96 

7 (7.3) 

42 (43. 7) 

47 (49.0) 

-1.634 (0.102) 

 

 

 

-1.275 (0.202) 

 

 

 

 

-5.373 (<0.001) 

ลูกค้าบ่นเรื�องการห้ามสูบบุหรี�  

ตลอดเวลา 

มีบ้างเป็นบางครั�ง 

ไม่มีเลย 

 

โอกาสที�จะเป็นสถานประกอบการปลอด

บุหรี� 100% ใน 12 เดือนข้างหนา้  

มีโอกาสอย่างมาก 

ค่อนข้างมีโอกาส 

ค่อนข้างไม่มีโอกาส 

ไมมี่โอกาสอย่างมาก 

 

N=104 

1 (1.0) 

28 (26.9) 

75 (72.1) 

 

N=129 

 

11 (8.5) 

30 (23.3) 

41 (31.8) 

14 (10.9) 

N=96 

3 (3.1) 

16 (16.7) 

77 (80.2) 

 

N=88 

 

13(14.8) 

31 (35.2) 

19 (21.6) 

25 (28.4) 

-3.134 (0.002) 

 

 

 

 

-.654 (0.513) 

หมายเหต:ุ *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที�  15 การรับรู้เกี�ยวกับกฎหมายปลอดบุหรี� ในที�สาธารณะตามพระราชบัญญัติฯ ของผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

สถานที�  

จาํนวน (ร้อยละ) 

Z statistics* 

(p-value) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่ทราบ มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่ทราบ 

โรงเรียน 130 (96.3) 2 (1.5) 3 (2.2) 134 (89.3) 6 (4.0) 10 (6.7) -2.279 

(0.023) 

โรงพยาบาล 132 (97.8) 1 (0.7) 2 (1.5) 144 (96.0) 5 (3.3) 1 (0.7) -0.612 

(0.541) 

สถานที�ราชการ 122 (91.0) 1 (0.7) 11 (8.2) 136 (91.2) 3 (2.1) 10 (6.7) -0.940 

(0.347) 

สถานที�ทํางาน

เอกชน 

126 (93.3) 1 (0.7) 8 (5.9) 123 (82.6) 10 (6.7) 16 (10.7) -0.931 

(0.352) 

โรงแรม เกสต์

เฮาส์ 

106 (78.5) 6 (4.4) 23 (17.0) 110 (74.3) 11 (7.4) 27 (18.3) -0.968 

(0.333) 

ร้านอาหารมี

แอร์ 

125 (92.6) 2 (1.5) 7 (5.2) 132 (89.8) 2 (1.4) 13 (8.8) -1.313 

(0.189) 

ร้านอาหารไม่มี

แอร์ 

104 (78.2) 17 (12.8) 12 (9.0) 101 (68.2) 34 (23.0) 13 (8.8) -0.315 

(0.752) 

ห้างสรรพสนิค้า 

โรงภาพยนตร์ 

124 (93.2) 2 (1.5) 7 (5.3) 133 (89.2) 8 (5.4) 8 (5.4) -0.273 

(0.785) 

ยานพาหนะ

ขนสง่มวลชน 

118 (88.7) 5 (3.8) 10 (7.5) 130 (87.2) 8 (5.4) 11 (7.4) -0.062 

(0.951) 

ภายใน

อาคารศาสน

สถาน 

115 (85.2) 2 (1.5) 18 (13.3) 120 (80.5) 9 (6.0) 20 (13.5) -0.513 

(0.608) 

ภายนอก

อาคารศาสน

สถาน 

78 (57.8) 36 (26.7) 21 (15.6) 96 (64.4) 35 (23.5) 18 (12.1) -2.165 

(0.030) 

สวนสาธารณะ 112 (83.0) 15 (11.1) 8 (5.9) 97 (65.5) 37 (25.0) 14 (9.5) -1.423 

(0.155) 
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สถานที�  

จาํนวน (ร้อยละ) 

Z statistics* 
(p-value) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่ทราบ มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่ทราบ 

อทุยาน

ประวตัิศาสตร์ 

99 (73.3) 18 (13.3) 18 (13.3) 90 (60.4) 38 (25.5) 21 (14.1) -0.636 

(0.525) 

สถานีขนสง่ 110 (81.5) 5 (3.7) 20 (14.8) 115 (77.2) 21 (14.1) 13 (8.7) -0.487 

(0.627) 

หมายเหต:ุ *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 

2. โรงแรม 

2.1 ข้อมูลทั�วไป 

ผลการสํารวจในระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า มีผู้ประกอบการโรงแรมให้ความร่วมมือในการตอบแบบ

สมัภาษณ์ทั �งสิ �น 30 ราย เป็นเพศชาย 12 ราย (ร้อยละ 40.0) และเพศหญิง 18 ราย (ร้อยละ 60.0) ส่วนใหญ่สําเร็จ

การศึกษาสงูสดุในระดบัระดบัปริญญาตรี 13 ราย (ร้อยละ 43.3) รองลงมาเป็นระดบัประถมศึกษา (5 ราย, ร้อยละ 

16.7) และมธัยมศกึษา (5 ราย, ร้อยละ 16.7) ตามลําดบั ประเภทของสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นเกสต์เฮ้าส์ (17 

ราย, ร้อยละ 56.7) รองลงมาเป็นโรงแรม (10 ราย, ร้อยละ 33.3) รายละเอียดดงัตารางที� 16 

2.2 สถานการณ์การสูบบุหรี� ในสถานประกอบการ 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจสถานการณ์การสบูบหุรี�ในสถานประกอบการระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) 

กบั ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) พบว่า ผู้ประกอบการโรงแรมมีแนวโน้มในการกําหนดนโยบายเป็นสถานประกอบการ

ปลอดบุหรี�  100% เพิ�มมากขึ �น (ร้อยละ 17.2) แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 อีกทั �งยังพบว่าลูกค้าบ่น

ตลอดเวลาเรื�องควนับหุรี�มือสองลดลง (ร้อยละ 6.5) และลกูค้าบ่นตลอดเวลาเรื�องการห้ามสบูบหุรี�ในสถานประกอบการ

ลดลง (ร้อยละ 7.1) อย่างไมม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 17 

2.3 โอกาสที�สถานประกอบการจะมีนโยบายปลอดบุหรี�  100% ใน 12 เดือนข้างหน้า 

เมื�อสอบถามสถานประกอบการที�ยงัไมม่ีนโยบายปลอดบหุรี�เกี�ยวกบัโอกาสที�จะมีนโยบายปลอดบหุรี� 100% ใน

อีก 12 เดือนข้างหน้า พบวา่ แนวโน้มที�ผู้ประกอบการเห็นวา่ คอ่นข้างมีโอกาสที�จะกําหนดนโยบายเป็นสถานปลอดบุหรี� 

100% เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 14.3) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 17 

2.4 การรับรู้กฎหมายสถานที�เขตปลอดบุหรี�  
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เมื�อเปรียบเทียบผลการสํารวจการรับรู้กฎหมายเกี�ยวกับสถานที� ที� กําหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี� ของ

ผู้ประกอบการโรงแรมระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) กับระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ) พบว่าสถานที�ที�ผู้ประกอบการ

โรงแรมมีแนวโน้มในการรับรู้กฎหมายสถานที�เขตปลอดบหุรี�เพิ�มขึ �นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ คือ ภายในอาคารศาสน

สถาน (ร้อยละ 7.9, p-value = 0.011) นอกจากนี �ยงัมีสถานที�ที�ผู้ประกอบการร้านอาหารมีแนวโน้มในการรับรู้กฎหมาย

สถานที�เขตปลอดบุหรี� เพิ�มขึ �นเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ได้แก่ โรงเรียน (ร้อยละ 3.8) 

โรงพยาบาล (ร้อยละ 3.8) ร้านอาหารที�มีแอร์ (ร้อยละ 7.4) ร้านอาหารที�ไม่มีแอร์ (ร้อยละ 11.4) ห้างสรรพสินค้า โรง

ภาพยนตร์ (ร้อยละ 0.3) ยานพาหนะ ขนส่งมวลชน (ร้อยละ 7.7) สวนสาธารณะ (ร้อยละ 1.7) และอุทยาน

ประวตัิศาสตร์ (ร้อยละ 4.8) 

สําหรับสถานที�ที�ผู้ประกอบการโรงแรมมีแนวโน้มในการรับรู้กฎหมายสถานที�เขตปลอดบุหรี�ลดลงอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ คือ ภายนอกอาคารศาสนสถาน (ร้อยละ 5.3, p-value = 0.036) นอกจากนี �ยังมีสถานที�ที�

ผู้ประกอบการโรงแรมมีแนวโน้มในการรับรู้กฎหมายสถานที�เขตปลอดบหุรี�ลดลงเช่นเดียวกนั แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.05 ได้แก่ สถานที�ราชการ (ร้อยละ 2.9) สถานที�ทํางานเอกชน (ร้อยละ 6.2) โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ (ร้อยละ 2.9) 

และสถานีขนสง่ (ร้อยละ 2.9)รายละเอียดดงัตารางที� 18 
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ตารางที� 16 ข้อมูลทั�วไปของผู้ประกอบการและสภาพแวดล้อมของโรงแรม 

ข้อมูลทั�วไป 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

เพศ N=26 N=30 

ชาย/หญิง 9 (34.6)/17 (65.4) 12 (40.0)/ 18 (60.0) 

ระดับการศึกษาสูงสุด N=28 N=30 

ตํ�ากว่าประถมศกึษา 1 (3.6)  0 (0) 

ประถมศึกษา 2 (7.1) 5 (16.7) 

มธัยมศึกษา 6 (21.4) 5 (16.7) 

อาชีวศกึษา 5 (17.9) 4 (13.3) 

ปริญญาตรี 13 (46.4) 13 (43.3) 

สงูกว่าปริญญาตรี 0 (0.0) 1 (3.3) 

อื�นๆ 1 (3.6) 2 (6.7) 

ประเภทของสถานประกอบการ N=28 N=30 

เกสต์เฮ้าส์ 16 (57.1) 17 (56.7) 

โรงแรม 9 (32.1) 10 (33.3) 

บ้านพกั 1 (3.6) 1 (3.3) 

อื�นๆ 2 (7.1) 2 (6.7) 

ระบบปรับอากาศ N=27 N=0 

มีทกุส่วน 8 (29.6) 0 (0) 

มีบางส่วน 17 (63.0) 0 (0) 

ไม่มี 2 (7.4) 0 (0) 

 

 

ตารางที� 17 สถานการณ์นโยบายปลอดบุหรี�ของโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์จากความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
โรงแรม 

ข้อมูลทั�วไป 

จาํนวน (ร้อยละ) 
Z statistics* 

(p-value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

นโยบายเป็นสถานบริการปลอดบหุรี� 100% N=26 N=29 -1.949 (0.051) 

          มีนโยบาย 

          ไม่มีนโยบาย 

0 

26 (100.0) 

5 (17.2) 

24 (82.8) 
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ข้อมูลทั�วไป จาํนวน (ร้อยละ) Z statistics* 

 

ลูกค้าบ่นเรื�องควนับุหรี�มือสอง 

ตลอดเวลา 

มีบ้างเป็นบางครั�ง 

ไม่มีเลย 

 

 

N=28 

3 (10.7) 

8 (28.6) 

17 (60.7) 

 

N=24 

1 (4.2) 

10 (41.7) 

13 (54.1) 

 

-.151 (0.880) 

ลูกค้าบ่นเรื�องการห้ามสูบบุหรี� 

ตลอดเวลา 

มีบ้างเป็นบางครั�ง 

ไม่มีเลย 

 

โอกาสที�จะเป็นสถานประกอบการ

ปลอดบุหรี� 100% ใน 12 เดือน

ข้างหนา้ 

มีโอกาสอย่างมาก 

ค่อนข้างมีโอกาส 

ค่อนข้างไม่มีโอกาส 

ไม่มีโอกาสอย่างมาก 

 

N=28 

2 (7.1) 

4 (14.3) 

22 (78.6) 

 

N=28 

 

 

6 (21.4) 

10 (35.7) 

2 (7.1) 

7 (25.0) 

N=24 

0 (0) 

2 (8.3) 

22 (91.7) 

 

N=22 

 

 

2 (9.1) 

11 (50.0) 

6 (27.3) 

3 (13.6) 

-1.262 (0.207) 

 

 

 

 

-.338 (0.736) 

หมายเหต:ุ *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที�  18 การรับรู้เกี�ยวกับกฎหมายปลอดบุหรี� ในที�สาธารณะตามพระราชบัญญัติฯ ของผู้ประกอบการ
โรงแรม 

สถานที�  

จาํนวน (ร้อยละ) 

Z-statistics* 

(p-value) 

ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่ทราบ มี

กฎหมาย 

ไม่มี

กฎหมาย 

ไม่ทราบ 

โรงเรียน 26 (92.9) 1 (3.6) 1 (3.6) 29 (96.7) 0 (0) 1 (3.3) -0.817 (0.414) 

โรงพยาบาล 26 (92.9) 1 (3.6) 1 (3.6) 29 (96.7) 0 (0) 1 (3.3) -0.143 (0.886) 

สถานที�ราชการ 26 (92.9) 1 (3.6) 1 (3.6) 27 (90.0) 0 (0) 3 (10.0) -0.311 (0.756) 

สถานที�ทํางาน

เอกชน 

26 (92.9) 1 (3.6) 1 (3.6) 26 (86.7) 3 (10.0) 1 (3.3) -0.017 (0.986) 

โรงแรม เกสต์

เฮาส์ 

26 (92.9) 1 (3.6) 1 (3.6) 27 (90.0) 2 (6.7) 1 (3.3) -0.010 (0.992) 

ร้านอาหารมี

แอร์ 

25 (89.3) 0 (0.0) 3 (10.7) 29 (96.7) 1 (3.3) 0 (0) -0.593 (0.553) 

ร้านอาหารไม่มี

แอร์ 

22 (78.6) 2 (7.1) 4 (14.3) 27 (90.0) 2 (6.7) 1 (3.3) -0.461 (0.645) 

ห้างสรรพสนิค้า 

โรงภาพยนตร์ 

27 (96.4) 1 (3.6) 0 (0.0) 29 (96.7) 1 (3.3) 0 (0) -0.445 (0.656) 

ยานพาหนะ

ขนสง่มวลชน 

24 (85.7) 3 (10.7) 1 (3.6) 28 (93.4) 1 (3.3) 1 (3.3) -0.811 (0.418) 

ภายใน

อาคารศาสน

สถาน 

23 (82.1) 2 (7.1) 13 (10.7) 27 (90.0) 2 (6.7) 1 (3.3) -2.553 

(0.011) 

ภายนอก

อาคารศาสน

สถาน 

22 (78.6) 4 (14.3) 2 (7.1) 22 (73.3) 2 (6.7) 6 (20.0) -2.101 

(0.036) 

สวนสาธารณะ 21 (75.0) 7 (25.0) 0 (0.0) 23 (76.7) 4 (13.3) 3 (10.0) -0.764 (0.445) 

อทุยาน

ประวตัิศาสตร์ 

22 (78.6) 3 (10.7) 3 (10.7) 25 (83.4) 4 (13.3) 1 (3.3) -1.020 (0.308) 

สถานีขนสง่ 26 (92.9) 2 (7.1) 0 (0.0) 27 (90.0) 1 (3.3) 2 (6.7) -1.052 (0.293) 

หมายเหต:ุ *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ส่วนที� 2 การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  ส่วนการ
สังเกตการปฎิบัติตามกฎหมายของส่วนราชการและโรงแรม ร้านอาหาร 

ผู้ช่วยวิจยัที�ได้รับการฝึกอบรมดําเนินการสงัเกตสถานการณ์เขตปลอดบหุรี�ในสถานที�ตา่งๆ ทั �งในตําบลเมอืงเกา่

และตําบลในเมืองสุโขทัยธานี ผลการสังเกตเปรียบเทียบระหว่างระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) กับ ระยะที� 2 (หลัง

โครงการฯ ) โดยแบ่งตามลกัษณะของสถานที� คือ 1. ร้านอาหารและภตัตาคาร 2. ร้านกาแฟและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 3.

โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ และ 4. สถานที�ราชการ เป็นดงันี � 

1. ผลการเปรียบเทียบการสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนร้านอาหารและภัตตาคาร ก่อนและหลัง
การดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  (n=31) 

จากการสงัเกตร้านอาหารและภตัตาคาร เปรียบเทียบระหว่างระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) และ ระยะที� 2 (หลงั

โครงการฯ) พบวา่ มีจํานวนการติดป้ายห้ามสบูบุหรี�ลดลง ทั �งในบริเวณที�สงัเกตเห็นได้จากภายนอกที� (ร้อยละ 10.3) 

บริเวณประตหูรือทางเข้า (ร้อยละ 10.3) และภายในร้าน (ร้อยละ 15.9) นอกจากนี �ยงัพบวา่การติดป้ายพื �นที�เขตสบูบุหรี�

มีแนวโน้มลดลงจากระยะที� 1 เช่นกนั (ร้อยละ 0.8) อย่างไรก็ตาม การลดลงของการติดป้ายทั �งสองกรณีไม่มีนัยสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 

ผลการสํารวจลกัษณะป้ายห้ามสบูบหุรี�หรือพื �นที�เขตสบูบหุรี�เมื�อเปรียบเทียบกับระยะที� 1 พบว่า ป้ายห้ามสบู

บุหรี�ทั �งหมดเป็นภาษาไทยเท่านั �น และพบว่าป้ายห้ามสบูบุหรี�ที�มีบทลงโทษมีแนวโน้มลดลงจากระยะที� 1 (ร้อยละ 

15.1) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยป้ายที�มีบทลงโทษทั �งหมดเป็นภาษาไทย และมีลกัษณะสมบรูณ์ คือ มี

บทลงโทษระบไุว้ชดัเจน 

เมื�อเปรียบเทียบการขายบหุรี�ในร้านอาหารและภตัตาคาร พบวา่ ในระยะที� 2 จํานวนร้านที�ขายบุหรี�มีแนวโน้ม

ลดลง (ร้อยละ 42.6) และจํานวนร้านที�มีที�เขี�ยบหุรี�มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 40.8) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value 

<0.001) การพบเห็นการสบูบหุรี�ขณะเก็บข้อมลูในสถานประกอบการ (ร้อยละ 10.2) และนอกสถานประกอบการ (ร้อย

ละ 17.5) มีแนวโน้มลดลง แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 การได้กลิ�นบุหรี�ขณะเก็บข้อมลูลดลงจากระยะที� 1 

(ร้อยละ 22.3) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.042) แตย่งัพบเห็นก้นบหุรี�ตกอยู่โดยมีแนวโน้มมากกว่าระยะที� 

1 (ร้อยละ 31.0) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.025) นอกจากนี �ยงัพบวา่ ทกุร้านไมม่ีการโฆษณาบหุรี�และไมม่ี

สิ�งของที�เป็นโลโก้หรือสิ�งที�บ่งบอกถึงยี�ห้อบหุรี�ในสถานประกอบการ และพบว่า ทุกร้านไม่มีการติดป้ายหรือสื�อรณรงค์

เกี�ยวกบัการงดสบูบหุรี�หรือควบคมุยาสบูเช่นเดียวกนั รายละเอียดแสดงดงัตารางที� 19 
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ตารางที� 19  ผลการสังเกตสถานการณ์ปลอดบุหรี� ในร้านอาหารและภัตตาคาร เปรียบเทียบระหว่างระยะที�  1 

และ 2 

ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=26) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=31) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�เห็นได้จาก

ภายนอก เช่น รั �ว ประตูรั �ว 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

5 (20.0) 

1 (20.0) 

4 (80.0) 

0 (0.0) 

20 (80.0) 

 

 

3 (9.7) 

3 (100.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

28 (90.3) 

1.097 (0.446)* 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�ประตหูรือ

ทางเข้า 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

5 (20.0) 

1 (20.0) 

4 (80.0) 

0 (0.0) 

20 (80.0) 

 

 

3 (9.7) 

3 (100.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

28 (90.3) 

1.097(0.446)* 

บทลงโทษบนป้ายห้ามสบูบหุรี� 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

     ไม่มี 

 

7 (28.0) 

1 (14.3) 

6 (85.7) 

18 (72.0) 

 

4 (12.9) 

4 (100.0) 

(0.0) 

27 (87.1) 

1.833 (0.176) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ในสถาน

ประกอบการ 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

8 (32.0) 

3 (37.5) 

5 (62.5) 

0 (0.0) 

17 (68.0) 

 

 

5 (16.1) 

5 (100.0) 

(0.0) 

(0.0) 

26 (83.9) 

1.776 (0.183) 

ป้ายพื �นที�เขตสบูบหุรี�   .017 (1.000) 



51 

ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=26) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=31) 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

     ไม่มี 

1 (4.0) 

0 (0.0) 

1 (100.0) 

24 (96.0) 

1 (3.2) 

1 (100.0) 

(0.0) 

30 (96.8) 

ที�เขี�ยบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

11 (44.0) 

14 (56.0) 

 

1 (3.2) 

30 (96.8) 

13.221 (<0.001) 

การขายบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

11 (45.8) 

13 (54.2) 

 

1 (3.2) 

30 (96.8) 

13.934 (<0.001) 

ผู้สบูบหุรี�ในสถานประกอบการ

ขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

4 (16.7) 

20 (83.3) 

 

 

2 (6.5)  

29 (93.5) 

1.350 (0.389)* 

ผู้สบูบหุรี�นอกสถานประกอบการ

ขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

6 (24.0) 

19 (76.0) 

 

 

2 (6.5)  

29 (93.5) 

1.350 (0.389)* 

กลิ�นบหุรี�ขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

8 (32.0) 

17 (68.0) 

 

3 (9.7) 

28 (90.3) 

4.125 (0.042) 

ก้นบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

10 (40.0) 

15 (60.0) 

 

22 (71.0) 

9 (29.0) 

4.990 (0.025) 

ป้ายหรือสื�อรณรงค์เกี�ยวกบัการงด

สบูบหุรี�หรือควบคมุยาสบู 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

0 (0.0) 

25 (100.0) 

 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

n/a** 

สิ�งของที�เป็นโลโก้หรือยี�ห้อบหุรี�   n/a** 
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ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=26) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=31) 

     มี 

     ไม่มี 

0 (0.0) 

25 (100.0) 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

โฆษณาบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

0 (0.0) 

25 (100.0) 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

n/a** 

หมายเหตุ: *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื�องจากมีเซลล์ที�มี expected value น้อยกว่า 5 อยู่ 2 

เซลล์; **n/a ไม่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบการสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนร้านกาแฟและอนิเทอร์เน็ตคาเฟ่ ก่อนและ

หลังการดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  (n=16) 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสงัเกตร้านกาแฟและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) และ ระยะที� 

2 (หลงัโครงการฯ) พบวา่ สว่นใหญ่การติดป้ายห้ามสบูบหุรี�มีแนวโน้มเพิ�มขึ �น แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ทั �ง

ในบริเวณที�สงัเกตเห็นได้จากภายนอก (ร้อยละ 15.9) บริเวณประตหูรือทางเข้า (ร้อยละ 8.2)  และภายในร้าน (ร้อยละ 

3.4) และไมพ่บวา่มีร้านใดติดป้ายพื �นที�เขตสบูบหุรี� ซึ�งลดลงจากระยะที� 1 แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

เมื�อเปรียบเทียบป้ายห้ามสบูบุหรี�พบว่า ในระยะที� 2 ป้ายห้ามสบูบุหรี�ทั �งหมดเป็นภาษาไทยเท่านั �น และมี

บทลงโทษบนป้ายห้ามสบูบหุรี� โดยมีแนวโน้มเพิ�มขึ �น แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

เมื�อเปรียบเทียบการขายบหุรี�ในร้านกาแฟและอินเทอร์เน็ต พบวา่ จํานวนร้านที�ขายบุหรี�มีแนวโน้มลดลง (ร้อย

ละ 10.4) และจํานวนร้านที�มีที�เขี�ยบุหรี�มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (ร้อยละ 23.1) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

เมื�อสงัเกตการสบูบหุรี�ขณะเก็บข้อมลูพบวา่ การพบเห็นการสบูบหุรี�ขณะเก็บข้อมลูในสถานประกอบการ (ร้อยละ 8.3) 

และนอกสถานประกอบการ (ร้อยละ 2.0) มีแนวโน้มการสบูบุหรี�ลดลง แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 การได้

กลิ�นบหุรี�ขณะเก็บข้อมลูมีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 19.7) และพบเห็นก้นบหุรี�ตกอยู่ลดลง (ร้อยละ 2.4) แต่ไม่มีนัยสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 นอกจากนี �ยงัพบวา่ มีแนวโน้มการติดป้ายหรือสื�อรณรงค์เกี�ยวกับการงดสบูบุหรี�หรือควบคมุยาสบู

เพิ�มขึ �น (ร้อยละ 6.3) และมีแนวโน้มพบเห็นการโฆษณาบหุรี�ในสถานประกอบการเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 6.3) แตไ่มม่ีนยัสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 20 
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ตารางที� 20 ผลการสังเกตสถานการณ์ปลอดบุหรี� ในร้านกาแฟและอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ เปรียบเทียบระหว่าง
ระยะที�1 กับระยะที� 2 

 

ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=13) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=16) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�เห็นได้จาก

ภายนอก เช่น รั �ว ประตูรั �ว 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

2 (15.4) 

0 (0.0) 

2 (100.0) 

0 (0.0) 

11 (84.6) 

 

 

5 (31.3) 

5 (100.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

11 (68.2) 

0.986 (0.410)* 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�ประตหูรือ

ทางเข้า 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

3 (23.1) 

1 (33.3) 

2 (66.7) 

0 (0.0) 

10 (76.9) 

 

 

5 (31.3) 

5 (100.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

11 (68.2) 

0.240 (0.697)* 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ในสถาน

ประกอบการ 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

2 (15.4) 

1 (50.0) 

1 (50.0) 

0 (0.0) 

11 (84.6) 

 

 

3 (18.8) 

3 (100.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

13 (81.2) 

0.057 (1.000)* 

บทลงโทษบนป้ายห้ามสบู

บหุรี� 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

     ไม่มี 

 

 

2 (15.4) 

0 (0.0) 

2 (100.0) 

11 (84.6) 

 

 

3 (18.8) 

3 (100.0) 

0 (0.0) 

13 (81.2) 

0.057 (1.000)* 
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ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=13) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=16) 

ป้ายพื �นที�เขตสบูบหุรี� 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

     ไม่มี 

 

1 (7.7) 

0 (0.0) 

1 (100.0) 

12 (92.3) 

 

0 (0.0) 

 

 

16 (100.0) 

1.275 (0.448)* 

ที�เขี�ยบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

3 (23.1) 

10 (76.9) 

 

0 (0.0) 

16 (100.0) 

4.118 (0.078)* 

การขายบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

2 (16.7) 

10 (83.3) 

 

1 (6.3) 

15 (93.2) 

0.778 (0.560)* 

ผู้สบูบหุรี�ในสถาน

ประกอบการขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

1 (8.3) 

11 (91.7) 

 

 

0 (0.0) 

16 (100.0) 

1.383 (0.429)* 

ผู้สบูบหุรี�นอกสถาน

ประกอบการขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

1 (8.3) 

11 (91.7) 

 

 

1 (6.3) 

15 (93.2) 

0.045 (1.000)* 

กลิ�นบหุรี�ขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

5 (38.5) 

8 (61.5) 

 

3 (18.8) 

13 (81.2) 

1.395 (0.406)* 

ก้นบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

6 (46.2) 

7 (53.8) 

 

7 (43.8) 

9 (56.2) 

0.017 (0.897) 

ป้ายหรือสื�อรณรงค์เกี�ยวกบั

การงดสบูบหุรี�หรือควบคุม

ยาสบู 

     มี 

 

 

 

0 (0.0) 

 

 

 

1 (6.3) 

0.842 (1.000)* 
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ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=13) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=16) 

     ไม่มี 13 (100.0) 15 (93.2) 

สิ�งของที�เป็นโลโก้หรือยี�ห้อ

บหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

0 (0.0) 

13 (100.0) 

 

 

0 (0.0) 

16 (100.0) 

n/a** 

โฆษณาบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

0 (0.0) 

13 (100.0) 

 

1 (6.3) 

15 (93.2) 

0.842 (1.000)* 

หมายเหตุ: *วิเคราะห์ด้วยสถิติ  Fisher’s Exact Test ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื�องจากมีเซลล์ที�มี expected value น้อยกว่า 5 อยู่ 2 

เซลล์; **n/a ไม่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้ 

3. ผลการเปรียบเทียบการสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ก่อนและหลังการ
ดําเนินโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  (n=31) 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสงัเกตโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ระหว่างระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ) และ ระยะที� 2 (หลงั

โครงการฯ) พบวา่ สว่นใหญ่การติดป้ายห้ามสบูบหุรี�มีแนวโน้มลดลง ทั �งในบริเวณที�สงัเกตเห็นได้จากภายนอกที� (ร้อยละ 

5.1) และบริเวณประตหูรือทางเข้า (ร้อยละ 8.3) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ในขณะที�เมื�อสงัเกตภายในร้าน

พบวา่ การติดป้ายห้ามสบูบหุรี�มีแนวโน้มเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 13.3) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 นอกจากนี �ยัง

พบวา่ การติดป้ายพื �นที�เขตสบูบหุรี�มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 22.3) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.017) 

เมื�อเปรียบเทียบการติดป้ายห้ามสบูบหุรี�หรือพื �นที�เขตสบูบหุรี�ในระยะที� 2 กบัระยะที� 1 พบวา่ ป้ายห้ามสบูบุหรี�

ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยเท่านั �น ซึ�งเพิ�มขึ �นจากเดิม รวมทั �งป้ายที�เป็นภาษาอังกฤษเท่านั �นก็เพิ�มขึ �นเช่นกัน และพบ

บทลงโทษบนป้ายห้ามสบูบหุรี�มีแนวโน้มเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 16.9) ทั �งภาษาไทยเท่านั �นและภาษาไทยและภาษาองักฤษ แต่

ไมม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

เมื�อเปรียบเทียบการขายบุหรี�ในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พบว่า ในระยะที� 2 โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ทั �งหมดมี

แนวโน้มการขายบหุรี�ลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.002) รวมทั �งการจดัที�เขี�ยบหุรี�ไว้สําหรับผู้รับบริการมี

แนวโน้มลดลง (ร้อยละ 23.5) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 การสูบบุหรี�ในและนอกสถานประกอบการมี

แนวโน้มลดลง คือ การสบูบุหรี�ในสถานประกอบการลดลง (ร้อยละ 48.4) อย่างมีน ัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 

0.001) และนอกสถานประกอบการลดลง (ร้อยละ 31.3) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.001) เช่นเดียวกับ
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การได้กลิ�นบหุรี�ขณะเก็บข้อมลูลดลงจากระยะที� 1 (ร้อยละ 34.1) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.003) รวมทั �ง

พบเห็นก้นบุหรี�ตกอยู่ลดลง (ร้อยละ 24.6) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.042) อย่างไรก็ตาม การติดป้าย

หรือสื�อรณรงค์เกี�ยวกบัการงดสบูบหุรี�หรือควบคมุยาสบูก็มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 15.2) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05 ในขณะเดียวกนัจํานวนร้านที�มีสิ�งของที�เป็นโลโก้หรือสิ�งที�บ่งบอกยี�ห้อบหุรี�ก็มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 12.1) 

และจํานวนการโฆษณาบุหรี�ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 12.5) แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดบั 0.05 

รายละเอียดดงัตารางที� 21 

ตารางที� 21 ผลการสังเกตสถานการณ์ปลอดบุหรี� ในโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เปรียบเทียบระหว่างระยะที� 1 กับ
ระยะที� 2 

 

ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=33) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=31) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�เห็นได้จาก

ภายนอก เช่น รั �ว ประตูรั �ว 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

13 (40.6) 

6 (50.0) 

5 (41.7) 

1 (8.3) 

19 (59.4) 

 

 

11 (35.5) 

9 (75.0) 

0 (0.0) 

3 (25.0) 

20 (64.5) 

0.152 (0.696) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�ประตหูรือ

ทางเข้า 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

14 (43.8) 

8 (61.5) 

3 (23.1) 

2 (15.4) 

18 (56.3) 

 

 

11 (35.5) 

9 (81.8) 

0 (0.0) 

2 (18.2) 

20 (64.5) 

0.851 (0.356) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ในสถาน

ประกอบการ 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

 

 

16 (50.0) 

8 (50.0) 

8 (50.0) 

 

 

19 (63.3) 

14 (77.8) 

0 (0.0) 

0.998 (0.318) 
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ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=33) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=31) 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

0 (0.0) 

16 (50.0) 

4 (22.8) 

11 (36.7) 

บทลงโทษบนป้ายห้ามสบู

บหุรี� 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

     ไม่มี 

 

 

8 (25.0) 

1 (12.5) 

7 (87.5) 

24 (75.0) 

 

 

13 (41.9) 

10 (83.3) 

2 (16.7) 

18 (58.1) 

1.408 (0.235) 

ป้ายพื �นที�เขตสบูบหุรี� 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

10 (32.3) 

4 (44.4) 

5 (55.6) 

0 (0.0) 

21 (67.7) 

 

3 (10.0) 

3 (60.0) 

0 (0.0) 

2 (40.0) 

27 (90.0) 

5.728 (0.017) 

ที�เขี�ยบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

17 (54.8) 

14 (45.2) 

 

10 (31.3) 

21 (67.7) 

3.075 (0.080) 

การขายบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

9 (31.0) 

20 (69.0) 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

10.319 (0.002)* 

ผู้สบูบหุรี�ในสถาน

ประกอบการขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

15 (48.4) 

16 (51.6) 

 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

18.167 (<0.001) 

ผู้สบูบหุรี�นอกสถาน

ประกอบการขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

10 (31.3) 

22 (68.7) 

 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

10.500 (0.001)* 

กลิ�นบหุรี�ขณะสงัเกต   8.929 (0.003) 
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ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=33) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=31) 

     มี 

     ไม่มี 

13 (40.6) 

19 (59.4) 

2 (6.5) 

29 (93.5) 

ก้นบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

12 (37.5) 

20 (62.5) 

 

4 (12.9) 

27 (87.1) 

4.115 (0.042) 

ป้ายหรือสื�อรณรงค์เกี�ยวกบั

การงดสบูบหุรี�หรือควบคุม

ยาสบู 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

 

7 (21.9) 

25 (78.1) 

 

 

 

2 (6.7) 

28 (93.3) 

2.371 (0.160)** 

สิ�งของที�เป็นโลโก้หรือยี�ห้อ

บหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

6 (18.8) 

26 (81.2) 

 

 

2 (6.7) 

28 (93.3) 

1.607 (0.269)** 

โฆษณาบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

4 (12.5) 

28 (87.5) 

 

0 (0.0) 

30 (100.0) 

3.620 (0.118)** 

หมายเหตุ: *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื�องจากมีเซลล์ที�มี expected value น้อยกว่า 5 อยู่ 1 

เซลล์;  

       **วิเคราะห์ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื�องจากมีเซลล์ที�มี expected value น้อยกว่า 5 อยู่ 2 

เซลล์ 
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4. ผลการเปรียบเทียบการสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนราชการ ก่อนและหลังการดําเนินโครงการ

สุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  (n=32) 

เมื�อเปรียบเทียบผลการสงัเกตสว่นราชการ ระหวา่งระยะที� 1 (ก่อนโครงการฯ ) และ ระยะที� 2 (หลงัโครงการฯ ) 

พบวา่ สว่นใหญ่การติดป้ายห้ามสบูบหุรี�มีแนวโน้มเพิ�มขึ �น โดยในบริเวณที�สงัเกตเห็นได้จากภายนอกเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 

27.7) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.028) นอกจากนี �บริเวณประตหูรือทางเข้าก็มีแนวโน้มเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 

15.6) และในสถานประกอบการก็พบวา่มีแนวโน้มเพิ�มขึ �นเช่นกนั (ร้อยละ 23.2) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

ในขณะที�การติดป้ายพื �นที�เขตสบูบหุรี�มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 0.8) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

ผลการสํารวจลกัษณะป้ายห้ามสบูบหุรี�หรือพื �นที�เขตสบูบุหรี�เมื�อเปรียบเทียบกับระยะที� 1 พบว่า ป้ายห้ามสบู

บุหรี�ทั �งหมดเป็นภาษาไทยเท่านั �น และพบป้ายห้ามสูบบุหรี�ที�มีบทลงโทษมีแนวโน้มเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 6.7) แต่ไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยทั �งหมดเป็นภาษาไทย มีลกัษณะสมบรูณ์ คือ มีบทลงโทษระบไุว้ชดัเจน 

เมื�อเปรียบเทียบการขายบหุรี�ในสถานที�ราชการ พบวา่ ไมม่ีการขายบหุรี�ในสถานที�ราชการทุกแห่งทั �งในระยะที� 

1 และระยะที� 2 อย่างไรก็ตามยงัพบที�เขี�ยบหุรี�อยู่ แตม่ีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 13.8) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 สงัเกตพบการสบูบุหรี�นอกสถานที�ราชการขณะเก็บข้อมลูมีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 39.8) แต่พบการสบูบุหรี�ใน

สถานที�ราชการเพิ�มขึ �น (ร้อยละ 2.3) ทั �งสองกรณีไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 การได้กลิ�นบุหรี�ขณะเก็บข้อมลู

เพิ�มขึ �นจากระยะที� 1 (ร้อยละ 4.5) และพบเห็นก้นบุหรี�เพิ�มขึ �นเช่นกัน (ร้อยละ 0.5) แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 นอกจากนี �ยงัพบวา่ สถานที�ราชการทกุแห่งไมม่ีการโฆษณาบหุรี�และไมม่ีสิ�งของที�เป็นโลโก้หรือสิ�งที�บ่งบอกถึงยี�ห้อ

บหุรี� ยิ�งไปกวา่นั �นยงัพบวา่ การติดป้ายหรือสื�อรณรงค์เกี�ยวกบัการงดสบูบหุรี�หรือควบคมุยาสบูมีแนวโน้มเพิ�มขึ �น (ร้อย

ละ 17.9) แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางที� 22 

 

ตารางที� 22 ผลการสังเกตสถานการณ์ปลอดบุหรี� ในสถานที�ราชการ เปรียบเทียบระหว่างระยะที� 1 และ 2 

ประเด็นสังเกต 

จาํนวน (ร้อยละ) 

2 statistics (p value) 
ระยะที� 1 

ก่อนโครงการฯ 

(n=14) 

ระยะที� 2 

หลังโครงการฯ 

(n=32) 
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ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�เห็นได้จาก

ภายนอก เช่น รั �ว ประตูรั �ว 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

4 (28.6) 

2 (50.0) 

2 (50.0) 

0 (0.0) 

10 (71.4) 

 

 

18 (56.3) 

18 (100.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

14 (43.7) 

4.801 (0.028) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ที�ประตหูรือ

ทางเข้า 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

     ไม่มี 

 

 

7 (50.0) 

6 (85.7) 

1 (14.3) 

0 (0.0) 

7 (50.0) 

 

 

21 (65.6) 

21 (100.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 

11 (34.4) 

0.961 (0.327) 

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ในสถาน

ประกอบการ 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและองักฤษ 

   ภาษาองักฤษเท่านั�น 

      ไม่ม ี

 

 

9 (64.3) 

6 (66.7) 

3 (33.3) 

0 (0.0) 

5 (35.7) 

 

 

28 (87.5) 

28 (100.0) 

0 (0.0) 

 0 (0.0) 

4 (12.5) 

0.3734 (0.053) 

บทลงโทษบนป้ายห้ามสบูบหุรี� 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

     ไม่มี 

 

10 (71.4) 

9 (90.0) 

1 (10.0) 

4 (28.6) 

 

25 (78.1) 

25 (100.0) 

0 (0.0) 

7 (21.9) 

0.940 (0.332) 

ป้ายพื �นที�เขตสบูบหุรี� 

     มี 

   ภาษาไทยเท่านั�น 

   ภาษาไทยและอังกฤษ 

     ไม่มี 

 

1 (7.1) 

1 (100.0) 

0 (0.0) 

13 (92.9) 

 

2 (6.3) 

1 (100.0) 

0 (0.0) 

30 (93.7) 

.106 (1.000)** 
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ที�เขี�ยบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

5 (35.7) 

9 (64.3) 

 

7 (21.9) 

25 (78.1) 

0.645 (0.422) 

การขายบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

0 (0.0) 

14 (100.0) 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

0.424 (0.661)** 

ผู้สบูบหุรี�ในสถานประกอบการ

ขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

1 (7.1) 

13 (92.9) 

 

 

3 (9.4) 

29 (90.6) 

0.082 (0.774)* 

ผู้สบูบหุรี�นอกสถาน

ประกอบการขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

6 (42.9) 

8 (57.1) 

 

 

1 (3.1) 

31 (96.9) 

3.013 (0.111)* 

กลิ�นบหุรี�ขณะสงัเกต 

     มี 

     ไม่มี 

 

2 (14.3) 

12 (85.7) 

 

6 (18.8) 

26 (81.2) 

1.044 (0.307) 

ก้นบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

10 (71.4) 

4 (28.6) 

 

23 (71.9) 

9 (28.1) 

1.339 (0.247) 

ป้ายหรือสื�อรณรงค์เกี�ยวกบัการ

งดสบูบหุรี�หรือควบคุมยาสบู 

     มี 

     ไม่มี 

 

 

1 (7.1) 

13 (92.9) 

 

 

8 (25.0) 

24 (75.0) 

3.240 (0.093)* 

สิ�งของที�เป็นโลโก้หรือยี�ห้อบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

0 (0.0) 

14 (100.0) 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

n/a*** 

โฆษณาบหุรี� 

     มี 

     ไม่มี 

 

0 (0.0) 

14 (100.0) 

 

0 (0.0) 

31 (100.0) 

1.006 (1.000)** 
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หมายเหตุ: *วิเคราะห์ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื�องจากมีเซลล์ที�มี expected value น้อยกว่า 5 อยู่ 1 

เซลล์ **วิเคราะห์ด้วยสถิติ Fisher’s Exact Test ที�ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื�องจากมีเซลล์ที�มี expected value น้อยกว่า 5 อยู่ 2 เซลล์;   

***n/a ไม่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้ 

ส่วนที� 3 การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับโครงการฯของประชาชนและผู้ประกอบการ 

มากกวา่ครึ�งหนึ�งของผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรม รับทราบว่ามีโครงการสโุขทัยเมืองประวตัิศาสตร์

ปลอดบหุรี� (ร้อยละ 66.0 และ ร้อยละ 66.3 ตามลําดบั) ดงัตารางที� 23 ผู้ประกอบการร้านอาหารประมาณหนึ�งในสี� (ร้อย

ละ 26) และผู้ประกอบการโรงแรมประมาณหนึ�งในสาม (ร้อยละ 36.4) เคยร่วมกิจกรรมกับโครงการสุโขทัยเมือง

ประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  ดังตารางที� 24 มากกว่าครึ�งหนึ�งของผู้ ประกอบการร้านอาหาร (ร้อยละ 76.9) และ

ผู้ประกอบการโรงแรม (ร้อยละ 57.2) เคยได้รับการประชาสมัพันธ์โครงการสโุขทัยเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบุหรี� ดงั

ตารางที� 25 

ตารางที� 23 การรับรู้เกี�ยวกับโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

การรับทราบว่ามีโครงการสุโขทัยเมือง

ประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  ในช่วง 1 ปีที�ผ่านมา 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

N=150 

ผู้ประกอบการโรงแรม 

N=30 

ทราบ 99 (66.0) 19 (63.3) 

ไม่ทราบ 51 (34.0) 11 (36.7) 

ตารางที� 24 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

การร่วมกิจกรรมโครงการสุโขทัยเมือง

ประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

จาํนวน (ร้อยละ) 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

N=104 

ผู้ประกอบการโรงแรม 

N=22 

ไม่เคยร่วมกิจกรรมใดๆ 64 (61.5) 8 (36.4) 

เคยร่วมกิจกรรม 27 (26.0) 8 (36.4) 

ไม่แน่ใจ 13 (12.5) 6 (27.2) 
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ตารางที�  25 การรับรู้เกี� ยวกับการประชาสัมพันธ์ (เคยได้ยินหรือเคยเห็นป้าย) โครงการสุโขทัยเมือง
ประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

การประชาสัมพันธ์โครงการสุโขทัยเมือง

ประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี�  

จาํนวน (ร้อยละ) 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

N=104 

ผู้ประกอบการโรงแรม 

N=21 

ไม่เคย 16 (15.4) 2 (9.5) 

เคย 80 (76.9) 12 (57.2) 

ไม่แน่ใจ 8 (7.7) 7 (33.3) 
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บทที� 5 

สรุปและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจิัย 

1. การรับรู้กฎหมายของประชาชนไมเ่ปลี�ยนแปลงในสว่นโรงพยาบาล และ โรงเรียน 

ซึ�งมีอตัราการรับรู้กฎหมายมากอยู่แล้ว 

2. การรับรู้กฎหมายของประชาชนเพิ�มขึ �นอย่างมนียัสําคญัในสว่นอื�นๆ ที�มีการรับรู้น้อย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 

(ไมม่ีแอร์) ยานพาหนะ อทุยานประวตัิศาสตร์ และ สถานีขนสง่ 

3. การได้รับควนับหุรี�มือสองของประชาชนมีแนวโน้มลดลงในทกุกลุม่สถานที� และ 

ลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในกลุม่โรงแรม เกสต์เฮาส ์และ ยานพาหนะสาธารณะ 

4. นกัท่องเที�ยวกลุม่ตวัอย่างทั �งชาวไทยและตา่งประเทศมกีารรับรู้กฎหมายห้ามสบูบหุรี�ของประเทศไทยเพิ�มขึ �น 

แตไ่มม่ีนยัสําคญัทางสถิต ิ

5. สถานประกอบการกลุม่ตวัอย่างร้านอาหารมีแนวโน้มเป็นสถานที�สาธารณะปลอดบหุรี� 100% เพิ�มขึ �น 

รวมทั �งมีแนวโน้มในการจดัเขตสบูเพิ�มขึ �น 

6. สถานประกอบการกลุม่ร้านอาหารมีลกูค้าบ่นเรื�องควนับหุรี�มือสองเพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสําคญั  (ซึ�งอาจจะ

หมายถึงมีผู้สบูบหุรี�มากขึ �น หรือ ลกูค้ามีความตระหนกัเรื�องควนับหุรี�มือสองมากขึ �น) 

7. สถานประกอบการกลุม่ร้านอาหารมีลกูค้าบน่เรื�องห้ามสบูบหุรี�ในสถานประกอบการลดลงอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิต ิ

8. สถานประกอบการกลุม่ตวัอย่างโรงแรม เกสตเ์ฮาส์มีแนวโน้มเป็นสถานที�สาธารณะปลอดบหุรี� 100% 

เพิ�มขึ �น 

9. สถานประกอบการกลุม่ตวัอย่างโรงแรม เกสตเ์ฮาส์มีลกูค้าบ่นเรื�องควนับหุรี�มือสองเพิ�มขึ �นอย่างมนียัสําคญั  

10. สถานประกอบการกลุม่โรงแรม เกสต์เฮาส์ มีลกูค้าบน่เรื�องห้ามสบูบหุรี�ในสถานประกอบการลดลงอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิต ิ 

11. การติดป้ายห้ามสบูในสถานประกอบการกลุม่ร้านอาหาร และ โรงแรม ไมเ่พิ�มขึ �นหรือลดลงอย่างมี

นยัสําคญั 

12. การติดป้ายห้ามสบูตามสถานที�ราชการมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นทั �งประตหูรือทางเข้า และ ภายในอาคาร และ มี

การติดป้ายเพิ�มขึ �นอย่างมนียัสําคญั ที�รั �วสถานที�ราชการ 
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13. การจดัที�เขี�ยบหุรี� และก้นบหุรี�ในสถานที�ห้ามสบูบหุรี�จากการสงัเกตในสถานประกอบการกลุม่โรงแรม และ 

สถานที�ราชการมีแนวโน้มลดลง แตไ่มม่นียัสําคญัทางสถิต ิ

14. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเคยได้ยนิเรื�องการรณรงค์งดสบูบหุรี� สูงถงึ ร้อยละ 90 ทั �งก่อนและหลงั

โครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� และไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ

15. ประชาชนกลุม่ตวัอย่างเคยเข้าร่วมโครงการรณรงค์มากขึ �นหลงัการดําเนินการโครงการสโุขทยัเมือง

ประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  

16. สถานประกอบการกลุม่ร้านอาหาร มากกวา่ร้อยละ 70 เคยได้ยินหรือเคยเหน็ป้าย และ มากกวา่ครึ�งทราบ

วา่มีโครงการสโุขทยั เมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� (อาจจะเห็นป้ายแตไ่มท่ราบวา่โครงการอะไร) และ ร้อยละ 26 เคย

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�กิจกรรมใดอย่างหนึ�ง 

17. สถานประกอบการกลุม่โรงแรม มากกวา่ครึ�งเคยได้ยินหรือเคยเหน็ป้าย และทราบวา่มีโครงการสโุขทยัเมือง

ประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� (กลุม่นี �รับรู้ผา่นสื�ออื�นด้วย) ร้อยละ 36.4 เคยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

อภปิรายผล 

ผลการวิจยัประเมินผลลพัธ์ของโครงการ ”สโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�” พบวา่ การดําเนินโครงการ

ประสบความสําเร็จในระดบัหนึ�ง คือ สามารถเพิ�มการรับรู้กฎหมายคุ้มครองสขุภาพผู้ ไมส่บูบหุรี�ในกลุม่ประชาชนให้

มากขึ �น โดยเฉพาะในสว่นที�มีการรับรู้น้อย อย่างไรก็ตาม จากตวัเลขจํานวนผู้ที�รับรู้ยงัมีปริมาณน้อยอยู่ โดยเฉพาะใน

สถานที�ที�ประชาชนมีโอกาสจะได้รับควนับหุรี�มือสอง ฉะนั �นถึงแม้จะเพิ�มการรับรู้มากขึ �นแตย่งัมีพื �นที�ให้สร้างการรับรู้

มากขึ �นอีก โดยถ้ามีงบประมาณจํากดัไมค่วรไปเน้นในสว่นที�มีการรับรู้มากอยู่แล้ว เชน่ โรงเรียนหรือโรงพยาบาล เพราะ

การรับรู้ไมม่ีการเปลี�ยนแปลง ควรจะเน้นในสว่นสถานที�อื�นๆ โดยเฉพาะร้านอาหาร ขนสง่ ยานพาหนะ และ 

สวนสาธารณะ  นอกจากนั �นประชาชนมีแนวโน้มได้รับควนับหุรี�มือสองลดลงในทกุสถานที� ซึ�งอาจจะสะท้อนการรับรู้ที�

เพิ�มขึ �นและทําให้ผู้สบูบหุรี�มีความตระหนกัถึงการงดสบูบหุรี�ในสถานที�ห้ามสบู การสํารวจหลงัการดําเนินโครงการพบวา่ 

ประชาชนสว่นมากกวา่ร้อยละ 90 สนบัสนนุนโยบายปลอดบหุรี� ซึ�งเป็นจํานวนที�ใกล้เคียงกบัก่อนการดําเนินโครงการ

สโุขทยัเมืองประวตัศิาสตร์ปลอดบหุรี� ถึงแม้จะไมม่ีความแตกตา่งกนั แตก่็เป็นการยืนยนัวา่กระแสสงัคมและคา่นิยมของ

ประชาชนเป็นเชิงบวกตอ่นโยบายดงักลา่ว 

โครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�ยงัไมม่ีผลตอ่นกัท่องเที�ยวตา่งชาติมากนกั ทั �งสว่นของการเพิ�ม

รับรู้กฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในที�สาธารณะของประเทศไทยและการให้การสนบัสนนุนโยบายปลอดบหุรี� เนื�องจากสโุขทยั

เป็นเมืองท่องเที�ยวและมีนกัท่องเที�ยวเดนิทางเข้ามาเป็นจํานวนมากในแตล่ะปี และนกัท่องเที�ยวเป็นสว่นหนึ�งในการ

ตดัสินใจของผู้ประกอบการวา่จะดําเนินการเป็นสถานประกอบการปลอดบหุรี�หรือไม ่ดงันั �นทางโครงการฯ จึงควรให้
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ความสําคญักบักลุม่นกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ �น โดยจะต้องมีการปรับเปลี�ยนกลยทุธ์การเข้าถึงนกัท่องเที�ยวให้มากขึ �นกวา่เดิม 

รวมทั �งหาวิธีการสื�อสารที�มีประสทิธิภาพมากขึ �น 

โครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�ประสบความสําเร็จในกลุม่ผู้ประกอบการระดบัหนึ�ง โดยเฉพาะ

ในกลุม่ผู้ประกอบการโรงแรม ซึ�งพบวา่ หลงัดําเนินโครงการฯ มีโรงแรมปลอดบหุรี� 100% เพิ�มขึ �นจากไมม่เีลยในการ

สํารวจก่อนเริ�มดําเนินโครงการฯ ถึงแม้จะเป็นจํานวนที�น้อยเมื�อเทียบกบัสว่นใหญ่ แตก่็สามารถใช้เป็นต้นแบบในการ

ขยายผลตอ่ไปได้ สว่นโรงแรมที�ไมไ่ด้เป็นโรงแรมปลอดบหุรี� 100% โอกาสที�จะเป็นในอีกหนึ�งปีไมต่า่งกบัก่อนดําเนิน

โครงการฯ อย่างไรก็ตาม จากการสงัเกตป้ายห้ามสบูบหุรี� พบวา่ ก่อนและหลงัโครงการฯ ไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้นมี

แนวโน้มเพิ�มขึ �นวา่ มีการติดป้ายห้ามสบูบหุรี�ในตวัอาคาร สว่นที�รั �วกบัทางเข้าไมแ่ตกตา่งหรือมีแนวโน้มลดลง ซึ�งมีความ

เป็นไปได้เรื�องความสวยงามของป้ายห้ามสบูบหุรี� เนื�องจากถ้าติดด้านนอกหรือที�รั �วจะทําให้ทศันียภาพของโรงแรมไมด่ี 

จึงไปติดป้ายห้ามสบูบหุรี�ภายในอาคาร ทั �งนี �ถ้าสามารถออกแบบป้ายห้ามสบูบหุรี�ให้กลมกลืนกบัทศันียภาพการตกแตง่

ของโรงแรม การติดป้ายห้ามสบูบหุรี�ภายนอกก็อาจจะเพิ�มขึ �น สว่นของร้านอาหารหลงัดําเนินโครงการมีร้านอาหาร

ปลอดบหุรี� 100% เพิ�มขึ �น และมีลกูค้าบ่นเรื�องบหุรี�มือสองเพิ�มขึ �นด้วย ซึ�งอาจจะหมายถึงมีผู้สบูบหุรี�มากขึ �น หรือ ลกูค้า

มีความตระหนกัเรื�องควนับหุรี�มือสองมากขึ �น อย่างไรก็ตามมีลกูค้าบ่นเรื�องห้ามสบูบหุรี�ลดลง จากการสงัเกต การตดิ

ป้ายห้ามสบูบหุรี�ไมเ่พิ�มขึ �นหรือมีแนวโน้มลดลง ซึ�งอาจจะอธิบายทํานองเดียวกบัสว่นกลุม่โรงแรม ในสว่นความสวยงาม

ของสถานที� ซึ�งควรมีการวิจยัเพื�อตอบคําถามนี �ตอ่ไปวา่ความคํานึงถึงความสวยงามของป้ายห้ามสบูบหุรี�มีผลตอ่การติด

ป้ายหรือไม ่

จากการสงัเกตภายหลงัการดําเนินการโครงการสโุขทยัเมอืงประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี� สถานที�ราชการมีการติด

ป้ายห้ามสบูเพิ�มขึ �นอย่างมนียัสําคญัทางสถิติ ทั �งนอกรั �ว ทางเข้า และภายใน นอกจากนี �จํานวนสถานที�ที�มีที�เขี�ยบหุรี�วาง

อยู่ในที�ห้ามสบูตามกฎหมายก็มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามยงัมีสถานที�ราชการกวา่หนึ�งในสามที�ยงัไมไ่ด้ติดป้ายห้าม

สบูบหุรี�ตามกฎหมาย จึงต้องเพิ�มการดําเนินการให้เข้าถงึทกุสถานที�ราชการ เพื�อเป็นตวัอย่างต้นแบบสําหรบัสถานที�

สาธารณะอื�นๆ ด้วย 

การวิจยันี �มีข้อจํากดัเนื�องจากไมม่ีกลุม่ควบคมุ ซึ�งมีความเป็นไปได้วา่ ผลลพัธ์ที�กลา่วมาแล้วอาจจะไมใ่ชเ่ป็น

ผลจากโครงการสโุขทยัเมืองประวตัศิาสตร์ปลอดบหุรี�เท่านั �น ซึ�งในระยะเวลาปีครึ�งของการดําเนินโครงการฯ มนีโยบาย

ระดบัประเทศตา่งๆ เกิดขึ �นดงันี � คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที� 19 เรื�องสถานที�สาธารณะห้ามสบูบหุรี� และ

การขึ �นภาษีบหุรี� ซึ�งนโยบายทั �งสองนี �ได้รับความสนใจจากสื�อสายหลกั ซึ�งประชาชน นกัท่องเที�ยว และผู้ประกอบการใน

จงัหวดัสโุขทยัสามารถเข้าถงึได้โดยง่าย นอกจากนั �นการที�สํานกังานควบคมุการบริโภคยาสบู กระทรวงสาธารณสขุ 

และมลูนิธิรณรงคเ์พื�อการไมส่บูบหุรี�ได้รับทนุรณรงคจ์ากตา่งประเทศเพื�อดําเนินโครงการ 100% smoke-free ซึ�งได้

ดําเนินโครงการใน 20 จงัหวดันําร่อง และตามสถานที�สาธารณะเป้าหมาย เช่น ตลาด สถานนีขนสง่ เป็นต้น ถึงแม้

จงัหวดัสโุขทยัไมไ่ด้เป็นจงัหวดันําร่องในโครงการนี � แตจ่งัหวดัรอบๆ อยู่ในกลุม่จงัหวดันําร่อง ซึ�งมคีวามเป็นไปได้วา่ ข้อมลู
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สง่ตอ่ถึงกนัได้ รวมทั �งภาพและเรื�องราวที�เป็นขา่วในสื�อสายหลกัก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยประชาชน นกัท่องเที�ยว และ

ผู้ประกอบการ ดงันั �นการแปลผลการประเมนิผลลพัธ์ของโครงการสโุขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบหุรี�นี �จึงต้องนําข้อจํา

กนัเหลา่นี �มาพิจารณาร่วมด้วย 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

1. โครงการฯ ลกัษณะนี �สามารถสร้างการมีสว่นร่วมของผู้ประกอบการได้ดีพอสมควร แตจ่ะต้องปรับปรุงในสว่น

การสนบัสนนุ เพื�อนําไปสูก่ารปฎิบตัิจริง (เช่น สนบัสนนุการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดบหุรี�ของสถานประกอบการ

ตา่งๆ) 

2. โครงการฯ มีแนวโน้มเพิ�มการรับรู้กฎหมายห้ามสบูบหุรี�ในที�สาธารณะ โดยเฉพาะในสถานที�สาธารณะที�มี

การรับรู้น้อย ดงันั �นกลยทุธ์ที�ใช้ในโครงการนี �อาจจะนําไปใช้ตอ่ (repeat) ในกรณีที�ต้องการสร้างการรับรู้กฎหมาย 

3. กลยทุธ์ของโครงการฯ มีสว่นทําให้สว่นราชการตื�นตวั แตค่วรมีกลยทุธ์ในการตอ่ยอดให้สถานที�ราชการ

เหลา่นี �เป็นต้นแบบตอ่ไปได้ 

4. การประเมนิผลโครงการมีความจําเป็น รูปแบบการประเมินผลต้องออกแบบให้ลดข้อจํากดัตา่งๆ ให้ได้มาก

ที�สดุ 
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แห่งชาติ ครั �งที� 1 ร่วมกบัสปัดาห์เภสชักรรมประจําปี 2554, (หน้า 67-68). กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชนจํากัด. 

กุลธิดา ไชยจินดา, ขวัญใจ วสสุิริกุล. (26 มิถุนายน 2554). การสร้างแบบทดสอบความแตกฉานด้านเภสชักรรมสาํหรับผู้มารับ

บริการที�ร้านยา ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ (บทคดัย่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์) ใน การประชมุ
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วิชาการการพฒันาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั �งที� 1 ร่วมกบัสปัดาห์เภสชักรรมประจําปี 2554, (หน้า 75-76). กรุงเทพฯ: บริษัท

ประชาชนจํากดั. 

 

ผลงานวิจัยที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้ 

โครงการความสมัพนัธ์ระหว่างแบบวดัคุณภาพชีวิตสําหรับผู้ ป่วยโรคตบัเรื �อรังกบัแบบวดัคณุภาพชีวิตทั�วไป. ทนุสนบัสนนุการวิจัยจาก

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. 2551-2552. ผู้ ร่วมโครงการ. 

โครงการทบทวนอย่างเร็ว (Rapid Review) งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกับระบบยาของประเทศไทย. กนัยายน 2552. เพื�อเป็นสว่นหนึ�งของการ

ประชมุปฎิบตัิการ เรื�อง ข้อเสนอกรอบการวิจยัพฒันาระบบยา เพื�อการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย เสนอ สถาบนัวิจยั

ระบบสาธารณสขุ (สวรส.). 

 

งานวิจยัที�รับผิดชอบในปัจจุบนั 

โครงการความเป็นวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสชัศาสตร์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลยันเรศวร. 2553-2554. ผู้ ร่วม

โครงการ. 
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ประวัติผู้วิจยั 

 

ชื�อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์หริรักษ์  โล่พัฒนานนท์ 

ตําแหน่งปัจจบุัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หน่วยงานที�สังกัด  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร   

สถานที�ติดต่อ   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร  จงัหวดัพิษณโุลก 

ประวัติการศึกษา 

 2537    นิติศาสตรบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2540    LLM. (Master of Laws in International and Commercial Law)  

University of  Sheffield, United Kingdom 

 2543   ใบอนญุาตว่าความ สาํนักฝึกอบมวิชาชีพทนายความ   สภาทนายความ 

สาขาวิชาการ 

 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

             กฎหมายขนสง่และกฎหมายทะเล 

งานบริหาร 

 2548    ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

 2549 – 2550  รองคณบดีฝ่ายวิชการ  คณะนิติศาสตร์ 

 2553  -  ปัจจบุนั  รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวิชาการและคณุภาพการศึกษา 

งานวิจยั 

 2547   งานวิจยั  เรื�องสาํรวจการบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย 

 2552   งานวิจยั  เรื�อง  การดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพ

ของผู้ไม่สบูบหุรี� พ.ศ. 2553  และภายใต้กรองอนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสบู   Framework Convention on Tobacco 

Control; FCTC 

 การสาํรวจความคิดเห็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียเกี�ยวกับศกัยภาพของผู้ รับผิดชอบในการสนบัสนนุการดําเนินงานตามมาตรการการ

บงัคบัใช้กฎหมายเกี�ยวกบัสถานที�ปลอดบหุรี� 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก. ระเบียบวิธีวจิยัระยะที� 1 

ภาคผนวก ข. แบบสอบถามและแบบสงัเกต ุ

ภาคผนวก ค. แผนลงพื �นที�เกบ็ข้อมลู 

ภาคผนวก ง. FACT SHEETS 
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ภาคผนวก ก. ระเบียบวิธีวิจยัระยะที� 1 ก่อนการดําเนินการ 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

บทนี�แบ่งเนื�อหาเป็น 6 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงรูปแบบการวิจยั ส่วนที�สองเป็นเรื�องจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์

ส่วนที�สามเป็นประชากรศึกษาและการเลือกตวัอยา่ง ส่วนที�สี�กล่าวถึงเครื�องมือวิจยั ส่วนที�ห้าเป็นขั�นตอนการเก็บขอ้มูล 

และส่วนสุดทา้ยกล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้มลูวิจยั 

 

รูปแบบการวจิยั 

การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง (cross-sectional descriptive study) สาํรวจขอ้มูลจากผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียเกี�ยวกบันโยบายเขตปลอดบุหรี�ในจงัหวดัสุโขทยั โดยใชแ้บบสอบถามร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกต

สถานการณ์การปฏิบติัตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี�  โดยใชแ้บบสงัเกต 

 

จริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 

การวิจยันี� ไดรั้บการรับรองเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประเภทเร่งรัด เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2551  รหสัโครงการ 51 02 04 0066 

 

ประชากรศึกษาและการเลอืกตวัอย่าง 

ประชากรศกึษาและการเลือกตวัอยา่งในการวจิยันี�  คือ 

1. ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียนโยบายเขตปลอดบุหรี� ในจังหวดัสุโขทยั ประกอบด้วย ประชาชนทั�วไป ข้าราชการ 

พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจาํและลูกจ้างชั�วคราวของราชการ ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการภาคเอกชน 

นกัท่องเที�ยว นกัเรียน นกัศึกษา และบุคลากรที�ทาํงานดา้นการควบคุมยาสูบในจงัหวดัสุโขทยั เลือกตวัอย่างแบบหลาย

ขั�นตอน ดงันี�  

1.1 เลือกพื�นที�เก็บขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ ตาํบลในเมืองและตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทัย 

เนื�องจากเป็นพื�นที�ที�มีสถานที�ราชการ สถานประกอบการเอกชน และสถานที�ท่องเที�ยวหลายประเภท 

1.2 เลือกตวัอยา่งผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

1.2.1 ประชาชนทั�วไป เลือกแบบบงัเอิญจากสถานที�ชุมชน เช่น ตลาด ท่ารถ หา้งสรรพสินคา้ 
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1.2.2 ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ พนกังานของรัฐ ลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชั�วคราวของราชการ เลือก

แบบบงัเอิญโดยทอดแบบสอบถามให้กบัผูป้ระสานงานของหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ศาลากลางจงัหวดั 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองสุโขทยั ที�ว่าการอาํเภอเมืองสุโขทยั สาํนกังานอยัการจงัหวดัสุโขทยั เทศบาลเมือง

สุโขทยั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุโขทยั สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัสุโขทยั สาํนักงานสรรพากรเขต

พื�นที�สุโขทัย สํานักงานขนส่งจังหวดัสุโขทัย สํานักงานอาํนวยการและอาคารพิพิธภัณฑ์อุทยาน

ประวติัศาสตร์สุโขทัย สถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท. สุโขทัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัสุโขทัย 

โรงพยาบาลสุโขทยั และสาํนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์สุโขทยั 

1.2.3 ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการภาคเอกชน เลือกแบบบงัเอิญจากร้านอาหาร โรงแรม เกตส์

เฮา้ส์ ผบั บาร์ และหาบเร่ 

1.2.4 นกัท่องเที�ยว เลือกแบบบงัเอิญในอุทยานประวติัศาสตร์และสถานีขนส่ง 

1.2.5 นกัเรียน นกัศึกษา เลือกแบบบงัเอิญโดยทอดแบบสอบถามใหก้บัผูป้ระสานงานของโรงเรียนและ

วิทยาลยั ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดาํรงประชาสรรค์) 

วิทยาลยัเทคนิคสุโขทยั วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั และวิทยาลยันาฏศิลป์สุโขทยั 

1.2.6 บุคลากรที�ทาํงานดา้นการควบคุมยาสูบในจงัหวดัสุโขทยั เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผูใ้ห้ขอ้มูลมี

คุณสมบัติ คือ ทํางานด้านการควบคุมยาสูบในจังหวัดสุโขทัยในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ ผูแ้ทนจาก

สรรพสามิตจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูแ้ทน สารวตัรใหญ่สถานีตาํรวจภูธรเมืองสุโขทยัหรือ

ผูแ้ทน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสุโขทยัวิทยาคมหรือผูแ้ทน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์หรือผูแ้ทน 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสุโขทยัหรือผูแ้ทน และนายแพทยใ์หญ่ประจาํจงัหวดัสุโขทยัหรือผูแ้ทน 

2. สถานที�ต่างๆ ในจงัหวดัสุโขทยั เพื�อสงัเกตสถานการณ์การปฏิบติัตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี�  เลือกตวัอย่าง

แบบหลายขั�นตอน ดงันี�  

2.1 เลือกพื�นที� เก็บขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง คือ ตาํบลในเมืองและตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดั

สุโขทยั เนื�องจากเป็นพื�นที�ที�มีสถานที�ราชการ สถานประกอบการเอกชน และสถานที�ท่องเที�ยวหลาย

ประเภท 

2.2 เลือกสถานที�แบบเฉพาะเจาะจง ให้เกิดความหลากหลายของลกัษณะสถานที�และผูใ้ช้บริการ 

ประกอบด้วยร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โรงแรม เกตส์เฮ้าส์ บาร์ สาถนที�

ราชการ ร้านขายสินคา้ต่างๆ เช่น ร้านแก๊ส ร้านโทรศพัท์มือถือ ร้านเครื�องเขียน ร้านยา ร้านเสริมสวย 

สปา ร้านตดัเสื�อ สตูดิโอถ่ายภาพ และร้านดอกไม ้
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เครื�องมอืวจิยั 

เครื�องมือเก็บขอ้มลูในการวิจยันี�พฒันามาจากเครื�องมือวิจยัโครงการสาํรวจสถานการณ์เขตปลอดบุหรี�ของเมือง

มะละกา ประเทศมาเลเซีย มีทั�งสิ�น 6 ชิ�น ไดแ้ก่ 

1. แบบสอบถามประชาชนทั�วไป สาํหรับประชาชน นกัเรียน นกัศึกษา ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ ลกูจา้งประจาํ

และลกูจา้งชั�วคราวของราชการ ที�มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัสุโขทยั หรืออาศยัอยูใ่นจงัหวดัสุโขทยัมาแลว้ไม่ต ํ�ากว่า 3 เดือน  

แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สถานที�สาํรวจ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูล การรับรู้ ทศันคติ ความตระหนักเกี�ยวกบั

กฎหมาย และการสมัผสัควนับุหรี�มือสอง และพฤติกรรมการสูบบุหรี�ของผูใ้หข้อ้มลู 

2. แบบสอบถามนักท่องเที�ยว (ภาษาไทย) สาํหรับนักท่องเที�ยวที�สามารถสื�อสารดว้ยภาษาไทยได ้แบ่งเป็น 4 

ส่วน คือ สถานที�สาํรวจ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้ข้อมูล การรับรู้ ทศันคติ ความตระหนักเกี�ยวกบักฎหมาย และการ

สมัผสัควนับุหรี�มือสอง และพฤติกรรมการสูบบุหรี�ของผูใ้หข้อ้มลู 

3. แบบสอบถามนกัท่องเที�ยว (ภาษาองักฤษ) สาํหรับนกัท่องเที�ยวที�สามารถสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษได ้แบ่งเป็น 

4 ส่วน คือ สถานที�สาํรวจ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูล การรับรู้ ทศันคติ ความตระหนักเกี�ยวกบักฎหมาย และการ

สมัผสัควนับุหรี�มือสอง และพฤติกรรมการสูบบุหรี�ของผูใ้หข้อ้มลู 

4. แบบสอบถามผูป้ระกอบการโรงแรม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สถานที�สาํรวจ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มลู การ

รับรู้เกี�ยวกบักฎหมายปลอดบุหรี�  และสถานการณ์การหา้มสูบบุหรี�ในสถานประกอบการ 

5. แบบสอบถามผูป้ระกอบการร้านอาหาร แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สถานที�สาํรวจ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูล 

การรับรู้เกี�ยวกบักฎหมายปลอดบุหรี�  และสถานการณ์การหา้มสูบบุหรี�ในสถานประกอบการ 

6. แบบสังเกตสถานการณ์การปฏิบติัตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี�  ประกอบดว้ยรายการสังเกต 10 ข้อ คือ ชื�อ

สถานที� ที�ตั� ง ลกัษณะของสถานที� การมีหรือไม่มีระบบปรับอากาศ ส่วนของสถานที�/สถานประกอบการที�สังเกต 

รายละเอียดของป้ายห้ามสูบ รายละเอียดของป้ายพื�นที�เขตสูบบุหรี�  สิ�งของที�เกี�ยวกบัการสูบบุหรี�  การให้ความร่วมมือ

ปฏิบติัตามกฎหมายในที�หา้มสูบ และป้าย/สื�อโครงการรณรงค ์และการโฆษณาบุหรี�  

7. ประเด็นสมัภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที�ทาํงานดา้นการควบคุมยาสูบในจงัหวดัสุโขทยั ประกอบดว้ย 10 ประเด็น 

ตามแนวทาง 5Ps’ (Policy Procedure Provision of Fund Personnel Partnership) ที�องค์การอนามยัโลกใชใ้นการทาํ 

National Tobacco Control Capacity Assessment  

 

เครื�องมือทั�งหมดผา่นการประเมินความตรงเชิงผวิหนา้ (face validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 คน และศึกษานาํร่อง 

(pilot study) กบับุคคลหรือสถานที�ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรศึกษา โดยศึกษานาํร่องที�ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 
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จงัหวดัพิษณุโลก เพื�อตรวจสอบความน่าเชื�อถือ (reliability) ความเป็นปรนัย (objectivity) และความเหมาะสมของ

รูปแบบแบบสอบถามและแบบสังเกต ผูว้ิจยัปรับปรุงแบบสอบถามตามผลการประเมินความตรงและการศึกษานาํร่อง

ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

 

ขั�นตอนการเกบ็ข้อมลู 

ขั�นตอนการเก็บขอ้มลูของการวิจยัมีดงันี�  

1. การสํารวจผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียนโยบายเขตปลอดบุหรี� ในจังหวดัสุโขทัยประเภทประชาชนทั�วไป นักท่องเที�ยว 

ผูป้ระกอบการในสถานประกอบการภาคเอกชน 

1.1 ฝึกอบรมผูเ้ก็บขอ้มลูซึ�งเป็นนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวรและนกัศึกษาวิทยาลยัพลศึกษาสุโขทยั จาํนวน 40 คน 

เพื�อใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องการวิจยั จุดประสงคข์องขอ้คาํถามในแบบสอบถาม และแนวทางการเก็บขอ้มลู 

1.2 ผูเ้ก็บข้อมูลออกเก็บข้อมูลโดยเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญตามสถานที�ที�ได้รับมอบหมายโดยมีผูค้วบคุม 

(supervisor) ดูแล หากตวัอยา่งไม่สามารถอ่านและเขียนตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ผูเ้ก็บขอ้มูลเป็นผูอ้่านขอ้

คาํถามและบนัทึกคาํตอบของตวัอยา่งตามแบบแผนที�ไดรั้บการฝึกอบรม 

2. การสาํรวจผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียนโยบายเขตปลอดบุหรี�ในจงัหวดัสุโขทยัประเภทขา้ราชการ พนกังานของรัฐในสถานที�

ราชการนกัเรียนและนกัศึกษา 

2.1 ติดต่อผูป้ระสานของแต่ละหน่วยงาน 

2.2 ผูว้ิจยัทอดแบบสอบถามโดยนาํแบบสอบถามตามจาํนวนที�กาํหนดไปฝากกบัผูป้ระสานงานหน่วยงานเพื�อ

แจกใหก้บัผูใ้หข้อ้มลูและกลบัมาเก็บแบบสอบถามตามระยะเวลาที�กาํหนด 

3. การสงัเกตสถานการณ์การปฏิบติัตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี�  

3.1 ฝึกอบรมผูเ้ก็บขอ้มลูซึ�งเป็นนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวรและนกัศึกษาวิทยาลยัพลศึกษาสุโขทยั จาํนวน 40 คน 

เพื�อใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องการวิจยั จุดประสงคข์องประเด็นสงัเกต และแนวทางการเก็บขอ้มลู 

3.2 ผูเ้ก็บขอ้มูลออกเก็บขอ้มูลโดยเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงสถานที�ที�ไดรั้บมอบหมาย โดยมีผูค้วบคุม 

(supervisor) ดูแล 

4. การสมัภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที�ทาํงานดา้นการควบคุมยาสูบในจงัหวดัสุโขทยั 

4.1 ติดต่อผูใ้หข้อ้มูล แจง้วตัถุประสงค์และวิธีดาํเนินงานวิจยั ขอคาํยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่

ขดัขอ้ง นดัหมายวนั เวลา และสถานที�สมัภาษณ์ 



81 

4.2 ผูว้ิจยั 2 คนสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูตามประเด็นสมัภาษณ์ โดยผูว้ิจยัคนที� 1 ทาํหนา้ที�ดาํเนินการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยั

คนที� 2 ดูแลการบนัทึกเสียง บนัทึกประเด็นสาํคญัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ควบคุมประเด็นและเวลาสมัภาษณ์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมลูวจิยั 

1. ขอ้มลูเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา นาํเสนอขอ้มูลดว้ยค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ค่ามธัยฐาน ค่าช่วงระหว่างควอไทล ์และ/หรือร้อยละ ตามลกัษณะขอ้มลู 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื�อหา สกัดสาร (theme) สาํคญัตามแนวทาง 5Ps’ (Policy 

Procedure Provision of Fund Personnel Partnership) ที�องค์การอนามยัโลกใชใ้นการทาํ National Tobacco Control 

Capacity Assessment 
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ภาคผนวก ข. แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

แบบสํารวจ 

โครงการ “สถานการณ์และความคดิเห็นของ 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับนโยบายเขตปลอดบหุรี�: 

กรณีจังหวดัสโุขทัย” 

(แบบ S-01 สําหรับประชาชนทั�วไป) 
 

 

 

 

 

วนัที�เก็บขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ชื�อผูเ้ก็บขอ้มูล .................................................. รหัสประจําตวั .......................... 

เวลาเริ�มสมัภาษณ ์............................... น. 

เวลาเสร็จสิ�นการสมัภาษณ ์..................... น. 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบโดย ....................................................... 

(ลงนามผูค้วบคมุภาคสนาม) 

Code: S-01- 

คําถามคดักรอง: ผูต้อบตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี� 
จงึดําเนนิการเก็บขอ้มูลในหนา้ถัดไป 
 เป็นคนสโุขทัย (มภีมูลิําเนาในจังหวดัสโุขทัย) 
หรอื 
 อาศยัอยู่ในจังหวดัสโุขทยัมาไม่ตํ�ากวา่ 3 เดอืน 
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แบบสาํรวจสาํหรบัประชาชนท ั�วไป 

สว่นที� 1 สถานที�สมัภาษณ์ 

1.1 ชื�อสถานที�ที�ทําการสมัภาษณ ์......................................................................................... 

1.2 ที�ตั �ง 
01 ตําบลเมอืงเกา่ 02 เทศบาลเมอืงสโุขทัยธาน ี

1.3 ประเภทของสิ�งแวดลอ้ม 

01 หา้งสรรพสนิค ้�า 06 รา้นขายของที�ระลกึ/รา้นคา้/รา้นสะดวกซื�อ 
02 สถานีขนสง่ 07 ธนาคาร 

03 ป้ายรถ/ท่ารถ 08 รา้นยา 
04 ตลาดสด/ตลาดนัด 09 คลนิกิแพทย/์คลนิกิทันตกรรม 

05 วดั/ศาสนสถาน 10 อื�นๆ (ระบุ) ....................................... 

1.4 ระบบปรับอากาศ (แอร)์ 

01 มทีุกสว่น   

02 มเีฉพาะบางสว่น   
03 ไมม่ ี   

สว่นที� 2 ขอ้มูลสว่นบคุคลของผูใ้หส้มัภาษณ ์

2.1 เพศ 

01 ชาย 02 หญงิ 

2.2 อายุ ............... (จํานวนเต็ม) ปี 

2.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

01 ตํ�ากวา่ระดบัประถมศกึษา 05 ปรญิญาตร ี
02 ประถมศกึษา 06 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
03 มัธยมศกึษา 07 อื�นๆ (ระบุ) ....................................... 

04 อาชวีศกึษา/อนุปรญิญา   

2.4 อาชพี 

01 ขา้ราชการ/พนักงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิ 06 อยู่ระหวา่งเปลี�ยนงาน/วา่งงาน 
02 พนักงาน/ลกูจา้งในองคก์รเอกชน 07 เกษียณอายุ 
03 เกษตรกรรม 08 แม่บา้น 

04 คา้ขาย/อาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ 09 อื�นๆ (ระบุ) .......................... 
05 กําลงัศกึษา   

2.5 รายไดเ้ฉลี�ยตอ่เดอืนในชว่ง 1 ปีที�ผ่านมา (เฉพาะของผูใ้หส้มัภาษณ)์ 

01 ตํ�ากวา่ 5,000 บาท 05 20,001-25,000 บาท 
02 5,001-10,000 บาท 06 25,001-30,000 บาท 

03 10,001-15,000 บาท 07 30,001-35,000 บาท 
04 15,001-20,000 บาท 08 มากกวา่ 35,000 บาท 

2.6 วตัถุประสงคข์องการมายังสถานที�ที�ทําการสมัภาษณ ์

01 ทํางาน 03 เที�ยวชม/พักผ่อนหย่อนใจ 
02 ตดิตอ่ราชการ/ธุรกจิ/ซื�อสนิคา้ 04 อื�นๆ (ระบุ) ....................................... 



84 

สว่นที� 3 การรบัรู ้ทศันคต ิความตระหนกัเกี�ยวกบักฎหมาย และการสมัผสัควนับหุร ี�มอืสอง 

3.1 ตอ่ไปนี� ผม/หนู จะอา่นรายชื�อสถานที�ให ้พี�/ลงุ/ป้า ฟัง ขอให ้พี�/ลงุ/ป้า บอกวา่ มกีฎหมายหา้มสูบบหุร ี�ใน
สถานที�ตอ่ไปนี�หรอืไม ่

ก. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน โรงเรยีน/สถานศกึษา หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ข. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน โรงพยาบาล หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ค. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี� ภายในอาคารสถานที�ราชการ เชน่ 
โรงพัก ศาลากลางจังหวดั ที�วา่การอําเภอ หรอืไม ่

 ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ง. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี� ภายในอาคารสถานที�ทาํงานของ
ภาคเอกชน เชน่ บรษัิทตา่งๆ ที�ตดิแอร ์หรอืไม ่

 ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

จ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส ์หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ฉ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน รา้นอาหารที�มแีอร ์หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ช. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน รา้นอาหารที�ไมม่แีอร ์หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ซ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน สถานที�สาธารณะใดๆ ที�มแีอร ์เชน่ 
หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์หรอืไม ่

 ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ฌ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน ยานพาหนะขนสง่มวลชน เชน่ รถเมล ์
รถไฟ หรอืไม ่

 ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ญ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อโุบสถ 
ศาลาการเปรยีญ โบสถ ์หรอืไม ่

 ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ฎ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน ภายนอกอาคารศาสนสถาน เชน่ ลานวดั 
หรอืไม ่

 ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ฏ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน สวนสาธารณะ หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ฐ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน อทุยานประวตัศิาสตร ์หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้

ฑ. มกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ใน สถานีขนสง่ ป้ายรถ สนามบนิ สถานีรถไฟ 
หรอืไม ่

 ม ี  ไม่ม ี  ไม่รู ้
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3.2 ในชว่ง 1 สปัดาหท์ ี�ผา่นมา พี�/ลงุ/ป้า เคยไปสถานที�เหลา่นี�หรอืไม่ หากเคยไป พี�/ลงุ/ป้า เคยเห็นคนอื�นสบู
บุหรี� หรอืไดร้ับควนับหุร ี�มอืสองในสถานที�เหลา่นี�บา้งหรอืไม ่

นยิามศพัท:์ ควนับุหรี�มอืสอง หมายถงึ ควนับุหรี�ที�เกดิจากการสบูของผูอ้ื�น ลอยอยู่ในอากาศ 

หมายเหต:ุ ไมร่วมถงึพฤตกิรรมของผูต้อบ (หากเป็นผูสู้บบหุร ี�) 

ก. โรงเรยีน/สถานศกึษา  ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ข. โรงพยาบาล   ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ค. ภายในอาคารสถานที�ราชการ เชน่ 
โรงพัก ศาลากลางจังหวดั ที�วา่การ
อําเภอ 

 ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ง. ภายในอาคารสถานที�ทํางานของ
ภาคเอกชน เชน่ บรษัิทตา่งๆ ที�ตดิ
แอร ์

 ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

จ. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส ์  ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ฉ. รา้นอาหารที�มแีอร ์  ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
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บุหรี�มอืสอง 
 

ช. รา้นอาหารที�ไมม่แีอร ์  ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ซ. สถานที�สาธารณะใดๆ ที�มแีอร ์เชน่ 
หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์

 ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ฌ. ยานพาหนะขนสง่มวลชน เชน่ 
รถเมล ์รถไฟ 

 ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ญ. ภายในอาคารศาสนสถาน เชน่ 
อโุบสถ ศาลาการเปรยีญ โบสถ ์ 

 ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ฎ. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เชน่ 
ลานวดั 

 ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ฏ. สวนสาธารณะ  ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 
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ฐ. อทุยานประวตัศิาสตร ์  ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

ฑ. สถานีขนสง่ ป้ายรถ สนามบนิ สถานี
รถไฟ  

 ไมไ่ดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสบู 

 ไม่เห็นคนสบู 

 ไดร้ับควนับุหรี�
มอืสอง 

 ไมไ่ดร้ับควนั
บุหรี�มอืสอง 

 

3.3 ในชว่ง 12 เดอืนที�ผา่นมา พี�/ลงุ/ป้า ไดร้ับควนับุหรี�มอืสองเฉพาะในที�สาธารณะบ่อยเพยีงใด 

01 ทุกวนั 03 นอ้ยกวา่ 3 วนัตอ่สปัดาห ์

02 มากกวา่ 3 วนัตอ่สปัดาหแ์ตไ่ม่ถงึกบัทุกวนั   

3.4 โดยเฉลี�ย ในชว่ง 12 เดอืนที�ผา่นมา ท่านไดร้ับควนับุหรี�มอืสองเฉพาะในที�สาธารณะตอ่วนันานเท่าใด 

01 มากกวา่ 30 นาทตีอ่วนั 03 นอ้ยกวา่ 30 นาทตีอ่วนั 

3.5 เมื�อเทยีบกบัหนึ�งปีที�แลว้ ท่านไดร้ับควนับุหรี�มอืสองในที�สาธารณะเป็นอย่างไร 

01 ลดลงกวา่เมื�อหนึ�งปีที�แลว้ 
ประมาณ ... เปอรเ์ซนต ์

03 เพิ�มขึ�นกวา่เมื�อหนึ�งปีที�แลว้ 
ประมาณ ... เปอรเ์ซนต ์

02 เท่ากบัเมื�อ 1 ปีที�แลว้   

3.6 กรุณาแสดงความคดิเห็นตอ่ขอ้ความตอ่ไปนี� วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืไม่แน่ใจ 

ก. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า ควันบุหรี�จากการสูบของคนอื�น
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของ พี�/ลงุ/ป้า 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ข. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า รา้นอาหารปลอดบุหรี�เท่านั�นที�
เหมาะสําหรับการพาคนที� พี�/ลุง/ป้า รักและ
ห่วงใยไปรับประทานอาหาร 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ค. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า ในปัจจุบัน ผูสู้บบุหรี�ปฏบิัตติาม
กฎหมายหา้มสูบบุหรี� ในที�ส าธารณะอย่ าง
เคร่งครัด 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ง. พี�/ลุง/ป้า คิดว่า หน่วยงานของรัฐมีหนา้ที�
คุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี�จากควันบุหรี�มือ
สอง 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

จ. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า ผูไ้ม่สูบบุหรี�มีสทิธใินการไดร้ับ
อากาศบรสิทุธิ�ในที�สาธารณะ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 
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3.7 ตอ่ไปนี� หนู/ผม จะอา่นขอ้ความให ้พี�/ลงุ/ป้า ฟัง กรุณาแสดงความคดิเห็นวา่ สนับสนุนหรอืไม่สนับสนุนขอ้ความ
ดงักลา่ว 

ก. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในที�สาธารณะ  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ข. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในรา้นอาหารและรา้นกาแฟ  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ค. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในบาร ์ผับ และคาราโอเกะ  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ง. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในสถานที�ท่องเที�ยว  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

จ. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในโรงแรม บา้นพัก และ
เกสตเ์ฮา้ส ์

 สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ฉ. พี�/ลุง/ป้า สนับสนุน การหา้มสูบบุหรี�ในบรเิวณตลาดกลางคนื
และตลาดโตรุ้่ง 

 สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ช. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในโบราณสถาน  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

3.8 กรุณาตอบคําถามเกี�ยวกบักจิกรรมรณรงคง์ดสบูบุหรี�ตอ่ไปนี�ตามความเป็นจรงิ 

ก. พี�/ลงุ/ป้า เคยไดย้นิเกี�ยวกบักจิกรรมรณรงคง์ดสบูบุหรี�บา้งหรอืไม่  เคย  ไม่เคย 

ข. พี�/ลงุ/ป้า เคยเขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคง์ดสบูบุหรี�บา้งหรอืไม่  เคย  ไม่เคย 

 

สว่นที� 4 พฤตกิรรมการสูบบหุร ี�ของผูใ้หส้มัภาษณ ์

4.1 ปัจจุบัน พี�/ลงุ/ป้า สบูบุหรี�หรอืไม ่

01 ไม่เคยสบู (จบการสมัภาษณ)์ 03 เคยสบูแตเ่ลกิไดแ้ลว้นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 6 
เดอืน (จบการสมัภาษณ)์ 

02 เคยสบูแตเ่ลกิไดแ้ลว้มากกว่า 6 
เดอืน (จบการสมัภาษณ)์ 

04  สบูอยู่ (ทําขอ้ตอ่ไป) 

4.2 ประเภทของบหุรี�ที�สบู คอื ... 

01 บุหรี�โรงงาน 03 อื�นๆ (ระบุ) ........................................ 
02 บุหรี�มวนเอง/บุหรี�ใบจาก)   

4.3 จํานวนบุหรี�ที�สบูตอ่วนัประมาณ .................. มวน 

4.4 เมื�อหนึ�งปีที�แลว้ พี�/ลงุ/ป้า มแีผนจะเลกิสบูบุหรี�หรอืไม ่

01 ไมม่คีวามคดิที�จะเลกิสบูบุหรี� 04 ลงมอืบางอย่างเพื�อเลกิสบูบุหรี�แลว้ ไดแ้ก ่
(ระบ)ุ .............................................. 

02 คดิจะเลกิสบูบุหรี� แตย่ังไมม่ี
แผนการเลกิแน่นอน 

05  เลกิสบูบุหรี�ไดแ้ลว้ ....... เดอืน แตก่ลบัมา
สบูอกี เพราะ ...................................... 

03 ตดัสนิใจเลกิสบูบุหรี� และมี
แผนการเลกิแน่นอน 

06 จําไมไ่ด ้

4.5 ณ เวลานี� พี�/ลงุ/ป้า มแีผนจะเลกิสบูบุหรี�หรอืไม ่
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01 ไมม่คีวามคดิที�จะเลกิสบูบุหรี� 03 ตดัสนิใจเลกิสบูบุหรี� และมแีผนการเลกิ
แน่นอน 

02 คดิจะเลกิสบูบุหรี� แตย่ังไมม่ี
แผนการเลกิแน่นอน 

04  ลงมอืบางอย่างเพื�อเลกิสบูบุหรี�แลว้ ไดแ้ก ่
(ระบ)ุ .............................................. 

4.6 (หากคําตอบขอ้ 4.4 ตา่งจาก 4.5) พี�/ลงุ/ป้า คดิวา่อะไรเป็นสาเหตขุองการเปลี�ยนแปลงนั�น (ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 

01 โครงการ “สโุขทัย: เมอืงมรดก
โลกปลอดบุหรี�” 

04 เป็นความตั �งใจของ พี�/ลงุ/ป้า เอง 

02 ครอบครัวแนะนํา และ/หรอื ขอรอ้ง 05  บุคลากรทางการแพทยแ์นะนํา และ/หรอื 
สั�ง 

03 มปัีญหาสขุภาพ  06 อื�นๆ (ระบุ) ........................................ 

4.7 กอ่นสูบบหุร ี�ในที�สาธารณะ พี�/ลงุ/ป้า สงัเกตวา่ มป้ีายหา้มสบูบหุรี�หรอืไม ่

01 สงัเกตทุกครั �ง 03 ไม่คอ่ยไดส้งัเกต 
02 สงัเกตเป็นสว่นใหญ่ 04  ไม่เคยสงัเกตเลย 

4.8 เมื�อพบเห็นป้ายหา้มสบูบุหรี�ในที�สาธารณะ พี�/ลงุ/ป้า... 

01 ไม่สบูบุหรี�แน่นอน 03 สบูบุหรี� 
02 ไม่สบูหากไมจํ่าเป็นจรงิๆ   

4.9 ขอ้ใดอธบิายนโยบายเกี�ยวกบัการสบูบุหรี�ในที�ทํางานของ พี�/ลงุ/ป้า ไดด้ทีี�สดุ 

01 อนุญาตใหส้บูบุหรี�ไดทุ้กสถานที� 03 ไม่อนุญาตใหส้บูบุหรี�ในอาคารทุกพื�นที� 
02 อนุญาตใหส้บูบุหรี�ในอาคารได ้

เฉพาะบางพื�นที� 
04  ไม่ทราบ 

4.10 ในชว่ง 6 เดอืนที�ผ่านมา พี�/ลงุ/ป้า สบูบุหรี�ในอาคารที�ทํางานบา้งหรอืไม ่

01 สบู 02 ไม่สบู 

4.11 ขอ้ใดอธบิายการสบูบุหรี�ในบา้นของ พี�/ลุง/ป้า ไดด้ทีี�สดุ 

01 ไม่สามารถสบูบหุรี�ในตวับา้นไดเ้ลย 03 ไมม่กีฎขอ้หา้มใดๆ 

02 สามารถสบูบุหรี�ในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพื�นที�   

4.12 ตอ่ไปนี� ผม/หนู จะอา่นขอ้ความให ้พี�/ลงุ/ป้า ฟัง กรุณาแสดงความคดิเห็นวา่ พี�/ลงุ/ป้า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรอืไม่แน่ใจ 

ก. การสบูบุหรี�เป็นเรื�องปกตทิี�คนในสงัคมยอมรับ  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ข. สังคมมีความตื�นตัวเรื�องพิษภัยของการสูบบุหรี�
มากขึ�น 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ค. คนใกลช้ดิเห็นดว้ยกบัการที� พี�/ลงุ/ป้า สบูบุหรี�  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ง. บุคลากรสขุภาพ (เชน่ แพทย ์พยาบาล เภสชักร) 
ที� พี�/ลงุ/ป้า ไดพ้บ เตอืน พี�/ลงุ/ป้า ใหเ้ลกิสบู
บุหรี� 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

จ. สื�อต่างๆ (ภาพยนตร ์ละคร ฯลฯ) สนบัสนุนการ
สบูบุหรี� 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 
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ฉ. คนใกลช้ดิของ พี�/ลงุ/ป้า จะดใีจมากหาก พี�/ลุง/
ป้า เลกิสบูบุหรี� 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ช. การสูบบุหรี�ในที�สาธารณะเป็นที�รังเกียจของคน
อื�น 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

     

 

ขอขอบคุณในความรว่มมอืของพี�/ลุง/ป้า 
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แบบสํารวจ 

โครงการ “สถานการณ์และความคดิเห็นของ 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับนโยบายเขตปลอดบหุรี�: 

กรณีจังหวดัสโุขทัย” 

(แบบ S-02T สําหรับนักทอ่งเที�ยวไทย) 
 

 

 

 

 

วนัที�เก็บขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ชื�อผูเ้ก็บขอ้มูล .................................................. รหัสประจําตวั .......................... 

เวลาเริ�มสมัภาษณ ์............................... น. 

เวลาเสร็จสิ�นการสมัภาษณ ์..................... น. 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบโดย ....................................................... 

(ลงนามผูค้วบคมุภาคสนาม) 

Code: S-02T- 

คําถามคดักรอง: ผูต้อบตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี� 
จงึดําเนนิการเก็บขอ้มูลในหนา้ถัดไป 
 เป็นคนไทย และ 
 ไม่ใชค่นสโุขทัย หรอื อาศยัอยู่ในจังหวดัสโุขทยั
นอ้ยกวา่ 3 เดอืน และ 
 มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเที�ยว 
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แบบสาํรวจสําหรบันกัทอ่งเที�ยว (ไทย) 

 

สว่นที� 1 สถานที�สมัภาษณ์ 

1.1 ชื�อสถานที�ที�ทําการสมัภาษณ ์.......................................................................................... 

1.2 ที�ตั �ง 

01 ตําบลเมอืงเกา่ 02 เทศบาลเมอืงสโุขทัยธาน ี

1.3 ประเภทของสิ�งแวดลอ้ม 

01 โรงแรม 03 อื�นๆ (ระบุ) ........................................ 

02 อทุยานประวตัศิาสตร ์   

1.4 ระบบปรับอากาศ (แอร)์ 

01 มทีุกสว่น   
02 มเีฉพาะบางสว่น   
03 ไมม่ ี   

 

สว่นที� 2 ขอ้มูลสว่นบคุคลของผูใ้หส้มัภาษณ ์

2.1 เพศ 

01 ชาย 02 หญงิ 

2.2 อายุ ............... (จํานวนเต็ม) ปี 

2.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

01 ตํ�ากวา่ระดบัประถมศกึษา 05 ปรญิญาตร ี
02 ประถมศกึษา 06 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

03 มัธยมศกึษา 07 อื�นๆ (ระบุ) ....................................... 
04 อาชวีศกึษา/อนุปรญิญา   

2.4 อาชพี 

01 ขา้ราชการ/พนักงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิ 06 อยู่ระหวา่งเปลี�ยนงาน/วา่งงาน 
02 พนักงาน/ลกูจา้งในองคก์รเอกชน 07 เกษียณอายุ 

03 เกษตรกรรม 08 แม่บา้น 
04 คา้ขาย/อาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ 09 อื�นๆ (ระบุ) .......................... 

05 กําลงัศกึษา   

2.5 รายไดเ้ฉลี�ยตอ่เดอืนในชว่ง 1 ปีที�ผ่านมา (เฉพาะของผูใ้หส้มัภาษณ)์ 

01 ตํ�ากวา่ 5,000 บาท 05 20,001-25,000 บาท 

02 5,001-10,000 บาท 06 25,001-30,000 บาท 
03 10,001-15,000 บาท 07 30,001-35,000 บาท 

04 15,001-20,000 บาท 08 มากกวา่ 35,000 บาท 
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สว่นที� 3 การรบัรู ้ทศันคต ิความตระหนกัเกี�ยวกบักฎหมาย และการสมัผสัควนับหุร ี�มอืสอง 

นยิามศพัท:์ ควนับุหรี�มอืสอง หมายถงึ ควนับุหรี�ที�เกดิจากการสบูของผูอ้ื�น ลอยอยู่ในอากาศ 

3.1 เท่าที� พี�/ลงุ/ป้า ทราบ ประเทศไทยมกีฎหมายหา้มสบูบุหรี�ในสถานที�บางแห่งหรอืไม ่

01 ม ี 02 ไมม่ ี

3.2 ตอ่ไปนี� หนู/ผม จะอา่นขอ้ความให ้พี�/ลงุ/ป้า ฟัง กรุณาแสดงความคดิเห็นวา่ สนับสนุนหรอืไม่สนับสนุนขอ้ความ
ดงักลา่ว 

ก. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในที�สาธารณะ  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ข. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในรา้นอาหารและรา้นกาแฟ  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ค. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในบาร ์ผับ และคาราโอเกะ  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ง. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในสถานที�ท่องเที�ยว  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

จ. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในโรงแรม บา้นพัก และ
เกสตเ์ฮา้ส ์

 สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ฉ. พี�/ลุง/ป้า สนับสนุน การหา้มสูบบุหรี�ในบรเิวณตลาดกลางคนื
และตลาดโตรุ้่ง 

 สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 

ช. พี�/ลงุ/ป้า สนับสนุน การหา้มสบูบุหรี�ในโบราณสถาน  สนับสนุน  ไม่สนับสนุน 
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3.3 กรุณาแสดงความคดิเห็นตอ่ขอ้ความตอ่ไปนี� วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืไม่แน่ใจ 

ก. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า ควันบุหรี�จากการสูบของคนอื�น
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของ พี�/ลงุ/ป้า 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ข. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า รา้นอาหารปลอดบุหรี�เท่านั�นที�
เหมาะสําหรับการพาคนที� พี�/ลุง/ป้า รักและ
ห่วงใยไปรับประทานอาหาร 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ค. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า ในปัจจุบัน ผูสู้บบุหรี�ปฏบิัตติาม
กฎหมายหา้มสูบบุหรี� ในที�ส าธารณะอย่ าง
เคร่งครัด 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ง. พี�/ลุง/ป้า คิดว่า หน่วยงานของรัฐมีหนา้ที�
คุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี�จากควันบุหรี�มือ
สอง 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

จ. พี�/ลุง/ป้า คดิว่า ผูไ้ม่สูบบุหรี�มีสทิธใินการไดร้ับ
อากาศบรสิทุธิ�ในที�สาธารณะ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

 

สว่นที� 4 พฤตกิรรมการสูบบหุร ี�ของผูใ้หส้มัภาษณ ์

4.1 ปัจจุบัน พี�/ลงุ/ป้า สบูบุหรี�หรอืไม ่

01 ไม่เคยสบู (จบการสมัภาษณ)์ 03 เคยสบูแตเ่ลกิไดแ้ลว้นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 6 
เดอืน (จบการสมัภาษณ)์ 

02 เคยสบูแตเ่ลกิไดแ้ลว้มากกว่า 6 
เดอืน (จบการสมัภาษณ)์ 

04  สบูอยู่ (ทําขอ้ตอ่ไป) 

4.2 ประเภทของบหุรี�ที�สบู คอื ... 

01 บุหรี�โรงงาน 03 อื�นๆ (ระบุ) ........................................ 

02 บุหรี�มวนเอง/บุหรี�ใบจาก)   

4.3 จํานวนบุหรี�ที�สบูตอ่วนัประมาณ .................. มวน 

4.4 พี�/ลงุ/ป้า มแีผนที�จะเลกิสบูบุหรี� … 

01 ภายในเดอืนนี� 03 ในอนาคต แตไ่ม่ใชใ่นอกี 6 เดอืนขา้งหนา้ 
02 ภายใน 6 เดอืนขา้งหนา้ 04  ไมม่แีผนที�จะเลกิสบู 

4.5 กอ่นสูบบหุร ี�ในที�สาธารณะ พี�/ลงุ/ป้า สงัเกตวา่ มป้ีายหา้มสบูบหุรี�หรอืไม ่

01 สงัเกตทุกครั �ง 03 ไม่คอ่ยไดส้งัเกต 

02 สงัเกตเป็นสว่นใหญ่ 04  ไม่เคยสงัเกตเลย 

4.6 เมื�อพบเห็นป้ายหา้มสบูบุหรี�ในที�สาธารณะ พี�/ลงุ/ป้า... 

01 ไม่สบูบุหรี�แน่นอน 03 สบูบุหรี� 

02 ไม่สบูหากไมจํ่าเป็นจรงิๆ   
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4.7 ขอ้ใดอธบิายนโยบายเกี�ยวกบัการสบูบุหรี�ในที�ทํางานของ พี�/ลงุ/ป้า ไดด้ทีี�สดุ 

01 อนุญาตใหส้บูบุหรี�ไดทุ้กสถานที� 03 ไม่อนุญาตใหส้บูบุหรี�ในอาคารทุกพื�นที� 

02 อนุญาตใหส้บูบุหรี�ในอาคารได ้
เฉพาะบางพื�นที� 

04  ไม่ทราบ 

4.8 ในชว่ง 6 เดอืนที�ผ่านมา พี�/ลงุ/ป้า สบูบุหรี�ในอาคารที�ทํางานบา้งหรอืไม ่

01 สบู 02 ไม่สบู 

4.9 ขอ้ใดอธบิายการสบูบุหรี�ในบา้นของ พี�/ลุง/ป้า ไดด้ทีี�สดุ 

01 ไม่สามารถสบูบหุรี�ในตวับา้นไดเ้ลย 03 ไมม่กีฎขอ้หา้มใดๆ 
02 สามารถสบูบุหรี�ในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพื�นที�   

4.9 ตอ่ไปนี� ผม/หนู จะอา่นขอ้ความให ้พี�/ลงุ/ป้า ฟัง กรุณาแสดงความคดิเห็นวา่ พี�/ลงุ/ป้า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรอืไม่แน่ใจ 

ก. การสบูบุหรี�เป็นเรื�องปกตทิี�คนในสงัคมยอมรับ  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ข. สังคมมีความตื�นตัวเรื�องพิษภัยของการสูบบุหรี�
มากขึ�น 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ค. คนใกลช้ดิเห็นดว้ยกบัการที� พี�/ลงุ/ป้า สบูบุหรี�  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ง. บุคลากรสขุภาพ (เชน่ แพทย ์พยาบาล เภสชักร) 
ที� พี�/ลงุ/ป้า ไดพ้บ เห็นดว้ยกบัการที� พี�/ลงุ/ป้า 
สบูบุหรี� 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

จ. สื�อต่างๆ (ภาพยนตร ์ละคร ฯลฯ) สนบัสนุนการ
สบูบุหรี� 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ฉ. คนใกลช้ดิของ พี�/ลงุ/ป้า จะดใีจมากหาก พี�/ลุง/
ป้า เลกิสบูบุหรี� 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ช. การสูบบุหรี�ในที�สาธารณะเป็นที�รังเกียจของคน
อื�น 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

ซ. สื�อตา่งๆ เอนเอยีงไปในทศิทางที�ต่อตา้นการสูบ
บุหรี� 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ 

 

ขอขอบคุณในความรว่มมอืของพี�/ลุง/ป้า 
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แบบสํารวจ 

โครงการ “สถานการณ์และความคดิเห็นของ 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับนโยบายเขตปลอดบหุรี�: 

กรณีจังหวดัสโุขทัย” 

Survey 

“Smoking Situation and Stakeholders’ Opinions 
on Smoke-Free Zones: the Case of Sukhothai 

Province” 

(แบบ S-02E สําหรับนักทอ่งเที�ยวตา่งชาต)ิ 
 

วนัที�เก็บขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ชื�อผูเ้ก็บขอ้มูล .................................................. รหัสประจําตวั .......................... 

เวลาเริ�มสมัภาษณ ์............................... น. 

เวลาเสร็จสิ�นการสมัภาษณ ์..................... น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบโดย ....................................................... 

(ลงนามผูค้วบคมุภาคสนาม) 

Code: S-02E- 

คําถามคดักรอง: ผูต้อบตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี� 
จงึดําเนนิการเก็บขอ้มูลในหนา้ถัดไป 
 ไมใ่ชค่นไทย และ 
 อาศยัอยู่ในจังหวดัสโุขทยันอ้ยกวา่ 3 เดอืน และ 
 มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาท่องเที�ยว 
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แบบสาํรวจสําหรบันกัทอ่งเที�ยวตา่งชาต ิ

 

สว่นที� 1 สถานที�สมัภาษณ์ (Interview location) 

1.1 ชื�อสถานที�ที�ทําการสมัภาษณ ์.......................................................................................... 

1.2 ที�ตั �ง 

01 ตําบลเมอืงเกา่ 02 เทศบาลเมอืงสโุขทัยธาน ี

1.3 ประเภทของสิ�งแวดลอ้ม 

01 โรงแรม 03 อื�นๆ (ระบุ) ........................................ 

02 อทุยานประวตัศิาสตร ์   

1.4 ระบบปรับอากาศ (แอร)์ 

01 มทีุกสว่น   
02 มเีฉพาะบางสว่น   
03 ไมม่ ี   

 

สว่นที� 2 ขอ้มูลสว่นบคุคลของผูใ้หส้มัภาษณ ์(Demographic information of the respondent) 

2.1 Gender 

01 Male 02 Female 

2.2 How old are you? ............... years old. 

2.3 Highest educational level earned (please select one response only) 

01 Less than grade 6 (Less than 
elementary school) 

05 Bachelor degree 

02 Grade 6 (Elementary school) 06 Higher than bachelor degree 
03 High school (Secondary school) 07 Others (specify).......................... 

04 Vocational school   

2.4 Occupation (please select one response only) 

01 Government employee 06 Unemployed 

02 Employee in private sector 07 Retired 
03 Agriculture 08 Housewife/househusband 

04 Commerce/self-employed/freelance 09 อื�นๆ (ระบุ) .......................... 
05 Student   

2.5 Average monthly income considering the past 12 months ................ (specify currency) 
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สว่นที� 3 การรบัรู ้ ทศันคต ิ ความตระหนกัเกี�ยวกบักฎหมาย และการสมัผสัควนับหุร ี�มอืสอง (Perception, 
attitudes and awareness about smoking law, and exposure to secondhand smoke) 

Definition: Secondhand smoke (also called environmental tobacco smoke) is the 
combination of side-stream smoke (the smoke given off by the burning end of a 
tobacco product) and mainstream smoke (the smoke exhaled by the smoker). 

3.1 In your country, is there any law or regulation regarding smoking in public places? 

01 Yes 02 No 03 Not sure 

3.2 According to your knowledge, is there any law or regulations prohibiting smoking in certain places 
in Thailand? 

01 Yes 02 No 

3.3 Do you approve or disapprove of the following statements regarding the Sukhothai Province you 
are visiting now? Please mark () in appropriate boxes. 

Statement You ... 

Approve Neither 
approve 

nor 
disapprove 

Disapprove 

1. Sukhothai should prohibit smoking in all public 
places. 

   

2. Sukhothai should prohibit smoking in all 
restaurants and coffee shops. 

   

3. Sukhothai should prohibit smoking in all bars, 
pubs and karaoke. 

   

4. Sukhothai should prohibit smoking in all tourist 
attractions. 

   

5. Sukhothai should prohibit smoking in all hotels 
and guesthouses. 

   

6. Sukhothai should prohibit smoking in all night 
bazaars and markets. 

   

7. Sukhothai should prohibit smoking inside all 
buildings. 

   

8. Sukhothai should prohibit smoking in all ancient 
remains. 
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Statement You ... 

Approve Neither 
approve 

nor 
disapprove 

Disapprove 

9. Sukhothai should provide smoking cubicles in 
public places. 

   

10. Sukhothai should identify separate sections for 
smoking and non-smoking areas in restaurants, 
coffee shops, bars, pubs, karaokes, hotels and 
guest houses. 

   

3.4 What is your opinion about the following statements? Please mark () in appropriate boxes. 

Statement Your opinion 

Agree Not sure Disagree 

1. Smoke from other people’s smoking (second-
hand or passive smoking) is harmful to my health. 

   

2. There should be some smoking zones in every 
place where smoking is prohibited. 

   

3. Only smoke-free restaurants are suitable for my 
family or the ones I love. 

   

4. Nowadays, smokers always strictly comply with 
smoking laws in public. 

   

5. It is the government’s responsibility to protect 
non-smokers’ health from second-hand smoking. 

   

6. It is non-smokers’ right to clean air in public 
places. 
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สว่นที� 4 พฤตกิรรมการสูบบหุร ี�ของผูใ้หส้มัภาษณ ์(Respondent’s smoking behavior) 

4.1 Do you currently smoke? Please mark () in the appropriate box. 

01 I never smoke. (End the 
interview) 

03 I used to smoke, but quit for less than 
or equal to six months. (End the 
interview) 

02 I used to smoke, but quit for 
more than six months. (End 
the interview) 

04  I currently smoke. (Continue to next 
question) 

4.2 What is the type of smoke you prefer? 

01 Commercial cigarettes 03 Other (spcify) ……………………………… 

02 Self-made cigarettes   

4.3 Number of cigarette smoked per day .................. 

4.3 Do you have any intention to quit smoking? 

01 Yes (Go to question 4.3.1) 

02 No (Proceed to question 4.4) 

4.3.1 Which of the following best describes your plan to quit smoking? 

01 I plan to quit within this 
month. 

03 I plan to quit. But not within the next 
six months. 

02 I plan to quit in the next six 
months. 

  

4.4 Before lighting up your smoke, do you look around for any non-smoking sign? Please mark () in 
the appropriate box. 

01 Every time 03 Sometimes 
02 Most of the time 04  Never 

4.5 When noticing a non-smoking sign in public, you... Please mark () in the appropriate box. 

01 definitely won’t smoke. 03 smoke. 
02 try not to smoke if not necessary.   

4.6 Please indicate your opinion on the following statements by marking () in appropriate boxes. 

Statement Your opinion 

Agree Not sure Disagree 

1. Smoking is a normal behavior that is socially acceptable.    

2. Nowadays, people are more aware of dangers from 
smoking than before. 
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Statement Your opinion 

Agree Not sure Disagree 

3. Those who are close to me approve or accept my 
smoking. 

   

4. Health care professionals that I have met approve or 
accept my smoking. 

   

5. Media encourage smoking.    

6. Those who are close to me would be very glad if I quit 
smoking. 

   

7. Smoking in public is repugnant to people.    

8. Media tend to be anti-smoking.    

 

Thank you for your cooperation. 
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แบบสํารวจ 

โครงการ “สถานการณ์และความคดิเห็นของ 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับนโยบายเขตปลอดบหุรี�: 

กรณีจังหวดัสโุขทัย” 

(แบบ S-03 สําหรับผูป้ระกอบการรา้นอาหาร) 
 

 

 

 

 

วนัที�เก็บขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ชื�อผูเ้ก็บขอ้มูล .................................................. รหัสประจําตวั .......................... 

เวลาเริ�มสมัภาษณ ์............................... น. 

เวลาเสร็จสิ�นการสมัภาษณ ์..................... น. 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบโดย ....................................................... 

(ลงนามผูค้วบคมุภาคสนาม) 

Code: S-03- 

คําถามคดักรอง: ผูต้อบตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี� 
จงึดําเนนิการเก็บขอ้มูลในหนา้ถัดไป 
 เป็นเจา้ของกจิการ หรอื 
 เป็นผูจ้ัดการ หรอื 
 เป็นผูช้ว่ยผูจ้ัดการ 
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แบบสํารวจสําหรบัผูป้ระกอบการรา้นอาหาร บาร ์ผบั คาราโอเกะ 

 

สว่นที� 1 สถานที�สมัภาษณ์ 

1.1 ชื�อรา้นอาหาร บาร ์ผับ คาราโอเกะ ................................................................................... 

1.2 ที�ตั �ง 

01 ตําบลเมอืงเกา่ 02 เทศบาลเมอืงสโุขทัยธาน ี

1.3 ประเภทของสิ�งแวดลอ้ม 

01 รา้นอาหาร 
 จานดว่น (กว๋ยเตี�ยว ขา้วมันไก)่/อาหารตามสั�ง (ลกูคา้เขา้ออกในเวลาสั �น) 
 ภัตตาคาร (ลกูคา้ใชเ้วลานานในรา้น) 

02 รา้นกาแฟ/รา้นขนม/อนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ 
03 ผับหรอืบาร ์

04 ดสิโกเ้ธค 
05 รา้นคาราโอเกะ 
06 อื�นๆ ........................................................... 

1.4 ระบบปรับอากาศ (แอร)์ 

1 มทีุกสว่น 

2 มบีางสว่น 
3 ไมม่ ี

 

สว่นที� 2 ขอ้มูลสว่นบคุคลของผูใ้หส้มัภาษณ ์

2.1 เพศ 
01 ชาย 02 หญงิ 

2.2 อายุ ............... (จํานวนเต็ม) ปี 
2.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

01 ตํ�ากวา่ระดบัประถมศกึษา 05 ปรญิญาตร ี

02 ประถมศกึษา 06 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

03 มัธยมศกึษา 07 อื�นๆ (ระบุ) ....................................... 

04 อาชวีศกึษา/อนุปรญิญา   

 

สว่นที� 3 การรบัรูเ้ก ี�ยวกบักฎหมายปลอดบหุร ี� 

3.1 ตอ่ไปนี� ผม/ดฉัิน จะอา่นรายชื�อสถานที�ใหท้่านฟัง ขอใหท้่านบอกวา่ สถานที�ดงักล่าวเป็นสถานที� หา้มสูบบุหร ี�
ตามกฎหมาย หรอืไม ่

ก. โรงเรยีน/สถานศกึษา เป็นสถานที�
หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ข. โรงพยาบาล เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�
ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
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ค. ภายในอาคารสถานที�ราชการ เชน่ 
โรงพัก ศาลากลางจังหวดั ที�วา่การ
อําเภอ เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ง. ภายในอาคารสถานที�ทํางานของ
ภาคเอกชน เชน่ บรษัิทตา่งๆ ที�ตดิ
แอร ์เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

จ. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส ์เป็นสถานที�
หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ฉ. รา้นอาหารที�มแีอร ์เป็นสถานที�หา้ม
สบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ช. รา้นอาหารที�ไมม่แีอร ์เป็นสถานที�
หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ซ. สถานที�สาธารณะใดๆ ที�มแีอร ์เชน่ 
หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์เป็น
สถานที�หา้มสบูบหุรี�ตามกฎหมาย
หรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ฌ. ยานพาหนะขนสง่มวลชน เชน่ 
รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานที�หา้มสบู
บุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ญ. ภายในอาคารศาสนสถาน เชน่ 
อโุบสถ ศาลาการเปรยีญ โบสถ ์เป็น
สถานที�หา้มสบูบหุรี�ตามกฎหมาย
หรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ฎ. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เชน่ 
ลานวดั เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ฏ. สวนสาธารณะ เป็นสถานที�หา้มสบู
บุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ฐ. อทุยานประวตัศิาสตร ์เป็นสถานที�
หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 

ฑ. สถานีขนสง่ ป้ายรถ สนามบนิ สถานี
รถไฟ เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

 ใชท่ั �งหมด  ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

 ไม่ใช ่  ไม่แน่ใจ 
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สว่นที� 4 สถานการณ์การหา้มสูบบหุร ี�ในสถานประกอบการ 

4.1 สถานประกอบการของท่านมสีว่นรับประทานอาหาร และ/หรอื จัดกจิกรรมนอกอาคารหรอืไม ่

01 ม ี 02 ไมม่ ี

4.2 จํานวนที�นั�ง/จํานวนคนที�รับได ้ในสถานประกอบการของท่าน ..................... ที�/คน 

4.3 สถานประกอบการของท่านปลอดบหุร ี� 100% หรอืไม ่

01 ไม่เป็น ยงัอนุญาตใหม้กีารสบูบุหรี� 
(ทาํขอ้ 4.4) 

02 เป็น (ขา้มไปทาํขอ้ 4.4) 

4.4 ในสถานประกอบการของท่าน อนุญาตใหส้บูบุหรี�สว่นใดบา้ง 

01 อนุญาตเฉพาะสว่นที�จัดเป็นเขตสบู 02 อนุญาตทุกพื�นที� 

4.5 ในชว่ง 1 ปีที�ผา่นมา ท่านสงัเกตเห็นความเปลี�ยนแปลงของจํานวนผูส้บูบุหรี�ในสถานประกอบการของท่าน
หรอืไม ่

01 สงัเกต 

 เห็นความเปลี�ยนแปลง 
 จํานวนผูส้บูบุหรี�ลดลง 
 จํานวนผูส้บูบุหรี�เพิ�มขึ�น 

 ไม่เห็นความเปลี�ยนแปลง 

02 ไมไ่ดส้งัเกต 

4.6 ในชว่ง 1 เดอืนที�ผา่นมา มลีกูคา้บ่นเรื�องการสดูควนับหุร ี�มอืสองในสถานประกอบการของท่าน... 

นยิามศพัท:์ ควนับุหรี�มอืสอง หมายถงึ ควนับุหรี�ที�เกดิจากการสบูของผูอ้ื�น ลอยอยู่ในอากาศ 

01 ตลอดเวลา 02 มบีา้งเป็นบางครั �ง 03 ไมม่เีลย 

4.7 ในชว่ง 1 เดอืนที�ผา่นมา มลีกูคา้บ่นเรื�องการหา้มสบูบุหรี�/นโยบายหา้มสบูบุหรี�ในสถานประกอบการของท่าน... 

01 ตลอดเวลา อธบิาย ............................................................................................. 

02 มบีา้งเป็นบางครั �ง อธบิาย...................................................................................... 

03 ไมม่เีลย 

4.8 ใน 12 เดอืนขา้งหนา้ โอกาสที�สถานประกอบการของท่านจะปลอดบุหรี� 100% เป็นอย่างไร 

01 เป็นอยู่แลว้ 04 คอ่นขา้งไม่มโีอกาส 
02 มโีอกาสอย่างมาก 05 ไมม่โีอกาสอย่างมาก 

03 คอ่นขา้งมโีอกาส   

4.9 ท่านมคีวามคดิเห็นตอ่นโยบายหา้มสบูบุหรี�ในรา้นอาหาร บาร ์ผับ คาราโอเกะทั �งหมดในจงัหวดัอย่างไร 

01 เห็นดว้ยอย่างยิ�ง (ตอบขอ้ 4.10.1) 04 คอ่นขา้งไม่เห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.10.2) 

02 คอ่นขา้งเห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.10.1) 05  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ�ง (ตอบขอ้ 4.10.2) 
03 เฉยๆ (ขา้มไปทําสว่นที� 5)   
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สว่นที� 5 การรบัรูแ้ละผลกระทบของโครงการ “สุโขทยั: เมอืงมรดกโลกปลอดบหุร ี�” ตอ่ธรุกจิ 

5.1 ท่านทราบไหมวา่ ชว่งนี�มกีารดําเนนิโครงการ “สโุขทัย: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” 

01 ทราบ (ทําตอ่) 02 ไม่ทราบ (จบการสมัภาษณ)์ 

5.2 สถานประกอบการของท่านเคยร่วมกจิกรรมในโครงการ “สโุขทยั: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” บา้งหรอืไม ่

01 ไม่เคยร่วมกจิกรรมใดๆ 03 ไม่แน่ใจ 

02 ร่วมกจิกรรม  
ไดแ้ก ่................................................ 

  

5.3 ท่านรูจ้ัก หรอื เคยไดย้นิ หรอื เคยเห็น ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ “สโุขทยั: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” บา้ง
หรอืไม ่

01 ไม่เคยเลย 03 ไม่แน่ใจ 

02 เคย จากที�ใด (ระบุ) 
 ........................................................ 

  

5.4 ท่านคดิวา่ โครงการ “สโุขทัย: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” มผีลตอ่ธุรกจิของท่านอย่างไร 

01 ทําใหล้กูคา้เพิ�มขึ�น .......... เปอรเ์ซนต ์ 03 ไมม่ผีลใดๆ 

02 ทําใหล้กูคา้ลดลง .......... เปอรเ์ซนต ์   

ขอขอบคุณในความรว่มมอืของทา่น 
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แบบสํารวจ 

โครงการ “สถานการณ์และความคดิเห็นของ 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับนโยบายเขตปลอดบหุรี�: 

กรณีจังหวดัสโุขทัย” 

(แบบ S-04 สําหรับผูป้ระกอบการโรงแรม) 
 

 

 

 

 

วนัที�เก็บขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ชื�อผูเ้ก็บขอ้มูล .................................................. รหัสประจําตวั .......................... 

เวลาเริ�มสมัภาษณ ์............................... น. 

เวลาเสร็จสิ�นการสมัภาษณ ์..................... น. 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบโดย ....................................................... 

(ลงนามผูค้วบคมุภาคสนาม) 

Code: S-04- 

คําถามคดักรอง: ผูต้อบตอ้งมคีณุสมบัตติอ่ไปนี� 
จงึดําเนนิการเก็บขอ้มูลในหนา้ถัดไป 
 เป็นเจา้ของกจิการ หรอื 
 เป็นผูจ้ัดการ หรอื 
 เป็นผูช้ว่ยผูจ้ัดการ 
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แบบสาํรวจสาํหรบัผูป้ระกอบการโรงแรม บา้นพกั และเกสตเ์ฮา้ส ์

 

สว่นที� 1 สถานที�สมัภาษณ์ 

1.1 ชื�อโรงแรม บา้นพัก เกสตเ์ฮา้ส ์........................................................................................ 

1.2 ที�ตั �ง 

01 ตําบลเมอืงเกา่ 02 เทศบาลเมอืงสโุขทัยธาน ี

1.3 ประเภทของสิ�งแวดลอ้ม 

01 โรงแรม 

02 บา้นพัก 
03 เกสตเ์ฮา้ส ์

04 อื�นๆ ........................................................... 

1.4 ระบบปรับอากาศ (แอร)์ 

1 มทีุกสว่น 

2 

มบีางสว่น ไดแ้ก ่
 โถงกลาง ล็อบบี� 
 หอ้งอาหาร  ทั �งหมด  บางสว่น 
 หอ้งพักแขก  ทุกหอ้ง  บางหอ้ง 

3 ไมม่ ี

 

สว่นที� 2 ขอ้มูลสว่นบคุคลของผูใ้หส้มัภาษณ ์ 

2.1 เพศ 
01 ชาย 02 หญงิ 

2.2 อายุ ............... (จํานวนเต็ม) ปี 
2.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

01 ตํ�ากวา่ระดบัประถมศกึษา 05 ปรญิญาตร ี

02 ประถมศกึษา 06 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

03 มัธยมศกึษา 07 อื�นๆ (ระบุ) ....................................... 

04 อาชวีศกึษา/อนุปรญิญา   
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สว่นที� 3 การรบัรูเ้ก ี�ยวกบักฎหมายปลอดบหุร ี� 

3.1 ท่านบอกไดห้รอืไม่วา่สถานที�ตอ่ไปนี�เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมาย กรุณาทําเครื�องหมายถูก () ในชอ่ง
ที�เหมาะสม 

สถานที� เป็นที�หา้มสบูบุหรี� 

ใชท่กุ
พื�นที� 

ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

ไมใ่ช ่ ไมแ่น่ใจ/ 
ไมท่ราบ 

ก. โรงเรยีน/สถานศกึษา เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

    

ข. โรงพยาบาล เป็นสถานที�หา้มสบูบหุรี�ตามกฎหมาย
หรอืไม ่

    

ค. ภายในอาคารสถานที�ราชการ เชน่ โรงพัก ศาลากลาง
จังหวดั ที�วา่การอําเภอ เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

    

ง. ภายในอาคารสถานที�ทํางานของภาคเอกชน เชน่ บรษัิท
ตา่งๆ ที�ตดิแอร ์เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมาย
หรอืไม ่

    

จ. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส ์เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

    

ฉ. รา้นอาหารที�มแีอร ์เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

    

ช. รา้นอาหารที�ไมม่แีอร ์เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่

    

ซ. สถานที�สาธารณะใดๆ ที�มแีอร ์เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ โรง
ภาพยนตร ์เป็นสถานที�หา้มสบูบหุรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

    

ฌ. ยานพาหนะขนสง่มวลชน เชน่ รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานที�
หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

    

ญ. ภายในอาคารศาสนสถาน เชน่ อโุบสถ ศาลาการเปรยีญ 
โบสถ ์เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

    

ฎ. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เชน่ ลานวดั เป็นสถานที�หา้ม
สบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

    

ฏ. สวนสาธารณะ เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมาย
หรอืไม ่

    

ฐ. อทุยานประวตัศิาสตร ์เป็นสถานที�หา้มสบูบุหรี�ตาม
กฎหมายหรอืไม ่
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สถานที� เป็นที�หา้มสบูบุหรี� 

ใชท่กุ
พื�นที� 

ใชเ่ฉพาะ
บางพื�นที� 

ไมใ่ช ่ ไมแ่น่ใจ/ 
ไมท่ราบ 

ฑ. สถานีขนสง่ ป้ายรถ สนามบนิ สถานีรถไฟ เป็นสถานที�
หา้มสบูบุหรี�ตามกฎหมายหรอืไม ่

    

 

สว่นที� 4 สถานการณ์การหา้มสูบบหุร ี�ในสถานประกอบการ 

4.1 จํานวนหอ้งพักในสถานประกอบการของท่าน ..................... (จํานวนเต็ม) หอ้ง 

4.2 สถานประกอบการของท่านปลอดบุหรี� 100% (ไม่มพีื�นที�ใหส้บูบุหรี�) หรอืไม ่

01 ไม่เป็น ยงัอนุญาตใหม้กีารสบูบุหรี� 
(ทาํขอ้ 4.3) 

02  เป็น (ขา้มไปทาํขอ้ 4.4) 

4.3 จากสถานที�ภายในตวัอาคารของสถานประกอบการของท่าน ท่านอนุญาตใหม้กีารสบูบุหรี�ในลกัษณะใดบา้ง 
กรุณาทําเครื�องหมายถูก () ในชอ่งที�เหมาะสม 

สถานที� การอนุญาตใหส้บูบุหรี� 

อนญุาตใหส้บู
บหุรี�ทกุพื�นที� 

อนญุาตใหส้บู
บหุรี�เฉพาะบาง

พื�นที� 

ไมอ่นญุาตให ้
สบูบหุรี�เลย 

ไมม่สีว่นนี�ใน
สถาน

ประกอบการ 

1. โถงกลาง ลอ้บบี�     

2. คาเฟ่ (รา้นกาแฟ)     

3. รา้นอาหาร/ภัตตาคาร     

4. ผับ บาร ์เลา้จน์     

5. ดสิโกเธค     

6. หอ้งพัก     

7. ชั �นลอย     

8. ฟิตเนส     

9. สปา เซาวน์า     

10. หอ้งประชมุ สมัมนา และจัดเลี�ยง     

4.4 ในชว่ง 1 ปีที�ผา่นมา ท่านสงัเกตเห็นความเปลี�ยนแปลงของจํานวนผูส้บูบุหรี�ในสถานประกอบการของท่าน
หรอืไม ่

01 สงัเกต 
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 เห็นความเปลี�ยนแปลง 
 จํานวนผูส้บูบุหรี�ลดลง 
 จํานวนผูส้บูบุหรี�เพิ�มขึ�น 

 ไม่เห็นความเปลี�ยนแปลง 

02 ไมไ่ดส้งัเกต 

4.5 ในชว่ง 1 ปีที�ผา่นมา มลีกูคา้บ่นเรื�องการสดูควนับุหรี�มอืสองในสถานประกอบการของท่าน... 

นยิามศพัท:์ ควนับุหรี�มอืสอง หมายถงึ ควนับุหรี�ที�เกดิจากการสบูของผูอ้ื�น ลอยอยู่ในอากาศ 

01 ตลอดเวลา 02 มบีา้งเป็นบางครั �ง 03 ไมม่เีลย 

4.6 ในชว่ง 1 ปีที�ผา่นมา มลีกูคา้บ่นเรื�องการหา้มสบูบุหรี�/นโยบายหา้มสบูบุหรี�ในสถานประกอบการของท่าน... 

01 ตลอดเวลา อธบิาย ............................................................................................. 

02 มบีา้งเป็นบางครั �ง อธบิาย...................................................................................... 

03 ไมม่เีลย 

4.8 ใน 12 เดอืนขา้งหนา้ โอกาสที�สถานประกอบการของท่านจะปลอดบุหรี� 100% เป็นอย่างไร 

01 เป็นอยู่แลว้ 04 คอ่นขา้งไม่มโีอกาส 

02 มโีอกาสอย่างมาก 05 ไมม่โีอกาสอย่างมาก 
03 คอ่นขา้งมโีอกาส   

4.9 ท่านมคีวามคดิเห็นตอ่นโยบายหา้มสบูบุหรี�ในโรงแรม บา้นพัก และเกสตเ์ฮา้ส ์ทั �งหมดในจังหวดัอย่างไร 

01 เห็นดว้ยอย่างยิ�ง (ตอบขอ้ 4.10.1) 04 คอ่นขา้งไม่เห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.10.2) 
02 คอ่นขา้งเห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.10.1) 05  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ�ง (ตอบขอ้ 4.10.2) 

03 เฉยๆ (ขา้มไปทําสว่นที� 5)   

 

สว่นที� 5 การรบัรูแ้ละผลกระทบของโครงการ “สุโขทยั: เมอืงมรดกโลกปลอดบหุร ี�” ตอ่ธรุกจิ 

5.1 ท่านทราบไหมวา่ ชว่งนี�มกีารดําเนนิโครงการ “สโุขทัย: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” 

01 ทราบ (ทําตอ่) 02 ไม่ทราบ (จบการสมัภาษณ)์ 

5.2 สถานประกอบการของท่านเคยร่วมกจิกรรมในโครงการ “สโุขทยั: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” บา้งหรอืไม ่

01 ไม่เคยร่วมกจิกรรมใดๆ 03 ไม่แน่ใจ 

02 ร่วมกจิกรรม  
ไดแ้ก ่................................................ 

  

5.3 ท่านรูจ้ัก หรอื เคยไดย้นิ หรอื เคยเห็น ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ “สโุขทยั: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” บา้ง
หรอืไม ่

01 ไม่เคยเลย 03 ไม่แน่ใจ 

02 เคย จากที�ใด (ระบุ) 
 ........................................................ 

  

5.4 ท่านคดิวา่ โครงการ “สโุขทัย: เมอืงมรดกโลกปลอดบุหรี�” มผีลตอ่ธุรกจิของท่านอย่างไร 
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01 ทําใหล้กูคา้เพิ�มขึ�น .......... เปอรเ์ซนต ์ 03 ไมม่ผีลใดๆ 

02 ทําใหล้กูคา้ลดลง .......... เปอรเ์ซนต ์   

 

ขอขอบคุณในความรว่มมอืของทา่น 
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แบบตรวจสงัเกต 

โครงการ “สถานการณ์และความคดิเห็นของ 

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับนโยบายเขตปลอดบหุรี�: 

กรณีจังหวดัสโุขทัย” 

(แบบ OB-01 สําหรับสถานประกอบการ) 
 

 

 

 

 

วนัที�เก็บขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ชื�อผูเ้ก็บขอ้มูล .................................................. รหัสประจําตวั .......................... 

เวลาเริ�มสงัเกต............................... น. 

เวลาเสร็จสิ�นการสงัเกต ..................... น. 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบโดย ....................................................... 

(ลงนามผูค้วบคมุภาคสนาม) 

Code: OB-01- 
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แบบตรวจสงัเกต ความรว่มมอืปฏบิตัติามนโยบายเขตปลอดบุหรี� 
 
1. ชื�อสถานที�: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ที�ตั �ง 

01 ตําบลเมอืงเกา่ 02 เทศบาลเมอืงสโุขทัยธาน ี

 
3. ลกัษณะของสถานที� 

01 รา้นอาหาร/ภัตตาคาร 
02 รา้นกาแฟ/รา้นขนม/อนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ 
03 ผับหรอืบาร ์

04 ดสิโกแ้ละรา้นคาราโอเกะ 
05 โรงแรม/เกสตเ์ฮา้ส/์บา้นพัก 

06 สปา 
07 สถานีขนสง่/ป้ายรถ/ชมุทางรถไฟ/สนามบนิ 

08 ตลาดสด/ตลาดนัด 
09 อื�นๆ ........................................................... 

 
4. ระบบปรับอากาศ (แอร)์ 

1 มทีุกสว่น 
2 มบีางสว่น 

3 ไมม่ ี
 
5. สว่นของสถานที�/สถานประกอบการที�ไดส้งัเกต เชน่ โถงหนา้ บรเิวณรอรถ ฯลฯ (อธบิาย) 

ก. ............................................................................................................................. 
ข. ............................................................................................................................. 
ค. ............................................................................................................................. 
ง. ............................................................................................................................. 
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6) ป้ายหา้มสบู 
ก. มีป้ายหา้มสูบบุหรี�ที�เห็นไดจ้ากภายนอก เช่น หนา้ประต ู

หรอืโดยรอบบรเิวณ หรอืไม่ 
 ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่ม ี

ข. มป้ีายหา้มสบูบุหรี� ตดิที�ประตูหรอืทางเขา้หรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่ม ี

ค. มป้ีายหา้มสบูบุหรี� ตดิภายในสถานที�หรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่ม ี

ง. ป้ายหา้มสบู มขีอ้ความบทลงโทษหรอืไม ่  ม ี
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่ม ี

 
7. ป้ายพื�นที�เขตสบูบุหรี� 
ก. มป้ีายพื�นที�เขตสูบบหุร ี�ภายในสถานที�หรอืไม ่  ม ี

 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา ............... 

 ไม่ม ี

 
8. สิ�งของที�เกี�ยวกบัการสบูบุหรี� 
ก. มทีี�เขี�ยบุหรี� ตั �งอยู่ในที�หา้มสบูหรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี
ข. มกีารขายบุหรี�หรอืไม ่(สงัเกตป้าย “ที�นี�จําหน่ายบุหรี�”)  ม ี  ไม่ม ี
 
9. การใหค้วามร่วมมอืปฏบิัตติามกฎหมาย ในที�ที�หา้มสบู 
ก. มกีารสบูบุหรี�ใหเ้ห็นในที�หา้มสบูหรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี
ข. มกีลิ�นบุหรี�ในที�หา้มสบูหรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี
ค. มกีน้บุหรี�ตกหลน่ในบรเิวณหา้มสบูหรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี
ง. มผีูส้บูภายนอกสถานประกอบการหรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี
 
10. ป้าย/สื�อโครงการรณรงค ์และการโฆษณาบุหรี� 
ก. มีป้ายรณรงค/์สื�อโครงการ “สุโขทัยปลอดบุหรี�” หรือโครงการณรงคอ์ื�นๆ 

เกี�ยวกบัการงดสบูบุหรี�หรอืไม่ 
 ม ี  ไม่ม ี

ข. มีส ิ�งของที�เป็นโลโกห้รือสิ�งที�บ่งบอกถึงยี�หอ้บุหรี�หรือไม่ (เช่น ร่ม ปฏิทิน 
นาฬกิา หรอืที�เขี�ยบุหรี�) 

 ม ี  ไม่ม ี

ค. มกีารโฆษณาบุหรี�หรอืไม ่  ม ี  ไม่ม ี
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ภาคผนวก ค. กําหนดการเกบ็ข้อมลู 

กาํหนดการเกบ็ข้อมลู วนัที� 15-16 มกราคม  

กลุ่ม สถานที�เกบ็ข้อมลู จาํนวนต้องเกบ็

ต่อคน 

อาจารย์และผู้

ประสานงานในพื�นที� 

ยานพาหนะ 

กลุ่ม A (� คน)  เป้าหมาย (แบบ S-04) จาํนวน  64 ชุด (แบบOB-01) จาํนวน 64 ชุด  

วนัที� 15  ม.ค โรงแรม  เกสตเ์ฮาส์ แบ่งตามรายชื�อ (4คน) 

เมืองเก่า รับผูป้ระสานงานที�สอ. 

(ถา้เสร็จเร็ว ต่อที�สุโขทยัธานี) 

8 (แบบ S-04)+ 8 

(แบบOB-01) 

คุณ จรรยา 

 คุณ เสน่ห ์

รถ ก. 

วนัที�  16 ม.ค  โรงแรม  เกสตเ์ฮาส์ ร้านอาหาร ตามรายชื�อ 

(4 คน)  สุโขทยัธานี รถ ก. 

8 (แบบ S-04)+ 8 

(แบบOB-01) 

คุณ เสน่ห ์

 

รถ ก. 

กลุ่ม B (�� คน)  เป้าหมาย (แบบ S-03) จาํนวน 130 ชุด (แบบ S-01) จาํนวน 150 ชุด 

วนัที� 15  ม.ค (B1โซนเทศบาล) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

ผบั บาร์ คาราโอเกะ (6 คน) สี�แยกกลาง

ตลาด แยกสามสาย 

 

(B2 โซนเมืองเก่า) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

ผบั บาร์ คาราโอเกะ (4 คน) รับผู ้

ประสานงานที�สอ. 

13 (แบบ S-03) 

 

 

13 (แบบ S-03) 

คุณไพฑูรย ์

 

 

คุณฐาปนิก 

รถ.ข  

 

 

รถ ค. 

วนัที�  16 ม.ค  (B1โซนเทศบาล) ร้านคา้ ร้านขายของ ร้าน

ขายยา ธนาคาร (6 คน) โชนเดียวกบั 

ร้านอาหาร  

 

(B2 โซนเมืองเก่า) ร้านคา้ ร้านขายของ ร้าน

ขายยา ธนาคาร (4 คน) รับผูป้ระสานงานที�

สอ. 

 

 

15(แบบ S-01) 

 

 

15(แบบ S-01) 

คุณไพฑูรย ์

 

 

คุณฐาปนิก 

รถ.ข  

 

 

รถ.ค 

กลุ่ม C (5 คน)  (แบบOB-01) จาํนวน 130 ชุด 

วนัที� 15  ม.ค (C1โซนเทศบาล) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 20 (แบบ OB-01) คุณ ไพฑูรย ์ รถ ข. 
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ผบั บาร์ คาราโอเกะ (3 คน) สี�แยกกลาง

ตลาด แยกสามสาย 

 

(C2 ) สถานที�ราชการ (2 คน) สุโขทยัธานี/

เมืองเก่า 

 

 

20 (แบบ OB-01) 

 

 

คุณอนุกลู 

 

 

รถ คุณ

อนุกลู 

วนัที� 16  ม.ค (C1โซนเทศบาล) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

ผบั บาร์ คาราโอเกะ (3 คน) สี�แยกกลาง

ตลาด แยกสามสาย 

 

(C2 โซนเมืองเก่า) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

ผบั บาร์ คาราโอเกะ (2 คน) รับผู ้

ประสานงานที�สอ. 

20 (แบบ OB-01) 

 

 

20 (แบบ OB-01) 

 

คุณไพฑูรย ์

 

 

คุณฐาปนิก 

รถ ข. 

 

 

รถ ค. 

กลุ่ม D (�� คน)  (แบบ S-01) จาํนวน 300  ชุด 

วนัที� 15  ม.ค D1 หนา้หา้ง  BIG C (6 คน) รับผู ้

ประสานงานที�สอ. 

 

D 2 ตลาดเมืองเก่า ( 4 คน) รับผู ้

ประสานงานที�สอ. 

15(แบบ S-01) 

 

15(แบบ S-01) 

คุณจริยา  และ คุณ 

จรรยา 

 

คุณ จริยา 

รถ ง. 

 

รถ ง. 

วนัที�  16 ม.ค  D1 สถานีขนส่ง (2 คน) ท่ารถในตลาด 

(4คน) 

 

D2 หนา้หา้ง  BIG C (4 คน) รับผู ้

ประสานงานที�สอ.  

15(แบบ S-01) 

 

15(แบบ S-01) 

คุณอนุกลู 

 

คุณ จริยา 

รถคุณ

อนุกลู 

 

รถ ง. 

กลุ่ม E (3-5 คน) (แบบ S-02E หรือ S-02T) จาํนวน 150 ชุด  

วนัที� 15  ม.ค อุทยานประวติัศาสตร์(3+ คน) เช่าจกัรยาน 

 

18(แบบ S-02E 

S-02T) 

ทีมพิโลก รถ ก. (ส่ง

ลงที�

อุทยาน) 

วนัที�  16 ม.ค  อุทยานประวติัศาสตร์(3+ คน) เช่าจกัรยาน 18(แบบ S-02E 

S-02T) 

ทีมพิโลก รถ ง.(ส่งลง

ที�อุทยาน) 
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ภาคผนวก ง. FACT SHEET 

FACT SHEET (Part 1) 

การประเมินผลลัพธ์โครงการสุโขทัยเมอืงประวตัศิาสตร์ปลอดบุหรี� 
ทีมผูว้ิจยั 

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ�มพิทกัษพ์งศ*์ 

รศ.ดร.ภิญ�ุภา เปลี�ยนบางชา้ง* 

อ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา 

อ.หริรักษ ์โลห์พฒันากุล** 
*หน่วยวิจยัปฏิบติัการและวิชาการดา้นการควบคุมยาสูบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

**คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ทุนสนบัสนุนโดย ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้ดา้นการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

 

ลกัษณะโครงการสุโขทยัเมืองประวติัศาสตร์ปลอดบุหรี�โดยยอ่ 
ระยะเวลาดาํเนินโครงการ    เดือน พฤษภาคม 2552 ถึง เดือน ธนัวาคม 2553 

พนัธกิจของโครงการ  

1. ส่งเสริมใหส้ถานบริการสาธารณสุขของรัฐเป็นเขตปลอดบุหรี�ทั�งหมด  

2. ส่งเสริม สนบัสนุน หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน ดาํเนินการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี�โดยการ จดัเขตปลอดบุหรี�

ตามกฎหมาย  

3. พฒันาองคค์วามรู้ สร้างกระแสสังคมในการเลิกบุหรี�หรือการไม่สูบบุหรี�ในที�สาธารณะ  

วตัถุประสงคท์ั�วไป  

1. เพื�อรณรงคใ์หป้ระประชาชนจงัหวดัสุโขทยั  เกิดการรับรู้และปฏิบตัิตามกฎหมาย  และจดัสถานที�เขตปลอดบุหรี�ของ

จงัหวดัสุโขทยั   

2. เพื�อกระตุน้ใหป้ระชาชน  สังคม  รักษาสิทธิของตนเอง  และตระหนกัถึงอนัตรายจากการไดรั้บ ควนับุหรี�มือสอง  

3. เพื�อรณรงคส่์งเสริมใหป้ระชาชนเกิดค่านิยมใหม่ ที�ไม่สูบบุหรี�   

4. เพื�อใหผู้สู้บบุหรี�มีจิตสาํนึกที�ดี  ในการไม่สูบบุหรี�ในที�สาธารณะที�กฎหมายหา้มสูบบุหรี�   

 

การประเมินผลลพัธโ์ครงการสุโขทยัเมืองประวติัศาสตร์ปลอดบุหรี�  
วตัถุประสงค ์

1. เพื�อสาํรวจความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนกั ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ในเรื�องควนับุหรี�มือสองและนโยบาย สถานที�สาธารณะ

ปลอดบุหรี�  หลงัการดาํเนินโครงการสุโขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบุหรี�  
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2. เพื�อสาํรวจสถานการณ์และระดบัของความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี�ของสถานที�สาธารณะต่างๆใน

จงัหวดัสุโขทยัหลงัการดาํเนินโครงการสุโขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบุหรี�  

3. เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนัก ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ในเรื�องควนับุหรี�มือสองและนโยบาย สถานที�

สาธารณะปลอดบุหรี�  ก่อนและหลงัการดาํเนินโครงการสุโขทยัเมืองประวตัิศาสตร์ปลอดบุหรี�  

 

กรอบแนวคิดการประเมินผลลพัธ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจยั: one group pre-post design 

กลุ่มตวัอยา่ง  ประชาชน ผูป้ระกอบการ นกัท่องเที�ยว เกบ็ขอ้มูลตามสะดวก  (convenient sampling method)  

เครื�องมือ :  แบบสอบถาม 5 ชุด และ แบบสังเกต 1 ชุด 

เดือนเกบ็ขอ้มูล Interviewing  method  

ประชาชน* ผู้ประกอบการ* 

นักท่องเที�ยว*  

Observational method  

สถานที�ราชการ 

ร้านอาหาร โรงแรม  

ก่อนดําเนินโครงการ 

(มี�นาคม  2552)  

N=1009  N=98  

หลังดําเนินโครงการ 

(มกราคม 2554)  

N=844  N=148  
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FACT SHEET (Part 2) 

การประเมินผลลัพธ์โครงการสุโขทัยเมอืงประวตัศิาสตร์ปลอดบุหรี� 

ผลการประเมนิผลลพัธ์ส่วนการสัมภาษณ์: ประชาชน นักท่องเที�ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ โรงแรมเกสต์เฮาส์ 

ตารางที� 1 ข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั�วไปก่อนและหลังโครงการ 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน (ร้อยละ) 

ก่อนโครงการ หลงัโครงการ 

เพศ  N=572 N=462 

ชาย/หญิง 256 (44.8)/316 (55.2) 185 (40.0) / 277 (60.0) 

ระดบัการศึกษาสูงสุด (n=462) N=575 N=464 

ตํ�ากว่าประถมศึกษา 19 (3.3) 25 (5.4) 

ประถมศึกษา 262 (45.6) 96 (20.7) 

มธัยมศึกษา 133 (23.1) 163 (35.1) 

อาชีวศึกษา 54 (9.4) 62 (13.4) 

ปริญญาตรี 99 (17.2) 92 (19.8) 

สูงกว่าปริญญาตรี 5 (0.9) 15 (3.2) 

อื�นๆ 3 (0.5) 11 (2.4) 

อาชีพ  N=568 N=464 

คา้ขาย/อาชีพอิสระ/เจา้ของกจิการ 299 (52.6) 146 (31.5) 

พนกังาน/ลูกจา้งในองคก์รเอกชน 81 (14.3) 66 (14.2) 

เกษตรกรรม 70 (12.3) 46 (9.9) 

แม่บา้น 26 (4.6) 17 (3.7) 

อยู่ระหว่างเปลี�ยนงาน/ว่างงาน 20 (3.5) 1 (0.2) 

เกษียณอายุ 1 (0.2) 1 (0.2) 

นกัเรียน/นกัศึกษา - 106 (22.8) 

พนกังาน/ลูกจา้งรัฐบาล - 52 (11.2) 

อื�นๆ 71 (12.5) 29 (6.3) 

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนในช่วง 1 ปีที�ผ่านมา (บาท)  N=551 N=452 

นอ้ยกว่า 5,000 182 (33.0) 160 (35.4) 

5,001-10,000 281 (51.0) 140 (31.0) 

10,001-15,000 45 (8.2) 56 (12.4) 

15,001-20,000 6 (1.1) 22 (4.9) 

20,001-25,000 10 (1.8) 16 (3.5) 

25,001-30,000 9 (1.6) 7 (1.5) 

30,001-35,000 7 (1.3) 8 (1.8) 

มากกว่า 35,000 11 (2.0) 43 (9.5) 
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กอ่นโครงการ หลงัโครงการ 

โรงเรยีน 87.3 90.5

โรงพยาบาล 92.7 93.5

โรงแรม** 50.2 68.1

ร้านอาหาร** 35.3 48.5

ยานพาหนะ** 68.6 83.8

อุทยานประวตัศิาสตร*์* 55.4 67.4

ขนส่ง** 69.5 75.9
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รูปที� 1 การรับรู้กฎหมายห้ามสูบบุหรี�ของประชาชน 

ก่อนและหลังโครงการ

 
** P<005 

1. การรับรู้กฎหมายของประชาชนไม่เปลี�ยนแปลงในสว่นโรงพยาบาล และ โรงเรียน ซึ�งมีอตัราการรับรู้กฎหมาย มากอยู่แล้ว 

2. การรับรู้กฎหมายของประชาชนเพิ�มขึ �นในสว่นอื�นๆที�มีการรับรู้น้อย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร (ไม่มีแอร์) ยานพาหะ 

อทุยานประวัติศาสตร์ และ สถานนีขนสง่ 
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กอ่นโครงการ หลงัโครงการ 

โรงเรยีน 60.5 58.5

โรงพยาบาล 44.7 46.8

โรงแรม** 67.5 42.9

ร้านอาหาร 66.4 58.9

ยานพาหนะ** 76.3 56.8

อุทยานประวตัศิาสตร ์ 50.0 43.9

ขนส่ง** 65.5 55.8
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รูปที� 2 การได้รับควนับุหรี�มือสองของประชาชน 
ก่อนและหลังโครงการ

** P<005 

1. การได้รับควนับหุรี�มือสองของประชาชนมีแนวโน้มลดลงในทกุกลุ่มสถานที� และ ลดลงอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติ ในกลุ่มโรงแรม 

เกสต์เฮาส์ และ ยานพาหนะสาธารณะ 
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กอ่นโครงการ หลงัโครงการ 

เคยได้ยนิ 92.3 90.9

เคยเข้าร่วม** 25.8 43.0
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รูปที� 3 การมีส่วนรวมในกิจกรรมรณรงค์ของประชาชน 

ก่อนและหลังโครงการ

 
**P<005 

1. ประชาชนกลุ่มตวัอย่างได้ยินเรื�องการรณรงค์ลดละเลิก บหุรี�สงูถงึ ร้อยละ 90 ทั�งก่อนและหลงัโครงการ และไม่มีความแตกต่าง

กนัทางสถิติ 

2. ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งเคยเขา้ร่วมโครงการรณรงคม์ากขึ�นหลงัการดาํเนินการโครงการสุโขทยัฯอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที� 2 ข้อมูลทั�วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที�ยวต่างชาติและนักท่องเที�ยวไทยก่อนและหลังโครงการ 
 

ข้อมูลทั�วไป 

 

จํานวน (ร้อยละ) 

ก่อนโครงการ หลงัโครงการ 

ชาวต่างชาติ ชาวไทย ชาวต่างชาติ ชาวไทย 

เพศ  n=58 n=139 n=76 n=121 

ชาย/หญิง 33 (56.9)/ 

25 (43.1) 

63 (48.8)/ 

66 (51.2) 

36 (47.4) / 

40 (52.6) 

58 (47.9) / 

 63 (51.1) 

อายุเฉลี�ย (ปี) 34.7  12.4 38.5  12.5 38.3  15.5  26.5  13.2  

ระดบัการศึกษาสูงสุด  n=58 n=132 n=76 n=120 

ตํ�ากว่าประถมศึกษา 0 (0.0) 1 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 

ประถมศึกษา 2 (3.4) 24 (18.2) 3 (3.9) 1 (0.8) 

มธัยมศึกษา 6 (10.3) 19 (14.4) 14 (18.4) 57 (47.4) 

อาชีวศึกษา 3 (5.2) 14 (10.6) 7 (9.3) 11 (9.2) 

ปริญญาตรี 20 (34.5) 66 (50.0) 22 (28.9) 40 (33.3) 

สูงกว่าปริญญาตรี 22 (37.9) 5 (3.8) 23 (30.3) 10 (8.3) 

อื�นๆ 5 (8.6) 3 (2.3) 7 (9.2) 1 (0.8) 

อาชีพ n=59 n=132 n=76 n=120 

พนกังาน/ลูกจา้งในองคก์รเอกชน 19 (32.2) 24 (18.2) 31 (40.9) 14 (11.7) 

กาํลงัศึกษา 12 (20.3) 19 (14.4) 7 (9.2) 68 (56.7) 

คา้ขาย/อาชีพอิสระ/เจา้ของกจิการ 9 (15.3) 17 (12.9) 17 (22.4) 13 (10.8) 

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐและ

รัฐวิสาหกจิ 
7 (11.9) 35 (26.5) 3 (3.9) 12 (10.0) 

เกษียณอายุ 4 (6.8) 2 (1.5) 7 (9.2) 2 (1.7) 

อยู่ระหว่างเปลี�ยนงาน/ว่างงาน 1 (1.7) 2 (1.5) 1 (1.3) - 

เกษตรกรรม 0 (0.0) 16 (12.1) 3 (3.9) 4 (3.3) 

แม่บา้น 0 (0.0) 5 (3.8) - 1 (0.8) 

อื�นๆ 7(11.9) 12 (9.1) 7 (9.2) 6 (5.0) 
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รูปที� 4 การรับรู้กฎหมายของนักท่องเที�ยวก่อนและหลังโครงการ

61.4

95.5

77.3

89.1
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ร้อ
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ก่อนโครงการ 61.4 95.5

หลังโครงการ 77.3 89.1

ตา่งชาต*ิ* ไทย

 
**P<005 

นกัท่องเที�ยวกลุ่มตวัอยา่งทั�งชาวไทยและต่างประเทศมีการรับรู้กฎหมายหา้มสูบบุหรี�ของประเทศไทยเพิ�มขึ�นแต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

ตารางที� 3 ข้อมูลทั�วไปของผู้ประกอบการและสภาพแวดล้อมของร้านอาหาร 
 

ข้อมูลทั�วไป 
จํานวน (ร้อยละ) 

ก่อนโครงการ หลงัโครงการ 

เพศ  N=134 N=144 

ชาย/หญิง 35 (26.1)/99 (73.9) 38 (26.4)/106 (73.6) 

ระดบัการศึกษาสูงสุด  N=135 N=145 

ตํ�ากว่าประถมศึกษา 17 (12.6) 6 (4.1) 

ประถมศึกษา 34 (25.2) 45 (31.0) 

มธัยมศึกษา 41 (30.4) 37 (25.5) 

อาชีวศึกษา 25 (18.5) 17 (11.7) 

ปริญญาตรี 14 (10.4) 24 (16.6) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3 (2.2) 7 (4.8) 

อื�นๆ 1 (0.7) 9 (6.2) 

ประเภทของสถานประกอบการ  N=131 N=141 

ร้านอาหารจานด่วน 113 (86.3) 85 (60.3) 

ร้านกาแฟ ร้านขนม 13 (9.9) 31 (22.0) 

ผบั บาร์ 4 (3.1) - 

คาราโอเกะ 1 (0.8) - 

ภตัตาคาร - 2 (1.4) 

อื�นๆ - 23 (16.3) 

ระบบปรับอากาศ N=132 N=143 

มีทุกส่วน 4 (3.0) 7 (4.9) 

มีบางส่วน 15 (11.4) 7 (4.9) 

ไม่มี 113 (85.6) 129 (90.2) 

ส่วนกจิกรรมนอกอาคาร  N=135 N=147 

มี/ไม่มี 29 (21.5)/106 (78.5) 60 (40.8)/87 (59.2) 
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รูปที� 5 สถานการณ์นโยบายปลอดบุหรี�ของร้านอาหาร

ก่อนและหลังโครงการ

26.1
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ก่อนโครงการ 26.1 60.6 39.3 27.9

หลังโครงการ 35.1 63.2 51.0 19.8

ปลอดบหุรี� 100% มีการจดัเขตสบู ลกูค้าบน่ควนับหุรี** ลกูค้าบน่ห้ามสบู**

                            
**P<005 

1. สถานประกอบการกลุ่มตวัอยา่งร้านอาหารมีแนวโนม้เป็นสถานที�สาธารณะปลอดบุหรี�  100% เพิ�มขึ�น รวมทั�งมีแนวโนม้ในการ

จดัเขตสูบเพิ�มขึ�น 

2. สถานประกอบการบอกว่ามีลูกคา้บ่นเรื�องควนับุหรี�มือสองเพิ�มขึ�น อยา่งมีนยัสาํคญั (ซึ� งอาจจะหมายถึงมีผูสู้บมากขึ�น หรือ ลูกคา้

มีความตระหนกัเรื�องควนับุหรี�มือสองมากขึ�น ) 

3. สถานประกอบการบอกว่ามีลูกคา้บ่นเรื�องหา้มสูบบุหรี�ในสถานประกอบการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที� 5 ข้อมูลทั�วไปของผู้ประกอบการและสภาพแวดล้อมของโรงแรม 
 

ข้อมูลทั�วไป 

จํานวน (ร้อยละ) 

ก่อนโครงการ หลงัโครงการ 

เพศ N=26 N=30 

ชาย/หญิง 9 (34.6)/17 (65.4) 12 (40.0)/ 18 (60.0) 

ระดบัการศึกษาสูงสุด N=28 N=30 

ตํ�ากว่าประถมศึกษา 1 (3.6) - 

ประถมศึกษา 2 (7.1) 5 (16.7) 

มธัยมศึกษา 6 (21.4) 5 (16.7) 

อาชีวศึกษา 5 (17.9) 4 (13.3) 

ปริญญาตรี 13 (46.4) 13 (43.3) 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 (0.0) 1 (3.3) 

อื�นๆ 1 (3.6) 2 (6.7) 

ประเภทของสถานประกอบการ N=28 N=30 

เกตส์เฮา้ส์ 16 (57.1) 17 (56.7) 

โรงแรม 9 (32.1) 10 (33.3) 

บา้นพกั 1 (3.6) 1 (3.3) 

อื�นๆ 2 (7.1) 2 (6.7) 

ระบบปรับอากาศ N=27  

มีทุกส่วน 8 (29.6) - 

มีบางส่วน 17 (63.0) - 

ไม่มี 2 (7.4) - 
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รูปที� 6 สถานการณ์นโยบายปลอดบุหรี�ของโรงแรมและเกสต์เฮาส์

ก่อนและหลังโครงการ
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ก่อนโครงการ 0.0 39.3 21.4

หลังโครงการ 17.2 45.9 8.3

ปลอดบหุรี� 100% ลกูค้าบ่นควนับหุรี** ลกูค้าบ่นห้ามสบู**

                         
**P<005 

 

1. สถานประกอบการกลุ่มตวัอยา่งโรงแรม เกสตเ์ฮาส์มีแนวโนม้เป็นสถานที�สาธารณะปลอดบุหรี�  100% เพิ�มขึ�น  

2. สถานประกอบการกลุ่มตวัอยา่งโรงแรม เกสตเ์ฮาส์บอกวา่มีลูกคา้บ่นเรื�องควนับุหรี�มือสองเพิ�มขึ�น อยา่งมีนยัสาํคญั (ซึ� งอาจจะ

หมายถึงมีผูสู้บมากขึ�น หรือ ลูกคา้มีความตระหนกัเรื�องควนับุหรี�มือสองมากขึ�น ) 

3. สถานประกอบการกลุ่มโรงแรม เกสตเ์ฮาส์ บอกว่ามีลูกคา้บ่นเรื�องหา้มสูบบุหรี�  ในสถานประกอบการลดลงอยา่ง มีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 
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ตารางที� 6 เคยเห็น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี� 

 

รับรู้การประชาสัมพันธ์ 

จํานวน (ร้อยละ) 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
N=104 

ผู้ประกอบการโรงแรม 
N=21 

ไม่เคย 16 (15.4) 2 (9.5) 

เคย 80 (76.9) 12 (57.2) 

ไม่แน่ใจ 8 (7.7) 7 (33.3) 

 

ตารางที� 7 ในช่วง 1 ปีที�ผ่านมา ทราบหรือไม่ว่ามีโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี� 

 
 

การรับรู้ 

จํานวน (ร้อยละ) 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

N=150 

ผู้ประกอบการโรงแรม 

N=30 

ทราบ 99 (66.0) 19 (63.3) 

ไม่ทราบ 51 (34.0) 11 (36.7) 

 

ตารางที� 8 เคยร่วมกิจกรรมโครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี� 

 

การร่วมกิจกรรม 

จํานวน (ร้อยละ) 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

N=104 

ผู้ประกอบการโรงแรม 

N=22 

ไม่เคยร่วมกิจกรรมใดๆ 64 (61.5) 8 (36.4) 

เคยร่วมกิจกรรม 27 (26.0) 8 (36.4) 

ไม่แน่ใจ 13 (12.5) 6 (27.2) 

 

 

1. กลุ่มตวัอยา่งสถานประกอบการกลุ่มร้านอาหาร กวา่ร้อยละ 70เคยเห็นป้าย และ กวา่ครึ� งทราบว่ามีโครงการสุโขทยั เมือง

ประวตัิศาสตร์ปลอดบุหรี�  (อาจจะเห็นป้ายแต่ไม่ทราบว่าโครงการอะไร) และ ร้อยละ 26 เคยเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งไดอยา่งหนึ�ง 

2. กลุ่มตวัอยา่งสถานประกอบการกลุ่มโรงแรม กว่าครึ� งเคยเห็นป้าย และ กว่า ร้อยละ 60 ทราบวา่มีโครงการสุโขทยัฯ (กลุ่มนี� รับรู้

ผ่านสื�ออื�นดว้ย) ร้อยละ 36 เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการ 
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ก่อนโครงการ หลังโครงการ

ร้านอาหาร(รั�ว) 17.9 17.0

ร้านอาหาร(ภายใน) 25.6 17.0

โรงแรม(รั�ว) 40.6 35.5

โรงแรม(ทางเข้า) 43.8 35.5

โรงแรม(ภายใน) 50.0 63.3

ราชการ(รั�ว )** 28.6 56.3

ราชการ(ทางเข้า) 50.0 65.6

ราชการ(ภายใ น) 64.3 87.5
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รูปที� 1 การติดป�ายห้ามสูบก่อนและหลังโครงการ

FACT SHEET (Part 3) 

การประเมินผลลัพธ์โครงการสุโขทัยเมอืงประวตัศิาสตร์ปลอดบุหรี� 

ส่วนการสังเกตุ: สถานที�ราชการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ โรงแรม เกสต์เฮาส์ 
 

ตารางที� 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการและสถานที�ราชการที�ทําการสังเกตุ 
 

ประเภทสถานประกอบการ 

จาํนวน  

ก่อนโครงการ หลงัโครงการ 

ร้านอาหาร คาเฟ่ เบเกอร์รี�  39 47 

โรงแรม เกสตเ์ฮาส์ 33 31 

สถานที�ราชการ  14 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**P<0.005 

1. การติดป้ายห้ามสบูในสถานประกอบการกลุม่ร้านอาหาร และ โรงแรม ไม่เพิ�มขึ �นหรือลดลงอย่างมีนัยสําคญั 
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2. การติดป้ายห้ามสบูตามสถานที�ราชการมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นทั �งที� ทางเข้า และ ภายในอาคาร และ มีการติดป้ายเพิ�มขึ �นอย่างมี

นยัสาํคญัที�รั �วสถานที�ราชการ 

 

โรงแรม-เขี�ยบุหรี�
โรงแรม-กลิ�น

บุหรี�**
โรงแรม-ก้นบุหรี� ราชการ-เขี�ยบุหรี� ราชการ-กลิ�นบุหรี� ราชการ-ก้นบุหรี�

ก่อนโครงการ 54.8 40.6 37.5 35.7 14.3 71.4

หลังโครงการ 31.3 6.5 12.9 21.9 18.8 71.9
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รูปที� 2 การมีที�เขี�ยบุหรี� กลิ�นบุหรี�และ ก้นบุหรี� ก่อนและหลังโครงการ

 
**P<0.005 

1. การจัดที�เขี�ยบหุรี� และก้นบหุรี�ในสถานที�ห้ามสบูบหุรี�จากการสงัเกตในกลุม่สถานประกอบการโรงแรม และ สถานที�ราชการมี

แนวโน้มลดลง แต่ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


