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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร (Executive Summary) 
 

 ศูนย เครื อข ายวิ ชาการ เพื่ อสั ง เกตการณและวิจั ยความสุขชุมชน  (ศูนย วิ จั ยความสุขชุมชน ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) โดยการสนับสนุนจากศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

ดําเนินการสํารวจเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของพอ : กรณีศึกษาพอที่สูบบุหรี่และมีลูกอายุไมเกิน 
10 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 403 ตัวอยาง สํารวจระหวางวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2553 
ผลสํารวจประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 

1. ผลสํารวจตัวอยางพอท่ีสูบบุหรี่พบวา จะสูบเฉลี่ยวันละประมาณ 11 มวน เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ
เฉลี่ยประมาณ 17 ป  โดยรสบุหรี่ที่นิยมสูบเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ บุหรี่รสมาตรฐาน รสเมนทอล และยาเสน
มวนเอง  สําหรับบุคคลอื่นในครอบครัวเดิมที่สูบบุหรี่ สวนใหญคือพอ (รอยละ 49.6) รองลงมาคือ พี่ชาย/นองชาย 
(รอยละ 37.2)  และลุง/ปา/นา/อา (รอยละ 12.7) ตามลําดับ  

2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตัวอยางพอท่ีสํารวจพบวากวา 2 ใน 3 (รอยละ 68.2 ) มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
ในบานหรือบริเวณบาน เนื่องจากเหตุผลเพราะอยากสูบ/อดไมไดเวลาตองการสูบ/เลิกไมได สูบเปนประจํา/       
เปนความเคยชิน และสะดวกไมมีใครวา เปนตน ในขณะที่รอยละ 31.8  ไมสูบบุหรีในบานหรือบริเวณบาน เหตุผล
เพราะมีลูก/เด็กเล็กอยูในบาน ตองการรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว ภรรยาไมใหสูบ และรูสึกวาควันบุหรี่     
มีกลิ้นเหม็น เปนตน 

3. บริเวณที่มักจะสูบมากที่สุดคือ ประตูรั้วหนาบาน รองลงมาคือ ขางนอกรั้วบาน และบริเวณระเบียง/
ชานบาน  และในหองน้ําตามลําดับ  อยางไรก็ตามพบวามีตัวอยางรอยละ 17.5 สูบในหองดูทีวี  รอยละ 9.5 สูบใน
หองรับแขก  และรอยละ 8.4 สูบในหองนอน  

4. บุคคลที่เคยอยูใกลในขณะที่สูบบุหรี่    ผลการวิเคราะหขอมูลเฉพาะในกลุมคนที่สูบบุหรี่ที่บานพบวา
รอยละ 30.2 เคยสูบใกลภรรยา และรอยละ 10.9 สูบใกลลูก  

5. ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในบาน กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ในบานสวนใหญ(รอยละ 83.9) มีความเห็น
วาการสูบบุหรี่ท่ีบานไมมีปญหาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม มีเพียงแครอยละ 6.9 ท่ีระบุวามีปญหา คือ มีกลิ่น เชน 
กลิ่นเหม็น กลิ่นอับ และคนในบานมีปญหาดานสุขภาพ  และสวนใหญ (มากกวา 3 ใน 4) เชื่อวาการสูบบุหรี่ของตน
ไมไดสงผลกระทบตอลูก ภรรยา และคนอื่นในบาน อยางไรก็ตามรอยละ 7.6 ยอมรับวาการสูบบุหรี่ของตนสงผล
กระทบตอภรรยา และรอยละ 5.5 ยอมรับวาสงผลกระทบตอลูก โดยเฉพาะการไดรับกลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่ และ
ทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพ 
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6. จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ที่บานหรือในบริเวณบานพบวารอยละ 69.8 ระบุไมมีปญหา/
อุปสรรคในการสูบบุหรี่ที่บาน ในขณะที่รอยละ 20.4 ระบุมีปญหา/อุปสรรค เชน ภรรยาบน มีกลิ่นเหม็น ไมอยาก
ใหลูกเห็น กลัวเปนแบบอยางที่ไมดี เปนตน และรอยละ 9.8 ระบุไมแนใจ 

7. เมื่อถาม (กลุมที่สูบบุหรี่ที่บาน) ถึงความเปนไปไดหาก “ไมใหสูบบุหรี่ที่บาน” มีกลุมตัวอยางประมาณ
ครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 50.5 ระบุจะทําได ในขณะที่รอยละ 20.7 ระบุทําไมได และรอยละ 28.8 ระบุไมแนใจ          
เมื่อสอบถามคนที่ระบุวาจะมีปญหาอุปสรรคถาไมไดสูบบุหรี่ท่ีบาน (เฉพาะจากกลุมตัวอยางรอยละ 10.5 ที่ระบุวามี
ปญหา) ใหเหตุผลวาหากไมไดสูบบุหรี่แลวจะทําใหเกิดความเครียด ยังอดสูบไมได ไมอยากไปสูบที่อ่ืน ไมมีที่สูบ 
เปนตน 

8. ทาทกีารยอมรับของคนรอบขางจากการสูบบุหรี่มีดังนี้ รอยละ 19.2 ภรรยายอมรับการสูบบุหรี่ ในขณะ
ที่รอยละ 33.3 ระบุคัดคาน และรอยละ 47.5 ระบุเฉย ๆ สําหรับพอแมนั้น พบวา รอยละ 22.8 ยอมรับการสูบบุหรี่ 
รอยละ 10.5 ระบุคัดคาน และรอยละ 66.7 ระบุเฉย ๆ สวนทาทีของลูกตอการสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 15.2 ระบุ
ยอมรับ รอยละ 14.0 ระบุคัดคาน และรอยละ 70.8 ระบุเฉย ๆ ในสวนเพ่ือนสนิทนั้นรอยละ 31.2 ระบุยอมรับการสูบ
บุหรี่ รอยละ 2.0 ระบุคัดคาน และรอยละ 66.8 ระบุเฉย ๆ โดยทาทีการแสดงการคัดคานของบุคคลเหลานี้ อาทิ การ
บน/ตอวา ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก บอกวามีกลิ่นเหม็น แสดงความรังเกียจ ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ  และ
บอกอยางเปนหวงวาสูบบุหรี่ไมดีตอสุขภาพ/มีโรครายตามมามากมาย เปนตน  

9. ความกังวลของพอท่ีสูบบุหรี่ (จากกลุมตัวอยางทั้งหมด) ระบุความกังวลประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
9.1 กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 55.4 มีความกังวลตอ “สุขภาพของตนเอง” ที่เกิดจาก

การสูบบุหรี่ รอยละ 36.2 ระบุไมกังวล และรอยละ 8.4 ระบุไมแนใจ 
9.2 รอยละ 45.8 ระบุมีความกังวลตอ “สุขภาพของลูก” ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของพอ เชน ควัน

บุหรี่ใหโทษตอรางกาย ลูกยังเล็ก ลูกสุขภาพไมดี/ลูกไมสบายบอย เปนตน ในขณะท่ีรอยละ 29.9 ระบุไมกังวล 
เพราะไมไดสูบในขณะที่ลูกอยูดวย สูบในจํานวนที่นอย ออกไปสูบนอกบาน เปนตน และรอยละ 24.3 ระบุ          
ไมแนใจ 

9.3 กลุมตัวอยางเกินครึ่งคือรอยละ 52.1 มีความกังวลวา “ลูกจะเลียนแบบ” การสูบบุหรี่ของ
ตนเอง รอยละ 36.0 ไมกังวล และรอยละ 11.9 ไมแนใจ 

9.4 รอยละ 45.4 มีความกังวลวา “ลูกจะไมภาคภูมิใจในตัวพอ”  รอยละ 38.6 ไมกังวล และ    
รอยละ 16.4 ไมแนใจ 

10. เมื่อสอบถามถึงความจําเปนที่จะปองกันไมให “ลูก” ไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพอใน
ปจจุบัน พบวากลุมตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 หรือรอยละ 82.1 ระบุวามีความจําเปน ในขณะที่รอยละ 6.0 ระบุยัง      
ไมจําเปน และรอยละ 11.9 ระบุไมแนใจ  
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11. ปจจัยผลักดันจากลูกในการสนับสนุนใหเลิกบุหรี่  พบวากลุมตัวอยางรอยละ 66.8 ระบุวา “ลูก” มีผล
ผลักดันใหพออยาก “เลิกบุหรี่” ในระดับ “มาก-มากที่สุด” รอยละ 19.8 ระบุ  มีผลปานกลาง และรอยละ 13.4 ระบุ  
มีผล “นอย-นอยท่ีสุด” 

12. ความคิดจะเลิกสูบบุหรี่ จากผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางรอยละ 54.6 มีความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ 
โดยระบุเหตุผลเพ่ือสุขภาพของตัวเอง/มีปญหาเรื่องสุขภาพ เพ่ือสุขภาพของลูก/ภรรยา เสียเงินคาบุหรี่มามากแลว/
เปลืองเงิน เปนตน รอยละ 15.6 ระบุยังไมคิดจะเลิก เพราะเปนความเคยชิน สูบในจํานวนนอย/ไมไดสูบอยางจริงจัง 
และเปนความสุขสวนบุคคล และรอยละ 29.8 ระบุไมแนใจ เมื่อสอบถามเฉพาะในกลุมตัวอยางที่มีความคิดจะเลิก
บุหรี่ พบวารอยละ 78.2 เคยลองเลิกบุหรี่ และรอยละ 21.8 ยังไมไดลอง สวนวิธีการเลิกบุหรี่ท่ีกลุมตัวอยางคิดวา
ไดผลดีที่สุดคือ หยุดสูบ/หักดิบ รองลงมาคือ อมลูกอม/เคี้ยวหมากฝรั่ง/อมยาอม และคอย ๆ ลดปริมาณลง แลวจะ
เลิกไดในที่สุด สําหรับหนวยงานที่กลุมตัวอยางเห็นวาจะชวยเหลือใหคนเลิกบุหรี่ไดมากที่สุดนั้นอันดับแรกคือ
ศูนยบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย รองลงมาคือ โรงพยาบาล และโทร. 1600 เปนตน 

13. ความคิดเห็นตอการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ กลุมตัวอยางรอยละ 56.0 ระบุเห็นดวยกับการรณรงคให 
“บานเปนเขตปลอดบุหรี่” เพราะเห็นวา เพื่อเสริมสรางสุขภาพของคนในครอบครัว/ปญหาสุขภาพจะไดลดลง      
ทําใหบานปลอดมลพิษทางบุหรี่/ทําใหครอบครัวปลอดบุหรี่ และทําใหสภาพแวดลอมในครอบครัวดีข้ึน ในขณะที่
มีเพียงแครอยละ 2.8 ท่ีไมเห็นดวย เพราะเห็นวาเปนที่สวนตัว เปนสิทธิสวนบุคคล เปนตน และรอยละ 41.2 ระบุ 
ไมมีความเห็น  

14. สําหรับขอเสนอแนะในการทําให “บานปลอดบุหรี่” ที่สําคัญ คือไมควรสูบบุหรี่ท่ีบาน ตัวเราเองตอง
เปนตัวอยางใหกับคนในบาน อยากใหมีการรณรงคอยางจริงจังและตอเนื่อง มีตัวอยางนําเสนอบอยๆ มีการแนะนํา     
ใหเลิกสูบบุหรี่/คนในบานคอยตักเตือน เปนตน 
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คํานํา 
 

โครงการสํารวจเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของพอ : กรณีศึกษาพอที่สูบบุหรี่และมีลูก
อายุไมเกิน 10 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน 
(ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดรับมอบหมายจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) 
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ใหทําการศึกษาประเมินสถานการณผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพอท่ีมีตอคนในครอบครัว เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการรณรงคสงเสริมทําใหบานปลอดบุหรี่ และประกอบการดําเนินนโยบายและวางแผนเพื่อการ
ปองกันปญหาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอไป  

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดดําเนินการสํารวจภาคสนามระหวางวันที่ 23 - 27 
พฤศจิกายน 2553 พ้ืนที่เปาหมายการสํารวจในครั้งนี้ คือ กรุงเทพมหานคร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 
บัดนี้การสํารวจไดเสร็จสิ้นแลว ศูนยวิจัยฯ จึงไดจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาประเด็นสําคัญ ไดแก 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพอ สถานที่ที่สูบบุหรี่ ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่บานหรือในบริเวณบาน ปญหา/
อุปสรรคจากการสูบบุหรี่ท่ีบานหรือในบริเวณบาน ปฏิกิริยาของคนรอบขางตอการสูบบุหรี่ ความกังวลจากการสูบ
บุหรี่ “ลูก” มีผลผลักดันตอความตองการ  “เลิกบุหรี่” ความตองการและวิธีการ  เลิกสูบบุหรี่ การรณรงค/
ขอเสนอแนะให “บานเปนเขตปลอดบุหรี่” เปนตน ซึ่งผลการสํารวจครั้งนี้ จะทําใหทราบขอมูลที่เอ้ือประโยชน
สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการรณรงคสงเสริมให “บานเปนเขตปลอดบุหรี่” และนําผลการศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไป 
 อน่ึงโครงการนี้ จะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากปราศจากการเสียสละเวลาเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เปนตัวอยาง ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกๆทาน และการไดรับคําแนะนําปรึกษาที่ดี
จากคณะทํางานของมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณ      
ทุกฝายมา ณ ที่น้ี 
 
 
 

                                                                                                               คณะผูวจิัย 
                                                                            พฤศจกิายน  2553 
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บทที่ 1  
บทนํา 
 

 
ท่ีมาของโครงการ 

การสูบบุหรี่ในบานกอใหเกิดผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะผลกระทบกับเด็ก องคการอนามัย
โลก ไดประเมินวา ปจจุบันมีเด็กเกือบ 700 ลานคนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กทั่วโลก หายใจเอาอากาศ
ปนเปอนควันบุหรี่ท่ีลอยอยูในอากาศเขาสูรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ืออยูในบาน   

จากการสํ า รวจโดยสถาบันสุ ขภาพ เด็ กแห งชาติมหาราชินี ร วมกับ สํ านั กวิ จั ย เ อแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2551 จากกลุมพอแม/ผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต 
แรกเกิด-12 ป ที่มารับบริการท่ีสถาบัน จํานวน 658 คน พบวา รอยละ 63.4 เปนผูสูบบุหรี่ โดยรอยละ 82.0 ของ    
พอแมผูปกครองที่สูบบุหรี่ ยอมรับวามีการสูบบุหรี่ในบานจริง ขณะที่รอยละ 29.2 ยอมรับวามีบุตรหลานอยูใกล
ขณะที่พอแมผูปกครองสูบบุหรี่ และรอยละ 35.0 เคยเห็นบุตรหลานเลียนแบบทาทางการสูบบุหรี่  

รศ.นพ.สรศักดิ์ โลจินดารัตน ผูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ไดใหขอมูลไววา เด็กเปน    
ผูไดรับอันตรายจากควันบุหรี่ในบานในระดับสูงสุด เพราะเด็กๆ มีระบบทางเดินหายใจที่เล็กอัตราการหายใจเร็ว
กวาผูใหญ และระบบปองกันภายในรางกายยังไมแข็งแรงเหมือนผูใหญ จึงทําใหเด็กไดรับผลกระทบจากควันบุหรี่
มากกวาผูใหญหลายเทา 

มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) มีความตองการที่จะสนับสนุนการแกปญหาการสูบบุหรี่ในบาน 
และการปองกันผลกระทบจากควันบุหรี่ที่มีตอเด็ก โดยใหความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของพอ      
ที่สูบบุหรี่และเจาะจงกลุมพอที่มีลูกเล็กอายุไมเกิน 10 ป จึงมอบหมายใหศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและ
วิจัยความสุขชุมชน (ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการวิจัย       
“พฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของพอ : กรณีศึกษาพอท่ีสูบบุหรี่และมีลูกอายุไมเกิน 10 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน บัดนี้ ไดดําเนิน
โครงการวิจัยเสร็จสิ้นแลว และไดจัดทํารายงานการวิจัยใหคณะกรรมการไดรับทราบตอไป  
 
 

วตัถุประสงคในการวจิัย 
1. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพอที่มีลูกอายุไมเกนิ 10 ปในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือสํารวจประสบการณปญหาและผลกระทบจากการสบูบุหรี่ในบานของพอ 
3. เพ่ือสํารวจทัศนคติและความตองการทีจ่ะปองกันแกไขผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพอ 
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ขอบเขตของการวจิัย 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพอ ไดแก จุดเริ่มตนของการสูบบุหรี่ครั้งแรก ปริมาณการสูบ สถานที่
สูบ การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ยี่หอ/รส ที่สูบ เปนตน 

1.2 ประสบการณปญหาและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในบาน ไดแก ปญหาผลกระทบตอลูก ปญหา
ผลกระทบตอภรรยา ปญหาผลกระทบตอบุคคลอื่น ปญหาผลกระทบตอสภาพแวดลอม ความคิด
และปฏิกิริยาของลูกและคนในบาน เปนตน 

1.3 ทัศนคติและความตองการที่จะปองกันแกไขผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพอ ไดแก ความรูสึก
ตระหนักตอปญหาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในบาน ความตองการที่จะปองกันผลกระทบที่มีตอ
ลูกและคนอื่นในครอบครัว ความตองการที่จะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในบาน ความตองการอยาก
เลิกสูบบุหรี่  ลูกมีผลผลักดันตอความตองการเลิกสูบบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ที่ไดผลดีที่สุด รวมถึง
หนวยงานท่ีชวยในการเลิกบุหรี่ เปนตน  

1.4 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรณรงคให “บานเปนเขตปลอดบุหรี่”     
2. ขอบเขตดานประชากร คือ พอที่สูบบุหรี่และมีลูกอายุไมเกิน 10 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ขอบเขตทางดานพื้นที่ คือ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ชวยในการประเมินสถานการณผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีตอคนในครอบครัว 
2. เปนขอมูลประกอบการรณรงคสงเสริมเพื่อทําใหบานปลอดบุหรี่ 
3. เปนขอมูลประกอบการดําเนินนโยบายและการวางแผนเพื่อการปองกันปญหาผลกระทบของการสูบ

บุหรี่ใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 
ระเบียบวธิกีารวจิัย (Research Methodology)  

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจภาคสนามโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนดขนาดตัวอยาง 
การคัดเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประมวลผล เพื่อใหได ขอมูลที่สอดคลองกับ
วัตถปุระสงคของการวิจัย และเปนประโยชนสูงสุดตอศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ
มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ (มสบ.)  
 
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) 
 กลุมประชากรเปาหมาย  ไดแก  กลุมพอที่ สูบบุหรี่และมีลูกอายุไมเกิน 10 ป  และอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
การเลือกตวัอยาง (Sampling Method)  

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage 
Sampling) โดยทําการแบงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ออกเปน ช้ันใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ซึ่งมีลําดับขั้นของการสุม
ตัวอยางดังนี้ คือ เขตปกครอง เปนหนวยตัวอยางขั้นท่ีหนึ่ง บล็อค (ที่เลือกตั้ง) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง  และพอ
ที่สูบบุหรี่และมีลูกอายุไมเกิน 10 ป ในตัวอยางบล็อค (ท่ีเลือกตั้ง) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม  
 

 

ขนาดตวัอยาง (Sample Size)     
 ขนาดตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้ จากพอที่สูบบุหรี่และมีลูกอายุไมเกิน 10 ป และอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมจํานวนทั้งสิ้น 403 ตัวอยาง  
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เครื่องมือวัด (Measurement) 

สําหรับการสํารวจครั้งนี้ ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยโครงสรางของขอ
คําถามไดออกแบบเพื่อใหไดขอมูลที่ตอบตรงกับวัตถุประสงคใหมากที่สุด โดยมีข้ันตอนการจัดทําดังนี้ 

1. ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สราง (ราง) แบบสอบถาม 
2. สงใหคณะทํางานของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) พิจารณา ใหความเห็น และปรับแก 
3. ทดสอบแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย 
4. ปรับแกและนําไปใชเก็บขอมูลจริง 

 
รูปแบบการจดัการในการดาํเนินการวจิัย  
 การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เปนการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรของศูนยวิจัยความสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะทํางานของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิรณรงคเพ่ือ
การไมสบูบุหรี่ (มสบ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกันกําหนดกระบวนการ
ตางๆ ของโครงการวิจัย เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคสูงสุด 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการเก็บขอมลู     

ระยะเวลาในการเก็บขอมลูโครงการระหวางวันที่ 23 - 27 พฤศจกิายน 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 
 

 
โครงการสํารวจเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของพอ : กรณีศึกษาพอที่สูบบุหรี่และมีลูก

อายุไมเกิน 10 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปน
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified 
Multi-Stage Sampling) รวมจํานวนทั้งส้ิน 403 ตัวอยาง ผลการศึกษา จําแนกการนําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
 
 

 
 

ชวงอายุ 
ตัวอยางรอยละ 33.7 อายุไมเกิน 30 ป รอยละ 39.0 อายุ 31-40 ป และรอยละ 27.3 อายุมากกวา 40 ปข้ึนไป 

โดยมีอายุเฉลี่ย 35.18 ป 
 
ระยะเวลาการแตงงาน 
 รอยละ 32.6 ระบุจํานวนปที่แตงงานไมเกิน 5 ป รอยละ 29.0 จํานวนปที่แตงงาน 6-10 ป รอยละ 15.4 
จํานวนปที่แตงงาน 11-15 ป รอยละ 15.6 จํานวนปท่ีแตงงาน 16-20 ป และรอยละ 6.7 แตงงานมาแลวมากกวา 20 ป  
โดยยังมีตัวอยางอีกรอยละ 0.7 ที่ไมระบุ 
 
จํานวนบตุร 
 ตัวอยางรอยละ 45.4 มีบุตรจํานวน 1 คน รอยละ 32.3 มีบุตรจํานวน 2 คน รอยละ 14.9 มีบุตรจํานวน 3 คน 
และรอยละ 7.4 มีบุตรมากกวา 3 คนขึ้นไป โดยในจํานวนบุตรทั้งหมด เปนชายรอยละ 53.3 และหญิงรอยละ 46.7  
 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 รอยละ 32.0 มีจํานวนสมาชิกในบานไมเกิน 3 คน รอยละ 25.3 มีจํานวนสมาชิก 4 คน รอยละ 21.6             
มีจํานวนสมาชิก 5 คน และรอยละ 21.1 มีจํานวนสมาชิกมากกวา 5 คน 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด  
ตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ  51.6 จบมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา รองลงมารอยละ  27.8                 

จบปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 12.2 จบปริญญาตรี และรอยละ 8.2 จบปวส./อนุปริญญา หรือ
เทียบเทา ตามลําดับ โดยมีตัวอยางอีกรอยละ 0.2 ที่ไมระบุการศึกษา 
 

อาชีพประจําที่มรีายไดหลัก  
ตัวอยางรอยละ 45.2 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป/ใชแรงงาน รองลงมารอยละ 36.0 อาชีพคาขาย/ทําธุรกิจ

สวนตัว รอยละ 14.6 เปนลูกจาง/พนักงานบริษัท รอยละ 3.2  รับราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และรอยละ 1.0
เปนผูวางงาน  

 
รายไดสวนตัวโดยเฉลี่ยตอเดือน  

ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 59.8 มีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รองลงมารอยละ 
29.3 มีรายได 10,001 – 20,000 บาท และรอยละ 7.9 มีรายไดมากกวา 20,000 บาท โดยยังมีตัวอยางอีกรอยละ 3.0     
ที่ไมระบุรายได 
 

(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 1 – 7) 

 
ตารางที่  1  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ชวงอายุ  

ชวงอาย ุ รอยละ จํานวน 

อายุไมเกนิ 30 ป 33.7 136 
อายุ 31-40 ป 39.0 157 
อายุมากกวา 40 ปข้ึนไป 27.3 110 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
อายุเฉลีย่ (Mean) 35.18 ป 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 7.46 ป 
อายุต่ําสุด (Min) 20 ป 
อายุสูงสุด (Max) 50 ป 

 
 



 

 พฤตกิรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของพอ                       -7-                       ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตารางที่  2  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม จํานวนปท่ีแตงงาน 

จํานวนปท่ีแตงงาน รอยละ จํานวน 

ไมเกิน 5 ป 32.6 131 
6- 10 ป 29.0 117 
11-15 ป 15.4 62 
16-20 ป 15.6 63 
มากกวา 20 ปข้ึนไป 6.7 27 
ไมระบุ 0.7 3 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
 

ตารางที่  3  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม จํานวนบุตร 

จํานวนบุตร รอยละ จํานวน 

1 คน 45.4 183 
2 คน 32.3 130 
3 คน 14.9 60 
มากกวา 3 คน 7.4 30 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
เปนบุตรชาย 53.3  402 
เปนบุตรหญิง 46.7 352 

รวมทั้งสิ้น 100.0  754 

 
ตารางที่  4  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม จํานวนสมาชิกในบาน 

จํานวนสมาชกิในบาน รอยละ จํานวน 

ไมเกิน 3 คน 32.0 129 
4 คน 25.3 102 
5 คน 21.6 87 
มากกวา 5 คน 21.1 85 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
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ตารางที่  5  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ระดับการศกึษาสูงสุดที่สําเร็จ   

ระดับการศกึษาสูงสุดที่สําเรจ็   รอยละ จํานวน 

ประถมศึกษา/มัธยมศกึษาตอนตน หรือต่ํากวา   51.6 208 
ปวช./มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 27.8 112 
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเทา  8.2 33 
ปรญิญาตร ี      12.2 49 
ไมระบุ 0.2 1 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 

 
ตารางที่  6  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ รอยละ จํานวน 

รับจางทั่วไป/ใชแรงงาน   45.2 182 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 36.0 145 
ลูกจาง/พนักงานบริษัท  14.6 59 
รับราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  3.2 13 
วางงาน     1.0 4 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
 

ตารางที่  7  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม รายไดสวนตวัโดยเฉลีย่ตอเดอืน 

รายไดสวนตวัโดยเฉลี่ยตอเดอืน รอยละ จํานวน 

ไมเกิน 5,000 บาท 6.0 24 
5,001-10,000 บาท 53.8 217 
10,001-15,000 บาท 20.1 81 
15,001-20,000 บาท 9.2 37 
มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป 7.9 32 
ไมระบุ 3.0 12 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพอ 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับยี่หอบุหรี่ที่สูบพบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญหรือรอยละ 42.9 ระบุสูบ       
กรองทิพย รองลงมารอยละ 18.2 ระบุสายฝน รอยละ 17.2 ระบุ L&M รอยละ 8.9 ระบุวันเดอร รอยละ 5.0 ระบุ     
ยาเสน รอยละ 3.0 ระบุมารลโบโร รอยละ 2.5 ระบุ SMS สวนยี่หอ กรุงทอง , TEXAS , Half Time และ Break       
มีอยูรวมกันคิดเปนรอยละ 2.3 โดยจํานวนบุหรี่ที่สูบในแตละวันเฉลี่ย 11.20 มวน ซึ่งรสบุหรี่ที่นิยมสูบมากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ 1) บุหรี่รสมาตรฐาน (รอยละ 69.6) 2) รสเมนทอล (รอยละ 18.2) และ 3) ยาเสนมวนเอง (รอยละ 
13.2) อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ย 16.85 ป สวนบุคคลอื่นในครอบครัวเดิมที่สูบบุหรี่มากเปนอันดับแรก คือ พอ 
(รอยละ 49.6) รองลงมาคือ พ่ี/นองชาย (รอยละ 37.2) และลุง/ปา/นา/อา (รอยละ 12.7) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมี
ตัวอยางอีกรอยละ 34.5 ระบุไมมีบุคคลอื่นในบานสูบบุหรี่เลย 
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 8 – 12) 
 
ตารางที่  8  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ย่ีหอบุหรี่ท่ีสูบ 

ย่ีหอบุหรี่ท่ีสูบ รอยละ จํานวน 

กรองทิพย 42.9 173 
สายฝน 18.2 73 
L&M 17.2 69 
วันเดอร  8.9 36 
ยาเสน 5.0 20 
มารลโบโร 3.0 12 
SMS 2.5 10 
กรุงทอง 1.2 5 
TEXAS 0.7 3 
Half Time 0.2 1 
Break 0.2 1 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 

ตอนที่ 2  ขอมลูและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี ่
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ตารางที่  9  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม จํานวนบุหรี่ท่ีสูบในแตละวัน 

จํานวนบุหรี่ท่ีสูบในแตละวนั รอยละ จํานวน 

1-4 มวน 16.6 67 
5 มวน 10.2 41 
6-9 มวน 12.4 50 
10 มวน 30.5 123 
11-14 มวน 1.5 6 
15 มวน 4.7 19 
16-19 มวน 1.0 4 
20 มวน 19.4 78 
มากกวา 20 มวน 3.7 15 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
จํานวนบุหรี่ทีสู่บในแตละวนัเฉลี่ย (Mean) 11.20 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 8.01 
จํานวนบุหรี่ทีสู่บในแตละวนัต่ําสุด (Min) 1 
จํานวนบุหรี่ทีสู่บในแตละวนัสูงสุด (Max) 60 

 
ตารางที่  10  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม รสบุหรี่ท่ีนิยมสบู  

รสบุหรี่ท่ีนิยมสูบ  รอยละ จํานวน 

บุหรี่รสมาตรฐาน (ดั้งเดิม)  69.6 279 
รสเมนทอล (เขียว)  18.2 73 
ยาเสนมวนเอง   13.2 53 
บุหรี่รสออน (ไลท)   10.0 40 
รสผลไม 0.2 1 
หมายเหตุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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ตารางที่  11  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม อายุท่ีเริ่มสูบบหุรี่ครั้งแรก 

อายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก รอยละ จํานวน 

ไมเกิน 10 ป 0.5 2 
11-15 ป 39.5 159 
16-20 ป 51.1 206 
มากกวา 20 ปข้ึนไป 8.9 36 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
อายุที่เริม่สูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ย (Mean) 16.85 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.53 
อายุที่เริม่สูบบุหรี่ครั้งแรกต่ําสุด (Min) 9 
อายุท่ีเริม่สูบบุหรี่ครั้งแรกสูงสุด (Max) 42 

 

ตารางที่  12  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การมีสมาชกิในครอบครวัเดมิ (ท่ีเติบโตมา) ท่ีสูบบุหรี ่

การมีสมาชกิในครอบครวัเดมิ ท่ีสูบบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

พอ  49.6 200 
พี่/นองชาย   37.2 150 
ลุง/ปา/นา/อา  12.7 51 
ปูหรือตา  7.4 30 
พี่/นองสาว   1.5 6 
แม  1.2 5 
ยาหรือยาย 0.7 3 
ลูกชาย 0.2 1 
ไมมีคนอืน่ที่สูบ 34.5 139 
หมายเหตุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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สถานที่ท่ีสูบบุหรี่  
 เม่ือสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสถานที่ที่สูบบุหรี่ “นอกบาน” พบวา กลุมตัวอยางประมาณ 3 ใน 4 หรือ
รอยละ 75.8 สูบในที่ทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ รอยละ 60.1 สูบในที่สาธารณะ/ริมถนน และรอยละ 28.2 สูบตาม
รานอาหาร ตามลําดับ สวนการสูบบุหรี่ “ท่ีบาน” กลุมตัวอยางโดยสวนใหญหรือรอยละ 68.2  ระบุสูบที่บานหรือใน
บริเวณบาน โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลที่สําคัญ 3 อันดับแรก คือ 1) อยากสูบ / อดไมไดเวลาตองการสูบ / 
เลิกไมได (รอยละ 32.2)  2) สูบเปนประจํา / เปนความเคยชิน (รอยละ 26.4)  และ 3) สะดวกไมมีใครวา (รอยละ 
20.7) ตามลําดับ ซึ่งบริเวณที่มักจะสูบมากที่สุดคือ ประตูรั้วหนาบาน (รอยละ 42.2) รองลงมาคือ ขางนอกรั้วบาน 
(รอยละ 38.9) และบริเวณระเบียง/ชานบาน (รอยละ 38.2) ในขณะที่สูบบุหรี่ในบานนั้นบุคคลที่เคยอยูใกลมากที่สุด
คือ ภรรยา (รอยละ 30.2) รองลงมา คือ ลูก (รอยละ 10.9) และพอแม (รอยละ 4.7)  และรอยละ 31.8 ระบุไมเคยสูบ
บุหรี่ที่บานหรือในบริเวณบาน  โดยระบุเหตุผลท่ีสําคัญ คือ 1) มีลูก  มีเด็กเล็ก อยูในบาน  (รอยละ  28.1)                    
2) เพ่ือสุขภาพของคนในครอบครัว (รอยละ 16.5) และ 3) ภรรยาไมใหสูบ (รอยละ 14.1) ตามลําดับ  
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 13 – 16) 
 
ตารางที่  13  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม สถานที่ท่ีสูบบุหรี่ “นอกบาน” 

สถานที่ท่ีสูบบุหรี่ “นอกบาน” รอยละ จํานวน 
สูบในที่ทํางาน        75.8 304 
สูบในที่สาธารณะ/ริมถนน  60.1 241 
สูบตามรานอาหาร  28.2 113 
สูบในสถานบนัเทิง        25.7 103 
สูบในบริเวณที่จัดใหสูบ      1.7 7 
ปกติไมสูบบุหรี่ “นอกบาน” (สูบเฉพาะในบาน) 3.2 13 
หมายเหตุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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ตารางที่  14  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การสูบบุหรี่ “ท่ีบาน” 

การสูบบุหรี่ “ท่ีบาน” รอยละ จํานวน 
สูบท่ีบานหรือในบริเวณบาน โดยระบุเหตผุลเพราะ ...................... 68.2 275 

• อยากสูบ / อดไมไดเวลาตองการสูบ / เลิกไมได รอยละ 32.2 (78)   
• สูบเปนประจํา / เปนความเคยชิน  รอยละ 26.4 (64)   
• สะดวกไมมีใครวา รอยละ 20.7 (50)   

• ตองสูบหลังกินขาว รอยละ 5.4 (13)   
• สูบแลวไมทําใหใครเดือดรอน รอยละ 5.4 (13)   
• ในบานยินดีใหสูบ / มีความเปนกันเอง รอยละ 3.3 (8)   
• อื่นๆ อาทิ ทํางานอยูท่ีบาน สูบเปนครั้งคราว        

สูบเวลาเครียด ไมรูจะสูบที่ไหน เปนตน 
รอยละ 6.6 (16) 

  

ไมเคยสูบบุหรีท่ี่บานหรือในบริเวณบาน โดยระบุเหตผุลเพราะ................... 31.8 128 
• มีลูก มีเด็กเล็ก อยูในบาน  รอยละ 28.1 (34)   
• เพ่ือสุขภาพของคนในครอบครัว  รอยละ 16.5 (20)   
• ภรรยาไมใหสูบ รอยละ 14.1 (17)   
• เหม็นควันบุหร่ี รอยละ 13.2 (16)   

• ไมอยากเปนตัวอยางที่ไมดี  รอยละ 10.7 (13)   
• ไมอยากใหคนในครอบครัว รู/เห็น  รอยละ 5.8 (7)   
• ไมคอยไดอยูบาน / สวนมากอยูท่ีทํางาน รอยละ 5.8 (7)   
• อื่นๆ อาทิ พอแมบน ท่ีบานไมใหสูบ เปนตน รอยละ 5.8 (7)   

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
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ตารางที่  15  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม บริเวณท่ีสูบบหุรี่ท่ีบาน 

บริเวณท่ีสูบบหุรี่ท่ีบาน รอยละ จํานวน 

ประตรูัว้หนาบาน  42.2 116 
ขางนอกรัว้บาน   38.9 107 
บริเวณระเบียง/ชานบาน  38.2 105 
ในหองน้ํา  33.8 93 
ขางฝาบานดานนอก  29.8 82 
สนามหญา    20.7 57 
ใตตนไม   20.7 57 
ในหองดูทีวี     17.5 48 
ริมรั้ว (ดานใน)      11.6 32 
ในหองรับแขก  9.5 26 
ใตถุนบาน   9.5 26 
ในหองนอน   8.4 23 
บนดาดฟาหรอืหลังคาบาน  8.0 22 
บริเวณโรงรถ  7.3 20 
ในหองครัว/หองอาหาร  3.6 10 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบานและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
ตารางที่  16  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม บุคคลท่ีเคยอยูใกลขณะท่ีสูบบุหรี่ในบาน 

บุคคลท่ีเคยอยูใกลขณะท่ีสูบบุหรี่ในบาน รอยละ จํานวน 

ภรรยา  30.2 83 
ลูก   10.9 30 
พอแม (ของทานหรือของภรรยา) 4.7 13 
ญาตผิูใหญ 2.5 7 
คนอื่น อาทิ เพ่ือน พี่นอง เปนตน   9.1 25 
ไมเคยสูบเมื่อมีคนอื่นอยูดวย 61.1 168 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบานและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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ปญหาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ท่ีบานหรอืในบริเวณบาน 
 เม่ือสอบถามเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ท่ีบานหรือในบริเวณบาน พบวา กลุมตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 หรือรอยละ 
83.9 ระบุการสูบบุหรี่ท่ีบานไมมีปญหาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม มีเพียงแครอยละ 6.9 เทาน้ันที่ระบุมีปญหา คือ    
มีกลิ่น เชน กลิ่นเหม็น กลิ่นอับ (รอยละ 82.4) และคนในบานมีปญหาดานสุขภาพ (รอยละ 17.6) ซึ่งกลุมตัวอยาง
ประมาณ 3 ใน 4 ยังระบุวาการสูบบุหรี่ท่ีบานหรือในบริเวณบาน ไมไดทําใหบุคคลในบานไดรับผลกระทบ มีเปน
สวนนอยท่ีระบุวาคนในบานไดรับผลกระทบ คือ ภรรยา (รอยละ 7.6) ผลกระทบที่ไดรับ เชน มีกลิ่น/เหม็นควัน
บุหรี่   ภรรยามีปญหาเรื่องสุขภาพ หายใจไมออก เปนตน รองลงมาคือ ลูก (รอยละ 5.5) ซ่ึงผลกระทบที่ไดรับ เชน   
มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี่ ลูกมีปญหาเรื่องสุขภาพ ลูกยังเล็ก เปนตน และคนอื่นในบาน (รอยละ 1.1) ไดรับผลกระทบ
ในลักษณะ มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี่ เปนตน สวนบุคคลท่ีเคยบนหรือตอวาเรื่องการสูบบุหรี่มากที่สุด คือ ภรรยา        
(รอยละ 55.1) รองลงมาคือ ลูก (รอยละ 27.0) และบุคคลอื่นในบาน (รอยละ 10.7)   
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 17 – 20) 
 
ตารางที่  17  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การสูบบุหรี่ท่ีบานทําใหมีปญหาเกีย่วกบัสภาพสิง่แวดลอม                      

การสูบบุหรี่ท่ีบานทําใหมีปญหาเกีย่วกบัสภาพสิ่งแวดลอม รอยละ จํานวน 

มีปญหา คือ .......................................   6.9 19 
• มีกลิ่น เชน กลิ่นเหม็น กลิ่นอับ  รอยละ 82.4 (14)   

• คนในบานมีปญหาดานสุขภาพ เชน เปนโรคภูมิแพ  รอยละ 17.6 (3)   

ไมมีปญหา  83.9 230 
ไมแนใจ 9.2 25 

รวมทั้งสิ้น 100.0 274 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบาน) 
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ตารางที่  18  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี ่

บุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี ่ การไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี ่

ไดรับ ไมไดรับ ไมทราบ รวมท้ังสิ้น 

ลูก 5.5 76.3 18.2 100.0 
 (15) (210) (50) (275) 

ภรรยา 7.6 74.2 18.2 100.0 
 (21) (204) (50) (275) 

คนอื่นในบาน 1.1 76.6 22.3 100.0 
 (3) (210) (61) (274) 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบาน) 

 
ตารางที่  19  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ลกัษณะผลกระทบท่ีไดรับจากการสูบบุหรี ่ 

ลกัษณะผลกระทบท่ีไดรับจากการสูบบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

 ลกู โดยไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรีใ่นลักษณะ...................   

มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี ่ 53.3 8 
ลูกมีปญหาเรือ่งสุขภาพ เชน เปนผื่น เปนภูมิแพ ปอดอกัเสบ เปนโรคปอด เปนตน 40.0 6 
ลูกยังเล็ก 6.7 1 

รวมทั้งสิ้น 100.0 15 
 ภรรยา โดยไดรับผลกระทบจากการสูบบหุรี่ในลักษณะ...................   

มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี ่ 71.4 15 
ภรรยามีปญหาเรื่องสุขภาพ  23.8 5 
หายใจไมออก 4.8 1 

รวมทั้งสิ้น 100.0 21 
 คนอืน่ในบาน โดยไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในลกัษณะ............   

มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี ่ 100.0 3 

รวมทั้งสิ้น 100.0 3 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบานและตอบวาลูก ภรรยา คนอื่นในบานไดรับผลกระทบ 
                 จากการสูบบุหร่ี) 
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ตารางที่  20  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การเคยไดรับการบนหรอืตอวาเรือ่งการสบูบุหรี่ในบาน 

บุคคลท่ีเคยบนหรอืตอวาเรือ่งการสูบบุหรีใ่นบาน การเคยไดรับการบนหรอืตอวา 

เคย ไมเคย ไมทราบ รวมท้ังสิ้น 

ลูก 27.0 64.6 8.4 100.0 
 (74) (177) (23) (274) 

ภรรยา 55.1 38.0 6.9 100.0 
 (151) (104) (19) (274) 

คนอื่นในบาน 10.7 75.6 13.7 100.0 
 (29) (204) (37) (270) 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบาน) 

 

ปญหา/อุปสรรคจากการสูบบุหรี่ท่ีบานหรอืในบริเวณบาน 
 จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ท่ีบานหรือในบริเวณบาน พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญหรือ
รอยละ 69.8 ระบุไมมีปญหา/อุปสรรคในการสูบบุหรี่ที่บาน ในขณะที่รอยละ 20.4 ระบุมีปญหา/อุปสรรค           
โดยปญหา/อุปสรรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ภรรยาบน (รอยละ 33.9)  2) มีกลิ่นเหม็น (รอยละ 25.0) และ           
3) ไมอยากใหลูกเห็น กลัวเปนแบบอยางที่ไมดี (รอยละ 12.5) เปนตน และรอยละ 9.8 ระบุไมแนใจ ถาหากไมให
“สูบบุหรี่ท่ีบาน” พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญหรือรอยละ 68.4 ระบุไมมีปญหาใดๆ มีเพียงแครอยละ 10.5 
เทานั้นท่ีระบุมีปญหา/ความยุงยาก เพราะ หากไมไดสูบบุหรี่แลวจะทําใหเกิดความเครียด ยังอดสูบไมได ไมอยาก
ไปสูบท่ีอื่น ไมมีที่สูบ เปนตน และรอยละ 21.1 ระบุไมแนใจ โดยมีกลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 50.5 ระบุ   
จะทําไดหาก “ไมใหสูบบุหรี่ที่บาน” รอยละ 20.7 ระบุทําไมได และรอยละ 28.8 ระบุไมแนใจ 
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 21 – 23) 
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ตารางที่  21  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การมีปญหา/อปุสรรคในการสูบบุหรี่ท่ีบาน 

การมีปญหา/อปุสรรคในการสูบบุหรี่ท่ีบาน รอยละ จํานวน 

มีปญหา/อุปสรรค คือ .................................  20.4 56 
• ภรรยาบน รอยละ 33.9 (19)   

• มีกลิ่นเหม็น รอยละ 25.0 (14)   

• ไมอยากใหลูกเห็น กลัวเปนแบบอยางที่ไมดี รอยละ 12.5 (7)   

• ลูกอยากใหเลิก รอยละ 7.1 (4)   

• ไมอยากใหคนอื่นไดรับควันบุหร่ี รอยละ 7.1 (4)   

• อื่นๆ อาทิ สรางความรําคาญใหกับคนอื่น / คนใน
บานมีโรคประจําตัว เชน ลูกเปนภูมิแพ เวลาสูบลูก
ไอ ลูกเปนผื่น เปนตน 

รอยละ 14.4 (8) 
  

ไมมีปญหา  69.8 192 
ไมแนใจ 9.8 27 

รวมทั้งสิ้น 100.0 275 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบาน) 

 
ตารางที่  22  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การมีปญหา/ความยุงยาก หาก “ไมไดสูบบหุรี่ท่ีบาน”  

การมีปญหา/ความยุงยาก หาก “ไมไดสูบบหุรี่ท่ีบาน” รอยละ จํานวน 

มีปญหา/ความยุงยาก คือ ......................  10.5 29 
• ทําใหเกิดความเครียดหากไมไดสูบบุหร่ี รอยละ 44.0 (11)   

• อดสูบไมได รอยละ 40.0 (10)   

• ไมอยากไปสูบที่อื่น รอยละ 8.0 (2)   

• ไมมีท่ีสูบ รอยละ 8.0 (2)   

ไมมีปญหาใดๆ  68.4 188 
ไมแนใจ 21.1 58 

รวมทั้งสิ้น 100.0 275 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบาน) 
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ตารางที่  23  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม การงด “ไมใหสูบบุหรี่ท่ีบาน”  

การงด “ไมใหสูบบุหรี่ท่ีบาน” รอยละ จํานวน 

จะทําได   50.5 139 
ทําไมได   20.7 57 
ไมแนใจ 28.8 79 

รวมทั้งสิ้น 100.0 275 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่สูบบุหร่ีท่ีบานหรือในบริเวณบาน) 

 
ปฏิกริิยาของคนรอบขางตอการสูบบุหรี ่
 จากการสอบถามทาทีของภรรยาตอการสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 19.2 ระบุยอมรับ รอยละ 33.3 ระบุคัดคาน 
โดยวิธีที่ “ภรรยา” แสดงออก ในการคัดคานการสูบบุหรี่ 3 อันดับแรกคือ 1) ภรรยาบน/ตอวา (รอยละ 44.7)           
2) ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก (รอยละ 18.2)  และ 3) แสดงความรังเกียจ เชน ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ      
(รอยละ 15.9) และรอยละ 47.5 ระบุเฉยๆ 
 ทาทีของพอแมตอการสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 22.8 ระบุยอมรับ รอยละ 10.5 ระบุคัดคาน โดยวิธีท่ี “พอแม” 
แสดงออก ในการคัดคานการสูบบุหรี่ 3 อันดับแรกคือ 1) พอแมบน/ตอวา (รอยละ 51.2) 2) ไมอยากใหสูบ/อยากให
เลิก (รอยละ 24.4) และ 3) บอกอยางเปนหวงวาสูบบุหรี่ไมดีตอสุขภาพ/มีโรครายตามมามากมาย (รอยละ 9.8) และ
รอยละ 66.7 ระบุเฉยๆ 
 ทาทีของลูกตอการสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 15.2 ระบุยอมรับ รอยละ 14.0 ระบุคัดคาน โดยวิธีที่ “ลูก” 
แสดงออก ในการคัดคานการสูบบุหรี่ 3 อันดับแรกคือ 1) ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก (รอยละ 40.0) 2) ลูกบน    
(รอยละ 29.1) และ 3) บอกไปวากลิ่นเหม็น (รอยละ 20.0) และรอยละ 70.8 ระบุเฉยๆ 
 ทาทีของเพื่อนสนิทตอการสูบบุหรี่ พบวา  รอยละ 31.2 ระบุยอมรับ รอยละ 2.0 ระบุคัดคาน โดยวิธีท่ี 
“เพื่อนสนิท” แสดงออก ในการคัดคานการสูบบุหรี่ 3 อันดับแรกคือ 1) บอกไปวากลิ่นเหม็น (รอยละ 37.5)            
2) เพื่อนบน กับ ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก (มีคารอยละท่ีเทากันคือ 25.0) และ 3) แสดงความรังเกียจ เชน          
ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ (รอยละ 12.5) และรอยละ 66.8 ระบุเฉยๆ 
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 24 – 28) 
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ตารางที่  24  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ทาทีจากคนรอบขางตอการสบูบุหรี ่

คนรอบขาง ทาทีจากคนรอบขางตอการสบูบุหรี่ 

ยอมรับ คัดคาน เฉย ๆ รวมทั้งสิ้น 

ภรรยา 19.2 33.3 47.5 100.0 
 (77) (134) (191) (402) 

พอแม 22.8 10.5 66.7 100.0 
 (91) (42) (267) (400) 

ลูก 15.2 14.0 70.8 100.0 
 (61) (56) (284) (401) 

เพื่อนสนิท 31.2 2.0 66.8 100.0 
 (124) (8) (265) (397) 

 
ตารางที่  25  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม วธิีท่ี “ภรรยา” แสดงออก ในการคดัคานการสูบบุหรี ่

วธิีท่ี “ภรรยา” แสดงออก ในการคดัคานการสูบบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

ภรรยาบน/ตอวา 44.7 59 
ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก  18.2 24 
แสดงความรังเกียจ เชน ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ 15.9 21 
บอกไปวากลิน่เหม็น 15.2 20 
บอกอยางเปนหวงวาสูบบุหรี่ไมดีตอสุขภาพ/มีโรครายตามมามากมาย 3.0 4 
ทําใหบุคคลอื่นมีสุขภาพที่ไมดีดวย เชน ลกู ภรรยา พอแม  3.0 4 

รวมทั้งสิ้น 100.0 132 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่ตอบวา “ภรรยา” คัดคานการสูบบุหร่ี) 
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ตารางที่  26  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม วธิีท่ี “พอแม” แสดงออก ในการคดัคานการสูบบุหรี่  

วธิีท่ี “พอแม” แสดงออก ในการคดัคานการสูบบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

พอแมบน/ตอวา 51.2 21 
ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก  24.4 10 
บอกอยางเปนหวงวาสูบบุหรี่ไมดีตอสุขภาพ/มีโรครายตามมามากมาย 9.8 4 
แสดงความรังเกียจ เชน ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ 7.3 3 
บอกไปวากลิน่เหม็น 7.3 3 

รวมทั้งสิ้น 100.0 41 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่ตอบวา “พอแม” คัดคานการสูบบุหร่ี) 
 

ตารางที่  27  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม วธิีท่ี “ลูก” แสดงออก ในการคัดคานการสบูบุหรี ่

วธิีท่ี “ลูก” แสดงออก ในการคัดคานการสบูบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก  40.0 22 
ลูกบน 29.1 16 
บอกไปวากลิน่เหม็น 20.0 11 
แสดงความรังเกียจ เชน ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ 7.3 4 
บอกอยางเปนหวงวาสูบบุหรี่ไมดีตอสุขภาพ/มีโรครายตามมามากมาย 1.8 1 
ทําใหบุคคลอื่นมีสุขภาพที่ไมดีดวย  1.8 1 

รวมทั้งสิ้น 100.0 55 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่ตอบวา “ลูก” คัดคานการสูบบุหร่ี) 
 

ตารางที่  28  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม วธิีท่ี “เพื่อนสนิท” แสดงออก ในการคัดคานการสบูบุหรี ่

วธิีท่ี “เพื่อนสนิท” แสดงออก ในการคัดคานการสบูบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

บอกไปวากลิน่เหม็น 37.5 3 
เพื่อนบน  25.0 2 
ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก  25.0 2 
แสดงความรังเกียจ เชน ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ 12.5 1 

รวมทั้งสิ้น 100.0 8 
หมายเหตุ  (เฉพาะคนที่ตอบวา “เพ่ือนสนิท” คัดคานการสูบบุหร่ี) 
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ความกังวลจากการสูบบุหรี ่
 กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 55.4 มีความกังวลตอ “สุขภาพของตนเอง” ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่    
รอยละ 36.2 ระบุไมกังวล และรอยละ 8.4 ระบุไมแนใจ 
 รอยละ 45.8 ระบุมีความกังวลตอ “สุขภาพของลูก” ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของพอ โดยใหเหตุผลที่สําคัญ
เรียงตามลําดับ คือ 1) ควันบุหรี่ใหโทษตอรางกายกลัวสงผลตอสุขภาพของลูก (รอยละ 69.9)  2) ลูกยังเล็ก (รอยละ 
15.7) และ 3) ลูกสุขภาพไมดี/ลูกไมสบายบอย (รอยละ 14.4) ในขณะที่รอยละ 29.9 ระบุไมกังวล โดยกลุมตัวอยาง
กลุมนี้ระบุเหตุผลที่สําคัญ คือ 1)ไมไดสูบในขณะที่ลูกอยูดวย (รอยละ 88.0) และ 2) สูบในจํานวนที่นอย กับ 
ออกไปสูบนอกบานเสมอ (มีคารอยละที่เทากันคือ 6.0) และรอยละ 24.3 ระบุไมแนใจ 
 สวนความกังวลวา  “ลูกจะเลียนแบบ” ในเรื่องการสูบบุหรี่ของพอน้ัน พบวา กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือ    
รอยละ 52.1 ระบุมีความกังวล ในขณะที่รอยละ 36.0 ระบุไมกังวล และรอยละ 11.9 ระบุไมแนใจ 
 สําหรับความกงัวลวา  “ลูกจะไมภาคภูมใิจในตัวพอ” จากการที่พอสูบบหุรี่ พบวา รอยละ 45.4 ระบุมคีวาม
กังวล ในขณะที่รอยละ 38.2 ระบไุมกังวล และรอยละ 16.4 ระบไุมแนใจ 
 เม่ือสอบถามถึง ในปจจุบันมีความจําเปนที่จะปองกันไมให “ลูก” ไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพอ 
พบวา กลุมตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 หรือรอยละ 82.1 ระบุมีความจําเปน ในขณะที่มีเพียงรอยละ 6.0 เทานั้นที่ระบุ  
ยังไมจําเปน และรอยละ 11.9 ระบุไมแนใจ       
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 29 – 33) 
 
ตารางที่  29  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ความกังวลตอ “สุขภาพของตนเอง” ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี ่

ความกังวลตอ “สุขภาพของตนเอง” ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

กังวล    55.4 223 
ไมกังวล    36.2 146 
ไมแนใจ   8.4 34 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
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ตารางที่  30  รอยละและจาํนวนของตวัอยางจําแนกตาม ความกังวลตอ “สุขภาพของลกู” ท่ีเกดิจากการสบูบุหรีข่องพอ 

ความกังวลตอ “สุขภาพของลกู” ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ของพอ รอยละ จํานวน 

กังวล เพราะ............................................... 45.8 184 
• ควันบุหร่ีใหโทษตอรางกายกลัวสงผลตอสุขภาพ

ของลูก  

รอยละ 69.9 (107) 
  

• ลูกยังเล็ก  รอยละ 15.7 (24)   

• ลูกสุขภาพไมด/ีลูกไมสบายบอย รอยละ 14.4 (22)   

ไมกังวล เพราะ ...........................     29.9 120 
• ไมไดสูบในขณะที่ลูกอยูดวย รอยละ 88.0 (102)   

• สูบในจํานวนที่นอย รอยละ 6.0 (7)   

• ออกไปสูบนอกบานเสมอ รอยละ 6.0 (7)   

ไมแนใจ   24.3 98 
รวมทั้งสิ้น 100.0 402 

 

ตารางที่  31  รอยละและจาํนวนของตวัอยางจําแนกตาม ความกังวลวา  “ลกูจะเลยีนแบบ” ในเรือ่งการสูบบุหรี่ของพอ 

ความกังวลวา  “ลกูจะเลียนแบบ” ในเรือ่งการสูบบุหรีข่องพอ รอยละ จํานวน 

กังวล    52.1 210 
ไมกังวล    36.0 145 
ไมแนใจ   11.9 48 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
 

ตารางที่  32  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ความกังวลวา  “ลกูจะไมภาคภูมิใจในตวัพอ”  
                     จากการท่ีพอสบูบุหรี่  

ความกังวลวา  “ลกูจะไมภาคภูมิใจในตวัพอ” จากการท่ีพอสูบบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

กังวล    45.4 183 
ไมกังวล    38.2 154 
ไมแนใจ   16.4 66 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
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ตารางที่  33  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ในปจจุบนัมีความจําเปนที่จะปองกันไมให “ลกู”  
                     ไดรับผลกระทบจากการสูบบหุรี่ของพอ 

ความจาํเปนที่จะปองกนัไมให “ลกู” ไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของพอ รอยละ จํานวน 

จําเปน    82.1 331 
ยังไมจําเปน   6.0 24 
ไมแนใจ   11.9 48 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
 

“ลกู” มีผลผลกัดนัตอความตองการ “เลิกบุหรี”่ 

 จากการสอบถามเกี่ยวกับ “ลูก” มีผลผลักดันใหพออยาก “เลิกบุหรี่” พบวา กลุมตัวอยาง 2 ใน 3 หรือรอยละ 
66.8 ระบุมีผลมาก-มากที่สุด รอยละ 19.8 ระบุปานกลาง และรอยละ 13.4 ระบุมีผลนอย-นอยที่สุด 

 
(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 34) 

 

ตารางที่  34  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม  “ลกู” มีผลผลกัดนัใหพออยาก “เลิกบุหรี”่ 

 “ลกู” มีผลผลกัดนัใหพออยาก “เลิกบุหรี”่ รอยละ จํานวน 

มีผลมากที่สุด   27.8 112 
มาก  39.0 157 
ปานกลาง   19.8 80 
นอย  5.2 21 
นอยที่สุด/ไมมีผล 8.2 33 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
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ความตองการและวิธกีารเลกิสูบบุหรี ่
 เม่ือสอบถามความคิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 54.6  มีความคิดที่จะเลิก
สูบบุหรี่ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับมากที่สุด คือ เพื่อสุขภาพของตัวเอง/มีปญหาเรื่องสุขภาพ (รอยละ 
51.7) รองลงมาคือ เพ่ือสุขภาพของลูก ภรรยา (รอยละ 18.0) และเสียเงินคาบุหรี่มามากแลว/เปลืองเงิน (รอยละ 9.3) 
โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ยังเคยลองเลิกบุหรี่ (รอยละ 78.2) และยังไมไดลอง (รอยละ 21.8) ในขณะที่รอยละ 15.6 
ระบุยังไมคิดจะเลิก โดยใหเหตุผลที่สําคัญ คือ เปนความเคยชิน (รอยละ 43.4) รองลงมาคือ สูบในจํานวนนอย/
ไมไดสูบอยางจริงจัง (รอยละ 24.5) และเปนความสุขสวนบุคคล (รอยละ 11.3) ตามลําดับ และรอยละ 29.8  ระบุ  
ไมแนใจ สวนวิธีการเลิกบุหรี่ที่กลุมตัวอยางคิดวาไดผลดีท่ีสุดคือ หยุดสูบ/หักดิบ (รอยละ 29.2) รองลงมาคือ        
อมลูกอม/เคี้ยวหมากฝรั่ง/อมยาอม (รอยละ 18.4) และคอยๆ ลดปริมาณลง แลวจะเลิกไดในท่ีสุด (รอยละ 15.4) 
สําหรับหนวยงานที่จะชวยเหลือใหคนเลิกบุหรี่ไดมากที่สุดนั้น คือ ศูนยบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย (รอยละ 
28.8) รองลงมาคือ โรงพยาบาล (รอยละ 27.9) และ โทร. 1600 (รอยละ 15.4) ตามลําดับ 
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 35 – 37) 
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ตารางที่  35  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลกิสูบบุหรี ่

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลกิสูบบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

คิดจะเลิก  54.6 220 
 โดยระบุเหตผุลท่ีคิดจะเลิก เพราะ...........................   

• เพ่ือสุขภาพของตัวเอง/มีปญหาเรื่องสุขภาพ  รอยละ 51.7 (106)   

• เพ่ือสุขภาพของลูก ภรรยา รอยละ 18.0 (37)   

• เสียเงินคาบุหร่ีมามากแลว/เปลืองเงิน รอยละ 9.3 (19)   

• เบื่อท่ีจะสูบแลว รอยละ 7.8 (16)   

• ครอบครัว/ลูก/ภรรยา ใหเลิก รอยละ 4.4 (9)   

• ราคาบุหร่ีสูงขึ้น รอยละ 3.4 (7)   

• อื่นๆ อาทิ คนรอบขางไมคอยชอบ ไมอยากใหลูก
ทําตาม มีการรณรงคมาก เปนตน 

รอยละ 5.4 (11) 
  

 เคยพยายามลองเลิก   
• เคยลองเลิกบุหร่ี รอยละ 78.2 (169)   

• ยังไมไดลอง รอยละ 21.8 (47)   

ยังไมคิดจะเลกิ เพราะ .................. 15.6 63 
• เปนความเคยชิน รอยละ 43.4 (23)   

• สูบในจํานวนนอย/ไมไดสูบอยางจริงจัง รอยละ 24.5 (13)   

• เปนความสุขสวนบุคคล รอยละ 11.3 (6)   

• ยังไมมีเวลาที่จะเลิก รอยละ 9.4 (5)   

• ทํางานเครียด รอยละ 5.7 (3)   

• ไมไดอยูใกลครอบครัว รอยละ 5.7 (3)   

ไมแนใจ 29.8 120 

รวมทั้งสิ้น 100.0 403 
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ตารางที่  36  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม วธิีท่ีจะไดผลท่ีสุดในการเลกิบุหรี่   

วธิีท่ีจะไดผลท่ีสุดในการเลกิบุหรี ่ รอยละ จํานวน 

หยุดสูบ/หักดิบ 29.2 89 
อมลูกอม/เคี้ยวหมากฝรั่ง/อมยาอม 18.4 56 
คอยๆ ลดปริมาณลง แลวจะเลิกไดในที่สุด 15.4 47 
ไมคิดถึงบุหรี/่อยูท่ีใจ 10.8 33 
ออกกําลังกาย/เลนกีฬา 9.8 30 
เลิกผลิตบุหรี ่ 4.6 14 
เปนหวงลกู 3.0 9 
หาอยางอื่นทําแทน 3.0 9 
กําลังใจ ความรักและความอบอุนจากครอบครัว 2.6 8 
ทํางานในหาง/เลิกทํางานที่อดหลับอดนอน 1.6 5 
อ่ืนๆ อาทิ เขมงวดเรื่องกฎหมาย อยูในสภาพแวดลอมทีด่ี ไมดื่มเหลา กินยาเลกิ
บุหรี่ เปนตน 

1.6 5 

รวมทั้งสิ้น 100.0 305 
 

ตารางที่  37  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม หนวยงานที่จะชวยเหลอืใหคนเลกิบุหรี่ได  

หนวยงานที่จะชวยเหลอืใหคนเลกิบุหรี่ได รอยละ จํานวน 

ศูนยบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย  28.8 30 
โรงพยาบาล 27.9 29 
โทร. 1600 15.4 16 
ตํารวจ 12.6 13 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 7.7 8 
กรมสรรพสามิต 3.8 4 
อ่ืนๆ อาทิ สํานักงานปองกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)  ครู  
กระทรวงการคลัง เปนตน 

3.8 4 

รวมทั้งสิ้น 100.0 104 
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การรณรงค/ขอเสนอแนะให “บานเปนเขตปลอดบุหรี”่ 

 เม่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงคให “บานเปนเขตปลอดบุหรี่” นั้น พบวา ตัวอยางเกินกวาครึ่ง
หรือรอยละ 56.0 ระบุเห็นดวยกับการรณรงค โดยใหเหตุผลที่สําคัญมากที่สุด คือ เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว / 
ปญหาสุขภาพจะไดลดลง (รอยละ 42.9) รองลงมาคือ ทําใหบานปลอดมลพิษทางบุหรี่/ทําใหครอบครัวปลอดบุหรี่ 
(รอยละ 17.6) และทําใหสภาพแวดลอมในครอบครัวดีขึ้น (รอยละ 17.1) ในขณะที่มีเพียงแครอยละ 2.8 เทานั้น      
ที่ไมเห็นดวย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาเปนที่สวนตัว (รอยละ 85.7) และเปนสิทธิสวนบุคคล (รอยละ 14.3) 
และรอยละ 41.2 ระบุไมมีความเห็น สําหรับขอเสนอแนะในการทําให “บานปลอดบุหรี่” ท่ีสําคัญเรียงตามลําดับ คือ 
ไมควรสูบบุหรี่ที่บาน (รอยละ 45.9) รองลงมาคือ ตัวเราเองตองเปนตัวอยางใหกับคนในบาน (รอยละ 17.6) และ
อยากใหมีการรณรงคอยางจริงจังตอเนื่องและมีตัวอยางนําเสนอบอยๆ กับ มีการแนะนําใหเลิกสูบบุหรี่/คนในบาน
คอยตักเตือน  (มีคารอยละที่เทากันคือ 14.9) เปนตน 
 

(รายละเอียดพจิารณาจากตารางที่ 38 – 39) 
 

ตารางที่  38  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงคให  
                     “บานเปนเขตปลอดบุหรี”่     

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงคให  “บานเปนเขตปลอดบุหรี”่ รอยละ จํานวน 

เห็นดวยกับการรณรงค เพราะ ...................................... 56.0 224 
• เพ่ือสุขภาพของคนในครอบครัว/ปญหาสุขภาพจะไดลดลง รอยละ 42.9 (80)   

• ทําใหบานปลอดมลพิษทางบุหร่ี/ทําใหครอบครัวปลอดบุหร่ี รอยละ 17.6 (33)   

• ทําใหสภาพแวดลอมในครอบครัวดีขึ้น รอยละ 17.1 (32)   

• สถาบันครอบครัวเปนที่เร่ิมตนของสงัคม/ท่ีบานตองเปน
ตัวอยาง 

รอยละ 9.6 (18) 
  

• ทําใหคนรอบขางไมรําคาญ/ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน รอยละ 5.3 (10)   

• ชวยเตือนใจไมใหสูบ รอยละ 4.8 (9)   

• ทําใหคนสูบบุหร่ีนอยลง รอยละ 2.7 (5)   

ไมเห็นดวย เพราะ .........................      2.8 11 
• เปนที่สวนตัว รอยละ 85.7 (6)   

• เปนสิทธิสวนบุคคล รอยละ 14.3 (1)   

ไมมีความเห็น 41.2 165 

รวมท้ังสิ้น 100.0 400 
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ตารางที่  39  รอยละและจํานวนของตวัอยางจําแนกตาม ขอเสนอแนะในการทําให “บานปลอดบุหรี”่ 

ขอเสนอแนะในการทําให “บานปลอดบุหรี”่ รอยละ จํานวน 

ไมควรสูบบุหรี่ที่บาน 45.9 34 
ตัวเราเองตองเปนตัวอยางใหกับคนในบาน 17.6 13 
อยากใหมีการรณรงคอยางจริงจังตอเนื่องและมีตวัอยางนาํเสนอบอยๆ 14.9 11 
มีการแนะนําใหเลิกสูบบุหรี/่คนในบานคอยตักเตือน 14.9 11 
ใหความรูเรื่องโทษของบุหรี ่ 12.2 9 
เขาใจปญหาของคนในครอบครัว 5.4 4 
คอยสอนใหลกูๆ รูจกัทําแตส่ิงดีๆ ไมใหเขาไปยุงเกีย่วกบัยาเสพติด 2.7 2 
ทํากิจกรรมรวมกับครอบครวัอยางสม่ําเสมอ 1.4 1 
หมายเหตุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
บทสรุปผลการสํารวจ 
 

 

 โครงการสํารวจเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของพอ : กรณีศึกษาพอที่สูบบุหรี่และมีลูก
อายุไมเกิน 10 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปน
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified 
Multi-Stage Sampling) รวมจํานวนตัวอยางทั้งส้ิน 403 ตัวอยาง ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามระหวาง วันที่ 23-
27 พฤศจิกายน 2553 ผลสํารวจประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 

 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพอ 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับยี่หอบุหรี่ที่สูบพบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญสูบกรองทิพย  รองลงมาคือ     
สายฝน และL&M ตามลําดับ โดยจํานวนบุหรี่ที่สูบในแตละวันเฉลี่ยประมาณ 11 มวน ซึ่งรสบุหรี่ที่นิยมสูบ       
เรียงตามลําดับมากที่สุด คือ บุหรี่รสมาตรฐาน รสเมนทอล และยาเสนมวนเอง อายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเฉลี่ย 
ประมาณ 17 ป สวนบุคคลอื่นในครอบครัวเดิมที่สูบบุหรี่มากเปนอันดับแรก คือ พอ (รอยละ 49.6) รองลงมาคือ 
พี่ชาย/นองชาย (รอยละ 37.2)  และลุง/ปา/นา/อา (รอยละ 12.7) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีตัวอยางอีกรอยละ 34.5 
ระบุไมมีบุคคลอื่นในบานสูบบุหรี่เลย 
 

 สถานที่ท่ีสูบบุหรี่  
 สําหรับสถานที่ที่สูบบุหรี่ “นอกบาน” มากท่ีสุด คือ สูบในที่ทํางาน รองลงมาคือ สูบในที่สาธารณะ/        
ริมถนน และสูบตามรานอาหาร ตามลําดับ  

สวนการสูบบุหรี่ “ที่บาน” กลุมตัวอยางรอยละ 68.2 ระบุสูบที่บานหรือในบริเวณบาน เพราะอยากสูบ/    
อดไมไดเวลาตองการสูบ/เลิกไมได สูบเปนประจํา/เปนความเคยชิน สะดวกไมมีใครวา เปนตน ซึ่งบริเวณที่มักจะ
สูบมากที่สุดคือ ประตูรั้วหนาบาน รองลงมาคือ ขางนอกรั้วบาน และบริเวณระเบียง/ชานบาน ในขณะที่สูบบุหรี่   
ในบานนั้นบุคคลที่เคยอยูใกลมากที่สุดคือ ภรรยา รองลงมา คือ ลูก และพอแม และรอยละ 31.8 ระบุไมเคยสูบบุหรี่
ที่บานหรือในบริเวณบาน เปนเพราะวา มีลูก/มีเด็กเล็กอยูในบาน เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว ภรรยาไมใหสูบ 
เปนตน  
 

 ปญหาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ท่ีบานหรอืในบริเวณบาน 
 เม่ือสอบถามเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ท่ีบานหรือในบริเวณบาน พบวา รอยละ 83.9 ระบุการสูบบุหรี่ที่บานไมมี
ปญหาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม มีเพียงแครอยละ 6.9 ที่ระบุมีปญหา คือ มีกลิ่น เชน กลิ่นเหม็น กลิ่นอับ และคนใน
บานมีปญหาดานสุขภาพ ซึ่งกลุมตัวอยางประมาณ 3 ใน 4 ยังระบุวาการสูบบุหรี่ท่ีบานหรือในบริเวณบาน ไมไดทํา
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ใหบุคคลในบานไดรับผลกระทบ มีเปนสวนนอยที่ระบุวาคนในบานไดรับผลกระทบ คือ ภรรยา (รอยละ 7.6)       
ซึ่งผลกระทบที่ไดรับ เชน มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี่ ภรรยามีปญหาเรื่องสุขภาพ หายใจไมออก เปนตน รองลงมาคือ 
ลูก (รอยละ 5.5) ผลกระทบที่ไดรับ เชน มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี่ ลูกมีปญหาเรื่องสุขภาพ ลูกยังเล็ก เปนตน และ    
คนอื่นในบาน (รอยละ 1.1) ไดรับผลกระทบในลักษณะ มีกลิ่น/เหม็นควันบุหรี่ เปนตน สวนบุคคลท่ีเคยบนหรือ  
ตอวาเรื่องการสูบบุหรี่มากที่สุด คือ ภรรยา รองลงมาคือ ลูก และบุคคลอื่นในบาน ตามลําดับ   
 

 ปญหา/อุปสรรคจากการสูบบุหรี่ท่ีบานหรอืในบริเวณบาน 
 จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ที่บานหรือในบริเวณบาน พบวา รอยละ 69.8 ระบุไมมีปญหา/
อุปสรรคในการสูบบุหรี่ที่บาน ในขณะที่รอยละ 20.4 ระบุมีปญหา/อุปสรรค เชน ภรรยาบน มีกลิ่นเหม็น ไมอยาก
ใหลูกเห็น กลัวเปนแบบอยางที่ไมดี เปนตน และรอยละ 9.8 ระบุไมแนใจ ถาหากไมให “สูบบุหรี่ที่บาน” พบวา 
กลุมตัวอยางรอยละ 68.4 ระบุไมมีปญหาใดๆ มีเพียงแครอยละ 10.5 ที่ระบุมีปญหา/ความยุงยาก เพราะ หากไมได
สูบบุหรี่แลวจะทําใหเกิดความเครียด ยังอดสูบไมได ไมอยากไปสูบที่อ่ืน ไมมีท่ีสูบ เปนตน และรอยละ 21.1 ระบุ
ไมแนใจ โดยมีกลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 50.5 ระบุจะทําไดหาก “ไมใหสูบบุหรี่ท่ีบาน” รอยละ 20.7 ระบุ
ทําไมได และรอยละ 28.8 ระบุไมแนใจ 
 

 ปฏิกริิยาของคนรอบขางตอการสูบบุหรี ่
 รอยละ 19.2 ภรรยายอมรับการสูบบุหรี่ ในขณะที่รอยละ 33.3 ระบุคัดคาน เชน บน/ตอวา ไมอยากใหสูบ/
อยากใหเลิก แสดงความรังเกียจ ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ เปนตน และรอยละ 47.5 ระบุเฉยๆ 
 สําหรับพอแมนั้น พบวา รอยละ 22.8 ยอมรับการสูบบุหรี่ รอยละ 10.5 ระบุคัดคาน เชน บน/ตอวา ไมอยาก
ใหสูบ/อยากใหเลิก บอกอยางเปนหวงวาสูบบุหรี่ไมดีตอสุขภาพ/มีโรครายตามมามากมาย เปนตน และรอยละ 66.7 
ระบุเฉยๆ 
 ทาทีของลูกตอการสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 15.2 ระบุยอมรับ รอยละ 14.0 ระบุคัดคาน เชน ไมอยากใหสูบ/
อยากใหเลิก บน บอกไปวากลิ่นเหม็น เปนตน และรอยละ 70.8 ระบุเฉยๆ 
 สวนเพื่อนสนิทนั้น รอยละ 31.2 ระบุยอมรับการสูบบุหรี่ รอยละ 2.0 ระบุคัดคาน เชน บอกไปวากลิ่นเหม็น 
เพื่อนบน ไมอยากใหสูบ/อยากใหเลิก แสดงความรังเกียจ ทางสีหนา ทําทาทางที่ไมชอบ เปนตน และรอยละ 66.8 
ระบุเฉยๆ 
 

 ความกังวลจากการสูบบุหรี ่
 กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 55.4 มีความกังวลตอ “สุขภาพของตนเอง” ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่    
รอยละ 36.2 ระบุไมกังวล และรอยละ 8.4 ระบุไมแนใจ 
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 รอยละ 45.8 ระบุมีความกังวลตอ “สุขภาพของลูก” ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของพอ เชน ควันบุหรี่ใหโทษตอ
รางกาย ลูกยังเล็ก ลูกสุขภาพไมดี/ลูกไมสบายบอย  เปนตน ในขณะที่รอยละ 29.9 ระบุไมกังวล เพราะไมไดสูบใน
ขณะท่ีลูกอยูดวย สูบในจํานวนที่นอย ออกไปสูบนอกบานเสมอ เปนตน และรอยละ 24.3 ระบุไมแนใจ 
 สวนความกังวลจากการที่พอสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 52.1 มีความกังวลวา  “ลูกจะเลียนแบบ”  รอยละ 45.4 
มีความกังวลวา “ลูกจะไมภาคภูมิใจในตัวพอ”  
 กลุมตัวอยางเกินกวา 4 ใน 5 หรือรอยละ 82.1 ระบุมีความจําเปนที่จะปองกันไมให “ลูก” ไดรับผลกระทบ
จากการสูบบุหรี่ของพอในปจจุบัน ในขณะที่รอยละ 6.0 ระบุยังไมจําเปน และรอยละ 11.9 ระบุไมแนใจ      
 

 “ลกู” มีผลผลกัดนัตอความตองการ “เลิกบุหรี”่ 

กลุมตัวอยางรอยละ 66.8 ระบุ “ลูก” มีผลผลักดันใหพออยาก “เลิกบุหรี่” มาก-มากที่สุด รอยละ 19.8 ระบุ  
มีผลปานกลาง และรอยละ 13.4 ระบุมีผลนอย-นอยที่สุด 
 

 ความตองการและวิธกีาร เลกิสูบบุหรี ่
 กลุมตัวอยางรอยละ 54.6  มีความคิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง/มีปญหาเรื่องสุขภาพ          
เพื่อสุขภาพของลูก ภรรยา เสียเงินคาบุหรี่มามากแลว/เปลืองเงิน เปนตน โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ยังเคยลองเลิกบุหรี่ 
(รอยละ 78.2) และยังไมไดลอง (รอยละ 21.8) ในขณะที่รอยละ 15.6 ระบุยังไมคิดจะเลิก เพราะเปนความเคยชิน   
สูบในจํานวนนอย/ไมไดสูบอยางจริงจัง และเปนความสุขสวนบุคคล และรอยละ 29.8 ระบุไมแนใจ  

สวนวิธีการเลิกบุหรี่ ท่ีกลุมตัวอยางคิดวาไดผลดีที่สุดคือ หยุดสูบ/หักดิบ  รองลงมาคือ อมลูกอม/             
เคี้ยวหมากฝรั่ง/อมยาอม และคอยๆ ลดปริมาณลง แลวจะเลิกไดในที่สุด สําหรับหนวยงานที่จะชวยเหลือใหคนเลิก
บุหรี่ไดมากที่สุดนั้น คือ ศูนยบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย รองลงมาคือ โรงพยาบาล และโทร. 1600 เปนตน 
 

 การรณรงค/ขอเสนอแนะให “บานเปนเขตปลอดบุหรี”่ 

 กลุมตัวอยางรอยละ 56.0 ระบุเห็นดวยกับการรณรงคให “บานเปนเขตปลอดบุหรี่” เพื่อสุขภาพของคนใน
ครอบครัว/ปญหาสุขภาพจะไดลดลง ทําใหบานปลอดมลพิษทางบุหรี่/ทําใหครอบครัวปลอดบุหรี่ และทําให
สภาพแวดลอมในครอบครัวดีข้ึน ในขณะที่มีเพียงแครอยละ 2.8 ที่ไมเห็นดวย เพราะเห็นวาเปนท่ีสวนตัว  เปนสิทธิ
สวนบุคคล เปนตน และรอยละ 41.2 ระบุไมมีความเห็น  

สําหรับขอเสนอแนะในการทําให “บานปลอดบุหรี่” ที่สําคัญ คือ ไมควรสูบบุหรี่ที่บาน ตัวเราเองตองเปน
ตัวอยางใหกับคนในบาน อยากใหมีการรณรงคอยางจริงจังและตอเนื่อง มีตัวอยางนําเสนอบอยๆ มีการแนะนํา     
ใหเลิกสูบบุหรี่/คนในบานคอยตักเตือน เปนตน 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 
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แบบสอบถามเรือ่ง “พอสูบบุหรี"่ 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กําลังสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของพอ จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตอไปนี้ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมานําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

หมายเหต ุผูตอบแบบสอบถามจะตองเปนพอที่มีลูกอายุไมเกิน 10 ป “ที่สูบบุหรี่” และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

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

สวนที่ 1  ขอมลูและขอคิดเหน็ 
1. โดยปกติทานสูบบุหรี่ย่ีหอ .......................  สูบประมาณวันละ ....... มวน  (หรือประมาณ .........ซองตอวัน)  
2. ประเภทรสบุหรี่ท่ีทานนยิมสูบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

[   ]1. บุหรี่รสมาตรฐาน (ดั้งเดิม) [   ]2. บุหรี่รสออน (ไลท)  [   ]3. รสเมนทัล (เขยีว) [   ]4. รสผลไม 
[   ]5. รสช็อกโกแลต    [   ]6. ยาเสนมวนเอง  [   ]7. อ่ืน ๆ ............................................ 

3. ทานสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่อตอนอายุประมาณ …………….. ป   
4. นอกจากตัวทานแลว สมาชิกในครอบครัวเดิม (ที่ทานเติบโตมา) มีใครบางที่สูบบุหรี่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]1. พอ [   ]2. แม [   ]3. พ่ี/นองชาย  [   ]4. พี่/นองสาว  [   ]5. ปูหรือตา [   ]6. ยาหรือยาย 
[   ]7. ลุง/ปา/นา/อา [   ]8. คนรับใช/คนงานในบาน [   ]9. อ่ืนๆ (ระบ)ุ ............................. [    ]10.ไมมคีนอื่นที่สบู 

5. ปกติทานสูบบุหรี่ “นอกบาน” ที่ใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
[   ]1. สูบในที่ทํางาน       [   ]2. สูบในสถานบันเทิง       [   ]3. สูบตามรานอาหาร      [   ]4. สูบในที่สาธารณะ/ริมถนน  

     [   ] 5. ที่อ่ืน ...............................................................     [   ]6. ปกติไมสูบบุหรี่ “นอกบาน” (สูบเฉพาะในบาน)    
6. ปกติทานสูบบุหรี่ “ท่ีบาน” หรือไม   

[   ]1. สูบที่บานหรือในบริเวณบาน เพราะ ............................................................................................................................. 
           กรณุาระบุพื้นที่หรือบริเวณท่ีมกัจะสูบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
           (   )  ในหองรับแขก (   ) ในหองนอน  (   ) ในหองครวั/หองอาหาร (   ) ในหองดทีูวี     

  (   ) ในหองน้าํ (   ) บริเวณระเบียง/ชานบาน (   )  บนดาดฟาหรือหลังคาบาน (   ) บริเวณโรงรถ  
  (   ) ใตถุนบาน  (   ) ขางฝาบานดานนอก (   ) สนามหญา   (   ) ใตตนไม   
  (   ) ริมรัว้ (ดานใน)     (   ) ประตรูัว้หนาบาน (   )  ขางนอกรั้วบาน  (   ) ที่อ่ืน ......................... 

 [   ]2. ไมเคยสูบบุหรี่ที่บานหรือในบริเวณบาน  เหตุผลเพราะ ................................................................  (ขามไปตอบขอ 7) 
      6.1 (เฉพาะคนที่สูบบุหรีใ่นบาน) เคยมีใครอยูใกลบาง ในขณะที่ทานสูบบุหรี่ในบาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
  ( 1) ลกู  ( 2) ภรรยา ( 3) พอ/แม (ของทานหรือของภรรยา) ( 4) ญาติผูใหญ 

( 5) คนงาน/คนรับใช  ( 6) คนอื่น .............................................  ( 7) ไมเคยสูบเมื่อมีคนอื่นอยูดวย 
      6.2  ท่ีบานของทานมีปญหาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอมหรือไม จากการสูบบุหรี่ของทาน 
 ( 1) มีปญหา คือ ............................................................................  ( 2) ไมมีปญหา ( 3) ไมแนใจ 
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    6.3  บุคคลตอไปนี้ ไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของทานหรือไม 
              6.3.1 ลูกของทาน ( 1) ไดรับผลกระทบ (ระบุลักษณะ)..................................  ( 2) ไมไดรับ ( 3) ไมทราบ 
              6.3.2 ภรรยา  ( 1) ไดรับผลกระทบ (ระบุลักษณะ)..................................  ( 2) ไมไดรับ ( 3) ไมทราบ 
 6.3.3 คนอื่นในบาน ( 1) ไดรับผลกระทบ (ระบุลักษณะ)..................................  ( 2) ไมไดรับ ( 3) ไมทราบ 
     6.4 บุคคลตอไปนี้เคยบนหรือตอวาเรือ่งการสูบบุหรี่ในบานหรือไม 
           6.4.1 ลกูของทาน  ( 1) เคย  ( 2) ไมเคย ( 3) ไมทราบ 
           6.4.2 ภรรยา  ( 1) เคย  ( 2) ไมเคย ( 3) ไมทราบ 
           6.4.3 คนอื่นในบาน ( 1) เคย  ( 2) ไมเคย ( 3) ไมทราบ 
      6.5 ทานมีปญหาอุปสรรคหรือไม  สําหรับการสูบบุหรี่ในบาน 

( 1) มีปญหา/อุปสรรค คือ ............................................................................ ( 2) ไมมีปญหา ( 3) ไมแนใจ 
      6.6 หาก “ไมไดสูบบุหรีท่ี่บาน” ทานจะมีปญหา/ความยุงยากหรือไม 

( 1) มีปญหา/ความยุงยาก คือ ....................................................................... ( 2) ไมมีปญหาใดๆ ( 3) ไมแนใจ 
      6.7 หาก “ไมใหสูบบุหรีท่ี่บาน” ทานคาดวาจะทําไดหรือไม 

( 1) จะทําได  ( 2) ทําไมได  ( 3) ไมแนใจ 
7. คนรอบขางตอไปนี้มีทาทีอยางไรตอการสูบบุหรี่ของทาน 
      7.1  ภรรยา   ( 1) ยอมรับ ( 2) คัดคาน และแสดงออกโดย ......................................... ( 3) เฉย ๆ 
      7.2  พอแมของทาน  ( 1) ยอมรับ ( 2) คัดคานและแสดงออกโดย ......................................... ( 3) เฉย ๆ 
      7.3  ลูกของทาน  ( 1) ยอมรับ ( 2) คัดคานและแสดงออกโดย ......................................... ( 3) เฉย ๆ 
      7.4  เพื่อนท่ีทานสนิทสนมมากที่สุด ( 1) ยอมรับ    ( 2) คัดคานและแสดงออกโดย .................................... ( 3) เฉย ๆ 
8. ทานมีความกังวลหรือไมตอ “สุขภาพของตนเอง” จากการสูบบุหรี ่
      [   ]1. กังวล   [   ]2. ไมกังวล   [   ]3. ไมแนใจ   
9. ทานมีความกังวลหรือไมตอ “สุขภาพของลูก” จากการสูบบุหรี่ของทาน 
      [   ]1. กังวล เพราะ............................................................................................................................................................. 
      [   ]2. ไมกังวล เพราะ .......................................................................................................................................................     
      [   ]3. ไมแนใจ   
10. ทานมีความกังวลหรือไมวา “ลูกจะเลยีนแบบ” การสูบบุหรี่ของทาน 
      [   ]1. กังวล   [   ]2. ไมกังวล   [   ]3. ไมแนใจ   
11. ทานมีความกังวลหรือไมวา  “ลูกจะไมภาคภูมิใจในตวัพอ” จากการสูบบุหรี่ของทาน 
      [   ]1. กังวล   [   ]2. ไมกังวล   [   ]3. ไมแนใจ   
12. ทานคิดวาปจจุบันมีความจําเปนหรือยงัท่ีจะปองกนัไมให “ลกู” ไดรับผลกระทบจากการสูบบหุรี่ของทาน 
      [   ]1. จําเปน   [   ]2. ยังไมจําเปน  [   ]3. ไมแนใจ 
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13. ทานคิดวา “ลกู” มีผลเพียงใดที่จะผลักดนัใหทานอยาก “เลกิบุหรี”่  
      [   ]1. มีผลมากที่สุด  [   ]2. มาก [   ]3. ปานกลาง  [   ]4. นอย [   ]5. นอยที่สุด/ไมมผีล 
14. ทานมีความคิดท่ีจะเลิกสบูบุหรี่หรือไม  
       [   ]1. คิดจะเลิก เพราะ ...................................................................................................................................... 
                 และเคยพยายามลองเลิกหรือไม    ( 1 )  เคยลองเลิกบุหรี ่ ( 2 ) ยังไมไดลอง 
       [   ]2. ยังไมคิดจะเลิก เพราะ ............................................................................................................................... 
       [   ]3. ไมแนใจ 
15. หากจะเลิกบุหรี่  วธิีการใดที่คิดวาจะไดผลที่สุดสําหรบัทาน.............................................................................................. 
       และทานนึกถึงหนวยงานใดที่จะชวยเหลือใหคนเลกิบุหรี่ได ............................................................................................ 
16. ทานเห็นดวยหรือไมกับการรณรงคให “บานเปนเขตปลอดบุหรี”่   
      [   ]1. เห็นดวยกับการรณรงค เพราะ .................................................................................................................................... 
      [   ]2. ไมเห็นดวย เพราะ ................................................................................................................      [   ]3. ไมมีความเห็น 
17. ขอเสนอแนะในการทําให “บานปลอดบุหรี่”  
      1) ....................................................................................................................................................................................... 
      2)........................................................................................................................................................................................ 
      3)........................................................................................................................................................................................ 
 

สวนที่ 2  ขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. อายุ ………. ป      

2. ทานแตงงานมาแลวประมาณ .......... ป  

3. ปจจุบันทานมีลูก จํานวน ............ คน   แบงเปน ชาย ........ คน  หญิง..........คน 
    โดยคนโตสุดอายุ ..............ป ............เดือน  และคนเลก็สุดอายุ ..............ป ............เดอืน 
4. ปจจุบันมีจํานวนสมาชิกในบานรวม ............. คน  เปนผูท่ีสูบบุหรี่ ............ คน (นับรวมตวัทาน)  
5. ระดับการศกึษาสูงสุดที่สําเร็จ  ………………………… 
6. อาชีพ [   ]1. รับราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ [   ]2. ลูกจาง/พนักงานบริษัท [   ]3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
  [   ]4. รับจางทั่วไป/ใชแรงงาน  [   ]5. พอบาน/เกษียณอายุ [   ]6. เกษตรกร   
  [   ]7. วางงาน    [   ]8. อ่ืนๆ ระบุ ……….……….. 
7. รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน …………………………….บาท 
8. ปจจุบันทานพักอาศัยอยูในเขต/อําเภอ……………………….   
 

***** ขอขอบคุณในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ***** 
ศูนยวจิยัความสุขชุมชน มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ โทรศัพท 0-2300-4886 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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คณะทํางานของศูนยวจิัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

โครงการสํารวจ “พฤตกิรรมและทัศนคตใินการสบูบุหรีข่องพอ :  

กรณีศึกษาพอท่ีสูบบุหรีแ่ละมีลกูอายไุมเกนิ 10 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
1. ดร.นพดล  กรรณกิา ผูอํานวยการศนูยวจิัยความสขุชุมชน / หัวหนาโครงการ 
2. นายเทวินทร  อินทรจํานงค ผูประสานงานโครงการวจิัย / นักวิจัย 
3. นางวลิาศ  ฉิมหิรัญ นักสถิติ / นักวจิัย  
4. นางสาวเบญจพร  รักษะโบะ  ผูชวยนกัวจิัย 
5. นางสาวสุวิมล  วันทา ผูชวยนกัวจิัย 
6. นางสาวอุบลรตัน  ดานพรประเสริฐ ผูชวยนกัวจิัย 
7. นางสาวอรพินท พงษประเสริฐ ผูชวยนกัวจิัย 
8. นายภทัรวิชญ  มั่งคั่ง ผูชวยนกัวจิัย 
9. นายอัมราม อมรรุงรัศม ี ผูชวยนกัวจิัย 

 


