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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ศูนยวิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับศูนยวิจัย
และจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี (มสบ.) 
และสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดดําเนินโครงการสํารวจเร่ือง “ความคิดเห็นตอการรณรงคบาน
ปลอดบุหร่ี” โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากพอแม/ผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหวางแรกเกิดถึง 12 ป 
ท่ีนําบุตรหลานเขามารับบริการตรวจรักษาท่ีสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (เปนครอบครัวที่มีสมาชิก
ในบานสูบบุหร่ี) จํานวนทั้งส้ิน 658 ตัวอยาง และบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จํานวน
ท้ังส้ิน 198 ตัวอยาง ซึ่งดําเนินการสํารวจในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2551 ประเด็นสําคัญ
ท่ีคนพบจากการสํารวจในคร้ังนี้ มีดังนี้ 
 
พอแม/ผูปกครองที่สูบบุหร่ี 82% มีการสูบบุหร่ีในบานที่มีเด็ก 

ผลสํารวจพบวา พอแม/ผูปกครองที่ถูกศึกษาสวนใหญเปนผูสูบบุหร่ีถึงรอยละ 63.4 โดยใน 1 เดือน
จะสูบเฉล่ียประมาณ 24.55 วัน เฉลี่ยวันละ 10.83 มวน และพอแม/ผูปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวกวารอย
ละ 81.8 เคยสูบบุหร่ีในบาน โดยสูบบริเวณหองน้ํา/หองสวมมากที่สุดรอยละ 35.2 นอกจากนี้มักจะมีลูก/หลาน
อยูใกลในขณะท่ีพอแม/ผูปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีในบาน รอยละ 29.2 
 
กวา 1 ใน 3 เคยเห็นบุตรหลานเลียนแบบทาทางการสูบบุหร่ี 
 ผลสํารวจพบวา พอแม/ผูปกครองท่ีสูบบุหร่ีสวนใหญรอยละ 66.9 เคยคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีในบาน 
หากทราบวาการสูบบุหร่ีในบานสงผลตอการเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และรอยละ 64.4 เชื่อวาหากพอ
แม/ผูปกครองหรือสมาชิกท่ีอยูบานเดียวกันเปนผูสูบบุหร่ีในอนาคตมีแนวโนมทําใหบุตรหลานเลียนแบบการ
สูบบุหร่ีไดงายเมื่อโตเปนผูใหญ ในขณะที่รอยละ 5.9 เคยพบเห็นบุตรหลานเลียนแบบทาทางการสูบบุหร่ีเปน
ประจํา และรอยละ 29.1 เคยเห็นบางเปนคร้ังคราว 
 
96% ของพอแม/ผูปกครองเห็นดวยหากกฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี
ทั้งหมด 100% 
 การรณรงคใหบานและโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี พบวา พอแม/ผูปกครองสวนใหญรอยละ 84.2 
เห็นดวยหากมีการรณรงค รอยละ 88.2 ทราบวากฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี รอยละ 
96.0 เห็นดวยหากกฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมด 100% และรอยละ 85.7 เห็นดวย
ท่ีวาบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลควรเปนผูไมสูบบุหร่ี  
 ผลสํารวจพบอีกวา ตัวอยางรอยละ 65.7 ไมทราบท่ีวาสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีเปน
หนวยงานตนแบบในการรณรงคบานปลอดบุหร่ี อยางไรก็ตามรอยละ 65.6 สนใจที่จะเขารวมโครงการ 
สําหรับกิจกรรมที่ตัวอยางตองการใหมีในโครงการมากที่สุดคือ การตรวจสุขภาพฟรี การจัดนิทรรศการให
ความรูความเขาใจเร่ืองควันบุหร่ีมือสอง และการสรางบรรยากาศ/สิ่งแวดลอมใหปลอดบุหร่ี ตามลําดับ 
  
 
 



  

บุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 9% เปนผูสูบบุหร่ี 
 ผลการสํารวจ พบวา บุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีกวารอยละ 91.2 เปนผูไม
สูบบุหร่ี ในขณะที่รอยละ 8.8 เปนผูสูบบุหร่ี โดยผูที่สูบบุหร่ี รอยละ 84.6 เคยสูบบุหร่ีในที่ทํางาน บริเวณที่ใช
สูบมากที่สุดคือ บริเวณสนาม/ใตตนไม และบริเวณหองน้ํา/หองสวม  
 
บุคลากร 61% ไมยอมรับพฤติกรรมสูบบุหร่ี 
 ในขณะที่บุคลากรเกินคร่ึงหรือรอยละ 60.8 ไมยอมรับกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรใน
สถาบันเดียวกัน เพราะเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอบุคคลรอบขาง นอกจากนี้การไดรับความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ีและจากควันบุหร่ีมือสอง พบวา ตัวอยางเกินคร่ึงไดรับขอมูลเหลานี้จากสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
 
62% ของบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีรูจักมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 
 ผลสํารวจพบวา บุคลากรเกินคร่ึงหรือรอยละ 61.7 รูจักมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี และตัวอยาง
รอยละ 49.1 มีความพอใจตอบทบาทการทํางานของมูลนิธิ ฯ แตในขณะท่ีรอยละ 46.5 ไมทราบบทบาทการ
ทํางานของมูลนิธิ ฯ  
 
97% ของบุคลากรเห็นดวยหากกฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 100% 
 ผลสํารวจพบดวยวา บุคลากรกวารอยละ 97.0 เห็นดวยกับกฎหมายที่กําหนดใหโรงพยาบาลเปน
เขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 100% อยางไรก็ตามบุคลากรรอยละ 24.2 เห็นวาการรณรงคใหโรงพยาบาลเปนเขต
ปลอดบุหร่ีท้ังหมด 100% จะพบปญหา/อุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การขาดความรวมมือของบุคลากร  
 
บุคลากรคร่ึงหน่ึงทราบวาสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีเปนหนวยงานตนแบบในการรณรงค
ใหบานปลอดบุหร่ี 
 ผลสํารวจ พบวา ตัวอยางรอยละ 50.3 ทราบวาสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีเปนหนวยงาน
ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี ในขณะท่ีรอยละ 49.7 ไมทราบ รอยละ 84.9 เห็นดวยที่สถาบันฯ จะ
จัดทําโครงการตนแบบรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี สําหรับกิจกรรมท่ีบุคลากรอยากใหหนวยงานจัดข้ึนเพื่อการ
รณรงคมากที่สุดคือ การจัดนิทรรศการใหความรูความเขาใจเร่ืองควันบุหร่ีมือสอง และรองลงมาคือการติด
ปาย/สัญลักษณหามสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล  
 
80% ตองการมีสวนรวมในโครงการตนแบบรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี 
 เมื่อสอบถามความตองการมีสวนรวมในโครงการนี้ พบวา บุคลากรสวนใหญหรือรอยละ 80 ตองการ
มีสวนรวม โดยตองการมีสวนรวมในการแจกสื่อรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี เชิญชวนใหผูรับบริการเขารวม
โครงการ และใหความรูเร่ืองพิษภัยของบุหร่ี/ควันบุหร่ีมือสอง ตามลําดับ 
 
 



คํานํา 
 

 สืบเนื่องจากมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี รวมกับสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ได
ดําเนินโครงการ “รวมใจเพ่ือลดอันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง (Network of Second Hand Smoke 
Protection)” เพ่ือมุงเนนในการรณรงคใหบานปลอดควันบุหร่ี โดยสนับสนุนใหสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี ซึ่งเปนสถานบริการสุขภาพที่มีหนาท่ีในการดูแลรักษาและใหความรูกับประชาชนดานสุขภาพ  
ตาง ๆ และใหสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ดําเนินโครงการเพื่อเปนตนแบบในการรณรงคใหบาน
ปลอดบุหร่ีสําหรับสถานพยาบาลอื่น ๆ ตอไป  
 ในการนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนใหศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี (มสบ.) และสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดรวมมือกับศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดําเนินโครงการสํารวจวิจัยเร่ืองความคิดเห็นตอการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี”: 
กรณีศึกษาผูปกครองที่ใชบริการและบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี”  โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ และเจตคติของพอแม/ผูปกครองเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีและการไดรับ
ควันบุหร่ีมือสอง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของพอแม/ผูปกครองที่สูบบุหร่ีในบาน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพอ
แม/ผูปกครองที่มีการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” ตลอดจนเพ่ือศึกษาการรับรูความคิดเห็น และความคาดหวัง
ของบุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีท่ีมีตอโครงการ “สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี: 
ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี” 
 อนึ่ง โครงการสํารวจวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยความรวมมือจากคณะทํางานในการรวม
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานวิจัย รวมท้ังกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทุกทานและกลุมบุคลากรของ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีที่ไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม ซึ่งศูนยวิจัย
เอแบคนวัตกรรมทางสังคม ฯ ขอขอบพระคุณทุกฝาย มา ณ โอกาสนี้  
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สารบัญ 
                                                                                                               หนา 

บทที ่1 
บทนํา 

1 

 ที่มาของโครงการ 1 
 วัตถุประสงคในการทําวิจัย 1 
 ขอบเขตการวิจัย 2 
   

บทที ่2 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 
 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 3 

 กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) 3 
 การสุมตัวอยางและขนาดตัวอยางที่ใชในโครงการ  

(Sampling Method and Sample Determination) 
3 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  3 
 การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 4 
 การปกปดขอมูล 5 
 ระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจ 5 
   

บทที ่3 ผลการสํารวจ 6 
 สวนที่ 1 ผลสํารวจความคิดเห็นตอการรณรงคบานปลอดบุหร่ีของพอแม/ผูปกครอง 

           ที่ใชบริการในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
7 

            ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 7 
            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 10 

            ตอนที่ 3 การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” 19 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาของโครงการ 

 ควันบุหร่ีมือสองมีอันตรายตอสุขภาพ เนื่องจากประกอบดวยสารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด และมี
มากกวา 60 ชนิด ท่ีวงการแพทยระบุวาเปนสารกอมะเร็ง จากขอมูลสถิติที่ไดจากการทําวิจัยในสถาบันตาง ๆ 
อาทิเชน องคการอนามัยโลก ไดประเมินวา ปจจุบันมีเด็กเกือบ 700 ลานคนหรือเกือบคร่ึงหนึ่งของประชากร
เด็กท่ัวโลก หายใจเอาอากาศปนเปอนควันบุหร่ีท่ีลอยอยูในอากาศเขาสูรางกาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่ออยูใน
บาน สวนรายงานของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงลอนดอน พ.ศ. 2548 พบวา ในอังกฤษมีผูเสียชีวิตจากการ
ไดรับควันบุหร่ีมือสองปละ 12,200 คน โดยรอยละ 95 เปนผลจากการไดรับควันบุหร่ีมือสองในบาน 
นอกจากนี้ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2549 พบวา จํานวนครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี เทากับ 
7.3 ลานครัวเรือน (จาก 18.2 ลานครัวเรือน) จํานวนคนไทยที่มีโอกาสไดรับควันบุหร่ีในบาน เทากับ 15.8 
ลานคน (จาก 65.1 ลาน) ซึ่งคิดเปนรอยละ 24.3 ของประชากรไทยทั้งหมด และจํานวนเด็กอายุนอยกวา 5 ป 
ท่ีไดรับควันบุหร่ี เทากับ 2.28 ลานคน  

จากขอมูลขางตน มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี รวมกับสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จึง
ไดดําเนินโครงการ “รวมใจเพ่ือลดอันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง (Network of Second Hand Smoke 
Protection)” เพ่ือมุงเนนใน  การรณรงคให “บาน” ปลอดควันบุหร่ี โดยสนับสนุนใหสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ซึ่งเปนสถานบริการสุขภาพที่มีหนาท่ีในการดูแลรักษาและใหความรูกับประชาชนดาน
สุขภาพตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการดูแลสุขภาพเด็กที่พอแมและญาติ พ่ีนองพามารักษาในแตละวันซึ่งมี
จํานวนมาก นอกจากนี้ยังตองการใหสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ดําเนินโครงการเพ่ือเปนตนแบบ
ในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ีสําหรับสถานพยาบาลอื่น ๆ ตอไป  
 ในการนี้  ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
บุคลากรของมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี และสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จึงไดสนับสนุนให
ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทําการศึกษา “ความคิดเห็น
ตอการรณรงคบานปลอดบุหร่ี : กรณีศึกษาผูปกครองท่ีใชบริการและบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี” ข้ึน ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 

วัตถุประสงคในการทําวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจ และเจตคติของพอแม/ผูปกครองเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี
และการไดรับควันบุหร่ีมือสอง 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของพอแม/ผูปกครองที่สูบบุหร่ีในบาน 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพอแม/ผูปกครองที่มีตอการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” 
4. เพ่ือศึกษาการรับรูความคิดเห็น และความคาดหวังของบุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชินีที่มีตอโครงการ “สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี: ตนแบบในการรณรงคให
บานปลอดบุหร่ี”  

5. เพ่ือศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี กําหนดขอบเขตการวิจัยดานประชากร และดานเน้ือหา ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร คณะผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ออกเปน 2 กลุม 
ประกอบดวย 

 กลุมพอแม/ผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหวางแรกเกิดถึง 12 ป ท่ีนําบุตรหลานเขามารับบริการตรวจ
รักษาท่ีสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี และเปนครอบครัวที่มีคนในบานสูบบุหร่ี 
 กลุมบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดแก แพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร และ
เจาหนาท่ี เปนตน   

2. ขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนที่จะศึกษาประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 
 กลุมพอแม/ผูปกครอง (ผูรับบริการ) 

• ความรูความเขาใจของพอแม/ผูปกครองเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีและ
จากควันบุหร่ีมือสอง อาทิเชน การสูบบุหร่ีหรือควันบุหร่ีเปนสารกอมะเร็ง 
อันตรายของควันบุหร่ีมือสองในเด็ก การรับรูเกี่ยวกับกฎหมายที่กําหนดให
โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี เปนตน 

• ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุตรหลาน 

• พฤติกรรมของพอแม/ผูปกครองท่ีสูบบุหร่ีในบาน อาทิเชน สูบบุหร่ีภายในบาน
หรือนอกบาน ปริมาณการสูบบุหร่ี เปนตน 

• ความคาดหวังของพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของลูก 

• ความคิดเห็นตอการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” 

• การรับรู และความคาดหวังตอโครงการ  “สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี: ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี” 

  2.2 กลุมบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

• ความรูความเขาใจ เจตคติตอการสูบบุหร่ีและการไดรับควันบุหร่ีมอืสอง 

• การรับรู และความคาดหวังตอโครงการ  “สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี: ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี” 

• โอกาส/แนวทาง/ความตองการตอการเขามามีสวนรวมในโครงการ 

• ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ  “สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินี: ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี” 

 
 
 
 
  

 
 



บทที่ 2 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 

คณะผูวิจัยจะประยุกตใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวางระเบียบวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
(Quantitative and Qualitative Methodology)  ในการวัดและประเมินผล  กําหนดขนาดของตัวอยาง  การ
คัดเลือกตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  และการประมวลผล  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยและเปนประโยชนสูงสุดตอศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ     
มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี และสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  
 
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) 

ประชากรเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบดวย 
1. กลุมพอแม/ผูปกครอง (ผูรับบริการ) ไดแก พอแม/ผูปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหวางแรกเกิดถึง 

12 ป ท่ีนําบุตรหลานเขามารับบริการตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  และเปนครอบครัว
ท่ีมีคนในบานสูบบุหร่ี จําแนกเปน  

 1.1) พอแม/ผูปกครอง ที่สูบบุหร่ี 
 1.2) พอแม/ผูปกครอง ที่ไมสูบบุหร่ี 

 2. กลุมบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  ไดแก แพทย พยาบาล ทันตแพทย 
เภสัชกร และเจาหนาท่ี เปนตน 

 
การสุมตัวอยางและขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัย (Sampling Method and Sample Determination) 

ในการวิจัยคร้ังนี้คณะผูวิจัยทําการสํารวจกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก  
1.  การเลือกตัวอยางกลุมพอแม/ผูปกครองที่มารับบริการใชเทคนิคการสุมตัวอยางโควตา (Quota 

Sampling) จากจํานวนผูปวยท่ีเขามารับบริการ  จํานวน 658 ตัวอยาง  แบงเปน 
 1.1) พอแม/ผูปกครองที่สูบบุหร่ี จํานวน  417  ตัวอยาง 
 1.2) พอแม/ผูปกครองที่ไมสูบบุหร่ี (แตมีคนในบานสูบบุหร่ี) จํานวน  241  ตัวอยาง 

 2. กลุมบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบโควตา 
(Quota Sampling) จากบุคลากรจํานวน 198 ตัวอยาง 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย (Measurement) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยกําหนดโครงสรางคําถามประกอบดวย
สวนตาง ๆ ไดแก 

1) แบบสอบถามสําหรับผูปกครองเรื่อง “การสูบบุหร่ีในบาน” 
1.1) ลักษณะประชากร 
1.2) ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 
1.3) การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” 
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2) แบบสอบถามสําหรับบุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เร่ือง “การสูบบุหร่ีในบาน” 
2.1) ลักษณะประชากร 
2.2) ความคิดเห็นเร่ืองการสูบบุหร่ี 
2.3) การรับรู ความคิดเห็น และการมีสวนรวมตอโครงการ “ตนแบบในการรณรงคใหบาน

ปลอดบุหร่ี” 
 
การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจดัการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใหความสําคัญ
อยางย่ิงกับการดําเนินการวิจัยทุกข้ันตอนดังนี้ 
 
ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 พนักงานเก็บขอมูลเปนเจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมฯ  และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งจะตองเขาฟงคําอธิบาย
และฝกซอมการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกอนปฏิบัติงาน 

1.2 เจาหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมฯ 
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย โดยจะทําการแนะนําและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล และพนักงานตรวจสอบขอมูลอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ให
เปนไปตามกรอบและขั้นตอนของโครงการวิจัยอยางแทจริง 

1.3 พนักงานตรวจสอบความถูกตองเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมฯ จะ 
ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณในการปฏิบัติงานของพนักงานสัมภาษณ ถาหากตรวจ
พบวาพนักงานเก็บขอมูลผูใดสรางขอมูล ข้ึนมาเอง การเก็บขอมูลของพนักงานผูนั้นจะตกเปน
โมฆะทั้งหมดและจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป 

ข้ันตอนที่ 2 การประมวลผลขอมูล 
2.1 จะมีการตรวจสอบความสมบูรณและความสอดคลองของคําตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.2 จะมีการตรวจสอบการลงรหัสและการปอนขอมูลของคําตอบในแบบสอบถาม  โดยการใช

โปรแกรม SPSS/FW ในการประมวลผล 
ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน 

3.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชสถิติในเชิงพรรณนาตางๆ เชน คาความถี่ รอยละ และคาสถิติ  
อื่นๆ ที่เหมาะสม เชน Chi–Square, Correlation ฯลฯ  เปนตน 

3.2 การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัยดําเนินการโดยอาจารยระดับปริญญาโทหรือ  
ปริญญาเอกประจําศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมฯ รางรายงานวิจัยฉบับนี้จะมี
คณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors) ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของการวิเคราะหกอนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูแทน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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การปกปดขอมูล  
ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม  การจัดการและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถือเปนความ

รับผิดชอบสูงสุดในการปกปดขอมูล โดยถือวาเปนจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีคณะผูวิจัยตองปฏิบัติโดยเครงครัด  
 

ระยะเวลาดําเนินการสํารวจ 
คณะผูวิจัย ดําเนินโครงการวิจัยคร้ังนี้ ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดอืนพฤษภาคม 2551 



บทที่ 3 

ผลการสํารวจ 

 
การนําเสนอผลการสํารวจเรื่องความคิดเห็นตอการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี”: กรณีศึกษาผูปกครอง

ท่ีใชบริการและบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี สามารถแบงการนําเสนอออกเปน 2 สวน  
ไดแก 
 
สวนที่ 1 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการรณรงคบานปลอดบุหร่ีของพอแม/ผูปกครองที่ใชบริการ

ในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  ซึ่งแบงประเด็นในการนําเสนอดวยกัน 3 ตอน 
ดังนี้ 
1) ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 
2) ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 
3) การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” 

 
สวนที่ 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการรณรงคบานปลอดบุหร่ีของบุคลากรในสถาบันสุขภาพ

เด็กแหงชาติมหาราชินี ซึ่งแบงประเด็นในการนําเสนอดวยกัน 3 ตอน ดังนี้ 
1) ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 
2) ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 
3) การรับรู ความคิดเห็น และการมีสวนรวมตอโครงการ “ตนแบบในการรณรงคใหบาน

ปลอดบุหร่ี” 
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สวนที่ 1 
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการรณรงคบานปลอดบุหรี่ ของพอแม/ผูปกครองท่ีใช

บริการในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชินี 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 

 
 การสํารวจคร้ังนี้ทําการศึกษาลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได  ลักษณะที่พักอาศัย จํานวนสมาชิกภายในบาน และจํานวนบุตรหลานท่ีเขารับ
บริการที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

ผลการสํารวจลักษณะทั่วไปของพอแม/ผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 71.1 ระบุ
เปนชาย และรอยละ 28.9 ระบุเปนหญิง  โดยตัวอยางรอยละ 43.1 มีอายุระหวาง 30-39 ป  รอยละ 36.3 มีอายุ
ระหวาง 20-29 ป  รอยละ 13.0 มีอายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 6.9 มีอายุตํ่ากวา 20 ป  รอยละ 0.5  มีอายุ
ระหวาง 50-59 ป และรอยละ 0.2 มีอายุ 60 ปข้ึนไป   

สวนระดับการศึกษาท่ีสําเร็จในช้ันสูงสุด พบวา ตัวอยางรอยละ 25.5 ระบุมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา  รอยละ 25.1 ระบุมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  รอยละ 17.0 ระบุประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  
รอยละ 16.6 ระบุปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 14.6 ระบุปริญญาตรี รอยละ 1.1 ระบุสูงกวาปริญญา
ตรีขึ้นไป และมีเพียงรอยละ 0.1 ระบุไมไดเรียน ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาอาชีพของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 31.2 เปนลูกจาง/พนักงานบริษัท รอยละ 
22.4 รับจางท่ัวไป  รอยละ 16.0 ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 12.6 เปนขาราชการ/พนักงาน
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 6.6 เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 6.5 เปนแมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ รอยละ 3.2 
วางงาน และรอยละ 1.5 เปนเกษตรกร ตามลําดับ สวนระดับรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนของตัวอยาง พบวา  
ตัวอยางรอยละ 39.2 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 5,000-9,999 บาท รอยละ 26.2 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 
10,000-14,999 บาท รอยละ 16.1 ระบุมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 7.3 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 
15,000-19,999 บาท และรอยละ 5.6 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 20,000-24,999 บาท ซึ่งเทากับตัวอยางท่ีระบุ
วามีรายได 25,000 บาทขึ้นไป ตามลําดับ 
 สําหรับลักษณะที่พักอาศัยของกลุมตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 40.7 ระบุเปนบานเดี่ยว รอยละ 
25.4 ระบุหอพัก/บานเชา/อพารตเมนท รอยละ 14.7 ระบุทาวนเฮาส รอยละ 6.9 ระบุท่ีพักอาศัยในชุมชน
แออัด รอยละ 5.0 ระบุอาคารพาณิชย และรอยละ 4.9 ระบุคอนโดมิเนียม/อาคารชุด ตามลําดับ  โดยจํานวน
สมาชิกในบานของกลุมตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 66.3 ระบุจํานวน 3 – 5 คน รอยละ 30.9 ระบุมากกวา 
5 คนขึ้นไป และรอยละ 2.8 ระบุจํานวน 1 – 2 คน 

นอกจากนี้เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกับจํานวนบุตร/หลานท่ีเขารับบริการท่ีสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี ในรอบ 1 ปที่ผานมา พบวา ตัวอยางสวนใหญรอยละ 82.3 ระบุจํานวน 1 คน โดยบุตรหลาน
มีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.15 ป รอยละ 14.4 ระบุจํานวน 2 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 4.75 ป และรอยละ 2.3 
ระบุจํานวน 3 คน โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 6.00 ป ตามลําดับ 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 1 – 8 
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ตารางที่ 1 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ลําดับท่ี เพศ รอยละ 

1 ชาย 71.1 
2 หญิง 28.9 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 

ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ลําดับท่ี อาย ุ รอยละ 

1 ตํ่ากวา 20 ป 6.9 
2 อายุ 20 – 29 ป 36.3 
3 อายุ 30 – 39 ป 43.1 
4 อายุ 40 – 49 ป 13.0 
5 อายุ 50 – 59 ป 0.5 
6 อายุ 60 ปข้ึนไป 0.2 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 3 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ 

ลําดับท่ี ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ รอยละ 

1 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 17.0 
2 มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 25.1 
3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 25.5 
4 ปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา 16.6 
5 ปริญญาตรี 14.6 
6 สูงกวาปริญญาตรี 1.1 
7 ไมไดเรียน 0.1 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 4 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

ลําดับท่ี อาชีพ รอยละ 

1 รับราชการ / พนักงานรัฐ / รัฐวิสาหกิจ      12.6 
2 ลูกจาง / พนักงานบริษัท     31.2 
3 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว   16.0 
4 นักเรียน / นักศึกษา                    6.6 
5 รับจางทัว่ไป        22.4 
6 แมบาน / พอบาน / เกษียณอายุ       6.5 
7 เกษตรกร 1.5 
8 วางงาน    3.2 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที่ 5 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 

ลําดับท่ี ระดับรายได รอยละ 

1 ตํ่ากวา 5,000 บาท 16.1 
2 5,000 – 9,999 บาท 39.2 
3 10,000 – 14,999 บาท 26.2 
4 15,000 – 19,999 บาท 7.3 
5 20,000 – 24,999 บาท 5.6 
6 25,000 บาทขึ้นไป 5.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 6 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่พักอาศัย 

ลําดับท่ี ลักษณะที่พักอาศัย รอยละ 

1 บานเด่ียว 40.7 
2 ทาวนเฮาส 14.7 
3 หอพัก / หองเชา / อพารตเมนท  25.4 
4 คอนโดมิเนียม / อาคารชุด 4.9 
5 อาคารพาณิชย 5.0 
6 ที่พักอาศัยในชุมชนแออัด 6.9 
7 อื่น ๆ  2.4 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 7 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามจํานวนบุตร/หลานที่เขารับบริการที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติฯ    
             ในรอบ 1 ปที่ผานมา  

ลําดับท่ี จํานวนบุตร รอยละ 

1 1 คน โดยเฉลี่ยมอีายุ 4.15 ป 82.3 
2 2 คน โดยเฉลี่ยมอีายุ 4.75 ป 14.4 
3 3 คน โดยเฉลี่ยมอีายุ 6.00 ป 2.3 
4 4 คน  0.8 
5 5 คน  0.2 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 8 แสดงคารอยละของจํานวนสมาชิกในบานของตัวอยาง 

ลําดับท่ี จํานวนสมาชิกในบาน รอยละ 

1 1 – 2 คน 2.8 
2 3 – 5 คน 66.3 
3 มากกวา 5 คนข้ึนไป 30.9 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 

 
 การนําเสนอผลการวิจัยตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน สามารถแบงการ
นําเสนอเน้ือหาในผลสํารวจออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 
3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีและจากควันบุหร่ีมือสอง 4) ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
บุตรหลาน และ 5) การเลิกสูบบุหร่ีของพอแม/ผูปกครอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

คณะผูวิจัยไดทําการสอบถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 63.4 
เปนผูสูบบุหร่ี โดยในเดือนที่ผานมากอนการสํารวจไดสูบบุหร่ีโดยเฉล่ียประมาณ 24.55 วัน และโดยเฉลี่ย   
วันละ 10.83 มวน  ในขณะที่ตัวอยางรอยละ 36.6 เปนผูไมสูบบุหร่ี  

เมื่อคณะผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสมาชิกในบาน โดยไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา รอยละ 33.8 ระบุไมมีสมาชิกในบานสูบบุหร่ีมากที่สุด รองลงมารอยละ 23.3 ระบุพ่ีชาย/นองชาย รอยละ 
17.5 ระบุสามี รอยละ 14.9 ระบุลุง/ปา/นา/อา และรอยละ 13.1 ระบุปูหรือตา ตามลําดับ เมือ่สอบถามจํานวน     
ผูสูบบุหร่ีในบาน ซึ่งไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 82.1 ระบุจํานวน 1 – 2 คน รองลงมารอยละ 

16.5 ระบุจํานวน 3 – 5 คน และรอยละ 1.4 ระบุมากกวา 5 คนขึ้นไป ตามลําดบั 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 9 – 11 
 
ตารางที่ 9 แสดงคารอยละการสูบบุหร่ีของตัวอยาง 

ลําดับท่ี การสูบบุหรี่ รอยละ 

1 สูบ    ในเดือนที่ผานมาสูบบุหรี่โดยเฉล่ียประมาณ  24.55 วัน 
        โดยเฉลี่ยวันละ  10.83 มวน (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  8.09) 

63.4 

2 ไมสูบ 36.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที่ 10 แสดงคารอยละการสูบบุหรี่ของสมาชิกในบาน (ไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม) ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ลําดับท่ี การสูบบุหรี่ของสมาชกิในบาน รอยละ 

1 ไมมีคนอื่นที่สูบบุหรี่ 33.8 
2 พ่ีชาย/นองชาย 23.3 
3 สามี 17.5 
4 ลุง/ปา/นา/อา 14.9 
5 ปูหรือตา 13.1 
6 ลูกชาย/หลานชาย 3.5 
7 คนรัก/แฟน 2.2 
8 ยาหรือยาย 2.0 
9 พ่ีสาว/นองสาว 2.0 
10 คนรับใช/คนงานในบาน 1.5 
11 ภรรยา 0.8 
12 ลูกสาว/หลานสาว 0.3 
13 อื่นๆ  เชน พอตา ลูกเขย  7.4 

* จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 651 ราย 
 
ตารางที่ 11 แสดงคารอยละของจํานวนคนสูบบุหรีใ่นบานของตัวอยาง (ไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม)  
               (เฉพาะบานที่มีคนสูบบุหรี่) 

ลําดับท่ี จํานวนคนสูบบุหรี่ในบาน รอยละ 

1 1 – 2 คน 82.1 
2 3 – 5 คน 16.5 
3 มากกวา 5 คนข้ึนไป 1.4 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
2.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 

 

 เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบานของตัวอยางหรือสมาชิกในบานของ
ตัวอยาง พบวา รอยละ 43.8 สูบบริเวณบานมากที่สุด รองลงมารอยละ 25.4 สูบทั้งในบานและบริเวณบาน 
และรอยละ 12.6 สูบในบาน ในขณะที่รอยละ 18.2 ไมเคยสูบบุหร่ีในบานและในบริเวณบาน สําหรับบริเวณที่
ตัวอยางหรือสมาชิกในบานของตัวอยางมักใชเปนที่สูบบุหร่ีมากที่สุด 5 อันดับแรก พบวา รอยละ 35.2 ระบุ
หองนํ้า/หองสวม รองลงมารอยละ 35.0 ระบุบริเวณระเบียง/ชานบาน รอยละ 27.8 ระบุประตูรั้วหนาบาน  
รอยละ 21.5 ระบุใตตนไม และรอยละ 17.1 ระบุสนามหญา ตามลําดับ 
 นอกจากนี้เมื่อสอบถามถึงบุคคลที่มักจะอยูใกลเวลาที่ตัวอยางหรือสมาชิกในบานท่ีสูบบุหร่ีในบาน
มากที่สุด 3 อันดับแรก พบวา รอยละ 29.2 ระบุลูกหลาน รองลงมารอยละ 17.0 ระบุสามี/ภรรยา และรอยละ 
12.2 ระบุญาติผูใหญ แตอยางไรก็ตามมีตัวอยางหรือสมาชิกในบานที่สูบบุหร่ีในบานเกือบคร่ึงหรือรอยละ 
46.9 ระบุไมเคยสูบบุหร่ีเมื่อมีคนอื่นอยูใกล 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 12 – 14 
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ตารางที่ 12 แสดงคารอยละของตัวอยางหรือสมาชกิในครอบครัวที่เคยสูบบุหรี่ในบาน 

ลําดับท่ี เคยสูบบุหรี่ในบาน รอยละ 

1 สูบในบาน 12.6 
2 สูบบริเวณบาน 43.8 
3 สูบทั้งในบานและบริเวณบาน 25.4 
4 ไมเคยสูบบุหรี่ในบานและในบริเวณบาน 18.2 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 13 แสดงคารอยละของบริเวณบานที่ตวัอยางหรือสมาชิกภายในครอบครัวใชเปนที่สูบบุหรี่  
               (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี บริเวณบาน รอยละ 

1 หองน้ํา/หองสวม 35.2 
2 บริเวณระเบียง/ชานบาน 35.0 
3 ประตูรั้วหนาบาน 27.8 
4 ใตตนไม 21.5 
5 สนามหญา 17.1 
6 ริมรั้ว (ดานใน) 13.2 
7 ใตถุนบาน 12.3 
8 หองดูโทรทัศน 11.7 
9 หองนอน 7.8 
10 บริเวณโรงรถ 7.8 
11 หองรับแขก 5.5 
12 หองครัว 4.9 
13 ดาดฟา/หลังคาบาน 5.1 
14 ที่อื่น ๆ  เชน หลังบาน  ริมร้ัว(ดานนอก) หองรับประทานอาหาร 4.3 

* จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 651 ราย 

 
ตารางที่ 14 แสดงคารอยละของบุคคลที่มักจะอยูใกลเวลาที่ตัวอยางหรือสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ในบาน 
                (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี บุคคลท่ีอยูใกลการสูบบุหรี่ในบาน รอยละ 

1 ไมเคยสูบบุหรี่เมือ่มีคนอื่นอยูใกล 46.9 
2 ลูก/หลาน   29.2 
3 สามี หรือภรรยา 17.0 
4 ญาติผูใหญ 12.2 
5 พอแม (ของตัวอยาง) 6.1 
6 คนงาน/คนรับใช 2.8 
7 คนอื่น ๆ เชน ผูอื่นที่สูบบุหรี่ดวย 6.6 

* จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 654 ราย 
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3.  ความรูความเขาใจเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีและจากควันบุหร่ีมือสอง 
 
 ผลการสํารวจเร่ืองความรูความเขาใจของพอแม/ผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหร่ีและจากควันบุหร่ีมือสอง โดยเมื่อคณะผูวิจัยสอบถามการรับทราบวา “ควันบุหร่ีมือสองประกอบดวย
สารพิษตาง ๆ เชน คารบอนมอนอกไซด แอมโมเนีย อารเซนิค สารปรอท และฟอรมาลดีโฮด และสารกอมะเร็ง
อีกหลายชนิด” พบวา ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 59.2 ระบุพอรับทราบมาบาง รอยละ 32.1 ระบุทราบเปน
อยางดี รอยละ 6.6 ระบุไมทราบ และรอยละ 2.1 ระบุไมแนใจ ตามลําดับ และเมื่อสอบถามการรับทราบวา   
“ผูที่รับควันบุหร่ีมือสอง (รับควันบุหร่ีที่คนอื่นสูบ) มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตาง ๆ ไดเชนเดียวกับคนท่ีสูบ
บุหร่ี”  พบวา เกินคร่ึงหรือรอยละ 52.4 ระบุพอรับทราบมาบาง รอยละ 39.5 ระบุทราบเปนอยางดี รอยละ 5.2 
ระบุไมทราบ และรอยละ 2.9 ระบุไมแนใจ 
 นอกจากนี้เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามถึงความเชื่อที่วา “ผูที่รับควันบุหร่ีมือสอง (รับควันบุหร่ีท่ีคนอื่นสูบ) 
มีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคตาง ๆ ไดเชนเดียวกับคนที่สูบบุหร่ี”  พบวา ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 86.1 ระบุ
วาเชื่อ ในขณะท่ีรอยละ 10.4 ระบุไมแนใจ และมีเพียงรอยละ 3.5 ระบุวาไมเชื่อ  

สําหรับความเชื่อที่วา “หากพอแม/ผูปกครองหรือสมาชิกท่ีอยูบานเดียวกันเปนผูสูบบุหร่ีในอนาคตมี
แนวโนมทําใหบุตรหลานเลียนแบบการสูบบุหร่ีไดงายเมื่อโตเปนผูใหญ”  พบวา ตัวอยางรอยละ 64.4 เชื่อวามี
แนวโนมที่จะทําใหเลียนแบบ โดยเหตุผลที่ระบุมากท่ีสุดคือ สมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีใหเห็น สวนรอยละ 
27.7 ไมทราบ/ไมมีความคิดเห็น และมีเพียงรอยละ 7.9 ท่ีไมเชื่อ โดยเหตุผลที่ระบุมากท่ีสุดคือ การสูบบุหร่ี
หรือไมสูบบุหร่ีน้ันขึ้นอยูกับตัวเอง  
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 15 – 18 
 
ตารางที่ 15 แสดงคารอยละของการรับทราบวา “ควันบุหรีมื่อสองประกอบดวยสารพิษตาง ๆ เชน 

คารบอนมอนอกไซด แอมโมเนีย อารเซนิค สารปรอท และฟอรมาลดโีฮด และสารกอมะเร็งอีกหลายชนิด” 

ลําดับท่ี การรับทราบ รอยละ 

1 ทราบเปนอยางดี 32.1 
2 พอรับทราบมาบาง 59.2 
3 ไมทราบ 6.6 
4 ไมแนใจ 2.1 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 

ตารางที่ 16 แสดงคารอยละของการรับทราบ “ผูที่รบัควันบุหร่ีมือสอง (รับควันบุหรี่ทีค่นอื่นสูบ) มีความเสี่ยงที่จะ 
               เกิดโรคตาง ๆ ไดเชนเดียวกับคนที่สูบบุหรี่” 

ลําดับท่ี การรับทราบ รอยละ 

1 ทราบเปนอยางดี 39.5 
2 พอรับทราบมาบาง 52.4 
3 ไมทราบ 5.2 
4 ไมแนใจ 2.9 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที่ 17 แสดงคารอยละของความเชือ่ทีว่า “ผูที่รับควันบุหรี่มอืสอง (รับควันบุหรีท่ี่คนอื่นสูบ) มีความเสี่ยงที่จะ 
               เกิดโรคตาง ๆ ไดเชนเดียวกับคนที่สูบบุหรี่” 

ลําดับท่ี ความเชื่อ รอยละ 

1 เช่ือ 86.1 
2 ไมเชื่อ 3.5 
3 ไมแนใจ 10.4 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 18 แสดงคารอยละของความเชือ่ทีว่า “หากพอแม/ผูปกครองหรือสมาชิกทีอ่ยูบานเดียวกันเปนผูสูบบุหร่ี 
               ในอนาคตมีแนวโนมทําใหบุตรหลานเลียนแบบการสูบบุหร่ีไดงายเมื่อโตเปนผูใหญ” 

ลําดับท่ี ความเชื่อ รอยละ 

เชื่อวามีแนวโนมที่จะทําใหเลียนแบบ เพราะ 
 - สมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีใหเห็น (มีตัวอยางใหเห็น)  รอยละ 53.7 

 - การพบเห็นการสูบบุหร่ีบอย ๆ ความเคยชิน  รอยละ 24.7 
1 

 - การอยากลอง อยากทดลอง  รอยละ 17.0 

64.4 

ไมเชื่อ เพราะ 
 - การที่จะสูบหรือไมสูบขึ้นอยูกับตัวเอง รอยละ 57.5 

- การไดรับความรู/การอบรมสั่งสอน  รอยละ 20.0 
2 

- คนในครอบครัวไมเคยสูบบริเวณบานท้ังนอกและในบาน รอยละ 10.0 

7.9 

3 ไมทราบ/ไมมีความคิดเห็น 27.7 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 
4. ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพของบุตรหลาน 

 
 คณะผูวิจัยไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการเคยพบเห็นบุตรหลานเลียนแบบทาทางการสูบบุหร่ีหรือ   
หยิบบุหร่ีไปสูบ ในรอบ 1 ปที่ผานมา พบวา ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 58.9 ระบุไมเคยเห็น รอยละ 29.1 ระบุ
เคยเห็นบางเปนบางครั้ง รอยละ 6.1 ระบุไมเคยสังเกต/ไมแนใจ/ไมทราบ และรอยละ 5.9 ระบุเคยเห็น
เปนประจํา  และเมื่อสอบถามถึงสุขภาพ/อาการของบุตรหลานที่อาจจะมีผลจากการสูบบุหร่ีของพอแม/
ผูปกครอง พบวา  รอยละ 42.5 บุตรหลานเคยมีอาการไอ จาม และมีเสมหะ โดยเฉลี่ยมีอาการประมาณ 4.11 คร้ัง
ตอป รองลงมารอยละ 20.1 มีอาการปวดศีรษะ/วิงเวียน โดยเฉล่ียมีอาการประมาณ 3.41 คร้ังตอป และรอยละ 
16.1 มีอาการหายใจติดขัด/หอบ โดยเฉล่ียมีอาการประมาณ 3.08 คร้ังตอป ตามลําดับ 
 เมื่อสอบถามการรับทราบของกลุมตัวอยางที่วา “เด็กที่ไดรับควันบุหร่ีมีโอกาสเส่ียงที่จะปวยดวยโรค
ตาง ๆ” ใน 5 อันดับแรก พบวา รอยละ 62.3 ระบุโรคมะเร็งปอดมากที่สุด รองลงมารอยละ 54.3 ระบุโรค         
ถุงลมโปงพอก รอยละ 53.8 ระบุโรคหอบหืด รอยละ 51.8 ระบุโรคที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และรอยละ 50.6 
ระบุโรคปอดอักเสบ ตามลําดับ 
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5.  การเลิกสูบบุหร่ีของพอแม/ผูปกครอง 
 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ังท่ีสูบและไมสูบบุหร่ีเกี่ยวกับความคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ี หากทราบวา 
“บุตร/หลานปวยเพราะไดรับควันบุหรี่มือสอง” พบวา ตัวอยางรอยละ 71.2 คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ทั้งใน และ
นอกบาน รอยละ 14.5 ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 12.4 คิดที่จะเลิกสูบบุหร่ีเฉพาะในบาน และรอยละ 1.9 ไมคิด  
ท่ีจะเลิก ตามลําดับ 
 สอบถามเฉพาะตัวอยางท่ีสูบบุหร่ีเกี่ยวกับการเคยคิดและพยายามเลิกสูบบุหร่ี พบวา ตัวอยางรอยละ 
77.3 เคยคิดและพยายามเลิกสูบบุหร่ี รอยละ 15.6 เคยคิดแตไมเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี รอยละ 4.6 ไมแนใจ/  
ไมทราบ และรอยละ 2.5 ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ี ตามลําดับ  
 เฉพาะตัวอยางท่ีสูบบุหร่ีเกี่ยวกับการเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ีในบาน หากทราบวา “การสูบบุหร่ีในบาน
ของพอแม/ผูปกครองสงผลกระทบตอการเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนตน” พบวา รอยละ 66.9 คิดที่   
จะเลิกสูบบุหร่ีท้ังในและนอกบาน รอยละ 21.3 คิดที่จะเลิกสูบบุหร่ีเฉพาะในบาน รอยละ 8.6 ไมแนใจ/ไมทราบ 
และรอยละ 3.2 ไมคิดที่จะเลิก ตามลําดับ 
  เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหร่ีเกี่ยวกับการเคยทักทวงหรือขอรองใหเลิกสูบบุหร่ีในบาน พบวา ตัวอยาง
รอยละ 87.9 ระบุเคยทักทวง/ขอรอง รอยละ 9.8 ระบุไมเคย และรอยละ 2.3 ระบุไมแนใจ/จําไมได ตามลําดับ  
 นอกจากนี้เมื่อสอบถามเฉพาะตัวอยางท่ีมีสมาชิกสูบบุหร่ีในบานเกี่ยวกับการคาดวาจะมีปญหา/ความ
ยุงยาก “ถามีการหามไมใหสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีในบาน” พบวา สัดสวนในการตอบไมแตกตางกันมากนัก
โดยรอยละ 44.7 คาดวาไมมีปญหาใด ๆ  รอยละ 30.1 ไมแนใจ และรอยละ 25.2 คาดวามีปญหาความยุงยาก 
โดยเหตุผลที่ระบุมากที่สุดคือการทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว  
 เฉพาะตัวอยางที่มีสมาชิกสูบบุหร่ีในบานเกี่ยวกับความคิดเห็นวาจะสามารถหามไมใหสมาชิกใน
ครอบครัวสูบบุหร่ีในบานได พบวา รอยละ 38.3 คิดวาทําได รอยละ 32.4 ไมแนใจ และรอยละ 29.3 ทําไมได 
ตามลําดับ 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 19 – 28 
 
ตารางที่ 19 แสดงคารอยละของการเคยพบเห็นบุตรหลานเลียนแบบทาทางการสูบบุหรี่ หรือหยิบบุหรี่ไปสูบ 
               ในรอบ 1 ปที่ผานมา 

ลําดับท่ี เคยพบเห็น รอยละ 

1 เคยเห็นเปนประจํา 5.9 
2 เคยเห็นบางเปนบางครั้ง 29.1 
3 ไมเคยเห็น 58.9 
4 ไมเคยสังเกต/ไมแนใจ/ไมทราบ 6.1 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที่ 20 แสดงคารอยละของอาการของบุตรหลานในบาน ในรอบ 1 ปที่ผานมา 

ประสบการณ 
อาการ 

เคย ไมเคย ไมแนใจ 

รวม
ท้ังสิ้น 

1) ไอ/จาม/มีเสมหะ เฉล่ียประมาณ 4.11 ครั้งตอป 42.5 46.2 11.3 100.0 
2) ปวดศีรษะ/วิงเวียน เฉล่ียประมาณ 3.41 ครั้งตอป 20.1 67.1 12.8 100.0 
3) หายใจติดขัด/หอบ เฉล่ียประมาณ 3.08 ครั้งตอป 16.1 71.6 12.3 100.0 
4) คล่ืนไส/อาเจียน เฉล่ียประมาณ 4.05 ครั้งตอป 13.5 74.3 12.2 100.0 

5) ผดผ่ืน/คัน เฉล่ียประมาณ 2.62 ครั้งตอป 13.4 73.3 13.3 100.0 

6) แนนหนาอก เฉล่ียประมาณ 3.29 ครั้งตอป 7.1 80.9 12.0 100.0 

7) อื่น ๆ นํ้ามูกไหล เฉล่ียประมาณ 6.93 ครั้งตอป 12.2 65.8 22.0 100.0 

 
ตารางที่ 21 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี ่เกี่ยวกับความคิดเห็นวาอยากใหลูกเปนคนสูบบุหรี่เหมือนตัวเอง  

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 อยาก 9.2 
2 ไมอยาก 90.8 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

* จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 476 ราย 
 
ตารางที่ 22 แสดงคารอยละของการรับทราบวาเด็กที่ไดรับควันบุหร่ีมีโอกาสเสี่ยงทีจ่ะปวยดวยโรคตาง ๆ  

การรับทราบ 
โรคตาง ๆ  

ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ 

รวม
ท้ังสิ้น 

1) เปนไขหวัดบอยข้ึน 37.0 43.6 19.4 100.0 

2) หอบหืด 53.8 30.2 16.0 100.0 

3) ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจบอย 51.8 32.1 16.1 100.0 

4) หลอดลมอักเสบ 48.8 33.2 18.0 100.0 

5) ปอดอักเสบ 50.6 32.2 17.2 100.0 

6) เน้ือเย่ืออักเสบ 33.1 46.1 20.8 100.0 

7) ถุงลมโปงพอง 54.3 28.1 17.6 100.0 

8) มะเร็งปอด 62.3 21.5 16.2 100.0 

9) โรคหัวใจขาดเลือด 30.6 46.3 23.1 100.0 

10) โรคของหูสวนกลาง (หูน้ําหนวก) 17.4 58.9 23.7 100.0 

11) ไหลตาย/ตายเฉียบพลันในเด็ก 17.0 61.1 21.9 100.0 
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ตารางที่ 23 แสดงคารอยละของความคิดที่จะเลิกสบูบุหรี่ หากทราบวา “บุตร/หลานปวยเพราะไดรับควันบุหรีม่ือสอง” 

ลําดับท่ี คิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 

1 คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ทั้งในและนอกบาน 71.2 
2 คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่เฉพาะในบาน 12.4 
3 ไมคิดที่จะเลิก 1.9 
4 ไมแนใจ/ไมทราบ 14.5 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 24 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี ่เกี่ยวกับการเคยคิดและพยายามเลิกสูบบุหร่ี  

ลําดับท่ี เคยคิดและพยายามเลิกสูบบุหรี ่ รอยละ 

1 เคยคิดและพยายามเลิกสูบบุหร่ี 77.3 
2 เคยคิดแตไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ 15.6 
3 ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ 2.5 
4 ไมแนใจ/ไมทราบ 4.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 437 ราย 

 
ตารางที่ 25 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี ่เกี่ยวกับการเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ในบาน หากทราบวา “การ

สูบบุหร่ีในบานของพอแม/ผูปกครองสงผลกระทบตอการเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนตน” 

ลําดับท่ี คิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่ในบาน รอยละ 

1 คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่เฉพาะในบาน 21.3 
2 คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ทั้งในและนอกบาน 66.9 
3 ไมคิดที่จะเลิก 3.2 
4 ไมแนใจ/ไมทราบ 8.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  441 ราย 

 
ตารางที่ 26 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี ่การเคยถูกสมาชิกในครอบครัวทักทวงหรือขอรองใหเลิกสูบบุหร่ี

ในบาน 

ลําดับท่ี การเคยทักทวง รอยละ 

1 เคยทักทวง/ขอรอง 87.9 
2 ไมเคย 9.8 
3 ไมแนใจ/จําไมได 2.3 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  439 ราย 
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ตารางที ่27 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่มีสมาชิกสูบบุหร่ีในบาน เก่ียวกับการคาดวาจะมีปญหา/ความยุงยาก      
“ถามีการหามไมใหสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ในบาน” 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 มีปญหาความยุงยาก  
- เกิดการทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว 
- อยากเลิกสูบบุหร่ี แตเลิกไมได 
- ไมสามารถบังคับสมาชิกในบานได 

 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 

 
32.9 
30.3 
25.0 

25.2 

2 ไมมีปญหาใดๆ   44.7 
3 ไมแนใจ 30.1 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 389 ราย 

 
ตารางที ่28 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ในบาน เก่ียวกับความคิดเห็นวาจะสามารถหามไมให

สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ในบานได 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 คิดวาทําได 38.3 
2 ทําไมได 29.3 
3 ไมแนใจ 32.4 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม   389   ราย 
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ตอนที่ 3 การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการรณรงค “บานปลอดบุหร่ี” 
 

การนําเสนอผลการวิจัยตอนที่ 3 การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการรณรงค “บานปลอดบุหรี่” 
สามารถแบงการนําเสนอเนื้อหาในผลสํารวจออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1) การรับรูขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยจาก
การสูบบุหร่ี 2) การรณรงคใหบานเปนเขตปลอดบุหร่ี  3) โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี และ 4) โครงการ
ตนแบบในการรณรงคบานปลอดบุหร่ี  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. การรับรูขาวสารเก่ียวกับพิษภัยจากการสูบบุหร่ี 

 
ผลการสํารวจในประเด็นเกี่ยวกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยจากการสูบบุหร่ี ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา พบวา ตัวอยางเกือบคร่ึงหรือรอยละ 47.5 ระบุไดรับขาวสารปานกลาง รอยละ 26.0 ระบุมาก รอยละ 
13.7 ระบุนอย รอยละ 7.9 ระบุมากที่สุด และรอยละ 4.9 ไมเคยไดรับขาวสาร ตามลําดับ โดยส่ือที่ตัวอยาง
รับรูใน 2 อันดับแรก พบวา รอยละ 76.9 ระบุโทรทัศน รองลงมารอยละ 68.7 ระบุซองบุหร่ี ตามลําดับ   
  

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 29 – 30 
 
ตารางที ่29 แสดงคารอยละของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

ลําดับท่ี การรบัรู รอยละ 

1 มากที่สุด 7.9 
2 มาก 26.0 
3 ปานกลาง 47.5 
4 นอย 13.7 
5 ไมเคยไดรับ 4.9 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่30 แสดงคารอยละของการรับรูเก่ียวกับพิษภัยจากการสูบบุหร่ีจากสื่อตาง ๆ ในชวง 3 เดือนทีผ่านมา 
              (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี การรบัรู รอยละ 

1 โทรทัศน 76.9 
2 ซองบุหรี ่ 68.7 
3 สิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ 29.2 
4 แพทย/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข 27.8 
5 นิตยสาร/วารสาร 25.7 
6 วิทยุ 22.0 
7 เพ่ือน 11.0 
8 ครู/อาจารย 10.1 
9 สื่ออื่น ๆ  วิทยากรที่หนวยงาน 2.4 
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2. การรณรงคใหบานเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นหากจะมีการรณรงคใหบานเปนเขตปลอดบุหร่ี พบวา ตัวอยางสวนใหญ
หรือรอยละ 84.2 ระบุเห็นดวย โดยเหตุผลที่ระบุมากที่สุดคือชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตาง ๆ ในขณะที่
รอยละ 14.1 ระบุไมมีความคิดเห็น และมีเพียงรอยละ 1.7 ระบุไมเห็นดวย ตามลําดับ นอกจากนี้ความคิดเห็น
ท่ีวาการทําใหบานปลอดบุหร่ีจะทําใหกลุมตัวอยางหรือสมาชิกภายในบาน (ถาสูบบุหร่ี) เลิกสูบไดงายขึ้น 
พบวา ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 55.2 เห็นวาใช รอยละ 32.2 ไมแนใจ และรอยละ 12.6 เห็นวาไมใช 
ตามลําดับ 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 31 – 32 
 
ตารางที ่31 แสดงคารอยละของความคิดเห็นหากจะมีการรณรงคใหบานเปนเขตปลอดบุหรี่ 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

เห็นดวย   เพราะ 

- ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตาง ๆ  รอยละ 33.4 

- เกิดผลดีตอสุขภาพรางกายและรางกาย  รอยละ 19.4 

- ทําใหบานนาอยูและเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี  รอยละ 18.2 
- ชวยทําใหเลิกสูบบุหร่ีได/สามารถเลิกสูบบุหรี่ได รอยละ 12.9 

1 

- เปนเร่ืองท่ีดี เปนการปฏิบัติท่ีดี /เปนสิ่งท่ีดี รอยละ   9.8 

84.2 

ไมเห็นดวย   เพราะ 
- เปนท่ีสวนบุคคล สามารถจัดการไดเอง  (จํานวน 3 คน) รอยละ 42.9 
- ท่ีสาธารณะหามแลว บานเปนสถานที่สุดทาย  (จํานวน 2 คน) รอยละ 28.6 

2 

- คนท่ีสูบบุหร่ีนอยคบที่จะเลิกสูบ  (จํานวน 2 คน) รอยละ 28.6 

1.7 

3 ไมมีความคิดเห็น 14.1 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่32 แสดงคารอยละของความคิดเห็นที่วาการทําใหบานปลอดบุหร่ีจะทําใหกลุมตัวอยางหรือสมาชิกภายในบาน 

(ถาสูบบุหรี่) เลิกสูบไดงายขึ้น 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 ใช 55.2 
2 ไมใช 12.6 
3 ไมแนใจ 32.2 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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3. โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 

เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามพอแม/ผูปกครองท่ีเปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการรับทราบวา “กฎหมาย
กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี”  พบวา ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 88.2 ระบุทราบ รอยละ 6.1 
ระบุไมทราบ และรอยละ 5.7 ระบุไมแนใจ ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามความคิดเห็นที่วา “กฎหมาย
กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 100%” พบวา รอยละ 64.8 ระบุเห็นดวยอยางย่ิง รอยละ 
31.2 ระบุเห็นดวย รอยละ 2.9 ระบุเฉย ๆ และรอยละ 1.1 ระบุไมเห็นดวย 

นอกจากน้ีผลสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่วา “บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลควรเปนผูไมสูบบุหร่ี” 
คณะผูวิจัย พบวา ตัวอยางรอยละ 49.5 ระบุเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 36.2 ระบุเห็นดวย รอยละ 10.8 ระบุเฉย ๆ  
รอยละ 2.9 ระบุไมเห็นดวย และรอยละ 0.6 ระบุไมเห็นดวยอยางย่ิง ตามลําดับ สวนความสนใจของตัวอยางที่
จะขอเขารับคําปรึกษา หากโรงพยาบาลมีบุคลากรที่คอยใหคําแนะนําใหความรู ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอันตราย
จากควันบุหร่ีมือสอง พบวา ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 56.7 ระบุสนใจ รอยละ 22.0 ระบุเฉย ๆ รอยละ 15.7 
ระบุสนใจมาก รอยละ 4.1 ระบุไมคอยสนใจ และรอยละ 1.5 ระบุไมสนใจเลย ตามลําดับ 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 33 – 37 
 
ตารางที ่33 แสดงคารอยละของการรับทราบวา “กฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่” 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 ทราบ 88.2 
2 ไมทราบ 6.1 
3 ไมแนใจ 5.7 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่34 แสดงคารอยละของความคิดเห็นที่วา “กฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 100%” 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 เห็นดวยอยางย่ิง 64.8 
2 เห็นดวย 31.2 
3 เฉย ๆ  2.9 
4 ไมเห็นดวย 1.1 
5 ไมเห็นดวยอยางย่ิง 0.0 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที ่35 แสดงคารอยละของความคิดเห็นที่วา “บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลควรเปนผูไมสูบบุหร่ี” 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 เห็นดวยอยางย่ิง 49.5 
2 เห็นดวย 36.2 
3 เฉย ๆ  10.8 
4 ไมเห็นดวย 2.9 
5 ไมเห็นดวยอยางย่ิง 0.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่36 แสดงคารอยละของความเชื่อในผลการรณรงคหากบุคลากรของโรงพยาบาลเปนผูรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี 

ลําดับท่ี ความเชือ่ รอยละ 

1 มาก 35.6 
2 ปานกลาง 47.6 
3 นอย 6.3 
4 ไมไดผล 1.2 
5 ไมแนใจ 9.3 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่37 แสดงคารอยละของความสนใจที่จะขอเขารับคําปรึกษา หากโรงพยาบาลมีบุคลากรที่คอยใหคําแนะนําให

ความรู ใหคําปรึกษาเก่ียวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง 

ลําดับท่ี ความสนใจ รอยละ 

1 สนใจมาก 15.7 
2 สนใจ 56.7 
3 เฉย ๆ  22.0 
4 ไมคอยสนใจ 4.1 
5 ไมสนใจเลย 1.5 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
4.  โครงการตนแบบในการรณรงคบานปลอดบุหร่ี 

 
 ผลการสํารวจถึงการรับทราบของกลุมตัวอยางที่วาสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เปน
หนวยงานตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี พบวา ตัวอยางรอยละ 65.7 ระบุไมทราบ และรอยละ 34.3 
ระบุทราบ สําหรับความสนใจที่ตัวอยางจะเขารวมโครงการ ฯ หากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จัด
โครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี พบวา รอยละ 56.6 ระบุสนใจ รอยละ 28.1 ระบุเฉย ๆ รอยละ 
9.0 ระบุสนใจมาก รอยละ 4.3 ระบุไมคอยสนใจ และรอยละ 2.0 ระบุไมสนใจเลย ตามลําดับ 
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 เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางที่อยากใหโครงการตนแบบในการรณรงคให
บานปลอดบุหร่ีมีกิจกรรมตาง ๆ มากที่สุด 3 อันดับแรก พบวา รอยละ 68.6 ระบุรับตรวจสุขภาพฟรี รองลงมา
รอยละ 63.3 ระบุจัดนิทรรศการการใหความรู/ความเขาใจเรื่องควันบุหรี่มือสอง และรอยละ 52.6 ระบุสราง
บรรยากาศ/สิ่งแวดลอมใหปลอดบุหร่ี ตามลําดับ  

นอกจากนี้เมื่อสํารวจความตองการใหโรงพยาบาลตาง ๆ ทํากิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหคนเลิกสูบบุหร่ี 
ใน 3 อันดับแรก พบวา รอยละ 56.0 ระบุใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ ตรวจสุขภาพฟรี จัดนิทรรศการ เดิน
รณรงคตอตานการสูบบุหร่ี เปนตน รองลงมารอยละ 31.4 ระบุการใหคําปรึกษา/คําแนะนําเกี่ยวกับการเลิก   
สูบบุหร่ี และรอยละ 17.7 ระบุการประชาสัมพันธกับส่ือตาง ๆ อยางตอเนื่อง ตามลําดับ 
  

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 38 – 41 
 
ตารางที ่38 แสดงคารอยละของการรับทราบวาสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เปนหนวยงานตนแบบในการ

รณรงคใหบานปลอดบุหรี่ 

ลําดับท่ี การรบัทราบ รอยละ 

1 ทราบ 34.3 
2 ไมทราบ 65.7 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่39 แสดงคารอยละของความสนใจที่จะเขารวมโครงการ หากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จัด

โครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่  

ลําดับท่ี ความสนใจ รอยละ 

1 สนใจมาก 9.0 
2 สนใจ 56.6 
3 เฉย ๆ  28.1 
4 ไมคอยสนใจ 4.3 
5 ไมสนใจเลย 2.0 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที ่40 แสดงคารอยละของความตองการใหโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่มีกิจกรรมตาง ๆ  
               (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี กิจกรรม รอยละ 

1 รับตรวจสุขภาพฟรี 68.6 
2 จัดนิทรรศการการใหความรู/ความเขาใจเร่ืองควันบุหรี่มือสอง 63.3 
3 สรางบรรยากาศ/สิ่งแวดลอมใหปลอดบุหรี่ 52.6 
4 บริการสื่อ เชน ซีดี แผนพับ โปสเตอร เปนตน 36.5 
5 บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (สายปลอดบุหร่ี) 33.6 
6 บริการการใหคําปรึกษาโดยบุคคล 32.2 
7 กิจกรรมเย่ียมบาน 26.9 
8 สนับสนุนสารทดแทนนโิคติน 26.2 
9 อื่น ๆ  กิจกรรมกฬีา 0.8 

 
ตารางที ่41 แสดงคารอยละของความตองการใหโรงพยาบาลตาง ๆ ทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนใหคนเลิกสูบบุหรี่  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี กิจกรรม รอยละ 

1 

การจัดกิจกรรม  
ตรวจสุขภาพฟรี / จัดนิทรรศการ ใหความรูเรือ่งบหุรี่นอกสถานที่ / 
นําวิทยากรทีเ่คยมีประสบการณในการสูบบุหรี่มาเปนตัวอยาง / เดิน
รณรงคตอตานเลิกบุหรี่ / ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (สายปลอดบุหรี่) 

56.0 

2 
การใหคําแนะนํา  
ใหคําแนะนําสําหรับคนที่จะเลิกบุหรี่ / หมอใหคําแนะนํา / บอกโทษ
ของบุหร่ี 

31.4 

3 
การประชาสัมพันธ  
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง / สื่อ เชน ซีดี , แผนพับ ,โปสเตอร 

17.7 

4 
โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่  
จัดใหทุกโรงพยาบาลเปนที่ปลอดบุหรี่ 100 % 

5.4 

5 
สรางสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลใหปลอดบุหรี่  
สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหปลอดบุหรี่ / ติดปายหามขายบุหรี่ 

5.1 

6 
ออกมาตรการใหเลิกผลิตและเลิกขายบุหรี่  
เลิกผลิตบุหรี่/เลิกขาย / คิดคารักษาแพงสําหรับโรคที่เกี่ยวกับบุหรี ่

5.1 

7 
สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
เลนกีฬา/ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4.7 

8 
ใหกําลังใจ  
แจกเหรียญกลาหาญ สําหรับคนที่เลิกบุหรี่ได / ใหกําลังใจ 

1.1 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  277   ราย 
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สวนที่ 2 
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการรณรงคบานปลอดบุหรี่ของบุคลากรใน 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชนีิ 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 

 

การสํารวจครั้งนี้ทําการศึกษาลักษณะท่ัวไปของบุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีท่ีเปน
กลุมตัวอยาง  ซึ่งประกอบดวย ขอมูลเพศ อายุ การศึกษา รายได สายวิชาชีพ ระดับตําแหนง ลักษณะที่พัก
อาศัย และจํานวนสมาชิกภายในบาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลการสํารวจลักษณะทั่วไปของบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 81.6 ระบุเปนหญิง
และรอยละ 18.4 ระบุเปนชาย  โดยตัวอยางรอยละ 29.4 มีอายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 27.8 มีอายุระหวาง  
20-29 ป  รอยละ 27.3 มีอายุระหวาง 30-39 ป  รอยละ 12.9 มีอายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 2.1 มีอายุตํ่ากวา 
20 ป  และรอยละ 0.5 มีอายุ 60 ปข้ึนไป   

สวนระดับการศึกษาที่สําเร็จในชั้นสูงสุด พบวา ตัวอยางคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 50.8 ระบุปริญญาตรี 
รอยละ 16.4 ระบุมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  รอยละ 11.6 ระบุปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา   
รอยละ 10.1 ระบุสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 9.5 ระบุมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา และรอยละ 1.6 
ระบุประถมศึกษาหรือต่ํากวา ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาตามสายอาชีพของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 33.0 เปนพยาบาล รอยละ 20.6 
เปนพนักงานผูชวยเหลือคนไข รอยละ 15.5 เปนสายอาชีพอ่ืน ๆ เชน เจาหนาท่ีฝกอบรม ประชาสัมพันธ  
รอยละ 10.3 เปนธุรการ/เสมียน รอยละ 5.2 เปนเทคนิคการแพทย รอยละ 4.1 เปนบัญชี/การเงิน รอยละ 3.1 
เปนแพทย รอยละ 2.1 เปนผูชวยเภสัชกร รอยละ 1.5 พบ 3 สายอาชีพคือผูชวยทันตแพทย เภสัชกร และนัก
สังคมสงเคราะห และรอยละ 0.5 พบ 3 สายอาชีพคือพนักงานขับรถ เวรเปล และชางเทคนิค ตามลําดับ สวน
ระดับตําแหนงของตัวอยาง พบวา สวนใหญรอยละ 89.9 มีตําแหนงในระดับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน รอยละ 
9.6 เปนหัวหนาฝายหรือหัวหนาแผนก และรอยละ 0.5 เปนผูบริหารสถาบัน ฯ ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามระดับรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือนของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 32.9 ระบุมี
รายไดอยูระหวาง 5,000-9,999 บาท รอยละ 23.8 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 10,000-14,999 บาท รอยละ 19.0
ระบุวามีรายได 25,000 บาทขึ้นไป รอยละ 11.6 ระบุมีรายไดอยูระหวาง 20,000-24,999 บาท รอยละ 11.1 
ระบุมีรายไดอยูระหวาง 15,000-19,999 บาท และรอยละ 1.6 ระบุมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท ตามลําดับ 
 สําหรับลักษณะที่พักอาศัยของกลุมตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 42.7 ระบุเปนบานเดี่ยว รอยละ 
20.5 ระบุหอพัก/บานเชา/อพารตเมนท รอยละ 16.8 ระบุทาวนเฮาส รอยละ 14.2 ระบุคอนโดมิเนียม/อาคารชุด 
รอยละ 4.7 ระบุอาคารพาณิชย และรอยละ 1.1 ระบุท่ีพักอาศัยในชุมชนแออัด ตามลําดับ   

นอกจากนี้จากการสอบถามจํานวนสมาชิกในบานของกลุมตัวอยาง พบวา รอยละ 65.2 ระบุจํานวน 
3 – 5 คน โดยมีสมาชิกในบานสูบบุหร่ีเฉลี่ย 1.48 คน รอยละ 25.3 ระบุมากกวา 5 คนขึ้นไป โดยมีสมาชิกใน
บานสูบบุหร่ีเฉล่ีย 1.65 คน และรอยละ 9.5 ระบุจํานวน 1 – 2 คน โดยมีสมาชิกในบานสูบบุหร่ีเฉลี่ย 1.14 คน  

 
รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 42 – 49 



ตารางที่ 42 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ลําดับท่ี เพศ รอยละ 

1 ชาย 18.4 
2 หญิง 81.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 

ตารางที่ 43 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

ลําดับท่ี อาย ุ รอยละ 

1 ตํ่ากวา 20 ป 2.1 
2 อายุ 20 – 29 ป 27.8 
3 อายุ 30 – 39 ป 27.3 
4 อายุ 40 – 49 ป 29.4 
5 อายุ 50 – 59 ป 12.9 
6 อายุ 60 ปข้ึนไป 0.5 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 44 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ 

ลําดับท่ี ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ รอยละ 

1 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 1.6 
2 มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 9.5 
3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 16.4 
4 ปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา 11.6 
5 ปริญญาตรี 50.8 
6 สูงกวาปริญญาตรี 10.1 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที่ 45 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามสายวิชาชีพ 

ลําดับท่ี สายวิชาชีพ รอยละ 

1 พยาบาล 33.0 
2 พนักงานผูชวยเหลือคนไข 20.6 
3 ธุรการ/เสมียน 10.3 
4 เทคนิคการแพทย 5.2 
5 บัญชี/การเงิน 4.1 
6 แพทย 3.1 
7 ผูชวยเภสัชกร 2.1 
8 นักสังคมสงเคราะห 1.5 
9 ผูชวยทันตแพทย 1.5 
10 เภสัชกร 1.5 
11 พนักงานขับรถ 0.5 
12 เวรแปล 0.5 
13 ชางเทคนิค  0.5 
14 อื่น ๆ เจาหนาทีฝ่กอบรม  ประชาสัมพันธ  15.5 

 
ตารางที่ 46 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับตําแหนง 

ลําดับท่ี ระดับตําแหนง รอยละ 

1 ผูบริหารสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 0.5 
2 หัวหนาฝาย/แผนก 9.6 
3 เจาหนาที่/ผูปฏิบัติงาน 89.9 
 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 47 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 

ลําดับท่ี ระดับรายได รอยละ 

1 ตํ่ากวา 5,000 บาท 1.6 
2 5,000 – 9,999 บาท 32.9 
3 10,000 – 14,999 บาท 23.8 
4 15,000 – 19,999 บาท 11.1 
5 20,000 – 24,999 บาท 11.6 
6 25,000 บาทขึ้นไป 19.0 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที่ 48 แสดงคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่พักอาศัย 

ลําดับท่ี ลักษณะที่พักอาศัย รอยละ 

1 บานเด่ียว 42.7 
2 หอพัก / หองเชา / อพารตเมนท  20.5 
3 ทาวนเฮาส 16.8 
4 คอนโดมิเนียม / อาคารชุด 14.2 
5 อาคารพาณิชย 4.7 
6 ที่พักอาศัยในชุมชนแออัด 1.1 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 49 แสดงคารอยละของจํานวนสมาชิกในบานของตัวอยาง 

ลําดับท่ี จํานวนสมาชิกในบาน รอยละ 

1 1 – 2 คน    เปนผูสูบบุหรี่เฉล่ีย 1.14 คน 9.5 
2 3 – 5 คน เปนผูสูบบุหรี่เฉล่ีย 1.48 คน 65.2 
3 มากกวา 5 คนข้ึนไป เปนผูสูบบุหรี่เฉล่ีย 1.65 คน 25.3 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 

 
การนําเสนอผลการวิจัยตอนที่ 2 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบานของบุคลากรในสถาบัน

สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี สามารถแบงการนําเสนอเนื้อหาในผลสํารวจออกเปน 3 ประเด็น ไดแก         
1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน และ 3) การยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
บุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

จากผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีที่เปน
กลุมตัวอยาง พบวา ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 91.2 ระบุไมสูบ ในขณะท่ีมีเพียงรอยละ 8.8 ระบุวาสูบ โดย
ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา สูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยประมาณ 25.31 วัน เฉลี่ยวันละ 9.18 มวน 

นอกจากนี้เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามเฉพาะตัวอยางท่ีสูบบุหร่ีที่เคยสูบบุหร่ีในที่ทํางาน พบวา สวนใหญ
รอยละ 84.6 เคยสูบบุหร่ีในที่ทํางาน โดยบริเวณที่ใชสูบบุหร่ีมากที่สุดใน 2 อันดันแรกคือ สนาม/ใตตนไม และ
หองน้ํา/หองสวม ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 15.4 ไมเคยสูบบุหร่ีในที่ทํางานหรือในบริเวณท่ีทํางาน  

สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสมาชิกในบานของกลุมตัวอยาง โดยไมนับรวมผูตอบ
แบบสอบถาม ผลสํารวจ 3 อันดับแรก พบวา  ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 53.1 ไมมีสมาชิกในบานสูบบุหร่ี  
รอยละ 14.8 ระบุพี่ชาย/นองชาย และรอยละ 12.8 ระบุสามี ตามลําดับ  

 
รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 50 – 52 

 
ตารางที่ 50 แสดงคารอยละการสูบบุหรี่ของตัวอยาง 

ลําดับท่ี การสูบบุหรี่ รอยละ 

1 สูบ    ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา สูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยประมาณ 25.31 วัน 
        โดยเฉลี่ยวันละ 9.18 มวน  (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.85) 
        (มัธยฐาน 4 มวน) 

8.8 

2 ไมสูบ 91.2 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

* จาํนวนผูท่ีตอบวาสูบ 17 ราย 
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ตารางที่ 51 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี ่ ที่เคยสูบบุหรี่ในที่ทํางาน 

ลําดับท่ี การสูบบุหรี่ รอยละ 

สูบ   บริเวณที่สูบในที่ทํางาน  

1) สนาม/ใตตนไม รอยละ 60.0 
2) หองน้ํา/หองสวม รอยละ 50.0 
3) ระเบียง/ทางเดินระหวางอาคาร รอยละ 30.0 
4) หองพักสวนตัว รอยละ 30.0 

1 

5) ลานจอดรถ/ปอมยาม รอยละ 30.0 

84.6 

2 ไมเคยสูบบุหรี่ในที่ทํางานหรือในบริเวณที่ทํางาน 15.4 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 13 ราย 
 

ตารางที่ 52 แสดงคารอยละการสูบบุหรี่ของสมาชิกในบาน (ไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม)  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ลําดับท่ี สมาชิกในบานท่ีสูบบุหรี่ รอยละ 

1 ไมมีคนอื่นที่สูบบุหรี่ 53.1 
2 พ่ีชาย/นองชาย 14.8 
3 สามี 12.8 
4 ลุง/ปา/นา/อา 6.6 
5 ลูกชาย/หลานชาย 6.6 
6 ปูหรือตา 4.1 
7 คนรัก/แฟน 3.1 
8 ยาหรือยาย 0.5 
9 พ่ีสาว/นองสาว 0.5 
10 ลูกสาว/หลานสาว 0.5 
11 คนรับใช/คนงานในบาน 0.5 
12 อื่นๆ  เชน พ่ีเขย นองเขย 10.2 

 
2.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบาน 

 

เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามเฉพาะตัวอยางท่ีสูบบุหร่ีเกี่ยวกับประสบการณการสูบบุหร่ีในบาน พบวา 
ตัวอยางรอยละ 46.7 ระบุสูบในบานและบริเวณบาน รอยละ 20.0 ระบุสูบในบาน รอยละ 13.3 สูบบริเวณบาน 
ในขณะท่ีรอยละ 20.0 ระบุไมเคยสูบบุหร่ีในบานและในบริเวณบาน ซึ่งมีสัดสวนเทากับตัวอยางท่ีสูบในบาน 

อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงบริเวณที่ตัวอยางหรือสมาชิกภายในบานของตัวอยางมักใชเปนที่สูบ
บุหร่ีมากที่สุด 5 อันดันแรก พบวา ตัวอยางเกือบคร่ึงหรือรอยละ 46.6 ระบุบริเวณระเบียงบาน รองลงมารอยละ 
30.1 ระบุหองนํ้า/หองสวม รอยละ 27.2 ระบุสนามหญา รอยละ 23.3 ระบุประตูร้ัวหนาบาน และรอยละ 22.3 
ระบุใตตนไม ตามลําดับ นอกจากนี้สําหรับบุคคลท่ีมักจะอยูใกลเวลาที่ตัวอยางหรือสมาชิกในครอบครัวสูบ
บุหร่ีในบานมากที่สุด 2 อันดับแรก พบวา รอยละ 22.3 ระบุบุตร/หลาน โดยอยูใกลการสูบบุหร่ีเฉลี่ยประมาณ 
3.67 วันตอสัปดาห และรอยละ 13.1 ระบุสามีภรรยา ในขณะที่ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 63.4 ระบุไมเคย
สูบบุหร่ีเมื่อมีคนอ่ืนอยูใกล  
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รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 53 – 55 
 
ตารางที่ 53 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี ่ ที่เคยสูบบุหรี่ในบาน 

ลําดับท่ี เคยสูบบุหรี่ในบาน รอยละ 

1 สูบในบาน 20.0 
2 สูบบริเวณบาน 13.3 
3 สูบในบานและบริเวณบาน 46.7 
4 ไมเคยสูบบุหรี่ในบานและในบริเวณบาน 20.0 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 15 ราย 
 
ตารางที่ 54 แสดงคารอยละของบริเวณภายในบานที่ตัวอยางหรือสมาชิกภายในครอบครัวมักจะใชเปนที่สูบบุหรี่  
               (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี บริเวณภายในบานท่ีสูบบุหรี ่ รอยละ 

1 บริเวณระเบียง/ชานบาน 46.6 
2 หองน้ํา/หองสวม 30.1 
3 สนามหญา 27.2 
4 ประตูรั้วหนาบาน 23.3 
5 ใตตนไม 22.3 
6 ใตถุนบาน 12.6 
7 ริมรั้ว (ดานใน) 11.7 
8 หองดูโทรทัศน 8.7 
9 บริเวณโรงรถ 8.7 
10 หองนอน 7.8 
11 หองรับแขก 6.8 
12 หองครัว 5.8 
13 ดาคฟา/หลังคาบาน 2.9 
14 ที่อื่น ๆ หนาบาน สะดวกสูบที่ไหนก็สูบ 5.8 
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ตารางที่ 55 แสดงคารอยละของบุคคลที่มักจะอยูใกลเวลาที่ตัวอยางหรือสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ในบาน   
               (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี บุคคลท่ีอยูใกลการสูบบุหรี่ในบาน รอยละ 

ลูก/หลาน  โดยอยูใกลการสูบบุหร่ี 

 - เฉล่ีย 3.67 วันตอสัปดาห รอยละ 43.5 

 - เฉล่ีย 3.00 วันตอเดือน รอยละ 4.3 

 - ไมแนใจ รอยละ 39.2 

1 

 - ไมเคยสังเกต รอยละ 13.0 

22.3 

2 สามี หรือภรรยา 13.1 
3 พอแม (ของตัวอยาง) 8.0 
4 ญาติผูใหญ 4.6 
5 คนงาน/คนรับใช 1.1 
6 คนอื่น ๆ  6.3 
7 ไมเคยสูบบุหรี่เมือ่มีคนอื่นอยูใกล 63.4 

 
3.  การยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชนิ ี

 
คณะผูวิจัยไดสอบถามถึงความรูสึกของบุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรใน

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี พบวา ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 60.8 ระบุไมยอมรับ โดยเหตุผลที่
ถูกระบุมากที่สุดใน 3 อันดับแรกคือ การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอบุคคลรอบขาง รองลงมาคือเกิดกลิ่นเหม็น 
และโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี ตามลําดับ รอยละ 19.6 ระบุยอมรับได โดยเหตุผลท่ีระบุมากที่สุดคือการ
สูบบุหร่ีเปนสิทธิสวนบุคคล และรอยละ 19.6 ระบุไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น ซึ่งจากขอมูลเปนท่ีนาสังเกตวา
ตัวอยางท่ีระบุยอมรับมีสัดสวนเทากับตัวอยางที่ระบุวาไมแนใจ/ไมมีความเห็น ดังนั้นตัวอยางในกลุมที่ไม
แนใจ/ไมมีความคิดเห็นอาจรูสึกที่จะยอมรับหรือไมยอมรับการสูบบุหร่ีของบุคลากรในสถาบัน ฯ ก็เปนได 
 นอกจากนี้เมื่อสอบถามความคิดเห็นเฉพาะตัวอยางที่สูบบุหร่ีถึงการยอมรับของคนในสังคมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของตัวอยางในฐานะบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี พบวา 
ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 52.9 ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น รอยละ 29.4 คิดวาคนในสังคมไมยอมรับ และ 
ในขณะรอยละ 17.7 คิดวาคนในสังคมยอมรับได  
 อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงการยอมรับกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนในสังคมโดยภาพรวม 
พบวา ตัวอยางเกินคร่ึงหรือรอยละ 52.1 ระบุไมยอมรับ โดยเหตุผลที่ระบุมากที่สุดคือการสูบบุหร่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพทั้งตัวผูสูบเองและคนรอบขาง สวนรอยละ 24.7 ระบุยอมรับได โดยเหตุผลท่ีระบุมากท่ีสุดคือการ
สูบบุหร่ีเปนสิทธิสวนบุคคล และรอยละ 23.2 ระบุไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น ตามลําดับ 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 56 – 58 
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ตารางที่ 56 แสดงคารอยละของความรูสึกยอมรับกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรในสถาบัน ฯ แหงนี ้

ลําดับท่ี การยอมรับ รอยละ 

1 ยอมรับได  เพราะ 
- เปนสิทธิสวนบุคคล (ถาสูบในที่กําหนด) 
- ไมไดอยูใกลชิด 

 
รอยละ 
รอยละ 

 
70.4 
14.8 

19.6 

2 

ไมยอมรับ 
- เปนอันตรายตอบุคคลรอบขาง 
- เกิดกลิ่นเหม็น 
- โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ 
- บุคลากรควรเปนแบบอยางใหเยาวชน 
- ไมตองการใหสูบ 

 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ 
รอยละ  

 
45.8 
27.1 
15.6 
9.4 
2.1 

60.8 

3 ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 19.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที่ 57 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี ่ คิดวาคนในสังคมยอมรับไดกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

ตัวอยางในฐานะบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

ลําดับท่ี การยอมรับ รอยละ 

1 ยอมรับได 17.7 
2 ไมยอมรับ 29.4 
3 ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 52.9 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 17 ราย 

 
ตารางที่ 58 แสดงคารอยละของการยอมรับกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนในสังคม 

ลําดับท่ี การยอมรับ รอยละ 

1 ยอมรับได 
- เปนสิทธิสวนบุคคล 

 
รอยละ 

 
70.4 24.7 

2 ไมยอมรับ 
- เปนอันตรายตอตนเองและคนรอบขาง 
- สิ่งแวดลอมเปนพิษ เกิดกลิ่นเหม็น 

 
รอยละ 
รอยละ 

 
52.9 
25.0 

52.1 

3 ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 23.2 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตอนที่ 3 การรับรู ความคิดเห็น และการมีสวนรวมตอโครงการ  
              “ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี” 
 

การนําเสนอผลการวิจัยตอนที่ 3 การรับรู ความคิดเห็น และการมีสวนรวมตอโครงการ “ตนแบบ
ในการรณรงคบานปลอดบุหร่ี” สามารถแบงการนําเสนอเนื้อหาในผลสํารวจออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) การ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยจากการสูบบุหร่ี 2) โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี และ 3) โครงการตนแบบในการ
รณรงคบานปลอดบุหร่ี  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1. การรับรูขาวสารเก่ียวกับพิษภัยการสูบบุหร่ี 
 
 จากผลสํารวจเกี่ยวกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหร่ีของบุคลากรในสถาบันสุขภาพ
มหาราชินี ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา พบวา ตัวอยางรอยละ 42.7 ระบุรับรูขาวสารปานกลาง รอยละ 32.6 ระบุมาก 
รอยละ 11.6 ระบุนอย รอยละ 10.5 ระบุมากที่สุด และรอยละ 2.6 ระบุไมไดรับ ตามลําดับ  
 เมื่อสอบถามการรับรู/รับทราบเกี่ยวกับการรณรงคใหเลิกสูบบุหร่ีจากสื่อตาง ๆ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
พบวา ตัวอยางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 96.3 รับรู/รับทราบ โดยสื่อที่เปนชองทางที่ทําใหรับรูมากที่สุด 5 อันดบั
แรกคือ โทรทัศน รองลงมาคือสิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร แพทย/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข และ
วิทยุ ตามลําดับ สวนตัวอยางรอยละ 2.1 ระบุไมทราบ และรอยละ 1.6 ระบุไมแนใจ  
 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ีในปจจุบัน พบวา ตัวอยางรอยละ 
61.8 เห็นวานอยไป รอยละ 33.0 เห็นวาเหมาะสมดีแลว รอยละ 3.1 เห็นวามากไป และรอยละ 2.1 ไมทราบการ 
รณรงคเร่ืองดังกลาว ตามลําดับ อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความประสบความสําเร็จใน
การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี พบวา ตัวอยางเกือบคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 46.8 เห็นวาปานกลาง รอยละ 33.0 เห็น
วานอย รอยละ 8.8 เห็นวายังไมสําเร็จ รอยละ 6.2 เห็นวามาก และรอยละ 5.2 ไมทราบวาสําเร็จหรือไม 
ตามลําดับ 
 นอกจากนี้คณะผูวิจัยไดสอบถามการรูจัก “มูลนิธิเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ของกลุมตัวอยาง พบวา รอยละ 
61.7 ระบุรูจัก ในขณะท่ีรอยละ 38.3 ระบุไมรูจัก เมื่อสอบถามถึงความพอใจในบทบาทการทํางานของมูลนิธิ ฯ 
กับตัวอยางที่รูจัก พบวา รอยละ 49.1 ระบุพอใจ ในขณะที่รอยละ 46.5 ระบุไมทราบบทบาทการทํางานของ
มูลนิธิ ฯ และรอยละ 4.4 ระบุไมพอใจ 
 สําหรับความรูสึกเกี่ยวกับปญหา “เด็กที่ไดรับผลกระทบจากควันบุหร่ี” พบวา ตัวอยางเกือบทั้งหมด
หรือรอยละ 96.4 เห็นวานาเปนหวง โดยเหตุผลที่ระบุมากที่สุดคือ เด็กมีภูมติานทานนอย/เปนหวงสุขภาพของ
เด็ก ในขณะที่มีเพียงรอยละ 3.6 ไมมีความคิดเห็น  
  

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 59 – 64 
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ตารางที ่59 แสดงคารอยละของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

ลําดับท่ี การรบัรู รอยละ 

1 มากที่สุด 10.5 
2 มาก 32.6 
3 ปานกลาง 42.7 
4 นอย 11.6 
5 ไมไดรับ 2.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่60 แสดงคารอยละของการรับรู/รับทราบเก่ียวกบัการณรงคใหเลิกสูบบหุรีจ่ากสือ่ตาง ๆ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 

ลําดับท่ี การรับรู/รับทราบ รอยละ 

1 ทราบ   โดยทราบจากสื่อ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1) โทรทัศน รอยละ 83.3 

2) สิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ รอยละ 49.5 

3) นิตยสาร/วารสาร รอยละ 41.9 

4) แพทย/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข รอยละ 41.4 

5) วิทยุ รอยละ 39.8 

6) เพ่ือน รอยละ 11.3 

7) ครู/อาจารย รอยละ 10.2 

 

8)   สื่ออื่น ๆ internet ขางซองบุหรี่ มือถือ รอยละ 9.1 

96.3 

2 ไมทราบ 2.1 
3 ไมแนใจ 1.6 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่61 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับปริมาณการรณรงคเพ่ือการไมสบูบุหรี่ในปจจุบัน 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 มากไป 3.1 
2 นอยไป 61.8 
3 เหมาะสมดีแลว 33.0 
4 ไมทราบการรณรงคเรื่องดังกลาว 2.1 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที ่62 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับความประสบความสําเรจ็ในการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี ่
               ในปจจุบัน 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 มาก 6.2 
2 ปานกลาง 46.8 
3 นอย 33.0 
4 ไมสําเร็จ 8.8 
5 ไมทราบวาสําเร็จหรือไม 5.2 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่63 แสดงคารอยละของตัวอยางที่รูจัก “มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี”่  

ลําดับท่ี การรูจัก รอยละ 

รูจัก และพอใจบทบาทการทํางานของมูลนิธิ ฯ 

1) พอใจ              รอยละ 49.1 

2) ไมพอใจ                 รอยละ 4.4 

1 

3) ไมทราบบทบาทการทํางานของมูลนิธิ ฯ รอยละ 46.5 

61.7 

2 ไมรูจัก 38.3 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่64 แสดงคารอยละของความเปนหวงเก่ียวกับปญหา “เด็กทีไ่ดรับผลกระทบจากควันบุหรี่” 

ลําดับท่ี ความเปนหวง รอยละ 

1 นาเปนหวง  เพราะ 
- เด็กมีภูมิตานทานนอยสงผลตอสุขภาพ 
- เด็กเลียนแบบพฤติกรรม 

 
รอยละ 
รอยละ 

 
61.9 
23.0 

96.4 

2 ไมนาเปนหวง  0.0 
3 ไมมีความคิดเห็น 3.6 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
 

2.  โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี 
 

เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามการรับทราบของบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการที่กฎหมาย
กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี พบวา ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 84.8 ระบุทราบมากอน มีเพียง
รอยละ 15.2 ระบุไมทราบมากอน (เพ่ิงจะทราบ) อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามความคิดเห็นท่ีวากฎหมาย
กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 100% พบวา ตัวอยางรอยละ 74.7 ระบุเห็นดวยอยางยิ่ง 
รอยละ 22.3 ระบุเห็นดวย รอยละ 2.0 ระบุเฉย ๆ และรอยละ 1.0 ไมเห็นดวย ตามลําดับ 
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ดานความคิดเห็นเฉพาะตัวอยางท่ีสูบบุหร่ีเกี่ยวกับขอความที่วา “การกําหนดกฎหมาย/นโยบายการ
หามสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลจะทําใหตัวอยางเลิกสูบบุหร่ีไดงายขึ้น” ผลสํารวจพบวา ตัวอยางรอยละ 40.0 ระบุ
ไมแนใจ รอยละ 33.3 เห็นวาไมใช และรอยละ 26.7 เห็นวาใช ตามลําดับ  

สําหรับการไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหร่ีจากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
พบวา ตัวอยางรอยละ 68.2 ระบุไดรับ รอยละ 19.6 ระบุไมไดรับ และรอยละ 12.2 ระบุไมแนใจ ตามลําดับ 
นอกจากนี้การไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับควันบุหร่ีมือสองจากสถาบัน ฯ พบวา ตัวอยางคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 
50.5 ระบุไดรับ รอยละ 30.7 ระบุไมไดรับ และรอยละ 18.8 ระบุไมแนใจ ตามลําดับ  

เมื่อสอบถามความคิดเห็นที่จะรณรงคใหบุคลากรผูสูบบุหร่ีทุกคนในโรงพยาบาลเลิกสูบบุหร่ีใน
โรงพยาบาล พบวา ตัวอยางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 90.1 ระบุเห็นดวย รอยละ 7.8 ไมมีความคิดเห็น และ
รอยละ 2.1 ระบุไมเห็นดวย ตามลําดับ และเมื่อสอบถามความคิดเห็นท่ีจะรณรงคใหบุคลากรผูสูบบุหร่ีทุกคน
ในโรงพยาบาล เลิกสูบบุหร่ีในบาน พบวา ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 82.0 ระบุเห็นดวย รอยละ 13.9 ไมมี
ความคิดเห็น และรอยละ 4.1 ระบุไมเห็นดวย ตามลําดับ  
 อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคหากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินีจะเปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% พบวา รอยละ 42.8 เห็นวาไมมีปญหาอุปสรรค รอยละ 33.0 
ไมทราบ/ไมแนใจ และรอยละ 24.2 เห็นวามีปญหาอุปสรรค โดยเหตุผลท่ีระบุมากที่สุดคือ ดานความรวมมือ
ของบุคลากร ซึ่งอาจจะไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร และในดานความคิดเห็นหากโรงพยาบาลจะรณรงคให
ผูรับบริการเลิกสูบบุหร่ีในบาน พบวา ตัวอยางรอยละ 83.2 ระบุเห็นดวย รอยละ 14.7 ไมมีความคิดเห็น และ
รอยละ 2.1 ระบุไมเห็นดวย ตามลําดับ  
  

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 65 – 73 
 
ตารางที ่65 แสดงคารอยละของการรับทราบเก่ียวกบั “กฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบหุรี่” 

ลําดับที่ การรบัทราบ รอยละ 

1 ทราบมากอน 84.8 
2 ไมทราบมากอน (เพ่ิงจะทราบ) 15.2 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่66 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับ “กฎหมายที่กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 

100%” 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 เห็นดวยอยางย่ิง 74.7 
2 เห็นดวย 22.3 
3 เฉย ๆ  2.0 
4 ไมเห็นดวย 1.0 
5 ไมเห็นดวยเลย 0.0 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
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ตารางที ่67 แสดงคารอยละของความคิดเห็น เฉพาะตัวอยางที่สูบบุหรี่ ที่วาการกําหนดกฎหมาย/นโยบายการหามสบูบุหรี่
ในโรงพยาบาลจะทําใหผูตอบแบบสอบถามเลิกสูบไดงายขึ้น 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

1 ใช 26.7 
2 ไมใช 33.3 
3 ไมแนใจ 40.0 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 15  ราย 

 
ตารางที ่68 แสดงคารอยละของการไดรับขอมูลความรูเก่ียวกับ ผลกระทบของการสูบบุหร่ี จากหนวยงาน 

ลําดับท่ี การรบัขอมลูความรู รอยละ 

1 ไดรับ 68.2 
2 ไมไดรับ 19.6 
3 ไมแนใจ 12.2 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่69 แสดงคารอยละของการไดรับขอมูล ความรูเก่ียวกับควนับุหรี่มือสอง จากหนวยงาน 

ลําดับท่ี การรบัขอมลูความรู รอยละ 

1 ไดรับ 50.5 
2 ไมไดรับ 30.7 
3 ไมแนใจ 18.8 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่70 แสดงคารอยละของความคิดเห็นที่จะรณรงคใหบุคลากรผูสูบบุหรี่ทุกคนในโรงพยาบาล เลิกสูบบุหรี่ 
               ในโรงพยาบาล 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

เห็นดวย     เพราะ 
1 เพื่อสุขภาพท่ีดีของผูสูบบุหรี่และคนรอบขาง รอยละ 48.9 

2 โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 28.9 

3 แบบอยางท่ีดีเปนตัวอยางท่ีดีแกผูปวย รอยละ 15.6 

1 

4 สิ่งแวดลอมท่ีดี บรรยากาศจะไดดี รอยละ 6.7 

90.1 

2 ไมเห็นดวย   2.1 

3 ไมมีความคิดเห็น 7.8 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตารางที ่71 แสดงคารอยละของความคิดเห็นที่จะรณรงคใหบุคลากรผูสูบบุหรี่ทุกคนในโรงพยาบาล เลิกสูบบุหรี่ที่บาน 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

เห็นดวย     เพราะ 

1 ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและคนในครอบครัว รอยละ 47.2 

2 มีสุขภาพท่ีดี  รอยละ 31.9 

3 เปนแบบอยางท่ีดี  รอยละ 12.5 

1 

4 เกิดสิ่งแวดลอมท่ีดี รอยละ 8.3 

82.0 

2 ไมเห็นดวย   4.1 

3 ไมมีความคิดเห็น 13.9 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่72 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคหากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
               จะเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ทั้งหมด 100% 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

มีปญหาอุปสรรค     คือ 
1 ความรวมมือของบุคลากร รอยละ 63.9 

2 สารเสพติด เปนสิ่งเลิกยาก/ตองใชเวลา รอยละ 27.8 
1 

3 เพ่ิมการประชาสัมพันธ รอยละ 8.3 

24.2 

2 ไมมีปญหาอุปสรรค 42.8 
3 ไมแนใจ/ไมทราบ 33.0 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่73 แสดงคารอยละของความคิดเห็นหากโรงพยาบาลจะรณรงคใหผูรับบริการเลิกสูบบุหรี่ที่บาน 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

เห็นดวย     เพราะ 
1 สุขภาพ มีผลดีตอสุภาพของผูสูบ และคนท่ีบาน/สุขภาพดี/แข็งแรง/

ความปลอดภัยภายในครอบครัว 
รอยละ 63.8 

2 ประโยชนท่ีไดรับ เกิดประโยชนกับผูรับการบริการ/ลดภาวะคุกคาม
ทางสุขภาพของผูปวย/ช้ีใหเห็นความสําคัญของการเลกิสูบบุหร่ี/เปน
สิ่งดี/เกิดความเคยชิน/ลดจํานวนของผูสูบ 

รอยละ 29.3 1 

3 การแกปญหา เปนการแกท่ีตนเหตุ รอยละ 6.9 

83.2 

2 ไมเห็นดวย  2.1 
3 ไมมีความคิดเห็น 14.7 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 
 
 
 



 

 

40 

 

3.  โครงการตนแบบในการรณรงคบานปลอดบุหร่ี 
 

ผลการสํารวจถึงการรับทราบของบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางที่วา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินีจัดโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี พบวา ตัวอยางคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 50.3 ระบุทราบ 
สวนท่ีเหลือหรือรอยละ 49.7 ระบุไมทราบ อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามความสนใจตอขาวที่สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินีจัดโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี พบวา รอยละ 62.0 ระบุสนใจ รอยละ 
19.3 ระบุสนใจมาก รอยละ 17.7 ระบุเฉย ๆ และรอยละ 1.0 ระบุไมคอยสนใจ ตามลําดับ 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา พบวา 
ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 84.9 ระบุเห็นดวย รอยละ 14.6 ระบุไมมีความคิดเห็น และรอยละ 0.5 ระบุไม
เห็นดวย ตามลําดับ นอกจากนี้สําหรับปญหาอุปสรรคกรณีที่สถาบันฯ จัดทําโครงการตนแบบในการรณรงคให
บานปลอดบุหร่ีใหกับผูรับบริการ พบวา ตัวอยางรอยละ 44.8 ระบุไมทราบ/ไมแนใจ รอยละ 32.8 ระบุไมมี
อุปสรรค และรอยละ 22.4 ระบุมีอุปสรรค โดยอุปสรรคที่ระบุมามากที่สุดคือ ดานการเห็นความสําคัญและให
ความรวมมือของบุคลากร  

เมื่อคณะผูวิจัยสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางที่อยากใหหนวยงานจัดกิจกรรมตางๆ ใน
โครงการตนแบบการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี โดยกิจกรรมที่ตัวอยางระบุมามากที่สุด 3 อันดับแรก พบวา 
รอยละ 80.0 อยากใหจัดนิทรรศการใหความรู/ความเขาใจเร่ืองควันบุหร่ีมือสอง รองลงมาคือรอยละ 75.3 
อยากใหมีการติดปายสัญลักษณหามสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล และรอยละ 67.9 อยากใหมีคลินิกเลิกสูบบุหร่ี/
บริการใหคําปรึกษา ตามลําดับ 

สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับประโยชนของโครงการตนแบบการรณรงคใหบาน
ปลอดบุหร่ี ใน 3 อันดับแรก พบวา รอยละ 83.9 ระบุทําใหเด็กไมเสี่ยงตอการไดรับควันบุหร่ี รองลงมารอยละ 
82.9 ระบุลดความเส่ียงตอการเปนโรคที่เกิดจากควันบุหร่ี และรอยละ 74.6 ระบุมีความรูความเขาใจเร่ืองพิษ
ภัยของบุหร่ีและควันบุหร่ีมือสอง ตามลําดับ 
 ดานความมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการนี้ พบวา ตัวอยางครึ่งหน่ึงหรือรอยละ 50.0 ตองการมีสวน
รวมบาง รอยละ 30.0 ตองการมีสวนรวม รอยละ 14.7 ไมแนใจ และรอยละ 5.3 ไมตองการมีสวนรวม 
ตามลําดับ อยางไรก็ตามเฉพาะตัวอยางท่ีตองการมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ พบวา กิจกรรมที่ระบุ
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก พบวา ตัวอยางรอยละ 64.0 ระบุชวยแจกสื่อรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี รอยละ 51.7 
ระบุเชิญชวนใหผูรับบริการเขารวมโครงการ และรอยละ 50.6 ระบุใหความรูเร่ืองพิษภัยของบุหร่ีและควันบุหร่ี
มือสอง ตามลําดับ  
 นอกจากนี้กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะตอโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี เพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งขอเสนอแนะใน 3 อันดับแรก พบวา รอยละ 39.5 เสนอใหมีการจัดอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับโครงการนี้โดยเฉพาะ รองลงมารอยละ 34.9 เสนอใหมีการรณรงคอยางจริงจัง เชน การแจก
ใบปลิวเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี และรอยละ 27.9 เสนอใหมีการใหความรู โดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขารับฟงการบรรยายพิษภัยของบุหร่ี บอกถึงผลเสียตอคนรอบขาง และบอกอันตรายอยางชัดเจน เปนตน 
 

รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 74 - 82 
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ตารางที ่74 แสดงคารอยละของการรับทราบวาสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีเปนหนวยงานตนแบบในการ 
               รณรงคใหบานปลอดบุหรี่ 

ลําดับท่ี การรบัทราบ รอยละ 

1 ทราบ 50.3 
2 ไมทราบ 49.7 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่75 แสดงคารอยละของความสนใจตอขาวทีส่ถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีจัดโครงการตนแบบ 
              ในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ 

ลําดับท่ี ความสนใจ รอยละ 

1 สนใจมาก 19.3 
2 สนใจ 62.0 
3 เฉย ๆ  17.7 
4 ไมคอยสนใจ 1.0 
5 ไมสนใจเลย 0.0 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่76 แสดงคารอยละของความคิดเห็นที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีจัดทําโครงการตนแบบ 
               ในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

เห็นดวย     เพราะ 
1 โรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ี  รอยละ 20.8 
2 ชวยใหเลิกหรือลดการสูบบุหร่ี/เปนผลดีตอคนสูบและคนใกลชิด รอยละ 26.4 

1 

3 เขาใจในโครงการบานปลอดบุหร่ีมากขึ้น รอยละ 15.1 

84.9 

 4 แบบอยางท่ีดี/เปนตัวอยางท่ีดีตอสังคม/โครงการที่ดี รอยละ 37.7  
2 ไมเห็นดวย  เพราะ 0.5 
3 ไมมีความคิดเห็น 14.6 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตารางที ่77 แสดงคารอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคกรณีที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
จัดทําโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ีใหกับผูรับบริการ 

ลําดับท่ี ความคิดเห็น รอยละ 

มีอุปสรรค   คือ      
1 ความรวมมือ  

คนไมใหความรวมมือ/จะแนใจแคไหนกับผลตอบรับการเขาโครงการ
ของบุคคลที่จะเขารวม/ผูมารับบริการอาจแอบสูบ/ทําไดยากเพราะผู
สูบไมตั้งใจเลิก/คนสวนใหญท่ีสูบท่ีเลิกไดเด็ดขาดเพราะเจ็บมากๆ 

รอยละ 77.8 

2 ใหความรู  
ขณะท่ีดําเนินการควรพัฒนาความรูความเขาใจใหกับบุคลากรใน
สถาบันใหเขาใจในนโยบายอยางท่ัวถึงไปพรอมๆกัน 

รอยละ 11.1 

3 การติดตามผล 
ไมมีการติดตามผลทําใหไมทราบถึงผลที่ไดรับอยางแทจริง 

รอยละ 7.4 

1 

4 ประชาสัมพันธ  
ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ 

รอยละ 3.7 

22.4 

2 ไมมีอุปสรรค  32.8 
3 ไมแนใจ/ไมทราบ 44.8 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

 
ตารางที ่78 แสดงคารอยละของความอยากใหหนวยงานจัดกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการตนแบบการรณรงคใหบาน 
               ปลอดบุหรี่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับท่ี กิจกรรม รอยละ 

1 จัดนิทรรศการใหความรู/ความเขาใจเรื่องควันบุหรี่มือสอง 80.0 
2 มีการติดปาย/สัญลักษณหามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล 75.3 
3 มีคลินิกเลิกสูบบุหรี่/บริการใหคําปรึกษา 67.9 
4 จัดอบรมบุคลากรเรือ่งพิษภัยบุหรี่ 63.7 
5 สรางบรรยากาศ/สิ่งแวดลอมใหปลอดบุหรี่ 54.7 
6 บริการสื่อ เชน ซีดี แผนพับ โปสเตอร เปนตน 52.1 
7 บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (สายปลอดบุหร่ี) 38.4 
8 สนับสนุนสารทดแทนนโิคติน 34.7 
9 กิจกรรมเย่ียมบานผูที่สูบบุหรี่ 28.9 

10 
อื่น ๆ  เชน กิจกรรมทางดานกีฬา เปด cd ใหเด็กดูที่ward เพ่ือให
เด็กเปนกระบอกเสียง เพราะพอแมยอมเห็นแกลูก 

2.1 
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ตารางที ่79 แสดงคารอยละของความคิดเห็นประโยชนของโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ตอ 
               ผูมารับบริการ 

ลําดับท่ี กิจกรรม รอยละ 

1 ทําใหเด็กไมเสี่ยงตอการไดรับควันบุหรี่ 83.9 
2 ลดความเสี่ยงตอการเปนโรคที่เกิดจากควันบุหร่ี 82.9 
3 มีความรู/เขาใจเรื่องพิษภัยของบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง 74.6 
4 ชวยใหพอแม/ผูปกครองสูบบุหรี่นอยลง 62.7 
5 เปนเครือขายในการรณรงคเรื่องบานปลอดบุหรี่ 51.3 

6 
อื่นๆ  เชน เปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกและผูอื่นในสังคม  ชวยใหผูสูบ
มีความรับผิดชอบตอสังคม 

1.6 

 
ตารางที ่80 แสดงคารอยละของความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการ “รณรงคใหบานปลอดบุหรี่” ของสถาบัน 
               สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

ลําดับท่ี ความตองการมีสวนรวม รอยละ 

1 ตองการมีสวนรวม 30.0 
2 ตองการมีสวนรวมบาง 50.0 
3 ไมแนใจ 14.7 
4 ไมตองการมีสวนรวม 5.3 

 รวมท้ังสิ้น 100.0 
 

ตารางที ่81 แสดงคารอยละ เฉพาะตัวอยางที่ความตองการมีสวนรวม ในกิจกรรมโครงการ “รณรงคใหบานปลอดบุหรี่” 
ของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

ลําดับท่ี ความตองการมีสวนรวม รอยละ 

1 ชวยแจกสื่อรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ 64.0 
2 เชิญชวนใหผูรับบริการเขารวมโครงการ 51.7 
3 ใหความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่และควันบุหร่ีมือสอง 50.6 
4 บริการใหคําปรึกษา 30.2 
5 เปนตัวอยางในการเลิกสูบบุหรี ่ 20.9 
6 บริการจัดฝกอบรม 14.0 
7 อื่น ๆ  เชน เปนตัวอยางไมสูบบุหรี่ เผยแพรผาน web ของสถาบัน 0.6 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 172  ราย 
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ตารางที ่82 แสดงคารอยละของขอเสนอแนะ โครงการตนแบบในการณรงคใหบานปลอดบุหรี่ เพ่ือสนับสนุนใหคนเลิก
สูบบุหร่ี 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ รอยละ 

1 
จัดอบรม  
จัดอบรมและเสนอความคิดเห็นรวมกัน จัดอบรมบคุคลากร 

39.5 

2 
จัดรณรงค  
จัดรณรงคใหบานปลอดบุหรี่,จัดการรณรงคอยางจริงจัง / แจกใบปลิว
เก่ียวกับภัยบุหรี ่

34.9 

3 
ใหความรู  
เปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกเขาฟงการบรรยายพิษภัยของบุหรี่/
บอกถึงผลเสียตอคนรอบขาง/บอกอันตรายอยางชัดเจน 

27.9 

4 
ทําการวิจัย  
สํารวจกลุมเด็กทีป่วยที่มีสาเหตุมาจากควันบุหรี่/แสดงตัวอยางของ
ผูปวยเด็ก 

11.6 

5 

นโยบาย  
เนนจริยธรรมและความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม/สถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินีเปนโรงพยาบาลเด็กตองไมรับ
บุคคลากรที่สูบบุหรี่/กอนรับบุคลากรเขาทํางานใหตรวจสุขภาพกอน/
ใหยกเลิกการผลิตบุหรี่ 

11.6 

6 
แนะแนววิธีการเลิกสูบบุหรี ่ 
หาขนมขบเคี้ยวเพ่ือไมใหปากวาง/เบ่ียงเบนความสนใจโดย
มอบหมายหนาที่ใหทํางานตลอดเวลา 

9.3 

7 
เปนแบบอยางที่ดี  
เปนตัวอยางในการเลิกสูบบุหรี ่

7.0 

8 เลิกบุหรี่เพ่ือพอหลวง 4.7 
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แบบสอบถามสาํหรับผูปกครอง เรื่อง “การสูบบุหรี่ในบาน” 
 

คําชี้แจง สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุม
ยาสูบ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ และสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  ขอความรวมมือ
จากทานผูปกครองที่มีบุตร/หลาน อายุต้ังแตแรกเกิด – 12 ป ในการตอบแบบสอบถามเพื่อนําไป  
ใชประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยขอมูลที่ไดจากทานจะเก็บไวเปนความลับ  

เง่ือนไข  ผูตอบแบบสอบถามจะตองมีสมาชิกในบานอยางนอย 1 คนที่สูบบุหร่ี 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบาน 
1. ปกติทานสูบบุหร่ีหรือไม    
 [   ] 1. ไมสูบ 
 [   ] 2. สูบ  ในเดือนที่ผานมาทานสูบบุหร่ีกี่วัน ………..วัน   
     2.1 โดยเฉล่ียวันละก่ีมวน ........... มวน หรือ........... ซอง 
2.  นอกจากตัวทานแลว สมาชิกในบานของทานมีใครบางที่สูบบุหร่ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ]1. สามี      [   ]2. ภรรยา  [   ]3. คนรัก/แฟน         [   ]4. ปูหรือตา      
 [   ]5. ยาหรือยาย            [   ]6. ลุง/ปา/นา/อา [   ]7. พ่ีชาย/นองชาย   [   ]8. พ่ีสาว/นองสาว   
 [   ]9. ลูกชาย /หลานชาย  [   ]10. ลูกสาว/ หลานสาว   [   ]11. คนรับใช/คนงานในบาน [   ]12. อื่นๆ ............... 
      [   ]13. ไมมคีนอื่นที่สูบบุหรี ่
3.  นอกจากตวัทานแลว  จํานวนคนสูบบุหรี่ในบานของทาน  รวม.......................................คน  (ไมนับรวมตัวทาน) 
4. ตัวทาน (ถาสูบบุหรี่) หรือสมาชิกภายในครอบครัว (ถาสูบบุหรี่ ) เคยสูบบุหรี่ “ในบาน” หรือไม 
 [   ]1. สูบในบาน  [   ]2 สูบบริเวณบาน  [   ]3 สูบทั้งในบริเวณบานและบริเวณบาน   
 [   ]4. ไมเคยสูบบุหรี่ในบานและในบริเวณบาน    
5.  ตัวทาน (ถาสูบบุหรี่) หรือสมาชิกภายในครอบครัว (ถาสูบบุหรี่ ) มักจะสูบบุหรี่บริเวณใดภายในบาน   
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]1. หองรับแขก [   ]2. หองนอน     [   ]3. หองครัว       [   ]4. หองดูโทรทัศน     
[   ]5. หองน้ํา/หองสวม [   ]6. ใตถุนบาน  [   ]7. ดาดฟา/หลังคาบาน [   ]8. บริเวณโรงรถ   
[   ]9. สนามหญา [   ]10. ใตตนไม  [   ]11. ริมรัว้ (ดานใน)  [   ]12. ประตูรั้วหนาบาน    
[   ]13. บริเวณระเบียง/ชานบาน     [   ]14.ที่อืน่ ๆ .................................. 

6.  โดยปกติ หากตัวทานหรอืสมาชิกภายในครอบครวัคนใดในบานสบูบุหรี่ มักจะมีใครอยูใกลบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ]1. ลูก/หลาน     โดยอยูใกลการสูบบุหรี ่
  1.1 เฉล่ีย .............. วันตอสัปดาห   1.2  เฉล่ีย .............. วันตอเดือน    1.3  ไมแนใจ      1.4  ไมเคยสังเกต 
 [   ]2. สามี หรือภรรยา [   ]3. พอแม (ของทาน) [   ]4. ญาติผูใหญ        [   ]5. คนงาน/คนรับใช 
 [   ]6. คนอื่น ๆ (ระบุ)........................................... [   ]7. ไมเคยสูบบุหรี่เม่ือมีคนอื่นอยูใกล 
7. ทานทราบหรือไมวา ควันบุหรีมื่อสองประกอบดวยสารพิษตาง ๆ เชน คารบอนมอนอกไซด แอมโมเนยี         

อารเซนิค สารปรอท และฟอรมาลดีโฮด และสารกอมะเร็งอกีหลายชนิด  
 [   ]1. ทราบเปนอยางดี  [   ]2. พอรับทราบมาบาง [   ]3. ไมทราบ  [   ]4. ไมแนใจ 
8.  ทานทราบหรือไมวา “ผูที่รับควันบุหรี่มือสอง” (รับควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบ) มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตางๆ ได

เชนเดียวกับคนที่สูบบุหรี่ 
 [   ]1. ทราบเปนอยางดี    [   ] 2. พอรับทราบมาบาง  [   ]3. ไมทราบ    [   ]4. ไมแนใจ  
9. ทานเชื่อหรือไมวา ผูที่รับควันบุหรี่มือสอง” (รับควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบ) มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตางๆ ได  
       เชนเดียวกับคนที่สูบบุหรี่          
 [   ]1. เชื่อ   [   ]2. ไมเชือ่   [   ]3. ไมแนใจ   
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10. ทานเชื่อหรือไมวา “หากพอแม/ผูปกครองหรือสมาชิกที่อยูบานเดียวกันเปนผูสูบบุหรี่ ในอนาคตมีแนวโนมทําให
บุตรหลานเลียนแบบการสูบบุหรี่ไดงายเม่ือโตเปนผูใหญ” 

 [   ]1. เชื่อวามีแนวโนมที่จะทําใหเลียนแบบ    เพราะ.........................................................................................  
 [   ]2. ไมเชือ่ เพราะ.............................................................................................. ........................................ 
 [   ]3. ไมทราบ/ไมมีความคิดเห็น  
11. ในรอบ 1 ปทีผ่านมา ทานเคยพบเหน็บุตร/หลานเลียนแบบทาทางการสบูบุหรี่ หรอืหยิบบุหรี่ของทานไปสูบหรือไม 
  [   ] 1. เคยเห็นเปนประจํา    [   ] 2. เคยเห็นบาง เปนบางครั้ง    [   ] 3. ไมเคยเห็น    
 [   ] 4. ไมเคยสังเกต/ไมแนใจ/ไมทราบ  
12. ในรอบ 1 ปที่ผานมา บุตรหลานในบานของทาน เคยมีอาการตอไปนี้หรอืไม  
 12.1  ปวดศีรษะ/วิงเวียน    [   ] เคย  เฉล่ียประมาณ ............. คร้ังตอป [   ] ไมเคย [   ] ไมแนใจ 
 12.2  คล่ืนไส/อาเจียน      [   ] เคย  เฉล่ียประมาณ ............. ครั้งตอป [   ] ไมเคย [   ] ไมแนใจ 
 12.3  หายใจติดขัด/หอบ    [   ] เคย  เฉล่ียประมาณ ............. ครั้งตอป [   ] ไมเคย [   ] ไมแนใจ 
 12.4  ผดผื่น/คัน      [   ] เคย  เฉล่ียประมาณ ............. ครั้งตอป [   ] ไมเคย [   ] ไมแนใจ 
 12.5  แนนหนาอก      [   ] เคย  เฉล่ียประมาณ ............. ครั้งตอป [   ] ไมเคย [   ] ไมแนใจ 
 12.6  ไอ/จาม/มีเสมหะ      [   ] เคย  เฉล่ียประมาณ ............. ครั้งตอป [   ] ไมเคย [   ] ไมแนใจ 
 12.7  อื่น ๆ............................ [   ] เคย เฉล่ียประมาณ ............. ครั้งตอป [   ] ไมเคย [   ] ไมแนใจ 
 

13. (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่) ทานอยากใหลูกของทานเปนคนสูบบุหรี่เหมือนทานหรือไม 
 [   ] อยาก เพราะ.........................................................................................................................   
 [   ] ไมอยาก เพราะ..................................................................................................................... 
14. ทานทราบหรือไมวา เด็กทีไ่ดรับควันบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงที่จะปวยดวยโรคตอไปนี ้
 14.1  เปนไขหวัดบอยข้ึน  [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.2  หอบหืด   [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.3  ติดเชื้อระบบทางเดนิหายใจบอย [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.4  หลอดลมอักเสบ   [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.5  ปอดอักเสบ   [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ  
 14.6  เนื้อเย่ืออักเสบ   [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.7  ถุงลมปอดโปงพอง  [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.8  มะเร็งปอด   [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.9  โรคหัวใจขาดเลือด  [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.10  โรคของหูสวนกลาง (หูนํ้าหนวก) [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.11  ไหลตาย/ ตายเฉียบพลันในเด็ก [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 14.12  อื่น ๆ (ระบุ)................................. [   ] ทราบ [   ] ไมทราบ [   ] ไมแนใจ 
 

15. ทานคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ีหรือไมหากทานทราบวา “บุตร/หลานของทานปวยเพราะไดรับควันบุหรี่มือสอง”  
 [   ]1. คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ทั้งในและนอกบาน   [   ]2. คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่เฉพาะในบาน [   ]3. ไมคิดที่จะเลิก 
 [   ]4. ไมแนใจ/ไมทราบ 
16.  (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่) ทานเคยคิดและพยายามเลิกสูบบุหรีห่รอืไม  
      [   ]1. เคยคิดและพยายามเลิกสูบบุหรี่       [   ]2. เคยคิดแตไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่       
      [   ]3. ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่  [   ]4. ไมแนใจ/ไมทราบ  
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17. (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่)  ทานคิดที่จะเลิกสูบบุหรีใ่นบานหรือไม “หากทราบวาการสูบบุหร่ีในบานของพอแม/
ผูปกครองสงผลกระทบตอการเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนตน”  
[   ]1. คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่เฉพาะในบาน  [   ]2. คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ทั้งในและนอกบาน  
[   ]3. ไมคิดที่จะเลิก    [   ]4. ไมแนใจ/ไมทราบ 

18. (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่)  สมาชิกในครอบครัวเคยทักทวงหรือขอรองใหทานเลิกสูบบุหรี่ในบานหรือไม 
 [   ]1. เคยทักทวง/ขอรอง  [   ]2. ไมเคย  [   ]3. ไมแนใจ/จาํไมได 
19. (เฉพาะคนที่มีสมาชิกสูบบุหรีใ่นบาน)  ทานคาดวาจะมีปญหา/ความยุงยากหรือไม ถาหามไมใหสมาชิกใน

ครอบครัวสูบบุหร่ีในบาน” 
      [   ]1.  มีปญหา/ความยุงยาก คือ ............................................ [   ]2. ไมมีปญหาใดๆ [   ]3. ไมแนใจ 
20. (เฉพาะคนที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ในบาน)  ทานคิดวาจะสามารถหามไมใหสมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่ในบานได”  
  [   ]1. คิดวาทําได   [   ]2. ทําไมได  [   ]3. ไมแนใจ 
 

ตอนที่ 2 การรับรูและความคิดเห็นตอโครงการรณรงค “บานปลอดบุหรี่” 
21. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ทานไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยจากการสูบบุหรี่มากนอยเพียงใด 
 [   ]1. มากที่สุด    [   ]2. มาก [   ]3. ปานกลาง  [   ]4. นอย       [   ]5. ไมเคยไดรบั 
22. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ทานรับรูเกี่ยวกับพิษภัยจากการสูบบุหรี่ จากสื่อใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]1. แพทย/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข   [   ]2. ครู/อาจารย  [   ]3. วิทยุ  [   ]4. เพ่ือน 
[   ]5. โทรทัศน [   ]6. นิตยสาร/วารสาร [   ]7. ส่ิงพิมพ/หนังสือพิมพ        [   ]8. ซองบุหรี ่  
[   ]9. สื่ออ่ืน ๆ ระบุ.................................. 

23. ทานเห็นดวยหรือไม หากจะมกีารรณรงคให “บานเปนเขตปลอดบุหรี่”   
      [   ]1. เห็นดวย เพราะ ............................................................................................................. 
      [   ]2. ไมเห็นดวย เพราะ .........................................................................................................        

[   ]3. ไมมีความเห็น 
24. ทานคิดวาการทําใหบานปลอดบุหร่ีจะทําให ตัวทาน (ถาสูบบุหรี่) หรือสมาชิกภายในบาน (ถาสูบบุหรี่ ) เลิก 
      สูบบุหรี่ไดงายขึ้น 
 [   ]1. ใช    [   ]2. ไมใช  [   ]3. ไมแนใจ 
25. ทานทราบหรือไมวา “กฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่”  
 [   ]1. ทราบ   [   ]2. ไมทราบ    [   ]3. ไมแนใจ    
26. ทานเห็นดวยหรือไมกับกฎหมายที่กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100 %)” 

[   ]1. เห็นดวยอยางย่ิง [   ]2. เห็นดวย [   ]3. เฉยๆ       [   ]4. ไมเห็นดวย     [   ]5. ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
27. ทานเห็นดวยหรือไมทีว่า “บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลควรเปนผูไมสูบบุหรี่ ” 

[   ]1. เห็นดวยอยางย่ิง [   ]2. เห็นดวย [   ]3. เฉยๆ       [   ]4. ไมเห็นดวย     [   ]5. ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
28. หากบุคลากรของโรงพยาบาลเปนผูรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ ทานเชื่อวาจะไดผลมากนอยเพียงใด 
      [   ]1. มาก       [   ]2. ปานกลาง [   ]3.นอย  [   ]4. ไมไดผล [   ]5. ไมแนใจ 
29. หากโรงพยาบาล มีบุคลากรที่คอยใหคําแนะนําใหความรู ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหร่ีมือสอง  
      ทานสนใจที่จะขอเขารับคําปรึกษาหรือไม   

[   ]1. สนใจมาก [   ]2. สนใจ [   ]3. เฉยๆ  [   ]4. ไมคอยสนใจ [   ]5. ไมสนใจเลย    
30.  ทานทราบหรือไมวา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เปนหนวยงานตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี 
 [   ]1. ทราบ   [   ]2. ไมทราบ  
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31. หากสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จัดโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ ทานสนใจที่จะ 
      เขารวมหรือไม 

[   ]1. สนใจมาก [   ]2. สนใจ [   ]3. เฉยๆ  [   ]4. ไมคอยสนใจ [   ]5. ไมสนใจเลย 
32. ทานอยากใหโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ มีกิจกรรมอะไรบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]1. จัดนิทรรศการใหความรู/ความเขาใจเร่ืองควนับุหรี่มือสอง   [   ]2. บริการการใหคําปรึกษาโดยบุคคล  
[   ]3. กิจกรรมเย่ียมบาน     [   ]4. รับตรวจสขุภาพฟรี   
[   ]5. สรางบรรยากาศ/สิ่งแวดลอมใหปลอดบุหรี่ [   ]6. บริการสื่อ เชน ซีดี แผนพับ โปสเตอร เปนตน 
[   ]7. บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (สายปลอดบุหร่ี)  [   ]8. สนับสนุนสารทดแทนนิโคติน   
[   ]9. อื่นๆ ระบุ ..................................... 

33.  ทานอยากใหโรงพยาบาลตาง ๆ ทําอะไรเพื่อสนับสนุนใหคนเลิกสูบบุหร่ี  
1)  ................................................................................................................................................ 
2)  .................................................................................................................................................          
3) ................................................................................................................................................... 

 

สวนที่  3  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      [    ]1.  ชาย    [    ]2. หญิง   
2. อายุ ................... ป        
3. จํานวนบุตร/หลานที่ทานนํามารับบริการที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ในรอบ 1 ปที่ผานมาจํานวน ....... คน 
   3.1 คนที่ 1 อายุ .............ป    3.2 คนที่ 2 อายุ .............ป            3.3 คนที่ 3 อายุ .............ป  
4. จํานวนสมาชกิในบานรวม ............. คน   
5. ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ   
   [   ]1.ประถมศกึษาหรือตํ่ากวา      [   ]2.มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา     
   [   ]3.มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา   [   ]4.ปวส./อนุปริญญา/ เทียบเทา      
   [   ]5.ปริญญาตร ี               [   ]6.สูงกวาปรญิญาตรี               
   [   ]7.ไมไดเรียน              [   ]8.อื่น ๆ ........................  
6. อาชีพ 
 [   ]1.รับราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ [   ]2. ลูกจาง/พนักงานบริษัท    [   ]3.คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   
 [   ]4.นักเรียน/นักศึกษา   [   ]5.รับจางทั่วไป       [  ]6.แมบาน/พอบาน/เกษียณ      
 [   ]7.เกษตรกร       [   ]8.วางงาน       [   ]9. อื่นๆ ……………. 
7.  รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน  

[   ]1. ตํ่ากวา 5,000 บาท  [   ]2. 5,000-9,999 บาท     [   ]3.10,000-14,999 บาท    
[   ]4.15,000-19,999 บาท                  [   ]5. 20,000-24,999 บาท         [   ]6. 25,000 บาทขึ้นไป 

8.  ที่อยูอาศัยปจจุบัน   [   ] 1. ในเขตเทศบาล   ระบุอําเภอ …………………..    จังหวัด………………………… 
     [   ] 2. นอกเขตเทศบาล     ระบุอําเภอ ……………….....    จังหวัด………………………… 

9. ลักษณะที่พักอาศัยของทานเปนแบบใด 
    [   ] 1. บานเด่ียว    [   ] 2. ทาวนเฮาส    [   ] 3. หอพัก/หองเชา/อพารตเมนท    [   ] 4. คอนโดมเิน่ียม/อาคารชุด 
    [   ] 5. อาคารพาณิชย    [   ] 6. ที่พักอาศัยในชุมชนแออัด  [   ] 7. อื่นๆ ระบ.ุ........................................ 

 
ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 

สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทรศัพท  0-2719-1543 
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แบบสอบถามสาํหรับบุคลากรในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  เรื่อง “การสูบบุหรี่ในบาน” 
 

คําชี้แจง สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุม
ยาสูบ มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ และสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  ขอความ
รวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือนําไปใชประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
ขอมูลที่ไดจากทานจะเก็บไวเปนความลับ  

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเรื่องการสูบบุหรี่ 
1. ปกติทานสูบบุหร่ีหรือไม  
 [   ]1. ไมสูบ (ขามไปตอบขอที่ 3) 
 [   ]2. สูบ  ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา ทานสูบบุหรี่กี่วัน ………..วัน 
    2.1 โดยเฉล่ียวันละกี่มวน ตอบ ........... มวน  (หรือ........... ซอง)  
2. (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่) ตัวทานเคยสูบบุหรี่ “ในที่ทํางาน” หรือไม 
 [   ]1. สูบ   ระบุสถานที่สูบ    
       (  )1.1 หองพักสวนตัว (  )1.2 หองน้ํา/หองสวม (  )1.3 ระเบียง/ทางเดินระหวางอาคาร    

(  )1.4 สนาม/ใตตนไม (  )1.5 ลานจอดรถ/ปอมยาม (  )1.6 อื่นๆ............................................  
  [   ]2. ไมเคยสูบบุหรี่ในที่ทํางานหรือในบริเวณทีท่ํางาน 
3.  นอกจากตวัทานแลว สมาชิกในบานของทานมีใครบางที่สูบบุหรี่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ]1. สามี   [   ]2. ภรรยา  [   ]3. คนรัก/แฟน            [   ]4. ปูหรือตา      
 [   ]5. ยาหรือยาย [   ]6. ลุง/ปา/นา/อา  [   ]7. พ่ีชาย/นองชาย      [   ]8. พ่ีสาว/นองสาว   
 [   ]9. ลูกชาย /หลานชาย   [   ]10. ลูกสาว/ หลานสาว  [   ]11. คนรับใช/คนงานในบาน    [   ]12. อ่ืนๆ.............    
       [   ]13. ไมมีคนอื่นที่สูบบุหร่ี 
4. (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่) ตัวทานเคยสูบบุหรี่ “ในบาน” หรือไม 
 [   ]1. สูบในบาน  [   ]2 สูบบริเวณบาน  [   ]3 สูบในบานและบริเวณบาน  [   ]4. ไมเคยสูบบุหรี่ในบานและในบริเวณบาน  
5.  ตัวทาน (ถาสูบบุหรี่) หรือสมาชิกภายในครอบครวั (ถาสูบบุหรี่ ) มักจะสบูบุหรี่บริเวณใดภายในบาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ]1. หองรับแขก   [   ]2. หองนอน    [   ]3. หองครัว         [   ]4. หองดูโทรทัศน 
 [   ]5. หองน้ํา/หองสวม     [   ]6. ใตถุนบาน      [   ]7. ดาดฟา/หลังคาบาน [   ]8. บริเวณโรงรถ     

[   ]9. สนามหญา   [   ]10. ใตตนไม    [   ]11. ริมรัว้ (ดานใน)        [   ]12. ประตูร้ัวหนาบาน        
[   ]13. บริเวณระเบียง/ชานบาน    [   ]14..ที่อื่น ๆ .............................. 

6.  โดยปกติ หากตัวทานหรือสมาชิกภายในครอบครัวคนใดในบานสูบบุหรี่ มักจะมีใครอยูใกลบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ]1. ลูก/หลาน     โดยอยูใกลการสูบบุหรี ่
  1.1 เฉล่ีย .............. วันตอสัปดาห   1.2  เฉล่ีย .............. วันตอเดือน    1.3  ไมแนใจ      1.4  ไมเคยสังเกต 
 [   ]2. สามี หรือภรรยา [   ]3. พอแม (ของทาน) [   ]4. ญาติผูใหญ        [   ]5. คนงาน/คนรับใช 
 [   ]6. คนอื่น ๆ (ระบุ)...........................................  [   ]7. ไมเคยสูบบุหร่ีเมื่อมีคนอื่นอยูใกล 
7. ทานรูสึกยอมรับไดหรือไม กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรในสถาบัน ฯ แหงนี้ 
 [   ]1. ยอมรับได     เพราะ.................................................................................  
 [   ]2. ไมยอมรับ     เพราะ.................................................................................  [   ]3. ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
8. (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่) ทานคิดวาคนในสังคมยอมรับไดหรอืไมกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของทานในฐานะ  
    บุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
 [   ]1. ยอมรับได    เพราะ.................................................................................  
 [   ]2. ไมยอมรับ   เพราะ................................................................................. 
 [   ]3. ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
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9. ทานยอมรับไดหรือไมกับ “พฤติกรรมการสูบบุหรี่” ของคนในสังคม 
 [   ]1. ยอมรับได     เพราะ.................................................................................  
 [   ]2. ไมยอมรับ     เพราะ.................................................................................  [   ]3. ไมแนใจ/ไมมีความเห็น 
10. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ทานไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับ พิษภัยจากการสูบบุหรี่ มากนอยเพียงใด 
      [   ]1. มากที่สุด    [   ]2. มาก [   ]3. ปานกลาง  [   ]4. นอย [   ]5. ไมไดรับ 
11. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ทานรับรู/รับทราบเก่ียวกับ การรณรงคใหเลิกการสูบบุหรี่ จากส่ือตางๆ บางหรือไม 
 [   ]1. ทราบ โดยทราบจากสื่อ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  (   ) 1.1 แพทย/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข   (   )1.2 ครู/อาจารย     (   )1.3 วทิยุ (   )1.4 เพ่ือน 
  (   ) 1.5 โทรทัศน          (   )1.6 นิตยสาร/วารสาร      (   )1.7 สิ่งพิมพ/หนังสือพิมพ 
  (   ) 1.8 สื่ออืน่ๆ ระบุ.................................. 
  [   ]2. ไมทราบ     [   ]3. ไมแนใจ 
12. ทานคิดวา การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ในปจจุบัน มีปริมาณมากหรือนอยเพียงใด 
 [   ]1. มากไป        [   ]2. นอยไป     [   ]3. เหมาะสมดีแลว        [   ]4. ไมทราบการรณรงคเรือ่งดังกลาว 
13. ทานคิดวาในปจจุบัน การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  
 [   ]1. มาก  [   ]2. ปานกลาง  [   ]3. นอย [   ]4. ไมสําเรจ็  [   ]5. ไมทราบวาสําเร็จหรือไม 
14.  ทานรูจัก “มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี” หรือไม  
 [   ]1. รูจัก และพอใจบทบาทการทํางานของมูลนิธฯิ หรือไม 
  (   ) พอใจ    (   ) ไมพอใจ  (   ) ไมทราบบทบาทการทํางานของมูลนิธิฯ  
 [   ]2. ไมรูจัก 
15. ทานคิดวาปญหา “เด็กทีไ่ดรบัผลกระทบจากควันบุหรี”่ เปนเรือ่งที่นาเปนหวงหรือไม 
 [   ]1. นาเปนหวง  เพราะ.................................................................................  
 [   ]2. ไมนาเปนหวง   เพราะ................................................................................. [   ]3. ไมมีความคิดเห็น 
 

ตอนที่ 2 การรับรู ความคิดเห็น และการมีสวนรวมตอโครงการ “ตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่” 
16. ทานทราบหรือไมวา “กฎหมายกําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหรี่”  
 [   ]1. ทราบมากอน   [   ]2. ไมทราบมากอน (เพ่ิงจะทราบ)  
17. ทานเห็นดวยหรือไมทีว่า “กฎหมายที่กําหนดใหโรงพยาบาลเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)” 

[   ]1. เห็นดวยอยางย่ิง [   ]2. เห็นดวย [   ]3. เฉยๆ     [   ]4. ไมเห็นดวย [   ]5. ไมเห็นดวยเลย 
18. (ตอบเฉพาะคนที่สูบบุหรี่) ทานคิดวากฎหมาย/นโยบายการหามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล จะทําใหตัวทานเลิกสูบ

บุหรี่ไดงายขึ้นใชหรือไม  [   ]1. ใช    [   ]2. ไมใช  [   ]3. ไมแนใจ 
19. ทานไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรีจ่ากหนวยงานของทานหรือไม 
 [   ]1. ไดรับ   [   ]2. ไมไดรับ  [   ]3. ไมแนใจ  
20. ทานไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสองจากหนวยงานของทานหรือไม 
 [   ]1. ไดรับ   [   ]2. ไมไดรับ  [   ]3. ไมแนใจ   
21. ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะรณรงคใหบุคลากรผูสูบบุหรี่ทุกคนในโรงพยาบาล เลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล  
      [   ]1. เห็นดวย เพราะ ........................................................................................... 
      [   ]2. ไมเห็นดวย เพราะ .......................................................................................       [   ]3. ไมมีความเห็น 
22. ทานเห็นดวยหรือไม ที่จะรณรงคใหบุคลากรผูสูบบุหรี่ทุกคนในโรงพยาบาล เลิกสูบบุหรี่ที่บาน 
      [   ]1. เห็นดวย เพราะ ............................................................................................................. 
      [   ]2. ไมเห็นดวย เพราะ .........................................................................................................        
      [   ]3. ไมมีความเห็น 
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23. ทานคิดวาจะมีปญหาอุปสรรคหรือไม ที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จะเปนโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 
     ทั้งหมด (100%) 

[   ]1. มีปญหาอุปสรรค  คือ ............................................................................................................. 
      [   ]2. ไมมีปญหาอุปสรรค          [   ]3. ไมแนใจ/ไมทราบ 
24. ทานเห็นดวยหรือไม หากโรงพยาบาลจะรณรงคใหผูรับบริการ “เลิกสูบบุหรี่ที่บาน” 
      [   ]1. เห็นดวย เพราะ ................................................................................................ 
      [   ]2. ไมเห็นดวย เพราะ ............................................................................................     [   ]3. ไมมีความเห็น 
25. ทานทราบหรือไมวา หนวยงานของทาน “สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี” เปนหนวยงานตนแบบในการ 
     รณรงคใหบานปลอดบุหรี่   
 [   ]1. ทราบ   [   ]2. ไมทราบ  
26. ทานใหความสนใจเพียงใดตอขาวที่ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จัดโครงการตนแบบในการรณรงคให 
      บานปลอดบุหรี่  

[   ]1. สนใจมาก [   ]2. สนใจ [   ]3. เฉยๆ  [   ]4. ไมคอยสนใจ   [   ]5. ไมสนใจเลย 
27.  ทานเห็นดวยหรือไม ที่สถาบนัสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จดัทําโครงการตนแบบในการรณรงคบานปลอดบุหรี ่

[   ]1. เห็นดวย เพราะ ............................................................................................. 
      [   ]2. ไมเห็นดวย เพราะ .........................................................................................      [   ]3. ไมมีความเห็น 
28.  ทานคิดวาจะมีปญหาอุปสรรคหรือไม กรณทีีส่ถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี จัดทําโครงการตนแบบในการ  
      รณรงคบานปลอดบุหรี่ใหกับผูรับบริการ 

[   ]1. มีปญหาอุปสรรค  คือ ............................................................................................................. 
      [   ]2. ไมมีปญหาอุปสรรค          [   ]3. ไมแนใจ/ไมทราบ 
29. ทานอยากใหหนวยงานจัดกิจกรรมอะไรบาง ในโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ]1. จัดนิทรรศการใหความรู/ความเขาใจเร่ืองควนับุหรี่มือสอง   [   ]2. มีคลินิกเลิกสูบบุหรี่/บริการใหคําปรึกษา 
[   ]3. มีการติดปาย/สัญลักษณหามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล [   ]4. กิจกรรมเยี่ยมบานผูที่สบูบุหรี่ 
[   ]5. สรางบรรยากาศ/สิ่งแวดลอมใหปลอดบุหรี่ [   ]6. บริการสื่อ เชน ซีดี แผนพับ โปสเตอร เปนตน 
[   ]7. จัดอบรมบคุลากรเรือ่งพิษภัยบุหรี่  [   ]8. บรกิารใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (สายปลอดบุหรี่)  
[   ]9. สนับสนุนสารทดแทนนิโคติน   [   ]10. อื่นๆ ระบุ ..................................... 

30.  ทานคิดวาโครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหร่ี มีประโยชนอยางไร ตอผูมารับบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[   ]1. ทําใหเด็กไมเสี่ยงตอการไดรับควันบุหรี่   [   ]2. ชวยใหพอแม/ผูปกครองสูบบุหรี่นอยลง 
[    ]3. ลดความเสี่ยงตอการเปนโรคที่เกิดจากควันบุหรี่    [    ]4. มีความรู/เขาใจเร่ืองพิษภัยของบุหรี่และควันบุหรีมื่อสอง 
[   ]5. เปนเครือขายในการรณรงคเรื่องบานปลอดบหุรี่ [   ]6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................ 

31.  ทานตองการมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการ “รณรงคใหบานปลอดบุหรี่” ของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี   
      หรือไม 

[   ]1. ตองการมสีวนรวม   [   ]2. ตองการมีสวนรวมบาง   [   ]3. ไมแนใจ        [   ]4. ไมตองการมีสวนรวม 
31.1) หากจะตองมีสวนรวม ทานตองการมีสวนรวมกับโครงการนี้อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (   ) ใหความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่และควันบุหรีมื่อสอง (   ) บริการการใหคําปรึกษา      
  (   ) บริการจัดฝกอบรม        (   ) ชวยแจกสื่อรณรงคใหบานปลอดบุหรี่   
  (   ) เชิญชวนใหผูมารับบริการเขารวมโครงการ   (   ) เปนตัวอยางในการเลิกสูบบุหรี่        
  (   ) อื่น ๆ (ระบุ) .........................................       
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32.  ขอเสนอแนะ โครงการตนแบบในการรณรงคใหบานปลอดบุหรี่ เพ่ือสนับสนุนใหคนเลิกสูบบุหรี่  
1)  .................................................................................................................................................................. 

       2)....................................................................................................................................................................     
       3) ............................................................................................................................................................... 
 
สวนที่  3  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ      [    ]1.  ชาย    [    ]2. หญิง              
2.    อายุ ................... ป        
3.   จํานวนสมาชิกในบานรวม ............. คน  เปนผูที่สูบบุหรี่ ............ คน  
4.  ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ  (ปรับ) 
 [   ]1.ประถมศึกษาหรือต่ํากวา            [   ]2.มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา             
 [   ]3.มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา   [   ]4.ปวส./อนุปริญญา/ เทียบเทา     
 [   ]5.ปริญญาตร ี        [   ]6.สูงกวาปรญิญาตรี     
 [   ]7.อื่น ๆ ........................................ 
5. สายวิชาชีพทาน 
 [   ]1. แพทย                       [   ]2. พยาบาล                 [   ]3. เทคนิคการแพทย      [   ]4. ทันตแพทย               
       [   ]5. ผูชวยทันตแพทย       [   ]6. เภสัชกร                [   ]7. ผูชวยเภสัชกร                  [   ]8.นักจิตวิทยา 
 [   ]9. นักสังคมสงเคราะห  [   ]10. บัญชี /การเงนิ    [   ]11.ธุรการ/เสมียน       [   ]12.พนักงานผูชวยเหลือคนไข       
       [  ]13.พนักงานขับรถ        [   ]14.เวรเปล                [   ]15.ชางเทคนิค ระบุ...................................................... 
 [   ]16.อื่น ๆ ...............................................................................  
6.  ระดับตําแหนง   

[   ]1.ผูบริหารสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  (ระบุ)............................................................................          
      [   ]2.หัวหนาฝาย/แผนก  (ระบุ)...................................................................................................................   
      [   ]3.เจาหนาที่/ผูปฏิบัติงาน  (ระบุ)................................................................................... ........................... 
7.  รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน  

[   ]1. ตํ่ากวา 5,000 บาท [   ]2. 5,000-9,999 บาท  [   ]3.10,000-14,999 บาท    
[ ]4.15,000-19,999 บาท                 [   ]5. 20,000-24,999 บาท         [   ]6. 25,000 บาทขึ้นไป 

8.  ที่อยูอาศัยปจจุบัน [   ] 1. ในเขตเทศบาล  ระบุอําเภอ …………………..    จังหวัด……………………… 
  [   ] 2. นอกเขตเทศบาล    ระบุอําเภอ …………………..    จังหวัด……………………... 

9. ลักษณะที่พักอาศัยของทานเปนแบบใด 
     [   ] 1. บานเด่ียว     [   ] 2. ทาวนเฮาส     [   ] 3. หอพัก/หองเชา/อพารตเมนท      
     [   ] 4. คอนโดมิเน่ียม/อาคารชุด [   ] 5. อาคารพาณิชย    [   ] 6. ที่พักอาศัยในชุมชนแออัด         
[   ] 7. อื่นๆ ระบุ.................................................... 
 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 
สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทรศัพท  0-2719-1543 
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คณะผูดําเนินโครงการของศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 
1. ดร.นพดล กรรณิกา   ผูอํานวยการ (หัวหนาโครงการ) 
2. นายเทวินทร อินทรจํานงค  รองผูอํานวยการ (ผูชวยหัวหนาโครงการ) 
3. นางสาวสิรินพร  เริงพงศพันธุ  นักสถิติ 
4. นางสาวสกุลรัตน พ่ึงประดิษฐ   นักวิจัย 
5. นายภัทรวิชญ มั่งคั่ง   ผูชวยนักวิจัย 
6. นางสาวสุวิมล วันทา   ผูชวยนักวิจัย 
7. นายสมเจตน เจะสะนิ   ผูชวยนักวิจัย 
8. นางสาวเบญจพร รักษะโบะ   ผูชวยนักวิจัย 
9. นางสาวอุบลรัตน ดานพรประเสริฐ  ผูชวยนักวิจัย 
10. นายคําพัน ราศี   ผูชวยนักวิจัย 
11. นายอัมราม อมรรุงรัศมี   ผูชวยนักวิจัย 
12. นางบรรเจิดลักษณ พันธุเจาะจง  หัวหนาทีมภาคสนาม 
13. นางสุภาภรณ เบาเทศ   เลขานุการโครงการ 
14. นางสาวอรพินท พงษประเสริฐ  เลขานุการโครงการ 
15. นายณัฐกิตต์ิ  สงรักษา   ฝายคอมพิวเตอรและไอที 


