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ส่วนที ่ 1   
บทน า 

 
1.1 ความส าคญัของปัญหา 

บุหร่ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ มากกว่า 25 ชนิด ทั้งในผูสู้บบุหร่ีและผูใ้กลชิ้ดท่ีไม่สูบบุหร่ี   
การเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร องค์การอนามยัโลกประมาณการว่าปัจจุบันจะมีผูสู้บบุหร่ีทั้งส้ิน 1,100 ลา้นคน ใน
จ านวนร้อยละ 80 อยูใ่นประเทศท่ีมีรายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลาง และประชากรโลกเสียชีวิตถึงปีละ 4.9 ลา้นคน   
หรือวนัละ 13,600 คน  คาดว่าอีก 30 ปีขา้งหนา้จะเพ่ิมเป็น 10   ลา้นคนต่อปี บุหร่ียงัเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีท าให้
เกิดภาระโรคสูงสุดเป็นอนัดบั 3 รองจากปัจจยัเส่ียงดา้นพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และปัจจยัเส่ียงดา้นการ
ด่ืมแอลกอฮอล ์ รัฐบาลไดมี้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมยาสูบ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยประกาศใชก้ฎหมาย
ควบคุมยาสูบ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ และพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ
บุหร่ี ซ่ึงกระทรวงสาธารสุขไดอ้อกประกาศกระทรวงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีมากข้ึนเป็นล าดบัเร่ือยมา 
จนกระทัง่ปัจจุบัน กฎหมายประกาศให้สถานท่ีสาธารณะเกือบทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหร่ี โดยเฉพาะสถานท่ี
ราชการ ร้านอาหาร โรงเรียน วดั โรงพยาบาล โรงแรม สวนสาธารณะ สถานศึกษา รวมถึงผบั บาร์ ฯลฯ 

อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีมาตรการทางดา้นกฎหมายท่ีเขม้งวด แต่การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ยงัมีอยู ่
และควนับุหร่ีก็ยงัคงส่งผลต่อสุขภาพของทั้งผูสู้บ และผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง โดยเฉพาะเด็กและผู ้
ใกลชิ้ดคนสูบ   สาเหตุส าคญัมาจากผูสู้บบุหร่ี และประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการทางด้าน
กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงจากการรายงานประเมินผลโครงการเครือข่ายร่วมใจเพื่อลดอนัตรายของการ
ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง ในพ้ืนท่ีศึกษา 6 จงัหวดั ไดแ้ก่  กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น มุกดาหาร และภูเก็ต 
โดยศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2551) พบว่า ประชาชนยงัรับรู้ว่าสถานท่ีสาธารณะตามกฎหมายท่ีประกาศเป็น
เขตปลอดบุหร่ี โดยเฉพาะสถานท่ีให้บริการนวดแผนไทย ห้องสุขาสาธารณะ และกิจกรรมสปาเพื่อสุขภาพ      
เสริมสวย เป็นเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมายอยู ่และการปฏิบติัตามกฎหมายของผูสู้บบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีก็อยู่ใน
ระดบัต ่า 
  การรณรงค ์หรือการท ากิจกรรมเพื่อควบคุมบุหร่ีจึงมีความจ าเป็นและตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง จะหยดุ
น่ิงไม่ได ้รวมทั้งทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ตอ้งร่วมมือกนัในการขบัเคล่ือน เพ่ือสร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดบุหร่ี โดยการให้
ความรู้ ความเขา้ใจกบัคนในสงัคมไดรั้บรู้ ตระหนักถึงพิษภยัของบุหร่ีมือสอง และการกระตุน้เตือนให้ผูสู้บบุหร่ี
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีไม่สูบบุหร่ีในท่ีหา้มสูบอยา่งเคร่งครัด เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีส าคญัในการควบคุมบุหร่ี เพราะจะ
ท าใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ไม่ใช่พฤติกรรมท่ีสังคมจะยอมรับ ส่งผลค่านิยมในทางลบต่อ
การสูบบุหร่ี เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหผู้สู้บบุหร่ี ลด ละ เลิก บุหร่ี 
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จงัหวดัเลย ไดม้ีการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียนเยาวชนอายรุะหว่าง 15-25 ปี เมื่อปี 
พ.ศ. 2539 พบว่า เยาวชนจงัหวดัเลย มีประสบการณ์สูบบุหร่ี ร้อยละ 33  ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ไดม้ีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด และส ารวจพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชส้ารเสพติดในนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดั
เลย จ  านวน 1,044 คน พบว่ามีพฤติกรรมเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี ร้อยละ 11.9 ส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายุระหว่าง 
15-19 ปี มากท่ีสุดเป็นช่วงท่ีเด็กจะศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในปี พ.ศ. 2546 ส านักงานป้องกนั
ควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัขอนแก่น ได้ส ารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ ของประชาชนในจังหวดัเลย พบว่า 
ประชาชนอายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป มีการสูบบุหร่ี ร้อยละ 21.44 และด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ร้อยละ 40.39  และ
จากรายงานสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2550 พบว่า อตัราการสูบบุหร่ีของประชากรอาย ุ
15 ปี ข้ึนไป   ร้อยละ 27.20 อยูใ่นล  าดบัท่ี 69  การรับรู้กฎหมายควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบระดบัมาก ไดแ้ก่ ห้ามขาย
บุหร่ีแก่เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปี ร้อยละ 92.64 ห้ามโฆษณา แสดงช่ือ เคร่ืองหมายบุหร่ี ร้อยละ 85.42   และห้ามโชว์
บุหร่ี ณ จุดขาย ร้อยละ 83.16 แต่พบพฤติกรรมของวยัรุ่น 15-18 ท่ีสูบบุหร่ี ท่ีซ้ือบุหร่ีได้เอง ร้อยละ 81.88 
นอกจากน้ี พบว่า มีการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะค่อนขา้งสูงเช่นกนั แสดงให้เห็นว่าผูสู้บบุหร่ี และผูจ้  าหน่าย รู้ว่ามี
กฎหมายแต่ไม่ปฏิบติัตาม จงใจท่ีจะฝ่าฝืน อีกทั้งประชาชนทัว่ไปยงัขาดความรู้ความใจและสิทธิท่ีไม่ควรถกูละเมิด
จากควนับุหร่ีมือสอง เครือข่ายประชาสังคมจังหวดัเลย ประกอบไปด้วยภาครัฐ น าโดยส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัเลย ภาคเอกชน ภาควิชาการ สถาบนัการศึกษา และองค์กรท่ีรณรงค์เพื่อควบคุมยาสูบ ไดเ้ห็นความส าคญั
ของปัญหาดงักล่าวไดริ้เริมพฒันาโครงการ “ไทเลยฮกักนั  ไร้ควนับุหร่ี ทุกชีวีมีสุข” (จงัหวดัเลยปลอดบุหร่ี) เป็น
ความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายในการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เป็นแนวทางด าเ นินงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ การ
รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ การรณรงคล์ดจ านวนนกัสูบหนา้ใหม่  การบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกบั
ภาคีเครือข่าย  การบงัคบัใชก้ฎหมาย  การบ าบดัรักษาผูติ้ดบุหร่ี  และการประเมินผล  
 ดงันั้น เพื่อสนบัสนุนโครงการ “ไทเลยฮกักนั  ไร้ควนับุหร่ี  ทุกชีวีมีสุข” (จงัหวดัเลยปลอดบุหร่ี) ใหม้ี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงไดม้ีการประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลย เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการ
พฒันาโครงการ พฒันากลยทุธ ์ เทคนิคในการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง โดยมีการประเมินทั้งก่อน
การด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และหลงัด าเนินงาน ซ่ึงการประเมินก่อนการด าเนินงานเป็นการประเมิน
เก่ียวกบั ทุนเดิมของจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานควบคุมยาสูบท่ีมีอยูแ่ลว้ อาทิ ตวับุคคล องคก์ร องคค์วามรู้ 
และการประเมินเก่ียวกบัการรับรู้ ความเขา้ใจถึงกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และ
ความตระหนกัถึงพิษภยัของควนับุหร่ีมือสอง ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป ขา้ราชการ พนกังานของรัฐ ท่ี
ท างานในสถานท่ีราชการ ผูป้ระกอบการเอกชน อาทิ  ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม ท่ีพกั และนกัท่องเท่ียว ส่วนการ
ประเมินระหว่างด าเนินการ เป็นการสนบัสนุนทางดา้นวิชาการ การจดักระบวนการเสริมสร้างความเข็มแข็งใหก้บั
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กลไกท่ีขบัเคล่ือนจงัหวดัเลยปลอดบุหร่ี และการประเมินหลงัด าเนินการเป็นการวดัผล และสรุปบทเรียนเป็นองค์
ความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันาต่อยอดและขยายผลต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินตน้ทุนเดิมของการท างานยาสูบในพ้ืนท่ีจงัหวดัเลย 
2. เพื่อประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ ความตระหนัก ของผูเ้ก่ียวข้องในเร่ืองควนับุหร่ีมือสองและ

นโยบายสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี ทั้งก่อนและหลงัด าเนินงาน โครงการไทเลย   ฮกักนั  ไร้ควนั
บุหร่ี  ทุกชีวีมีสุข (จงัหวดัเลยปลอดบุหร่ี) 

3. เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จงัหวดัเลยปลอดบุหร่ี โดยการประเมินการปฏิบติัตามกฎหมายของ
สถานท่ีสาธารณปลอดบุหร่ี ใหค้  าปรึกษา แนะน า การด าเนินงานไปสู่จงัหวดัปลอดบุหร่ี  

4. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งใหก้บักลไกขบัการขบัเคล่ือนงานโครงการ ไทเลยฮกักนั      ไร้ควนับุหร่ี  
ทุกชีวีมีสุข  (จงัหวดัเลยปลอดบุหร่ี) ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 

 

1.3 ระเบียบวธิีในการศึกษา 
1.3.1 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

การประเมินสถานการณ์ยาสูบในจงัหวดัเลย เร่ิมตน้ดว้ยการประเมินก่อนด าเนิน 
โครงการซ่ึงมีการประเมินจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 2 กลุ่มดว้ยกนั กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็น การประเมินตน้ทุนเดิม ว่ามี
บุคคล กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานใดบา้ง ท่ีมีการด าเนินงานเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ และกลุ่มท่ีสอง เป็นการ
ประเมินในเร่ืองความคิดเห็นและความตระหนกัถึงเร่ืองการสูบบุหร่ี ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
    1.3.1.1 กลุ่มตวัอยา่งในการประเมินตน้ทุนเดิม 

1) กลุ่ม/องคก์ร/บุคคลท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ 
กลุ่ม องคก์ร เครือข่ายท่ีขบัเคล่ือนเร่ืองการควบคุมยาสูบ ของจงัหวดัเลย  

มี จ  านวน  33 เครือข่าย ดงัน้ี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย คลินิกอดบุหร่ี ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเลย 
เครือข่ายนกัศึกษาวิจยัยาสูบ สมชัชาสุขภาพจงัหวดัเลย ส านกัข่าวเด็กและเยาวชนจงัหวดัเลย โรงเรียนภูหลวงวิทยา 
โรงเรียนชุมชนบา้นปากหว้ย โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนบา้นห้วยเด่ือ โรงเรียนบา้น
ปากเนียม มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เครือข่ายงดเหลา้จงัหวดัเลย เทศบาลต าบลนาดว้ง เทศบาลเมืองเลย เทศบาล
ต าบลด่านซา้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย เทศบาลต าบลนาออ้ เทศบาลต าบลนาอาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เลย พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเลย วิทยาลยัเทคนิคเลย วิทยาลยัอาชีวศึกษาเลย วิทยาลยัการ
อาชีพด่านซา้ย ส านกังานจงัหวดัเลย ท่ีว่าการอ  าเภอเมืองเลย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
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ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เลยเขต 2 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต  ารวจภูธรจงัหวดัเลย และเครือข่ายการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
จงัหวดัเลย 
   2) คลินิกอดบุหร่ี 
   คลินิกอดบุหร่ีในจงัหวดัเลย จ  านวน 8 แห่ง สุ่มอยา่งง่าย เป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 50  
   1.3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการประเมินความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนกั ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
เร่ืองควนับุหร่ีมือสอง จงัหวดัเลย  

โดยการคิดจาก ประชากรรวม 512,448 คน ประชากรท่ีสูบบุหร่ี 139,375  คน   
ความชุกการสูบบุหร่ีปัจจุบนั 0.28 จ านวน ตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้862 ราย เพ่ือใหจ้  านวนตวัอยา่งมากข้ึนจึงคิดเพ่ิม 
อีก 50% สุดทา้ยไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,293 ราย 
 

ตวัเลขขา้งตน้น ามาแทนค่าตามสูตรท่ีใชค้  านวณ ดงัน้ี 
n = Z2 (P (1-P) / D 
n= จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
P=สดัส่วนความชุกของการสูบบุหร่ีปัจจุบนั 
Z=1.96 (ค่าความเช่ือมัน่ระดบั 95%) 
D=0.03 (ค่าความคาดเคล่ือน 3%) 

 

ท่ีมา :  กลุ่มวิจยัความอยูดี่มีสุขและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, 2554 
 

กลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มลู จงัหวดัเลย จ านวน 1,293 ชุด มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1.ประชาชนทัว่ไป  เก็บขอ้มลู 45% จ านวนแบบสอบถามท่ีประมาณการ           582  ชุด 
2.นกัท่องเท่ียว   เก็บขอ้มลู 20% จ านวนแบบสอบถามท่ีประมาณการ 259  ชุด 
3.ร้านอาหาร/ผูป้ระกอบการ เก็บขอ้มลู 15% จ านวนแบบสอบถามท่ีประมาณการ        194   ชุด 
4.โรงแรม บา้นพกั เก็บขอ้มลู 10%  จ านวนแบบสอบถามท่ีประมาณการ 129  ชุด 
5.สถานท่ีราชการ  เก็บขอ้มลู 10% จ านวนแบบสอบถามท่ีประมาณการ  129  ชุด 

        รวม    1,293  ชุด 
หมายเหตุ  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มเชิงระบบโดยคิดค่าเปอร์เซ็นต ์เปอร์เซ็นตท่ี์คิดสามารถ      
ยดืหยุน่ ไดต้ามจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
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จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มลูจริง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
—  1. ประชาชนทัว่ไป (KK01)             จ านวนท่ีเก็บจริง  560  ชุด 
—  2. นกัท่องเท่ียว (KK02)                   จ านวนท่ีเก็บจริง   298 ชุด 
—  3. ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผบั บาร์ คาราโอเกะ (KK03)    จ านวนท่ีเก็บจริง  214  ชุด 
—  4. ผูป้ระกอบโรงแรม บา้นพกั เก็ตเฮา้ส์ (KK04)           จ านวนท่ีเก็บจริง  116  ชุด 
—  5. สถานท่ีราชการ (KK05)                จ านวนท่ีเก็บจริง  135  ชุด 
—  6. ร้านคา้จ  าหน่ายบุหร่ี (KK07)       จ านวนท่ีเก็บจริง    68  ชุด 

—              รวม  1,391 ชุด 
 

หมายเหตุ   ในส่วนร้านคา้จ าหน่ายบุหร่ี (kk07)  มีการน าขอ้มลูเดิมจากโครงการการสร้างและพฒันามาตรการทาง
สงัคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจ าหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 65 ชุด และจ านวนท่ี
เก็บจริง   68   ชุด 
 

1.3.2 วิธีการเก็บขอ้มลู 
การประเมินสถานการณ์ยาสูบในจงัหวดัเลยใชว้ิธีการศึกษาแบบผสม ( Mixed  

Method) ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่ม
องคก์ร เครือข่าย ท่ีขบัเคล่ือนเร่ืองการควบคุมยาสูบ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quanitative Research) ดงัน้ี   

 1.3.2.1 การเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การสนทนากลุ่มกบักลุ่มองคก์ร เครือข่าย ท่ีขบัเคล่ือนเร่ืองการควบคุม 

ยาสูบ เพื่อประเมินตน้ทุนเดิม นั้น แบ่งกลุ่มการสนทนาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 8-10 คน มีประเด็นการเสวนา
กลุ่มย่อย  ดงัน้ี 1) แนวคิดในการท างานเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ  2) กลไกการท างาน  3) กระบวนการท างาน      
4) ข้อเสนอแนะต่อการขับเคล่ือนจังหวดัปลอดบุหร่ี  โดยด าเนินการประชุม ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555                
ณ หอ้งประชุมอกัษรเสือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 50  คน จ  านวน  33  เครือข่าย 
   2) การสงัเกต ผูว้ิจยัท าการสงัเกตและจดบนัทึกในแบบสังเกต จากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 
326  ชุด ประกอบไปดว้ย สถานประกอบการร้านอาหาร ผบั บาร์ คาราโอเกะ  สถานประกอบการโรงแรม บา้นพกั 
เก็ตเฮา้ส์ สปา สถานีขนส่ง ตลาดสด ตลาดนดั 
  1.3.2.2 การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง จงัหวดัเลย  โดยใช้
แบบสอบถามท่ีทีมกลาง กลุ่มวิจยัความอยู่ดี มีสุข และการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมหาวิทยาลยั ขอนแก่น สร้างข้ึน ได้
ทดสอบค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณจากสูตร สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.8137  สรุปไดว้่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูง  (ค่า α มากกว่าและเท่ากบั 0.7 ส าหรับงานวิจยัเชิงส ารวจ)  โดยเจาะจงพ้ืนท่ีเก็บ
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ขอ้มูลคลอบคลุม 14 อ าเภอ ตามสัดส่วนประชากร เก็บในกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 6 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย 
ประชาชนทัว่ไป (KK01) นกัท่องเท่ียว (KK02)  ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผบั บาร์ คาราโอเกะ (KK03) ผูป้ระกอบ
โรงแรม บา้นพกั เก็ตเฮา้ส์ (KK04) สถานท่ีราชการ (KK05)  และร้านคา้จ  าหน่ายบุหร่ี (KK07) ไดท้ั้งส้ินจ านวน 
1,391 ชุด  
  ก่อนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มลู ทีมประเมินมีการประชุมเพื่อวางแผนการเก็บขอ้มูล และไดม้ีการร่าง
แนวค าถาม ( Interview Guideline) ตามวตัถุประสงค์การประเมิน เพื่อการเก็บขอ้มูลส าหรับการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และน าไปเขา้ท่ีประชุมกบัทีมสนบัสนุนเพ่ือพิจารณาร่วมกนัตลอดจนเพ่ิมเติมและแกไ้ข ส าหรับการ
เก็บขอ้มลูเชิงปริมาณ  

1.3.3 ปัญหาอุปสรรคในการเก็บขอ้มลู 
จากการลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มลู พบว่า ในการเก็บขอ้มลูมีความล่าชา้ไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมายอนัเน่ืองมาจาก ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพราะเกรงว่าจะมี
ผลต่อองคก์รและในหลายแห่งมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนว่าเป็นต ารวจท่ีจะเขา้ด าเนินคดี 
ในส่วนของร้านอาหารต่างๆ พบว่าส่วนมากจะเปิดในเวลากลางคืน ท าใหต้อ้งมีการปรับเวลาการเก็บขอ้มลู 
  1.3.4 การประเมินผลการเก็บขอ้มลู 

การเก็บขอ้มลูไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ท าใหก้ระบวนการเก็บขอ้มลูค่อนขา้งล่าชา้  
ทีมประเมินจ าเป็นตอ้งมีการปรับแผนเป็นระยะ ๆ การเก็บขอ้มลูสามารถเก็บไดท้ั้งส้ิน 1,391  ชุด  จาก จ านวนท่ีตั้ง
ไว ้คือ 1,293  ชุด  หรือคิดเป็นร้อยละ 107.58  จึงอาจกล่าวไดว้่าผลการจดัเก็บขอ้มลูอยูใ่นระดบัท่ีดี 

ในการประเมินผลการเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพนั้น จะมีการประเมินว่าตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ  
ของสังคมมาเขา้ร่วมแลกเปล่ียนขอ้มูลมากน้อยแค่ไหน  จากการเสวนากลุ่มพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมเสวนามีความสนใจ 
กระตือรือลน้ ตอ้งการมีส่วนร่วม น าเสนอกิจกรรม และประสบการณ์ดา้นการควบคุมการสูบบุหร่ีอยา่งเขม้ขน้  

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
บริบทพืน้ที่ประเมินสถานการณ์ยาสูบ 

 
โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลย เพื่อการเปล่ียนแปลง  คร้ังน้ี ผูศ้ึกษาไดท้บทวนบริบท    

พ้ืนท่ีของจงัหวดัเลย เป็นจงัหวดัชายแดน ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกัษณะภูมิประเทศเป็น 
ภูเขา มีรายไดต่้อหัวประชากร จดัอยู่ในล าดบัท่ี 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองจากจงัหวดัขอนแก่น โดยมี
รายละเอียด เรียงล าดบัดงัน้ี (กลุ่มงานขอ้มลูสารสนเทศ และการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัเลย : 2554) 

  

  2.1 สภาพทัว่ไป  
  2.2 สภาพการปกครอง จ านวนประชากร 
  2.3 สภาพเศรษฐกิจ 
  2.4 สภาพทางสงัคม  

 

2.1 สภาพทั่วไป  
1) ขนาดที่ตั้ง 

         จงัหวดัเลย ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 
กิโลเมตร  (เส้นทางกรุงเทพฯ-ชยัภูมิ)   มี เน้ือท่ีประมาณ 11,424,612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 6.77 ของพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ    ติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแม่น ้ าโขงยาว  71 กม. และ

แม่น ้ าเหือง 123 กม. (รวม 194 กม.) เป็นเสน้กั้นเขตแดน 
 ทิศใต ้         ติดต่อกับอ าเภอภูผาม่าน จังหวดัขอนแก่น, อ  าเภอน ้ าหนาว, อ  าเภอศรีบุญเรือง จังหวดั

หนองบวัล  าภู 
 ทิศตะวนัออก    ติดต่อกบัอ  าเภอสังคม จงัหวดัหนองคาย อ าเภอน ้ าโสม อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดั

อุดรธานี  และอ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล  าภู  
 ทิศตะวนัตก      ติดต่อกบัเทือกเขาเพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ และอ าเภอชาติตระการ 

อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก อ าเภอน ้ าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ ์  
ดงัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนที่จงัหวดัเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมทิี่  1   แผนท่ีจงัหวดัเลย 

 

 

 

แผนที่จังหวัดเลย 
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 2) ลกัษณะภูมปิระเทศ  
  สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไป ของจังหวดัเลย มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง ลกัษณะเป็นแอ่งกระทะ     
สูงจากระดบัน ้ าทะเล เฉล่ียประมาณ 250 เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงสามารถแบ่งลกัษณะภูมิประเทศออกเป็น 
3 เขต ดงัน้ีคือ    

(1) เขตภูเขาสูง ทางดา้นทิศตะวนัตกทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่อ  าเภอภูกระดึง ข้ึนไปอ าเภอ   
ภูหลวง อ  าเภอภูเรือ อ  าเภอท่าล่ี และ เขตอ าเภอด่านซา้ย อ  าเภอนาแห้ว ทั้งหมด มีความสูงตั้งแต่เฉล่ีย 600  เมตร   
จากระดบัน ้ าทะเล 

 (2)    เขตที่ราบเชิงเขา ไดแ้ก่ บริเวณตอนใตแ้ละตะวนัออกของจงัหวดั ไดแ้ก่ อ  าเภอ 
นาดว้ง อ  าเภอปากชม และพ้ืนท่ีบางส่วนในเขตอ าเภอภูกระดึงและอ าเภอภูหลวง  เป็นเขตท่ีไม่ค่อยมีภูเขาสูงนัก    
มีท่ีราบเชิงเขาพอท่ีจะท าการเพาะปลกูได ้มีประชาชนหนาแน่นปานกลาง 

 (3)   เขตที่ราบลุ่ม มีพ้ืนท่ีนอ้ยมากในตอนกลางของจงัหวดัคือ ลุ่มน ้ าเลย ลุ่มน ้ าโขง ไดแ้ก่ บริเวณ
อ าเภอวงัสะพุง อ  าเภอเมือง อ  าเภอเชียงคาน เป็นเขตท่ีท าการเกษตรไดดี้ มีประชากรหนาแน่นมากกว่าเขตอ่ืน 

3) สภาพภูมอิากาศ 
  จงัหวดัเลยอยูใ่ตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วง
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม จะมีลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน (Inter  Tropical  Vonvergence Zone : ITCZ)  พาด
ผา่นท าใหม้ีฝนตกติดต่อกนัหลายวนั  และบางคร้ังจะมีพายหุมุนเขตร้อน  (Tropical Cyclone) เคล่ือนพาดผ่านเป็น
คร้ังคราว   ซ่ึงจะมีฝนตกหนกั  ปริมาณน ้ าฝน 5 ปี ยอ้นหลงัเฉล่ีย 1,228 ม.ม. จ านวนวนัฝนตกเฉล่ีย  125 วนั/ปี  ใน
ปี 2548  ฝนตกนอ้ยสุดวดัได ้1,098.5 ม.ม. และ ในปี 2552  ฝนตกมากท่ีสุดวดัได ้ 1,347  ม.ม. ณ อ าเภอเมืองเลย  ปี 
2551 มีจ  านวนวนัท่ีฝนตกมากท่ีสุด 135 วนั อุณหภูมิสูงสุด วดัได ้43.5 องศาเซลเซียส (25 เมษายน 2517) และ 
อุณหภูมิต  ่าสุดวดัได ้– 1.3 องศาเซลเซียส (2 มกราคม 2517) ช่วง 5 ปี ยอ้นหลงั (2548-2553) อุณหภูมิสูงสุดวดัได ้
42.4 องศาเซลเซียส (6 เม.ย. 2553) อุณหภูมิต  ่าสุดวดัได ้12.1องศาเซลเซียส (19 ม.ค. 2553)     
 
2.2 สภาพการปกครอง จ านวนประชากร 
 1) สภาพการปกครอง 

จงัหวดัเลย แบ่งเขตการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น  14  อ าเภอ  89 ต าบล (ไม ่
รวมต าบลกดุป่องซ่ึงอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง ) 916  หมู่บา้น   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 101 แห่ง  ประกอบดว้ย  
1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   2 เทศบาลเมือง  23  เทศบาลต าบล 75  องคก์ารบริหารส่วนต าบล   
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จงัหวดัเลยแบ่งการปกครองเป็น 14 อ  าเภอ ประกอบดว้ยอ  าเภอต่าง ๆ ดงัน้ี   
  1. อ าเภอเมืองเลย   ห่างจากตวัจงัหวดัเลย 100   เมตร 
  2. อ  าเภอวงัสะพุง ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   22   กิโลเมตร 
  3. อ  าเภอท่าล่ี  ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   46   กิโลเมตร 
  4. อ  าเภอเชียงคาน ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   48    กิโลเมตร 
  5. อ  าเภอด่านซา้ย ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   82    กิโลเมตร 
  6. อ  าเภอภูกระดึง ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   74    กิโลเมตร 
  7. อ  าเภอปากชม  ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   92    กิโลเมตร 
  8. อ  าเภอภูเรือ  ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   49    กิโลเมตร 
  9. อ  าเภอนาแหว้  ห่างจากตวัจงัหวดัเลย  117   กิโลเมตร 
  10.อ  าเภอนาดว้ง  ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   37   กิโลเมตร 
  11.อ  าเภอภูหลวง  ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   50   กิโลเมตร 
  12.อ  าเภอผาขาว  ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   63   กิโลเมตร 
  13.อ  าเภอเอราวณั ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   42   กิโลเมตร 
  14.อ  าเภอหนองหิน ห่างจากตวัจงัหวดัเลย   47   กิโลเมตร 

 

2) จ านวนประชากร 
    จงัหวดัเลย จ านวนประชากร    622,545  คน  เป็นชาย  314,379  คน  เป็นหญิง  308,166  คน 
จ านวนครัวเรือน 189,674 ครัวเรือน ( ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30  มถุินายน  2554 ) 
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ตาราง   1   จ  านวนประชากร และบา้น แยกรายอ าเภอ จงัหวดัเลย ณ  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2554  

 

ท่ี จงัหวดั อ  าเภอ/ต าบล เขตปกครอง จ านวนประชากร จ านวน 

    ต าบล หมู่บา้น ชาย หญิง รวม บา้น 

  จงัหวดัเลย 89 916 314,379 308,166 622,545 189,674 

1 อ าเภอเมืองเลย 13 135 49,858 48,627 98,485 32,501 

2 อ าเภอนาดว้ง 4 41 8,008 7,866 15,874 4,819 

3 อ าเภอเชียงคาน 8 82 30,105 29,571 59,676 18,153 

4 อ าเภอปากชม 6 50 20,068 19,473 39,541 11,705 

5 อ าเภอนาแหว้ 5 34 5,727 5,520 11,247 3,407 

6 อ าเภอด่านซา้ย 10 97 25,832 24,787 50,619 15,223 

7 อ าเภอวงัสะพุง 10 144 55,084 55,159 110,243 31,156 

8 อ าเภอท่าล่ี 6 41 13,913 13,563 27,476 9,209 

9 อ าเภอภูเรือ 6 47 10,878 10,375 21,253 7,006 

10 อ าเภอภูกระดึง 4 54 17,126 16,810 33,936 9,702 

11 อ าเภอภูหลวง 5 46 12,129 11,695 23,824 6,355 

12 อ าเภอผาขาว 5 64 15,368 15,049 30,417 7,400 

13 อ าเภอเอราวณั 4 47 27,666 26,970 54,636 15,782 

14 อ าเภอหนองหิน 3 34 12,332 11,864 24,196 6,808 

15 เทศบาลเมืองเลย  20   ชุมชน  10,285 10,837 21,122 10,437 

  รวม 89 916 314,379 308,166 622,545 189,674 

 
2.3 สภาพเศรษฐกจิ 

ในปี 2553 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเลยข้ึนอยู่ก ับภาคการเกษตร (48%)  รองลงมาคือ 
 ภาคการขายส่งและขายปลีก (14%)  ภาคการศึกษา (10%)  และสาขาการบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ 
(5%) ตามล าดบั  โดยมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ณ ราคาประจ าปี เท่ากบั 46,295 ลา้นบาท รายไดต่้อหัว (GPP 
Per capita) 70,127 บาทต่อปี จดัอยูใ่นล  าดบัท่ี 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  รองจากจงัหวดัขอนแก่น 
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ตาราง  2  แสดงมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ร้อยละ 80 รองลงมาได้แก่ รับจา้ง 

คา้ขาย  
 
ด้านการเกษตร 

จงัหวดัเลยมี พ้ืนท่ีการเกษตรของจงัหวดั  จ  านวน 2,614,820 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 36.62 ของพ้ืนท่ี
จงัหวดั มีพ้ืนท่ีนา  516,407  ไร่ หรือร้อยละ 19.75 ของพ้ืนท่ีเกษตรทั้งจงัหวดั พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดัเลย 
มีมลูค่ารวมทั้งส้ิน 13,000 ลา้นบาท 

ในพ้ืนท่ีเพาะปลกูพืชทั้งส้ิน 2,772,699 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.8 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  
สามารถแยกเป็นกลุ่มพืชได้ ดงัน้ี ท่ีนา พ้ืนท่ี 473,601 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.1 พืชไร่ พ้ืนท่ี 1,541,901 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 55.6  ไมผ้ลไมย้นืตน้ พ้ืนท่ี 229,785 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.3  ยางพารา พ้ืนท่ี 510,352 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.4 
พืชผกัและไมด้อกไมป้ระดบั พ้ืนท่ี 17,060 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.6  
 

 รายละเอียด 
มลูค่าเพ่ิม (ลา้นบาท) 

2548 2549r 2550r 2551p 2552p1 2553p2 
ภาคเกษตร 11,387 9,085 12,144 13,227 15,350 22,142 
ภาคนอกเกษตร 15,973 17,765 21,583 23,199 22,572 24,153 
ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 
(GPP) 27,360 26,850 33,726 36,426 37,922 46,295 
ค่าเฉล่ียผลิตภณัฑม์วลรวมต่อ
คน (บาท) 42,359 41,332 51,661 55,552 57,674 70,127 
ประชากร (1,000 คน) 646 650 653  656  658  660 

 

หมายเหตุ :  2549r , 2550r   =  ขอ้มลูท่ีมีการปรับปรุงเสร็จส้ินแลว้   
 2551p   = ขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีปรับปรุงแลว้แต่ยงัไม่เสร็จส้ิน 

              2552p1  = ขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ียงัไม่ไดป้รับปรุง  
               2553p2 = ขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ียงัไม่ไดป้รับปรุง 
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ตาราง 3  แสดงการใชท่ี้ดินปลกูพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัเลย ปี 2553 
         

 
อ าเภอ 

พท.รวม 
 

เน้ือท่ีปลูกพืช ที่นา ที่พืชไร่ 
ที่ไมผ้ล
และ 

ยางพารา 
สวนผกัและ
ไมด้อก 

 รวม 7,140,632 2,772,699 473,601 1,541,901 229,785 510,352 17,060 
 เมืองเลย 925,307 416,157 63,065 181,119 29,263 139,702 3,008 
 วงัสะพุง 715,469 379,784 94,693 192,612 10,717 75,321 6,441 
 ท่าล่ี 426,875 153,148 36,161 78,939 16,871 20,305 872 
 เชียงคาน 541,875 255,456 39,980 93,247 62,908 58,950 371 
 ด่านซา้ย 1,082,456 316,785 30,540 256,008 11,494 17,782 961 
 ภูกระดึง 532,301 78,710 32,241 31,824 8,689 5,460 496 
 ปากชม 597,812 423,762 44,900 256,492 36,474 85,001 895 
 ภูเรือ 550,025 124,363 18,911 79,825 10,940 13,257 1,430 
 นาแหว้ 392,188 56,588 6,868 41,023 5,079 3,219 399 
 นาดว้ง 368,750 176,892 13,781 117,984 5,415 39,140 572 
 ภูหลวง 371,750 89,303 22,288 47,197 10,018 9,399 401 
 ผาขาว 289,375 125,200 26,181 77,323 2,275 19,070 351 
 เอราวณั 163,750 109,930 21,132 59,271 10,738 17,968 821 
 หนองหิน 182,699 66,621 22,860 29,037 8,904 5,778 42 
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ตาราง 4  แสดงผลผลิตพืชเศรษฐกิจจงัหวดัเลย  ปี 2552 - 2553  

 

 

พืชเศรษฐกิจ  พ้ืนท่ีปลกู(ไร่)  พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว
ผลผลิต/ไร่  

ราคา เฉล่ีย 
(บาท/ก.ก.)  

ผลผลิต/ไร่ 
(ก.ก./ไร่) 

ผลผลิต/ตนั  มลูค่า 
(ลา้นบาท)  

ขา้ว  516,407 516,407 1.32  4516  234,408 2,041.52 

ขา้วโพด  936,006 936,006 7.41 640.50 599,516.3 4,440.09 

ออ้ย  143,596 103,607 0.98 0,505 1,088,412.0 1,066.64 

มนัส าปะหลงั  207,899 207,899 1.80 3,479 732,208. 1,303.32 

ยางพารา  496,266 64,114 70.34 282.3 18,096.8 1,272.7 
 

 
นอกจากนั้น ยงัมีกลุ่มสินคา้ไมผ้ล ไมย้นืตน้ มีมลูค่ามวลรวม 1,507.88 ลา้นบาท ซ่ึงมีสินคา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

มะขาม กลว้ยน ้ าหวา้ และ สับปะรด ส าหรับพืชเศรษฐกิจท่ีจะมีบทบาทส าคัญต่อจังหวดัเลย ในอนาคต คือ 
ยางพารา ซ่ึงในปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีปลูกทั้งส้ิน 496,266 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีเปิดกรีด 64,114 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 1,272.70 ลา้น
บาท และคาดว่าในปี 2553-2556 จะมีพ้ืนท่ีเปิดกรีดอยู่ระหว่าง 72,000 – 218,000 ไร่ จะท ารายไดใ้ห้จงัหวดัเลย    
คิดเป็นมลูค่าอยูร่ะหว่าง 1,446 - 4,342 ลา้นบาท 

ด้านปศุสัตว์  
จงัหวดัเลยมีพ้ืนท่ีท่ีมีการปศุสตัวค์วบคู่กบัการเกษตรท่ีภาคราชการไดใ้หก้ารสนบัสนุน  

ไดแ้ก่  สถานีประมงน ้ าจืด สถานีทดสอบพนัธุ์สัตว ์สถานีพฒันาอาหารสัตว ์ด่านกกักนัสัตว ์มีเกษตรกรส่วนหน่ึงท่ี
ประกอบอาชีพรับจา้งเล้ียงไก่พนัธุ์ไข่ พนัธุ์เน้ือ และ สุกรจากบริษทั เจริญโภคภณัฑ์ จ  ากดั พ้ืนท่ีทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว ์
จ  านวน 23,336 ไร่ ปลกูสวนป่า 20,719 ไร่ คอกสตัว ์9,022 ไร่ พ้ืนท่ีเพาะสัตวน์ ้ าส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีอ  าเภอเชียงคาน 
อ  าเภอเมืองเลย จ  านวน 14,054 ไร่ และมีพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์อ่ืนๆ อีก จ  านวน 183,722 ไร่ โดยอยู่   ท่ีอ  าเภอเชียงคาน        
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อ  าเภอนาแหว้ และ อ  าเภอด่านซา้ย  

ขอ้มลูสตัวเ์ศรษฐกิจจงัหวดัเลย ปี 2553  
โคเน้ือ   57,733  ตวั มลูค่า 577,330,000 บาท  
โคนม   1,015 ตวั  มลูค่า 20,300,000 บาท  
กระบือ   10,724 ตวั  มลูค่า 160,860,000 บาท  
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สุกร 3  9,143 ตวั  มลูค่า 78,286,000 บาท  
ไก่   951,146 ตวั  มลูค่า 47,557,300 บาท  
เป็ด   120,361 ตวั  มลูค่า 6,018,050 บาท  
ปลานิลกะชงั  1,950,400 ตวั  มลูค่า 107,272,000 บาท  

รวมมลูค่าสตัวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญัจงัหวดัเลย ทั้งส้ิน 997,623,350 บาท 
ด้านอุตสาหกรรม  

ปี 2552 จงัหวดัเลย มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 596 โรงงาน มลูค่าการลงทุน  
2,680,969,985 บาท คนงาน 3,247 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองเรือน   อุตสาหกรรมเกษตร  อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภณัฑ์จากไม ้อุตสาหกรรมอโลหะ โรงงานอุตสาหกรรม 
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั  บริษทั จ.เจริญมาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั อ  าเภอเชียงคาน โรงงานถลุงทองค า 
จากสินแร่ บริษทัทุ่งค า จ  ากดั อ  าเภอวงัสะพุง  โรงงานผลิตไวน์และสุราจากองุ่น  บริษทั ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั อ  าเภอภูเรือ โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง บริษทัภูกระดึงส่งเสริมการเกษตร (1999) จ  ากดั อ  าเภอภูกระดึง  
โรงงานโม่บดยอ่ยหิน  บริษทั ชาญยทุธการศิลาเลย จ  ากดั อ  าเภอเอราวณั  โรงงานโม่บดย่อยหิน บริษทัเพชรเมืองเลย
อสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั อ  าเภอเอราวณัโรงงานโม่บดย่อยหิน บริษทั สหศิลาเลย จ  ากดั อ  าเภอวงัสะพุง , โรงงานโม่บด
ยอ่ยหิน บริษทั สุรัตน์การศิลา จ  ากดั อ  าเภอวงัสะพุง โรงงานโม่บดยอ่ยหิน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญยงค์กิจ (เลย) อ  าเภอ
วงัสะพุงโรงงานโม่ บดยอ่ยหิน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อรพินก่อสร้าง อ  าเภอภูกระดึง 

ด้านการค้าชายแดน 
จงัหวดัเลยมีพ้ืนท่ีชายแดนติดต่อกบั สปป.ลาว คิดเป็นความยาว 197 กิโลเมตร มีแม่น ้ าโขง             

 แม่น ้ าเหือง และ แนวสันเขาเป็นแนวพรมแดนติดต่อกบัแขวงไชยะบูลี และ แขวงเวียงจนัทน์ ของ ส.ป.ป.ลาว มี
ช่องทางการคา้ชายแดนระหว่างไทย - ส.ป.ป.ลาว นั้น จงัหวดัเลย มีด่านศุลกากร อ  านวยความสะดวกทางดา้นการคา้     
2 แห่ง คือ ด่านศุลกากรอ าเภอท่าล่ี และด่านศุลกากรอ าเภอเชียงคาน มีรายละเอียดจุดผา่นแดน 6 ด่าน ดงัน้ี  

1.จุดผา่นแดนถาวร มี 3 ด่าน ไดแ้ก่  
1) จุดผา่นแดนถาวรบา้นเชียงคาน ต าบลเชียงคาน อ  าเภอเชียงคาน ตั้งอยูต่รง  

ขา้มกบัเมืองสานะคาม แขวงเวียงจนัทน์ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ายานพาหนะ และส่วนประกอบ สินค้า
อุปโภคบริโภค ส าหรับสินคา้น าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สินคา้ไม ้ไมแ้ปรรูป และสินคา้กสิกรรม เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
และ ลกูเดือย การขนส่งจะใช ้แพขนานยนต ์ขนส่งสินคา้ขา้มแม่น ้ าโขง  

2) จุดผา่นแดนถาวรบา้นคกไผ ่ต าบลปากชม อ  าเภอปากชม ตั้งอยูต่รงขา้มกบั  
บา้นวงัเมืองหมื่น แขวงเวียงจนัทน์ เป็นเส้นทางไปยงัแขวงเวียงจนัทน์ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร (เป็นทาง
ลกูรังประมาณ 100 กม. ส่วนอีก 60 กม. เป็นทางลาดยาง) สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้น าเขา้   
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จะเป็นไมแ้ปรรูป แร่แบไรท์ สินค้ากสิกรรม และของป่าจากฝ่ังลาว ซ่ึงในฤดูฝนจะมีน ้ าหลาก การขนส่งสินค้า           
จะใชแ้พขนานยนต ์ขนส่งสินคา้ขา้มแม่น ้ าโขง  

3) จุดผา่นแดนถาวรสะพานมิตรภาพน ้ าเหืองไทย - ลาว ต าบลอาฮี อ  าเภอท่าล่ี 
ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นนากระเซ็ง ต  าบลอาฮี ซ่ึงอยูต่รงขา้มกบับา้นปากหมอ เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยะบูลี เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรท่ีมีการเปิดใชส้ะพาน มิตรภาพน ้ าเหืองไทย-ลาว ซ่ึงไดท้ าพิธีเปิดใชส้ะพานแห่งน้ี เม่ือวนัท่ี 28 ต.ค. 2547 สินคา้ 
ท่ีส่งออกบริเวณน้ีไดแ้ก่ สินคา้วสัดุก่อสร้าง เช่น เหลก็เสน้ สงักะสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ยานพาหนะ และ 
ส่วนประกอบ สินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ ส าหรับสินคา้ท่ีมีการน าเขา้ ไดแ้ก่ ไม ้ไมแ้ปรรูป กสิกรรม เช่น ขา้วโพด
เล้ียงสตัว ์ลกูเดือย ลกูตาว และของป่า  

2.  จุดผอ่นปรน มี 3 ด่าน ไดแ้ก่   
1) จุดผอ่นปรนบา้นเหมืองแพร่ ต าบลนาแหว้ อ  าเภอนาแหว้ (ฝ่ังลาวไดแ้ก่ บา้น 

เหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี) เปิดด่านทุกวนัพระ 
2) จุดผอ่นปรนบา้นนาข่า ต าบลปากหมนั อ  าเภอด่านซา้ย ( ฝ่ังลาวไดแ้ก่ บา้นนาข่า          

เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี) เปิดด่านทุกวนัพฤหสับดี 
3) จุดผอ่นปรนบา้นนากระเซ็ง ต าบลอาฮี อ  าเภอท่าล่ี( ฝ่ังลาวไดแ้ก่ บา้นเมืองหมอ          

เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยะบูลี) เปิดด่านทุกวนัพระ  
ด้านการท่องเที่ยว  

จงัหวดัเลยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามหลากหลาย มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีส าคญั 
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย และมีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาสัมผสับรรยากาศในฤดูหนาวบนยอดสูงของภูเขา ไมด้อก
เมืองหนาวนานาชนิด เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินผางาม แก่งคุดคู ้แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑผ์ตีาโขน พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ชุมชนบา้นไมเ้ก่า
เชียงคาน นอกจากน้ียงัมีว ัดส าคัญท่ีประชาชนนิยมมาท าบุญ เช่น วดัป่าเนรมิตวิปัสสนา วดัศรีสุทธาวาส และ            
วดัโพนชยั เป็นตน้  แยกประเภทแหล่งท่องเท่ียวไดด้งัน้ี 

1. แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ   จ านวน  90 แห่ง  
2. แหล่งท่องเท่ียวโบราณคดี   จ านวน  28 แห่ง  
3. แหล่งท่องเท่ียวประเพณี วฒันธรรม  จ านวน 38 แห่ง  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก  าหนดใหจ้งัหวดัเลยเป็น 1 ใน 9 เมืองท่ีมีศกัยภาพแห่ง       
การท่องเท่ียว สถิตินักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในจงัหวดัเลย ปี 2553 จ  านวน 1,114,070 คน รายไดจ้ากการท่องเท่ียว
ประมาณ 1,500 ลา้นบาท 
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2.4 สภาพทางสังคม  
 ประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัเลย 
 ชุมชนโบราณของจังหวดัเลยมีร่องรอยโบราณวตัถุมานานนับตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เพราะมี
ภาพเขียนสีตามผนังถ  ้า ซ่ึงบ่งบอกถึงการเป็นถ่ินฐานของมนุษย ์ ส่วนชุมชนท่ีอยู่ในยุคประวติั-ศาสตร์ก็มีเมือง     
ด่านซา้ย ซ่ึงอยูใ่กลก้บัเมืองนครไทย (อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก) ซ่ึงเป็นยคุก่อนจะตั้งเป็นกรุงสุโขทยั 
 ในสมยัอยธุยา ชุมชนเหล่าน้ีคงเป็นเมืองชั้นนอก ชายพระอาณาเขต แต่ก็ยงัอยู่ในพระราชอาณาเขตกรุงศรี
อยุธยาเป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่มีการก่อสร้างเจดียเ์พ่ือเป็นเคร่ืองหมายเขตแดนกั้นและเป็นสักขีพยานแห่งการท า
สญัญาพระราชไมตรี และใหช่ื้อว่า “พระธาตุศรีสองรัก” ปี 2396 ซ่ึงเป็นปลายรัชสมยัรัชกาลท่ี 4ไดม้ีการส ารวจท า
บญัชีไพร่สมชุมชนบา้นแฮ่ ( เทศบาล เมืองเลย ) มีผูค้นหนาแน่น สมควรตั้งเป็นเมืองข้ึน จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ จดัตั้ง
เมืองข้ึนและใหช่ื้อว่า “เมืองเลย” ตามช่ือล าน ้ าเลย โดยใหข้ึ้นกบัเมืองหล่มสกั 
 ปี 2440 มีการเปล่ียนระบบบริหารแบบเทศาภิบาล เมืองเลยจึงข้ึนกบัมณฑลอุดร 4 มกราคม พ.ศ. 2450  ได้
มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เมืองเลยมีการปกครอง โดยมีอ  าเภอต่าง ๆ คือ อ าเภอกุดป่อง (อ าเภอเมืองเลยใน
ปัจจุบนั) อ าเภอท่าล่ี อ าเภอด่านซา้ย  (โอนมาจากเมืองพิษณุโลก) อ าเภอวงัสะพุง  (โอนมาจากเมืองหล่มสัก) อ าเภอ
เชียงคาน (โอนมาจากเมืองพิชยั) ปี 2476 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2476 ยุบการปกครอง
แบบมณฑล เปล่ียนขา้หลวงประจ าจงัหวดัเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั 

การคมนาคม 
การเดินทางโดยรถยนต ์ติดต่อระหว่างจงัหวดัเลยกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ไดโ้ดยสะดวก 5 ทาง คือ 
- ติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น  (ถนนสายเลย-ชุมแพ-ขอนแก่น) ระยะทาง 208 กิโลเมตร 
- ติดต่อกบัจงัหวดัหนองบวัล  าภู (ถนนสายเลย-วงัสะพุง-หนองบวัล  าภู) ระยะทาง  100  กิโลเมตร 
- ติดต่อกบัจงัหวดัอุดรธานี (ถนนสายเลย-วงัสะพุง-อุดรธานี) ระยะทาง  140 กิโลเมตร 
- ติดต่อกบัจงัหวดัหนองคาย (ถนนสายเลย-ปากชม-สงัคม-หนองคาย) ระยะทาง 199 กิโลเมตร  
- ติดต่อกบัจงัหวดัเพชรบูรณ์ (ถนนสายเลย-ด่านซา้ย-หล่มสกั) ระยะทาง 199 กิโลเมตร 
- ติดต่อกบัจงัหวดัพิษณุโลก (ถนนสายเลย-ด่านซา้ย-นครไทย-พิษณุโลก)  ระยะทาง 289 กิโลเมตร 

ศาสนา 
 ประชาชนจงัหวดัเลย ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  จ านวน  611,547  คน  รองลงมา 

นบัถือศาสนาคริสต ์ จ านวน  1,422  คน    ล าดบัท่ีสามศาสนาอิสลาม  จ านวน  329  คน นับถือศาสนาซิก จ  านวน  
3  คน และนบัถือพราหมณ์ ฮินดู  จ านวน  2  คน มีจ  านวนศาสนสถาน ดงั  ตาราง 5 
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ตาราง 5  จ านวน ศาสนสถานในจงัหวดัเลย  ประจ าปี  2551 - 2553 
 

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
วดั / แห่ง 546 547 548 

พระอารามหลวง / วดั 1 1 1 
ธรรมยติุนิกาย / วดั 54 75 59 
มหานิกาย / วดั 494 492 499 

โบสถศ์าสนาคริสต ์ 14 14 3 
มสัยดิ 1 1 1 

 

ด้านการศึกษา 

 จงัหวดัเลยมีสถาบนัการศกึษาจ านวน 532 แห่ง   จ านวนนกัเรียนและนกัศึกษา  141,048 คน จ  านวนครูและ
อาจารย ์รวม 6,949 คน 

 สถานศึกษาสังกดัเทศบาล มีจ  านวนโรงเรียน 5 แห่ง อาจารยผ์ูส้อน 86 คน นกัเรียน  

1,996 คน  อตัราครู/อาจารย ์: นกัเรียน 1:20 

 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย  เขต 1 จ  านวนโรงเรียน 170 แห่ง นกัเรียน 23,432 คน ครูผูส้อน 

1,627 คน ครูอตัราจา้ง 16 คน พนกังานราชการ 38 คน อตัราครูต่อนกัเรียน 1 : 14 

 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย เขต 2 จ  านวนโรงเรียน 164 แห่ง 1 สาขา  นกัเรียน 24,736 คน ครู 

ผูส้อน 1,475  คน ครูอตัราจา้ง 14 คน  พนกังานราชการ 115 คน  อตัราครู ต่อนกัเรียน  1: 20 

 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเลย  เขต 3 จ  านวนโรงเรียน 116 แห่ง นกัเรียน 11,707 คน ครูผูส้อน  

744  คน ครูอตัราจา้ง 39 คน พนกังานราชการ 53 คน อตัราครูต่อนกัเรียน 1 : 20 

 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยม เขต 19 (เลย – หนองบัวล าภู) โรงเรียน 52 แห่ง นกัเรียน 

43,795 คน จ  านวนครูผูส้อน 1,772  คน พนกังานราชการ 227 คน อตัราครูต่อนกัเรียน 1 : 25 

 วิทยาลยัสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จ  านวน  4  แห่ง โรงเรียนเทคโนโลย ีของ

เอกชน  1 แห่ง  รวม ครู/อาจารย ์จ  านวน  338  คน นกัศกึษา  7,441  คน  อตัราส่วนครู:นกัเรียน 

นกัศกึษา  1:22 
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 อุดมศึกษา 6 แห่ง    

1. มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย มีบุคลากรจ านวน 735 คน อาจารยผ์ูส้อน  184 คน นกัศึกษาปริญญาตรี   
ภาคปกติ ศนูยเ์ลย  9,608 คน  ศนูยข์อนแก่น  651  คน   รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน  10,259  คน  อตัรา
ครู/อาจารย ์: นกัศึกษา 1 : 56 
2. มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
3. มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเลย วดับา้นปากหมาก 
4. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศนูยจ์งัหวดัเลย  
5. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ศนูยจ์งัหวดัเลย 
6. มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ศนูยจ์งัหวดัเลย 

 การศึกษานอกโรงเรียน ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั

จงัหวดัเลย  หรือ ส านกังาน กศน.จงัหวดัเลย  มีสถานศึกษา 14 แห่ง กศน.ต าบล 90 แห่ง มี

บุคลากร จ  านวน 275 คน เป็นอาจารยผ์ูส้อน  221 คน จ านวนนกัเรียน 17,682 คน   

ด้านสาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุข ประกอบดว้ยโรงพยาบาลของรัฐ 13 แห่งและของเอกชน 1  
แห่ง รวม 14 แห่ง 

ภาครัฐ 
 -   โรงพยาบาลทัว่ไป (418 เตียง)              จ านวน      1  แห่ง 

-  โรงพยาบาลชุมชน(60 เตียง)                    จ านวน      2   แห่ง 
                 -   โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง)                  จ านวน      9 แห่ง 
                    -   โรงพยาบาลชุมชน (90 เตียง)    จ านวน       1    แห่ง 

-  จิตเวชเลยราชนครินทร์ (124 เตียง)   จ านวน       1 แห่ง 
  -  โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก สงักดักระทรวงกลาโหม( 30 เตียง) จ  านวน    1 แห่ง 
                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)                       จ  านวน  127  แห่ง 

       -   ศนูยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย                           จ านวน     1   แห่ง 
                    -   ศนูยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ท่ี 36                จ านวน     1   แห่ง 

ภาคเอกชน 
            -   โรงพยาบาลเอกชน ( 100 เตียง)    จ านวน      1  แห่ง 

-  คลินิกเวชกรรม     จ านวน    34  แห่ง 
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  -   คลินิกทนัตกรรม     จ านวน      8  แห่ง 
  -   คลินิกการพยาบาล     จ านวน      72 แห่ง 
          -   คลินิกผดุงครรภช์ั้น 2     จ านวน     4 แห่ง 
  -   คลินิกเทคนิคการแพทย ์    จ านวน     3   แห่ง 
  -  กายภาพบ าบดั      จ านวน      2     แห่ง 
  -   คลินิกแพทยแ์ผนไทย     จ านวน     1   แห่ง 
  -   ร้านขายยาแผนปัจจุบนั     จ านวน    44   แห่ง 
  -   ร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จ   จ านวน     41  แห่ง 
  -   ร้านขายยาแผนโบราณ     จ านวน     16  แห่ง 
  -   ร้านขายยาสตัว ์     จ านวน      3 แห่ง 
  -  สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ    จ านวน       2 แห่ง 
 
                    บุคลากรสาธารณสุขในต าแหน่งท่ีส าคญั  คือ  แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร และพยาบาลวิชาชีพ ของสถาน
บริการ  ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และสงักดัอ่ืนๆ ของจงัหวดัเลย  อตัราส่วนบุคลากรสาธารณสุข
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อประชากร ของจงัหวดัเลย ในปี 2554  พบว่า มีอตัราส่วนแพทยต่์อประชากร เท่ากบั 1:7,411  
ทนัตแพทยต่์อประชากร เท่ากบั 1: 18,310 เภสัชกรต่อประชากร  เท่ากบั  1:11,746  และ พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 
เท่ากบั  1:724    
 
 งานเทศกาลและประเพณทีี่ส าคญั 
  จงัหวดัเลย มีงานเทศกาล และประเพณีส าคญั ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป  เป็นความร่วมมือ
ของประชาชนในชุมชนท ากิจกรรมต่าง ๆ สืบต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน มีงานเทศกาลและประเพณีส าคญั ดงัน้ิ  
  งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย 

 งานประจ าปีของจงัหวดัเลยเร่ิมจดัข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือปี 2522 ในคร้ังแรกช่ือว่างานกาชาด 
ต่อมาเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ จึงน าช่ือของพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรปลูก
กนัมากเขา้รวมกนั ใชช่ื้อว่า งานกาชาดดอกฝ้ายบาน และกลายมาเป็น งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมือง
เลย ในปัจจุบนัซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 1 – 9  กุมภาพนัธ ์ของทุกปี  จดัข้ึน ณ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัเลย 
 งานนมสัการพระธาตุศรีสองรัก 

 จดัข้ึนในวนัเพญ็เดือน 6 หรือประมาณช่วงปลายเดือนเมษายน – ตน้เดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
บริเวณ    พระธาตุศรีสองรัก อ  าเภอด่านซา้ย 
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 ผีตาโขน  ประเพณีการละเล่นท้องถ่ินอ าเภอด่านซ้าย 
  ผขีน ผโีขน หรือผตีาโขน เป็นการเล่นชนิดหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคติความเช่ือเร่ืองผีของคน
ในภาคอีสาน สนันิษฐานว่าเกิดข้ึนพร้อมกบัประเพณีบุญผะเวสและประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีบุญหลวง
ของชาวอ  าเภอด่านซา้ย จะมีข้ึนระหว่างปลายเดือนมิถุนายน – ตน้เดือนกรกฎาคมของทุกปี 
 งานบุญแห่ต้นดอกไม้ 
  ชาวบา้นแสงภา อ  าเภอนาแหว้ จดัข้ึนในวนัท่ี  13 เมษายนหรือในช่วงเทศกาลสงกรานตข์องทุกปี 
 งานประเพณีสงกรานต์ไทย – ลาว  
  จดัข้ึนท่ีอ  าเภอท่าล่ีในระหว่างวนัท่ี  12 – 15 เมษายน ของทุกปี 
 งานแสดงไม้ดอกและไม้เมืองหนาว อ าเภอภูเรือ 
  จดัในระหว่างวนัท่ี  31 ธนัวาคม  –  3  มกราคม ภายในงานจะมีเจา้ของสวนไมด้อกไมป้ระดบั
และไมเ้มืองหนาว ระดมพนัธุ์ไมท่ี้สวยท่ีสุดมาประชันความงามกันบนลานสนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอภูเรือใน
ลกัษณะของซุม้ดอกไม ้ทั้ง ซลัเวีย  มอร์น่ิงกลอร่ี เยอร์บีร่า  เดือนฉาย ทอรีเมีย เทียนญ่ีปุ่น ฯลฯ ท่ีดูสะดุดตาท่ีสุดคือ 
ตน้คริสมาสต ์สีแดงสดท่ีแดงเพลิงสว่างไสวละลานตาไปหมด 
 งานออกพรรษาท่ีเชียงคาน 
  เป็นประเพณีของชาวอ าเภอเชียงคานและจงัหวดัเลย ท่ีจดัใหมี้ประเพณีน้ีข้ึนโดยเร่ิมงานในวนั
ออกพรรษาของทุกปี ประมาณเดือนตุลาคม โดยในงานประกอบด้วยขบวนแห่ การละเล่นพ้ืนบ้าน และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
 งานฤดูหนาว 
  งานฤดูหนาวของชาวอ าเภอวงัสะพุง จดัข้ึนประมาณช่วงเดือนธนัวาคม ท่ีบริเวณสนามและ
พ้ืนท่ีรอบ ๆ  ท่ีว่าการอ าเภอวงัสะพุง 
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ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบ 

 
การประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู

ตามล าดบั ดงัน้ี 
3.1 สถานการณ์ตน้ทุนเดิมท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ 
3.2 ความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนกัของผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสองและนโยบายสถานท่ี

สาธารณะปลอดบุหร่ี 
รายละเอียดมีดงัน้ี 

 
3.1 สถานการณ์ตน้ทุนเดิมท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ 
 ในการประเมินตน้ทุนเดิมท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมช่ือ
กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน/บุคคล แนวคิดการท างานเก่ียวกับการควบคุมยาสูบ กลไกหรือโครงสร้างการ
ด าเนินงาน กระบวนการท างาน และขอ้เสนอแนะต่อการขบัเคล่ือนการด าเนินงานจงัหวดัปลอดบุหร่ี จากการ
จดัประชุม เร่ือง “การประเมินตน้ทุนทางสังคมจงัหวดัเลยเพื่อการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี” เมื่อวนัท่ี 17 
กุมภาพนัธ ์2555 ณ หอ้งประชุมอกัษรเสือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ  านวน 50 คน ผล
การวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 3.1.1 กลุ่ม/องคก์ร/บุคคล ท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ 
  ก. รายช่ือกลุ่ม/องคก์ร/บุคคล ท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย  

เครือข่าย ตน้ทุนทางสงัคม จ านวน 33 เครือข่าย มีรายช่ือดงัน้ี ส านกังานสาธารณสุข 
จงัหวดัเลย คลินิกอดบุหร่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเลย เครือข่ายนักศึกษาวิจยัยาสูบ สมชัชาสุขภาพ
จงัหวดัเลย ส านกัข่าวเด็กและเยาวชนจงัหวดัเลย โรงเรียนภูหลวงวิทยา โรงเรียนชุมชนบา้นปากห้วย โรงเรียน
เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา โรงเรียนบา้นห้วยเด่ือ โรงเรียนบา้นปากเนียม มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
เครือข่ายงดเหลา้จงัหวดัเลย เทศบาลต าบลนาดว้ง เทศบาลเมืองเลย เทศบาลต าบลด่านซา้ย องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเลย เทศบาลต าบลนาออ้ เทศบาลต าบลนาอาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย พฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเลย วิทยาลยัเทคนิคเลย วิทยาลยัอาชีวศึกษาเลย วิทยาลยัการอาชีพด่านซา้ย ส านักงาน
จงัหวดัเลย ท่ีว่าการอ  าเภอเมืองเลย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เลยเขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เลยเขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เลยเขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ต  ารวจภูธรจงัหวดัเลย และเครือข่ายการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน 
จงัหวดัเลย 
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  ข. แนวคิดการท างานเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ 
  เครือข่ายตน้ทุนเดิมท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย มีแนวคิดการท างานเก่ียวกบัการ
ควบคุมยาสูบในจงัหวดัเลย ดงัน้ี 

1) แนวคิดดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
การด าเนินควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย ไดย้ดึการบงัคบัใชก้ฎหมายตาม 

พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.
2535 เน้นการให้ความส าคัญท่ีจะให้สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน ้ าสาธารณะ 
ร้านอาหารท่ีมีระบบปรับอากาศ ร้านคา้ โรงเรียน หากฝ่าฝืนจะตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

2) แนวคิดดา้นการรณรงคใ์หค้วามรู้ 
เครือข่ายควบคุมยาสูบจงัหวดัเลยใหค้วามส าคญักบัการป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่ โดย 

ทุกเครือข่ายจดักิจกรรมรณรงคก์ารรณรงคก์ารใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของยาสูบอยา่งต่อเน่ืองโดยมีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัเลยเป็นแกนน า นอกจากน้ียงัมีการส่ือสารให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน แผน่ป้าย  เพื่อใหป้ระชาชนรับรู้และตระหนกัถึงความส าคญัในการคุม้ครองสุขภาพของผู ้
ไม่สูบบุหร่ี  

3) แนวคิดดา้นการบ าบดั 
ในการบ าบดัผูติ้ดบุหร่ีจงัหวดัเลยมีคลินิกอดบุหร่ีตน้แบบท่ีด าเนินการโดยโรงพยาบาล                

ในเครือกระทรวงสาธารณสุข จ  านวน 8 แห่ง คือ โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซา้ย 
โรงพยาบาลเอราวณั โรงพยาบาลวงัสะพุง โรงพยาบาลนาแห้ว โรงพยาบาลท่าล่ี โรงพยาบาลภูกระดึง และ
โรงพยาบาลภูหลวง  นอกจากน้ีความส าเร็จของการบ าบดัผูติ้ดบุหร่ีนอกจากตวัผูติ้ดยาจะตอ้งให้ความร่วมมือ
แลว้ บุคคลท่ีบทบาทอีกกลุ่มหน่ึง คือ ครอบครัวและคนรอบขา้งท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือในการบ าบดัรักษาผู ้
ติดบุหร่ี เครือข่ายควบคุมยาสูบจงัหวดัเลยจึงให้ความส าคญักบับุคคลในกลุ่มน้ีดว้ยเพ่ือให้การบ าบดัประสบ
ความส าเร็จสู่การเป็นจงัหวดัปลอดบุหร่ี 
 
  4) แนวคิดดา้นการบริหารจดัการ 
 การด าเนินงานควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย จ  าเป็นตอ้งก าหนดเป็นนโยบายระดบัจงัหวดั การน านโยบายสู่
การปฏิบติั  และการประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 ค. กลไกหรือโครงสร้างการด าเนินงาน 
 กลไกการท างานของเครือข่ายควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย มีคณะท างานมี 2 ระดบั คือ   
 1) ระดบัจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลยไดจ้ดัท าค  าสัง่แต่งตั้งคณะท างานควบคุมยาสูบ
จงัหวดัเลยโดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเลยเป็นประธานคณะท างานและมีหวัหนา้ส่วนราชการ ตลอดจนเครือข่าย
งดเหลา้ เป็นกรรมการ 
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  2) ระดบัหน่วยงาน/กลุ่ม/องคก์าร มีหวัหนา้หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นประธานคณะท างาน 
 ง. กระบวนการท างาน 
 เครือข่ายควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย มีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

1) การท างานโดยยดึหลกั PDCA ตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle)  
1.1) การวางแผน (Planning) ไดแ้ก่ การจดัท าแผนปฏิบติัการ ปฏิทินการท างาน 

 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และการเตรียมงบประมาณในการด าเนินงาน 
1.2) การลงมือปฏิบติั (Doing) เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการท่ีวางไว ้

 ตั้งแต่การเก็บรวบรวมขอ้มลูพ้ืนฐาน การรณรงค ์การบงัคบัใชก้ฎหมาย การบ าบดัรักษา เป็นตน้ 
1.3) การตรวจสอบ (Checking) เป็นการติดตามประเมินผลการท างานควบยาสูบ 

ทุกระยะตั้งแต่การเร่ิมด าเนินการจนส้ินสุด 
1.4) การแกไ้ขปรับปรุง (Action) เป็นการปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการ 

ประเมิน ตลอดจนการเผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ 
2) การบริหารทรัพยากร ประกอบดว้ย 
2.1) บุคคล (Man)  ผูเ้ขา้มาเป็นคณะท างานของเครือข่ายควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย 

 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคราชการและภาคเอกชน คณะท างานในภาคราชการไดรั้บการแต่งตั้งจากหัวหน้า
หน่วยงานท่ีพิจารณาผูเ้หมาะสมตามภารกิจของงานในหน่วยงานนั้น ส่วนคณะท างานภาคเอกชนเกิดจากความ
สมคัรใจเขา้มาท างาน 
  2.2) งบประมาณ (Money) งบประมาณในการท างาน หากเป็นภาคราชการส่วนใหญ่มาจาก
การจดัท าโครงการขออนุมติังบประมาณจากหน่วยงานในการด าเนินงาน ส่วนภาคเอกชนของบประมาณผ่าน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 จ. ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานขบัเคล่ือนการด าเนินงานจงัหวดัปลอดบุหร่ี 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมการประเมินตน้ทุนทางสงัคมไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1)  ควรผลกัดนันโยบายจงัหวดัปลอดบุหร่ีเป็น “วาระจงัหวดั” 
2) ควรจดัท าแผนบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายในการเป็นกลไกร่วมกนัขบัเคล่ือน 
3) มอบรางวลับุคคลตน้แบบไม่สูบบุหร่ีใหก้บัหน่วยงานทุกสงักดัและทุกระดบั 
4) ควรแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆท่ีท างานเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบเป็นเจา้พนกังาน

ตามกฎหมาย 
5) ควรประชาสมัพนัธแ์ละประชุมช้ีแจงนโยบายการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 
6) ควรบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าความผดิอยา่งเขม้งวดและจริงจงั  
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 3.1.2 คลินิกอดบุหร่ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล  
 คลินิกอดบุหร่ีในจงัหวดัเลย จ  านวน 8 แห่ง สุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 โดย
ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี 
 
ตาราง 6  จ านวน ร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลของผูท้  างานในคลินิกอดบุหร่ี 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ใหส้ัมภาษณ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.1 ประเภทสถานบริการสุขภาพ   
      1)  เอกชน 0 0.00 
      2) รัฐบาล 4 100.00 
1.2 เพศ   
      1) ชาย 1 25.00 
       2) หญิง 3 75.00 
1.3 อาย ุ   
       1) ไม่เกิน 20 ปี 0 0.00 
       2) 21-30 ปี 0 0.00 
       3) 31 – 40 ปี 1 25.00 
       4) 41 – 50 ปี 3 75.00 
       5) 51 – 60 ปี 0 0.00 
       6) สูงกว่า 60 ปี 0 0.00 
1.4 สถานภาพสมรส   
       1) โสด 3 75.00 
       2) สมรส 1 35.00 
       3) หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 0 8.00 
1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา   
       1) ไม่เกิน 5,000 บาท 0 0.00 
       2) 5,001 – 10,000 บาท 0 0.00 
       3) 10,001 – 15,000 บาท 0 0.00 
       4) 15,001 – 20,000 บาท  0 0.00 
       5) 20,001 – 25,000 บาท 0 0.00 
       6) มากกว่า 25,000 บาท 4 100 
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ตาราง  6 จ านวน ร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลของผูท้  างานในคลินิกอดบุหร่ี (ต่อ) 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ใหส้ัมภาษณ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.7 ปัจจุบนัท างานในต าแหน่ง   
       1) แพทย ์ 0 0.00 
       2) ทนัตแพทย ์ 0 0.00 
       3) เภสัชกร 0 0.00 
       4) พยาบาล 4 100.00 
       5) นกัวิชาการสาธารณสุข 0 0.00 
       6) นกัจิตวิทยา 0 0.00 
       7) นกัสังคมสงเคราะห์ 0 0.00 
1.8 ประสบการณ์ในการท างานในคลินิกอดบุหร่ี   
       1) 1 – 2 ปี 1 25.00 
       2) มากกว่า 2 – 5 ปี 1 25.00 
       3) มากกว่า 5 – 10 ปี 2 50.00 
       4) มากกว่า 10 ปี 0 0.00 
1.9 ประสบการณ์ที่ไดรั้บการอบรมเกี่ยวกบัการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี   
       1) ไม่เคยอบรม 0 0.00 
       2) เคยอบรม 1 คร้ัง 3 75.00 
       3) เคยอบรม 2 คร้ัง 1 25.00 
       4) เคยอบรม 3 คร้ัง ข้ึนไป   
1.10 หลกัสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีมีเน้ือหาและเพิ่มทกัษะ   
       1) ความรู้เกี่ยวกบัโทษบุหร่ี 4 100.00 
       2) แนวทางการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี 4 100.00 
       3) การใหค้  าปรึกษาเพื่อช่วยเลิกสูบบุหร่ี 4 100.00 
       4) การจดัโปรแกรมเพื่อช่วยเลิกสูบบุหร่ี 3 75.00 
       5) อื่นๆ 0 0.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้ง 4 ท่าน ท างานในคลินิกอดบุหร่ีซ่ึงเป็นสถานบริการของรัฐบาล ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี เป็นโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 25,000 
บาท ทั้งหมดท างานในต าแหน่งพยาบาล  มีประสบการณ์ท างานในคลินิกอดบุหร่ีมากกว่า 5 – 10 ปี จ  านวน 2 
คน (ร้อยละ 50) อีก 2 คนมีประสบการณ์ 1 – 2 ปี และ มากกว่า 2 – 5 ปี ส่วนใหญ่เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบั
การด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี จ  านวน 1 คร้ัง โดยเน้ือหาหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 4 คน
ไดรั้บการอบรมเหมือนกนัคือ ความรู้เก่ียวกบัโทษบุหร่ี แนวทางการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี และการให้
ค  าปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหร่ี  
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 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบับริบทขององคก์ร 
 
ตาราง 7 ขอ้มลูเก่ียวกบับริบทองคก์รของสถานพยาบาลท่ีใหเ้ปิดคลินิกอดบุหร่ี  
  

ขอ้มูลเกี่ยวกบับริบทองคก์รของสถานพยาบาลที่ใหเ้ปิดคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
2.1 การมีนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบของโรงพยาบาล   
       1) ไม่มีนโยบาย 0 0.00 
       2) มีโดยการประกาศใหโ้รงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหร่ี 4 100.00 
       3) มีโดยประกาศหา้มขายบุหร่ีในเขตโรงพยาบาล 4 100.00 
       4) มีโดยส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลเลิกสูบบุหร่ี 4 100.00 
       5) มีโดยส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 4 100.00 
       6) มีบริการช่วยเลิกบุหร่ี 4 100.00 
2.2 การมอบหมายผูรั้บผิดชอบด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีอยา่งชดัเจน 4 100.00 
       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มี 4 100.00 
2.3 การมีแผนปฏิบติังานเพื่อก  ากบัการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี   
       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มี 4 100.00 
2.4 แผนก/งานที่รับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาล   
       1) งานผูป่้วยนอก 0 0.00 
       2) งานผูป่้วยใน 0 0.00 
       3) งานบริการการศึกษา 0 0.00 
       4) งานสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ ์ 0 0.00 
       5) งานจิตเวช 0 0.00 
       6) งานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน 2 50.00 
       7) งานคลินิกอดบุหร่ี บ  าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 2 50.00 
2.5.1 วนัที่เปิดใหบ้ริการช่วยเลิกบุหร่ี   
       1) วนัจนัทร์ 3 75.00 
       2) วนัองัคาร 3 75.00 
       3) วนัพุธ 2 50.00 
       4) วนัพฤหสับดี 2 50.00 
       5) วนัศุกร์ 2 50.00 
       6) วนัเสาร์ 0 0.00 
       7) วนัอาทิตย ์ 0 0.00 
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 ตาราง 7 ขอ้มลูเก่ียวกบับริบทองคก์รของสถานพยาบาลท่ีใหเ้ปิดคลินิกอดบุหร่ี (ต่อ)  
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบับริบทองคก์รของสถานพยาบาลที่ใหเ้ปิดคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
2.5.2 เวลาเปิดใหบ้ริการ   
       1) 08.00 – 12.00 น. 2 50.00 
       2) 13.00 – 16.00 น. 2 50.00 
       3) 16.00 – 20.00 น. 0 0.00 
       4) เวลาอื่นๆ 1 25.00 
2.6 การมีป้ายบอกค าว่า “คลินิกอดบุหร่ี” บริเวณสถานที่เปิดเป็นคลินิกอดบุหร่ี   
       1) ไม่มี 1 25.00 
       2) มีและขนาดของป้ายมีความเหมาะสม 3 75.00 
       3) มีและต าแหน่งที่ติดป้ายมีความเหมาะสม 3 75.00 
2.7 การมีหอ้งหรือสถานที่จดัใหบ้ริการคลินิกอดบุหร่ีเป็นสัดส่วน   
       1) ไม่มี 1 25.00 
       2) มี 3 75.00 
2.8 การใชว้สัดุอุปกรณ์ในคลินิกอดบุหร่ี   
       1) เคร่ืองชัง่น ้าหนกั/วดัส่วนสูง 4 100.00 
       2) เคร่ืองวดัความดนั 4 100.00 
       3) เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด 4 100.00 
       4) โทรทศัน์/โสตทศันูปกรณ์ 3 75.00 
       5) เคร่ืองวดัระดบัคาร์บอนมอนน็อกไซด์ (Co) 4 100.00 
       6) น ้ายาอมอดบุหร่ี 1 25.00 
       7) นิโคตินทดแทน 0 0.00 
2.9 ค่าใชจ่้ายการเขา้รับบริการในคลินิกอดบุหร่ี   
       1) ไม่คิดค่าบริการ 4 100.00 
       2) ช าระค่าบริการบางส่วน 0 0.00 
       3) ช าระค่าบริการทั้งหมด 0 0.00 
2.10 แหล่งท่ีมาของผูรั้บบริการจากคลินิกอดบุหร่ี   
       1) ผูม้ารับบริการสุขภาพทัว่ไปท่ีตึกผูป่้วยนอก 4 100.00 
       2) ผูป่้วยในที่เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 4 100.00 
       3) ผูรั้บบริการที่ส่งต่อจากการบริการเลิกบุหร่ีอื่นๆ เช่น ร้านขายยา คลินิกทนัตกรรม      
ทางโทรศพัท ์ฯลฯ 

1 100.00 

       4) ผูม้าขอรับบริการเลิกบุหร่ีโดยตรงที่คลินิกอดบุหร่ี 4 100.00 
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ตาราง 7 ขอ้มลูเก่ียวกบับริบทองคก์รของสถานพยาบาลท่ีใหเ้ปิดคลินิกอดบุหร่ี (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบับริบทองคก์รของสถานพยาบาลที่ใหเ้ปิดคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
2.11 ทีมสุขภาพผูด้  าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี   
       1) แพทย ์ 3 75.00 
       2) ทนัตแพทย ์ 1 25.00 
       3) เภสัชกร 2 50.00 
       4) พยาบาล 4 100.00 
       5) นกัจิตวิทยา 0 0.00 
       6) อื่นๆ 0 0.00 
2.12 แหล่งท่ีใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณการด าเนินงานคลินิกอดบุหร่ี   
       1) การจดัสรรงบประมาณของโรงพยาบาล 3 75.00 
       2) การสนบัสนุนจากแหล่งทุนอื่น เช่น สปสช.  สสส. 1 25.00 
2.13 การประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารในการบริการคลินิกอดบุหร่ี   
       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มีโดยผ่านส่ือโปสเตอร์ 3 75.00 
       3) มีโดยผ่านส่ือแผ่นพบั 4 100.00 
       4) มีโดยผ่านส่ือวิทย ุ 2 50.00 
       5) มีโดยผ่านส่ือโทรทศัน์ 4 100.00 
       6) มีโดยผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต 4 100.00 
       7) มีโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียงประกาศตามชุมชน 3 75.00 
2.13.1 เน้ือหาการประชาสัมพนัธ์   
       1) ความรู้เกี่ยวกบัโทษภยัของบุหร่ี 4 100.00 
       2) วิธีการเลิกสูบบุหร่ีดว้ยตนเอง 4 100.00 
       3) วิธีการช่วยเลิกบุหร่ีที่เปิดบริการในคลินิกอดบุหร่ี 3 75.00 
       4) เวลาการเปิดบริการของคลินิกอดบุหร่ี 4 100.00 
       5) ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการในคลินิกอดบุหร่ี 1 25.00 
       6) อื่นๆ 0 0.00 
   

 
จากตาราง 7 พบว่า ขอ้มลูเก่ียวกบับริบทองคก์รของสถานพยาบาลท่ีเปิดคลินิกอดบุหร่ี มีประเด็นท่ีคน้พบดงัน้ี 
 1. นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่าคลินิกอดบุหร่ีทุกแห่งมีนโยบายทุกขอ้เหมือนกนั คือ 
ประกาศใหโ้รงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหร่ี ประกาศห้ามขายบุหร่ีในเขตโรงพยาบาล ส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลเลิกสูบบุหร่ี ส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี และมีบริการช่วยเลิกบุหร่ี 
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 2. การมอบหมายผูรั้บผดิชอบด าเนินงานและการมีแผนปฏิบติังาน พบว่า คลินิกอดบุหร่ีทุกแห่งมีการ
มอบหมายผูรั้บผดิชอบด าเนินงาน และมีแผนปฏิบติังานเพื่อก  ากบัการด าเนินงาน 
 3. แผนกงานท่ีรับผดิชอบ พบว่า คลินิกอดบุหร่ี จ านวน 2 แห่งให้งานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน 
อีก 2 แห่งให้งานคลินิกอดบุหร่ี งานบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด เป็นแผนกงานท่ี
รับผดิชอบ 
 4. วนัและเวลาในการเปิดใหบ้ริการ พบว่า ทุกแห่งเปิดใหบ้ริการในวนัราชการ คือวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ 
และหยุดให้บริการในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์โดยเวลาท าการ มีคลินิกอดบุหร่ีจ  านวน 2 แห่ง เปิดให้บริการ 
เวลา 08.00 – 12.00 น. อีก 2 แห่งเปิดใหบ้ริการช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.  
 5. การมีป้ายบอก “คลินิกอดบุหร่ี” ท่ีขนาดป้ายและต าแหน่งป้ายอยา่งเหมาะสม พบว่า มีคลินิกอดบุหร่ี 
จ  านวน 3 แห่งท่ีมีป้ายบอกท่ีมีขนาดและต าแหน่งป้ายอยา่งเหมาะสม อีก 1 แห่งไม่มี 
 6. การมีหอ้งหรือสถานท่ีจดัเป็นคลินิกอดบุหร่ีอยา่งเป็นสดัส่วน พบว่า มีคลินิกอดบุหร่ีจ  านวน 3 แห่ง
ท่ีมีหอ้งหรือสถานท่ีจดัเป็นคลินิกอดบุหร่ี อีก 1 แห่งไม่ม ี
 7. วสัดุอุปกรณ์ พบว่าคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่ง มีเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง เคร่ืองวดัความดนั 
เคร่ืองตรวจสภาพปอดและเคร่ืองวดัระดบัคาร์บอนมอนน็อกไซด ์(Co)  
 8. ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการ พบว่าคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่ง ไม่คิดค่าบริการ 
 9. แหล่งท่ีมาของผูรั้บบริการ พบว่า ผูท่ี้มาขอรับบริการจากคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่ง เป็นผูม้ารับบริการ
สุขภาพทัว่ไปท่ีตึกผูป่้วยนอก ผูป่้วยในและผูม้าขอรับบริการโดยตรงท่ีคลินิกอดบุหร่ี 
 10. ทีมสุขภาพด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี พบวา่ มากท่ีสุดคือพยาบาล รองลงมาคือ แพทย ์และ  
เภสชักร 
 11. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ พบว่า คลินิกอดบุหร่ีจ  านวน 3 แห่งไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
จากโรงพยาบาล อีก 1 แห่งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน 
 12. การประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูข่าวสารการบริการคลินิกอดบุหร่ี พบว่า ส่ือท่ีคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่ง
ใชเ้หมือนกนัคือแผน่พบั โทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต 
 13. เน้ือหาการประชาสัมพนัธ์ พบว่า เน้ือหาท่ีคลินิกทั้ง 4 แห่งประชาสัมพนัธ์เหมือนกนั คือ ความรู้
เก่ียวกบัโทษภยัของบุหร่ี วิธีการเลิกสูบบุหร่ีดว้ยตนเอง และเวลาการใหเ้ปิดบริการของคลินิกอดบุหร่ี 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี 
3.1) ขอ้มลูการบริการเลิกบุหร่ีนอกคลินิกอดบุหร่ี 

 
ตาราง 8  ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการเลิกบุหร่ีนอกคลินิกอดบุหร่ี 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบับริการเลิกบุหร่ีนอกคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
3.1.1 เม่ือผูรั้บบริการสุขภาพมาขอรับบริการท่ีโรงพยาบาลท่ีท่านท างานอยูข่ณะน้ี ตามขั้นตอน
ที่ท  าอยูไ่ดมี้การถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือไม่ เช่น ถามว่าสูบบุหร่ีหรือไม่ สูบบุหร่ี
วนัละกี่มวน สูบบุหร่ีมานานเทา่ใด เป็นตน้  

  

       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มีบางราย 3 75.00 
       3) มีทุกราย 1 25.00 
3.1.2 ภายหลงัการถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแลว้ มีการบนัทึกประวติัไวห้รือไม่   
       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มี โดยบนัทึกในใบสัญญาณชีพ 1 25.00 
       3) มี โดยบนัทึกในเวชระเบียน 2 50.00 
       4) มี โดยบนัทึกในแหล่งอื่นๆ คือ คอมพิวเตอร์ 1 25.00 
3.1.3 ผูมี้บทบาทหนา้ที่ในการถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูรั้บบริการสุขภาพ คือใคร   
       1) ผูใ้หส้ัมภาษณ์ / บุคลากรในคลินิกอดบุหร่ี 4 100.00 
       2) เจา้หนา้ที่เวชระเบียน 0 0.00 
       3) แพทย ์ 0 0.00 
       4) ทนัตแพทย ์ 0 0.00 
       5) เภสัชกร 0 0.00 
       6) พยาบาล 4  100.00 
       7) นกัวิชาการสาธารณสุข 0 0.00 
       8) นกัจิตวิทยา 0 0.00 
       9) นกัสังคมสงเคราะห์ 0 0.00 
3.1.4 เม่ือมีการซักถามประวติัแลว้พบว่าผูรั้บบริการสุขภาพติดบุหร่ี เช่น สูบบุหร่ีมากกว่า 10 
มวนต่อวนั สูบบุหร่ีติดต่อกนัมานานหลายปี ไดมี้การแนะน าใหเ้ลิกบุหร่ีหรือไม่ 

  

       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มี บางราย 2 50.00 
       3) มี ทุกราย 2 50.00 
3.1.4.1 เร่ืองท่ีแนะน าใหผู้รั้บบริการเลิกบุหร่ี คือ   
       1) แนะน าใหเ้ลิกบุหร่ีดว้ยตนเอง 2 50.00 
       2) แนะน าแหล่งบริการช่วยเลิกบุหร่ี 1 25.00 
       3) แจกเอกสารเกี่ยวกบัอนัตรายของบุหร่ีและวิธีการเลิกบุหร่ี 1 25.00 
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จากตาราง 8 พบว่า การบริการเลิกบุหร่ีนอกคลินิกอดบุหร่ี มีประเด็นท่ีคน้พบดงัน้ี 
 1. การถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเมื่อผูรั้บบริการสุขภาพมาขอรับบริการท่ีโรงพยาบาล พบว่า 
มีผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 3 ท่านท่ีตอบว่ามีการถามบางราย มีเพียง 1 ท่านท่ีตอบว่าถามทุกราย 
 2. การบนัทึกหลงัการถาม พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 2 ท่านท่ีบนัทึกในเวชระเบียน นอกนั้นบนัทึก
ในใบสญัญาณชีพและคอมพิวเตอร์ 
 3. ผูท่ี้บทบาทในการถาม พบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้ง 4 ท่านซ่ึงมีต าแหน่งพยาบาลเป็นผูถ้าม 
 4. การใหค้  าแนะน าใหเ้ลิกบุหร่ีหลงัการซกัถามประวติั พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 2 ท่านท่ีตอบว่ามี
การแนะน าบางราย และอีก 2 ท่านตอบว่ามีการแนะน าทุกราย 
 5. เร่ืองท่ีแนะน าให้ผูรั้บบริการ พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2 ท่านแนะน าให้เลิกบุหร่ีดว้ยตนเอง นอกนั้น
แนะน าแหล่งบริการช่วยเลิกบุหร่ี และแจกเอกสารเก่ียวกบัอนัตรายของบุหร่ีและวิธีการเลิกบุหร่ี  
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3.2) การบริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี 
 
ตาราง 9 ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี 

 
ขอ้มูลเกี่ยวกบับริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 

3.2.1 ตามขั้นตอนการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยูใ่นขณะน้ี ผูท่ี้มีบทบาทให้
ค  าแนะน า เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีคือใคร 

  

       1) ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 4 100.00 
       2) เจา้หนา้ที่เวชระเบียน 0 0.00 
       3) แพทย ์ 3 75.00 
       4) ทนัตแพทย ์ 2 50.00 
       5) เภสัชกร 1 25.00 
       6) พยาบาล 4 100.00 
       7) นกัวิชาการสาธารณสุข 1 0.00 
       8) นกัจิตวิทยา 0 0.00 
3.2.2 ตามขั้นตอนการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีของท่านขณะน้ี มีวิธีการใดบา้งท่ีใชใ้นการ
แนะน า เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ี 

  

       1) ใหค้  าแนะน าเพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัท่านเอง 4 100.00 
       2) ใหดู้วีดีทศัน์ 2 50.00 
       3) ใหแ้ผ่นพบัความรู้เร่ืองโทษของบุหร่ี 4 100.00 
3.2.3 ภายหลงัการใหค้  าแนะน า กระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีแลว้ ก่อน
ใหบ้ริการช่วยเลิกบุหร่ีไดถ้ามถึงความพร้อมหรือความตอ้งการที่จะเลิกบุหร่ีหรือไม่ 

  

       1) ไม่มี 1 25.00 
       2) มี โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ 3 75.00 
       3) มีโดยเจา้หนา้ที่เวชระเบียน 0 0.00 
       4) มี โดยแพทย ์ 3 75.00 
       5) มี โดยทนัตแพทย ์ 1 25.00 
       6) มี โดยเภสัชกร 0 0.00 
       7) มี โดยพยาบาล 3 75.00 
       8) มี โดยนกัวิชาการสาธารณสุข 0 0.00 
       9) มี โดยนกัจิตวิทยา 0 0.00 
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ตาราง 9 ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบับริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
3.2.4 กรณีประเมินความตอ้งการผูรั้บบริการอดบุหร่ีแลว้พบว่า ผูรั้บบริการยงัไม่พร้อมหรือยงั
ไม่ตอ้งการท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ในขั้นตอนน้ีมีการใหค้  าแนะน า การโนม้นา้วและเสริมสร้าง
แรงจูงใจใหเ้ลิกบุหร่ีอีกคร้ังหรือไม่ 

  

       1) ไม่มี   
       2) มีโดยการใหค้  าแนะน าเพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 4 100.00 
       3) มีโดยใหดู้วีดีทศัน์ 0 0.00 
       4) มีโดยใหแ้ผ่นพบัความรู้เร่ืองโทษของบุหร่ี 0 0.00 
3.2.4.1 ในขั้นตอนน้ีการใหค้  าแนะ การโนม้นา้วและเสริมสร้างแรงจูงใจใหเ้ลิกบุหร่ีอีกคร้ังเป็น
หนา้ที่ของใคร 

0 0.00 

       1) ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 4 100.00 
       2) เจา้หนา้ที่เวชระเบียน 0 0.00 
       3) แพทย ์ 2 50.00 
       4) ทนัตแพทย ์ 1 25.00 
       5) เภสัชกร 0 0.00 
       6) พยาบาล 4 100.00 
       7) นกัวิชาการสาธารณสุข 1 25.00 
        8) นกัจิตวิทยา 0 0.00 
3.2.5 กรณีที่ทราบแลว้ว่า ผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือพร้อมที่จะเลิกสูบบุหร่ี ก่อนใหก้าร
ช่วยเหลือหรือจดักิจกรรมใหต้ามขั้นตอนการด าเนินงานของท่าน มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีหรือคดักรองการติดบุหร่ีของผูรั้บบริการหรือไม่ 

  

       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มีบางราย 1 25.00 
       3) มีทุกราย 3 75.00 
3.2.6 ในการจดัรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีแก่ผูรั้บบริการในคลินิกของท่าน 
รูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีก  าหนดโดยใชเ้กณฑใ์ด   

  

       1) ผูรั้บบริการทุกรายใชรู้ปแบบเดียวกนั 2 50.00 
       2) ผูรั้บบริการทุกรายสามารถเลือกไดด้ว้ยตนเอง 3 75.00 
       3) ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการติดบุหร่ีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 4 100.00 
       4) ข้ึนอยูก่บัระดบันิโคตินของผูรั้บบริการ 2 50.00 
       5) ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่ายค่าบริการ 0 0.00 
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ตาราง 9 ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบับริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
3.2.7 การใชบ้ริการในคลินิกอดบุหร่ีของท่านแต่ละคร้ัง ตั้งแต่ขอรับบริการในคลินิกอดบุหร่ี
จนกระทัง่เสร็จส้ินกจิกรรมใชเ้วลาประมาณเท่าใด 

  

       1) นอ้ยกว่า 30 นาท ี 2 50.00 
       2) 30 นาที – 1 ชัว่โมง 2 50.00 
       3) มากกว่า 1 ชัว่โมง – ไม่เกิน 3 ชัว่โมง 0 0.00 
       4) มากกว่า 3 ชัว่โมง 0 0.00 
3.2.8 ในคลินิกอดบุหร่ีของท่านมีรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีแบบใดบา้ง   
       1) ไม่ใชย้า โดยการใหค้  าปรึกษารายบุคคล 4 100.00 
       2) ไม่ใชย้า โดยการใหค้  าปรึกษารายกลุ่ม 3 75.00 
       3) ไม่ใชย้า โดยการใหค้  าปรึกษาครอบครัว 4 100.00 
       4) การใชย้า โดยเนน้การใหนิ้โคตินทดแทน 0 0.00 
       5) การใชย้า โดยเนน้การใหน้ ้ายาอดบุหร่ี 3 75.00 
       6) การใชย้า โดยเนน้การใหส้มุนไพรอดบุหร่ี 0 0.00 
       7) ทางเลือกอื่นๆโดยการฝังเขม็ 0 0.00 
       8) ทางเลือกอื่นๆ โดยการใชพ้ลงัจิต 0 0.00 
       9) ทางเลือกอื่นๆ โดยการใหบ้ริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัท์(Quit line) 1 25.00 
3.2.9  เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมตามขั้นตอนการด าเนินงานของท่าน มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานจากผูรั้บบริการแต่ละรายหรือไม่ เพื่อประเมินว่าเลิกสูบบุหร่ีไดจ้ริงหรือรายใดบา้งที่
ตอ้งการความช่วยเหลืออีกคร้ังและใชว้ิธีการใดในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

  

       1) ไม่มี 1 25.00 
       2) มีบางราย 1 25.00 
       3) มีทุกราย 2 50 
3.2.9.1 วิธีที่ใชติ้ดตามประเมินผลการด าเนินงาน     
       1) ทางตรงโดยมีการนดัพบที่คลินิก 3 75.00 
       2) ทางตรงโดยส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขใกลบ้า้น 0 0.00 
       3) ทางตรงโดยมีการนดันอกสถานที/่เยีย่มบา้น 0 0.00 
       4) ทางออ้มโดยการโทรศพัทติ์ดตาม 0 0.00 
       5) ทางออ้มโดยการส่งจดหมาย/ไปรษณียบตัร 0 0.00 
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ตาราง 9 ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี (ต่อ) 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบับริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
3.2.9.2 ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยตรงคือ   
       1) ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 3 75.00 
       2) แพทย ์ 2 50.00 
       3) เภสัชกร 0 0.00 
       4) พยาบาล 3 75.00 
       5) นกัวิชาการสาธารณสุข 1 25.00 
       6) นกัจิตวิทยา 0 0.00 
3.2.10 ตามแผนปฏิบติังานในระยะติดตามประเมินผลท่ีท่านด าเนินงานอยูข่ณะน้ี ก  าหนดใหใ้ช้
เวลาเท่าใด จึงจะถือวา่ส้ินสุดระยะติดตามประเมินผล 

  

       1) นอ้ยกว่า 1 เดือน 0 0.00 
       2) มากกว่า 1 เดือน – ไม่เกิน 3 เดือน 0 0.00 
       3) มากกว่า 3 เดือน – ไม่เกิน 6 เดือน 0 0.00          
       4) มากกว่า 6 เดือน – ไม่เกิน 1 ปี 3 75.00 
3.2.11 การติดตามประเมินผลในช่วงเวลาที่ท่านก าหนดในขอ้ 3.2.10 มีการติดตามทั้งหมดกี่คร้ัง     
       1) ไม่เกิน 2 คร้ัง 0 0.00 
       2) 3 คร้ัง 0 0.00 
       3) 4 คร้ัง 1 25.00 
       4) 5 คร้ัง 1 25.00 
       5) มากกว่า 5 คร้ัง 1 25.00 

 
จากตาราง 9 พบว่า การบริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี มีประเด็นท่ีคน้พบดงัน้ี 
 1. ผูท่ี้บทบาทในการให้ค  าแนะน า เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ี พบว่า ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ทั้ง 4 ท่านซ่ึงเป็นพยาบาลเป็นผูใ้หค้  าแนะน ามากท่ีสุด รองลงมาคือ แพทย ์
 2. วิธีการท่ีใชใ้นการแนะน าเพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงในในการเลิกบุหร่ี พบว่าวิธีการท่ีผูใ้ห้
สมัภาษณ์ทั้ง 4 ท่านใชเ้หมือนกนัคือใหค้  าแนะน าเพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัเองและวิธีการให้
แผน่พบัความรู้เร่ืองโทษของบุหร่ี 
 3. การถามถึงความพร้อมหรือความตอ้งการท่ีจะเลิกบุหร่ีภายหลงัการให้แนะน า พบว่า  ผูใ้ห้สัมภาษณ์
จ านวน 3 ท่านท่ีถามถึงความพร้อมหรือความตอ้งการท่ีจะเลิกบุหร่ี ส่วนบุคลากรอ่ืนท่ีถามคือ แพทย ์
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 4. กรณีผูรั้บบริการยงัไม่พร้อมหรือยงัไม่ตอ้งการท่ีจะเลิกบุหร่ี ผูใ้หบ้ริการมีการใหค้  าแนะน า การโน้ม
นา้วและเสริมสร้างแรงจูงใจใหเ้ลิกบุหร่ีอีกหรือไม่ พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่านตอบว่ามี โดยให้ค  าแนะน า 
เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัเอง โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีน้ีคือผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นพยาบาล 
 5. กรณีท่ีทราบแลว้ว่า ผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือพร้อมท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ก่อนให้การช่วยเหลือ
หรือจดักิจกรรมใหต้ามขั้นตอนการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือคดักรองการติดบุหร่ี
ของผูรั้บบริการ พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 3 ท่านมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือคดักรองการติด
บุหร่ีทุกราย อีก 1 ท่าน มีวิเคราะห์หรือคดักรองบางราย 
 6. การจดัรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีแก่ผูรั้บบริการในคลินิก รูปแบบกิจกรรมหรือ
วิธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีก  าหนดโดยใชเ้กณฑใ์ด พบว่ารูปแบบท่ีใชก้นัทุกแห่งไดแ้ก่รูปแบบการจดักิจกรรมท่ี
ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการติดบุหร่ีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รองลงมาคือผูรั้บบริการทุกรายสามารถเลือกไดด้ว้ย
ตนเอง ส่วนรูปแบบท่ีไม่ใชคื้อรูปแบบท่ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจ่ายค่าบริการ  
 7. เวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการตั้งแต่ขอรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีจนกระทัง่เสร็จส้ินกิจกรรมใชเ้วลา
ประมาณเท่าใด พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2 ท่านใชเ้วลาน้อยกว่า 30 นาที อีก 2 ท่านใชเ้วลาตั้งแต่ 30 นาที ถึง 1 
ชัว่โมง 
 8. วิธีการช่วยใหเ้ลิกบุหร่ี พบว่า คลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่งใชม้ากท่ีสุดคือการใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล
และการใหค้  าปรึกษาครอบครัว รองลงมาคือการใหค้  าปรึกษารายกลุ่มและการใหน้ ้ ายาอดบุหร่ี 
 9. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจากผูรั้บบริการแต่ละราย พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 2 
ท่านตอบว่ามีทุกราย ดว้ยวิธีทางทางตรงโดยมีการนัดพบท่ีคลินิกอดบุหร่ี ผูท่ี้ท าหน้าท่ีติดตามประเมินผลคือ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงมีสถานภาพเป็นพยาบาล 
 10. ระยะเวลาของแผนปฏิบติัการ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 3 ท่านตอบว่ามีระยะเวลามากกว่า         
6 เดือน ถึงไม่เกิน 1 ปี 
 11. จ านวนคร้ังในการติดตามประเมินผล พบว่า มีการติดตามตั้งแต่ 4 คร้ังข้ึนไป  
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ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี 
 
ตาราง 10 ขอ้มลูการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี 
 

ขอ้มูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในคลินิกอดบุหร่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
4.1 หน่วยงานของท่านมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของผูรั้บบริการ
ในคลินิกอดบุหร่ีหรือไม่ 

  

       1) ไม่มี 0 0.00 
       2) มี โดยการประเมินจ านวนผูเ้ขา้รับบริการในคลินิก เฉลี่ยต่อเดือน        2 50.00 
       3) มี โดยการประเมินร้อยละของผูท้ี่เลิกสูบบุหร่ีไดส้ าเร็จ 2 50.00 
       4) มี โดยการประเมินร้อยละของผูรั้บบริการที่ไม่สามารถติดตามไดใ้นระยะติดตาม
ประเมินผล 

1 25.00 

       5) มี โดยการประเมินร้อยละของผูรั้บบริการมาบ าบดัรักษาที่คลินิกอดบุหร่ีตามนดั 1 25.00 
4.2 ในการเกบ็ขอ้มูลของผูรั้บบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละราย เช่น ประวติัเกี่ยวกบัการติด
บุหร่ี ประวติัเกี่ยวกบัการรักษา หรือ การรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละคร้ัง มีการบนัทึกไว้
หรือไม่ และเกบ็ขอ้มูลไวส่้วนใด 

  

       1) ไม่มี 1 25.00 
       2) มีบางราย 0 0.00 
       3) มีทุกราย  3 75.00          
4.2.1 โดยเกบ็ขอ้มูลไวใ้น     
       1) เวชระเบียนแยกเฉพาะคลินิกอดบุหร่ี 3 75.00 
       2) รวมกบัเวชระเบียนนอก 0 0.00 
          

 
จากตาราง 10 พบว่า การประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี มีประเดน็ท่ีคน้พบ ดงัน้ี 
 1. มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของผูรั้บบริการในคลินิกอดบุหร่ี พบว่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 2 ท่านตอบว่ามี โดยการประเมินจ านวนผูเ้ขา้รับบริการในคลินิก เฉล่ียต่อเดือน อีก 2 ท่านตอบว่า      
มี โดยการประเมินร้อยละของผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีไดส้ าเร็จ 
 2. การเก็บขอ้มลูของผูรั้บบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละราย เช่น ประวติัเก่ียวกบัการติดบุหร่ี ประวติั
เก่ียวกบัการรักษา หรือ การรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละคร้ัง มีการบนัทึกหรือไม่ พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์
จ านวน 3 ท่านตอบว่ามีทุกราย โดยเก็บขอ้มลูไวใ้นเวชระเบียนแยกเฉพาะคลินิกอดบุหร่ี 
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ส่วนท่ี 5 แนวทางการพฒันาคลินิกอดบุหร่ีในอนาคต 
 
ตาราง 11 แนวทางพฒันาคลินิกอดบุหร่ีในอนาคต 
 

แนวทางการพฒันาคลินิกอดบุหร่ีในอนาคต จ านวน(คน) ร้อยละ 
5.1 ท่านมีแผนงานส าหรับคลินิกอดบุหร่ีในอนาคตหรือไม่   
       1) ไม่มี 1 25.00 
       2) มี โดยมีแผนขยายงานของคลินิกอดบุหร่ี        1 25.00 
       3) มี โดยการสร้างเครือข่ายคลินิกอดบุหร่ี 2 50.00 
5.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาคลินิกอดบุหร่ี          
       1) ไม่มี 3 75.00 
       2) มี 1 25.00 
            คือ ควรใหก้ารสนบัสนุนนิโคตินทดแทนหรือสมุนไพร   

 
จากตาราง 11 พบว่า แนวทางการพฒันาคลินิกอดบุหร่ีในอนาคต มีประเด็นท่ีคน้พบดงัน้ี 
 1. การมีแผนงานส าหรับคลินิกอดบุหร่ีในอนาคต พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 2 ท่านตอบว่ามีโดยการ
สร้างเครือข่ายคลินิกอดบุหร่ี 
 2. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาคลินิกอดบุหร่ี คือ ควรใหก้ารสนบัสนุนนิโคตินทดแทนหรือสมุนไพร 
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3.2 ผลการประเมนิความคดิเห็น ทัศนคต ิความตระหนักของผู้ทีเ่กีย่วข้องในเร่ืองควนับุหร่ีมอืสอง 
3.2.1 ประชาชนทั่วไป 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ 
การเก็บขอ้มลูจากประชาชนทัว่ไปจ านวน 560 ตวัอยา่ง ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วน 

บุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี  
 
ตาราง 12 จ านวนและร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลประชาชนทัว่ไปท่ีใหส้มัภาษณ์  
 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
         ชาย 261 46.61 
         หญิง 299 53.39 
2. อาย ุ   
        ไม่เกิน 20  ปี 61 10.89 
         21-30 ปี 206 36.79 
         31-40 ปี 121 21.61 
         41-50 ปี 109 19.46 
         51- 60 ปี 46 8.21 
         สูงกว่า 60 ปี 17 3.04 
3. ระดบัการศึกษา   
         ประถมศึกษา 123 21.96 
         มธัยมศึกษาปีที่ 3 106 18.93 
         มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 148 26.43 
         อนุปริญญา หรือ ปวส.                                 69 12.32 
         ปริญญาตรี  91 16.25 
         สูงกว่าปริญญาตรี 22 3.93 
         อืน่ๆ  1 0.18 
4. อาชีพ   
         เกษตรกร 151 26.96 
         บริษทั/หา้งร้าน/ลูกจา้ง/เอกชน 51 9.11 
         คา้ขาย 91 16.25 
         แม่บา้น 36 6.43 
         รับจา้งทัว่ไป/กรรมกร 78 13.93 
         รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 55 9.82 
         นกัเรียน/นกัศึกษา 98 17.50 
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ตาราง 12  จ  านวน ร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา   
         ไม่เกิน 5,000 บาท 205 36.61 
         5,001 – 10,000 บาท 184 32.86 
         10,001 – 15,000 บาท 52 9.29 
         15,001 – 20,000 บาท 54 9.64 
         20,001 – 25,000 บาท 38 6.79 
         มากกวา่ 25,000 บาท 27 4.82 
6. วตัถุประสงคข์องการมายงัสถานที่ท่ีท  าการสัมภาษณ์   
         ท  างาน 298 53.21 
         ติดต่อราชการ/ธุรกิจ/ซ้ือสินคา้ 125 22.32 
         เที่ยวชม/พกัผ่อนหยอ่นใจ 125 22.32 
         อืน่ๆ 12 2.14 
7. ภูมิล  าเนา 

อ าเภอเมืองเลย 110 19.64 
อ าเภอภูเรือ 21 3.75 
อ าเภอด่านซ้าย 44 7.86 
อ าเภอนาแหว้ 10 1.79 
อ าเภอวงัสะพุง 103 18.39 
อ าเภอภูหลวง 22 3.93 
อ าเภอเอราวณั 32 5.71 
อ าเภอผาขาว 38 6.79 
อ าเภอหนองหิน 26 4.64 
อ าเภอภูกระดึง 28 5.00 
อ าเภอเชียงคาน 60 10.71 
อ าเภอปากชม 24 4.29 
อ าเภอนาดว้ง 16 2.86 
อ าเภอท่าลี ่ 26 4.64 

รวมแต่ละข้อ 560 100.00 
 

 
จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 53.39) อาย ุ21 – 30 ปี (ร้อยละ 36.79) 

การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 21.96)  อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 26.96) รายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 5,000 บาท
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(ร้อยละ 36.61)  โดยมีวตัถุประสงคม์าสถานท่ีสมัภาษณ์เพือ่การท างาน (ร้อยละ 53.21)  และมีภูมิล  าเนาในเขต
อ าเภอเมืองเลย (ร้อยละ 19.64) 

 
2) การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมอืสอง 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ  านวน 560 ตวัอย่าง     เก่ียวกับการรับรู้ ทศันคติ 

ความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมาย และการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 6 ประเด็น คือ 
2.1) การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 2.2) การพบเห็น การไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีต่างๆ ช่วง 1 
เดือนท่ีผ่านมา 2.3) การรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 2.4) การรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อให้
ปลอดภยัจากควนับุหร่ี 2.5) การรับรู้เก่ียวกบัการสนับสนุนการห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ 2.6) การรับรู้
เก่ียวกบักิจกรรมรณรงคก์ารสูบบุหร่ี รายละเอียดแต่ละประเด็นน า ดงัน้ี 

2.1) การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
ตาราง 13  ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
 

ประเด็นการรับรู้ 
ความถี่(ร้อยละ)การรับรู้ (n=560) 

ใช่ทุกพื้นที ่
ใช่เฉพาะ 
บางพื้นที ่

ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 365(62.5) 101(18.0) 31(5.5) 63(11.2) 
2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 381(68.0) 82(14.6) 29(5.2) 68(12.1) 
3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการ 
    อ  าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

311(55.5) 140(25.0) 28(5.0) 81(14.5) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ  
   ท่ีติดแอร์  เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

280(50.0) 136(24.3) 25(4.5) 119(21.2) 

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 167(29.8) 209(37.3) 42(7.5) 142(25.4) 
6. ร้านอาหารท่ีมีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 278(49.6) 125(22.3) 35(6.2) 122(21.8)  
7. ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 159(28.4)  204(36.4)  59(10.5)  138(24.6)  
8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็น 
    สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

330(58.9)  100(17.9)  34(6.1)  96(17.1)  

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
    ตามกฎหมายหรือไม่ 

301(53.8)  119(21.2)  27(4.8)  113(20.2)  

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์เป็น 
      สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

285(50.9)  120(21.4)  35(6.2)  120(21.4)  

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่ 

193(34.5)  190(33.9)  81(14.5)  96(17.1)  

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 254(45.4)  158(28.2)  48(8.6)  100(17.9)  
13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 175(31.2)  177(31.6)  84(15.0)  124(22.1)  
14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่* 

252(45.0)  141(25.2)  47(8.4)  120(21.4)  

  * ขอ้ที่มีค  าตอบถูกตอ้งในช่อง “ใช่เฉพาะบางพื้นท่ี” 
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จากตาราง 13 พบว่า การรับรู้ของประชาชนจงัหวดัเลยเก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี มีประเด็นท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

1. สถานท่ีท่ีประชาชนจงัหวดัเลยมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุก 
พ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงพยาบาล จ  านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือ โรงเรียน/สถานศึกษา     
จ  านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 นอ้ยท่ีสุดคือตลาด จ  านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  

2. สถานท่ีท่ีประชาชนมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีเฉพาะบางพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ 
โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  รองลงมา คือ ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ จ  านวน 204 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  นอ้ยท่ีสุดคือสถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ จ านวน 141 คิดเป็นร้อย
ละ 25.2 โดยประชาชนรับรู้คลาดเคล่ือนว่าสถานท่ีเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี 
จ  านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 คิดว่าไม่ใช่ อีกจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และไม่แน่ใจ จ  านวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ดงันั้นสถานท่ีท่ีควรรณรงค์มากท่ีสุดคือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานี
รถไฟ 
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 2.2) การพบเห็น การไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีต่างๆ ช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา 
 

 ตาราง 14  ความถ่ี และร้อยละการพบเห็น การไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีต่างๆ ช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา 
 

 
 

จากตาราง  14 พบว่า  สถานท่ีท่ีประชาชนจงัหวดัเลยไดไ้ปในช่วงเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมามากท่ีสุด คือ 
ตลาดสด จ  านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ในจ านวนน้ีไดเ้ห็นคนสูบบุหร่ีจ  านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.29 และตอบว่าไดรั้บบุหร่ีมือสอง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 26.96   
 รองลงมาคือบริเวณภายนอกอาคารศาสนสถาน จ านวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 73.93 ในจ านวนน้ีตอบ
ว่าไดเ้ห็นคนสูบบุหร่ี จ  านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 46.79 และตอบว่าไดรั้บบุหร่ีมือสอง จ  านวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.39  

ส่วนสถานท่ีท่ีประชาชนจงัหวดัเลยไปน้อยท่ีสุดคือ โรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ  านวน 197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.18 ในจ านวนน้ีตอบว่าไดเ้ห็นคนสูบบุหร่ี จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14 และตอบว่าไดรั้บ
บุหร่ีมือสอง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11  

 

สถานที ่

ความถีแ่ละร้อยละการไปสถานที่ต่างๆ 
(n =560) 

ความถีแ่ละร้อยละ 
การพบเห็นและการได้รับควันบุหร่ีมือสอง 

ไม่ได้ไป ได้ไป 
การเห็นคนสูบบุหร่ี การได้รับควันบุหร่ีมือสอง 

เห็น ไม่เห็น ได้รับ ไม่ได้รับ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา 150(26.79) 410(73.21) 242(43.21) 168(30.00) 148(26.43) 262(46.79) 

2. โรงพยาบาล  163(29.11) 397(70.89) 215(38.39) 182(32.50) 87(15.54) 310(55.36) 

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลา 
    กลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ 

251(44.82) 309(55.18) 190(33.93) 119(21.25) 101(18.04) 208(37.14) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น  
    บริษทัต่างๆ ท่ีติดแอร์ 

330(58.93) 230(41.07) 125(22.32) 105(18.75) 47(8.39) 183(32.68) 

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ 363(64.82) 197(35.18) 124(22.14) 73(13.04) 79(14.11) 118(21.07) 
6. ร้านอาหารท่ีมีแอร์  316(56.43) 244(43.57) 93(16.61) 151(26.96) 35(6.25) 209(37.32) 
7. ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์  163(29.11) 397(70.89) 269(48.04) 128(22.86) 155(27.68) 242(43.21) 
8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น  
    ห้างสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ 

252(45.00) 308(55.00) 113(20.18) 195(34.82) 40(7.14) 268(47.86) 

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ 235(41.96) 325(58.04) 164(29.29) 161(28.75) 106(18.93) 219(39.11) 
10. ภายในอาคาร ศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลา 
      การเปรียญ โบสถ ์ 

200(35.71) 360(64.29) 150(26.79) 210(37.50) 85(15.18) 275(49.11) 

11. ภายนอกอาคาร ศาสนสถาน เช่น ลานวดั 146(26.07) 414(73.93) 262(46.79) 152(27.14) 103(18.39) 311(55.54) 
12. สวนสาธารณะ 236(42.14) 324(57.86) 182(32.50) 142(25.36) 53(9.46) 271(48.39) 
13. ตลาดสด 86(15.36) 474(84.62) 304(54.29) 171(30.54) 151(26.96) 324(57.86) 
14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ  252(45.00) 308(55.00) 195(34.82) 113(20.18) 120(21.43) 188(33.57) 



 45 

2.3) การรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
 

ตาราง 15 ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
 

โรค/ปัญหาสุขภาพ 
ความถี่และร้อยละการรับรู้

(n=560) 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. อมัพฤกษแ์ละอมัพาตจากเส้นเลือดในสมองอุดตนัในผูสู้บ 309(55.18) 44(7.86) 207(36.96) 
2. มะเร็งปอดในผูสู้บ 459(81.96) 22(3.93) 79(14.11) 
3. ถุงลมโป่งพองในผูสู้บ 424(75.71) 28(5.00) 108(19.29) 
4. หอบหืดในผูสู้บ 372(66.43) 43(7.68) 145(25.89) 
5. มะเร็งปอดในผูท้ี่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 383(68.39) 31(5.54) 146(26.07) 
6. ปอดอุดกั้นเร้ือรังหรือถุงลมโป่งพองในผูท่ี้ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 315(56.25) 42(7.50) 203(36.25) 
7. หอบหืดในผูท้ี่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 309(55.18) 44(7.86) 207(36.96) 
8. ไอเร้ือรังในผูสู้บและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 305(62.50) 34(6.07) 176(31.43) 
9. โรคหวัใจขาดเลือดในผูสู้บและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 265(47.32) 50(8.93) 245(43.75) 
10. โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังในผูสู้บและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 325(58.04) 44(7.86) 191(34.10) 
11. สตรีทีไ่ดรั้บควนับุหร่ีขณะตั้งครรภ ์มีโอกาสแทง้ได ้ 254(45.36) 54(9.64) 252(45.00) 
12. โรคอื่นๆ  1(0.18) 0(0.00) 0(0.00) 

 
 

 จากตาราง 15 พบว่า ประชาชนจงัหวดัเลยมีการรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี โดยความถ่ี
สูงสุดคือ เห็นว่าการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด จ านวน  459 คน คิดเป็นร้อยละ 81.96  รองลงมาคือ    
ถุงลมโป่งพอง จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71  นอ้ยท่ีสุดคือ สตรีท่ีไดรั้บควนับุหร่ีขณะตั้งครรภมี์โอกาส
แทง้ได ้จ  านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 45.36 
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2.4) การรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อใหป้ลอดภยัจากควนับุหร่ี 
 

ตาราง 16 ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อใหป้ลอดภยัจากควนับุหร่ี 
 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
ความถี่และร้อยละความคดิเห็น 

(n=560) 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. ท่านคิดว่า ควนับุหร่ีจากการสูบของคนอื่นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของท่าน 497(88.75) 17(3.04) 46(8.21) 
2. ท่านคิดว่า ควรจดัพื้นท่ีเขตสูบบุหร่ีในทุกสถานท่ีท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
    กฎหมาย 

427(76.25) 62(11.07) 71(12.68) 

3. ท่านคิดว่า ร้านอาหารปลอดบุหร่ีเท่านั้นท่ีเหมาะส าหรับการพาคนท่ีท่านรัก 
    และ ห่วงใยไปรับประทานอาหาร 

409(73.04) 42(7.50) 109(19.46) 

4. ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั ผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีใน 
    ที่สาธารณะอยา่งเคร่งครัด 

326(58.21) 87(15.54) 147(26.25) 

5. ท่านคิดว่า หน่วยงานของรัฐมีหนา้ที่คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
    จากควนับุหร่ีมือสอง 

350(62.50) 57(10.18) 153(27.32) 

6. ท่านคิดว่า ผูไ้ม่สูบบุหร่ีมีสิทธิในการไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิในที่สาธารณะ 401(71.61) 34(6.07) 125(22.32) 
 
 

 จากตาราง 16 พบว่าประชาชนจงัหวดัเลยมีการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อให้ปลอดภยัจากควนั
บุหร่ี โดยมีประเด็นท่ีมีความถ่ีการเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ คิดว่าควนับุหร่ีจากการสูบบุหร่ีของคนอ่ืนเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของตนเอง  จ  านวน 497 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75 รองลงมา คือ คิดว่าควรจดัพ้ืนท่ีเขตสูบบุหร่ีในทุก
สถานท่ีท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมาย จ  านวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 ส่วนประเด็นท่ีมีความถ่ีนอ้ยท่ีสุด คือ
คิดว่าในปัจจุบนัผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอย่างเคร่งครัด จ  านวน 326 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.50  
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2.5) การรับรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ  
 

ตาราง 17  ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
ความถี่และร้อยละการรับรู้ 

(n=560) 
สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

1. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 470(83.93) 90(16.07) 
2. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในร้านอาหารและร้านกาแฟ 463(82.68) 97(17.32) 
3. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบาร์ ผบั และคาราโอเกะ 435(77.68) 125(22.32) 
4. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานที่ท่องเที่ยว 456(81.43) 104(18.57) 
5. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในโรงแรม บา้นพกั และเกสตเ์ฮา้ส์ 464(82.86) 96(17.14) 
6. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง 442(78.93) 118(21.07) 
7. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานพยาบาลทุกประเภท 464(82.86) 96(17.14) 
8. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 464(82.86) 96(17.14) 

 
 จากตาราง 17 พบว่า ประชาชนจงัหวดัเลยรับรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ
ดงัน้ี โดยสถานท่ีท่ีมีความถ่ีการสนับสนุนการห้ามสูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ ท่ีสาธารณะ จ านวน 470 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.93 รองลงมาคือ โรงแรม บา้นพกั เกสตเ์ฮา้ส์ สถานพยาบาล สถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ  านวน 
464 คน คิดเป็นร้อยละ 82.86 ส่วนสถานท่ีท่ีมีความถ่ีนอ้ยท่ีสุด คือ บาร์ ผบั และคาราโอเกะ จ  านวน 435 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.68 
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2.6) การรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมรณรงคก์ารสูบบุหร่ี 
 

ตาราง 18  ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมรณรงคก์ารสูบบุหร่ี 
 

ข้อความ ความถี่และร้อยละการรับรู้ 
เคยบ้าง เคยเป็นประจ า ไม่เคย 

1. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยไดย้นิเกี่ยวกบักิจกรรมรณรงคง์ดสูบ 
     บุหร่ีบา้งหรือไม่ 

379(67.68) 91(16.25) 90(16.07) 

2. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยไดเ้ห็นเกี่ยวกบักิจกรรมรณรงคง์ดสูบ 
     บุหร่ี เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพบั นิทรรศการ บา้งหรือไม่ 

335(59.82) 129(23.04) 96(17.14) 

3. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหร่ีบา้ง 
    หรือไม่ 

282(50.36) 79(14.11) 199(35.54) 

 
 จากตาราง 18 พบว่า ประชาชนจงัหวดัเลยมีการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมรณรงคก์ารสูบบุหร่ี โดยมีความถ่ี
มากท่ีสุด  คือ ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาเคยไดย้นิเก่ียวกบักิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหร่ี ในระดบัเคยบา้ง จ  านวน 379 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.68 รองลงมา คือ เคยไดเ้ห็นเก่ียวกบักิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหร่ี ในระดบัเคยบา้ง จ  านวน 
335 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 ส่วนความถ่ีท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ เคยเขา้ร่มกิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหร่ี ในระดบัเคยเป็น
ประจ า จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11 
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  3) พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของประชาชนทั่วไป 
 
ตาราง 19 ความถ่ีและร้อยละสภาพการสูบบุหร่ีในปัจจุบนัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 
 

ข้อความ ร้อยละ 
1. การสูบบุหร่ีในปัจจุบนั  
         ไม่เคยสูบ 378(67.50) 
         เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 6 เดือน 42(7.50) 
         เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 22(3.93) 
         สูบอยู ่ 118(21.07) 
         รวม 560(100.00) 

 
จากตาราง 19 พบว่า ประชาชนจงัหวดัเลยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี จ  านวน 378 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.50 เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 6 เดือน จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 เคยสูบแต่เลิกได้
แลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 ส่วนท่ียงัสูบอยู่ จ  านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.07 
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ตาราง 20  ความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชนท่ียงัสูบอยู ่ 
 

ข้อความ ความถี่และ
ร้อยละ
(n=118) 

2. จ านวนบุหร่ีที่สูบต่อวนั  
         1 มวน 2(1.69) 
         2 มวน 4(3.39) 
         3 มวน 8(6.78) 
         4 มวน 5(4.24) 
         5 มวน 17(14.41) 
         6 มวน 7(5.93) 
         7 มวน 1(0.85) 
         8 มวน 6(5.08) 
         10 มวน 30(25.42) 
         11 มวน 2(1.69) 
         12 มวน 3(2.54) 
         13 มวน 1(0.85) 
         15 มวน 15(12.71) 
         17 มวน 1(0.85) 
         20 มวน 13(11.02) 
         30 มวน 2(1.69) 
         40 มวน 1(0.85) 
3. การมีแผนที่จะเลิกสูบบุหร่ี  
         ภายในเดือนน้ี 17(14.14) 
         ภายใน 6 เดือนขา้งหนา้ 12(10.17) 
         ในอนาคต แต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 32(27.12) 
         ไม่มีแผนที่จะเลิกสูบ 57(48.31) 
4. ก่อนสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ ท่านสังเกตว่ามีป้ายหา้มสูบบุหร่ีหรือไม่   
         สังเกตทุกคร้ัง 52(44.07) 
         สังเกตเป็นส่วนใหญ่ 22(18.64) 
         ไม่ค่อยไดส้ังเกต 34(28.81) 
         ไม่เคยสังเกต 10(8.47) 
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ตาราง 20 ความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชนท่ียงัสูบอยู ่(ต่อ) 
 

ข้อความ ความถี่และ
ร้อยละ
(n=118) 

5. เม่ือพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในที่สาธารณะท่านท าอยา่งไร  
         ไม่สูบบุหร่ีแน่นอน 61(51.69) 
         ไม่สูบหากไม่จ าเป็นจริงๆ 37(31.36) 
         สูบบุหร่ี 20(16.95) 
6. ขอ้ใดอธิบายนโยบายการสูบบุหร่ีในที่ท  างานของท่านไดดี้ที่สุด  
         อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดทุ้กสถานที่ 13(11.02) 
         อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพื้นที ่ 38(32.20) 
         ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารทุกพื้นท่ี 28(23.73) 
         ไม่ทราบ 39(33.05) 
7. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านสูบบุหร่ีในอาคารที่ท  างานบา้งหรือไม่  
         สูบ 75(63.56) 
         ไม่สูบ 43(36.44) 
8. ขอ้ใดอธิบายการสูบบุหร่ีในบา้นของท่านไดดี้ที่สุด  
        ไม่สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย 28(23.73) 
         สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพื้นท่ี 49(41.53) 
         ไม่มีกฎขอ้หา้มใดๆ 41(34.75) 

 
จากตาราง 20 พบว่า ประชาชนท่ียงัสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 1. จ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัมากท่ีสุดคือ 10 มวน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42 รองลงมาคือ    
5 มวน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41 
 2. การมีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี จ  านวน 57 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.31 รองลงมา คือ ในอนาคตแต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.12  
นอ้ยท่ีสุด คือภายใน 6 เดือนขา้งหนา้ จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 
 3. การสังเกตป้ายห้ามสูบบุหร่ีก่อนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ส่วนใหญ่ตอบว่า สังเกตทุกคร้ัง จ  านวน    
52 คน คิดเป็นร้อยละ 44.07 รองลงมาคือไม่คอยไดส้งัเกต จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 นอ้ยท่ีสุดคือ 
ไม่เคยสงัเกต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 
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 4. เมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่สูบบุหร่ีแน่นอน จ  านวน 61 คน  
คิดเป็นร้อยละ 51.69 รองลงมาคือ ไม่สูบหากไม่จ  าเป็นจริงๆ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 31.36 นอ้ยท่ีสุดคือ 
สูบบุหร่ี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95 
 5. นโยบายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในท่ีท างาน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  
33.05 รองลงมา คือ อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20  
นอ้ยท่ีสุด คือ อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดทุ้กสถานท่ี  จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 
 6. การสูบบุหร่ีในอาคารท่ีท างานในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่ตอบว่าสูบ จ  านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.56 ส่วนท่ีตอบว่าไม่สูบมีจ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 36.44 
 7. การสูบบุหร่ีในบา้น ส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี จ  านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.53 รองลงมาคือ ไม่มีกฎขอ้ห้ามใดๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 น้อยท่ีสุดคือ ไม่
สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย จ  านวน 28 คน คิดเป็นจ านวน 23.73  
 
ตาราง 21  ความถ่ีและร้อยละความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของผูสู้บบุหร่ีอยู ่
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
ความถี่และร้อยละความคดิเห็น 

(n = 118) 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติที่คนในสังคมยอมรับ 53(44.92) 25(21.19) 40(33.90) 
2. สังคมมีความต่ืนตวัเร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีมากข้ึน 86(55.93) 14(11.86) 38(32.20) 
3. คนใกลชิ้ดเห็นดว้ยกบัการที่ท่านสูบบุหร่ี 36(30.51) 59(50.00) 23(19.49) 
4. ส่ือต่างๆ(ภาพยนตร์ ละคร ฯลฯ) สนบัสนุนการสูบบุหร่ี 31(26.27) 64(54.24) 23(19.49) 
5. คนใกลชิ้ดของท่านจะดีใจมากหากท่านเลิกสูบบุหร่ี 85(72.03) 8(6.78) 25(21.19) 
6. การสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเป็นที่รังเกียจของคนอื่น 72(61.02) 18(15.25) 28(23.73) 
7.ส่ือต่างๆเอนเอียงไปในทิศทางที่ต่อตา้นการสูบบุหร่ี 74(62.71) 8(6.78) 36(30.51) 

 
จากตาราง 21 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในขอ้ 2 สงัคมมีความต่ืนตวัเร่ืองพิษภยัของ

การสูบบุหร่ีมากข้ึน จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 55.93 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดคือ ขอ้ 4 ส่ือต่างๆ (ภาพยนตร์ ละคร
ฯลฯ) สนบัสนุนการสูบบุหร่ี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27    
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3.2.2 นักท่องเทีย่ว 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลนกัท่องเที่ยวทีใ่ห้สัมภาษณ์ 
การเก็บขอ้มลูจากนกัท่องเท่ียว จ  านวน 298 ตวัอยา่ง ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วน 

บุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี  
 
ตาราง  22 จ านวนและร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลนกัท่องเท่ียวท่ีใหส้มัภาษณ์  
 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
         ชาย 150 50.34 
         หญิง 148 49.66 
2. อาย ุ   
        ไม่เกิน 20  ปี 61 20.47 
         21-30 ปี 130 43.62 
         31-40 ปี 53 17.79 
         41-50 ปี 29 9.73 
         51- 60 ปี 16 5.37 
         สูงกว่า 60 ปี 9 3.02 
3. ระดบัการศึกษา   
         ประถมศึกษา 20 6.71 
         มธัยมศึกษาปีที่ 3 37 12.42 
         มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 79 26.51 
         อนุปริญญา หรือ ปวส.                                 32 10.74 
         ปริญญาตรี  105 35.23 
         สูงกว่าปริญญาตรี 25 8.39 
4. อาชีพ   
         เกษตรกร 16 5.37 
         บริษทั/หา้งร้าน/ลูกจา้ง/เอกชน 57 19.13 
         คา้ขาย 25 8.39 
         แม่บา้น 10 3.36 
         รับจา้งทัว่ไป/กรรมกร 10 3.36 
         รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 69 23.15 
         นกัเรียน/นกัศึกษา 111 37.25 
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ตาราง  22  จ านวนและร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลนกัท่องเท่ียวท่ีใหส้มัภาษณ์ (ต่อ) 
  

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา   
         ไม่เกิน 5,000 บาท 91 30.54 
         5,001 – 10,000 บาท 58 19.46 
         10,001 – 15,000 บาท 36 12.08 
         15,001 – 20,000 บาท 56 18.79 
         20,001 – 25,000 บาท 28 9.40 
         มากกวา่  25,000 บาท 29 9.73 
6. อ าเภอที่ไปท่องเที่ยว   
         เมืองเลย 68 22.82 
         ภูเรือ 54 18.12 
         ด่านซ้าย 55 18.48 
         ภูกระดึง 53 17.79 
         เชียงคาน 68 22.82 

 
จากตาราง 22 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ  านวน 150 คน         

คิดเป็นร้อยละ 50.34  มีอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23 มีอาชีพหรือสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ  านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.25 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา มีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 91 คน       
คิดเป็นร้อยละ 30.54 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาเท่ียวในเขตอ าเภอเมืองเลยและเชียงคาน  ซ่ึงมีจ  านวน
ตวัอยา่งอ าเภอละ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 
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2) การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมอืสอง 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียว จ  านวน 298 ตวัอย่าง เก่ียวกบัการรับรู้ 

ทศันคติ ความตระหนักเก่ียวกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง  ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 
ประเด็น คือ 2.1) การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 2.2) การรับรู้เก่ียวกบัการสนับสนุนการห้ามสูบบุหร่ีใน
สถานท่ีต่างๆ 2.3) การรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 2.4) การรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อให้
ปลอดภยัจากควนับุหร่ี รายละเอียดแต่ละประเด็นน าดงัน้ี 

 2.1) การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
 

ตาราง 23 ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
ความถี่และร้อยละ 

( n = 298) 
มี ไม่มี 

1. เท่าที่ท่านทราบ ประเทศไทยมีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในสถานที่บางแห่ง 277(92.95) 21(7.05) 
   

 

จากตาราง 23 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีบาง
แห่ง โดยมีความถ่ีของการตอบว่ามีจ  านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 92.95 ส่วนกลุ่มท่ีตอบว่าไม่มี จ  านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.05   

  
2.2) การรับรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ  
 

ตาราง  24 ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
ความถี่และร้อยละ 

( n = 298) 
สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

1. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 215(72.15) 83(27.85) 
2. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในร้านอาหารและร้านกาแฟ 205(68.79) 93(31.21) 
3. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบาร์ ผบั และคาราโอเกะ 193(64.77) 105(35.23) 
4. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานที่ท่องเที่ยว 208(69.80) 90(30.20) 
5. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในโรงแรม บา้นพกั และเกสตเ์ฮา้ส์ 207(69.46) 91(30.54) 
6. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง 192(64.43) 106(35.57) 
7. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานพยาบาลทุกประเภท 222(74.50) 76(25.50) 
8. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 209(70.13) 89(29.87) 
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จากตาราง 24 พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่สนับสนุนการห้ามสูบบุหร่ีในสถานพยาบาล                  
ทุกประเภท จ านวน 222 คน คิดเป็น ร้อยละ 74.50 รองลงมา คือการห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ส่วนท่ี
สนบัสนุนนอ้ยท่ีสุดคือการหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง 
 

2.3) การรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
 

ตาราง 25  ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
 

โรค/ปัญหาสุขภาพ 
ความถี่และร้อยละการรับรู้

(n=298) 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. อมัพฤกษแ์ละอมัพาตจากเส้นเลือดในสมองอุดตนัในผูสู้บ 174(58.39) 14(4.70) 110(36.91) 
2. มะเร็งปอดในผูสู้บ 250(83.89) 8(2.68) 40(13.42) 
3. ถุงลมโป่งพองในผูสู้บ 245(82.21) 4(1.34) 49(16.44) 
4. หอบหืดในผูสู้บ 208(69.80) 8(2.68) 82(27.52) 
5. มะเร็งปอดในผูท้ี่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 219(73.49) 15(5.03) 64(21.48) 
6. ปอดอุดกั้นเร้ือรังหรือถุงลมโป่งพองในผูท่ี้ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 207(69.46) 12(4.03) 79(26.51) 
7. หอบหืดในผูท้ี่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 176(59.06) 12(4.03) 110(36.91) 
8. ไอเร้ือรังในผูสู้บและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 191(64.09) 11(3.69) 96(32.21) 
9. โรคหวัใจขาดเลือดในผูสู้บและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 172(57.72) 12(4.03) 114(38.26) 
10. โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังในผูสู้บและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 187(62.75) 14(4.70) 97(32.55) 
11. สตรีท่ีไดรั้บควนับุหร่ีขณะตั้งครรภ ์มีโอกาสแทง้ได ้ 166(55.70) 17(5.70) 115(38.60) 
12. โรคอื่นๆ  0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

 
จากตาราง 25 พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเลยมีการรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 

โดยความถ่ีสูงสุดคือเห็นว่าการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด จ านวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 83.89  
รองลงมาคือ ถุงลมโป่งพอง จ  านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 82.21  น้อยท่ีสุดคือ สตรีท่ีไดรั้บควนับุหร่ีขณะ
ตั้งครรภมี์โอกาสแทง้ได ้จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 
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 2.4) การรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อใหป้ลอดภยัจากควนับุหร่ี 
 

ตาราง 26 ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อใหป้ลอดภยัจากควนับุหร่ี 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
ความถี่และร้อยละความคดิเห็น 

(n=298) 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. ท่านคิดว่า ควนับุหร่ีจากการสูบของคนอื่นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของท่าน 247(82.89) 17(5.70) 34(11.41) 
2. ท่านคิดว่า ควรจดัพื้นท่ีเขตสูบบุหร่ีในทุกสถานท่ีท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
    กฎหมาย 

226(75.84) 24(8.05) 48(16.11) 

3. ท่านคิดว่า ร้านอาหารปลอดบุหร่ีเท่านั้นท่ีเหมาะส าหรับการพาคนท่ีท่านรัก 
    และ ห่วงใยไปรับประทานอาหาร 

229(76.85) 21(7.04) 48(16.11) 

4. ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั ผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีใน 
    ที่สาธารณะอยา่งเคร่งครัด 

188(63.09) 39(13.09) 71(23.83) 

5. ท่านคิดว่า หน่วยงานของรัฐมีหนา้ที่คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
    จากควนับุหร่ีมือสอง 

212(71.14) 29(9.73) 57(19.13) 

6. ท่านคิดว่า ผูไ้ม่สูบบุหร่ีมีสิทธิในการไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิในที่สาธารณะ 215(72.15) 14(4.70) 69(23.15) 

 
จากตาราง 26 พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเลยมีการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อให้

ปลอดภยัจากควนับุหร่ี โดยมีประเด็นท่ีมีความถ่ีการเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ คิดว่าควนับุหร่ีจากการสูบบุหร่ีของ
คนอ่ืนเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตนเอง  จ  านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 82.89 รองลงมา คือ คิดว่าร้านอาหาร
ปลอดบุหร่ีเท่านั้นท่ีเหมาะส าหรับการพาคนท่ีท่านรักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร จ  านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.85 ส่วนประเด็นท่ีมีความถ่ีเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือคิดว่าในปัจจุบนัผูสู้บบุหร่ีปฏิบัติตามกฎหมายห้าม
สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09  
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3) พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักท่องเที่ยว 
 
ตาราง 27  ความถ่ีและร้อยละสภาพการสูบบุหร่ีในปัจจุบนัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 

ข้อความ ความถี่และ
ร้อยละ 
(n=298) 

1. การสูบบุหร่ีในปัจจุบนั  
         ไม่เคยสูบ 211(70.81) 
         เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 6 เดือน 22(7.38) 
         เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 12(4.03) 
         สูบอยู ่ 53(17.79) 
         รวม 298(100.00) 

 
จากตาราง  27  พบว่านกัท่องเท่ียวจงัหวดัเลยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี จ  านวน 211 

คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 รองลงมายงัสูบอยู ่จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 
6 เดือน จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 นอ้ยท่ีสุดคือ เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 
จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03  
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ตาราง 28  ความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัท่องเท่ียวท่ียงัสูบอยู ่ 
 

ข้อความ ความถี่และ
ร้อยละ 
(n=53) 

2. จ านวนบุหร่ีที่สูบต่อวนั  
         2 มวน 2(3.77) 
         3 มวน 1(1.89) 
         4 มวน 1(1.89) 
         6 มวน 3(5.66) 
         8 มวน 3(5.66) 
         9 มวน 1(1.89) 
         10 มวน 9(16.98) 
         12 มวน 1(1.89) 
         15 มวน 6(11.32) 
         20 มวน 16(30.19) 
         25 มวน 2(3.77) 
         30 มวน 5(9.43) 
         40 มวน 2(3.77) 
         60 มวน 1(1.89) 
          รวม 53(100) 
3. การมีแผนที่จะเลิกสูบบุหร่ี  
         ภายในเดือนน้ี 8(15.09) 
         ภายใน 6 เดือนขา้งหนา้ 9(16.98) 
         ในอนาคต แต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 14(26.42) 
         ไม่มีแผนที่จะเลิกสูบ 22(41.51) 
4. ก่อนสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ ท่านสังเกตว่ามีป้ายหา้มสูบบุหร่ีหรือไม่   
         สังเกตทุกคร้ัง 36(67.92) 
         สังเกตเป็นส่วนใหญ่ 5(9.43) 
         ไม่ค่อยไดส้ังเกต 11(20.75) 
         ไม่เคยสังเกต 1(1.89) 
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ตาราง 28  ความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัท่องเท่ียวท่ียงัสูบอยู ่(ต่อ) 
 

ข้อความ ความถี่และ
ร้อยละ 
(n=53) 

5. เม่ือพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในที่สาธารณะท่านท าอยา่งไร  
         ไม่สูบบุหร่ีแน่นอน 29(54.72) 
         ไม่สูบหากไม่จ าเป็นจริงๆ 16(30.19) 
         สูบบุหร่ี 8(15.09) 
6. ขอ้ใดอธิบายนโยบายการสูบบุหร่ีในที่ท  างานของท่านไดดี้ที่สุด  
         อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดทุ้กสถานที่ 8(15.09) 
         อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพื้นท่ี 25(47.17) 
         ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารทุกพื้นท่ี 7(13.21) 
         ไม่ทราบ 13(24.53) 
7. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านสูบบุหร่ีในอาคารที่ท  างานบา้งหรือไม่  
         สูบ 30(56.60) 
         ไม่สูบ 23(43.40) 
8. ขอ้ใดอธิบายการสูบบุหร่ีในบา้นของท่านไดดี้ที่สุด  
        ไม่สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย 11(20.75) 
         สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพื้นท่ี 24(45.28) 
         ไม่มีกฎขอ้หา้มใดๆ 18(33.96) 
            รวม 53(100.00) 

 
จากตาราง 28  พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ียงัสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 1. จ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัมากท่ีสุดคือ 20 มวน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 รองลงมาคือ    
10 มวน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98 
 2. การมีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี จ  านวน 22 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 41.51 รองลงมา คือ ในอนาคตแต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42  
นอ้ยท่ีสุด คือภายในเดือนน้ี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 
 3. การสังเกตป้ายห้ามสูบบุหร่ีก่อนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ส่วนใหญ่ตอบว่า สังเกตทุกคร้ัง จ  านวน    
36 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 รองลงมาคือไม่คอยไดส้งัเกต จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 นอ้ยท่ีสุด คือ 
ไม่เคยสงัเกต จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 
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 4. เมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่สูบบุหร่ีแน่นอน จ  านวน 29 คน  
คิดเป็นร้อยละ 54.72 รองลงมาคือ ไม่สูบหากไม่จ  าเป็นจริงๆ จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 น้อยท่ีสุด   
คือ สูบบุหร่ี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 
 5. นโยบายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในท่ีท างาน ส่วนใหญ่ตอบว่า อนุญาตให้สูบบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะ
บางพ้ืนท่ี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17 รองลงมา คือ ไม่ทราบ จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53  
นอ้ยท่ีสุด คือ ไมอ่นุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาการทุกพ้ืนท่ี  จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 
 6. การสูบบุหร่ีในอาคารท่ีท างานในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่ตอบว่าสูบ จ  านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.60 ส่วนท่ีตอบว่าไม่สูบมีจ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 
 7. การสูบบุหร่ีในบา้น ส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี จ  านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.28 รองลงมาคือ ไม่มีกฎขอ้หา้มใดๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 นอ้ยท่ีสุดคือ ไม่
สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย จ  านวน 11 คน คิดเป็นจ านวน 20.75  
 
ตาราง 29  ความถ่ีและร้อยละความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของนกัท่องเท่ียวท่ีสูบบุหร่ีอยู ่
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
ความถี่และร้อยละความคดิเห็น 

(n = 53) 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติที่คนในสังคมยอมรับ 40(75.47) 2(3.77) 11(20.75) 
2. สังคมมีความต่ืนตวัเร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีมากข้ึน 31(58.49) 8(15.09) 14(26.42) 
3. คนใกลชิ้ดเห็นดว้ยกบัการที่ท่านสูบบุหร่ี 22(41.51) 20(37.74) 11(20.75) 
4. ส่ือต่างๆ(ภาพยนตร์ ละคร ฯลฯ) สนบัสนุนการสูบบุหร่ี 14(26.42) 24(45.28) 15(28.30) 
5. คนใกลชิ้ดของท่านจะดีใจมากหากท่านเลิกสูบบุหร่ี 39(73.58) 6(11.32) 8(15.09) 
6. การสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเป็นที่รังเกียจของคนอื่น 28(52.83) 7(13.21) 18(33.96) 
7.ส่ือต่างๆเอนเอียงไปในทิศทางที่ต่อตา้นการสูบบุหร่ี 32(60.38) 6(11.32) 15(28.30) 

 
จากตาราง 29  พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในขอ้ 1 การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติท่ีคน

ในสงัคมยอมรับ จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 เห็นดว้ยน้อยท่ีสุดคือ ขอ้ 4 ส่ือต่างๆ (ภาพยนตร์ ละคร
ฯลฯ) สนบัสนุนการสูบบุหร่ี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42    
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3.2.3 ผู้ประกอบการร้านอาหาร  ผบั บาร์ คาราโอเกะ 
 1) ข้อมูลสถานที่สัมภาษณ์ 
 การเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ  านวน 214 ตวัอยา่ง มีขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ี

สมัภาษณ์ ดงัน้ี 
ตาราง 30  จ  านวนและร้อยละเก่ียวกบัสถานท่ีสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ท่ีตั้ง 

อ าเภอเมืองเลย 64 29.91 
อ าเภอภูเรือ 20 9.35 
อ าเภอด่านซ้าย 15 7.01 
อ าเภอนาแหว้ 23 10.75 
อ าเภอวงัสะพุง 23 10.75 
อ าเภอภูหลวง 4 1.87 
อ าเภอเอราวณั 5 2.34 
อ าเภอผาขาว 4 1.87 
อ าเภอหนองหิน 10 4.67 
อ าเภอภูกระดึง 13 6.07 
อ าเภอเชียงคาน 26 12.15 
อ าเภอปากชม 3 1.40 
อ าเภอนาดว้ง 2 0.93 
อ าเภอท่าลี ่ 2 0.93 

2. ประเภทของส่ิงแวดลอ้ม   
ร้านอาหารจานด่วน  128 59.81 
ภตัตาคาร 25 11.68 
ร้านอาหารบุฟเฟ่ 35 16.36 
ร้านกาแฟ/ร้านขนม/อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 4 1.87 
ผบั/บาร์ 11 5.14 
ดิสโกเ้ธค 1 0.47 
ร้านคาราโอเกะ 10 4.67 

3. ระบบปรับอากาศ   
          มีทุกส่วน 22 10.28 
          มีบางส่วน 54 25.23 
          ไม่มี 138 64.49 

 214 100.00 
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จากตาราง 30 พบว่า ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารท่ีตั้งอยู่
ในอ  าเภอเมืองเลย จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91 รองลงมาอ าเภอเชียงคาน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.15 นอ้ยท่ีสุดคือ อ  าเภอนาดว้งและท่าล่ี อ  าเภอละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93  ผูป้ระกอบการ      ส่วนใหญ่เป็น
ร้านอาหารประเภทของร้านอาหารจานด่วน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 59.81 และเป็นร้านอาหารท่ีไม่มี
ระบบปรับอากาศ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 64.49 

  
2) ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประกอบการร้านอาหารที่ให้สัมภาษณ์ 
การเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ  านวน 214 ตวัอยา่ง ปรากฏผลการวิเคราะห์ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี 
 
ตาราง  31  จ านวนและร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีใหส้มัภาษณ์ 
  

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
         ชาย 83 38.79 
         หญิง 131 61.21 
2. อาย ุ   
        ไม่เกิน 20  ปี 9 4.21 
         21-30 ปี 72 33.64 
         31-40 ปี 75 35.05 
         41-50 ปี 48 22.43 
         51- 60 ปี 10 4.67 
         สูงกว่า 60 ปี 0 0.00 
3. ระดบัการศึกษา   
         ประถมศึกษา 15 7.01 
         มธัยมศึกษาปีที่ 3 41 19.16 
         มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 101 47.20 
         อนุปริญญา หรือ ปวส.                                 22 10.28 
         ปริญญาตรี  33 15.42 
         สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.93 
              รวม 214 100.00 
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จากตาราง 31 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการร้านอาหารโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 61.21  มีอายอุยูร่ะหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05 และส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ  านวน 101 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 47.20  

 
3) การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ  านวน 214 ตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้เก่ียวกบั

กฎหมายปลอดบุหร่ี ดงัน้ี 
 
ตาราง 32  ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
 

ประเด็นการรับรู้ 
ความถี่(ร้อยละ)การรับรู้ (n=214) 

ใช่ทุกพื้นที ่
ใช่เฉพาะ 
บางพื้นที ่

ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 168(78.50) 26(12.15) 3(1.40) 17(7.94) 
2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 159(74.30) 34(15.89) 6(2.80) 15(7.01) 
3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการ 
    อ  าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

126(58.88) 39(18.22) 13(6.07) 36(16.82) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ  
   ท่ีติดแอร์  เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

114(53.27) 60(28.04) 9(4.21) 31(14.49) 

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 102(47.66) 72(33.64) 8(3.74) 32(14.95) 
6. ร้านอาหารท่ีมีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 116(54.21) 58(27.10) 4(1.87) 36(16.82)  
7. ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 83(38.79)  68(31.78)  16(7.48)  47(21.96)  
8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็น 
    สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

119(55.61)  46(21.50)  7(3.27)  42(19.63)  

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
    ตามกฎหมายหรือไม่ 

125(58.41)  44(20.56)  8(3.74)  37(17.29)  

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์เป็น 
      สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

109(50.93)  61(28.50)  10(4.67)  34(15.89)  

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่ 

89(41.59)  58(27.10)  23(10.75)  44(20.56)  

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 116(54.21)  47(21.96)  14(6.54)  37(17.29)  
13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 104(48.60)  55(25.70)  14(6.54)  41(19.16)  
14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่* 

104(48.60)  55(25.70)  8(3.74)  47(21.96)  

  * ขอ้ที่มีค  าตอบถูกตอ้งในช่อง “ใช่เฉพาะบางพื้นท่ี” 
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จากตาราง 32 พบว่าการรับรู้ของผูป้ระกอบการร้านอาหารจงัหวดัเลยเก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี  
มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารจงัหวดัเลยมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม
กฎหมายทุกพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงเรียน/สถานศึกษา จ  านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 รองลงมาคือ 
โรงพยาบาล จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 นอ้ยท่ีสุดคือภายนอกอาคารศาสนสถาน จ านวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.59  

2. สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารมีการรับรู้อย่างถูกตอ้งว่าเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีเฉพาะบาง
พ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64  รองลงมา คือ ร้านอาหารท่ีไม่มี
แอร์ จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78  นอ้ยท่ีสุดคือสถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ จ านวน 
55 คิดเป็นร้อยละ 25.70 โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารรับรู้คลาดเคล่ือนว่าสถานท่ีเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีห้ามสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 คิดว่าไม่ใช่ อีกจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.74 และไม่แน่ใจ จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.96 ดงันั้นสถานท่ีท่ีควรรณรงค์มากท่ีสุดคือ สถานีขนส่ง 
ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ 
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4) สถานการณ์การห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ 
จากการสอบถามผูป้ระกอบการร้านอาหารเก่ียวกับสถานการณ์การห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการมี
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  
 
ตาราง 33  ความถ่ีและร้อยละสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ 
 

สถานการณ์ จ านวน (คน) 
(n=214) 

ร้อยละ 

1. สถานประกอบการมีส่วนรับประทานอาหารและ/หรือ 
   จดักิจกรรมนอกอาคาร 

  

         มี 102 47.66 
         ไม่มี 112 52.34 
2. จ านวนท่ีนัง่/จ  านวนคน ที่รับไดใ้นสถานประกอบการ   
        2  คน 1 0.47 
        4  คน 4 1.87 
        5  คน 9 4.21 
        6  คน 9 4.21 
        7  คน 2 0.93 
        8  คน 11 5.14 
        9  คน 1 0.47 
       10 คน  27 12.62 
       12 คน 12 5.61 
       14 คน 4 1.87 
       15 คน                                   25 11.68 
       16 คน 4 1.87 
       17 คน 1 0.47 
       20 คน 45 21.03 
       22 คน 2 0.93 
       25 คน 7 3.27 
       26 คน 1 0.47 
       30 คน 15 7.01 
       34 คน 1 0.47 
       35 คน 2 0.93 
       40 คน 11 5.14 
       44 คน 1 0.47 



67 
 

ตาราง  33   ความถ่ีและร้อยละสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ (ต่อ) 
 

สถานการณ์ จ านวน (คน) 
(n=214) 

ร้อยละ 

        50 คน 4 1.87 
        60 คน 1 0.47 
        70 คน 1 0.47 
        80 คน 6 2.80 
        100 คน 5 2.34 
        200 คน 1 0.47 
        300 คน 1 0.47 
3. สถานประกอบการของท่านปลอดบุหร่ี 100% หรือไม่   
        ไม่เป็น ยงัอนุญาตใหมี้การสูบบุหร่ี 156 72.90 
        เป็น 58 27.10 
      3.1 สถานประกอบการของท่านประกาศปลอดบุหร่ี 100%มาเป็น
เวลากี่ปี 

(n=58)  

          1 ปี 6 10.34 
          2 ปี 17 29.31 
          3 ปี 12 20.69 
          4 ปี 5 8.62 
          5 ปี 8 13.79 
          6 ปี 2 3.45 
          8 ปี 1 1.72 
         10 ปี 4 6.90 
         11 ปี 1 1.72 
         13 ปี 1 1.72 
         35 ปี 1 1.72 
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ตาราง 33  ความถ่ีและร้อยละสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ (ต่อ) 
 

สถานการณ์ จ านวน (คน) 
(n=214) 

ร้อยละ 

3.2 รายไดท้ั้งหมดของถานประกอบการเพิ่มข้ึนหรือลดลงหลงัจาก
ประกาศปลอดบุหร่ี 100% 

(n=58)  

        เพิ่มข้ึน 30 51.72 
        ลดลง 3 5.17 
        ไม่เปลี่ยนแปลง 25 43.11 
4. ในสถานประกอบการของท่าน อนุญาตใหสู้บบุหร่ีส่วนใดบา้ง (n=156)  
        อนุญาตเฉพาะส่วนที่จดัเป็นเขตสูบ 116 74.36 
        อนุญาตทุกพื้นท่ี 40 25.64 
5. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีลูกคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมือสองใน
สถานประกอบการของท่านหรือไม่ 

(n=156)  

        ตลอดเวลา 12 7.69 
        มีบา้งเป็นบางคร้ัง 78 50.00 
        ไม่มีเลย 66 42.31 
6. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีลูกคา้บ่นเร่ืองการหา้มสูบบุหร่ี/นโยบาย
หา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการของท่านหรือไม่ 

(n=214)  

        ตลอดเวลา 6 2.80 
        มีบา้งเป็นคร้ังคราว 16 7.48 
        ไม่มีเลย 192 89.72 
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ตาราง 33  ความถ่ีและร้อยละสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ (ต่อ) 
 

สถานการณ์ จ านวน (คน) 
(n=214) 

ร้อยละ 

8. ใน 12 เดือนขา้งหนา้ โอกาสที่สถานประกอบการของท่านจะปลอด
บุหร่ี 100% เป็นอยา่งไร 

(n=214)  

        เป็นอยูแ่ลว้ 50 23.36 
        มีโอกาสอยา่งมาก 35 16.36 
        ค่อนขา้งมีโอกาส 80 37.38 
        ค่อนขา้งไม่มีโอกาส 42 19.63 
        ไม่มีโอกาสอยา่งมาก 7 3.27 
9. ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในร้านอาหาร บาร์ ผบั คา
ราโอเกะ ทั้งหมดในจงัหวดัอยา่งไร 

(n=214)  

        เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 79 36.92 
        ค่อนขา้งเห็นดว้ย 33 15.42 
        เฉยๆ 95 44.39 
        ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 6 2.80 
        ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 0.47 
              รวม 214 100.00 

 

 

จากตาราง 33  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
1) พบว่า ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบว่าสถานประกอบการมีส่วน 

รับประทานอาหาร จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66  จ านวนท่ีนั่ง/จ  านวนคนท่ีรับได ้น้อยท่ีสุดคือ  2 คน 
จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.87  มากท่ีสุดคือ 300 คน จ  านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.47 ส่วนใหญ่ตอบว่ามี
ท่ีนัง่จ  านวน 20 ท่ีนัง่ จ  านวน  45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.03 
 2) การเป็นสถานประกอบการท่ีปลอดบุหร่ี 100% ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เป็นจ านวน 156 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 72.90 ส่วนท่ีตอบว่าเป็นจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10  สถานประกอบการท่ีตอบว่าเป็นท่ีปลอดบุหร่ี 
100% ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นมาแลว้ 2 ปี จ  านวน  17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.31  ภายหลงัประกาศเป็นสถาน
ประกอบการปลอดบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่าท าใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 
 3) ส าหรับสถานประกอบการร้านอาหารท่ีไม่เป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี 100%  ส่วนใหญ่ตอบ
ว่าอนุญาตเฉพาะส่วนท่ีจดัเป็นเขตสูบบุหร่ี จ  านวน 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.36 นอกจากน้ีพบว่าในช่วง 1 
เดือนท่ีผ่านมามีลูกคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมือสอง โดยความถ่ีสูงสุดตอบว่ามีการบ่นบา้งเป็นคร้ังคราว 
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จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ส่วนการบ่นเร่ืองการห้ามสูบบุหร่ี/นโยบายห้ามสูบบุหร่ีในสถาน
ประกอบการ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีเลย จ  านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 89.72   
 4) ความคิดเห็นท่ีว่าใน 12 เดือนขา้งหนา้ โอกาสท่ีสถานประกอบการจะปลอดบุหร่ี 100%  ส่วนใหญ่
ตอบว่า ค่อนขา้งมีโอกาส จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38  ส่วนความคิดเห็นต่อนโยบายห้ามสูบบุหร่ีใน
ร้านอาหาร บาร์ ผบั คาราโอเกะทั้งหมดในจงัหวดัเลย ส่วนใหญ่ตอบว่า เฉยๆ จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.39  
 5) ข้อค าถามปลายเปิด 
 ผลการตอบขอ้ค าถามปลายเปิดของผูป้ระกอบการร้านอาหารแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
         5.1) อะไรเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหท่้านประกาศปลอดบุหร่ี 
   1) ตอ้งการใหล้กูคา้ไดรั้บอากาศท่ีบริสุทธ์ิเม่ือเขา้มาใชบ้ริการ (22 คน) 
   2) ความสะอาดของร้านและความน่าเขา้มาใชบ้ริการ ( 8 คน) 
   3) อยากเห็นคนเลิกบุหร่ี (6 คน) 
   4) ลกูคา้ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี  (3 คน) 
   5) เหมน็ควนับุหร่ี (2 คน) 
   6) ความปลอดภยัดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภค (1 คน)  

5.2)  ท่านตอ้งการความช่วยเหลือใดบา้งเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามนโยบายปลอดบุหร่ีตาม
กฎหมายน้ี 

   1)  การติดป้ายรณรงคจ์งัหวดัปลอดบุหร่ี/ป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ( 64 คน) 
   2)  กระตุน้ใหห้น่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด (12 
คน) 
   3) ตรากฎหมายท่ีสามารถปฏิบติัไดง่้ายและ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ( 8 คน) 
   4) จดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้นส่ิงเสพติดอยา่งต่อเน่ือง (4 คน) 

5.3) อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
   1) ตอ้งการใหผู้ม้าใชบ้ริการในร้านมีสุขภาพดี ( 49 คน) 
   2) อยากใหม้ีอากาศบริสุทธ์ิ ปราศจากควนับุหร่ี ( 12 คน) 
   3) อยากเห็นคนไทยไม่สูบบุหร่ี ( 9 คน) 
   4) บุหร่ีเป็นตน้เหตุของโรคต่างๆ ( 8 คน)    

5.4) อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
   1) ลกูคา้ร้านคาราโอเกะถา้หา้มสูบบุหร่ีจะไม่มาใชบ้ริการอีก ( 1 คน) 
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3.2.4 ผู้ประกอบการโรงแรม บ้านพกั เกสต์เฮ้าส์ 
 1) ข้อมูลบริบทสถานประกอบการทีใ่ห้สัมภาษณ์ 
 การเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการโรงแรม จ านวน 116 ตวัอยา่ง มีขอ้มลูเก่ียวกบับริบทสถาน

ประกอบการท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี 
ตาราง  34  จ านวนและร้อยละเก่ียวกบับริบทสถานประกอบการท่ีใหส้มัภาษณ์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) 
(n=116) 

ร้อยละ 
 

1. ท่ีตั้ง 
อ าเภอเมืองเลย 6 5.17 
อ าเภอภูเรือ 10 8.62 
อ าเภอด่านซ้าย 10 8.62 
อ าเภอนาแหว้ 10 8.62 
อ าเภอวงัสะพุง 10 8.62 
อ าเภอภูหลวง 10 8.62 
อ าเภอเอราวณั 10 8.62 
อ าเภอผาขาว 10 8.62 
อ าเภอหนองหิน 10 8.62 
อ าเภอภูกระดึง 10 8.62 
อ าเภอเชียงคาน 10 8.62 
อ าเภอปากชม 2 1.72 
อ าเภอนาดว้ง 2 1.72 
อ าเภอท่าลี ่ 6 5.17 

2. ประเภทสถานบริการ   
โรงแรม  34 29.31 
โฮมสเตย ์ 19 16.38 
เกสตเ์ฮา้ส์ 11 9.48 
รีสอร์ท 43 37.07 
อพาร์ทเมนต ์ 8 6.90 
อื่นๆ 1 0.86 

3. ระบบปรับอากาศ   
          มีทุกส่วน 50 43.10 
          มีบางส่วน 63 54.31 
          ไม่มี 3 2.59 

 116 100.00 
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จากตาราง 34 พบว่า ผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการ
ท่ีตั้งอยูใ่นอ  าเภอภูเรือ ด่านซา้ย นาแหว้ วงัสะพุง ภูหลวง เอราวณั ผาขาว หนองหิน ภูกระดึงและเชียงคาน โดย
มีกลุ่มตวัอย่างแห่งละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 น้อยท่ีสุดคือ อ  าเภอปากชมและนาด้วง อ  าเภอละ 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.72 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.07 และเป็นสถานประกอบการท่ีมีระบบปรับอากาศบางส่วน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 54.01 

  
2) ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประกอบการโรงแรมที่ให้สัมภาษณ์ 
การเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการโรงแรม จ านวน 116 ตวัอยา่ง ปรากฏผลการวิเคราะห์ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี  
 
ตาราง  35  จ านวนและร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีใหส้มัภาษณ์ 
  

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) 
(n=116) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
         ชาย 58 50.00 
         หญิง 58 50.00 
2. อาย ุ   
        ไม่เกิน 20  ปี 3 2.59 
         21-30 ปี 28 24.14 
         31-40 ปี 33 28.45 
         41-50 ปี 38 32.76 
         51- 60 ปี 13 11.21 
         สูงกว่า 60 ปี 1 0.86 
3. ระดบัการศึกษา   
         ประถมศึกษา 4 3.45 
         มธัยมศึกษาปีที่ 3 3 2.59 
         มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 14 12.07 
         อนุปริญญา หรือ ปวส.                                 6 5.17 
         ปริญญาตรี  71 61.21 
         สูงกว่าปริญญาตรี 18 15.52 
              รวม 116 100.00 
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จากตาราง 35 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการโรงแรม เป็นเพศชายและหญิง จ  านวน กลุ่มละ 
58 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของแต่ละกลุ่ม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี     จ  านวน     38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.76 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี จ  านวน 71 คน  คิดเป็น ร้อยละ 61.21  

 
3) การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ  านวน116 ตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้เก่ียวกบั

กฎหมายปลอดบุหร่ี ดงัน้ี 
 
ตาราง 36  ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
 

ประเด็นการรับรู้ 
ความถี่(ร้อยละ)การรับรู้ (n=116) 

ใช่ทุกพื้นที ่
ใช่เฉพาะ 
บางพื้นที ่

ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 90(77.59) 11(9.48) 6(5.17) 9(7.76) 
2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 89(76.72) 14(12.07) 4(3.45) 9(7.76) 
3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการ 
    อ  าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

66(56.90) 31(26.72) 3(2.59) 16(13.79) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ  
   ท่ีติดแอร์  เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

61(52.59) 36(31.03) 3(2.59) 16(13.79) 

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 49(42.24) 42(36.21) 4(3.45) 21(18.10) 
6. ร้านอาหารท่ีมีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 54(46.55) 40(34.48) 6(5.17) 16(13.79)  
7. ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 31(26.72)  58(50.00)  4(3.45)  23(19.83)  
8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็น 
    สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

56(48.28)  37(31.90)  8(6.90)  15(12.93)  

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
    ตามกฎหมายหรือไม่ 

66(56.90)  26(22.41)  6(5.17)  18(15.52)  

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์เป็น 
      สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

68(58.62)  15(12.93)  14(12.07)  19(16.38)  

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่ 

51(43.97)  34(29.31)  15(12.93)  16(13.79)  

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 46(39.66)  44(37.93)  12(10.34)  14(12.07)  
13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 40(34.48)  43(37.07)  15(12.93)  18(15.52)  
14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่* 

45(38.79)  39(33.62)  11(9.48)  21(18.10)  

  * ขอ้ที่มีค  าตอบถูกตอ้งในช่อง “ใช่เฉพาะบางพื้นท่ี” 
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จากตาราง 36  พบว่า การรับรู้ของผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดัเลยเก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี  
มีประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมจงัหวดัเลยมีการรับรู้อย่างถูกตอ้งว่าเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตาม
กฎหมายทุกพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงเรียน/สถานศึกษา จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 77.59 รองลงมาคือ 
โรงพยาบาล จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 76.72 นอ้ยท่ีสุดคือตลาด จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.79  

2. สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมมีการรับรู้อยา่งถูกตอ้งว่าเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีเฉพาะบางพ้ืนท่ี
มากท่ีสุดคือ ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  รองลงมา คือ โรงแรมและเกสต์เฮา้ส์ 
จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21  น้อยท่ีสุดคือสถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ จ านวน 39 
คิดเป็นร้อยละ 33.62 โดยผูป้ระกอบการโรงแรมรับรู้คลาดเคล่ือนว่าสถานท่ีเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ี
ตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.79 คิดว่าไม่ใช่ อีกจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.48 
และไม่แน่ใจ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 ดงันั้นสถานท่ีท่ีควรรณรงคม์ากท่ีสุดคือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ 
สนามบิน และสถานีรถไฟ 
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4) สถานการณ์การห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ 
จากการสอบถามผูป้ระกอบการโรงแรมเก่ียวกบัสถานการณ์การห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ    

มีประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  
 
ตาราง  37  ความถ่ีและร้อยละสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการโรงแรม 
 

สถานการณ์ จ านวน (คน) 
(n=116) 

ร้อยละ 

1. จ  านวนหอ้งพกัในสถานประกอบการ   
        3 หอ้ง 3 2.59 
        4 หอ้ง  4 3.45 
        5 หอ้ง 4 3.45 
        7 หอ้ง 2 1.72 
        8 หอ้ง 1 0.86 
       10 หอ้ง 14 12.07 
       12 หอ้ง 1 0.86 
       15 หอ้ง 10 8.62 
        16 หอ้ง 1 0.86 
        17 หอ้ง 4 3.45 
        20 หอ้ง 28 24.14 
        21 หอ้ง 1 0.86 
        24 หอ้ง 1 0.86 
        25 หอ้ง 5 4.31 
        27 หอ้ง 1 0.86 
        30 หอ้ง 16 13.79 
        35 หอ้ง 2 1.72 
        38 หอ้ง 1 0.86 
        39 หอ้ง 1 0.86 
        40 หอ้ง 4 3.45 
        50 หอ้ง 5 4.31 
        60 หอ้ง 2 1.72 
        75 หอ้ง 1 0.86 
        80 หอ้ง 1 0.86 
        100 หอ้ง 3 2.59 
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ตาราง 37  ความถ่ีและร้อยละสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการโรงแรม (ต่อ) 
 

สถานการณ์ จ านวน (คน) 
(n=116) 

ร้อยละ 

2. สถานประกอบการของท่านปลอดบุหร่ี 100% หรือไม่   
        ไม่เป็น ยงัอนุญาตใหมี้การสูบบุหร่ี 73 62.93 
        เป็น 43 37.07 
      2.1 สถานประกอบการของท่านประกาศปลอดบุหร่ี 100%มาเป็น
เวลากี่ปี 

(n=43)  

          1 ปี 3 6.98 
          2 ปี 16 37.21 
          3 ปี 7 16.28 
          4 ปี 1 2.33 
          5 ปี 4 9.30 
          6 ปี 1 2.33 
          10 ปี 4 9.30 
          15 ปี 3 6.98 
          25 ปี 1 2.33 
          30 ปี 3 6.98 
      2.2 รายไดท้ั้งหมดของถานประกอบการเพิ่มข้ึนหรือลดลงหลงัจาก
ประกาศปลอดบุหร่ี 100% 

(n=43)  

        เพิ่มข้ึน 20 46.51 
        ลดลง 6 13.95 
        ไม่เปลี่ยนแปลง 17 39.53 
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ตาราง  37   ความถ่ีและร้อยละสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการโรงแรม (ต่อ) 
 

สถานการณ์ จ านวน (คน) 
(n=116) 

ร้อยละ 

3. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีลูกคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมือสองใน
สถานประกอบการของท่านหรือไม่ 

(n=73)  

        ตลอดเวลา 1 1.37 
        มีบา้งเป็นบางคร้ัง 42 57.53 
        ไม่มีเลย 30 41.10 
4. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีลูกคา้บ่นเร่ืองการหา้มสูบบุหร่ี/นโยบาย
หา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการของท่านหรือไม่ 

(n=116)  

        ตลอดเวลา 4 3.45 
        มีบา้งเป็นคร้ังคราว 14 12.07 
        ไม่มีเลย 98 84.48 
5. ใน 12 เดือนขา้งหนา้ โอกาสที่สถานประกอบการของท่านจะปลอด
บุหร่ี 100% เป็นอยา่งไร 

(n=116)  

        เป็นอยูแ่ลว้ 34 29.31 
        มีโอกาสอยา่งมาก 13 11.21 
        ค่อนขา้งมีโอกาส 41 35.34 
        ค่อนขา้งไม่มีโอกาส 22 18.97 
        ไม่มีโอกาสอยา่งมาก 6 5.17 
              รวม 214 100.00 

 
จากตาราง 37 พบว่า ผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตอบว่าสถานประกอบการมีจ านวน

หอ้งพกั มากท่ีสุดคือมีหอ้งพกั 20 หอ้ง  จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14   
 การเป็นสถานประกอบการท่ีปลอดบุหร่ี 100% ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เป็นจ านวน 73 คน คิดเป็น ร้อยละ 
62.93 ส่วนท่ีตอบว่าเป็นจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 37.07  สถานประกอบการท่ีตอบว่าเป็นท่ีปลอดบุหร่ี 
100% ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นมาแลว้ 2 ปี จ  านวน  16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.21  ภายหลงัประกาศเป็นสถาน
ประกอบการปลอดบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่าท าใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 
 ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมามีลกูคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมือสอง โดยความถ่ีสูงสุดตอบว่ามีการบ่นบา้ง
เป็นคร้ังคราว จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 57.53  ส่วนการบ่นเร่ืองการหา้มสูบบุหร่ี/นโยบายห้ามสูบบุหร่ีใน
สถานประกอบการ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีเลย จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 84.48   
 ความคิดเห็นท่ีว่าใน 12 เดือนขา้งหน้า โอกาสท่ีสถานประกอบการจะปลอดบุหร่ี 100%  ส่วนใหญ่
ตอบว่า ค่อนขา้งมีโอกาส จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34   
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ตาราง  38  ความถ่ีและร้อยละการอนุญาตใหสู้บบุหร่ีภายในตวัอาคารของสถานประกอบการ 
 

สถานท่ี 

การอนุญาตใหสู้บบุหร่ี 
(n=73) 

อนุญาตให ้
สูบบุหร่ี 
ทุกพ้ืนท่ี 

อนุญาตให ้
สูบบุหร่ีเฉพาะ 
บางพ้ืนท่ี 

ไม่อนุญาตให้
สูบบุหร่ีเลย 

ไม่มีส่วนน้ีใน 
สถานประการ 

1.โถงกลาง  ลอ้บบ้ี 3(4.11) 20(27.40) 40(54.79) 10(13.70) 
2. คาเฟ่ (ร้านกาแฟ) 4(5.48) 34(46.58) 20(27.40) 15(20.55) 
3. ร้านอาหาร/ภตัตาคาร 4(5.48) 19(26.03) 37(50.68) 13(17.81) 
4. ผบั บาร์ เลา้จน์ 9(12.33) 28(38.36) 14(19.18) 22(30.14) 
5. ดิสโกเธค 4(5.48) 37(50.68) 11(15.07) 21(28.77) 
6. หอ้งพกั 24(32.88) 20(27.40) 22(30.14) 7(9.59) 
7. ชั้นลอย 15(20.55) 23(31.51) 18(24.66) 17(23.29) 
8. ฟิตเนส 13(17.81) 6(8.22) 30(41.10) 24(32.88) 
9. สปา เซาวน์า 4(5.48) 8(10.96) 41(56.16) 20(27.40) 
10. หอ้งประชุม สมัมนาและจดัเล้ียง 4(5.48) 10(13.70) 47(64.38) 12(16.44) 
 

จากตาราง 31  พบว่า ผูป้ระกอบการโรงแรมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุญาตให้สูบบุหร่ีภายในตวั
อาคารของสถานประกอบการ โดยสถานท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมอนุญาตให้สูบบุหร่ีทุกพ้ืนท่ี ความถ่ีท่ีมาก
ท่ีสุดคือหอ้งพกั จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88 รองลงมาคือ ชั้นลอย จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55 
นอ้ยท่ีสุดคือ บริเวณโถงกลาง ลอ้บบ้ี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11  
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 5) ข้อค าถามปลายเปิด 
         5.1) อะไรเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหท่้านประกาศปลอดบุหร่ี 
   1) บุหร่ีเป็นโทษต่อสุขภาพ (20 คน) 
   2) การมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ (7 คน) 
   3) ควนับุหร่ีท าใหร้บกวนผูอ่ื้น (5 คน) 
   4) เป็นสถานท่ีสาธารณะ (4 คน) 
   5) กน้บุหร่ีจะท าใหส้ถานท่ีสกปรก (3 คน) 
   6) ป้องกนัไฟไหม(้1 คน) 

      5.2) ท่านตอ้งการความช่วยเหลือใดบา้งเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามนโยบายปลอดบุหร่ี 
ตามกฎหมายน้ี 
   1) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ( 14 คน) 
   2) ป้ายรณรงคโ์ครงการปลอดบุหร่ี/ป้ายโทษของบุหร่ี (11 คน) 
   3) การจดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้นการสูบบุหร่ี (9 คน) 
   4) การจดัพ้ืนท่ีสูบบุหร่ี ( 1 คน) 
       5.3) อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
   1) เป็นผลดีต่อสุขภาพ (28 คน) 
    2) ท าใหส้ถานท่ีสะอาด ( 7 คน) 
   3) การสูบบุหร่ีเป็นตวัอยา่งไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน (3 คน) 

     5.4 อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
 ไม่มี 
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3.2.5 หน่วยงานราชการ 
 1) ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัที่ตั้งและประเภทหน่วยงานราชการที่ให้สัมภาษณ์ 
 การเก็บขอ้มลูจากขา้ราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการ จ  านวน 135 ตวัอยา่ง มีขอ้มลู

เก่ียวกบัหน่วยงานราชการท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี 
ตาราง 39  จ านวนและร้อยละเก่ียวกบัท่ีตั้งและประเภทหน่วยงานราชการท่ีใหส้มัภาษณ์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) 
(n=135) 

ร้อยละ 
 

1. ท่ีตั้ง 
อ าเภอเมืองเลย 10 7.41 
อ าเภอภูเรือ 10 7.41 
อ าเภอด่านซ้าย 10 7.41 
อ าเภอนาแหว้ 10 7.41 
อ าเภอวงัสะพุง 10 7.41 
อ าเภอภูหลวง 5 3.70 
อ าเภอเอราวณั 10 7.41 
อ าเภอผาขาว 10 7.41 
อ าเภอหนองหิน 10 7.41 
อ าเภอภูกระดึง 10 7.41 
อ าเภอเชียงคาน 10 7.41 
อ าเภอปากชม 10 7.41 
อ าเภอนาดว้ง 10 7.41 
อ าเภอท่าลี ่ 10 7.41 

2. ประเภทหน่วยงานที่ท่านท างานอยู ่   
โรงพยาบาล 16 11.85 
สถานีต ารวจ 24 17.78 
โรงเรียน 34 25.19 
วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั 2 1.48 
ส านกังานที่ดิน 1 0.74 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 25 18.52 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 8 5.93 
ส านกังานพฒันาชุมชน 5 3.70 
ที่ว่าการอ  าเภอ 12 8.89 
อื่นๆ 8 5.93 

 135 100.00 
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จากตาราง 39 พบว่า ขา้ราชการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอ
ต่างๆในจงัหวดัเลย อ  าเภอละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ยกเวน้อ  าเภอภูหลวง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานราชการประเภทโรงเรียน  จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19        
นอ้ยท่ีสุดคือส านกังานท่ีดิน จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 

  
2) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านชีวสังคมหน่วยงานราชการที่ให้สัมภาษณ์ 
การเก็บขอ้มลูจากหน่วยงานราชการ จ  านวน 135 ตวัอยา่ง ปรากฏผลการวิเคราะห์ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี  
 
ตาราง 40  จ านวนและร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลดา้นชีวสงัคมหน่วยงานราชการท่ีใหส้มัภาษณ์ 
  

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) 
(n=135) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
         ชาย 79 58.52 
         หญิง 56 41.48 
2. อาย ุ   
        ไม่เกิน 20  ปี 0 0.00 
         21-30 ปี 44 32.59 
         31-40 ปี 48 35.56 
         41-50 ปี 35 25.93 
         51- 60 ปี 8 5.93 
         สูงกว่า 60 ปี 0 0.00 
3. ระดบัการศึกษา   
         ประถมศึกษา 0 0.00 
         มธัยมศึกษาปีที่ 3 3 2.22 
         มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 4 2.96 
         อนุปริญญา หรือ ปวส.                                 9 6.67 
         ปริญญาตรี  97 71.85 
         สูงกว่าปริญญาตรี 22 16.30 
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ตาราง 40  จ านวนและร้อยละขอ้มลูส่วนบุคคลดา้นชีวสงัคมหน่วยงานราชการท่ีใหส้มัภาษณ์ (ต่อ) 
  

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) 
(n=135) 

ร้อยละ 

4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา   
        ไม่เกิน 5,000 บาท 4 2.96 
        5,001 – 10,000 บาท 22 16.30 
        10,001 – 15,000 บาท 26 19.26 
        15,001 – 20,000 บาท 35 25.93 
        20,001 – 25,000 บาท 24 17.78 
        มากกว่า 25,000 บาท 24 17.78 
              รวม 135 100.00 

 
จากตาราง 40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย   

จ  านวน 79 คนคิดเป็นร้อยละ 58.52 ความถ่ีอายุมากท่ีสุดมีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 48 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 35.56 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 71.85 และส่วนใหญ่     
มีรายได ้ ต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา เท่ากบั15.001 – 20,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93  
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 3) ขอ้มลูเก่ียวกบันโยบายเขตปลอดบุหร่ีในบริบทของหน่วยงานราชการ 
 

ตาราง 41 จ านวนและร้อยละความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายเขตปลอดบุหร่ีในบริบทหน่วยงานราชการ 
 

ข้อมูลบริบทหน่วยงานราชการ จ านวน (คน) 
(n=135) 

ร้อยละ 

1. หน่วยงานของท่านมีการจดับริเวณเขตปลอดบุหร่ีหรือจดัเขตสูบบุหร่ี
หรือไม่ 

  

         มี 109 80.74 
         ไม่มี 26 19.26 
2. ปัจจุบนัหน่วยงานของท่านมีการจดัใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีในรูปแบบ
ใด 

(n=109)  

        1) เขตปลอดบุหร่ีทั้งในและนอกอาคาร ผูสู้บบุหร่ีตอ้งไปสูบใหไ้กล
ตวัอาคาร 

49 44.95 

         2) เขตปลอดบุหร่ีเฉพาะตวัอาคาร แต่ไม่มีหอ้งสูบบุหร่ีส าหรับ
ส่วนกลาง 

36 33.03 

         3) เขตปลอดบุหร่ีเฉพาะตวัอาคาร มีหอ้งส าหรับสูบหรือเขตสูบ
บุหร่ีที่เป็นส่วนกลางไวใ้นอาคาร 

12 11.01 

         4) ไม่มีนโยบายและการจดัเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ีที่ชดัเจน 
มีการติดสต๊ิกเกอร์และติดป้ายประชาสัมพนัธ์อยูบ่า้ง แต่ไม่มีการปฏิบติัท่ี
ชดัเจน 

10 9.17 

         5) ไม่มีนโยบายหรือการด าเนินงานใดๆเกี่ยวกบัการจดัเขตปลอด
บุหร่ี 

2 1.83 

3. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานตามนโยบายการจดัเขตปลอดบุหร่ี
ในลกัษณะใด 

(n=109)  

         1) ไม่มี 8 7.34 
         2) มี โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดงัน้ี 101 92.66 
              2.1) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายใหมี้ผูติ้ดตาม
ในเร่ืองน้ี 

8 7.92 

              2.2) โดยการข้ึนป้าย “เขตปลอดบุหร่ี”หนา้หน่วยงานอยา่ง
ชดัเจน 

52 51.49 

              2.3) โดยการติดสัญลกัษณ์เขตปลอดบุหร่ีอยา่งชดัเจนทัว่
หน่วยงาน 

36 35.64 

              2.4) โดยประชาสัมพนัธ์ใหทุ้กคนทราบถึงนโยบาย  5 4.95 
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ตาราง 41  จ  านวนและร้อยละความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายเขตปลอดบุหร่ีในบริบทหน่วยงานราชการ (ต่อ) 
 

ข้อมูลบริบทหน่วยงานราชการ จ านวน (คน) 
(n=135) 

ร้อยละ 

4. ผูสู้บบุหร่ีมกัสูบบริเวณใดของสถานที่ท  างาน (n=135)  
        1) สูบในเขตสูบบุหร่ีที่จดัไวใ้ห ้ 47 34.81 
        2) สูบในเขตที่สูบได ้หรือที่ไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ป็นเขตสูบ เช่น 
หอ้งท างานส่วนตวั 

9 6.67 

        3) สูบในเขตที่ก  าหนดไวใ้หเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ี 25 18.52 
        4) สูบในสถานท่ีทัว่ไปท่ีแน่ใจว่าเป็นเขตปลอดปลอดบุหร่ีหรือไม่ 
เช่น ใตต้น้ไม ้หอ้งน ้า ใตถุ้นอาคาร เป็นตน้  

54 40.00 

5. การจดัหน่วยงานของท่านใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ี ท่านคิดว่าหน่วยงาน
ของท่านตอ้งการรับการสนบัสนุนในดา้นใดบา้ง 

  

        ส่ือส่ิงพิมพ ์ 17  12.59 
        ส่ือวีดีทศัน์ วซีีดี 8 5.93 
        อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากร 19 14.07 
        จดันิทรรศการใหค้วามรู้ 8 5.93 
        จดัเขตสูบบุหร่ีที่ถูกตอ้ง 49 36.30 
        การสนบัสนุนใหผู้สู้บไปคลินิกอดบุหร่ี 34 25.19 
6. ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในหน่วยงานราชการใน
จงัหวดัอยา่งไร 

  

        เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 73 54.07 
        ค่อนขา้งเห็นดว้ย 14 10.37 
        เฉยๆ 43 31.85 
        ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 3 2.22 
        ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 1.48 
รวม 135 100.00 

 
จากตาราง 41 พบว่า ขา้ราชการจงัหวดัเลยมีความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายเขตปลอดบุหร่ีในบริบท

หน่วยงานราชการแต่ละประเด็นดงัน้ี 
 1. การจดับริเวณเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ตอบว่ามีการจดับริเวณเขตปลอดบุหร่ี 
จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 80.74 ส่วนท่ีตอบว่าไม่มี จ  านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 19.26 
 2. รูปแบบการจดัเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ตอบว่าจดัเป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งใน
และนอกอาคาร ผูสู้บบุหร่ีตอ้งไปสูบให้ไกลตวัอาคาร จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 รองลงมา คือ      
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เป็นเขตปลอดบุหร่ีเฉพาะตัวอาคาร แต่ไม่มีห้องสูบบุหร่ีส าหรับส่วนกลาง จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ   
33.03 ส่วนท่ีตอบว่าไม่มีนโยบายหรือการด าเนินงานใดๆเก่ียวกบัการจดัเขตปลอดบุหร่ี มีเพียง 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.83 
 3. การด าเนินงานตามนโยบายการจดัเขตปลอดบุหร่ี ส่วนใหญ่ ตอบว่ามีการด าเนินการ จ  านวน  101 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.66 โดยกิจกรรมท่ีด าเนินงานมากท่ีสุดคือ การข้ึนป้าย “เขตปลอดบุหร่ี”หน้าหน่วยงาน
อยา่งชดัเจน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 51.49 รองลงมาคือ การติดสญัลกัษณ์เขตปลอดบุหร่ีอย่างชดัเจนทัว่
หน่วยงาน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64 ส่วนท่ีเห็นว่าไดด้  าเนินการน้อยท่ีสุดคือ ประชาสัมพนัธ์ให้ทุก
คนทราบถึงนโยบาย โดยมีผูต้อบเพียง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 
 4. บริเวณของสถานท่ีราชการท่ีผูสู้บบุหร่ีมกัสูบบุหร่ีส่วนใหญ่ตอบว่าสูบในสถานท่ีทัว่ไปท่ีไม่แน่ใจ
ว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือไม่ เช่น ใตต้น้ไม ้ห้องน ้ า ใตถุ้นอาคาร เป็นตน้ โดยมีผูต้อบจ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ สูบในเขตสูบบุหร่ีท่ีจดัไวใ้ห้ จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81 น้อยท่ีสุดคือสูบ
ในเขตท่ีสูบไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ป็นเขตสูบได ้เช่น หอ้งท างานส่วนตวั จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 5. หน่วยงานตอ้งการไดรั้บการสนับสนุน มากท่ีสุด คือ การจดัเขตสูบบุหร่ีท่ีถูกตอ้ง จ  านวน 49 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมา คือ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07      
นอ้ยท่ีสุด คือส่ือวีดีทศัน์ วีซีดี และจ านวนจดันิทรรศการใหค้วามรู้ จ  านวน อยา่งละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 
  6. ความคิดเห็นต่อนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ตอบว่าเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ54.07  
 จากแบบสอบถามปลายเปิดพบว่าเหตุผลท่ีเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี มีดงัน้ี 
 1. การสูบบุหร่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ (39 คน) 
 2. การสูบบุหร่ีท าใหเ้ป็นแบบอยา่งไม่ดีแก่เดก็และเยาวชน (12 คน) 
 3. นโยบายปลอดบุหร่ีจะท าใหส้ถานท่ีราชการสะอาดและบรรยากาศดี (9 คน) 
 
 ส่วนเหตุผลท่ีไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ี  
                        ไม่มี 
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4) การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการจ านวน135 คนกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้

เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี ดงัน้ี 
 
ตาราง 42  ความถ่ีและร้อยละการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
 

ประเด็นการรับรู้ 
ความถี่(ร้อยละ)การรับรู้ (n=135) 

ใช่ทุกพื้นที ่
ใช่เฉพาะ 
บางพื้นที ่

ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 107(79.26) 5(3.70) 8(5.93) 15(11.11) 
2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 96(71.11) 12(8.89) 11(8.15) 16(11.85) 
3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการ 
    อ  าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

83(61.48) 19(14.07) 6(4.44) 27(20.00) 

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ  
   ท่ีติดแอร์  เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

76(56.30) 26(19.26) 5(3.70) 28(20.74) 

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 43(31.85) 45(33.33) 6(4.44) 41(30.37) 
6. ร้านอาหารท่ีมีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 66(48.89) 35(25.93) 5(3.70) 29(21.48)  
7. ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่* 30(22.22)  56(41.48)  9(6.67)  40(29.63)  
8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็น 
    สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

69(51.11)  29(21.48)  9(6.67)  28(20.74)  

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
    ตามกฎหมายหรือไม่ 

81(60.00)  16(11.85)  9(6.67)  29(21.48)  

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์เป็น 
      สถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 

67(49.63)  29(21.48)  4(2.96)  35(25.93)  

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่ 

40(29.63)  39(28.89)  20(14.81)  36(26.67)  

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 52(38.52)  50(37.04)  5(3.70)  28(20.74)  
13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม่ 42(31.11)  54(40.00)  6(4.44)  33(24.44)  
14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตาม 
      กฎหมายหรือไม่* 

57(42.22)  48(35.56)  5(3.70)  25(18.52)  

  * ขอ้ที่มีค  าตอบถูกตอ้งในช่อง “ใช่เฉพาะบางพื้นท่ี” 
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จากตาราง 42 พบว่าการรับรู้ของขา้ราชการในจงัหวดัเลยเก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี  
มีประเด็นท่ีส าคญัด ังน้ี 

1. สถานท่ีท่ีข้าราชการจงัหวดัเลยมีการรับรู้อย่างถูกต้องว่าเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย       
ทุกพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงเรียน/สถานศึกษา จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 79.26 รองลงมาคือ โรงพยาบาล 
จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 น้อยท่ีสุดคือภายนอกอาคารศาสนสถาน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.63  

2. สถานท่ีขา้ราชการมีการรับรู้อย่างถูกตอ้งว่าเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีเฉพาะบางพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ 
ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 41.48  รองลงมา คือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และ
สถานีรถไฟ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56  นอ้ยท่ีสุดคือ โรงแรมและเกสต์เฮา้ส์ จ  านวน 45 คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 โดยขา้ราชการรับรู้คลาดเคล่ือนว่าโรงแรมและเกสต์เฮา้ส์เป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุก
พ้ืนท่ี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.85 คิดว่าไม่ใช่ อีกจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 และไม่แน่ใจ 
จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37  

ดงันั้นสถานท่ีท่ีควรรณรงคม์ากท่ีสุดส าหรับกลุ่มขา้ราชการคือให้รับรู้ว่าภายนอกอาคารศาสนสถาน 
เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี ตลอดจนรณรงคใ์หท้ราบว่าโรงแรมและเกสต์เฮา้ส์
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายเฉพาะบางพ้ืนท่ี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

3.2.6 ผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่ายบุหร่ี 
 1) ข้อมูลที่ตั้งร้านค้า 
 การเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการร้านคา้จ  าหน่ายบุหร่ี จ  านวน 68 ตวัอยา่ง มีขอ้มลูเก่ียวกบั

ผูป้ระกอบการร้านคา้ ดงัน้ี 
 

ตาราง 43  จ านวนและร้อยละผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีใหส้มัภาษณ์ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 
 

1. ท่ีตั้ง 
อ าเภอเมืองเลย 5 7.35 
อ าเภอภูเรือ 5 7.35 

อ าเภอด่านซ้าย 5 7.35 

อ าเภอนาแหว้ 5 7.35 

อ าเภอวงัสะพุง 5 7.35 

อ าเภอภูหลวง 5 7.35 

อ าเภอเอราวณั 5 7.35 

อ าเภอผาขาว 5 7.35 

อ าเภอหนองหิน 5 7.35 

อ าเภอภูกระดึง 5 7.35 

อ าเภอเชียงคาน 5 7.35 

อ าเภอปากชม 3 7.35 

อ าเภอนาดว้ง 5 7.35 

อ าเภอท่าลี ่ 5 7.35 

 68 100.00 

 
จากตาราง 43 พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 68 คนส่วนใหญ่มาจากร้านคา้ 

ท่ีตั้งอยูใ่นอ  าเภอต่างๆในจงัหวดัเลย อ  าเภอละ 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.35 ยกเวน้อ  าเภอปากชม จ านวน 3 คน   
คิดเป็น ร้อยละ 4.41  
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2) ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า 
การเก็บขอ้มลูจากหน่วยงานราชการ จ  านวน 68 ตวัอยา่ง ปรากฏผลการวิเคราะห์ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีใหส้มัภาษณ์ ดงัน้ี 
 
ตาราง  44  จ านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบับุหร่ีซอง 
  

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

1. จ านวนปีของการประกอบกิจการ   
          1 ปี 2 2.94 
          2 ปี 11 16.18 
          3 ปี 6 8.82 
          4 ปี 7 10.29 
          5 ปี 6 8.82 
          6 ปี 2 2.94 
          7 ปี 3 4.41 
          8 ปี 3 4.41 
         10 ปี 9 13.24 
         11 ปี 1 1.47 
         12 ปี 2 2.94 
         13 ปี 2 2.94 
         14 ปี 3 4.41 
         15 ปี 4 5.88 
         20 ปี 5 7.35 
         25 ปี 1 1.47 
         30 ปี 1 1.47 
2. สินคา้ที่ขายเป็นหลกั   
        บุหร่ี/สุรา 2 2.94 
         อาหารและเคร่ืองด่ืม 16 23.53 
         สินคา้เบด็เตลด็/ของช า 50 73.50 
3. ยีห่อ้ของบุหร่ีซองท่ีขายในร้าน   
         กรุงทอง  3 4.41 
         SMS 1 1.47 
         LM 1 1.47 
         หลายยีห่อ้                                 63 92.65 
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ตาราง 44  จ  านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบับุหร่ีซอง (ต่อ) 
 

 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

 

        3.1 ยีห่อ้ของบุหร่ีซองท่ีขายดีที่สุดในร้าน   
               กรองทิพย ์ 24 35.29 
               สายฝน 18 26.47 
               กรุงทอง 3 4.41 
               SMS 13 19.12 
               LM 2 2.94 
               Wonder 2 2.94 
               หลายยีห่อ้ 6 8.82 
       3.2 เหตุผลที่บุหร่ีซองขายดี   
              ช่ืนชอบรสชาด กลิ่น 19 27.94 
              ราคาถูก 8 11.76 
              เป็นที่นิยมของคนทัว่ไป 41 60.29 
      รวม 68 100.00 

 
จากตาราง 44 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ ส่วนใหญ่ตอบว่าประกอบกิจการมาแลว้ 

เป็นเวลา 2 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18 รองลงมาเปิดมาแลว้เป็นเวลา 10 ปี จ  านวน 9 คน    คิดเป็น
ร้อยละ 13.24  สินคา้ท่ีขายเป็นหลกัส่วนใหญ่ตอบว่าขายของเบ็ดเตล็ด/ของช า จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.50 รองลงมาคือขายอาหารและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 บุหร่ีซองท่ีขายในร้านส่วน
ใหญ่ตอบว่าขายหลายยี่ห้อ จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ92.65  ยี่ห้อบุหร่ีซองท่ีขายดีท่ีสุด คือ  กรองทิพย ์
จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมาคือ สายฝน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47  โดยเหตุผลท่ี
บุหร่ีเหล่าน้ีขายดี คือ เหตุผลอนัดบัแรกคือ เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป จ  านวน 41 คน คิดเป็น  ร้อยละ 60.29 
รองลงมาคือ ช่ืนในรสชาติและกล่ินของบุหร่ี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94  
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ตาราง 45 จ  านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัยาเสน้  
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

1. ประเภทยาเส้นที่ขาย   
         ยาเส้นที่ตอ้งมาแบ่งขายเอง                 5 7.35 
        ยาเส้นที่บรรจุซองแลว้  48 70.59 
        ทั้งยาเส้นท่ีแบ่งขายเองและบรรจุซองแลว้ 4 5.88 
        ไม่ไดข้ายยาเส้น/ขายเฉพาะบุหร่ีซอง 11 16.18 
2. ยีห่อ้ยาเส้นที่ขาย  (n=57)  
        มะขาม 1 1.75 
        อินทรีย ์ 6 10.54 
        สิงห์แดง 2 3.51 
        มงักร 4 7.02 
        หนุมาน 1 1.75 
        ตราเพชร 5 8.77 
        หลายยีห่อ้ 38 66.67 
3. ยีห่อ้ยาเส้นที่ขายดีท่ีสุด   
        มะขาม 1 1.75 
        อินทรีย ์ 20 35.09 
        สิงห์แดง 3 5.26 
        มงักร 5 8.77 
        หนุมาน 10 17.54 
        ตราเพชร 5 8.77 
        หลายยีห่อ้ 13 22.81 
4. สาเหตุที่ท  าใหย้าเส้นขายดี         (n=57)  
        รสชาดฉุนถูกใจ 4 7.02 
        รสชาดนุ่มสบาย 10 17.54 
        เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป 34 59.65 
        ราคาถูก 9 15.79 
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ตาราง 45  จ  านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัยาเสน้ (ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

5. แหล่งผลิตยาเส้น   
        เพชรบูรณ์ 21 36.84 
        หนองคาย 4 7.02 
        นครพนม 11 19.30 
        อื่นๆ 18 31.58 
6. ท่านรับซ้ือยาเส้นมาจากแหล่งใด   
        ร้านคา้ขายส่ง 28 49.12 
        พ่อคา้น ามาส่งที่ร้าน 26 45.61 
        โรงงานที่ผลิต 3 5.26 
 7. ท่านมีแหล่งรับซ้ือยาเส้นประจ าหรือไม่         
        ไม่มี 36 63.16 
        มี 21 36.84 
7.1 กรณีมีแหล่งรับซ้ือยาเส้นประจ า คือแหล่งใด   
        ร้านชยัพาณิชย ์ 1 4.76 
        ร้านคู่บุญ 8 38.10 
        พ่อคา้ส่งที่เป็นขาประจ า 10 47.62 
        อื่นๆ 2 9.52 

 

 

จากตาราง 45 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการร้านคา้ด าเนินการเก่ียวกบัการขายยาเสน้ ดงัน้ี 
  ประเภทของยาเสน้ท่ีขาย ส่วนใหญ่ตอบว่าขายยาเส้นท่ีบรรจุซองแลว้ จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.59 โดยยีห่อ้ยาเส้นท่ีขายส่วนใหญ่ตอบว่าขายหลายยี่ห้อ จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ยี่ห้อท่ีขายดี 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 ตอบว่ายี่ห้อท่ีขายดีคือตราอินทรีย ์รองลงมาคือ       
หนุมาน จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 สาเหตุท่ียาเส้นขายดี ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป 
จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 59.65 รองลงมา คือรสชาดนุ่มสบาย จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54  แหล่ง
ผลิตยาเสน้ ส่วนใหญ่ตอบว่าจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 การรับมาขาย ส่วนใหญ่
ตอบว่าซ้ือมาจากร้านคา้ขายส่ง 
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ตาราง 46 จ านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัผูข้ายส่งยาเสน้ 
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

 

1. ท่านเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จกักนัฉันญาติกบัผูข้ายส่งยาเสน้   
        ไม่ใช่ 53 92.98 
        ใช่ 4 7.02 
2. ท่านกบัผูข้ายส่งเคยเขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัในกิจกรรมต่างๆหรือไม่   
        ไม่เคย 51 89.47 
        เคย 6 10.53 
2.1 กรณีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูข้ายส่ง กิจกรรมที่เขา้ร่วมคือ   
       วนัข้ึนปีใหม่ 5 83.33 
        อื่นๆ 1 16.67 
3. ท่านเคยซ้ือสินคา้ราคาถูกพิเศษหรือการแจกแถมจากผูข้ายส่งยาเส้น  
       หรือไม่ 

  

        ไม่ใช่ 44 77.19 
        ใช่ 13 22.81 
4. กรณีมีการช่วยเหลือกนั เร่ืองท่ีช่วยเหลือคือ (n=1)  
        การเงิน 1 100.00 

 
 จากตาราง 46 พบว่า ประเด็นเก่ียวความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านค้ากับผู ้ขายส่งยาเส้น 
ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เป็นญาติหรือเป็นคนรู้จกักนัฉันญาติกบัผูข้ายยาเส้น จ  านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.98 การเขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัในกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ตอบไม่เคย จ  านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.47 มีเพียง 5 คน ท่ีเคยร่วมกิจกรรมในวนัข้ึนปีใหม่  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่า
ไม่เคยซ้ือสินคา้ราคาถกูพิเศษหรือการแจกแถมจากผูข้ายส่ง ในดา้นการช่วยเหลือกนัมีเพียง 1 รายท่ีตอบว่ามี
การช่วยเหลือดา้นการเงิน 
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ตาราง 47  จ  านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัปริมาณการซ้ือยาสูบ/ยาเสน้ 
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

1. ในรอบเดือนท่ีผ่านมาท่านซ้ือยาสูบ/ยาเสน้เพื่อจ าหน่าย เดือนละกี่ 
       คร้ัง 

  

        1  คร้ัง 18 26.87 
        2  คร้ัง 21 31.34 
        3  คร้ัง 9 13.43 
        4  คร้ัง 6 8.96 
        5  คร้ัง 8 11.94 
        10  คร้ัง 5 7.46 
2. ปริมาณการซ้ือยาเส้น ในรอบเดือนท่ีผ่านมา(กรณีซ้ือแบบแบ่งขาย)   
        10 กิโลกรัม 1 20.00 
        15 กิโลกรัม 1 20.00 
        30 กิโลกรัม 1 20.00 
        40 กิโลกรัม 1 20.00 
        50 กิโลกรัม 1 20.00 
3. ปริมาณการซ้ือยาสูบ/ยาเสน้ ในรอบเดือนที่ผา่นมา(กรณีบรรจุซอง)   
        10 ซอง 11 17.46 
        12 ซอง 3 4.76 
        20 ซอง 11 17.46 
        25 ซอง  1 1.59 
        30 ซอง 8 12.70 
        40 ซอง 4 6.35 
        48 ซอง 1 1.59 
        50 ซอง 10 15.87 
        60 ซอง 2 3.17 
        70 ซอง 1 1.59 
        80 ซอง 1 1.59 
        100 ซอง 5 7.94 
        150 ซอง 2 3.17 
        180 ซอง 1 1.59 
        500 ซอง 2 3.17 

 

 



95 
 

ตาราง 47 จ านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัปริมาณการซ้ือยาสูบ/ยาเสน้(ต่อ) 
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

4.จ านวนเงินในการลงทุนซ้ือยาสูบในรอบเดือนท่ีผ่านมา   
        200 บาท 5 7.35 
  300 บาท 2 2.94 
 400 บาท 1 1.47 
 489 บาท 1 1.47 
 500 บาท 10 14.71 
 515 บาท 1 1.47 
 600 บาท 2 2.94 
 800 บาท 4 5.88 
 1000 บาท 7 10.29 
 1200 บาท 3 4.41 
 1500 บาท 2 2.94 
 1800 บาท 2 2.94 
 2000 บาท 5 7.35 
 2400 บาท 1 1.47 
 2500 บาท 3 4.41 
 3000 บาท 5 7.35 
 3200 บาท 2 2.94 
 3500 บาท 3 4.41 
 4500 บาท 1 1.47 
 5000 บาท 4 5.88 
 6000 บาท 1 1.47 
 8000 บาท 1 1.47 
 10000 บาท 2 2.94 

 
จากตาราง 47 พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ซ้ือยาสูบ/ยาเส้นเพื่อการจ าหน่ายเดือนละ 2 คร้ัง 

จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34  กลุ่มท่ีซ้ือยาเส้นมาแบ่งขาย มีปริมาณการซ้ือในรอบเดือนตั้งแต่ 10 – 50 
กิโลกรัม กรณีการซ้ือยาสูบ/ยาเสน้ชนิดซองมาขายมีปริมาณการซ้ืออยู่ในช่วง 10 – 500 ซอง จ  านวนเงินลงทุน
ในการซ้ือแต่ละเดือนอยูร่ะหว่าง 200 – 10000 บาท 
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ตาราง 48 จ  านวนและร้อยละขอ้มลูของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัขอ้มลูลกูคา้ 
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

1.ช่วงอายขุองลูกคา้   
 ต ่ากว่า 25 ปี 11 16.18 
 25-50 ปี 53 77.94 
 ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 4 5.88 
2.จ านวนลูกคา้ท่ีซ้ือยาสูบเป็นประจ า   
 2 คน 3 4.41 
 4 คน 1 1.47 
 5 คน 6 8.82 
 7 คน 3 4.41 
 8 คน 2 2.94 
 9 คน 2 2.94 
 10 คน 11 16.18 
 11 คน 1 1.47 
 12 คน 1 1.47 
 13 คน 1 1.47 
 14 คน 2 2.94 
 15 คน 10 14.71 
 17 คน 1 1.47 
 18 คน 1 1.47 
 20 คน 11 16.18 
 25 คน 3 4.41 
 30 คน 1 1.47 
 40 คน 1 1.47 
 50 คน 3 4.41 
 100 คน 2 2.94 
 150 คน 1 1.47 
 1000 คน 1 1.47 

 
จากตาราง 48 พบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาซ้ือยาสูบ/ยาเสน้มีอายรุะหว่าง 25- 50 ปี โดยมีลกูคา้ประจ ารายเดือน
ตั้งแต่ 2 – 1000 คน  
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ตาราง 49 จ านวนและร้อยละผูป้ระกอบการร้านคา้ประเดน็การรับรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบาย 
               การควบคุมยาสูบ 
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

1.การรับทราบเกี่ยวกบัการก าหนดใหมี้ภาพค าเตือนบนห่อยาสูบ   
 ไม่ทราบ 13 19.12 
 ทราบ 49 72.06 
 ไม่แน่ใจ 6 8.82 
2.การรับทราบเกี่ยวกบัการหา้มแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขาย   
 ไม่ทราบ 3 4.41 
 ทราบ 50 73.53 
 ไม่แน่ใจ 15 22.06 
3.การรับทราบเกี่ยวกบัการหา้มขายยาสูบใหเ้ดก็ต ่ากว่าอาย ุ18 ปี   
 ไม่ทราบ 2 2.94 
 ทราบ 60 88.24 
 ไม่แน่ใจ 6 8.82 
4.คิดว่านโยบายท าใหร้ายไดใ้นร้านลดลง   
 ไม่ลดลง 40 58.82 
 ลดลงเลก็นอ้ย 26 38.24 
 ลดลงมาก 2 2.94 
5.เห็นดว้ยหรือไม่หากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมยาสูบ   
 ไม่เห็นดว้ย 16 23.53 
 เห็นดว้ย 52 76.47 
6.หากมีขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชน จะมีผลกระทบในการจ าหน่ายยาสูบ
ในร้านระดบัใด 

  

 0 1 1.47 
 1 10 14.71 
 2 6 8.82 
 3 11 16.18 
 4 5 7.35 
 5 18 26.47 
 6 7 10.29 
 7 3 4.41 
 8 2 2.94 
 9 5 7.35 
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 จากตาราง 49 พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบการก าหนดให้มีภาพค าเตือน    
บนห่อยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวด า จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 72.06 ในเร่ืองการห้ามแสดงหรือตั้งโชว ์  
ยาสูบ ณ จุดขาย ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบ  จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 ส่วน  
เร่ืองการห้ามขายยาสูบให้เด็กต ่ากว่าอายุ 18 ปี ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ      
88.24 อย่างไรก็ดีแมม้ีนโยบายดังกล่าวผูป้ระกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ท าให้รายได้ของร้านค้า     
ลดลง  จ  านวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.82  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยหากชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันในการ 
ควบคุม   ยาสูบ จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47  ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านคา้ประเมินว่าจะมีระดบัผล   
กระทบในการจ าหน่ายยาสูบของร้านคา้ มากท่ีสุด อยูร่ะดบั 5 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47  
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ตาราง 50  จ  านวนและร้อยละผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ        
 

ข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน (คน) 

(n=68) 

ร้อยละ 

1.ขอ้เสนอแนะในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของครอบครัว   

 ไม่เป็นตวัแบบในการสูบบุหร่ี 35 51.47 
 ไม่ใชเ้ดก็ไปซ้ือบุหร่ีให้ 3 4.41 
 ไม่มีความคิดเห็น 30 44.12 
2.ขอ้เสนอแนะในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชน   
 รณรงคป้์องกนัไม่ใหสู้บบุหร่ีในที่สาธารณะ 22 32.35 
 ร้านคา้ในชุมชนควรปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 4 5.88 
 ทุกฝ่ายในชุมชนร่วมกนัสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ใหสู้บบุหร่ี 5 7.35 
 จดัพื้นท่ีปลอดบุหร่ีในชุมชน 7 10.29 
 ไม่มีความเห็น 30 44.12 
3.ขอ้เสนอแนะในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของหน่วยงานรัฐ   
 รณรงคใ์หห้น่วยงานรัฐเป็นเขตปลอดบุหร่ี 32 47.06 
 ลงโทษผูสู้บบุหร่ีในหน่วยงานรัฐอยา่งจริงจงั 6 8.82 
 ไม่มีความเห็น 30 44.12 
4.ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจ าหน่ายยาสูบ   
 ร้านคา้ไม่จ าหน่ายบุหร่ีใหเ้ดก็และเยาวชนอยา่งจริงจงั 24 35.29 
 ร้านคา้ไม่วางขายบุหร่ีหนา้ร้าน 8 11.76 
 ปิดโรงงานยาสูบ 3 4.41 
 ข้ึนราคาบุหร่ีใหสู้งข้ึน 1 1.47 
 ไม่มีความเห็น 32 47.06 
              รวม 68 100.00 

 
จากตาราง 50 พบว่า ผูป้ระกอบการร้านค้ามีข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดเก่ียวกับการสร้าง

ขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมยาสูบ ดงัน้ี ครอบครัวไม่ควรเป็นตวัแบบในการสูบบุหร่ี จ  านวน     
35 คน คิดเป็นร้อยละ 51.47 ส่วนในระดบัชุมชนควรรณรงค์ป้องกนัไม่ให้สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ จ านวน       
22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 ส าหรับหน่วยงานของรัฐควรรณรงค์ให้หน่วยงานรัฐเป็นเขตปลอดบุหร่ี       
จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06  ในการจ าหน่ายยาสูบผูป้ระกอบการร้านคา้เสนอแนะว่าร้านคา้ทุกร้าน
จะตอ้ง ไม่จ  าหน่ายใหเ้ด็กและเยาวชนต ่ากว่า 18 ปี อยา่งจริงจงั 
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ขอ้สงัเกตส าหรับผูส้มัภาษณ์เก่ียวกบับริบทร้านคา้และการวางจ าหน่ายยาสูบ มีดงัน้ี 
 1. ร้านคา้ในชุมชนส่วนใหญ่มีการวางจ าหน่ายยาเสน้อยา่งชดัเจน  
 2. มีบางร้านจดัวางบุหร่ีในชั้นวางหลงัคนขาย 
 3. การจดัวางบุหร่ีท่ีแบ่งขายวางไวใ้นล้ินชกัโตะ๊ พร้อมหยบิขายทนัที 
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3.2.6 ผลการสังเกตสถานประกอบการ 
 1) ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการ 
 การเก็บขอ้มลูโดยการสงัเกตสถานประกอบการ จ  านวน 326 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 

ตาราง 51 จ านวนและร้อยละเก่ียวกบัท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีสงัเกต 
 

ข้อมูลทีต่ั้งสถานประกอบการ จ านวน (แห่ง) 
(n=326) 

ร้อยละ 
 

1. ท่ีตั้ง 
อ าเภอเมืองเลย 62 19.02 
อ าเภอภูเรือ 25 7.67 

อ าเภอด่านซ้าย 30 9.20 
อ าเภอนาแหว้ 33 10.12 
อ าเภอวงัสะพุง 33 10.12 
อ าเภอภูหลวง 12 3.68 
อ าเภอเอราวณั 15 4.60 
อ าเภอผาขาว 14 4.29 
อ าเภอหนองหิน 20 6.13 
อ าเภอภูกระดึง 23 7.06 
อ าเภอเชียงคาน 35 10.74 
อ าเภอปากชม 12 3.68 
อ าเภอนาดว้ง 4 1.23 
อ าเภอท่าลี ่ 8 2.45 

2.ลกัษณะของสถานที่   
 ร้านอาหาร/ภตัตาคาร 120 36.81 
 ร้านกาแฟ/ร้านขนม/อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 47 14.42 
 ผบัหรือบาร์ 5 1.53 
 ดิสโกแ้ละร้านคาราโอเกะ 45 13.80 
 โรงแรม/เกสตเ์ฮา้ส์/บา้นพกั 28 8.59 
 สปา 14 4.29 
 สถานีขนส่ง/ป้ายรถ/ชุมทางรถไฟ/สนามบิน 8 2.45 
 ตลาดสด/ตลาดนดั 45 13.80 
 อื่นๆ ระบ ุ 14 4.29 
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ตาราง 51 จ  านวนและร้อยละเก่ียวกบัท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีสงัเกต (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ จ านวน (แห่ง) 
(n=326) 

ร้อยละ 
 

3.ระบบปรับอากาศ   
 มีทุกส่วน 47 14.42 
 มีบางส่วน 115 35.28 
 ไม่มี 164 50.31 
4.ส่วนของสถานที่ท่ีไดส้ังเกต   
 หนา้ร้าน/หนา้ส านกังาน/หนา้หน่วยงาน 189 57.98 
 ภายในส านกังาน/ภายในอาคารส านกังาน 137 42.02 

รวม 326 100.00 

 
จากตาราง 51 พบว่า สถานท่ีสังเกต ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการท่ีตั้ งอยู่ในอ าเภอเมืองเลย    

จ  านวน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.02 น้อยท่ีสุดคืออ าเภอนาด้วง จ  านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.23         
ลกัษณะของสถานท่ีส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร/ภตัตาคาร จ  านวน 120 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.81 ส่วนใหญ่        
มีระบบปรับอากาศบางส่วน จ านวน 115 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.28 พ้ืนท่ีสังเกตส่วนใหญ่คือบริเวณหน้า
ส านกังาน/หนา้หน่วยงาน จ านวน 189 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.98  
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 2) การตดิป้ายห้ามสูบและป้ายเขตสูบบุหร่ี 
 ผลการสงัเกตการติดป้ายหา้มสูบและป้ายเขตสูบบุหร่ี ของสถานประกอบการ ดงัน้ี 

 
ตาราง 52 ความถ่ีและร้อยละการติดป้ายหา้มสูบและป้ายเขตสูบบุหร่ี  

 
ข้อมูลการตดิป้ายห้ามสูบ จ านวน (แห่ง) 

(n=326) 
ร้อยละ 

 
1.มีป้ายหา้มสูบบุหร่ีที่เห็นไดจ้ากภายนอก   
 มี 239 73.31 
  มีป้ายภาษาไทย 228 95.40 
  มีป้ายภาษาองักฤษ 11 4.60 
 ไม่มี 87 26.69 
2.มีป้ายหา้มสูบติดที่ประตูหรือทางเขา้   
 มี 221 67.79 
  มีป้ายภาษาไทย 203 91.86 
  มีป้ายภาษาองักฤษ 18 8.14 
 ไม่มี 105 32.21 
3.มีป้ายหา้มสูบติดภายในสถานที่   
 มี 245 75.15 
  มีป้ายภาษาไทย 232 94.69 
  มีป้ายภาษาองักฤษ 13 5.31 
 ไม่มี 81 24.85 
4.ป้ายหา้มสูบมีขอ้ความบทลงโทษ   
 มี 195 59.82 
  มีป้ายภาษาไทย 183 93.85 
  มีป้ายภาษาองักฤษ 12 6.15 
 ไม่มี 131 40.18 
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ตาราง 52  ความถ่ีและร้อยละการติดป้ายหา้มสูบ และป้ายเขตสูบบุหร่ี (ต่อ) 
 

ข้อมูลการตดิป้ายห้ามสูบ จ านวน (แห่ง) 
(n=326) 

ร้อยละ 
 

5.มีป้ายพื้นท่ีเขตสูบบุหร่ี   
 มี 163 50.00 
  มีป้ายภาษาไทย 150 92.00 
  มีป้ายภาษาองักฤษ 13 8.00 
 ไม่มี 163 50.00 

 

 

 จากตาราง 52 พบว่าสถานประกอบการท่ีไปสังเกตส่วนใหญ่มีป้ายห้ามสูบ จ  านวน 239 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 73.31 โดยป้ายหา้มสูบส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย จ  านวน 228 แห่ง อีก 11 แห่ง ใชป้้ายเป็นภาษาองักฤษ  
ประเด็นการติดป้ายหา้มสูบตรงประตูหรือทางเขา้ พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีป้ายห้ามสูบตรงประตู
หรือทางเขา้ จ  านวน 221 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.79  โดยป้ายเป็นภาษาไทย  ประเด็นการติดป้ายห้ามสูบภาย    
ในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีการติดป้ายหา้มสูบภายภายในสถานประกอบการ จ  านวน 245 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 75.15  โดยป้ายห้ามสูบส่วนใหญ่มีขอ้ความบทลงโทษ จ านวน 195 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.82   
นอกจากน้ีพบว่า สถานประกอบการท่ีสังเกตมีป้ายพ้ืนท่ีเขตสูบบุหร่ี จ  านวน 163 แห่ง อีกคร่ึงหน่ึงคือ      
จ  านวน 163 แห่ง ไม่พบว่ามีป้ายพ้ืนท่ีเขตสูบบุหร่ี 
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  3) ส่ิงของท่ีเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี 
  ผลการสงัเกตส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ี มีดงัน้ี 
 

ตาราง 53 ความถ่ีและร้อยละส่ิงของท่ีเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี  
 

ข้อมูลการตดิป้ายห้ามสูบ จ านวน (คน) 
(n=326) 

ร้อยละ 
 

1.มีท่ีเข่ียบุหร่ีตั้งอยูใ่นท่ีหา้มสูบ   
 มี 116 35.58 
 ไม่มี 210 64.42 

 

 จากตาราง 53 พบว่า สถานประกอบการท่ีสงัเกตส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มีท่ีเข่ียบุหร่ีในท่ีหา้มสูบ    
จ  านวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.42 แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบว่ามีสถานประกอบการถึง 116 แห่ง หรือ          
ร้อยละ 35.58 ท่ีมีท่ีเข่ียบุหร่ีตั้งอยูใ่นท่ีหา้มสูบ 
 
  4) สภาพการใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามกฎหมายในขณะท าการสงัเกต 
 

ตาราง 54 ความถ่ีและร้อยละสภาพการใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามกฎหมายในขณะท าการสงัเกต 
 
ข้อมูลการให้ความร่วมมอืปฏบิัตติามกฎหมาย จ านวน (แห่ง) 

(n=326) 
ร้อยละ 

 
1.มีการขายบุหร่ี   
 มี 121 37.12 
 ไม่มี 205 62.88 
2.มีการสูบบุหร่ีในที่หา้มสูบ   
 มี 129 39.57 
 ไม่มี 197 60.43 
3.มีกลิ่นบุหร่ีในท่ีหา้มสูบ   
 มี 138 42.33 
 ไม่มี 188 57.67 
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ตาราง 54 ความถ่ีและร้อยละสภาพการใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามกฎหมายในขณะท าการสงัเกต (ต่อ) 
 

ข้อมูลการให้ความร่วมมอืปฏบิัตติามกฎหมาย จ านวน (แห่ง) 
(n=326) 

ร้อยละ 
 

4.มีกน้บุหร่ีในบริเวณหา้มสูบ   
 มี 140 42.94 
 ไม่มี 186 57.06 
5.มีผูสู้บภายนอกสถานประกอบการ   
 มี 159 48.77 
 ไม่มี 167 51.23 

 
 จากตาราง 54 พบว่า ในขณะท าการสงัเกตสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการขายบุหร่ี จ  านวน  
205 แห่ง คิดเป็นร้อยละ แต่มีการขายบุหร่ีจ  านวน 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.12  ประเด็นการสูบบุหร่ี           
ใน ท่ีหา้มสูบ พบว่าขณะสงัเกตส่วนใหญ่ไม่พบการสูบบุหร่ีในท่ีหา้มสูบ จ  านวน 197 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.43 
การสังเกตกล่ินบุหร่ี พบว่าในขณะสังเกตสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่พบว่ามีกล่ินบุหร่ีในท่ีห้ามสูบ  
จ  านวน 188 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.67 ไม่พบกน้บุหร่ีในบริเวณห้ามสูบจ านวน 186 แห่ง คิดเป็นร้อยละ    
57.06 และไม่พบว่ามีผูสู้บบุหร่ีภายนอกสถานประกอบการ จ  านวน 167 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.23 
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 5) ป้าย/ส่ือโครงการรณรงคแ์ละการโฆษณาบุหร่ี 
 ผลการสงัเกตการมีป้าย/ส่ือโครงการรณรงคแ์ละการโฆษณาบุหร่ี มีดงัน้ี 
 

ตาราง 55 ความถ่ีและร้อยละป้าย/ส่ือโครงการรณรงคแ์ละการโฆษณาบุหร่ี 
 
ข้อมูลการให้ความร่วมมอืปฏบิัตติามกฎหมาย จ านวน (แห่ง) 

(n=326) 
ร้อยละ 

 
1.มีป้ายรณรงคเ์กี่ยวกบัการงดสูบบุหร่ี   
 มี 142 43.56 
 ไม่มี 184 56.44 
2.มีโลโกห้รือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงยีห่อ้บุหร่ี   
 มี 108 33.13 
 ไม่มี 218 66.87 
3.มีการโฆษณาบุหร่ี   
 มี 98 30.06 
 ไม่มี 228 69.94 
   

จากตาราง 55 พบว่า สถานประกอบการท่ีสังเกต ส่วนใหญ่ไม่มีป้ายรณรงค์/ส่ือโครงการรณรงค์
เก่ียวกบัการงดสูบบุหร่ี จ  านวน 184 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.44  ส่วนประเด็นการมีโลโกห้รือส่ิงท่ีบ่งบอก       
ถึงยี่ห้อบุหร่ีส่วนใหญ่พบว่าไม่มี จ  านวน 218 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.87 และยงัพบว่าส่วนใหญ่ไม่มี             
การโฆษณาบุหร่ี จ  านวน 228 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.94 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการประเมิน อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัได้ด  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป ผูป้ระกอบการโรงแรม/ท่ีพกั นักท่องเท่ียว 
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร สถานท่ีราชการ ผูป้ระกอบการร้านค้า และคลินิกอดบุหร่ี ตามล าดับโดยมี
วตัถุประสงคก์ารวิจยั 2 ประการคือ 1) เพื่อประเมินสถานการณ์ตน้ทุนเดิมท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบจงัหวดั
เลย และ    2) เพื่อประเมินความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนักของผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสองและ
นโยบายสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี ผูว้ิจยัสรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
4.1 สรุปผลการประเมนิ 
 การประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง สรุปผลการประเมินตามวตัถุประสงค์
การวจิยั ดงัน้ี 
 4.1 ผลการประเมินตน้ทุนเดิมท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย พบว่า  

4.1.1 กลุ่ม/องคก์ร/หน่วยงาน/บุคคลท่ีท างานเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบในจงัหวดัเลย 
 ประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆ 3 ภาคส่วน คือ 1) ภาคราชการจากหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษา เช่น 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย คลินิกอดบุหร่ี เครือข่ายครูรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 – 3 โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบั
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19  วิทยาลยัในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ศูนยเ์วชศึกษาป้องกนั มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เป็นตน้ 2) ภาคองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล   และ 3) ภาคประชาสงัคม เช่น ส านักข่าวเด็กและเยาวชน คณะท างานสมชัชา
สุขภาพจงัหวดัเลย เป็นตน้  

4.1.2 กลไกหรือโครงสร้างการด าเนินงานเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบในจงัหวดัเลย แบ่งเป็น     
2 ระดบั คือ 1) ระดบัจงัหวดั มีค  าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมระดบัจงัหวดั โดยมีผูว้่าราชการเป็น
ประธานคณะกรรมการ 2) ระดบัหน่วยงาน/กลุ่ม/องค์การ มีหัวหน้าหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน
คณะท างาน 

4.1.3 กระบวนการท างาน การท างานของคณะท างานระดบัจงัหวดัและระดบัหน่วยงานใช ้
กระบวนการท างานตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) คือ การวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบติั (Doing)  
การตรวจสอบ(Checking) และการแกไ้ขปรับปรุง (Action) 

4.1.4 ขอ้เสนอแนะต่อการขบัเคล่ือนการด าเนินงานจงัหวดัปลอดบุหร่ี  
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1)  ควรผลกัดนันโยบายจงัหวดัปลอดบุหร่ีเป็น “วาระจงัหวดั” 
2) ควรจดัท าแผนบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายในการเป็นกลไกร่วมกนัขบัเคล่ือน 
3) มอบรางวลับุคคลตน้แบบไม่สูบบุหร่ีใหก้บัหน่วยงานทุกสงักดัและทุกระดบั 
4) ควรแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆท่ีท างานเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบเป็นเจา้พนกังาน 

ตามกฎหมาย 
5) ควรประชาสมัพนัธแ์ละประชุมช้ีแจงนโยบายการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 
6) ควรบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูก้ระท าความผดิอยา่งเขม้งวดและจริงจงั 

 4.2 ผลประเมินความคิดเห็น ทัศนคติ ความตระหนักของผูเ้ก่ียวข้องในเร่ืองควนับุหร่ีมือสองและ
นโยบายสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี จากกลุ่มตวัอยา่งผูท้  างานในคลินิกอดบุหร่ี ประชาชนทัว่ไป นกัท่องเท่ียว
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ระกอบการโรงแรม หน่วยงานราชการ และผูป้ระกอบการร้านค้า มีผลการ
ประเมิน ดงัน้ี 
  4.2.1 ความคิดเห็นของผูท้  างานในคลินิกอดบุหร่ี ในแต่ละประเด็น มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
   4.2.1.1 ดา้นบริบทองคก์ร  

1) นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบว่าทุกโรงพยาบาลมีนโยบายทุก 
ขอ้เหมือนกนั คือ ประกาศใหโ้รงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหร่ี ประกาศหา้มขายบุหร่ีในเขตโรงพยาบาล ส่งเสริม
ใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลเลิกสูบบุหร่ี ส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี และมีบริการ
ช่วยเลิกบุหร่ี 

2) การมอบหมายผูรั้บผดิชอบด าเนินงานและการมีแผนปฏิบติังาน พบว่า 
 คลินิกอดบุหร่ีทุกแห่งมีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบด าเนินงาน และมีแผนปฏิบติังานเพื่อก  ากบัการด าเนินงาน 
    3) แผนกงานท่ีรับผิดชอบ พบว่า คลินิกอดบุหร่ี จ านวน 2 แห่งให้งานเวช
ปฏิบติัครอบครัวและชุมชน อีก 2 แห่งใหง้านคลินิกอดบุหร่ี งานบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด เป็นแผนกงานท่ีรับผดิชอบ 
    4) วนัและเวลาในการเปิดให้บริการ พบว่า ทุกแห่งเปิดให้บริการในวนั
ราชการ คือวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ และหยดุใหบ้ริการในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์โดยเวลาท าการ มีคลินิกอดบุหร่ี
จ  านวน 2 แห่ง เปิดใหบ้ริการ เวลา 08.00 – 12.00 น. อีก 2 แห่งเปิดใหบ้ริการช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.  
    5) การมีป้ายบอก “คลินิกอดบุหร่ี” ท่ีขนาดป้ายและต าแหน่งป้ายอย่าง
เหมาะสม พบว่า มีคลินิกอดบุหร่ี จ  านวน 3 แห่งท่ีมีป้ายบอกท่ีมีขนาดและต าแหน่งป้ายอย่างเหมาะสม อีก        
1 แห่งไม่ม ี
    6) การมีห้องหรือสถานท่ีจดัเป็นคลินิกอดบุหร่ีอย่างเป็นสัดส่วน พบว่า มี
คลินิกอดบุหร่ีจ  านวน 3 แห่งท่ีมีหอ้งหรือสถานท่ีจดัเป็นคลินิกอดบุหร่ี อีก 1 แห่งไม่มี 
    7) วสัดุอุปกรณ์ พบว่าคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่ง มีเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก วดั
ส่วนสูง เคร่ืองวดัความดนั เคร่ืองตรวจสภาพปอดและเคร่ืองวดัระดบัคาร์บอนมอนน็อกไซด์ (Co)  
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    8) ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการ พบว่าคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่ง ไม่คิด
ค่าบริการ 
    9) แหล่งท่ีมาของผูรั้บบริการ พบว่า ผูท่ี้มาขอรับบริการจากคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 
4 แห่ง เป็นผูม้ารับบริการสุขภาพทัว่ไปท่ีตึกผูป่้วยนอก ผูป่้วยในและผูม้าขอรับบริการโดยตรงท่ีคลินิกอดบุหร่ี 
    10) ทีมสุขภาพด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี พบว่า มากท่ีสุดคือพยาบาล 
รองลงมาคือ แพทย ์และ เภสชักร 
    11) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ พบว่า คลินิกอดบุหร่ีจ  านวน 3 แห่งไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณจากโรงพยาบาล อีก 1 แห่งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน 
    12) การประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูข่าวสารการบริการคลินิกอดบุหร่ี พบว่า ส่ือ
ท่ีคลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่งใชเ้หมือนกนัคือแผน่พบั โทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต 
    13) เ น้ือหาการประชาสัมพันธ์ พบว่า เ น้ือหาท่ีคลินิกทั้ ง  4 แห่ง
ประชาสมัพนัธเ์หมือนกนั คือ ความรู้เก่ียวกบัโทษภยัของบุหร่ี วิธีการเลิกสูบบุหร่ีดว้ยตนเอง และเวลาการให้
เปิดบริการของคลินิกอดบุหร่ี 

4.2.1.2 ดา้นการบริการเลิกบุหร่ีนอกคลินิกอดบุหร่ี มีประเด็นท่ีคน้พบดงัน้ี 
    1) การถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเมื่อผูรั้บบริการสุขภาพมาขอรับ
บริการท่ีโรงพยาบาล พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 3 ท่านท่ีตอบว่ามีการถามบางราย มีเพียง 1 ท่านท่ีตอบว่า
ถามทุกราย 
    2) การบนัทึกหลงัการถาม พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 2 ท่านท่ีบนัทึกใน
เวชระเบียน นอกนั้นบนัทึกในใบสญัญาณชีพและคอมพิวเตอร์ 
    3) ผูท่ี้บทบาทในการถาม พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่านซ่ึงมีต  าแหน่ง
พยาบาลเป็นผูถ้าม 
    4) การใหค้  าแนะน าใหเ้ลิกบุหร่ีหลงัการซกัถามประวติั พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์
จ านวน 2 ท่านท่ีตอบว่ามีการแนะน าบางราย และอีก 2 ท่านตอบว่ามีการแนะน าทุกราย 
    5) เร่ืองท่ีแนะน าให้ผูรั้บบริการ พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2 ท่านแนะน าให้เลิก
บุหร่ีดว้ยตนเอง นอกนั้นแนะน าแหล่งบริการช่วยเลิกบุหร่ี และแจกเอกสารเก่ียวกบัอนัตรายของบุหร่ีและ
วิธีการเลิกบุหร่ี  

4.2.1.3 ดา้นการบริการเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ี มีประเดน็ท่ีคน้พบดงัน้ี 
    1) ผูท่ี้บทบาทในการให้ค  าแนะน า เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเลิกบุหร่ี พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้ง 4 ท่านซ่ึงเป็นพยาบาลเป็นผูใ้หค้  าแนะน ามากท่ีสุด รองลงมาคือแพทย ์
    2) วิธีการท่ีใชใ้นการแนะน าเพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงในในการเลิก
บุหร่ี พบว่าวิธีการท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้ง 4 ท่านใชเ้หมือนกนัคือใหค้  าแนะน าเพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ดว้ยตวัเองและวิธีการใหแ้ผน่พบัความรู้เร่ืองโทษของบุหร่ี 
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    3) การถามถึงความพร้อมหรือความต้องการท่ีจะเลิกบุหร่ีภายหลงัการให้
แนะน า พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 3 ท่านท่ีถามถึงความพร้อมหรือความตอ้งการท่ีจะเลิกบุหร่ี ส่วนบุคลากร
อ่ืนท่ีถามคือแพทย ์
    4) กรณีผูรั้บบริการยงัไม่พร้อมหรือยงัไม่ตอ้งการท่ีจะเลิกบุหร่ี ผูใ้ห้บริการมี
การใหค้  าแนะน า การโนม้นา้วและเสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกบุหร่ีอีกหรือไม่ พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่าน
ตอบว่ามี โดยใหค้  าแนะน า เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัเอง โดยผูท่ี้ท าหน้าท่ีน้ีคือผูใ้ห้สัมภาษณ์
ซ่ึงเป็นพยาบาล 
    5) กรณีท่ีทราบแลว้ว่า ผูรั้บบริการมีความต้องการหรือพร้อมท่ีจะเลิกสูบ
บุหร่ี ก่อนให้การช่วยเหลือหรือจดักิจกรรมให้ตามขั้นตอนการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีหรือคดักรองการติดบุหร่ีของผูรั้บบริการ พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 3 ท่านมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีหรือคดักรองการติดบุหร่ีทุกราย อีก 1 ท่าน มีวิเคราะห์หรือคดักรองบางราย 
    6) การจดัรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยให้เลิกสูบบุหร่ีแก่ผูรั้บบริการใน
คลินิก รูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยให้เลิกสูบบุหร่ีก  าหนดโดยใชเ้กณฑ์ใด พบว่ารูปแบบท่ีใชก้นัทุกแห่ง
ได้แก่รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีข้ึนอยู่ก ับพฤติกรรมการติดบุหร่ีทั้ งทางร่างกายและจิตใจ รองลงมาคือ
ผูรั้บบริการทุกรายสามารถเลือกไดด้ว้ยตนเอง ส่วนรูปแบบท่ีไม่ใชคื้อรูปแบบท่ีข้ึนอยู่กบัความสามารถในการ
จ่ายค่าบริการ  
    7) เวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการตั้งแต่ขอรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีจนกระทัง่
เสร็จส้ินกิจกรรมใชเ้วลาประมาณเท่าใด พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ 2 ท่านใชเ้วลานอ้ยกว่า 30 นาที อีก 2 ท่านใชเ้วลา
ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
    8) วิธีการช่วยใหเ้ลิกบุหร่ี พบว่า คลินิกอดบุหร่ีทั้ง 4 แห่งใชม้ากท่ีสุดคือการ
ใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลและการใหค้  าปรึกษาครอบครัว รองลงมาคือการให้ค  าปรึกษารายกลุ่มและการให้
น ้ ายาอดบุหร่ี 
    9) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจากผูรั้บบริการแต่ละราย พบว่า 
ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 2 ท่านตอบว่ามีทุกราย ดว้ยวิธีทางทางตรงโดยมีการนดัพบท่ีคลินิกอดบุหร่ี ผูท่ี้ท าหน้าท่ี
ติดตามประเมินผลคือผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงมีสถานภาพเป็นพยาบาล 
    10) ระยะเวลาของแผนปฏิบติัการ พบว่าผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 3 ท่านตอบว่า
มีระยะเวลามากกว่า6 เดือน ถึงไม่เกิน 1 ปี 
    11) จ านวนคร้ังในการติดตามประเมินผล พบว่า มีการติดตามตั้งแต่ 4 คร้ัง
ข้ึนไป 
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4.2.1.4 ดา้นผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี มีประเด็นท่ีคน้พบดงัน้ี 
    1) มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของผูรั้บบริการ
ในคลินิกอดบุหร่ี พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ 2 ท่านตอบว่ามี โดยการประเมินจ านวนผูเ้ขา้รับบริการในคลินิก เฉล่ีย
ต่อเดือน อีก 2 ท่านตอบว่า มี โดยการประเมินร้อยละของผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีไดส้ าเร็จ 
    2) การเก็บขอ้มูลของผูรั้บบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละราย เช่น ประวติั
เก่ียวกบัการติดบุหร่ี ประวติัเก่ียวกบัการรักษา หรือ การรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละคร้ัง มีการบนัทึก
หรือไม่ พบว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 3 ท่านตอบว่ามีทุกราย โดยเก็บขอ้มูลไวใ้นเวชระเบียนแยกเฉพาะคลินิก
อดบุหร่ี 

4.2.15 ดา้นการพฒันาคลินิกอดบุหร่ีในอนาคต มีประเด็นท่ีคน้พบดงัน้ี 
    1) การมีแผนงานส าหรับคลินิกอดบุหร่ีในอนาคต พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์
จ านวน 2 ท่านตอบว่ามีโดยการสร้างเครือข่ายคลินิกอดบุหร่ี 
    2) ข้อเสนอแนะในการพฒันาคลินิกอดบุหร่ี คือ ควรให้การสนับสนุน
นิโคตินทดแทนหรือสมุนไพร 

4.2.2 ความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไป  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.39) อาย ุ21 – 30 ปี  

(ร้อยละ 36.79) การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 21.96)  อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 26.96) รายไดเ้ฉล่ียไม่
เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 36.61)  โดยมีวตัถุประสงคม์าสถานท่ีสมัภาษณ์เพื่อการท างาน (ร้อยละ 53.21)  และมี
ภูมิล  าเนาในเขตอ าเภอเมืองเลย (ร้อยละ 19.64)  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

4.2.2.1 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) สถานท่ีท่ีประชาชนจงัหวดัเลยมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ีหา้ม 

สูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงพยาบาล จ  านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือ 
โรงเรียน/สถานศึกษา จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 นอ้ยท่ีสุดคือตลาด จ  านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.2  

2) สถานท่ีท่ีประชาชนมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
เฉพาะบางพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงแรมและเกสต์เฮา้ส์ จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  รองลงมา คือ 
ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ จ  านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4  น้อยท่ีสุดคือสถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และ
สถานีรถไฟ จ านวน 141 คิดเป็นร้อยละ 25.2 โดยประชาชนรับรู้คลาดเคล่ือนว่าสถานท่ีเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีห้าม
สูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี จ  านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 คิดว่าไม่ใช่ อีกจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.4 และไม่แน่ใจ จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ดงันั้น สถานท่ีท่ีควรรณรงค์มากท่ีสุดคือ สถานีขนส่ง 
ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ 
   4.2.2.2 ดา้นการพบเห็น การไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีต่างๆ ช่วง 1 เดือนท่ี
ผา่นมา มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 
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   สถานท่ีท่ีประชาชนจงัหวดัเลยไดไ้ปในช่วงเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมามากท่ีสุด 
คือ ตลาดสด จ  านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ในจ านวนน้ีไดเ้ห็นคนสูบบุหร่ีจ  านวน 304 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.29 และตอบว่าไดรั้บบุหร่ีมือสอง จ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 26.96  สถานท่ีท่ีไปมากในล าดับ
รองลงมาคือ บริเวณภายนอกอาคารศาสนสถาน จ านวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 73.93 ในจ านวนน้ีตอบว่าได้
เห็นคนสูบบุหร่ี จ  านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 46.79 และตอบว่าไดรั้บบุหร่ีมือสอง จ  านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.39 ส่วนสถานท่ีท่ีประชาชนจงัหวดัเลยไปน้อยท่ีสุดคือ โรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ  านวน 197 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.18 ในจ านวนน้ีตอบว่าไดเ้ห็นคนสูบบุหร่ี จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14 และตอบว่า
ไดรั้บบุหร่ีมือสอง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11  
   4.2.2.3 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 

ความถ่ีสูงสุดคือเห็นว่าการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด จ  านวน  459 
 คน คิดเป็นร้อยละ 81.96  รองลงมาคือ ถุงลมโป่งพอง จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71  นอ้ยท่ีสุดคือ สตรี
ท่ีไดรั้บควนับุหร่ีขณะตั้งครรภมี์โอกาสแทง้ได ้จ  านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 45.36 
   4.2.2.4 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อใหป้ลอดภยัจากควนับุหร่ี  

ความถ่ีการเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ คิดว่าควนับุหร่ีจากการสูบบุหร่ีของคนอ่ืน 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตนเอง  จ  านวน 497 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75 รองลงมา คือ คิดว่าควรจดัพ้ืนท่ีเขต
สูบบุหร่ีในทุกสถานท่ีท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย จ  านวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 ส่วนประเด็นท่ีมี
ความถ่ีนอ้ยท่ีสุด คือคิดว่าในปัจจุบนัผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอย่างเคร่งครัด 
จ  านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  
   4.2.2.5 ดา้นการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ 

สถานท่ีท่ีมีความถ่ีการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ ท่ีสาธารณะ 
 จ  านวน 470 คน คิดเป็นร้อยละ 83.93 รองลงมาคือ โรงแรม บา้นพกั เกสตเ์ฮา้ส์ สถานพยาบาล สถานท่ีราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ จ  านวน 464 คน คิดเป็นร้อยละ 82.86 ส่วนสถานท่ีท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ บาร์ ผบั และคารา
โอเกะ จ  านวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 77.68 
   4.2.2.6 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมรณรงคก์ารสูบบุหร่ี  

ความถ่ีมากท่ีสุด  คือ ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาเคยไดย้นิเก่ียวกบักิจกรรมรณรงค์ 
งดสูบบุหร่ี ในระดบัเคยบา้ง จ  านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 67.68 รองลงมา คือ เคยไดเ้ห็นเก่ียวกบักิจกรรม
รณรงคง์ดสูบบุหร่ี ในระดบัเคยบา้ง จ  านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 59.82 ส่วนความถ่ีท่ีน้อยท่ีสุด คือ เคยเขา้
ร่วมกิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหร่ี ในระดบัเคยเป็นประจ า จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11 
   4.2.2.7 ดา้นพฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 

   1) ประชาชนจงัหวดัเลยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี จ  านวน 
378 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 6 เดือน จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 เคยสูบ
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แต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 ส่วนท่ียงัสูบอยู ่จ  านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.07 

2) จ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัมากท่ีสุดคือ 10 มวน จ านวน 30 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 25.42 รองลงมาคือ 5 มวน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41 
    3) การมีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี 
จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31 รองลงมา คือ ในอนาคตแต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหน้า จ  านวน 32 คน   
คิดเป็นร้อยละ 27.12  นอ้ยท่ีสุด คือภายใน 6 เดือนขา้งหนา้ จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 
    4) การสงัเกตป้ายหา้มสูบบุหร่ีก่อนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ส่วนใหญ่ตอบว่า 
สงัเกตทุกคร้ัง จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 44.07 รองลงมาคือไม่คอยไดส้งัเกต จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.81 นอ้ยท่ีสุดคือไม่เคยสงัเกต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 

5) เมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่สูบบุหร่ี 
แน่นอน จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69 รองลงมาคือ ไม่สูบหากไม่จ  าเป็นจริงๆ จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.36 นอ้ยท่ีสุดคือ สูบบุหร่ี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95 
    6) นโยบายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในท่ีท างาน ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่ทราบ 
จ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.05 รองลงมา คือ อนุญาตให้สูบบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี จ  านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 นอ้ยท่ีสุด คือ อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดทุ้กสถานท่ี  จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 
    7) การสูบบุหร่ีในอาคารท่ีท างานในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ตอบว่า
สูบ จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56 ส่วนท่ีตอบว่าไม่สูบมีจ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 36.44 
    8) การสูบบุหร่ีในบา้น ส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะ
บางพ้ืนท่ี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53 รองลงมาคือ ไม่มีกฎขอ้ห้ามใดๆ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.75 นอ้ยท่ีสุดคือ ไม่สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย จ  านวน 28 คน คิดเป็นจ านวน 23.73  

9) ประชาชนท่ียงัสูบบุหร่ีอยูส่่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในประเด็นท่ีว่า 
 สงัคมมีความต่ืนตวัเร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีมากข้ึน จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 55.93 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด
คือ ในประเด็นท่ีว่า ส่ือต่างๆ (ภาพยนตร์ ละครฯลฯ) สนบัสนุนการสูบบุหร่ี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.27   

4.2.3 ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว  
   กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.34  มีอายอุยูร่ะหว่าง 21 – 30 ปี จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62  การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23 มีอาชีพหรือสถานะเป็นนกัเรียน/นักศึกษา จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา มีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.54 โดย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาเท่ียวในเขตอ าเภอเมืองเลยและเชียงคาน  ซ่ึงมีจ  านวนตวัอย่างอ  าเภอละ 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.82  มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
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   4.2.3.1 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับรู้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ี 

บางแห่ง โดยมีความถ่ีของการตอบว่ามีจ  านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 92.95 ส่วนกลุ่มท่ีตอบว่าไม่มี จ  านวน  
21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.05 

 4.2.3.2 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีต่างๆ  
 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่สนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีในสถานพยาบาลทุก 

ประเภท จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมา คือการห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ส่วนท่ีสนับสนุน
นอ้ยท่ีสุดคือการหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง 
   4.2.3.3 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
   พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเลยมีการรับรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบ
บุหร่ี โดยความถ่ีสูงสุดคือเห็นว่าการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด จ านวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 83.89  
รองลงมาคือ ถุงลมโป่งพอง จ  านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 82.21  น้อยท่ีสุดคือ สตรีท่ีไดรั้บควนับุหร่ีขณะ
ตั้งครรภมี์โอกาสแทง้ได ้จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 
   4.2.3.4 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อใหป้ลอดภยัจากควนับุหร่ี 
   พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเลยมีการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองเพื่อให้
ปลอดภยัจากควนับุหร่ี โดยมีประเด็นท่ีมีความถ่ีการเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ คิดว่าควนับุหร่ีจากการสูบบุหร่ีของ
คนอ่ืนเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตนเอง  จ  านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 82.89 รองลงมา คือ คิดว่าร้านอาหาร
ปลอดบุหร่ีเท่านั้นท่ีเหมาะส าหรับการพาคนท่ีท่านรักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร จ  านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.85 ส่วนประเด็นท่ีมีความถ่ีเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือคิดว่าในปัจจุบนัผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายห้าม
สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด จ  านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09 
   4.2.3.5 ดา้นพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

1) นกัท่องเท่ียวจงัหวดัเลยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี 
 จ  านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 รองลงมายงัสูบอยู ่จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 เคยสูบแต่เลิกได้
แลว้มากกว่า 6 เดือน จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38 นอ้ยท่ีสุดคือ เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
6 เดือน จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03 

2) จ านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัมากท่ีสุดคือ 20 มวน จ านวน 16 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 30.19 รองลงมาคือ 10 มวน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98 
    3) การมีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี 
จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 41.51 รองลงมา คือ ในอนาคตแต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ จ  านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.42 นอ้ยท่ีสุด คือภายในเดือนน้ี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 
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    4) การสงัเกตป้ายหา้มสูบบุหร่ีก่อนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ส่วนใหญ่ตอบว่า 
สงัเกตทุกคร้ัง จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 รองลงมาคือไม่คอยไดส้งัเกต จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.75 นอ้ยท่ีสุดคือไม่เคยสงัเกต จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 

5) เมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่สูบบุหร่ี 
แน่นอน จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72 รองลงมาคือ ไม่สูบหากไม่จ  าเป็นจริงๆ จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.19 นอ้ยท่ีสุดคือ สูบบุหร่ี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09 
    6) นโยบายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในท่ีท างาน ส่วนใหญ่ตอบว่า อนุญาตใหสู้บ
บุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17 รองลงมา คือ ไม่ทราบ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.53 นอ้ยท่ีสุด คือ ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาการทุกพ้ืนท่ี  จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 
    7) การสูบบุหร่ีในอาคารท่ีท างานในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่ตอบว่า
สูบ จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 ส่วนท่ีตอบว่าไม่สูบมีจ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 
    8) การสูบบุหร่ีในบา้น ส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะ
บางพ้ืนท่ี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28 รองลงมาคือ ไม่มีกฎขอ้ห้ามใดๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.96 นอ้ยท่ีสุดคือ ไม่สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย จ  านวน 11 คน คิดเป็นจ านวน 20.75 
    9) นกัท่องเท่ียวท่ียงัสูบบุหร่ีอยู ่ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในประเด็นท่ีว่า 
การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติท่ีคนในสงัคมยอมรับ จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 เห็นดว้ยน้อยท่ีสุดคือ ส่ือ
ต่างๆ (ภาพยนตร์ ละครฯลฯ) สนบัสนุนการสูบบุหร่ี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42    

  4.2.4 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหาร 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารท่ีตั้งอยูใ่นอ  าเภอ 

เมืองเลย จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91 รองลงมาอ าเภอเชียงคาน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15 
น้อยท่ีสุดคือ อ  าเภอนาด้วงและท่าล่ี อ  าเภอละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็น
ร้านอาหารประเภทของร้านอาหารจานด่วน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 59.81 และเป็นร้านอาหารท่ีไม่มี
ระบบปรับอากาศ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 64.49  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.21  มีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05 และส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20  
มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

  4.2.4.1 ดา้นการรับรู้ของผูป้ระกอบการร้านอาหารจงัหวดัเลยเก่ียวกบักฎหมายปลอด 
บุหร่ี มีประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารจงัหวดัเลยมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่า 
เป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงเรียน/สถานศึกษา จ  านวน 168 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 78.50 รองลงมาคือ โรงพยาบาล จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 น้อยท่ีสุดคือภายนอกอาคาร 
ศาสนสถาน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 41.59  
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2) สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการร้านอาหารมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ี 
ห้ามสูบบุหร่ีเฉพาะบางพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64  
รองลงมา คือ ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78  น้อยท่ีสุดคือสถานีขนส่ง ป้ายรถ 
สนามบิน และสถานีรถไฟ จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 25.70 โดยผูป้ระกอบการร้านอาหารรับรู้คลาดเคล่ือนว่า
สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 คิดว่าไม่ใช่ 
อีกจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 และไม่แน่ใจ จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.96 ดงันั้นสถานท่ีท่ีควร
รณรงคม์ากท่ีสุดคือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ 
   4.2.4.2 ดา้นสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ 

1) ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบว่าสถานประกอบการมี 
ส่วนรับประทานอาหาร จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66  จ านวนท่ีนั่ง/จ  านวนคนท่ีรับได ้น้อยท่ีสุดคือ     
2 คน จ  านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.87  มากท่ีสุดคือ 300 คน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.47 ส่วนใหญ่
ตอบว่ามีท่ีนัง่จ  านวน 20 ท่ีนัง่ จ  านวน  45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.03 
    2) การเป็นสถานประกอบการท่ีปลอดบุหร่ี 100% ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เป็น
จ านวน 156 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.90 ส่วนท่ีตอบว่าเป็นจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10  สถาน
ประกอบการท่ีตอบว่าเป็นท่ีปลอดบุหร่ี 100% ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นมาแลว้ 2 ปี จ  านวน  17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
29.31  ภายหลงัประกาศเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่าท าใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน จ  านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.72 
    3) ส าหรับสถานประกอบการร้านอาหารท่ีไม่เป็นสถานประกอบการปลอด
บุหร่ี 100%  ส่วนใหญ่ตอบว่าอนุญาตเฉพาะส่วนท่ีจดัเป็นเขตสูบบุหร่ี จ  านวน 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.36 
นอกจากน้ีพบว่าในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมามีลกูคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมือสอง โดยความถ่ีสูงสุดตอบว่ามกีาร
บ่นบา้งเป็นคร้ังคราว จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  ส่วนการบ่นเร่ืองการหา้มสูบบุหร่ี/นโยบายหา้มสูบ
บุหร่ีในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีเลย จ  านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 89.72   
    4) ความคิดเห็นท่ีว่าใน 12 เดือนขา้งหน้า โอกาสท่ีสถานประกอบการจะ
ปลอดบุหร่ี 100%  ส่วนใหญ่ตอบว่า ค่อนขา้งมีโอกาส จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38  ส่วนความคิดเห็น
ต่อนโยบายห้ามสูบบุหร่ีในร้านอาหาร บาร์ ผบั คาราโอเกะทั้งหมดในจงัหวดัเลย ส่วนใหญ่ตอบว่า เฉยๆ 
จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 44.39  

4.2.4.3 ดา้นสาเหตุหลกัท่ีท าใหส้ถานประกอบการประกาศเป็นสถานท่ีปลอดบุหร่ี 
    1) ตอ้งการใหล้กูคา้ไดรั้บอากาศท่ีบริสุทธ์ิเม่ือเขา้มาใชบ้ริการ (22 คน) 
    2) ความสะอาดของร้านและความน่าเขา้มาใชบ้ริการ ( 8 คน) 
    3) อยากเห็นคนเลิกบุหร่ี (6 คน) 
    4) ลกูคา้ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี  (3 คน) 
    5) เหมน็ควนับุหร่ี (2 คน) 
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    6) ความปลอดภยัดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภค (1 คน)  
4.2.4.4 ดา้นการตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามนโยบายปลอด 

บุหร่ีตามกฎหมาย 
    1)  การติดป้ายรณรงคจ์งัหวดัปลอดบุหร่ี/ป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณ       
( 64 คน) 
    2)  กระตุน้ใหห้น่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายปฏิบติังานอยา่ง
เคร่งครัด (12 คน) 
    3) ตรากฎหมายท่ีสามารถปฏิบติัไดง่้ายและ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย       
( 8 คน) 
    4) จดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้นส่ิงเสพติดอยา่งต่อเน่ือง (4 คน) 

4.2.4.5 ดา้นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
    1) ตอ้งการใหผู้ม้าใชบ้ริการในร้านมีสุขภาพดี ( 49 คน) 
    2) อยากใหมี้อากาศบริสุทธ์ิ ปราศจากควนับุหร่ี ( 12 คน) 
    3) อยากเห็นคนไทยไม่สูบบุหร่ี ( 9 คน) 
    4) บุหร่ีเป็นตน้เหตุของโรคต่างๆ ( 8 คน)    

4.2.4.6 ดา้นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
    1) ลกูคา้ร้านคาราโอเกะถา้หา้มสูบบุหร่ีจะไม่มาใชบ้ริการอีก ( 1 คน) 
 
  4.2.5 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการโรงแรม 

  ผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการท่ีตั้งอยู่
ในอ  าเภอภูเรือ ด่านซา้ย นาแหว้ วงัสะพุง ภูหลวง เอราวณั ผาขาว หนองหิน ภูกระดึงและเชียงคาน โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่งแห่งละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 นอ้ยท่ีสุดคือ อ  าเภอปากชมและนาดว้ง อ  าเภอละ 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.72 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 37.07 
และเป็นสถานประกอบการท่ีมีระบบปรับอากาศบางส่วน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 54.01 กลุ่มตวัอย่าง
เป็นเพศชายและหญิง จ  านวน กลุ่มละ 58 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของแต่ละกลุ่ม ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 41 – 50 ปี จ  านวน 38 คน     คิดเป็นร้อยละ 32.76 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี 
จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 61.21 มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

  4.2.5.1 ดา้นการรับรู้ของผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดัเลยเก่ียวกบักฎหมายปลอด 
บุหร่ี มีประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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1) สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมจงัหวดัเลยมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็น 
สถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงเรียน/สถานศึกษา จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.59 รองลงมาคือ โรงพยาบาล จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 76.72 นอ้ยท่ีสุดคือตลาด จ  านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.79  

2) สถานท่ีท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ี 
หา้มสูบบุหร่ีเฉพาะบางพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  รองลงมา 
คือ โรงแรมและเกสต์เฮา้ส์ จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21  น้อยท่ีสุดคือสถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน 
และสถานีรถไฟ จ านวน 39 คิดเป็นร้อยละ 33.62 โดยผูป้ระกอบการโรงแรมรับรู้คลาดเคล่ือนว่าสถานท่ีเหล่าน้ี
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.79 คิดว่าไม่ใช่ อีกจ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.48 และไม่แน่ใจ จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 ดงันั้นสถานท่ีท่ีควรรณรงคม์ากท่ีสุด
คือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ 

  4.2.5.2 ดา้นสถานการณ์การหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการโรงแรม 
1) การเป็นสถานประกอบการท่ีปลอดบุหร่ี 100% ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เป็น 

จ านวน 73 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.93 ส่วนท่ีตอบว่าเป็นจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 37.07  สถานประกอบการ
ท่ีตอบว่าเป็นท่ีปลอดบุหร่ี 100% ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นมาแลว้ 2 ปี จ  านวน  16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.21  
ภายหลงัประกาศเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี ส่วนใหญ่ตอบว่าท าให้รายไดเ้พ่ิมข้ึน จ  านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.51 
    2) ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมามีลกูคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมือสอง โดย
ความถ่ีสูงสุดตอบว่ามีการบ่นบา้งเป็นคร้ังคราว จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 57.53  ส่วนการบ่นเร่ืองการหา้ม
สูบบุหร่ี/นโยบายหา้มสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีเลย จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.48   

   3) ความคิดเห็นท่ีว่าใน 12 เดือนขา้งหน้า โอกาสท่ีสถานประกอบการจะ
ปลอดบุหร่ี 100%  ส่วนใหญ่ตอบว่า ค่อนขา้งมีโอกาส จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34 
   4.2.5.3 ดา้นการอนุญาตใหสู้บบุหร่ีภายในตวัอาคารของสถานประกอบการ 
   พบว่า ผูป้ระกอบการโรงแรมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุญาตใหสู้บบุหร่ีภายในตวั
อาคารของสถานประกอบการ โดยสถานท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมอนุญาตให้สูบบุหร่ีทุกพ้ืนท่ี ความถ่ีท่ีมาก
ท่ีสุดคือหอ้งพกั จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88 รองลงมาคือ ชั้นลอย จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55 
นอ้ยท่ีสุดคือ บริเวณโถงกลาง ลอ้บบ้ี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11 

4.2.5.4 ดา้นสาเหตุหลกัท่ีท าใหส้ถานประกอบการประกาศปลอดบุหร่ี 
    1) บุหร่ีเป็นโทษต่อสุขภาพ (20 คน) 
    2) การมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ (7 คน) 
    3) ควนับุหร่ีท าใหร้บกวนผูอ่ื้น (5 คน) 
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    4) เป็นสถานท่ีสาธารณะ (4 คน) 
    5) กน้บุหร่ีจะท าใหส้ถานท่ีสกปรก (3 คน) 
    6) ป้องกนัไฟไหม ้(1 คน) 

       4.2.5.5 ดา้นการตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามนโยบายปลอด 
บุหร่ีตามกฎหมายน้ี 
    1) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั (14 คน) 
    2) ป้ายรณรงคโ์ครงการปลอดบุหร่ี/ป้ายโทษของบุหร่ี (11 คน) 
    3) การจดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้นการสูบบุหร่ี (9 คน) 
    4) การจดัพ้ืนท่ีสูบบุหร่ี (1 คน) 
        4.2.5.6 ดา้นเหตุผลหลกัท่ีท าใหเ้ห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
    1) เป็นผลดีต่อสุขภาพ (28 คน) 
     2) ท าใหส้ถานท่ีสะอาด (7 คน) 
    3) การสูบบุหร่ีเป็นตวัอยา่งไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน (3 คน) 

     4.2.6 ความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ 
ขา้ราชการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 135 คน ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการท่ี 

ตั้งอยูใ่นอ  าเภอต่างๆในจงัหวดัเลย อ  าเภอละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ยกเวน้อ  าเภอภูหลวง จ  านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.70 ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่อยูใ่นหน่วยงานราชการประเภทโรงเรียน จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.19 นอ้ยท่ีสุดคือส านกังานท่ีดิน จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 ราชการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ  านวน 
79 คนคิดเป็นร้อยละ 58.52 ความถ่ีอายุมากท่ีสุดมีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 48 คน     คิดเป็นร้อยละ 
35.56 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นปริญญาตรี จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 71.85 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ
เดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา เท่ากบั15.001 – 20,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
   4.2.6.1 ดา้นนโยบายเขตปลอดบุหร่ีในบริบทของหน่วยงานราชการ 

1) การจดับริเวณเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ตอบว่ามี 
การจดับริเวณเขตปลอดบุหร่ี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 80.74 ส่วนท่ีตอบว่าไม่มี จ  านวน 26 คนคิดเป็น
ร้อยละ 19.26 
    2) รูปแบบการจดัเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ตอบว่า
จดัเป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งในและนอกอาคาร ผูสู้บบุหร่ีตอ้งไปสูบใหไ้กลตวัอาคาร จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.95 รองลงมา คือ เป็นเขตปลอดบุหร่ีเฉพาะตวัอาคาร แต่ไม่มีหอ้งสูบบุหร่ีส าหรับส่วนกลาง จ  านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.03 ส่วนท่ีตอบว่าไม่มีนโยบายหรือการด าเนินงานใดๆเก่ียวกบัการจดัเขตปลอดบุหร่ี มี
เพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.83 
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    3) การด าเนินงานตามนโยบายการจดัเขตปลอดบุหร่ี ส่วนใหญ่ ตอบว่ามีการ
ด าเนินการ จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 92.66 โดยกิจกรรมท่ีด าเนินงานมากท่ีสุดคือ การข้ึนป้าย “เขตปลอด
บุหร่ี”หนา้หน่วยงานอยา่งชดัเจน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 51.49 รองลงมาคือ การติดสญัลกัษณ์เขตปลอด
บุหร่ีอย่างชดัเจนทัว่หน่วยงาน จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64 ส่วนท่ีเห็นว่าไดด้  าเนินการน้อยท่ีสุดคือ 
ประชาสมัพนัธใ์หทุ้กคนทราบถึงนโยบาย โดยมีผูต้อบเพียง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 
    4) บริเวณของสถานท่ีราชการท่ีผูสู้บบุหร่ีมกัสูบบุหร่ีส่วนใหญ่ตอบว่าสูบใน
สถานท่ีทัว่ไปท่ีไม่แน่ใจว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือไม่ เช่น ใตต้น้ไม ้หอ้งน ้ า ใตถุ้นอาคาร เป็นตน้ โดยมีผูต้อบ
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ สูบในเขตสูบบุหร่ีท่ีจดัไวใ้ห้ จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.81 นอ้ยท่ีสุดคือสูบในเขตท่ีสูบไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ป็นเขตสูบได ้เช่น หอ้งท างานส่วนตวั จ  านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 
    5) หน่วยงานตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน มากท่ีสุด คือ การจดัเขตสูบบุหร่ีท่ี
ถกูตอ้ง จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมา คือ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร จ  านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.07 นอ้ยท่ีสุด คือส่ือวีดีทศัน์ วีซีดี และจ านวนจดันิทรรศการใหค้วามรู้ จ  านวน อยา่งละ 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.93 
     6) ความคิดเห็นต่อนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่ตอบ
ว่าเห็นดว้ยอยา่งยิง่ จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ54.07  
    7) เหตุผลท่ีเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี  
     7.1) การสูบบุหร่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ (39 คน) 
     7.2) การสูบบุหร่ีท าใหเ้ป็นแบบอยา่งไม่ดีแก่เดก็และเยาวชน (12 
คน) 
     7.3) นโยบายปลอดบุหร่ีจะท าใหส้ถานท่ีราชการสะอาดและ
บรรยากาศดี (9 คน) 

4.2.6.2 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี  
1) สถานท่ีท่ีขา้ราชการจงัหวดัเลยมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ี 

ห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ โรงเรียน/สถานศึกษา จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 79.26 
รองลงมาคือ โรงพยาบาล จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 นอ้ยท่ีสุดคือภายนอกอาคารศาสนสถาน จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63  

2) สถานท่ีขา้ราชการมีการรับรู้อยา่งถกูตอ้งว่าเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี 
เฉพาะบางพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 41.48  รองลงมา คือ สถานี
ขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56  นอ้ยท่ีสุดคือ โรงแรมและเกสต์
เฮา้ส์ จ  านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยขา้ราชการรับรู้คลาดเคล่ือนว่าโรงแรมและเกสต์เฮา้ส์เป็นสถานท่ี
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หา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.85 คิดว่าไม่ใช่ อีกจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.44 และไม่แน่ใจ จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37 ดงันั้นสถานท่ีท่ีควรรณรงค์มากท่ีสุดส าหรับ
กลุ่มขา้ราชการคือใหรั้บรู้ว่าภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุก
พ้ืนท่ี ตลอดจนรณรงคใ์หท้ราบว่าโรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายเฉพาะบางพ้ืนท่ี 

4.2.6 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านคา้ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 68 คนส่วนใหญ่มาจากร้านคา้ท่ีตั้งอยู ่

ในอ าเภอต่างๆในจงัหวดัเลย อ  าเภอละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 ยกเวน้อ  าเภอปากชม จ านวน 3 คน   คิดเป็น
ร้อยละ 4.41 ส่วนใหญ่ตอบว่าประกอบกิจการมาแลว้ เป็นเวลา 2 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18 
รองลงมาเปิดมาแลว้เป็นเวลา 10 ปี จ  านวน 9 คน    คิดเป็นร้อยละ 13.24  สินคา้ท่ีขายเป็นหลกัส่วนใหญ่ตอบว่า
ขายของเบ็ดเตลด็/ของช า จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาคือขายอาหารและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

4.2.6.1 ดา้นการขายบุหร่ีซอง 
1) บุหร่ีซองท่ีขายในร้านส่วนใหญ่ตอบว่าขายหลายยีห่อ้ จ  านวน 63 คน  

คิดเป็นร้อยละ92.65   
2) ยีห่อ้บุหร่ีซองท่ีขายดีท่ีสุด คือ กรองทิพย ์จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.29 รองลงมาคือ สายฝน จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47   
3) เหตุผลท่ีบุหร่ีเหล่าน้ีขายดี คือ เหตุผลอนัดบัแรกคือ เป็นท่ีนิยมของ 

คนทัว่ไป จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 60.29 รองลงมาคือ ช่ืนในรสชาติและกล่ินของบุหร่ี จ  านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.94 
   4.2.6.2 ดา้นการขายบุหร่ียาเสน้ 

1) ประเภทของยาเสน้ท่ีขาย ส่วนใหญ่ตอบว่าขายยาเสน้ท่ีบรรจุซองแลว้ 
 จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 โดยยี่ห้อยาเส้นท่ีขายส่วนใหญ่ตอบว่าขายหลายยี่ห้อ จ  านวน 38 คน      
คิดเป็นร้อยละ 66.67  

2) ยีห่อ้ท่ีขายดี ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 
 ตอบว่ายีห่อ้ท่ีขายดีคือตราอินทรีย ์รองลงมาคือหนุมาน จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54  

3) สาเหตุท่ียาเสน้ขายดี ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป จ  านวน   
34  คน คิดเป็นร้อยละ 59.65 รองลงมา คือรสชาดนุ่มสบาย จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54  

4) แหล่งผลิตยาเสน้ ส่วนใหญ่ตอบว่าจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  านวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.84 การรับมาขาย ส่วนใหญ่ตอบว่าซ้ือมาจากร้านคา้ขายส่ง 
   4.2.6.3 ดา้นความสมัพนัธก์บัผูข้ายส่งยาเสน้ 

1) ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เป็นญาติหรือเป็นคนรู้จกักนั 
ฉนัญาติกบัผูข้ายยาเสน้ จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 92.98  
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2) การเขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัในกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ตอบไม่เคย 
 จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 มีเพียง 5 คน ท่ีเคยร่วมกิจกรรมในวนัข้ึนปีใหม่  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เคยซ้ือสินคา้ราคาถกูพิเศษหรือการแจกแถมจากผูข้ายส่ง ในดา้นการช่วยเหลือกนัมี
เพียง 1 รายท่ีตอบว่ามีการช่วยเหลือดา้นการเงิน 
   4.2.6.4 ดา้นปริมาณการซ้ือยาสูบ/ยาเสน้ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ซ้ือยาสูบ/ยาเสน้เพื่อการจ าหน่ายเดือนละ 2 คร้ัง 
 จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34  กลุ่มท่ีซ้ือยาเส้นมาแบ่งขาย มีปริมาณการซ้ือในรอบเดือนตั้งแต่ 10 – 50 
กิโลกรัม กรณีการซ้ือยาสูบ/ยาเสน้ชนิดซองมาขายมีปริมาณการซ้ืออยู่ในช่วง 10 – 500 ซอง จ  านวนเงินลงทุน
ในการซ้ือแต่ละเดือนอยูร่ะหว่าง 200 – 10000 บาท 
   4.2.6.5 ดา้นขอ้มลูลกูคา้ 

ลกูคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาซ้ือยาสูบ/ยาเสน้มีอายรุะหว่าง 25- 50 ปี โดยมีลกูคา้ประจ าราย 
เดือนตั้งแต่ 2 – 1000 คน 
   4.2.6.6 ดา้นการรับรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 

1) ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบการก าหนดใหม้ีภาพ 

ค าเตือนบนห่อยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวด า จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 72.06  
2) การหา้มแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขาย ผูป้ระกอบการร้านคา้ 

ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53  
3) การหา้มขายยาสูบใหเ้ด็กต ่ากว่าอาย ุ18 ปี ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบ 

 จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 
4) การมนีโยบายดงักล่าวผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ท าให้ 

รายไดข้องร้านคา้ลดลง จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82   
5)  ส่วนใหญ่เห็นดว้ยหากชุมชนมขีอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมยาสูบ 

 จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47   
6)  ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ประเมินว่าจะมรีะดบัผลกระทบใน 

การจ าหน่ายยาสูบของร้านคา้อยูร่ะดบั 5 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47  
   4.2.6.7 ดา้นขอ้เสนอแนะ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบการก าหนดใหม้ีภาพค าเตือนบนห่อ 

ยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวด า จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 72.06 ในเร่ืองการห้ามแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุด
ขาย ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53 ส่วนเร่ืองการหา้มขาย
ยาสูบใหเ้ด็กต ่ากว่าอาย ุ18 ปี ส่วนใหญ่ตอบว่ารับทราบ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24    
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อยา่งไรก็ดีแมม้ีนโยบายดงักล่าวผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ท าใหร้ายไดข้องร้านคา้ลดลง จ  านวน 
40 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.82  โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยหากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมยาสูบ จ  านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47  ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านคา้ประเมินว่าจะมีระดบัผลกระทบในการจ าหน่ายยาสูบของ
ร้านคา้ มากท่ีสุด อยูร่ะดบั 5 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47  

4.2 อภิปรายผล  
จากการศึกษาผลประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง  มีประเด็นท่ีคณะผูว้ิจัย

น ามาอภิปราย ดงัน้ี  
การประเมินตน้ทุนเดิมท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบจังหวดัเลย  พบว่า จงัหวดัเลยมีกลุ่ม องค์กร 

หน่วยงาน บุคคล ท่ีท างานเก่ียวกบัยาสูบอยูห่ลายภาคส่วน มีโครงสร้างการด าเนินงานทั้งในระดบัจงัหวดั และ
หน่วยงานระดบัพ้ืนท่ี มีกระบวนการท างานเป็นระบบ ชดัเจน เร่ิมตั้งแต่ ส ารวจปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบติั 
และติดตามประเมินผล  ทั้งน้ีเน่ืองจากจังหวดัมีการด าเนินงานโครงการสถานท่ีราชการปลอดบุหร่ี โดย
กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุน ประสาน ร่วมด าเนินการ กับส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ท่ีเก่ียวข้อง
ครอบคลุมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็น
แนวทางแก่ผูป้ระกอบการสถานท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ กระตุน้ใหข้า้ราชการ เจา้หนา้ท่ี ประชาชน เด็ก และเยาวชน 
ไดเ้กิดความตระหนกัถึงความรุนแรง โทษ พิษ ภยั ของบุหร่ี และผลกระทบจากควนับุหร่ีมือสอง สร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สร้างส่ิงแวดลอ้มปลอดบุหร่ี (โครงการสถานท่ีราชการปลอดบุหร่ี : 2552) และสอดคลอ้งกบัการ
รายงานสรุปและประเมินผลการจดักิจกรรมการถอดบทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัระบบบริการคลินิก
อดบุหร่ี ของ ศูนยว์ิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (2554) ว่า การด าเนินงานเลิกบุหร่ี 
ระดบัประเทศ ควรมีการก าหนดนโยบาย วางแผน งบประมาณ ร่วมกนั น านโยบายลงมาแต่ละจงัหวดัท่ีผูว้่า
ราชการจงัหวดั ส่งต่อมายงัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั และน านโยบายมาท่ีโรงพยาบาล 

การประเมินความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนกัของผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสองและนโยบาย
สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี  

จากความคิดเห็นของผูท้  างานในคลินิกอดบุหร่ี แสดงใหเ้ห็นว่า ทุกโรงพยาบาลมีนโยบาย ด าเนินงาน
ใหโ้รงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหร่ี มีการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาลเลิกสูบบุหร่ี ส่งเสริม
ใหม้ีการจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีทั้งสถานบริการ และในระดบัพ้ืนท่ี และมีบริการช่วยเลิกบุหร่ี 
โดยการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี มีทีมสุขภาพรับผิดชอบซ่ึง ส่วนใหญ่ คือ พยาบาล รองลงมา คือ แพทย ์
และ เภสัชกร มีบทบาทในการให้ค  าแนะน า การให้ค  าปรึกษา เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การให้ค  าปรึกษา
ครอบครัว และการให้น ้ ายาอดบุหร่ี เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ี สอดคลอ้งกับการ
รายงานสรุปและประเมินผลการจดักิจกรรมการถอดบทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัระบบบริการคลินิก
อดบุหร่ี ของ ศนูยว์ิจยัและการจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (2554) ว่า นโยบายการพฒันาระบบของการ
ด าเนินงานบริการคลินิกอดบุหร่ี โรงพยาบาลเป็นศูนยก์ลางในการส่ือความรู้เก่ียวกับพิษภัยบุหร่ีให้กับ
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ผูรั้บบริการ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการช่วยใหค้นสูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีและการป้องกนัการเร่ิมสูบบุหร่ีของ
เด็กและเยาวชน และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพไดส้นบัสนุนงบประมาณคลินิกอดบุหร่ีในสงักดัทัว่ประเทศ 
การสนับสนุนวิชาการ การพฒันาสมรรถนะบุคลากรท่ีรับผิดชอบคลินิกเลิกบุหร่ี รวมถึงการบริหารจดัการ 
ก  าหนดทิศทางนโยบาย รูปแบบบริการร่วมกนั ทุกภาคีเครือข่าย 

ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ในด้านการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายปลอดบุหร่ี พบว่า  ประชาชน
จงัหวดัเลย รับรู้ว่าเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี คือ โรงพยาบาล (ร้อยละ 68.0)  รองลงมา คือ 
โรงเรียน/สถานศึกษา (ร้อยละ 62.50)  และ น้อยท่ีสุดคือตลาด (ร้อยละ 31.2) และรับรู้ว่าสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ี
เฉพาะบางพ้ืนท่ี คือ โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์  (ร้อยละ 37.3)  รองลงมา คือ ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์ (ร้อยละ 36.4)  
นอ้ยท่ีสุด คือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ (ร้อยละ 25.2) โดยประชาชนรับรู้คลาดเคล่ือนว่า
สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี (ร้อยละ 45.0)  ดงันั้นสถานท่ีท่ีควรรณรงค์มาก
ท่ีสุดคือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ 

ตลาดสดเป็นสถานท่ีสาธารณะ ท่ีประชาชนเขา้ไปใชบ้ริการจบัจ่ายใชส้อยมากท่ีสุด (ร้อยละ 84.62) 
พบเห็นการสูบบุหร่ี ร้อยละ 54.29  และได้รับบุหร่ีมือสอง ร้อยละ 26.96  รองลงมา คือ บริเวณภายนอก
อาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั พบเห็นคนสูบบุหร่ี ร้อยละ 46.79 และไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง ร้อยละ 18.39 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ ทิพยรังสฤษฎ ์และคณะ (2555) ท่ีพบว่า ประชากรไทยยงัไดรั้บควนับุหร่ี
มือสองจากสถานท่ีสาธารณะ ส่วนใหญ่ท่ีตลาดสด หรือตลาดนัด (ร้อยละ74.19) รองลงมาคือ บริการขนส่ง
สาธารณะ (ร้อยละ 50.37) ท่ีร้านอาหาร/ภตัตาคาร (ร้อยละ 49.11) ดงันั้น ควรท่ีจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
การห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการบังคบัใช้
กฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานท่ีสาธารณะ ตลาดสด ตลาดนดั  

ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้เก่ียวกบัโทษพิษภยัท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี โดยรู้ว่าการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของ
มะเร็งปอด (ร้อยละ 81.96)  รองลงมาคือ ถุงลมโป่งพอง (เป็นร้อยละ 75.71) นอ้ยท่ีสุดคือ สตรีท่ีไดรั้บควนับุหร่ี
ขณะตั้งครรภ์มีโอกาสแท้งได ้(ร้อยละ 45.36) รับรู้ว่าควนับุหร่ีจากการสูบบุหร่ีของคนอ่ืนเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของตนเอง (ร้อยละ 88.75) ควรจดัพ้ืนท่ีเขตสูบบุหร่ีในทุกสถานท่ีท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย (ร้อยละ 
76.25) และผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด (ร้อยละ 62.50) สถานท่ีท่ีมี
ความถ่ีการสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีมากท่ีสุด คือ ท่ีสาธารณะ (ร้อยละ 83.93) รองลงมาคือ โรงแรม บา้นพกั 
เกสตเ์ฮา้ส์  สถานพยาบาล สถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 82.86) และ รับรู้ว่ามีกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
การไมสู่บบุหร่ี ร้อยละ 67.68 รวมถึงเคยเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง ร้อยละ 14.11 
 ประชาชนจงัหวดัเลย มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ร้อยละ 21.07 จ านวนบุหร่ีท่ีสูบมากท่ีสุด คือ 10 มวน/
วนั ส่วนใหญ่สูบบุหร่ีในบา้น และอาคารท่ีท างาน ประมาณคร่ึงหน่ึงไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี  และจะไม่สูบ
บุหร่ีเมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ สอดคลอ้งกบั ส านกังานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข (2555) ท่ีเฝ้าระวงัสถานการณ์และแนวโนม้การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ราย
จงัหวดั พบว่า จงัหวดัเลยมีอตัราการสูบบุหร่ี ร้อยละ 26.20 มีปริมาณการสูบบุหร่ีอยู่ท่ี 11 มวน/วนั/คนไดรั้บ
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ควนับุหร่ีมือสองในบา้นอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง ร้อยละ 55.56 ดงันั้น ควรรณรงคใ์หบ้า้นและสถานท่ีท างานเป็น
เขตปลอดบุหร่ี รวมถึงเชิญชวน จูงใจใหผู้สู้บบุหร่ีเขา้รับบริการเลิกบุหร่ี 
 ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเมืองเลยส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี (ร้อยละ 70.81)  รับรู้เก่ียวกบั
โทษพิษภยัท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี รับรู้ว่ามีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในบางพ้ืนท่ี และสนบัสนุนการหา้มสูบบุหร่ีใน
สถานพยาบาลมากท่ีสุด ส่วนท่ีสนบัสนุนนอ้ยท่ีสุดคือการหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง 
รับรู้ว่าควนับุหร่ีจากการสูบบุหร่ีของคนอ่ืนเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตนเอง (ร้อยละ 82.89)  และในปัจจุบนั
ผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด (63.09)  
  ความคิดเห็นของขา้ราชการในดา้นนโยบายเขตปลอดบุหร่ี พบว่า หน่วยราชการส่วนใหญ่มีการจดั
บริเวณเขตปลอดบุหร่ี (ร้อยละ 80.74) โดยรูปแบบการจดัเขตปลอดบุหร่ีทั้งในและนอกอาคาร ผูสู้บบุหร่ีตอ้ง
ไปสูบใหไ้กลตวัอาคาร ประมาณคร่ึงหน่ึง มีการข้ึนป้าย “เขตปลอดบุหร่ี”หนา้หน่วยงานอย่างชดัเจน และเห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง กบันโยบายห้ามสูบบุหร่ีในหน่วยงานราชการ รับรู้ว่าเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุก
พ้ืนท่ี คือ โรงเรียน/สถานศึกษา (ร้อยละ 79.26)  รองลงมา คือ โรงพยาบาล (ร้อยละ 71.11)  และน้อยท่ีสุด คือ 
ภายนอกอาคารศาสนสถาน    (ร้อยละ 29.63) สถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีเฉพาะบางพ้ืนท่ี คือ ร้านอาหารท่ีไม่มีแอร์  
(ร้อยละ 41.48) รองลงมา คือ สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน และสถานีรถไฟ (ร้อยละ 35.56)  น้อยท่ีสุดคือ 
โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ (ร้อยละ 33.33) โดยขา้ราชการรับรู้คลาดเคล่ือนว่าโรงแรม และเกสต์เฮา้ส์เป็นสถานท่ี
หา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี (ร้อยละ 31.85) ดงันั้น สถานท่ีท่ีควรรณรงคม์ากท่ีสุดส าหรับกลุ่มขา้ราชการ
คือใหรั้บรู้ว่าภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายทุกพ้ืนท่ี ตลอดจน
รณรงคใ์หท้ราบว่าโรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายเฉพาะบางพ้ืนท่ี 

ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านคา้ พบว่า ส่วนใหญ่ขายบุหร่ีซองหลายๆ ยี่ห้อ โดยบุหร่ีซองท่ีขาย
ดีท่ีสุด คือ กรองทิพย ์รองลงมาคือ สายฝน เหตุผลอนัดบัแรกคือ เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป และช่ืนชอบใน
รสชาดและกล่ินของบุหร่ี  ยาสูบ/ยาเส้น ส่วนใหญ่ขายยาเส้นท่ีบรรจุซองแลว้ ขายหลายยี่ห้อ ท่ีขายดี คือตรา
อินทรีย ์รองลงมาคือหนุมาน เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป และรสชาดนุ่มสบาย   

การซ้ือยาสูบ/ยาเสน้เพื่อมาจ าหน่าย ในร้าน เฉล่ียเดือนละ 2 คร้ัง โดยซ้ือมาจากร้านคา้ขายส่ง ซ่ึงไม่มี
ความสมัพนัธก์นั เงินลงทุนในการซ้ือแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 200 – 10,000 บาท ลูกคา้ท่ีมาซ้ือยาสูบ/ยาเส้น มี
อายรุะหว่าง 25- 50 ปี จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตยาสูบ/ยาเสน้ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่รับรู้เก่ียวกับ
นโยบายควบคุมยาสูบ รับทราบการก าหนดใหม้ีภาพ ค าเตือนบนห่อยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวด า (ร้อยละ 72.06)  
การหา้มแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขาย ผูป้ระกอบการร้านคา้ (ร้อยละ 73.53)  การห้ามขายยาสูบให้เด็กต ่า
กว่าอายุ 18 ปี (ร้อยละ 88.24) และเห็นดว้ยหากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมยาสูบ  ดงันั้น ควรให้
ชุมชนในพ้ืนท่ีมีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ในการเฝ้าระวงั ก  าหนดมาตรการในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุม
จ าหน่ายยาสูบในสถานประกอบการดว้ย  
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
4.3.1 การด าเนินงานควบคุมยาสูบ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้ง  

ภาคราชการ เอกชน เครือข่าย องคก์รชุมชน ผูป้ระกอบการ ประชาชน ควรผลกัดนันโยบายจงัหวดัปลอดบุหร่ี
เป็น “วาระจงัหวดั” เพื่อการก าหนดนโยบาย วางแผน งบประมาณ บูรณาการงานร่วมกนั น านโยบายลงมาสู่
การปฏิบติั อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 4.3.2 ควรพฒันาระบบของการด าเนินงานบริการคลินิกอดบุหร่ี โรงพยาบาล/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการส่ือความรู้เก่ียวกบัพิษภยับุหร่ีให้กบัผูรั้บบริการ และ
ประชาชนทัว่ไป ตลอดจนการช่วยใหค้นสูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีและการป้องกนัการเร่ิมสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป  

 4.3.3 ควรสร้างพัฒนาต้นแบบ หรือตัวอย่าง ของบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถานท่ี                 
ท่ีด  าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการควบคุมยาสูบ พร้อมมอบรางวลั สร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูท้  างาน 

 4.3.5 ควรเผยแพร่กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชนไดรั้บทราบ
อยา่งทัว่ถึง ใหม้กีารเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมยาสูบอยา่งเขม้งวด จริงจงั  

 4.3.6 ควรก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานควบคุม
ยาสูบ ทั้งในเร่ืองการรณรงค์เผยแพร่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ การก าหนดมาตรการต่าง ๆ และการบังคับใช้
กฎหมาย  ในระดบัพ้ืนท่ีใหม้ากข้ึน   
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 

 

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-01 ส าหรับประชาชนทัว่ไป) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
 
 
สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

 ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________

     

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1  เพศ  □   1) ชาย    □    2) หญิง 
1.2  อาย ุ   
   □  1)  ไม่เกิน 20 ปี   □ 4)   41-50 ปี 

   □  2)  21-30 ปี    □ 5)   51-60 ปี 

   □  3)  31-40 ปี    □  6)   สูงกว่า 60 ปี 
1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   □ 1)   ประถมศึกษา   □ 5)   ปริญญาตรี 
   □ 2)   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   □ 6)   สูงกว่าปริญญาตรี 
   □ 3)   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. □ 7)   อ่ืนๆ (ระบุ)............  
   □ 4)   อนุปริญญา/ปวส. 
1.4  อาชีพ 
   □ 1)   เกษตรกร    □ 5)   รับจา้งทัว่ไป/กรรมกร 
   □ 2)   บริษทั/หา้งร้าน/ลกูจา้ง/เอกชน □ 6)   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   □ 3)   คา้ขาย    □ 7)   นกัเรียน/นกัศึกษา  
   □ 4)   แม่บา้น    □ 8)   อ่ืนๆ (ระบุ)............ 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (เฉพาะของผูใ้หส้มัภาษณ์) 

   □ 1)   ไม่เกิน 5,000 บาท   □ 4)   15,001-20,000 บาท 
   □ 2)   5,001-10,000 บาท   □ 5)   20,001-25,000 บาท 
   □ 3)   10,001-15,000 บาท  □ 6)   มากกว่า 25,000 บาท  

1.6 วตัถุประสงคข์องการมายงัสถานท่ีท่ีท าการสมัภาษณ์ 

   □ 1)   ท างาน    □ 3)   เท่ียวชม/พกัผอ่นหยอ่นใจ 

   □ 2)   ติดต่อราชการ/ธุรกิจ/ซ้ือสินคา้ □ 4)   อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................
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ส่วนที่ 2  การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมอืสอง 

นิยามศพัท:์ ควนับุหร่ีมือสอง หมายถึง ควนับุหร่ีท่ีเกิดจากการสูบของผูอ่ื้น ลอยอยูใ่นอากาศ 

2.1 ใหท่้านอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและโปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านว่าสถานท่ี
ดงักล่าวเป็นสถานท่ี ห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย หรือไม ่

ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่า
การอ าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ ท่ีติด
แอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมาย
หรือไม ่

    

6. ร้านอาหารท่ีมแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

7. ร้านอาหารท่ีไม่มแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ 
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่
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ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี
ตามกฎหมายหรือไม ่

    

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

 

2. 2  ในช่วง  1 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยไปสถานท่ีเหล่าน้ีหรือไม่ หากเคยไป ท่านเคยเห็นคนอืน่สูบบุหร่ี หรือ
ไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีเหล่าน้ีบา้งหรือไม่  
 
1) โรงเรียน/สถานศึกษา ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

2). โรงพยาบาล  ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

3) ภายในอาคารสถานท่ี
ราชการ เช่น โรงพกั ศาลา
กลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ 

 ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
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4) ภายในอาคารสถานท่ีท างาน
ของภาคเอกชน เช่น บริษทั
ต่างๆ ท่ีติดแอร์ 

 ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

 

5) โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

6) ร้านอาหารท่ีมแีอร์  ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

7) ร้านอาหารท่ีไม่มแีอร์  ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

8) สถานท่ีสาธารณะใดๆ 
ท่ีมีแอร์ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ โรง
ภาพยนตร์ 

ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมอสอง 
 

9) ยานพาหนะขนส่ง
มวลชน เช่น รถเมล ์
รถไฟ 

ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

10) ภายในอาคารศาสน
สถาน เช่น อุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ โบสถ ์ 

 ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
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11) ภายนอกอาคารศาสนสถาน 
เช่น ลานวดั 

 

 

ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

12) สวนสาธารณะ ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

13) ตลาดสด ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

14) สถานีขนส่ง ป้ายรถ 
สนามบิน สถานีรถไฟ  

ไม่ไดไ้ป  ไดไ้ป 

 เห็นคนสูบ 

 ไม่เห็นคนสูบ 

 ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 

 ไม่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 
 

 

2.3  การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่อไปน้ีหรือไม่ 

โรค/ปัญหาสุขภาพ  ใช่  ไม่ใช่  ไม่แน่ใจ 

1. อมัพฤกษแ์ละอมัพาตจากเสน้เลือดในสมองอุดตนัในผู้สูบ    
2. มะเร็งปอดในผู้สูบ    
3. ถุงลมโป่งพองในผู้สูบ    
4. หอบหืดในผู้สูบ    
5. มะเร็งปอดในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
6. ปอดอุดกั้นเร้ือรังหรือถุงลมโป่งพองในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
7. หอบหืดในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
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โรค/ปัญหาสุขภาพ  ใช่  ไม่ใช่  ไม่แน่ใจ 

8. ไอเร้ือรังในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
9. โรคหวัใจขาดเลือดในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
10. โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
11. สตรีที่ได้รับควนับุหร่ีขณะตั้งครรภ ์มีโอกาสแทง้ได ้    
12. โรคอ่ืนๆ ระบุ...........................................    
 
2.4  กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความต่อไปน้ี ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่แน่ใจ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ 

1. ท่านคิดว่า ควนับุหร่ีจากการสูบของคนอ่ืนเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของท่าน 

   

2. ท่านคิดว่า ควรจดัพ้ืนท่ีเขตสูบบุหร่ีในทุกสถานท่ีท่ีห้าม
สูบบุหร่ีตามกฎหมาย 

   

3. ท่านคิดว่า ร้านอาหารปลอดบุหร่ีเท่านั้นท่ีเหมาะส าหรับ
การพาคนท่ีท่านรักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร 

   

4. ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั ผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายห้าม
สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด 

   

5.ท่านคิดว่า หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีคุม้ครองสุขภาพของ
ผูไ้ม่สูบบุหร่ีจากควนับุหร่ีมือสอง 

   

6.ท่านคิดว่า ผูไ้ม่สูบบุหร่ีมีสิทธิในการไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ
ในท่ีสาธารณะ 
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2.5  กรุณาแสดงความคิดเห็นวา่ สนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนขอ้ความดงักล่าว 

ข้อความแสดงความคดิเห็น  
สนับสนุน 

  
ไม่สนับสนุน 

1. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ   

2. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในร้านอาหารและร้านกาแฟ   

3. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบาร์ ผบั และคาราโอเกะ   

4. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีท่องเท่ียว   

5. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในโรงแรม บา้นพกั และเกสตเ์ฮา้ส์   

6. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง   

7. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานพยาบาลทุกประเภท   

8. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   

 

2.6  กรุณาตอบค าถามเก่ียวกบักิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหร่ีต่อไปน้ีตามความเป็นจริง 

ข้อความ  

เคยบ้าง 

 

เคยเป็น
ประจ า 

 

ไม่เคย 

1. ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยไดย้ินเก่ียวกบักิจกรรมรณรงค์
งดสูบบุหร่ีบา้งหรือไม ่

   

2. ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยไดเ้ห็นเก่ียวกบักิจกรรมรณรงค์
งดสูบบุหร่ี เช่น ป้ายโฆษณา แผน่พบั นิทรรศการ บา้งหรือไม่ 

   

3. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์งดสูบ
บุหร่ีบา้งหรือไม่ 
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ส่วนที่  3  พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

3.1 ปัจจุบนัท่าน สูบบุหร่ีหรือไม่ 
□ 1) ไม่เคยสูบ (จบการสมัภาษณ์)    
□ 2) เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 6 เดือน (จบการสมัภาษณ์)  
□ 3) เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน (จบการสมัภาษณ์) 
□ 4)  สูบอยู ่(ท าขอ้ต่อไป) 

3.2 จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัประมาณ .................. มวน 

3.3 ท่าน มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีหรือไม ่

□ 1) ภายในเดือนน้ี    □ 3) ในอนาคต แต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

□ 2) ภายใน 6 เดือนขา้งหนา้   □ 4) ไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบ 

3.4 ก่อนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ท่าน สังเกตว่า มีป้ายหา้มสูบบุหร่ีหรือไม่ 

□ 1) สงัเกตทุกคร้ัง    □ 3) ไม่ค่อยไดส้งัเกต 

□ 2) สงัเกตเป็นส่วนใหญ่   □ 4) ไม่เคยสงัเกตเลย 

3.5 เมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ท่านท าอยา่งไร 

□ 1)ไม่สูบบุหร่ีแน่นอน    □ 3) สูบบุหร่ี 

□ 2) ไม่สูบหากไม่จ  าเป็นจริงๆ    

3.6 ขอ้ใดอธิบายนโยบายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในท่ีท างานของ ท่านไดดี้ท่ีสุด 

□ 1)อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดทุ้กสถานท่ี   

□ 2)อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี 

□ 3) ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารทุกพ้ืนท่ี  

□ 4) ไม่ทราบ 

3.7 ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านสูบบุหร่ีในอาคารท่ีท างานบา้งหรือไม่ 

□ 1) สูบ    □ 2) ไม่สูบ 
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3.8 ขอ้ใดอธิบายการสูบบุหร่ีในบ้านของท่าน ไดดี้ท่ีสุด 

□ 1)ไม่สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย  □ 3) ไม่มีกฎขอ้หา้มใดๆ 

□ 2) สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี 
 

3.9 ใหท่้านอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและโปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นว่า ท่าน เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรือไม่แน่ใจ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1.การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติท่ีคนในสงัคมยอมรับ    

2.สงัคมมีความต่ืนตวัเร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีมากข้ึน    

3.คนใกลชิ้ดเห็นด้วยกบัการท่ีท่านสูบบุหร่ี    

4. ส่ือต่างๆ (ภาพยนตร์ ละคร ฯลฯ) สนับสนุนการสูบบุหร่ี    

5. คนใกลชิ้ดของท่านจะดีใจมากหาก ท่านเลิกสูบบุหร่ี    

6. การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเป็นท่ีรังเกียจของคนอ่ืน    

7. ส่ือต่างๆ เอนเอียงไปในทิศทางท่ีต่อต้านการสูบบุหร่ี    

 

ขอขอบคุณในความร่วมมอื 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 

 

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-02 ส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
 
สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

 ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 
 

                                                                        

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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แบบส ารวจส าหรับนักท่องเที่ยว (ไทย) 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1  เพศ  □   1) ชาย    □    2) หญิง 
1.2  อาย ุ   
   □  1)  ไม่เกิน 20 ปี   □ 4)   41-50 ปี 

   □  2)  21-30 ปี    □ 5)   51-60 ปี 

   □  3)  31-40 ปี    □  6)   สูงกว่า 60 ปี 
1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   □ 1)   ประถมศึกษา   □ 5)   ปริญญาตรี 
   □ 2)   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   □ 6)   สูงกว่าปริญญาตรี 
   □ 3)   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. □ 7)   อ่ืนๆ (ระบุ)............  
   □ 4)   อนุปริญญา/ปวส. 
1.4  อาชีพ 
   □ 1)   เกษตรกร    □ 5)   รับจา้งทัว่ไป/กรรมกร 
   □ 2)   บริษทั/หา้งร้าน/ลกูจา้ง/เอกชน □ 6)   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   □ 3)   คา้ขาย    □ 7)   นกัเรียน/นกัศึกษา  
   □ 4)   แม่บา้น    □ 8)   อ่ืนๆ (ระบุ)............ 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (เฉพาะของผูใ้หส้มัภาษณ์) 

   □ 1)   ไม่เกิน 5,000 บาท   □ 4)   15,001-20,000 บาท 
   □ 2)   5,001-10,000 บาท   □ 5)   20,001-25,000 บาท 
   □ 3)   10,001-15,000 บาท  □ 6)   มากกว่า 25,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมอืสอง 

นิยามศพัท:์ ควนับุหร่ีมือสอง หมายถึง ควนับุหร่ีท่ีเกิดจากการสูบของผูอ่ื้น ลอยอยูใ่นอากาศ 

2.1 เท่าท่ีท่านทราบ ประเทศไทยมีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีบางแห่งหรือไม่ 

  □   1) มี    □    2) ไม่มี 

2.2  กรุณาแสดงความคิดเห็นว่า สนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนขอ้ความดงักล่าว 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น  
สนับสนุน 

  
ไม่สนับสนุน 

1. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ   

2. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในร้านอาหารและร้านกาแฟ   

3. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบาร์ ผบั และคาราโอเกะ   

4. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีท่องเท่ียว   

5. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในโรงแรม บา้นพกั และเกสตเ์ฮา้ส์   

6. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง   

7. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานพยาบาลทุกประเภท   

8. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   
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2.3  การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่อไปน้ีหรือไม่ 

โรค/ปัญหาสุขภาพ  ใช่  ไม่ใช่  ไม่แน่ใจ 

1. อมัพฤกษแ์ละอมัพาตจากเสน้เลือดในสมองอุดตนัในผู้สูบ    
2. มะเร็งปอดในผู้สูบ    
3. ถุงลมโป่งพองในผู้สูบ    
4. หอบหืดในผู้สูบ    
5. มะเร็งปอดในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
6. ปอดอุดกั้นเร้ือรังหรือถุงลมโป่งพองในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
7. หอบหืดในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
8. ไอเร้ือรังในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
9. โรคหวัใจขาดเลือดในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
10. โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
11. สตรีที่ได้รับควนับุหร่ีขณะตั้งครรภ ์มีโอกาสแทง้ได ้    
12. โรคอ่ืนๆ ระบุ...........................................    
 
2.4  กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความต่อไปน้ี ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่แน่ใจ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ 

1. ท่านคิดว่า ควนับุหร่ีจากการสูบของคนอ่ืนเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของท่าน 

   

2. ท่านคิดว่า ควรจดัพ้ืนท่ีเขตสูบบุหร่ีในทุกสถานท่ีท่ีห้าม
สูบบุหร่ีตามกฎหมาย 

   

3. ท่านคิดว่า ร้านอาหารปลอดบุหร่ีเท่านั้นท่ีเหมาะส าหรับ
การพาคนท่ีท่านรักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร 

   

4. ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั ผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายห้าม
สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด 
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ข้อความแสดงความคดิเห็น  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ 

5.ท่านคิดว่า หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีคุม้ครองสุขภาพของ
ผูไ้ม่สูบบุหร่ีจากควนับุหร่ีมือสอง 

   

6.ท่านคิดว่า ผูไ้ม่สูบบุหร่ีมีสิทธิในการไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ
ในท่ีสาธารณะ 

   

 

ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของผู้ให้สัมภาษณ์ 

3.1 ปัจจุบนัท่าน สูบบุหร่ีหรือไม ่

□ 1) ไม่เคยสูบ (จบการสมัภาษณ์)    

□ 2) เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 6 เดือน (จบการสมัภาษณ์)  

□ 3) เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน (จบการสมัภาษณ์) 

□ 4)  สูบอยู ่(ท าขอ้ต่อไป) 

3.2 จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัประมาณ .................. มวน 

3.3 ท่าน มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีหรือไม ่

□ 1) ภายในเดือนน้ี    □ 3) ในอนาคต แต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

□ 2) ภายใน 6 เดือนขา้งหนา้   □ 4) ไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบ 

3.4 ก่อนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ท่าน สังเกตว่า มีป้ายหา้มสูบบุหร่ีหรือไม่ 

□ 1) สงัเกตทุกคร้ัง    □ 3) ไม่ค่อยไดส้งัเกต 

□ 2) สงัเกตเป็นส่วนใหญ่   □ 4) ไม่เคยสงัเกตเลย 

3.5 เมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ท่านท าอยา่งไร 

□ 1)ไม่สูบบุหร่ีแน่นอน    □ 3) สูบบุหร่ี 

□ 2) ไม่สูบหากไม่จ  าเป็นจริงๆ    
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3.6 ขอ้ใดอธิบายนโยบายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในท่ีท างานของ ท่านไดดี้ท่ีสุด 

□ 1)อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดทุ้กสถานท่ี   

□ 2)อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี 

□ 3) ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารทุกพ้ืนท่ี  

□ 4) ไม่ทราบ 

3.7 ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านสูบบุหร่ีในอาคารท่ีท างานบา้งหรือไม่ 

□ 1) สูบ    □ 2) ไม่สูบ 

3.8 ขอ้ใดอธิบายการสูบบุหร่ีในบ้านของท่าน ไดดี้ท่ีสุด 

□ 1)ไม่สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย  □ 3) ไม่มีกฎขอ้หา้มใดๆ 
□ 2) สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี 

 
3.9 ใหท่้านอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและโปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นว่า ท่าน เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรือไม่แน่ใจ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1.การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติท่ีคนในสงัคมยอมรับ    

2.สงัคมมีความต่ืนตวัเร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีมากข้ึน    

3.คนใกลชิ้ดเห็นด้วยกบัการท่ีท่านสูบบุหร่ี    

4. ส่ือต่างๆ (ภาพยนตร์ ละคร ฯลฯ) สนับสนุนการสูบบุหร่ี    

5. คนใกลชิ้ดของท่านจะดีใจมากหาก ท่านเลิกสูบบุหร่ี    

6. การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเป็นท่ีรังเกียจของคนอ่ืน    

7. ส่ือต่างๆ เอนเอียงไปในทิศทางท่ีต่อต้านการสูบบุหร่ี    
 

ขอขอบคุณในความร่วมมอื 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 

 

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-02 ส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
 
สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

 ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 
 

                                                                        

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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แบบส ารวจส าหรับนักท่องเที่ยว (ไทย) 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1  เพศ  □   1) ชาย    □    2) หญิง 
1.2  อาย ุ   
   □  1)  ไม่เกิน 20 ปี   □ 4)   41-50 ปี 

   □  2)  21-30 ปี    □ 5)   51-60 ปี 

   □  3)  31-40 ปี    □  6)   สูงกว่า 60 ปี 
1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   □ 1)   ประถมศึกษา   □ 5)   ปริญญาตรี 
   □ 2)   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   □ 6)   สูงกว่าปริญญาตรี 
   □ 3)   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. □ 7)   อ่ืนๆ (ระบุ)............  
   □ 4)   อนุปริญญา/ปวส. 
1.4  อาชีพ 
   □ 1)   เกษตรกร    □ 5)   รับจา้งทัว่ไป/กรรมกร 
   □ 2)   บริษทั/หา้งร้าน/ลกูจา้ง/เอกชน □ 6)   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   □ 3)   คา้ขาย    □ 7)   นกัเรียน/นกัศึกษา  
   □ 4)   แม่บา้น    □ 8)   อ่ืนๆ (ระบุ)............ 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (เฉพาะของผูใ้หส้มัภาษณ์) 

   □ 1)   ไม่เกิน 5,000 บาท   □ 4)   15,001-20,000 บาท 
   □ 2)   5,001-10,000 บาท   □ 5)   20,001-25,000 บาท 
   □ 3)   10,001-15,000 บาท  □ 6)   มากกว่า 25,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ ทัศนคต ิความตระหนักเกีย่วกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมอืสอง 

นิยามศพัท:์ ควนับุหร่ีมือสอง หมายถึง ควนับุหร่ีท่ีเกิดจากการสูบของผูอ่ื้น ลอยอยูใ่นอากาศ 

2.1 เท่าท่ีท่านทราบ ประเทศไทยมีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีบางแห่งหรือไม่ 

  □   1) มี    □    2) ไม่มี 

2.2  กรุณาแสดงความคิดเห็นว่า สนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนขอ้ความดงักล่าว 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น  
สนับสนุน 

  
ไม่สนับสนุน 

1. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ   

2. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในร้านอาหารและร้านกาแฟ   

3. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบาร์ ผบั และคาราโอเกะ   

4. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีท่องเท่ียว   

5. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในโรงแรม บา้นพกั และเกสตเ์ฮา้ส์   

6. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดกลางคืนและตลาดโตรุ่้ง   

7. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานพยาบาลทุกประเภท   

8. ท่านสนบัสนุน การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   
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2.3  การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่อไปน้ีหรือไม่ 

โรค/ปัญหาสุขภาพ  ใช่  ไม่ใช่  ไม่แน่ใจ 

1. อมัพฤกษแ์ละอมัพาตจากเสน้เลือดในสมองอุดตนัในผู้สูบ    
2. มะเร็งปอดในผู้สูบ    
3. ถุงลมโป่งพองในผู้สูบ    
4. หอบหืดในผู้สูบ    
5. มะเร็งปอดในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
6. ปอดอุดกั้นเร้ือรังหรือถุงลมโป่งพองในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
7. หอบหืดในผู้ที่ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
8. ไอเร้ือรังในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
9. โรคหวัใจขาดเลือดในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
10. โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรังในผู้สูบและผู้ได้รับควนับุหร่ีมอืสอง    
11. สตรีที่ได้รับควนับุหร่ีขณะตั้งครรภ ์มีโอกาสแทง้ได ้    
12. โรคอ่ืนๆ ระบุ...........................................    
 
2.4  กรุณาแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความต่อไปน้ี ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่แน่ใจ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ 

1. ท่านคิดว่า ควนับุหร่ีจากการสูบของคนอ่ืนเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของท่าน 

   

2. ท่านคิดว่า ควรจดัพ้ืนท่ีเขตสูบบุหร่ีในทุกสถานท่ีท่ีห้าม
สูบบุหร่ีตามกฎหมาย 

   

3. ท่านคิดว่า ร้านอาหารปลอดบุหร่ีเท่านั้นท่ีเหมาะส าหรับ
การพาคนท่ีท่านรักและห่วงใยไปรับประทานอาหาร 

   

4. ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั ผูสู้บบุหร่ีปฏิบติัตามกฎหมายห้าม
สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอยา่งเคร่งครัด 
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ข้อความแสดงความคดิเห็น  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ 

5.ท่านคิดว่า หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีคุม้ครองสุขภาพของ
ผูไ้ม่สูบบุหร่ีจากควนับุหร่ีมือสอง 

   

6.ท่านคิดว่า ผูไ้ม่สูบบุหร่ีมีสิทธิในการไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ
ในท่ีสาธารณะ 

   

 

ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของผู้ให้สัมภาษณ์ 

3.1 ปัจจุบนัท่าน สูบบุหร่ีหรือไม ่

□ 1) ไม่เคยสูบ (จบการสมัภาษณ์)    

□ 2) เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้มากกว่า 6 เดือน (จบการสมัภาษณ์)  

□ 3) เคยสูบแต่เลิกไดแ้ลว้นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน (จบการสมัภาษณ์) 

□ 4)  สูบอยู ่(ท าขอ้ต่อไป) 

3.2 จ  านวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัประมาณ .................. มวน 

3.3 ท่าน มีแผนท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีหรือไม ่

□ 1) ภายในเดือนน้ี    □ 3) ในอนาคต แต่ไม่ใช่ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ 

□ 2) ภายใน 6 เดือนขา้งหนา้   □ 4) ไม่มีแผนท่ีจะเลิกสูบ 

3.4 ก่อนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ท่าน สังเกตว่า มีป้ายหา้มสูบบุหร่ีหรือไม่ 

□ 1) สงัเกตทุกคร้ัง    □ 3) ไม่ค่อยไดส้งัเกต 

□ 2) สงัเกตเป็นส่วนใหญ่   □ 4) ไม่เคยสงัเกตเลย 

3.5 เมื่อพบเห็นป้ายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ท่านท าอยา่งไร 

□ 1)ไม่สูบบุหร่ีแน่นอน    □ 3) สูบบุหร่ี 

□ 2) ไม่สูบหากไม่จ  าเป็นจริงๆ    
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3.6 ขอ้ใดอธิบายนโยบายเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในท่ีท างานของ ท่านไดดี้ท่ีสุด 

□ 1)อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดทุ้กสถานท่ี   

□ 2)อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี 

□ 3) ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในอาคารทุกพ้ืนท่ี  

□ 4) ไม่ทราบ 

3.7 ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านสูบบุหร่ีในอาคารท่ีท างานบา้งหรือไม่ 

□ 1) สูบ    □ 2) ไม่สูบ 

3.8 ขอ้ใดอธิบายการสูบบุหร่ีในบ้านของท่าน ไดดี้ท่ีสุด 

□ 1)ไม่สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ลย  □ 3) ไม่มีกฎขอ้หา้มใดๆ 
□ 2) สามารถสูบบุหร่ีในตวับา้นไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ี 

 
3.9 ใหท่้านอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและโปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นว่า ท่าน เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรือไม่แน่ใจ 
 

ข้อความแสดงความคดิเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1.การสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติท่ีคนในสงัคมยอมรับ    

2.สงัคมมีความต่ืนตวัเร่ืองพิษภยัของการสูบบุหร่ีมากข้ึน    

3.คนใกลชิ้ดเห็นด้วยกบัการท่ีท่านสูบบุหร่ี    

4. ส่ือต่างๆ (ภาพยนตร์ ละคร ฯลฯ) สนับสนุนการสูบบุหร่ี    

5. คนใกลชิ้ดของท่านจะดีใจมากหาก ท่านเลิกสูบบุหร่ี    

6. การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเป็นท่ีรังเกียจของคนอ่ืน    

7. ส่ือต่างๆ เอนเอียงไปในทิศทางท่ีต่อต้านการสูบบุหร่ี    
 

ขอขอบคุณในความร่วมมอื 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 

 

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK- 03 ส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหาร) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

 ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

 

     

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนที่
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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แบบส ารวจส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร บาร์ ผบั คาราโอเกะ 
 

ส่วนที่ 1 สถานที่สัมภาษณ์ 
1.1 ช่ือร้านอาหาร บาร์ ผบั คาราโอเกะ ................................................................................... 

1.2 ประเภทของส่ิงแวดลอ้ม 

□ 1) ร้านอาหาร 

 จานด่วน (ก๋วยเต๋ียว ขา้วมนัไก่)/อาหารตามสัง่ (ลกูคา้เขา้ออกในเวลาสั้น) 

 ภตัตาคาร (ลกูคา้ใชเ้วลานานในร้าน) 

 ร้านอาหารบุฟเฟ่ เช่น เน้ือยา่งเกาหลี ร้านแจ่วฮอ้น  

□ 2) ร้านกาแฟ/ร้านขนม/อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

□ 3) ผบัหรือบาร์ 

□ 4) ดิสโกเ้ธค 

□ 5) ร้านคาราโอเกะ 

□ 6) อ่ืนๆ  ........................................................... 

1.3 ระบบปรับอากาศ (แอร์) 

□   1) มีทุกส่วน  □  2) มีบางส่วน  □  3) ไม่มี 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
2.1  เพศ  □   1) ชาย    □    2) หญิง 
2.2  อาย ุ   
   □  1)  ไม่เกิน 20 ปี   □ 4)   41-50 ปี 

   □  2)  21-30 ปี    □ 5)   51-60 ปี 

   □  3)  31-40 ปี    □  6)   สูงกว่า 60 ปี 
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2.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   □ 1)   ประถมศึกษา   □ 5)   ปริญญาตรี 
   □ 2)   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   □ 6)   สูงกว่าปริญญาตรี 
   □ 3)   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. □ 7)   อ่ืนๆ (ระบุ)............  
   □ 4)   อนุปริญญา/ปวส. 
 

ส่วนที่ 3 การรับรู้เกีย่วกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 

3.1 ใหท่้านอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและโปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านว่า
สถานท่ีดงักล่าวเป็นสถานท่ี ห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย หรือไม ่

ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่า
การอ าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ ท่ีติด
แอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมาย
หรือไม ่

    

6. ร้านอาหารท่ีมแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

7. ร้านอาหารท่ีไม่มแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ 
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่
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ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี
ตามกฎหมายหรือไม ่

    

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่
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ส่วนที่ 4 สถานการณ์การห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ 
4.1 สถานประกอบการของท่านมีส่วนรับประทานอาหาร และ/หรือ จดักิจกรรมนอกอาคารหรือไม ่

 □   1) มี    □   2) ไม่มี 

4.2 จ  านวนท่ีนัง่/จ  านวนคนท่ีรับได ้ในสถานประกอบการของท่าน ..................... ท่ี/คน 
4.3 สถานประกอบการของท่านปลอดบุหร่ี 100% หรือไม ่
 □   1) ไม่เป็น ยงัอนุญาตใหม้ีการสูบบุหร่ี (ท าข้อ 4.4)  
 □   2)  เป็น (ท าข้อ 4.3.1-4.3.3 แล้วข้ามไปท าข้อ 4.6) 
 4.3.1 สถานประกอบการของท่านประกาศปลอดบุหร่ี 100% มาเป็นเวลา ........... ปี 
 4.3.2 อะไรเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหท่้านประกาศปลอดบุหร่ี 
   1) ........................................................................................................ 
   2) ........................................................................................................ 

   3)  ........................................................................................................ 

 4.3.3 รายไดท้ั้งหมดของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงหลงัจากประกาศปลอดบุหร่ี 100% 

□   1) เพ่ิมข้ึน  □   2) ลดลง  □ 3)ไม่เปล่ียนแปลง 
4.4 ในสถานประกอบการของท่าน อนุญาตใหสู้บบุหร่ีส่วนใดบา้ง 
  □   1) อนุญาตเฉพาะส่วนท่ีจดัเป็นเขตสูบ  □   2) อนุญาตทุกพ้ืนท่ี 
4.5 ในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา มีลกูคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมอืสองในสถานประกอบการของท่านหรือไม ่

นิยามศัพท์: ควันบุหร่ีมือสอง หมายถึง ควันบุหร่ีท่ีเกิดจากการสูบของผู้อ่ืน ลอยอยู่ในอากาศ 

 □   1) ตลอดเวลา □   2) มีบา้งเป็นบางคร้ัง  □  3) ไม่มีเลย 

4.6 ในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา มีลกูคา้บ่นเร่ืองการห้ามสูบบุหร่ี/นโยบายห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ
ของท่านหรือไม ่
□ 1) ตลอดเวลา อธิบาย ................................................................................................ 
□ 2) มีบา้งเป็นบางคร้ัง อธิบาย...................................................................................... 
□ 3) ไม่มีเลย 
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4.7 ท่านตอ้งการความช่วยเหลือใดบา้งเพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามนโยบายปลอดบุหร่ีตามกฎหมายน้ี 

1) .......................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................... 

4.8 ใน 12 เดือนขา้งหนา้ โอกาสท่ีสถานประกอบการของท่านจะปลอดบุหร่ี 100% เป็นอยา่งไร 

 □   1) เป็นอยูแ่ลว้   □   4) ค่อนขา้งไม่มีโอกาส 
  □   2) มีโอกาสอยา่งมาก  □   5) ไม่มีโอกาสอยา่งมาก 
 □   3) ค่อนขา้งมีโอกาส   

4.9 ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในร้านอาหาร บาร์ ผบั คาราโอเกะทั้งหมดในจงัหวดัอยา่งไร 

 □   1) เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ตอบขอ้ 4.9.1)  □   4) ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.9.2) 
  □   2)   ค่อนขา้งเห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.9.1)  □   5) ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ตอบขอ้ 4.9.2) 
 □   3)   เฉยๆ (จบการสมัภาษณ์) 

4.9.1 อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 

1) ............................................................................................................. 

2) ............................................................................................................. 

   3). ............................................................................................................. 

4.9.2 อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 

1) ............................................................................................................. 

2) ............................................................................................................. 

3) ............................................................................................................. 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมอื 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 
 

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-04 ส าหรับผูป้ระกอบการโรงแรม) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
 
 

สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

 ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

     

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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แบบส ารวจส าหรับผู้ประกอบการโรงแรม บ้านพกั และเกสต์เฮ้าส์ 
 

ส่วนที่ 1 สถานที่สัมภาษณ์ 
1.1 ช่ือโรงแรม บา้นพกั เกสตเ์ฮา้ส์ ........................................................................................ 
1.2 ท่ีตั้ง ระบุ........................................................................................................................... 
1.3 ประเภทสถานบริการ 

□ 1) โรงแรม   □ 4) รีสอร์ท 
□ 2) โฮมสตย ์   □ 5) อพาร์ทเมนต ์
□ 3) เกสตเ์ฮา้ส์   □ 6) อ่ืนๆ ระบุ................................................... 

1.4 ระบบปรับอากาศ (แอร์) 

□ 1) มีทุกส่วน 

□ 2) มีบางส่วน ไดแ้ก่  

    โถงตอ้นรับ 

    หอ้งอาหาร   ทั้งหมด  บางส่วน 

    หอ้งพกัแขก  ทุกหอ้ง  บางหอ้ง 

□ 3) ไม่มี 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  
 
2.1  เพศ  □   1) ชาย    □    2) หญิง 
2.2  อาย ุ   
   □  1)  ไม่เกิน 20 ปี   □ 4)   41-50 ปี 

   □  2)  21-30 ปี    □ 5)   51-60 ปี 

   □  3)  31-40 ปี    □  6)   สูงกว่า 60 ปี 
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2.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   □ 1)   ประถมศึกษา   □ 5)   ปริญญาตรี 
   □ 2)   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   □ 6)   สูงกว่าปริญญาตรี 
   □ 3)   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. □ 7)   อ่ืนๆ (ระบุ)............  
   □ 4)   อนุปริญญา/ปวส. 
 
ส่วนที่ 3 การรับรู้เกีย่วกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 
3.1 ท่านบอกไดห้รือไม่ว่าสถานท่ีต่อไปน้ีเป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมาย กรุณาท าเคร่ืองหมายถกู 
() ในช่องท่ีเหมาะสม 

ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่า
การอ าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ ท่ีติด
แอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมาย
หรือไม ่

    

6. ร้านอาหารท่ีมแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

7. ร้านอาหารท่ีไม่มแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ 
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่
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ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี
ตามกฎหมายหรือไม ่

    

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

 
ส่วนที่ 4   สถานการณ์การห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ 
 
4.1 จ  านวนหอ้งพกัในสถานประกอบการของท่าน ..................... (จ  านวนเต็ม) หอ้ง 
4.2 สถานประกอบการของท่านปลอดบุหร่ี 100% (ไม่มีพ้ืนท่ีใหสู้บบุหร่ี) หรือไม ่

□ 1) ไม่เป็น ยงัอนุญาตใหม้ีการสูบบุหร่ี (ท าขอ้ 4.3) 
□ 2) เป็น (ท าขอ้ 4.2.1-4.2.3 แลว้ขา้มไปท าขอ้ 4.5) 

 4.2.1 สถานประกอบการของท่านประกาศปลอดบุหร่ี 100% มาเป็นเวลา ........... ปี 
 4.2.2 อะไรเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหท่้านประกาศปลอดบุหร่ี 
   1) ........................................................................................................ 

   2) ........................................................................................................ 

   3)........................................................................................................ 

 4.2.3 รายไดท้ั้งหมดของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงหลงัจากประกาศปลอดบุหร่ี 100% 

□   1) เพ่ิมข้ึน  □   2) ลดลง  □ 3)ไม่เปล่ียนแปลง 
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4.3 จากสถานท่ีภายในตวัอาคารของสถานประกอบการของท่าน ท่านอนุญาตใหม้ีการสูบบุหร่ีในลกัษณะ
ใดบา้ง กรุณาท าเคร่ืองหมายถกู () ในช่องท่ีเหมาะสม 

สถานที ่ การอนุญาตให้สูบบุหร่ี 

อนุญาตให้
สูบบุหร่ีทุก

พืน้ที ่

อนุญาตให้สูบ
บุหร่ีเฉพาะ
บางพืน้ที ่

ไม่อนุญาต
ให้สูบบุหร่ี

เลย 

ไม่มส่ีวนนี้
ในสถาน

ประกอบการ 

1. โถงกลาง ลอ้บบ้ี     

2. คาเฟ่ (ร้านกาแฟ)     

3. ร้านอาหาร/ภตัตาคาร     

4. ผบั บาร์ เลา้จน์     

5. ดิสโกเธค     

6. หอ้งพกั     

7. ชั้นลอย     

8. ฟิตเนส     

9. สปา เซาวน์า     

10. หอ้งประชุม สมัมนา และจดัเล้ียง     
 

4.4 ในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา มีลกูคา้บ่นเร่ืองการสูดควนับุหร่ีมอืสองในสถานประกอบการของท่านหรือไม ่

นิยามศัพท์: ควันบุหร่ีมือสอง หมายถึง ควันบุหร่ีท่ีเกิดจากการสูบของผู้อ่ืน ลอยอยู่ในอากาศ 

 □   1) ตลอดเวลา □   2) มีบา้งเป็นบางคร้ัง  □  3) ไม่มีเลย 

4.5 ในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา มีลกูคา้บ่นเร่ืองการห้ามสูบบุหร่ี/นโยบายห้ามสูบบุหร่ีในสถานประกอบการของ
ท่านหรือไม ่

□ 1) ตลอดเวลา อธิบาย ................................................................................................ 
□ 2) มีบา้งเป็นบางคร้ัง อธิบาย...................................................................................... 
□ 3) ไม่มีเลย 
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4.6 ท่านตอ้งการความช่วยเหลือใดบา้งเพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามนโยบายปลอดบุหร่ีตามกฎหมายน้ี 
1) .......................................................................................................................... 
2). .......................................................................................................................... 
3)............................................................................................................................. 

4.7 ใน 12 เดือนขา้งหนา้ โอกาสท่ีสถานประกอบการของท่านจะปลอดบุหร่ี 100% เป็นอยา่งไร 

 □   1) เป็นอยูแ่ลว้   □   4) ค่อนขา้งไม่มีโอกาส 
  □   2) มีโอกาสอยา่งมาก  □   5) ไม่มีโอกาสอยา่งมาก 
 □   3) ค่อนขา้งมีโอกาส   

4.8 ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในโรงแรม บา้นพกั และเกสตเ์ฮา้ส์ ทั้งหมดในจงัหวดั
อยา่งไร 

 □   1) เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ตอบขอ้ 4.8.1)  □   4) ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.8.2) 
  □   2)   ค่อนขา้งเห็นดว้ย (ตอบขอ้ 4.8.1)  □   5) ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ตอบขอ้ 4.8.2) 
 □   3)   เฉยๆ (จบการสมัภาษณ์) 

4.8.1 อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 

1) ............................................................................................................. 

2) ............................................................................................................. 

   3). ............................................................................................................. 

4.8.2 อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 
1) ............................................................................................................. 
2) ............................................................................................................. 
3) ............................................................................................................. 

 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมอืของท่าน 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 

 

 

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-05 ส าหรับหน่วยงานราชการ) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
 
 
สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

 ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

 

 

 

     

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนที่
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้



แบบ KK-05 (แบบส ำรวจส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร) 

 

2 

 

 

แบบส ารวจส าหรับหน่วยงานราชการ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ประเภทของหน่วยงานท่ีท่านท างานอยู ่

   □  1)  โรงพยาบาล   □ 6)   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   □  2)  สถานีต ารวจ   □ 7)   ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
   □  3)  โรงเรียน    □ 8)   ส านกังานพฒันาชุมชน 
   □  4)  วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั  □  9)  ท่ีว่าการอ  าเภอ 
   □  5)  ส านกังานท่ีดิน   □ 10)   อ่ืนๆระบุ............................................... 
 
1.2  เพศ  □   1) ชาย    □    2) หญิง 
1.3  อาย ุ   
   □  1)  ไม่เกิน 20 ปี   □ 4)   41-50 ปี 

   □  2)  21-30 ปี    □ 5)   51-60 ปี 

   □  3)  31-40 ปี    □  6)   สูงกว่า 60 ปี 
1.4 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   □ 1)   ประถมศึกษา   □ 5)   ปริญญาตรี 
   □ 2)   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   □ 6)   สูงกว่าปริญญาตรี 
   □ 3)   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. □ 7)   อ่ืนๆ (ระบุ)............  
   □ 4)   อนุปริญญา/ปวส. 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (เฉพาะของผูใ้หส้มัภาษณ์) 

   □ 1)   ไม่เกิน 5,000 บาท   □ 4)   15,001-20,000 บาท 
   □ 2)   5,001-10,000 บาท   □ 5)   20,001-25,000 บาท 
   □ 3)   10,001-15,000 บาท  □ 6)   มากกว่า 25,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบับริบทของหน่วยงาน 
2.1 หน่วยงานของท่านมีการจดับริเวณเขตปลอดบุหร่ีหรือจดัเขตสูบบุหร่ีหรือไม่  

 □   1) มี    □   2) ไม่มี (ขา้มไปตอบขอ้ 2.4) 
2.2 ปัจจุบนัหน่วยงานของท่านมีการจดัใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีในรูปแบบใด 
 □   1) เขตปลอดบุหร่ีทั้งในและนอกอาคาร ผูสู้บบุหร่ีตอ้งไปสูบใหไ้กลตวัอาคาร   
 □   2) เขตปลอดบุหร่ีเฉพาะตวัอาคาร แต่ไม่มีหอ้งสูบบุหร่ีส าหรับส่วนกลาง 
 □   3) เขตปลอดบุหร่ีเฉพาะตวัอาคาร มีหอ้งส าหรับสูบหรือเขตสูบบุหร่ีท่ีเป็นส่วนกลางไวใ้นตวัอาคาร 
 □   4) ไม่มีนโยบายและการจดัเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ีท่ีชดัเจน มีการติดสต๊ิกเกอร์และติดป้าย 
          ประชาสมัพนัธอ์ยูบ่า้ง แต่ไม่มีการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
 □   5) ไม่มีนโยบายหรือการด าเนินงานใดๆเก่ียวกบัการจดัเขตปลอดบุหร่ี 
 □   6) อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................................... 
2.3 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานตามนโยบายการจดัเขตปลอดบุหร่ีในลกัษณะใด 

□ 1) ไม่มี เพราะ........................................................................................................................... 
(ใหข้า้มไปตอบขอ้ 2.4) 

□ 2) มี ไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายใหมี้ผูติ้ดตามในเร่ืองน้ี 
 2.2) ข้ึนป้าย “เขตปลอดบุหร่ี” หนา้หน่วยงานอยา่งชดัเจน 
 2.3) ติดสญัลกัษณ์เขตปลอดบุหร่ีอยา่งชดัเจนทัว่หน่วยงาน 
 2.4) ประชาสมัพนัธใ์หทุ้กคนทราบถึงนโยบาย 

2.4 ผูท่ี้สูบบุหร่ี มกัสูบบริเวณใดของสถานท่ีท างาน 
□ 1) สูบในเขตสูบบุหร่ีท่ีจดัไวใ้ห ้
□ 2) สูบในเขตท่ีสูบได ้ท่ีไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ป็นเขตสูบได ้เช่น หอ้งท างานส่วนตวั 
□ 3) สูบในเขตท่ีก  าหนดไวใ้หเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ี 
□ 4) สูบในสถานท่ีทัว่ไปท่ีไม่แน่ใจว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือไม่ เช่น ใตต้น้ไม ้หอ้งน ้ า ใตถุ้นอาคาร 

โรงงาน เป็นตน้ 
□ 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................... 

2.5 การจดัหน่วยงานของท่านใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ี ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านตอ้งการรับการสนบัสนุนใน
ดา้นใดบา้ง 
 □   1) ส่ือส่ิงพิมพ ์   □   5) จดัเขตสูบบุหร่ีท่ีถกูตอ้ง 
 □   2) ส่ือ วีดีทศัน์ วีซีดี   □   6) การสนบัสนุนใหผู้สู้บไปคลินิกอดบุหร่ี 
 □   3) อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากร  □   7 ) อ่ืนๆระบุ......................................................... 
 □   4) จดันิทรรศการใหค้วามรู้
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2.6 ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายหา้มสูบบุหร่ีในหน่วยงานราชการในจงัหวดัอยา่งไร 

 □   1) เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ตอบขอ้ 2.6.1)  □   4) ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย (ตอบขอ้ 2.6.2) 
  □   2)   ค่อนขา้งเห็นดว้ย (ตอบขอ้ 2.6.1)  □   5) ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ตอบขอ้ 2.6.2) 
 □   3)   เฉยๆ (ขา้มไปตอบส่วนท่ี 3) 

2.6.1 อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านเห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 

1) ............................................................................................................. 

2) ............................................................................................................. 

   3). ............................................................................................................. 

2.6.2 อะไรเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหท่้านไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ี 

1) ............................................................................................................. 

2) ............................................................................................................. 

3) ............................................................................................................. 

 

ส่วนที่ 3 การรับรู้เกีย่วกบักฎหมายปลอดบุหร่ี 

3.1 ใหท่้านอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและโปรดท าเคร่ืองหมาย /ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านว่าสถานท่ี
ดงักล่าวเป็นสถานท่ี ห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย หรือไม ่

ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

1. โรงเรียน/สถานศึกษา เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

2. โรงพยาบาล เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

3. ภายในอาคารสถานท่ีราชการ เช่น โรงพกั ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่า
การอ าเภอ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

4. ภายในอาคารสถานท่ีท างานของภาคเอกชน เช่น บริษทัต่างๆ ท่ีติด
แอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่
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ข้อความ   
ใช่ทุกพืน้ที ่

 
ใช่เฉพาะ 
บางพืน้ที ่

 
ไม่ใช่ 

  
ไม่แน่ใจ 

5. โรงแรมและเกสตเ์ฮา้ส์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมาย
หรือไม ่

    

6. ร้านอาหารท่ีมแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

7. ร้านอาหารท่ีไม่มแีอร์ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

8. สถานท่ีสาธารณะใดๆ ท่ีมีแอร์ เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ 
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

9. ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล ์รถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

10. ภายในอาคารศาสนสถาน เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ โบสถ ์
เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

11. ภายนอกอาคารศาสนสถาน เช่น ลานวดั เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี
ตามกฎหมายหรือไม ่

    

12. สวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

13. ตลาด เป็นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่     

14. สถานีขนส่ง ป้ายรถ สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นสถานท่ีหา้มสูบ
บุหร่ีตามกฎหมายหรือไม ่

    

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมอืของท่าน 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 

แบบส ารวจ 

โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 
(แบบ KK-06 ส าหรับคลินิกอดบุหร่ี) 

สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 

 

 

สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 

ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 

ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 

วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 

เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

 ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

     

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการท ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ   30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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แบบส ารวจส าหรับคลนิกิอดบุหร่ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ประเภทสถานบริการสุขภาพท่ีท่านท างานอยูปั่จจุบนั 

 □   1) เอกชน   □   2) รัฐบาล     □   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ  านวนเตียง................... เตียง  

          □   โรงพยาบาลทัว่ไป    จ  านวนเตียง..................................เตียง 

          □   โรงพยาบาลศนูย ์     จ  านวนเตียง..................................เตียง 

          □   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

1.2  เพศ  □   1) ชาย    □    2) หญิง 

1.3  อาย ุ   

   □  1)  ไม่เกิน 20 ปี   □ 4)   41-50 ปี 

   □  2)  21-30 ปี    □ 5)   51-60 ปี 

   □  3)  31-40 ปี    □ 6)   สูงกว่า 60 ปี 

1.4  สถานภาพสมรส    

   □   1) โสด  □   2) สมรส  □   3) หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.5 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   □ 1)   ประถมศึกษา   □ 5)   ปริญญาตรี 

   □ 2)   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   □ 6)   สูงกว่าปริญญาตรี 

   □ 3)   มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. □ 7)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................  

   □ 4)   อนุปริญญา/ปวส. 

1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (เฉพาะของผูใ้หส้มัภาษณ์) 

   □ 1)   ไม่เกิน 5,000 บาท   □ 4)   15,001-20,000 บาท 

   □ 2)   5,001-10,000 บาท   □ 5)   20,001-25,000 บาท 

   □ 3)   10,001-15,000 บาท  □ 6)   มากกว่า 25,000 บาท  
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1.7 ปัจจุบนัท่านท างานในต าแหน่ง 

   □ 1)   แพทย ์    □ 5)   นกัวิชาการสาธารณสุข 

   □ 2)   ทนัตแพทย ์   □ 6)   นกัจิตวิทยา 

   □ 3)   เภสชักร    □ 7)   นกัสงัคมสงเคราะห์ 

   □ 4)   พยาบาล    □ 8)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 

1.8 ประสบการณ์ในการท างานในคลินิกอดบุหร่ี 

   □  1)  1- 2  ปี    □ 3)   มากกว่า 5 - 10 ปี 

   □  2)  มากกว่า 2 - 5 ปี   □ 4)   มากกว่า 10 ปี 

1.9 ประสบการณ์ท่ีไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี  เช่น การช่วยเลิกบุหร่ีดว้ยวิธีต่างๆ  ความรู้
เก่ียวกบัโทษของบุหร่ี 

□ 1) ไม่เคยอบรม (ใหข้า้มไปตอบในส่วนท่ี 2) 

□ 2) เคยอบรม ไดรั้บการอบรมก่ีคร้ัง 

 2.1)   1 คร้ัง   โปรดระบุหน่วยงานท่ีจดัอบรม............................................................................ 

 2.2)   2 คร้ัง   โปรดระบุหน่วยงานท่ีจดัอบรม............................................................................ 

 2.3)   อ่ืนๆ ระบุจ านวน ......... คร้ัง   โปรดระบุหน่วยงานท่ีจดัอบรม.......................................... 

1.10 หลกัสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกบัการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีมีเน้ือหาและเพ่ิมทกัษะในเร่ืองใดบา้ง 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 □ 1)   ความรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ี   □ 5)   การจดัโปรแกรมเพื่อช่วยเลิกสูบบุหร่ี  

 □ 2)   แนวทางการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี □ 6)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................. 

 □ 3)   การใหค้  าปรึกษาเพื่อช่วยเลิกสูบบุหร่ี       
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบับริบทขององค์กร 

2.1 โรงพยาบาลของท่านมีนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบหรือไม ่

□ 1) ไม่มี  

□ 2) มี   ไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 2.1)   ประกาศใหโ้รงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหร่ี (หา้มสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล) 

 2.2)   ประกาศหา้มขายบุหร่ีในเขตโรงพยาบาล 

 2.3)   ส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงพยาบาลเลิกสูบบุหร่ี 

 2.4)   ส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

 2.5)   มีบริการช่วยเลิกบุหร่ี 

 2.6)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................ 

2.2 มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีอยา่งชดัเจนหรือไม ่

  □   1) ไม่มี    □    2) มี 

2.3 การด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยู ่ มีแผนปฏิบติังานเพื่อก  ากบัการด าเนินงานหรือไม่ 

  □   1) ไมมี่    □    2) มี 

2.4 คลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยูใ่นความรับผดิชอบของแผนกใด 

        □ 1) งานผูป่้วยนอก   □ 5) งานจิตเวช 

     □ 2) งานผูป่้วยใน   □ 6) งานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน 

     □ 3) งานบริการการศึกษา  □ 7) งานคลินิกอดบุหร่ี งานบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

     □ 4) งานสุขศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ □ 8)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 

2.5 คลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยูข่ณะน้ี เปิดใหบ้ริการช่วยเลิกบุหร่ีวนัและเวลาใดบา้ง   

 เปิดใหบ้ริการช่วยเลิกบุหร่ีในวนั (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

        □ 1) วนัจนัทร์          □ 4) วนัพฤหสับดี   □ 7) วนัอาทิตย ์

     □ 2) วนัองัคาร    □ 5) วนัศกุร์ 

     □ 3) วนัพุธ     □ 6) วนัเสาร์ 
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 เปิดใหบ้ริการช่วยเลิกบุหร่ีในเวลา (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  □ 1) 08.00 - 12.00 น.  □ 3) 16.00 - 20.00 น.  
  □ 2) 13.00 - 16.00 น.   □ 4) เวลาอ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................. 

2.6  คลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยูข่ณะน้ี  มีป้ายบอก “คลินิกอดบุหร่ี” หรือไม ่

□ 1) ไม่มี  

     □    2) มี    

 ขนาดป้าย          เหมาะสม  เน่ืองจาก ..................................................................................... 

               ไม่เหมาะสม  เน่ืองจาก ................................................................................. 

 ต าแหน่งท่ีติดป้าย     เหมาะสม  เน่ืองจาก ..................................................................................... 

                      ไม่เหมาะสม  เน่ืองจาก ................................................................................. 

2.7  คลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยูข่ณะน้ี มีหอ้งหรือสถานท่ีจดัเป็นสดัส่วนหรือไม่ 

      □   1) ไม่มี    □    2) มี 

2.8  ขณะน้ีในคลินิกอดบุหร่ีของท่าน  ใชว้สัดุอุปกรณ์ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

                 □ 1) เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั / วดัส่วนสูง □ 4) โทรทศัน์ / โสตทศันอุปกรณ์ 

     □ 2) เคร่ืองวดัความดนั               □ 5) เคร่ืองวดัระดบั CO 

     □ 3) เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด □ 6) เวชภณัฑ ์    

               (  )  น ้ ายาอมอดบุหร่ี   

                         (  )  นิโคตินทดแทน โปรดระบุ.........................................   

                □ 7)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................      

2.9  ในการเขา้รับบริการในคลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยู ่ แต่ละคร้ังตอ้งช าระค่าบริการหรือไม่ 

□ 1) ไม่คิดค่าบริการ 

     □    2) ตอ้งช าระค่าบริการ 

   โดย    ช าระเงินเองบางส่วน 

    (   )  ค่ายา 

                                         (   )  ค่าบริการอ่ืนๆ โปรดระบุ 

              ช าระเงินเองทั้งหมด 
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2.10  ผูรั้บบริการอดบุหร่ีท่ีท่านใหบ้ริการมาจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
                 □ 1) ผูม้ารับบริการสุขภาพทัว่ไปท่ีตึกผูป่้วยนอก (ส่งต่อจากตึกผูป่้วยนอก)    
     □ 2) ผูป่้วยในท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  (ส่งต่อจากตึกผูป่้วยใน)    
     □ 3) ผูรั้บบริการท่ีส่งต่อจากการบริการเลิกบุหร่ีอ่ืนๆ เช่น ร้านขายยา คลินิกทนัตกรรม คลินิกเอกชน 
               บริการเลกิบุหร่ีทางโทรศพัท ์
     □ 4) ผูม้าขอรับบริการเลิกบุหร่ีโดยตรงท่ีคลินิกอดบุหร่ี 
  □ 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
2.11  ทีมสุขภาพผูด้  าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีประกอบดว้ยวิชาชีพใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
   □ 1)   แพทย ์ โปรดระบุสาขา..........................   □ 4)   พยาบาล 
      □ 2)   ทนัตแพทย ์                □ 5)   นกัจิตวิทยา 
      □ 3)   เภสชักร                □ 6)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 
2.12  คลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านด าเนินงานอยูไ่ดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากแหล่งใด    
        □ 1) การจดัสรรงบประมาณของโรงพยาบาล   
     □ 2) การสนบัสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน โปรดระบุ .................................................................................... 
2.13  หน่วยงานของท่านมีการประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูข่าวสารในเร่ืองการบริการคลินิกอดบุหร่ีแก่ประชาชนหรือไม่ 

□ 1) ไม่มี(ใหข้า้มไปตอบในส่วนท่ี 3) 
□ 2) มี  

 ประชาสมัพนัธโ์ดยผา่นส่ือใดไดบ้า้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  (   )  โปสเตอร์   (   )  โทรทศัน ์
        (   )  แผน่พบั   (   )  อินเตอร์เน็ต 
        (   )  วิทย ุ    (   )  ใชเ้คร่ืองขยายเสียงประกาศตามแหล่งชุมชน 
 (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................       

 การประชาสมัพนัธมี์เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  (   )  ความรู้เก่ียวกบัโทษภยัของบุหร่ี   
        (   )  วิธีการเลิกสูบบุหร่ีดว้ยตนเอง    
        (   )  วิธีการช่วยเลิกบุหร่ีท่ีเปิดบริการในคลินิกอดบุหร่ี  
 (   )  เวลาการใหเ้ปิดบริการของคลินิกอดบุหร่ี 
 (   )  ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการในคลินิกอดบุหร่ี 
 (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................       
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ส่วนที่  3  ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการด าเนนิงานในคลนิกิอดบุหร่ี 

1) ข้อมูลการบริการเลกิบุหร่ีนอกคลนิกิอดบุหร่ี 

3.1.1 เม่ือผูรั้บบริการสุขภาพมาขอรับบริการท่ีโรงพยาบาลท่ีท่านท างานอยูข่ณะน้ี ตามขั้นตอนท่ีท าอยูไ่ดมี้การถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือไม่ เช่น  ถามว่าสูบบุหร่ีหรือไม่  สูบบุหร่ีวนัละก่ีมวน  สูบบุหร่ีมานานเท่าใด 

□ 1) ไม่มี(ใหข้า้มไปตอบในส่วนท่ี 2)) 
□ 2) มี  
  บางราย 
  ทุกราย 

3.1.2 ภายหลงัการถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแลว้  มีการบนัทึกประวติัไวห้รือไม่            
□ 1) ไม่มี 
□ 2) มี  โดยบนัทึกใน  (  )  ใบสญัญาณชีพ (Vital sign) 

              (   )  เวชระเบียน 
                                        (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................      

3.1.3 ผูม้ีบทบาทหนา้ท่ีในการถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูรั้บบริการสุขภาพ  ท่ีกล่าวถึงในขอ้ 1 คือใคร 
□ 1) ตวัท่านเอง / บุคลากรในคลินิกอดบุหร่ี 
□ 2) บุคคลอ่ืนไดแ้ก่ 

    เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน    พยาบาล 
    แพทย ์     นกัวิชาการสาธารณสุข 
   ทนัตแพทย ์     นกัจิตวิทยา 
    เภสชักร     นกัสงัคมสงเคราะห์ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     

3.1.4 เมื่อมีการซกัถามประวติัแลว้พบว่า ผูรั้บบริการสุขภาพติดบุหร่ี  เช่น  สูบบุหร่ีมากกว่า 10 มวนต่อวนั  สูบบุหร่ี
ติดต่อกนัมานานหลายปี  ไดม้กีารแนะน าใหเ้ลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ 

□ 1) ไม่มี(ใหข้า้มไปตอบในส่วนท่ี 2)) 
□ 2) มี  
  บางราย  เน่ืองจาก................................................. 
  ทุกราย 
 โดยการ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

               (   ) แนะน าใหเ้ลิกบุหร่ีดว้ยตนเอง              (   ) แจกเอกสารเก่ียวกบัอนัตรายของบุหร่ีและวิธีการเลิกบุหร่ี 
             (   ) แนะน าแหล่งบริการช่วยเลิกบุหร่ี           (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................      
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 ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในขอ้น้ีคือใคร 

(   ) ตวัท่านเอง  

              (   ) บุคลากรอ่ืนๆ   ไดแ้ก่      (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)     

  ( ) เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน  ( )  พยาบาล 
    ( )  แพทย ์   ( )  นกัวิชาการสาธารณสุข 
  ( )  ทนัตแพทย ์   ( )  นกัจิตวิทยา 
    ( )   เภสชักร   ( )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     

2) การบริการเลกิบุหร่ีในคลนิิกอดบุหร่ี 

3.2.1 ตามขั้นตอนการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีท่ีท่านท างานอยูใ่นขณะน้ี  ผูท่ี้มีบทบาทใหค้  าแนะน า  เพ่ือกระตุน้และ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีคือใคร 

□   1) ตวัท่านเอง  

              □   2) บุคลากรอ่ืนๆ   ไดแ้ก่      (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)     

  (  ) เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน  (  )  พยาบาล 
    (  )  แพทย ์   (  )  นกัวิชาการสาธารณสุข 
  (  )  ทนัตแพทย ์   (  )  นกัจิตวิทยา 
    (  )   เภสชักร   (  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     

3.2.2 ตามขั้นตอนการด าเนินงานในคลินิกอดบุหร่ีของท่านขณะน้ี  มีวิธีการใดบา้งท่ีใชใ้นการแนะน า  เพ่ือกระตุน้และ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 

□   1) ใหค้  าแนะน า  เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัท่านเอง 

              □   2) ใหดู้วิดีโอ /  วิดีทศัน์    

□   3) ใหแ้ผน่พบัความรู้เร่ืองโทษของบุหร่ี 

 □   4) วิธีการอ่ืนๆ   (โปรดระบุ).........................................     
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3.2.3  ภายหลงัการใหค้  าแนะน า กระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีแลว้  ก่อนใหบ้ริการช่วยเลิกบุหร่ีได้
ถามถึงความพร้อมหรือความตอ้งการท่ีจะเลิกบุหร่ีหรือไม่ 

□ 1) ไม่มี 

□ 2)  มี   ใครคือผูป้ระเมินความตอ้งการของผูรั้บบริการในขั้นตอนน้ี 

  ตวัท่านเอง 
  บุคลากรอ่ืนไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  (   ) เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน  (   )  พยาบาล 
    (   )  แพทย ์   (   )  นกัวิชาการสาธารณสุข 
  (   )  ทนัตแพทย ์   (   )  นกัจิตวิทยา 
    (   )   เภสชักร   (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     

3.2.4 จากขอ้ 3.2.3 กรณีประเมินความตอ้งการผูรั้บบริการอดบุหร่ีแลว้พบว่า  ผูรั้บบริการยงัไม่พร้อมหรือยงัไม่ตอ้งการท่ี
จะเลิกสูบบุหร่ี  ในขั้นตอนน้ีมีการใหค้  าแนะน า  การโนม้นา้วและเสริมสร้างแรงจูงใจใหเ้ลิกบุหร่ีอีกคร้ังหรือไม่ 

□  1) ไม่มี 

□ 2)  มี    

 โดยวิธีการใด  
 (   ) ใหค้  าแนะน า  เพื่อกระตุน้และเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ยตวัท่านเอง 
 (   ) ใหดู้วิดีโอ /  วดีิทศัน์    
 (   ) ใหแ้ผน่พบัความรู้เร่ืองโทษของบุหร่ี 
 (   ) วิธีการอ่ืนๆ   (โปรดระบุ).........................................     

 ในขั้นตอนน้ีการใหค้  าแนะน า  การโนม้นา้วและเสริมสร้างแรงจูงใจใหเ้ลิกบุหร่ีอีกคร้ังเป็นหนา้ท่ี 
ของใคร 
   (   )  ตวัท่านเอง 
   (   )  บุคลากรอ่ืนไดแ้ก่ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  (   ) เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน  (   )  พยาบาล 
    (   )  แพทย ์   (   )  นกัวิชาการสาธารณสุข 
  (   )  ทนัตแพทย ์   (   )  นกัจิตวิทยา 
    (   )   เภสชักร   (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
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3.2.5 กรณีท่ีทราบแลว้ว่า  ผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือพร้อมท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี  ก่อนใหก้ารช่วยเหลือหรือจดักิจกรรมให ้ 
ตามขั้นตอนการด าเนินงานของท่าน  มีการวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหร่ีหรือคดักรองการติดบุหร่ีของผรัูบบริการ
หรือไม ่

□ 1) ไม่มี 

□ 2)  มี    

  บางราย  เน่ืองจาก................................................................ 
  ทุกราย  เน่ืองจาก................................................................. 

3.2.6 ในการจดัรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีแก่ผูรั้บบริการในคลินิกของท่าน   รูปแบบกิจกรรมหรือ 

วีธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีก  าหนดโดยใชห้ลกัเกณฑใ์ด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  □   1) ผูรั้บบริการทุกรายใชรู้ปแบบเดียวกนั 
  □   2) ผูรั้บบริการทุกรายสามารถเลือกไดด้ว้ยตนเอง 
  □   3) ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการติดบุหร่ีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  □   4) ข้ึนอยูก่บัระดบัการติดนิโคตินของผูรั้บบริการ 
  □   5) ข้ึนกบัความสามารถในการจ่ายค่าบริการ 
  □   6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
3.2.7 การใชบ้ริการในคลินิกอดบุหร่ีของท่านแต่ละคร้ัง  ตั้งแต่ขอรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีจนกระทัง่เสร็จส้ินกิจกรรม  
ใชเ้วลาประมาณเท่าใด 
  □   1) นอ้ยกว่า 30 นาที    □  4) มากกว่า 3 ชัว่โมง 
  □   2) 30 นาที – 1 ชัว่โมง            □  5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
     □   3) มากกว่า 1 ชัว่โมง – ไม่เกิน 3 ชัว่โมง    
3.2.8 ในคลินิกอดบุหร่ีของท่านมีรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีแบบใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

□   1) ไม่ใชย้า 
  การใหค้  าปรึกษา   (     ) รายบุคคล (     ) รายกลุ่ม        (     ) ครอบครัว 

        โครงการอดบุหร่ี 
        อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
□    2) การใชย้า 
         นิโคตินทดแทน      สมุนไพรช่วยอดบุหร่ี 
        น ้ายาอดบุหร่ี    อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
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□    3) ทางเลือกอ่ืนๆ 
  การฝังเข็ม        การใหบ้ริการช่วยเลิกทางโทรศพัท ์(Quit line)    
 การใชพ้ลงัจิต     อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     

3.2.9 เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมตามขั้นตอนการด าเนินงานของท่าน มีการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานจากผูรั้บบริการ 

แต่ละรายหรือไม่  เพ่ือประเมินว่าเลิกสูบบุหร่ีไดจ้ริง  หรือรายใดบา้งท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออีกคร้ัง  และใชว้ิธีการใด 

ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

□ 1) ไม่มี (ขา้มไปตอบในส่วนท่ี 4) 

□ 2)  มี     

  บางราย  เน่ืองจาก................................................................ 
  ทุกราย   
  ติดตามโดยวิธีใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
(   ) ทางตรง 
          (  ) มีการนดัพบท่ีคลินิก   (  ) มีการนดันอกสถานท่ี / เยีย่มบา้น 
          (  ) ส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขใกลบ้า้น (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
 

(   ) ทางออ้ม 
            (  ) การโทรศพัทติ์ดตาม   (  ) ส่งจดหมาย / ไปรษณียบตัร 
          (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................      
  ในคลินิกอดบุหร่ีของท่านผูท่ี้มีหนา้ท่ีติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยตรงคือใคร  
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

           (   )  ตวัท่านเอง 
           (   )  บุคลากรอ่ืน ไดแ้ก่  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)             
         (   )  แพทย ์                     (   )  นกัวิชาการสาธารณสุข 
          (   )  เภสชักร                 (   )  นกัจิตวิทยา 
        (   )  พยาบาล                 (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
 
 
 



 

                                           แบบ KK-06 (แบบส ำรวจกำรใหบ้รกิำรส ำหรับคลนิกิอดบหุรี)่ 
 

 

12 

 

3.2.10 ตามแผนปฏิบติังานในระยะติดตามประเมินผลท่ีท่านด าเนินงานอยูข่ณะน้ี  ก  าหนดใหใ้ชเ้วลาเท่าใด  จึงจะถือว่า
ส้ินสุดระยะติดตามประเมินผล (ระยะติดตามประเมินผล หมายถึง ระยะเวลาการติดตามเพื่อประเมินผลภายหลงัการ 

ส้ินสุดกิจกรรมการช่วยเลิกบุหร่ี แก่ผูรั้บบริการแต่ละราย) 

□ 1) นอ้ยกว่า 1 เดือน   □ 3)  มากกว่า 3 เดือน - ไม่เกิน 6 เดือน  

□ 2)  มากกว่า 1 เดือน  - ไม่เกิน 3 เดือน  □ 4) มากกว่า 6 เดือน  - ไม่เกิน 1 ปี 

□ 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     

3.2.11 การติดตามประเมินผลในช่วงเวลาท่ีท่านก าหนดในขอ้ 3.2.10 มีการติดตามทั้งหมดก่ีคร้ัง 

□ 1) ไม่เกิน 2 คร้ัง   □ 3)  4  คร้ัง 

□ 2)  3 คร้ัง     □ 4) 5  คร้ัง 

□ 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     

 

ส่วนที่  4  ข้อมูลเกีย่วกบัการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในคลนิิกอดบุหร่ี 

4.1 หน่วยงานของท่านมีการติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานของผูรั้บบริการในคลินิกอดบุหร่ี 

หรือไม ่
□ 1) ไม่มี   

□ 2)  มี   โดยประเมนิจากขอ้ใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)      

  จ านวนของผูเ้ขา้รับบริการในคลินิกอดบุหร่ีเฉล่ียต่อเดือน    จ านวน..................คน 
  ร้อยละของผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีไดส้ าเร็จต่อปี                                ร้อยละ..................ต่อปี   
  ร้อยละของผูรั้บบริการท่ีไม่สามารถติดตามไดใ้นระยะติดตามประเมนิผล  ร้อยละ..................ต่อปี   
  ร้อยละของผูรั้บบริการมาบ าบดัรักษาท่ีคลินิกอดบุหร่ีตามนดั   ร้อยละ..................ต่อปี   
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................     
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4.2 ในการเก็บขอ้มลูของผูรั้บบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละราย  เช่น ประวติัเก่ียวกบัการติดบุหร่ี  ประวติัการรักษาหรือ
การรับบริการในคลินิกอดบุหร่ีแต่ละคร้ัง  มีการบนัทึกไวห้รือไม่ เก็บขอ้มลูไวใ้นส่วนใด 

□ 1) ไม่มี   

□ 2)  มี       

  บางราย  เน่ืองจาก................................................................ 
  ทุกราย   
  โดยเก็บขอ้มลูไวใ้น (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

   (  ) เวชระเบียนแยกเฉพาะของคลินิกอดบุหร่ี (  ) รวมกบัเวชระเบียนนอก 
   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................      

 

ส่วนที่  5  แนวทางการพฒันาคลนิกิอดบุหร่ีในอนาคต 
5.1  ท่านมีแผนงานส าหรับคลินิกอดบุหร่ีในอนาคตหรือไม่ อยา่งไร 

□ 1) ไม่มี 

□ 2)  มี (ตอบไดม้ากว่า 1 ขอ้)   

  มีแผนจะขยายงานของคลินิกปลอดบุหร่ี  โปรดระบุ................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
  การสร้างเครือข่ายคลินิกอดบุหร่ี 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 

5.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาคลินิกอดบุหร่ีอยา่งไร 

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

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

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

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

ขอขอบคุณในความร่วมมอืของท่าน 

 

แหล่งที่มา : ปิยาภรณ์   เยาวเรศ (2550).กระบวนการให้บริการของคลนิกิอดบุหร่ีของโรงพยาบาลสังกดัรัฐและเอกชน. 
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                                                                                       หมายเลขแบบสอบถาม 

 

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-07 ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
 
 
สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

 

 

 

     

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆที่ไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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แบบส ารวจสถานการณ์การบริโภค  การจ าหน่ายยาสูบ 
ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้ประกอบการ 

1. ท่านประกอบกิจการร้านคา้มา................... ปี 
2.  สินคา้ท่ีขายเป็นหลกั ไดแ้ก่ .................................................................................................................. 
3.  บุหร่ีซอง (1) ยีห่อ้ท่ีขายในร้านไดแ้ก่.................................................................................................... 
     (2) ยีห่อ้ท่ีขายดีท่ีสุดไดแ้ก่..................................................................................................................... 
     (3) เพราะอะไร...................................................................................................................................... 
 4. ยาเส้น ท่ีขายไดแ้ก่ยาเสน้ประเภทใดบา้ง 
    (1)  (    ) 1.ยาเสน้ท่ีตอ้งมาแบ่งขายเอง  (     )2.ยาเสน้ท่ีบรรจุซองแลว้  (     ) 3.ทั้งสอง ประเภท    
           (    ) 4. อ่ืนๆ  ระบุ ........................................................................................................................... 
     (2) ยีห่อ้ท่ีขายไดแ้ก่ ............................................................................................................................. 
     (3) ยีห่อ้ท่ีขายดีท่ีสุดไดแ้ก่.................................................................................................................... 
     (4) เพราะอะไร..................................................................................................................................... 
     (5) ยีห่อ้ดงักล่าวมีแหล่งผลิตอยูท่ี่ใด.................................................................................................... 
5. ท่านรับซ้ือยาเส้นมาจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1ขอ้) 
      (     ) 1.ร้านคา้ขายส่ง (     ) 2.พ่อคา้น ามาส่งท่ีร้าน   (     ) 3.โรงงานท่ีผลิต  (     ) 4.รถเร่ 
      (     ) 5. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................ 
6.  ท่านมีแหล่งรับซ้ือยาเส้นประจ าหรือไม ่
      (     ) 0.ไม่มี     (     ) 1.มี (ถา้มี) ระบุ.................................................................................................... 
7.   ความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้ของร้านค้ากบัผู้ขายส่งยาเส้น 
 7.1  ท่านเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จกักนัฉนัทญ์าติกบัผูข้ายส่งยาเสน้    
       (      ) 0.ไม่ใช่                  (      ) 1.ใช่ 
 7.2  ท่านกบัผูข้ายส่งเคยเขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัในกิจกรรมต่างๆ   เช่น  วนัปีใหม่  งานแต่งงาน  งาน
บุญประเพณีต่างๆ ฯลฯ หรือไม่  
               (       ) 0.ไม่เคย     (      ) 1.เคย (ลกัษณะการช่วยเหลือ) ระบุ...................................................... 
 7.3  ท่านสามารถซ้ือสินคา้ราคาถกูพิเศษ หรือมีการแจกแถมกบัผูข้ายส่งยาเสน้หรือไม่ 
              (      ) 0.ไม่ใช่                         (      )  1.ใช่     
       7.4 นอกจากการซ้ือขายยาเสน้แลว้ ท่านกบัผูข้ายส่งไดช่้วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่  
      (    ) 0.ไม่มี      (     ) 1.มกีารช่วยเหลือ   คือ (เร่ืองอะไร)............................................................. 
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8.   ในรอบเดือนที่ผ่านมาท่านซ้ือยาสูบ/ยาเสน้เพื่อจ  าหน่ายเดือนละ   ………………   คร้ัง 
9.   ในรอบเดือนที่ผ่านมาท่านซ้ือยาเสน้ในปริมาณ (กรณี ซือ้แบบแบ่งขาย)   ………………   กิโลกรัม 
10. ในรอบเดือนที่ผ่านมาท่านซ้ือยาสูบ/ยาเสน้ในปริมาณ (กรณี ซือ้แบบบรรจุซองแล้ว) …………...ซอง 
11. ในรอบเดือนที่ผ่านมาท่านลงทุนซ้ือยาสูบเป็นจ านวนเงิน ..............................  บาท 
12.  ลกูคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายเุท่าใด 
      (    )  1.ต  ่ากว่า 25 ปี  (     )  2. 25 – 50 ปี (     ) 3. ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 
 13. ร้านของท่านมีลกูคา้ท่ีซ้ือยาสูบเป็นประจ า  ประมาณก่ีคน ระบุจ านวน..................คน 
 
 

ส่วนที่ 2  การรับรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 
 
1.  การรับทราบเก่ียวกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 
 

ท่านทราบหรือไม่.............. 
การรับทราบ 

ไม่ทราบ ทราบ ไม่แน่ใจ 
1. การก าหนดใหม้ีภาพค าเตือนบนห่อยาสูบท่ี
เป็นรูปภาพขาวด า 

   

2. การหา้มแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขาย    
3. การหา้มขายยาสูบใหเ้ด็กต ่ากว่าอาย ุ18 ปี    
 

2. ท่านคิดว่านโยบายดงักล่าว ท าใหร้ายไดใ้นร้านคา้ของท่านลดลงหรือไม่ 
    (     ) 0.ไม่ลดลง          (     ) 1. ลดลงเลก็นอ้ย (     ) 2.ลดลงมาก  
3. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ หากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมการสูบยาสูบ 

     (    ) 0. ไม่เห็นดว้ย (     ) 1. เห็นดว้ย 
4. ท่านคิดว่าหากชุมชนมขีอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมการสูบยาสูบ จะมีผลกระทบในการ
จ าหน่ายยาสูบในร้านคา้ระดบัใด 
 

    กรุณาท าเคร่ืองหมาย  o ลอ้มรอบระดบัผลกระทบท่ีท่านประเมินว่าร้านคา้ของท่านจะไดรั้บ 
 

น้อย                                                                                                                                    มาก 
   0          1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  
 

1. ท่านมีขอ้เสนอแนะ อยา่งไร  ในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมยาสูบ (ครอบครัว  
ชุมชน  หน่วยงานรัฐ  อปท.) 
(ครอบครัว)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ชุมชน)..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
(หน่วยงานรัฐ  อปท.)……………………………………………………………………………...…...... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

2. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจ าหน่ายยาสูบอยา่งไรบา้ง 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 

ข้อสังเกตส าหรับผู้สัมภาษณ์ 
         ขอ้สงัเกตเพ่ิมเติมเร่ืองบริบทของร้าน / การวางจ าหน่ายยาสูบ 
 

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

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

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

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



แบบ OB (แบบตรวจสังเกตความร่วมมอืปฏบัิตติามนโยบายเขตปลอดบหุรี)่ 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
 

แบบตรวจสังเกต 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัเลยเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ OB ส าหรับสถานประกอบการ) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 
 
 
สถานที่ทีท่ าการสัมภาษณ์ _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัที่สัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 

ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

 

     

ค าช้ีแจง 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 
และนโยบาย สถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เพื่อสนับสนุนการพฒันาไปสู่จังหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักลไกการขบัเคลื่อนงานโครงการจังหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จังหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 
และ จ.หนองบวัล  าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 
 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปิิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี
ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซักถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้



แบบ OB (แบบตรวจสังเกตความร่วมมอืปฏบัิตติามนโยบายเขตปลอดบหุรี)่ 
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แบบตรวจสังเกต ความร่วมมอืปฏบิัตติามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี 
 
1. ช่ือสถานท่ี........................................................................................................................................................ 
2. ท่ีตั้ง ระบุ.......................................................................................................................................................... 
3. ลกัษณะของสถานท่ี 
□ 1)ร้านอาหาร/ภตัตาคาร 
□ 2)ร้านกาแฟ/ร้านขนม/อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 
□ 3)ผบัหรือบาร์ 
□ 4)ดิสโกแ้ละร้านคาราโอเกะ 
□ 5)โรงแรม/เกสตเ์ฮา้ส์/บา้นพกั 
□ 6) สปา 
□ 7) สถานีขนส่ง/ป้ายรถ/ชุมทางรถไฟ/สนามบิน 
□ 8) ตลาดสด/ตลาดนดั 
□ 9) อ่ืนๆ ระบุ........................................................... 

4. ระบบปรับอากาศ (แอร์) 
□   1) มีทุกส่วน  □  2) มีบางส่วน  □  3) ไม่มี 

5. ส่วนของสถานท่ี/สถานประกอบการท่ีไดส้งัเกต เช่น โถงหนา้ บริเวณรอรถ ฯลฯ (อธิบาย) 
1) ............................................................................................................................. 
2) ............................................................................................................................. 
3) ............................................................................................................................. 
4) ............................................................................................................................. 
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6.  การติดป้ายหา้มสูบ 
6.1 มีป้ายหา้มสูบบุหร่ีท่ีเห็นไดจ้ากภายนอก เช่น หน้าประตู หรือ

โดยรอบบริเวณ หรือไม ่
 มี 
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่มี 

6.2 มีป้ายหา้มสูบบุหร่ี ตดิที่ประตูหรือทางเข้าหรือไม ่  มี 
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่มี 

6.3 มีป้ายหา้มสูบบุหร่ี ตดิภายในสถานที่หรือไม ่  มี 
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่มี 

6.4 ป้ายหา้มสูบ มีข้อความบทลงโทษหรือไม ่  มี 
 ภาษาไทย 
 ภาษาองักฤษ 
 ภาษา .............. 

 ไม่มี 

 
 



แบบ OB (แบบตรวจสังเกตความร่วมมอืปฏบัิตติามนโยบายเขตปลอดบหุรี)่ 
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7. มีป้ายพืน้ที่เขตสูบบุหร่ีภายในสถานท่ีหรือไม ่
  มี    ไม่มี 

   ภาษาไทย 
   ภาษาองักฤษ 

   ภาษา .............. 
8. ส่ิงของท่ีเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี 
 8.1  มีท่ีเข่ียบุหร่ี ตั้งอยูใ่นท่ีหา้มสูบหรือไม่     1) มี       2) ไม่มี    

 8.2  มีการขายบุหร่ีหรือไม่      1) มี       2) ไม่มี    

9. การใหค้วามร่วมมือปิิบติัตามกฎหมาย ในท่ีท่ีหา้มสูบ 
 9.1 มีการสูบบุหร่ีใหเ้ห็นในท่ีหา้มสูบหรือไม่    1) มี       2) ไม่มี    

 9.2 มีกล่ินบุหร่ีในท่ีหา้มสูบหรือไม่     1) มี       2) ไม่มี    

 9.3 มีกน้บุหร่ีตกหล่นในบริเวณหา้มสูบหรือไม่    1) มี       2) ไม่มี    

 9.4  มีผูสู้บภายนอกสถานประกอบการหรือไม ่   1) มี       2) ไม่มี    

10. ป้าย/ส่ือโครงการรณรงค ์และการโฆษณาบุหร่ี 
 10.1 มีป้ายรณรงค/์ส่ือโครงการ หรือโครงการณรงคอ่ื์นๆ เก่ียวกบัการงดสูบบุหร่ีหรือไม ่
    1) มี       2) ไม่มี    

 10.2 มีส่ิงของท่ีเป็นโลโกห้รือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงยีห่อ้บุหร่ีหรือไม่ (เช่น ร่ม ปิิทิน นาฬิกา หรือท่ีเข่ียบุหร่ี) 
    1) มี       2) ไม่มี    

 10.3 มีการโฆษณาบุหร่ีหรือไม ่
    1) มี       2) ไม่มี    

 
 

  
ตวัอยา่งท่ีเข่ียบุหร่ีท่ีมีโลโกบุ้หร่ี 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
ประมวลภาพกิจกรรมและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

1. การประเมนิทุนทางสังคมของจงัหวดัเลย 
(17 กุมภาพนัธ ์2555 ณ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย) 

2. การประชุมคณะท างานการขบัเคลือ่น ระดับจงัหวดั   
( 26  มีนาคม 2555  ณ โรงพยาบาลเลย) 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

การประเมินทุนทางสังคมของจงัหวดัเลย   17 กุมภาพนัธ์ 2555  ณ มหาวทิยาลัยราชภฎัเลย 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

\ 

 
 

 

การประชุมกลุ่มย่อย  



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอผลการประชุม และการรวมพลงัเครือข่ายควบคุมยาสูบจงัหวดัเลย 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

การประชุมคณะท างานการขับเคลื่อน ระดับจงัหวดั   26  มีนาคม 2555  ณ โรงพยาบาลเลย 




