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บทนา
ความเป็ นมา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 เรื่ อง "กาหนดชื่อหรื อประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ และกาหนดบริ เวณหรื อพื้นที่ของสถานที่ดงั กล่าวเป็ นเขตสู บ
บุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่ " ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 พฤศจิ กายน 2545 เป็ นต้นมา อันยังผลทาให้สถานที่หลายแห่ งต้อง
กาหนดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ บัดนี้ การบังคับใช้ประกาศ ฯ ฉบับนี้ ผ่านมาเป็ น
เวลาเข้าสู่รอบ 1 ปี แล้ว
สานักงานกองทุน สนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) มี ความต้องการที่ จะสารวจเพื่อประเมินผลในการใช้
ประกาศฯ ดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความคิดเห็นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การจาหน่ าย
อาหารและเครื่ องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ ได้แก่ พนักงานร้านอาหาร และประชาชนผูใ้ ช้บริ การร้านอาหาร
จึงได้มอบหมายให้สานักวิจยั เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดาเนิ นการสารวจความคิดเห็ นของพนักงานใน
ร้านอาหารที่มีระบบเครื่ องปรับอากาศ และประชาชนผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร และในเขตเทศบาลจังหวัด
ในภูมิภาค 4 จังหวัดได้แก่ พระนครศรี อยุธยา เชียงใหม่ นครราชสี มา และสงขลา เกี่ยวกับผลของการดาเนิ นการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ตามระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่อสารวจความคิดเห็นของประชาชนผูใ้ ช้บริ การร้านอาหาร เกี่ยวกับผลของการดาเนินมาตรการประกาศเขต
ปลอดบุหรี่ ในร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
2. เพื่อสารวจความคิดเห็นของพนักงานในร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545
กลุ่มประชากรเป้ าหมาย (target population)
1. ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้ นไปผูใ้ ช้บริ การร้ านอาหารที่ มีร ะบบปรั บอากาศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และในเขต
เทศบาลเมือง/นครในจังหวัดหัวเมืองในภูมิภาค 4 จังหวัดได้แก่ พระนครศรี อยุธยา เชียงใหม่ นครราชสี มา และ
สงขลา
2. พนักงานในร้านอาหารที่มีระบบเครื่ องปรับอากาศในเขตกรุ งเทพมหานครและในเขตเทศบาลจังหวัดหัวเมืองใน
ภูมิภาค 4 จังหวัดได้แก่ พระนครศรี อยุธยา เชียงใหม่ นครราชสี มา และสงขลา
ประเด็นการสารวจ
1. ประเด็นการสารวจประชาชนผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ
1.1 ปั จจัยเรื่ องการประกาศห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารที่มีระบบเครื่ องปรับอากาศ มีผลต่อแรงจูงใจที่จะเข้าไป
ใช้บริ การร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศในทิศทางใด (เพิ่มขึ้นหรื อลดลง)
1.2 เฉพาะคนที่ สู บ บุ ห รี่ มี ค วามรู ้ สึ ก เป็ นปั ญ หาหรื อ ไม่ กับ การปฏิ บัติ ต ามข้อ ห้ า มในการสู บ บุ ห รี่ ใ น
ร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ
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1.3

การประกาศห้ามสู บบุหรี่ ในร้านอาหารที่ มีระบบเครื่ องปรับอากาศ ทาให้บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ภายในร้านดีข้ ึนหรื อไม่เมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาพเมื่อก่อนที่มีการอนุญาตให้สูบบุหรี่ ภายในร้านได้
1.4 การเคยพบเห็นพฤติกรรมการละเมิดประกาศห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหาร
1.5 ท่าทีการตอบสนองต่อผูท้ ี่สูบบุหรี่ ในร้านอาหารที่มีระบบเครื่ องปรับอากาศ
1.6 ความต้องการสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ ต่อไป
1.7 วิธีการปฏิบตั ิถา้ หากพบว่าร้านอาหาร (ที่ มีระบบปรับอากาศ) ปล่อยให้มีการละเมิดประกาศเขตปลอด
บุหรี่
2. ประเด็นการสารวจพนักงานร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ
2.1 เคยได้แนะนาลูกค้าในการปฏิบตั ิตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ หรื อไม่
2.2 การตอบสนองของลูกค้าต่อการห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารที่มีระบบเครื่ องปรับอากาศ
2.3 ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิตามประกาศเขตปลอดบุหรี่
2.4 การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ ร้านอาหารที่มีระบบเครื่ องปรับอากาศ
2.5 ต้องการสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามประกาศเขตปลอดบุหรี่ ต่อไปหรื อไม่
ระเบียบวิธีการวิจยั (Research Methodology)
ในการวิจยั ครั้งนี้คณะผูว้ จิ ยั จะประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบสารวจภาคสนามโดยการวิจยั เชิงสารวจ
(Survey
Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีเชิงปริ มาณ (Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กาหนดขนาดของตัวอย่าง การ
คัดเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผล เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
ขนาดตัวอย่ าง (Sample Allocation)
ขนาดของตัวอย่างในโครงการนี้ มีดงั นี้
1. ประชาชนผูใ้ ช้บริ การร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศในเขตกรุ งเทพมหานครและในเขตเทศบาลเมือง/นครใน
จังหวัดหัวเมืองในภูมิภาค 4 จังหวัดได้แก่ พระนครศรี อยุธยา เชียงใหม่ นครราชสี มา และสงขลา (และเคยใช้
บริ การร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศในช่วง 3 เดือน ก่อนการสัมภาษณ์) จานวน 1,625 ราย
2. พนักงานในร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และในเขตเทศบาลเมือง/นครในจังหวัดหัว
เมืองในภูมิภาค 4 จังหวัดได้แก่ พระนครศรี อยุธยา เชียงใหม่ นครราชสี มา และสงขลาในเขตเทศบาลตามหัว
เมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค จานวน 832 ราย (จากร้านอาหาร 187 ร้าน)
การเลือกตัวอย่ าง (Sampling Method)
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มประชาชนทัว่ ไป ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเชิงชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) จาแนกตาม
พื้นที่ (ชั้นใน-กลาง-นอก) และตามเขตที่อยูอ่ าศัยของตัวอย่าง ซึ่งเป็ นวิธีการสุ่มที่คานึ งถึงความเป็ นไปได้ทางสถิติ
ในการคัดเลือกตัวอย่างจะมีการกาหนดคุณลักษณะทัว่ ไปของ ตัวอย่างที่สอดคล้องกับลักษณะทางประชากรที่ได้
จากการทาสามะโน
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2. กลุ่มพนักงานในร้านอาหารที่ มีระบบปรับอากาศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในเขตเทศบาลตามหัวเมืองในแต่ละ
ภูมิภาค ในขั้นแรกใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) ตามบัญชีรายชื่ อร้านอาหารในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในเขตเทศบาลตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ขั้นที่ สองใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive) เฉพาะร้านอาหารที่มีระบบเครื่ องปรับอากาศ การเลือกพนักงานทาการเลือกแบบเจาะจง (Purposive)
เฉพาะพนักงานที่ทางานในร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ จากนั้นในการคัดเลือกพนักงานที่จะทาการสัมภาษณ์
โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) จากพนักงานที่ ให้บริ การภายในร้านขณะที่ มีการ
ดาเนินการเข้าไปเก็บข้อมูล
การดาเนินงานโครงการสารวจ
การดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเตรี ยมการ การประสานงาน การสร้างแบบสอบถาม การปรับปรุ ง
เครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล วิเคราะห์ผล และการนาเสนอผลเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างสานักวิจยั
เอแบคโพลล์ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2546

ผลการสารวจ
ผลการสารวจที่ คน้ พบ ได้แบ่งนาเสนอเป็ น 2 โครงการดังนี้ คือ โครงการที่ 1 ผลการสารวจประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
ร้านอาหารที่ มีระบบปรับอากาศในเขตกรุ งเทพมหานคร ในเขตเทศบาลตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค และโครงการที่ 2
ผลการสารวจพนักงานในร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ ในเขตกรุ งเทพมหานครและเทศบาลหัวเมืองใหญ่ใน 4 จังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ สงขลา นครราชสี มา และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

4

โครงการที่ 1
ผลการสารวจประชาชนผู้ใช้ บริการร้ านอาหาร
การนาเสนอผลการสารวจประชาชนผู้ใช้ บริการร้ านอาหารที่มีระบบปรับอากาศในเขตกรุ งเทพมหานครและหัวเมือง
ใหญ่ 4 จังหวัด ได้ แก่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา สงขลา และเชียงใหม่ (และเคยใช้ บริการร้ านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ
ในช่ วง 3 เดือนก่ อนการสัมภาษณ์ ) จากตัวอย่ างจานวน 1,625 คน แบ่ งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของตัวอย่ าง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหาร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของตัวอย่ าง

จากการศึกษา พบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.0 ระบุเป็ นหญิง ในขณะที่ร้อยละ 47.0 ระบุเป็ นชาย ซึ่ งตัวอย่าง
ร้อยละ 36.0 อายุระหว่าง 20 – 29 ปี ร้อยละ 26.9 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ 19.6 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี
ร้อยละ 11.6 อายุ 50 ปี ขึ้นไป และร้อยละ 5.9 อายุต่ากว่า 20 ปี
ตัวอย่างร้อยละ 65.7 ระบุสาเร็ จการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 31.4 ระบุสาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และร้อยละ 2.9 ระบุสาเร็ จการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
ร้อยละ 27.2 ระบุอาชีพค้าขาย/อิสระ ร้อยละ 22.1 ระบุ อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 18.8 ระบุ
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 15.8 ระบุอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.0 ระบุเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา และ ร้อยละ 5.1 ระบุอาชีพอื่นๆ อาทิ แม่บา้ น / เกษียณอายุ
ตัวอย่างร้อยละ 12.1 เป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ ประจา ร้อยละ 10.3 สู บเป็ นบางครั้ง และร้อยละ 77.6 ไม่สูบ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหาร
ตารางที่ 1 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความถี่ในการใช้ บริการร้ านอาหารหรือภัตตาคารทีม่ รี ะบบ
ปรับอากาศ
ลาดับที่
ความถี่ในการใช้ บริการร้ านอาหารหรือภัตตาคารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
1
สัปดาห์ละ 6-7 ครั้งขึ้นไป
2
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
3
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
4
เดือนละ 2-3 ครั้ง
5
เดือนละ 1 ครั้ง
6
น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น
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ร้ อยละ
3.2
7.3
17.7
22.7
19.6
29.5
100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความต้ องการเข้ าไปใช้ บริการร้ านอาหารหลังจากมีประกาศห้ าม
สู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความต้ องการเข้ าไปใช้ บริการร้ านอาหารหลังจากมีประกาศห้ าม
ร้ อยละ
สู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
1
ทาให้รู้สึกอยากที่จะเข้าไปใช้บริ การมากขึ้น
67.0
2
อยากที่จะเข้าไปใช้บริ การลดลง
8.9
3
เหมือนเดิม (ไม่มีผลใด ๆ)
24.1
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 3 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ปัญหาในการปฏิบัตติ ามข้ อห้ ามในการสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
ทีม่ รี ะบบปรับอากาศ (เฉพาะผู้ทสี่ ู บบุหรี่)
ลาดับที่
ปัญหาในการปฏิบัตติ ามข้ อห้ ามในการสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
1
มีปัญหา
2
ไม่มีปัญหา
3
ไม่มีความเห็น
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ผูท้ ี่ตอบว่า "มีปัญหา" ระบุเหตุผลเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ทาให้เครี ยด หงุดหงิด อารมณ์เสีย เนื่องจากหาที่สูบบุหรี่ ไม่ได้ ร้อยละ 38.0
2) ทางร้านไม่ได้จดั โซนสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ ให้ ร้อยละ 26.0
3) เป็ นการจากัดสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคลมากเกินไป ร้อยละ 24.0
4) สภาพแวดล้อมมีพิษทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน ร้อยละ 12.0
ผูท้ ี่ตอบว่า "ไม่มีปัญหา" ระบุเหตุผลเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ไม่ได้ติดบุหรี่ สามารถควบคุมตัวเองไม่สูบบุหรี่ ในร้านอาหารได้ ร้อยละ 33.6
2) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่วางไว้ ร้อยละ 25.3
3) สามารถสูบในสถานที่ที่ทางร้านจัดไว้ได้ ร้อยละ 17.8
4) เป็ นการดีต่อส่วนรวม เป็ นมาตรการที่ดีควรปฏิบตั ิตาม ร้อยละ 13.0
5) อื่นๆ เช่น อมลูกอมแทนการสูบบุหรี่ เป็ นร้านอาหารไม่ควรสูบบุหรี่ อยูแ่ ล้ว ร้อยละ 10.3
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ร้ อยละ
21.4
63.5
15.1
100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศในรอบ 3 เดือน
(เฉพาะผู้ทสี่ ู บบุหรี่)
ลาดับที่
เคยสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ร้ อยละ
1
เคยสูบ
39.1
2
ไม่เคยสูบ
60.9
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 5 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยถูกพนักงานร้ านอาหารบอกห้ ามหรือกล่ าวตักเตือน
(เฉพาะผู้ทเี่ คยสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ)
ลาดับที่
เคยถูกตักเตือนจากพนักงานร้ านอาหารบอกห้ ามหรือกล่ าวตักเตือน
ร้ อยละ
1
เคยถูกพนักงานบอกกล่าวหรื อตักเตือน
21.5
2
ไม่เคย
78.5
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 6 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ บรรยากาศสภาพแวดล้ อมภายในร้ านนับตั้งแต่ มกี าร
ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
บรรยากาศสภาพแวดล้ อมภายในร้ าน
1
ดีข้ ึน
2
ไม่ดีข้ ึน(เหมือนเดิม)
3
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ
75.1
8.2
16.7
100.0

ตารางที่ 7 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความต้ องการสนับสนุนให้ มกี ารปฏิบัตติ ามประกาศเขตปลอด
บุหรี่ในร้ านอาหารต่ อไป
ลาดับที่
ความต้ องการสนับสนุนให้ มกี ารปฏิบัตติ ามประกาศ
ร้ อยละ
เขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหารต่ อไป
1
สนับสนุน
86.9
2
ไม่สนับสนุน
2.7
3
ไม่มีความเห็น
10.4
รวมทั้งสิ้น
100.0
หมายเหตุ ผูท้ ี่ตอบว่า "สนับสนุน" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) บรรยากาศภายในร้านดีข้ ึน อากาศถ่ายเทได้สะดวก ร้อยละ 35.1
2) สุขภาพของพนักงานและลูกค้าดีข้ ึน ร้อยละ 32.2
3) ไม่รบกวนลูกค้าคนอื่นที่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 17.2
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4) ดีตอ่ สังคมส่วนรวม / สังคมจะได้น่าอยูม่ ากขึ้น ร้อยละ 9.7
5) อื่นๆ เช่น ช่วยให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น เป็ นสถานที่ที่ไม่ควรสูบบุหรี่ ร้อยละ 5.8
ผูท้ ี่ตอบว่า "ไม่สนับสนุน" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) เป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล ร้อยละ 43.8
2) คนสูบบุหรี่ ลาบากที่จะปฏิบตั ิตาม ร้อยละ 37.5
3) ที่ร้านมีเครื่ องดูดอากาศ ไม่ทาลายบรรยากาศถึงแม้จะมีการสูบบุหรี่ ก็ตาม ร้อยละ 12.5
4) ควรขึ้นอยูก่ บั ร้านอาหารมากกว่าว่าจะอนุญาตให้สูบบุหรี่ ได้หรื อไม่ ร้อยละ 6.2
ตารางที่ 8 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความมัน่ ใจต่ อมาตรการการห้ ามสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร จะถูก
บังคับใช้ อย่ างได้ ผล
ลาดับที่
ความมัน่ ใจต่ อมาตรการการห้ ามสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
ร้ อยละ
จะถูกบังคับใช้ อย่ างได้ ผล
1
มัน่ ใจว่าจะได้ผล
53.6
2
ไม่มนั่ ใจ
28.8
3
ไม่มีความเห็น
17.6
รวมทั้งสิ้น
100.0
หมายเหตุ ผูท้ ี่ตอบว่า "มัน่ ใจว่าจะได้ผล" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ประชาชนให้ความร่ วมมือ / ประชาชนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ร้อยละ 41.5
2) เป็ นกฎหมาย / ข้อบังคับ น่าจะปฏิบตั ิตามได้ ร้อยละ 23.3
3) รัฐบาลเอาจริ งเอาจังในการปฏิบตั ิงาน มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างทัว่ ถึง ร้อยละ 14.8
4) เป็ นเรื่ องที่ดี เป็ นผลดีต่อทุกฝ่ าย ร้อยละ 5.5
5) มีการรณรงค์ในเรื่ องการห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารมากขึ้น ร้อยละ 5.3
6) อื่นๆ เช่น เป็ นที่รังเกียจของสังคม คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยสูบบุหรี่ แล้ว ร้อยละ 9.6
ผูท้ ี่ตอบว่า "ไม่มนั่ ใจ" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ลูกค้าไม่ให้ความร่ วมมือ / ไม่ปฏิบตั ิตาม ร้อยละ 23.4
2) ไม่ได้รับความร่ วมมือจากทางร้าน / ร้านอาหารไม่ปฏิบตั ิตาม ร้อยละ 22.8
3) กฎหมายไม่ชดั เจน / มาตรการไม่เด็ดขาด ร้อยละ 17.1
4) เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่จริ งจังมีการเลือกปฏิบตั ิ ร้อยละ 16.3
5) คนสูบบุหรี่ มีจานวนมากขึ้น ร้อยละ 12.0
6) ประชาชนไม่ช่วยกันสอดส่องดูแล / ไม่แจ้งเบาะแสการสูบบุหรี่ ในร้านอาหาร ร้อยละ 3.1
7) อื่นๆ เช่น ยังมีการผลิตบุหรี่ อยู่ ประชาชนยังไม่ทราบข่าวการห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหาร การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่
ดีพอ ร้อยละ 5.3
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ตารางที่ 9 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความรู้/ข่ าวสารทีไ่ ด้ รับเกีย่ วกับเรื่องการประกาศเขต
ปลอดบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความรู้ /ข่ าวสารทีไ่ ด้ รับเกีย่ วกับเรื่องการประกาศเขต
ปลอดบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
1
ได้รับความรู ้ / ข่าวสารเพียงพอ
2
ไม่เพียงพอ
3
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ
48.7
39.6
11.7
100.0

ตารางที่ 10 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยเห็นป้ ายทีบ่ ่ งบอกการ ”ห้ ามสู บบุหรี่” ภายในร้ านอาหาร
ทีม่ รี ะบบปรับอากาศในรอบ 3 เดือนทีผ่ ่านมา
ลาดับที่
การเคยเห็นป้ ายทีบ่ ่ งบอกการ ”ห้ ามสู บบุหรี่” ภายในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับ
ร้ อยละ
อากาศในรอบ 3 เดือนทีผ่ ่านมา
1
มีป้ายห้ามชัดเจน
50.6
2
ไม่ชดั เจน
38.0
3
ไม่แน่ใจ
11.4
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 11 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยเห็นการวางทีเ่ ขี่ยบุหรี่ไว้ บนโต๊ ะอาหารในห้ องทีม่ ี
ระบบปรับอากาศ (ไม่ ใช่ สถานบันเทิง)
ลาดับที่
การเคยเห็นการวางทีเ่ ขี่ยบุหรี่ไว้บนโต๊ ะอาหารในห้ องทีม่ ี
ร้ อยละ
ระบบเครื่องปรับอากาศ
1
เคยพบเห็น
48.3
2
ไม่เคยพบเห็น
51.8
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 12 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยเห็นพฤติกรรมการสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ ี
ระบบปรับอากาศ (ไม่ ใช่ สถานบันเทิง)
ลาดับที่
การเคยเห็นพฤติกรรมการสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ ี
ระบบปรับอากาศ
1
เคยพบเห็น
2
ไม่เคยเห็น
3
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิ้น
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ร้ อยละ
19.3
40.2
40.5
100.0

หมายเหตุ ผูท้ ี่ระบุวา่ เคยพบเห็น ระบุจานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่เคยเห็นการสูบบุหรี่ ในร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ 3.97 ครั้ง
ในรอบ 3 เดือนที่เข้าไปใช้บริ การร้านอาหารที่มีระบบปั บอากาศ จากจานวนครั้งที่ใช้บริ การในร้านอาหารที่มีระบบปรับอากาศ
ก่อนการสัมภาษณ์จานวน 5.36 ครั้ง
ตารางที่ 13 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยเห็นเพือ่ นร่ วมโต๊ ะเคยหยิบบุหรี่มาสู บในร้ านอาหารทีม่ ี
ระบบปรับอากาศ (ไม่ ใช่ สถานบันเทิง)
ลาดับที่
พฤติกรรมเพือ่ นร่ วมโต๊ ะเคยหยิบบุหรี่มาสู บในร้ านอาหารทีม่ ี
ร้ อยละ
ระบบปรับอากาศ (ไม่ ใช่ สถานบันเทิง)
1
เคยมี
32.1
2
ไม่เคยมี
60.9
3
ไม่แน่ใจ
7.0
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 14 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยตักเตือนเพือ่ นร่ วมโต๊ ะกรณีสูบบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ ี
ระบบปรับอากาศ (เฉพาะผู้ทเี่ คยมีเพือ่ นร่ วมโต๊ ะสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร)
ลาดับที่
การเคยตักเตือนเพือ่ นร่ วมโต๊ ะกรณีสูบบุหรี่ในร้ านอาหาร
ร้ อยละ
1
เคยเตือน
63.9
2
ไม่เคยเตือน
36.1
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 15 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาหารทีม่ คี าราโอเกะหรือนักร้ อง
แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนเป็ นสถานบันเทิงในรอบ 3 เดือนทีผ่ ่านมา
ลาดับที่
พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาหารทีม่ คี าราโอเกะหรือนักร้ อง
ร้ อยละ
1
2

เคยไปใช้บริ การ
ไม่เคยใช้บริ การ
รวมทั้งสิ้น

60.3
39.7
100.0

ตารางที่ 16 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยเห็นพฤติกรรมการสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ คี าราโอเกะ
หรือนักร้ องแต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนเป็ นสถานบันเทิง ในรอบ 3 เดือนทีผ่ ่านมา (เฉพาะคนทีเ่ คยใช้
บริการสถานบริการดังกล่ าว)
ลาดับที่
การเคยเห็นพฤติกรรมการสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ คี าราโอเกะหรือนักร้ อง
1
เคยพบเห็น
2
ไม่เคยพบเห็น
3
ไม่แน่ใจ
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ร้ อยละ
57.2
19.6
23.2

รวมทั้งสิ้น

100.0

ตารางที่ 17 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความรู้ สึกหากพบเจอการสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบ
ปรับอากาศ
ลาดับที่
ความรู้ สึกหากพบเจอการสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ร้ อยละ
1
อึดอัดราคาญ
84.2
2
ไม่อึดอัดราคาญ
9.2
3
ไม่แน่ใจ
6.6
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 18 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความต้ องการย้ ายให้ พ้นจากควันบุหรี่หากพบเจอการสู บบุหรี่ใน
ร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความต้ องการย้ ายให้ พ้นจากควันบุกรี่หากพบเจอการสู บบุหรี่ใน
ร้ อยละ
ร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
1
ย้ายให้พน้ จากควันบุหรี่
74.4
2
ไม่ยา้ ย
15.4
3
ไม่แน่ใจ
10.2
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 19 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความตั้งใจทีจ่ ะบอกกล่ าวตักเตือนหากพบเจอการสู บบุหรี่ใน
ร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความตั้งใจทีจ่ ะบอกกล่ าว / ตักเตือน
ร้ อยละ
1
บอกกล่าว / ตักเตือนต่อผูท้ ี่สูบบุหรี่
20.3
2
ไม่บอก
55.5
3
ไม่แน่ใจ
24.2
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 20 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความตั้งใจทีจ่ ะแจ้ งต่ อพนักงาน / เจ้ าของร้ านหากพบเจอการสู บ
บุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความตั้งใจทีจ่ ะแจ้ งต่ อพนักงาน / เจ้ าของร้ าน
ร้ อยละ
1
แจ้งต่อพนักงาน / เจ้าของร้าน
44.6
2
ไม่แจ้ง
33.9
3
ไม่แน่ใจ
21.5
รวมทั้งสิ้น
100.0
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ตารางที่ 21 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความตั้งใจทีจ่ ะแจ้ งต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ รี่ ับผิดชอบหากพบเห็นว่ ามี
ร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ ละเมิดกฎหมาย โดยปล่ อยให้ มกี ารสู บบุหรี่ภายในร้ าน
ลาดับที่
ความตั้งใจทีจ่ ะแจ้ งต่ อเจ้ าหน้ าทีท่ รี่ ับผิดชอบ
ร้ อยละ
1
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
36.8
2
ไม่ตอ้ งการแจ้ง
20.9
3
ไม่มีความเห็น
42.3
รวมทั้งสิ้น
100.0
หมายเหตุ ผูท้ ี่ตอบว่า "ต้องการแจ้ง" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) เป็ นแบบอย่างไม่ให้คนอื่นปฏิบตั ิตาม / เป็ นการลงโทษผูก้ ระทาความผิด ร้อยละ 21.4
2) การสูบบุหรี่ ทาให้สุขภาพเสี ย / รบกวนลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริ การ ร้อยละ 19.2
3) จะได้สูบบุหรี่ เป็ นที่เป็ นทางไม่ละเมิดต่อข้อบังคับ ร้อยละ 18.2
4) ทางร้านอาหารจะได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ร้อยละ 14.8
5) สังคมจะได้เป็ นระเบียบ / มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ร้อยละ 11.4
6) เป็ นการละเมิดสิ ทธิของคนอื่น ร้อยละ 5.6
7) อื่นๆ เช่น ช่วยเป็ นหูเป็ นตาให้กบั เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็ นหน้าที่ที่จะต้องทา ร้อยละ 9.4
ผูท้ ี่ตอบว่า "ไม่ตอ้ งการแจ้ง" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) เป็ นหน้าที่ของเจ้าของร้านหรื อผูด้ ูแลไม่เกี่ยวกับเรา ร้อยละ 37.5
2) ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่อยากมีปัญหา แจ้งไปอาจะเป็ นภัยต่อตัวเอง ร้อยละ 20.6
3) ขึ้นอยูก่ บั จิตสานึกของแต่ละบุคคล ร้อยละ 19.1
4) ไม่รู้จะแจ้งที่ไหน ร้อยละ 6.6
5) มีผลต่อการไปใช้บริ การร้านอาหารครั้งต่อไป ร้อยละ 5.5
6) เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแล ร้อยละ 5.1
7) อื่นๆ เช่น ตัวเองสูบบุหรี่ อยูแ่ ล้ว เป็ นการละเมิดสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล ร้อยละ 5.6
ตารางที่ 22 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความเห็นต่อมาตรการ/กิจกรรมดังต่ อไปนี้
ลาดับที่
ความเห็นต่ อมาตรการ/กิจกรรมดังต่ อไปนี้
1
2
3
4
5

รณรงค์ติดป้ ายห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ลงโทษร้านอาหารที่ละเมิดกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ให้เห็นเป็ นตัวอย่าง
จับปรับเพื่อลงโทษลูกค้าผูล้ ะเมิดกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ในร้าน
เผยแพร่ ความรู ้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารต่อสาธารณะ
จัดให้มีศูนย์บริ การข้อมูล/รับแจ้งเบาะแสการทาผิดในการห้ามสูบบุหรี่
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เห็นด้ วย
96.2
82.0
81.2
92.6
81.7

ไม่ เห็น
ด้ วย
0.8
5.1
6.8
1.6
4.9

ไม่ มี
ความเห็น
3.0
12.9
12.0
5.8
13.4

ตารางที่ 23 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความเห็นต่อการห้ ามสู บบุหรี่ในสถานทีต่ ่อไปนี้
ลาดับที่
ความเห็นต่ อการห้ ามสู บบุหรี่ในสถานทีต่ ่ างๆ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
ไม่ มคี วามเห็น
1
ห้ามสูบในร้านอาหารธรรมดา (ที่ไม่ได้ติดแอร์)
63.5
19.8
16.7
2
ห้ามสูบในสถานบันเทิงทุกประเภท
61.1
18.7
20.2
โครงการที่ 2
ผลการสารวจพนักงานร้ านอาหาร
การนาเสนอผลการสารวจพนักงานในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาลตาม
หัวเมืองใหญ่ ในแต่ ละภูมภิ าค จากตัวอย่ างจานวน 832 คน แบ่ งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของตัวอย่ าง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหาร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของตัวอย่ าง

จากการศึกษา พบว่าตัวอย่างร้อยละ 65.4 ระบุเป็ นหญิง ในขณะที่ร้อยละ 34.6 ระบุเป็ นชาย ซึ่ งตัวอย่าง
ร้อยละ 46.5 อายุระหว่าง 20 – 25 ปี ร้อยละ 19.7 อายุมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 19.4 อายุระหว่าง 26 – 30 ปี
และร้อยละ 14.4 อายุต่ากว่า 20 ปี
ตัวอย่างร้อยละ 41.3 ระบุสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อต่ากว่า ร้อยละ 30.0 ระบุสาเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ร้อยละ 14.2 สาเร็ จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
และร้อยละ 14.5 ระบุสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
ตัวอย่างร้อยละ 7.6 เป็ นผูท้ ี่สูบบุหรี่ ประจา ร้อยละ 14.3 สู บเป็ นบางครั้ง และร้อยละ 78.1 ไม่สูบ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหาร
ตารางที่ 24 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ระยะเวลาทีท่ างานในร้ านอาหารปัจจุบัน
ลาดับที่
ระยะเวลาทีท่ างานในร้ านอาหารปัจจุบัน
1
น้อยกว่า 6 เดือน
2
6 เดือน - 1 ปี
3
มากกว่า 1 ปี - 2 ปี
4
มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

13

ร้ อยละ
35.4
19.3
14.7
30.6
100.0

ตารางที่ 25 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ลักษณะของร้ านทีท่ ่ านทางานอยู่ในปัจจุบัน
ลาดับที่
ลักษณะของร้ านทีท่ ่ านทางานอยู่ในปัจจุบัน
1
มีเฉพาะห้องแอร์เท่านั้น
2
มีท้ งั ส่วนที่เป็ นห้องแอร์และส่วนที่ไม่ใช่หอ้ งแอร์
รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ
64.4
35.6
100.0

ตารางที่ 26 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การแบ่ งพืน้ ทีห่ ้ ามสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
ลาดับที่
การแบ่ งพืน้ ทีห่ ้ ามสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
1
ห้ามสูบในพื้นที่ท้ งั หมดทัว่ ร้าน (ทั้งในหรื อนอกห้องแอร์) ปลอดบุหรี่ 100%
2
ห้ามสูบเฉพาะในห้องแอร์ (อนุญาตให้สูบได้นอกห้องแอร์)
3
อนุญาตให้สูบได้ท้ งั หมดทัว่ ร้าน (ทั้งในหรื อนอกห้องแอร์)
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 27 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ปัญหาในการปฏิบตั ติ ามข้ อห้ ามในการสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
ทีม่ รี ะบบเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะผู้ทสี่ ู บบุหรี่)
ลาดับที่
ปัญหาในการปฏิบัตติ ามข้ อห้ ามในการสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
ร้ อยละ
1
มีปัญหา
18.1
2
ไม่มีปัญหา
55.6
3
ไม่มีความเห็น
26.3
รวมทั้งสิ้น
100.0
หมายเหตุ ผูท้ ี่ตอบว่า "มีปัญหา" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ทาให้เครี ยด ,หงุดหงิด อารมณ์เสี ยเนื่องจากไม่ได้สูบบุหรี่ ร้อยละ 52.9
2) เป็ นการกาจัดสิ ทธิส่วนบุคคลมากเกินไป ไม่ชอบ ร้อยละ 47.1
ผูท้ ี่ตอบว่า "ไม่มีปัญหา" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ไม่ได้ติดบุหรี่ สามารถควบคุมตัวเองได้ ร้อยละ 41.0
2) สามารถสูบบุหรี่ นอกร้านหรื อสถานที่ที่ทางร้านจัดไว้ให้ได้ ร้อยละ 29.5
3) เป็ นการดีต่อส่วนรวม เป็ นร้านอาหารไม่ควรสูบบุหรี่ ร้อยละ 16.4
4) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เหมาะสมแล้ว ร้อยละ 8.2
5) ทางร้านมีที่ดูดอากาศทาให้ไม่ทาลายบรรยากาศของร้าน ร้อยละ 4.9
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ร้ อยละ
35.1
55.7
9.3
100.0

ตารางที่ 28 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความต้ องการอยากอยู่ให้ บริการในร้ านอาหาร ภายหลังจากทีม่ ี
การห้ ามสู บบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความต้ องการอยากอยู่ให้ บริการในร้ านอาหาร
ร้ อยละ
1
ทาให้รู้สึกอยากที่จะอยูใ่ นร้านมากขึ้น
53.6
2
อยากที่จะอยูภ่ ายในร้านลดลง
8.4
3
เหมือนเดิม (ไม่มีผลใด ๆ)
38.0
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 29 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ผลต่ อสุขภาพหลังจากมีการ
ประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ผลต่ อสุ ขภาพหลังจากมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ ี
ระบบปรับอากาศ
1
มีผลทาให้สุขภาพดีข้ ึน
2
ไม่มีผล (เหมือนเดิม)
3
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ
66.5
14.7
18.8
100.0

ตารางที่ 30 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยพบเห็นลูกค้ าฝ่ าฝื นการสู บบุหรี่ภายในร้ านอาหารทีม่ ี
ระบบปรับอากาศ
ลาดับที่
การเคยพบเห็นลูกค้ าฝ่ าฝื นสู บบุหรี่ภายในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ร้ อยละ
1
เคยพบเห็น
48.9
2
ไม่เคยพบเห็น
51.1
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 31 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความถี่ในการพบเห็นลูกค้ าฝ่ าฝื นด้ วยการสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
หรือภัตตาคารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความถี่ในการในการเคยเห็นลูกค้าฝ่ าฝื นด้ วยการสู บบุหรี่ในร้ านอาหาร
ร้ อยละ
1
ทุกวัน
23.1
2
3-6 วัน /สัปดาห์
13.0
3
1-2 วัน/สัปดาห์
16.6
4
1-3 วัน/เดือน
20.0
5
น้อยกว่า 1 วัน/เดือน
27.3
รวมทั้งสิ้น
100.0
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ตารางที่ 32 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเคยเข้ าไปบอกกล่ าว / ชี้แจงให้ ลูกค้ าเลิกสู บบุหรี่
(เฉพาะท่ านทีเ่ คยเห็นลูกค้ าสู บบุหรี่)
ลาดับที่
การเคยเข้ าไปบอกกล่ าว / ชี้แจงให้ ลูกค้ าเลิกสู บบุหรี่
1
เคยเข้าไปบอกกล่าว / ชี้แจง
2
ไม่เคยเข้าไปบอกกล่าว / ชี้แจง
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ เหตุผลที่พนักงานระบุวา่ ไม่เคยเข้าไปบอกกล่าว / ชี้แจงลูกค้ากรณี พบว่าลูกค้าสูบบุหรี่ เพราะ
1) เป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล เป็ นสิ ทธิของลูกค้า ร้อยละ 31.7
2) ไม่กล้าบอก ร้อยละ 19.5
3) ทางร้านอนุญาตให้ลูกค้าสูบบุหรี่ ได้ / เจ้าของร้านไม่หา้ ม ร้อยละ 17.1
4) กลัวลูกค้าไม่พอใจ กลัวเสี ยลูกค้า ร้อยละ 14.6
5) ไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานเป็ นหน้าที่ของทางเจ้าของร้านมากกว่า ร้อยละ 7.3
6) ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติลาบากที่จะบอก ร้อยละ 4.9
7) อื่นๆ เช่น มีกฎระเบียบห้ามสูบบุหรี่ อยูแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นต้องให้บอก ร้อยละ 4.9
ตารางที่ 33 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การปฏิบตั ติ ามของลูกค้ าหลังจากเข้ าไปบอกกล่ าวชีแ้ จง
(เฉพาะท่ านทีเ่ คยเห็นลูกค้ าสู บบุหรี่)
ลาดับที่
การปฏิบัตติ ามของลูกค้ าหลังจากเข้ าไปบอกกล่ าวชี้แจง
1
ปฏิบตั ิตามทุกครั้ง
2
ปฏิบตั ิตามเป็ นบางครั้ง
3
ไม่ปฏิบตั ิตาม
รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ
85.3
14.7
100.0

ร้ อยละ
41.9
49.1
9.0
100.0

ตารางที่ 34 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การปฏิบตั ขิ องพนักงานเมือ่ ลูกค้ าไม่ ปฏิบัตติ ามคาแนะนา
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ลาดับที่
การปฏิบัตขิ องพนักงานเมือ่ ลูกค้ าไม่ ปฏิบัตติ ามคาแนะนา
ร้ อยละ
1
ปล่อยให้ลูกค้าสูบต่อไป
22.1
2
แจ้งให้ผบู ้ ริ หารร้านทราบ
33.2
3
แจ้งต่อจนท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5
4
เชิญลูกค้าออกไปนอกร้าน
38.7
5
อื่น ๆ อาทิ บอกเตือนลูกค้าว่าสูบไม่ได้ ขอสูบด้วย เป็ นต้น
4.3
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ตารางที่ 35 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความลาบากยุ่งยากในการปฏิบัตติ ามประกาศเขตปลอดบุหรี่ใน
ร้ านอาหาร ตั้งแต่ 8 พ.ย. 2545
ลาดับที่
ความลาบากยุ่งยากในการปฏิบัตติ ามประกาศเขตปลอดบุหรี่ใน
ร้ อยละ
ร้ านอาหาร ตั้งแต่ 8 พ.ย. 2545
1
ลาบากยุง่ ยาก
10.7
2
ไม่ลาบากยุง่ ยาก
65.3
3
ไม่มีความเห็น
24.0
รวมทั้งสิ้น
100.0
หมายเหตุ ผูท้ ี่ตอบว่า "ลาบากยุง่ ยาก" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ลูกค้าไม่ค่อยเชื่อฟัง ลูกค้าไม่ชอบ ร้อยละ 28.1
2) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นคนสูบบุหรี่ ทาให้ยากต่อการดูแล ร้อยละ 22.8
3) ลูกค้าลดน้อยลง ทาให้รายได้นอ้ ยลง ร้อยละ 21.1
4) เป็ นสิ ทธิส่วนบุคคลไม่ตอ้ งการเข้าไปควบคุม ร้อยละ 8.8
5) ลูกค้าที่เป็ นชาวต่างชาติสูบบุหรี่ ในร้านไม่สามารถเข้าไปบอกกล่าว / ตักเตือนได้
เพราะพูดคุยกันไม่รู้เรื่ อง ร้อยละ 8.8
6) อื่น ๆ เช่น ลูกค้าเป็ นคนมีระดับ ไม่ทราบขั้นตอนในการแจ้งเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 10.4
ผูท้ ี่ตอบว่า "ไม่ลาบากยุง่ ยาก" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) เป็ นคนไม่สูบบุหรี่ อยูแ่ ล้ว ร้อยละ 28.7
2) ลูกค้าให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี / ส่วนใหญ่ลูกค้าจะทาตามกฎระเบียบที่มีอยู่ ร้อยละ 21.2
3) เป็ นผลดีต่อส่วนรวม / สังคมจะได้เป็ นระเบียบมากขึ้น ร้อยละ 11.3
4) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบไม่ได้ยงุ่ ยากอะไร สามารถปรับตัวได้ ร้อยละ 8.9
5) เป็ นการดีสาหรับลูกค้าที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่รบกวนสิ ทธิส่วนบุคคลของคนที่ไม่สูบบุหรี่
ร้อยละ 8.5
6) เป็ นผลดีต่อสุขภาพทั้งของลูกค้าและพนักงานเอง ร้อยละ 7.8
7) อื่นๆ เช่น ไม่ค่อยมีลูกค้าที่สูบบุหรี่ ไม่มีผลต่อเรา ร้อยละ 13.6
ตารางที่ 36 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความต้ องการสนับสนุนให้ มกี ารปฏิบัตติ ามประกาศเขตปลอด
บุหรี่ในร้ านอาหารทีม่ รี ะบบปรับอากาศ
ลาดับที่
ความต้ องการสนับสนุนให้ มกี ารปฏิบัตติ ามประกาศ
ร้ อยละ
เขตปลอดบุหรี่ในร้ านอาหาร
1
สนับสนุน
76.8
2
ไม่สนับสนุน
5.6
3
ไม่มีความเห็น
17.6
17

รวมทั้งสิ้น
100.0
หมายเหตุ ผูท้ ี่ตอบว่า "สนับสนุน" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) ทาให้สุขภาพของพนักงานและลูกค้าดีข้ ึน ร้อยละ 40.1
2) บรรยากาศในร้านดีข้ นึ / ลดมลพิษและสิ่ งแวดล้อมภายในร้าน ร้อยละ 19.2
3) ไม่รบกวนลูกค้าคนอื่นๆ ที่ไม่ชอบควันบุหรี่ ร้อยละ 19.0
4) เป็ นการดีต่อส่วนรวม 16.1
5) อื่น ๆ เช่น จะได้มีการสูบบุหรี่ นอ้ ยลง สังคมจะได้น่าอยูม่ ากขึ้น ร้อยละ 5.6
ผูท้ ี่ตอบว่า "ไม่สนับสนุน" ระบุเหตุผลสาคัญเรี ยงตามลาดับดังนี้
1) เป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล ร้อยละ 57.1
2) ทาให้ทางร้านขาดรายได้และเป็ นการเสี ยเปรี ยบสถานบันเทิง ร้อยละ 28.7
3) ทางร้านมีที่ดูดอากาศไม่ทาลายบรรยากาศถึงแม้จะมีการสูบบุหรี่ กต็ าม ร้อยละ 7.1
4) ควรมีมาตรการอื่นที่ไม่ใช่การห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหาร เช่น ให้เลิกผลิตบุหรี่ ร้อยละ 7.1
ตารางที่ 37 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความรู้/ข่ าวสารทีไ่ ด้ รับเกีย่ วกับเรื่องการประกาศเขต
ปลอดบุหรี่ในร้ านอาหาร
ลาดับที่
ความรู้ /ข่ าวสารทีไ่ ด้ รับเกีย่ วกับเรื่องการประกาศเขต
ปลอดบุหรี่ในร้ านอาหาร
1
ได้รับความรู ้ / ข่าวสารเพียงพอ
2
ไม่เพียงพอ
3
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 38 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ ความเห็นต่อมาตรการ/กิจกรรมดังต่ อไปนี้
ลาดับที่
ความเห็นต่ อมาตรการ/กิจกรรมดังต่ อไปนี้
1
2
3
4
5

รณรงค์ติดป้ ายห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารให้ชดั เจนมากขึ้น
ลงโทษร้านอาหารที่ละเมิดกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ให้เห็นเป็ นตัวอย่าง
จับปรับเพื่อลงโทษลูกค้าผูล้ ะเมิดกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ในร้าน
เผยแพร่ ความรู ้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ในร้านอาหารต่อสาธารณะ
จัดให้มีศูนย์บริ การข้อมูล/รับแจ้งเบาะแสการทาผิดในการห้ามสูบบุหรี่
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เห็นด้ วย
89.7
60.8
72.8
71.0
86.9

ร้ อยละ
53.9
31.1
15.0
100.0

ไม่ เห็น
ด้ วย
1.9
15.7
10.5
7.6
2.5

ไม่ มี
ความเห็น
8.4
23.5
16.7
21.4
10.6

ข้ อมูลจากการสังเกต (เพิม่ เติม)

จากการสั งเกตของพนักงานสั มภาษณ์ เกีย่ วกับร้ านอาหารที่ดาเนินสารวจจานวน 187 ร้ าน ในเขต
กรุ งเทพมหานครและในเขตเทศบาลเมือง/นครในจังหวัดหัวเมืองในภูมภิ าค 4 จังหวัดได้ แก่ พระนครศรีอยุธยา
เชียงใหม่ นครราชสี มา และสงขลา ปรากฏผลดังต่ อไปนี้
ตารางที่ 39 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเห็นป้ าย “เขตปลอดบุหรี่” บริเวณทางเข้ าหรือบริเวณห้ อง
อาหาร (ส่ วนทีต่ ดิ แอร์ )
ลาดับที่
การเห็นป้ าย “เขตปลอดบุหรี่” บริเวณทางเข้ าหรือบริเวณห้ อง
ร้ อยละ
1
มี
62.8
2
ไม่มี
37.2
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 40 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเห็น “ทีเ่ ขี่ยบุหรี่” บริเวณห้ องหรือวางอยู่บนโต๊ ะอาหาร
ลาดับที่
การเห็น “ทีเ่ ขี่ยบุหรี่” บริเวณห้ องหรือวางอยู่บนโต๊ ะอาหาร
ร้ อยละ
1
มี
14.5
2
ไม่มี
85.5
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 41 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเห็นป้ าย “เขตปลอดบุหรี่” บริเวณห้ องหรือพืน้ ทีโ่ ล่ งทีไ่ ม่ ได้ ตดิ แอร์
ลาดับที่
การเห็นป้ าย “เขตปลอดบุหรี่” บริเวณห้ องหรือพืน้ ทีโ่ ล่ ง
ร้ อยละ
1
มี
12.9
2
ไม่มี
87.1
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 42 แสดงค่ าร้ อยละของตัวอย่ างทีร่ ะบุ การเห็น “ทีเ่ ขี่ยบุหรี่” วางอยู่บนโต๊ ะอาหารของร้ าน
อาหาร ส่ วนพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ ได้ ตดิ แอร์
ลาดับที่
การเห็น “ทีเ่ ขี่ยบุหรี่” วางอยู่บนโต๊ ะอาหาร
1
มี
2
ไม่มี
รวมทั้งสิ้น
สานักวิจยั เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทรสายตรง (0) 2719 – 1549 – 50
โทรสาร (0) 2719 – 1546 – 48 www.abacpoll.com หรื อ www.ipoll.th.org/article
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ร้ อยละ
39.7
60.3
100.0
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