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บทคัดยCอ  
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผูQที่เกี่ยวขQองในเรื่องการสูบบุหรี่
ในสถานศึกษา 2) ศึกษาปSญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา           
3) ศึกษาแนวทางขQอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา โดยใชQเทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) โดยการวิจัยเอกสาร 
(documentary research) และเก็บขQอมูลภาคสนามดQวยแบบสอบถามมีค\าความเช่ือม่ัน 0.75 จาก
กลุ\มตัวอย\าง จํานวน 206 คน และการสัมภาษณDผูQบริหารมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน วิเคราะหD
ขQอมูล โดยใชQค\าเฉลี่ยและส\วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหDเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว\า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูQความเขQาใจเกี่ยวกับสารพิษใน
ควันบุหรี่และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากที่สุด แต\มีความรูQกฎหมายคุQมครองสุขภาพของผูQไม\
สูบบุหรี่ปานกลาง เมื่อศึกษาถึงปSญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษาพบว\าบุคลากรและนักศึกษายังขาดความรูQความเขQาใจกฎระเบียบเกี่ยวกับ                 
การควบคุมการสูบบุหรี่ แมQว\ามหาวิทยาลัยบางแห\งประกาศ  เปbนเขตปลอดบุหรี่หรือติดปcายหQาม
สูบบุหรี่ในอาคารก็ตาม ยังมีการฝeาฝfนเปbนจํานวนมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีพื้นที่กวQางขวางทําใหQ
ยากลําบากแก\การควบคุมดูแลและไม\มีกําลังคนในการดูแล เพราะอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ไม\มีอํานาจในการแต\งตั้งผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาที่ตามพระราชบัญญัติคุQมครองผูQไม\สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรแกQไขประกาศกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดใหQมหาวิทยาลัยเปbนเขตปลอดบุหรี่และใหQอํานาจอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
มีอํานาจในการแต\งตั้งผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาที่ในการปฏิบัติหนQาที่และใหQอธิการบดีมีอํานาจใน
การออกบัตรประจําตัวผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาที่ดQวย เพื่อใหQมีอํานาจในการบังคับใชQกฎหมาย
ต\อไป  ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย คือ มหาวิทยาลัยควรขอ        
ความร\วมมือกับอาจารยDและเจQาหนQาที่ใหQช\วยเหลือแนะนําหรือกระตุQนการปลูกจิตสํานึกในการงด
สูบบุหรี่แก\นักศึกษาและกําหนดบทลงโทษแก\ผูQฝeาฝfนใหQมีความชัดเจนและเปbนรูปธรรม 
 คําสําคัญ: มาตรการกฎหมาย การควบคุมการสูบบุหร่ี สถานศึกษา 

                                                           
1สาขาวิชานิติศาสตรD คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
 This research aimed at 1) studying the opinions of those involved in smoking in 
academic institution, 2) studying legal problems of smoking control in academic institution 
and 3) studying guidance to ameliorate legal measure in relation to smoking in academic 
institution, engaging the mixed methods of documentary research and field data collection by 
utilizing questionnaire to target groups such as 206 people and 3 university executives. 
Findings of this research were students comprehend mostly about toxin contaminated in 
cigarettes smoke and smoking-related diseases but were aware of law on non-smokers' 
health protection in less to moderate level. In the same way, the university executives 
indicated that university personnel and students were still lack of knowledge and 
comprehension in the smoking control. Even though some universities announce their campus 
to be no smoking zone or post smoking prohibition signboard, a number of violations were 
definitely found. In addition, to surveillance and supervise smoking control were quite difficult 
under the fact that personnel taking control are inadequate and area of various campus 
were very broad. The rector and the deputy rector have no authority to appoint assistants of 
competent official under Non-Smokers' Health Protection Act B.E. 2535 (1992) to 
surveillance and supervise smoking prohibition in campus. 
 Accordingly, a ministerial regulation should be amended to have university 
proclaimed to be no smoking zone, to authorize the rector and the deputy rector to appoint 
assistants of competent official for relevant duties and to authorize the rector to issue 
identification card of assistants of competent official in order to provide effective law 
enforcement.  Moreover, various universities should seek for cooperation and encourage 
lecturers, officials and employees to help advocate, promote and create mind of smoking 
prohibition as well as stipulate definitely and objectively penalty to any violator. 
 Keywords: legal measure, smoking control, academic institution 
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บทนํา 
 พระบาทสมเด็จพระเจQ าอยู\ หั ว ทรงมี            
พระเมตตาห\วงใยในปSญหาพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน ทรงมีพระราชดํารัสเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 
2547 ซึ่งพระองคDทรงไดQพระราชทานพระบรม
ราโชวาทเกี่ยวกับปSญหาเด็กและเยาวชนในเร่ือง 
พิษภัยของบุหร่ีว\า “เด็กจะตQองสามารถท่ีจะเรียนรูQ
เ ร่ืองใหQ ทํางานเพื่อช\วยบQานเมืองถQาเ ด็กไม\มี
ความรูQ ช\วยบQานเมืองไม\ไดQบQานเมืองก็ไปไม\รอด
เพราะเด็กไปติดยาเสพติด บุหร่ีไม\ดี ยาเสพติด          
ไม\ตQองบอกหรอกว\ามันเสียหายอย\างไร แต\บุหร่ี
ท่ีว\าทําใหQเสีย สมองเสีย หัวใจเสีย สมองก็ทึบ” 
พระองคDทรงใหQความสําคัญต\อการท่ีเด็กไปติดบุหร่ี
และเกิดโทษอย\างมากในหลายดQานเพื่อใหQผูQเกี่ยวขQอง
ช\วยกันแกQปSญหาสอดคลQองกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งถือเปbนนโยบายสําคัญในการปcองกันและแกQไข
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน เช\น การไม\อนุญาตใหQ
จําหน\ายและมีการดื่มสุราในสถานศึกษาโดยเคร\งครัด 
และการมใิหQเด็กซื้อหรือเสพสุรา บุหร่ีหรือเขQาไปใน
สถานท่ีเฉพาะ เพื่อการจําหน\ายหรือการเสพสุรา
หรือบุหร่ี การคุQมครองเด็กท่ีเสี่ยงต\อการกระทํา
ความผิด หรือประพฤติเสียหาย รวมท้ังใหQสถานศึกษา
จัดระบบงานและกิจกรรมใหQคําปรึกษาและฝ~กอบรม
แก\นักเรียนเพื่อส\งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม 
มีความรับผิดชอบต\อสังคมของนักเรียน  
 จากรายงานการสํารวจแบบแผนและแนวโนQม
การบริโภคบุหร่ีของสํานักงานสถิติแห\งชาติ (มปป.) 
พบว\ามีประชากรช\วงอายุ 15-24 ป� ของเพศชาย
และเพศหญิง มีอัตราการสูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้นรQอยละ 2 
และรQอยละ 0.3 ตามลําดับ (บุปฝา ศิริรัศมี และคณะ, 
2553: 2) เมื่อเปbนเช\นน้ีก็เท\ากับว\าเยาวชนไทย
เสี่ยงต\อการบริโภคสิ่งเสพยDติด ซึ่งสอดคลQองกับ
แนวโนQมในระดับโลกท่ีองคDการอนามัยโลกไดQ
คาดการณD ไวQว\ าอัตราการสูบบุหร่ีของผูQ หญิ ง          
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา เมื่อถึงป�  ค.ศ.2025      

จะ เพ่ิมขึ้นจากเดิมรQอยละ 8 เปbนรQอยละ 20       
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูQ สูบบุหร่ีเ พ่ิมขึ้นอย\าง
รวดเร็ว ส\งผลต\อการรณรงคDต\อตQานการสูบบุหร่ี
หรือการบริโภคยาสูบ มีเปcาหมายสําคัญท่ีจะลด
อัตราการสูบบุหร่ีของประชากร และปcองกันไม\ใหQ
เยาวชนหรือคนรุ\นใหม\ริเร่ิมสูบบุหร่ีจนกลายเปbน
คนติดบุหร่ีในท่ีสุด 
 ท้ังน้ี ปSญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชนจัดว\า
เปbนปSญหาท่ีไม\ควรมองขQามว\าเปbนเร่ืองของผลเสีย
ต\อสุขภาพจากบุหร่ีเพียงอย\างเดียว เนื่องจาก   
การสูบบุหร่ีในเยาวชนเปbนสัญญาณอันตรายของ          
การมีพฤติกรรมท่ีไม\เหมาะสมอื่นๆ อีกดQวย ดังน้ัน            
การปcองกันการกQาวเขQาสู\วงจรการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน จึงมีความสําคัญเปbนอย\างย่ิง และเปbนอีก
ทางออกหน่ึง ในการลดการมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 
ของเยาวชนไดQ โดยเฉพาะอย\างย่ิงคือ ยาเสพติด 
ท้ัง น้ีประเทศไทยไดQมีการบังคับใชQกําหนดใหQ
สถานท่ีสาธารณะต\างๆ โรงเรียน สถานศึกษาและ
รถโดยสารจัดเปbนเขตปลอดบุหร่ี โดยไดQมีการปรับ
และขยายสถานท่ีท่ีตQองเปbนเขตปลอดบุหร่ีเพ่ิมขึ้น 
โดยล\าสุดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุQมครองสุขภาพของผูQไม\สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ขQอ 3 
(5) กําหนดใหQสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
ตQองเปbนสถานท่ีปลอดบุหร่ี เปbนอีกมาตรการหน่ึงท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการควบคุมการสูบบุหร่ี 
 อย\างไรก็ตาม สถานศึกษาควรเปbน
แบบอย\าง ท่ีดี ในการสรQางนโยบาย ท่ี เอื้อต\อ            
การส\ ง เส ริมการเลิกบุห ร่ี  น่ันก็คือ  การเปbน
สถานศึกษาปลอดบุหร่ี ซึ่งไดQใหQความสําคัญกับ
สถานศึกษาและพยายามสนับสนุนใหQเปbนสถานท่ี
ทํางานปลอดบุหร่ี  เนื่ องจากสถาบันคุQ มครอง
สภาพแวดลQอมของสหรัฐอเมริกา (The United 
States Environment Protection Agency: EPA) ไดQ
ศึกษาและวิเคราะหDออกมาแลQวว\าควันบุหร่ีใน
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อาคารมีสารพิษท่ีเปbนอันตรายต\อสุขภาพ และ 
เปbนสารพิษท่ีก\อมะเร็งชนิดท่ีรุนแรงท่ีสุด ทําใหQ       
ผูQท่ีไม\สูบบุหร่ีแต\ไดQรับควันบุหร่ีจากผูQอื่นตQองทุกขD
ทรมานและเสียชีวิตดQวยโรคท่ีเกิดจากเปbนผูQสูบ
บุหร่ีมือสองดQวย ดังน้ัน การมุ\งเนQนใหQสถานศึกษา
ปลอดบุหร่ีเปbนนโยบายท่ีควรเร\งปฏิบัติเพื่อใหQเกิด
รูปธรรมและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาใหQเปbนสถานศึกษาและสถานท่ีทํางาน
ปลอดบุหร่ี ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ผูQ วิจัยมุ\ ง เนQน
ทําการศึกษาเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายใน         
การควบคุม การสูบบุหร่ีในสถานศึกษา” เพื่อ
ตQองการทราบเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษาใหQปลอด
บุหร่ี และไดQรับความร\วมมือและปSญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นอย\างไรบQาง รวมท้ังการบริหารจัดการ
นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหร่ีไดQรับสําเร็จมาก
นQอยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค;ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูQท่ีเกี่ยวขQอง
ในเร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา  
  2. เพื่อศึกษาปSญหามาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางขQอเสนอแนะใน      
การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ       
การสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
 1. ประชากร ไดQแก\ หญิงและชายท่ีมีอายุ
ต้ังแต\  18 ป�ขึ้นไป และผูQบ ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 3 มหาวิทยาลัย 
ไดQแก\ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรDมหาวิทยาลัย 
เซ็นจอหDนและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
นักศึกษาจํานวน 1,000 คน ผูQบริหารจํานวน 30 คน 

 2. กลุ\มตัวอย\าง ไดQแก\ นักศึกษาจํานวน 
210 คน แบ\งเปbนมหาวิทยาลัยละ 70 คน วิธีการ
เลือกกลุ\มตัวอย\างแบบไม\อาศัยความน\าจะเปbนใชQ
แบบบังเอิญพบ (Accidental Sampling) (สุวิมล   
ติรกานันทD, 2553: 170-171) เนื่องจากไม\สามารถ
สุ\มแบบใชQความน\าจะเปbนเพราะการนัดหมาย
นักศึกษาค\อนขQางยากและไม\สะดวก ส\วนการเลือก
กลุ\มตัวอย\างผูQบริหารสถานศึกษาใชQวิธีการแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหQไดQขQอมูลจาก
ผูQมีความรูQและประสบการณDโดยตรงกับปSญหา 
การวิจัย   
  

วิธีดําเนินการวิจัย  
 เครื่องมือการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือในการเก็บขQอมูลจากนักศึกษา
ใชQแบบสอบถามแบบมีตัวเลือก  
 2. เคร่ืองมือในการสัมภาษณDผูQบริหาร         
ใชQคําถามปลายเป�ดและมีลักษณะไม\มีโครงสรQาง
คําถาม  
 เคร่ืองมือในการวิจัยมีท้ังแบบสอบถามไดQ
จากการวิเคราะหDเอกสารเกี่ยวขQองกับมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
รวมถึ งกฎหมาย ท่ี เกี่ ย วขQ อง นํ ามามาสรQ า ง
แบบสอบถามตามตัวแปร วัตถุประสงคDการวิจัย
และสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวQ โดยแบ\งเปbน   
6 ส\วน ดังน้ี  
 ส\วนท่ี 1 เปbนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขQอมูลส\วนบุคคลของนักศึกษา  
 ส\วนท่ี 2 เปbนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรูQ ทัศนคติ และความเช่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี
ในสถานศึกษา 
 ส\วนท่ี 3 เปbนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การสอนเร่ือง บุหร่ี ในสถานศึกษา 
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 ส\วนท่ี 4 เปbนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรูQ ความเขQาใจ ในกฎ ระเบียบ กฎหมายใน
การควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
 ส\วนท่ี 5 เปbนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความตQองการเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
 ส\วนท่ี 6 เปbนแบบสอบถามสําหรับ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีใน
สถานศึกษา 
 ส\ วนแบบสัมภาษณDผูQ บ ริหารไดQจาก     
การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณDนักศึกษาแลQว
นํามาสรQางเปbนขQอคําถามแบบไม\มีโครงสรQางใหQ
สอดคลQองกับตัวแปร วัตถุประสงคDการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย 
 กา รหาคุณภาพ เค ร่ือ งมื อ วิ จั ย โ ดย
ตรวจสอบใหQมีความสอดคลQองกับวัตถุประสงคD
การศึกษา และตัวแปร ท้ังน้ี มีการวัดความตรง 
เชิงเนื้อหาคํานวณค\าความสอดคลQองระหว\าง    
ขQอคําถามกับจุดประสงคD (Index of Item-Objective 
Conngruence: IOC) โดยกําหนดค\าขQอความท่ีใชQไดQ
หรือค\า IOC ไดQค\า 0.75 และใหQผูQเช่ียวชาญ    
ตรวจเคร่ืองมือวิจัยจํานวน 2 คน 

 การรวบรวมขMอมูล  
 1. อบรมช้ีแจงทําความเขQาใจเกี่ยวกับ
แบบสอบถามและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขQอมูล         
แก\ผูQช\วยนักวิจัย 
 2. ประสานผูQบริหารมหาวิทยาลัยแต\ละ
แห\ง เพื่อ ช้ีแจงรายละเอียดงานวิจัยพรQอมขอ  
ความอนุเคราะหDเก็บขQอมูลจากนักศึกษา 
 3. กําหนดนัดหมายวัน เวลาเพื่อพบกับ
ตัวอย\างและ ช้ีแจงงานวิจัย อีกค ร้ังพรQอมขอ    
ความร\วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยใชQเวลา
ตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที 

 4. ตรวจสอบความสมบูรณDครบถQวนใน
ก า ร ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ถQ า ไ ม\ ส ม บู ร ณD ข อ        
ความร\วมมือกลุ\มตัวอย\างตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติม 

 การวิเคราะห;ขMอมูล 
 การวิ เคราะหDขQอ มูลไดQแบ\งออกเปbน       
2 ส\วนคือ 1) การวิเคราะหDขQอมูลเชิงปริมาณ ท่ีไดQ
จากการตอบแบบสอบถาม และ 2) การวิเคราะหD
ขQอมูลเชิงคุณภาพ ท่ีไดQจากการศึกษาเอกสารและ
การสัมภาษณD ซึ่งการวิเคราะหDขQอมูลท้ัง 2 ส\วนมี
ดังน้ี 
 1. ขQอมูลเชิงปริมาณ  ใชQสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ใชQการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค\ารQอยละ (Percentage) ค\าเฉลี่ย 
(Mean) และ ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. ขQอมูลเชิงคุณภาพ ใชQการวิเคราะหD  
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
  

ผลการวิจัย  
 1 .  เพื่ อ ศึ กษาคว ามคิ ด เ ห็ นของผูQ ท่ี
เกี่ยวขQองในเร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา  
 ความคิดเห็นของผูQ เกี่ยวขQองเกี่ยวกับ
ความรูQ ทัศนคติ และความเช่ือในการสูบบุหร่ี
สถานศึกษาภาพรวมมีค\า เฉลี่ ย 3.56 ระดับ    
ความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก ในประเด็นย\อยพบว\า 
สารพิษในควันบุหร่ีและโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
มีค\าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท\ากับ 3.94 ระดับความคิดเห็น
อยู\ในระดับมาก รองลงมาคือ ควันบุหร่ีท่ีออกจาก  
ผูQสูบไดQทํารายคนขQางเคียง เรียกว\า “ควันบุหร่ีมือ
สอง” และนQอยท่ีสุดคือ กฎหมายคุQมครองสุขภาพ
ของผูQไม\สูบบุหร่ี 
 ส\วนความคิดเห็นเร่ืองการสอนเกี่ยวกับ
เร่ืองบุหร่ีในสถานศึกษา ภาพรวมมีค\าเฉลี่ย 3.59 
ระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก ในประเด็นย\อย
พบว\า มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเชิญชวน หรือช\วยเหลือ
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นักศึกษาใหQเลิกบุหร่ีมีค\าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท\ากับ 3.61 
ระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก รองลงมาคือ  
มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเ ชิญชวน หรือช\วยเหลือ
นักศึกษาใหQเลิกบุหร่ี มีค\าเฉลี่ยเท\ากับ 3.69 ระดับ
ความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก และนQอยท่ีสุดเท\ากับ 
มีการบูรณาการความรูQเร่ืองบุหร่ีและสุขภาพใน
รายวิชาต\างๆ มีค\าเฉลี่ย 3.55 ระดับความคิดเห็น
อยู\ในระดับมาก 
  2. การศึกษาปSญหามาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา  
 ความคิดเห็นในมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา ภาพรวมมี
ค\าเท\ากับ 3.93 ระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก 
ในประเด็นย\อย พบว\า ผูQท่ีสูบบุหร่ีบนอาคารเรียน 
และบริเวณท่ีมีปcาย “เขตปลอดบุหร่ี”ในมหาวิทยาลัย
ถือว\าฝeาผืนกฎหมายการคุQมครองสุขภาพผูQไม\   
สูบบุหร่ี  มีค\าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท\ากับ 4.19 ระดับ
ความคิด เ ห็นอยู\ ในระ ดับมาก รองลงมาคือ 
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดบทลงโทษบุคลากร/
นักศึกษาท่ีสูบบุหร่ีในบริเวณมหาวิทยาลัยอย\าง
จริงจัง มีค\าเฉลี่ย 4.00 ระดับมีความคิดเห็นอยู\ใน
ระดับมาก และนQอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยควรมี
นโยบายรับประกาศกระทรวงฯ มีค\าเฉลี่ย 3.74 
ระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก 
 ในขณะเดียวกันทางกฎหมายก็มีปSญหา
เกี่ยวกับการออกบัตรใหQอธิการและรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเปbนพนักงานเจQาหนQาท่ีตามกฎหมาย
เพราะอธิการหรือรองอธิการบดีมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนตามวาระ หากไม\มีบัตรแสดงย\อมไม\อาจ
ปฏิบัติหนQาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการสูบ
บุหร่ีในมหาวิทยาลัยดQวยและรวมท้ังกฎหมายไม\ไดQ
ใหQอํานาจอธิการบดีหรือรองอธิการบดีแต\งต้ัง
ผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาท่ีในการควบคุมการสูบบุหร่ี
ในมหาวิทยาลัยดQวย  

 3. การศึกษาแนวทางขQอเสนอแนะใน          
การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ    
การสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 

ขQอเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในสถานศึกษามี
ดังน้ี 
 3.1 ควรกําหนดใหQสถานศึกษาระดับ
ตํ่ากว\าอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา กําหนดเปbน
เขตหQามสูบบุหร่ีโดยเด็ดขาด 
 3.2 กฎหมายควรมีการกําหนดตัวผูQ
บังคับใชQกฎหมายใหQชัดเจน เนื่องจากปSจจุบันเกิด
ความสับสนว\าการหQามสูบบุหร่ีน้ันเปbนอํานาจของ
หน\วยงานใด ท้ังควรบูรณาการการออกกฎ  
การบังคับใชQใหQอยู\ในหน\วยงานเดียวกัน (One Stop 
Service) 
 3.3 อาจารยDเจQาหนQาท่ี ควรกระตุQน
การปลูกจิตสํานึกในการงดสูบบุหร่ีแก\นักศึกษา
และ กําหนดบทลงโทษท่ีมีความชัดเจนและเปbน
รูปธรรม 
 3.4 จัดหาพื้นท่ีสูบท่ีเหมาะสม การสูบ
บุหร่ีถือเปbนสิทธิส\วนบุคคล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. เ พื่ อ ศึ ก ษา ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผูQ ท่ี
เกี่ยวขQองในเร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
 ความคิดเห็นของผูQ เกี่ยวขQองเกี่ยวกับ
ความรูQ ทัศนคติ และความเช่ือในการสูบบุหร่ี 
พบว\านักศึกษามีความคิดเห็นเร่ืองความรูQความ
เขQาใจเกี่ยวกับสารพิษในควันบุหร่ีและโรคท่ีเกิด
จากการสูบบุหร่ี มีค\าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท\ากับ 3.94 
รองลงมาคือ ควันบุหร่ีท่ีออกจากผูQสูบไดQทํารายคน
ขQางเคียง เรียกว\า “ควันบุหร่ีมือสอง” และนQอย
ท่ีสุดคือ กฎหมายคุQมครองสุขภาพของผูQไม\สูบบุหร่ี 
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 อย\างไรก็ดี  เปbนท่ีน\าวิตกว\านักศึกษา           
มีความรูQความเขQาใจเกี่ยวกับกฎหมายในระดับ 
ปานกลาง ท้ังๆ ท่ีมีการรณรงคDใหQความรูQ ใน
กิจกรรมของระดับชาติ เช\น สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการส\ง เส ริม สุขภาพ (สสส. )  และ                 
มีกิจกรรมพิเศษเพื่อเ ชิญชวน หรือช\วยเหลือ
นักศึกษาใหQเลิกบุหร่ี มีการบูรณาการความรูQเร่ือง
บุหร่ีและสุขภาพในรายวิชาต\างๆ ในมหาวิทยาลัย
อยู\ในระดับมาก ช้ีใหQเห็นว\านักศึกษา ขาดความสนใจ
หรือไม\ใหQความสําคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุQมครองสุขภาพของผูQ ไม\ สูบบุห ร่ี พ.ศ.2535               
ผ ล ท่ี ต า ม คื อ  มี ก า ร ฝe า ฝf น ก ฎ ห ม า ย โ ด ย มี                
การสูบบุหร่ีในอาคารเรียนหรือในเขตปลอดบุหร่ี 
  2. เพื่ อ ศึ กษาปSญหามาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการสูบบุหร่ีในสถานศึกษา  
 การท่ีพระราชบัญญัติคุQมครองสุขภาพ
ของผูQไม\สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 กําหนดใหQอธิการบดี
หรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยเปbนพนักงาน
เจQาหนQาท่ีตามกฎหมาย โดยไม\ไดQใหQอํานาจแก\
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีแต\งต้ังผูQช\วยพนักงาน
เจQาหนQาท่ี ทําใหQอธิการบดีหรือรองอธิการบดีไม\มี
อํานาจในการแต\งต้ังผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาท่ีเพื่อ
ตรวจสอบหรือควบคุมการสูบบุหร่ีในมหาวิทยาลัย
ใหQเปbนไปตามกฎหมาย อีกท้ังการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหQการปฏิบัติหนQาท่ีของพนักงานเจQาหนQาท่ี
ตQองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจQาหนQาท่ีดQวย 
ทําใหQ เกิดปSญหาอุปสรรคในการปฏิ บัติหนQา ท่ี 
กล\าวคือ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีไม\ไดQทํา
บั ต ร พ นั ก ง า น เ จQ า ห นQ า อ า จ ดQ ว ย เ ห ตุ ท่ี มี            
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการดํารงตําแหน\งและ         
มีภาระงานดQานอื่นมาก รวมท้ังในมหาวิทยาลัย           
มีผูQมีอํานาจเพียง 2 คนทําใหQการควบคุมการสูบบุหร่ี
ไม\ไดQผลและไม\เปbนไปตามกฎหมาย ดังปรากฏ
ขQอเท็จจริงจากการว\ามีการสูบบุหร่ีบนอาคารเรียน

และบริ เวณท่ีกํ าหนดใหQ เปbน เขตปลอดบุห ร่ี              
เปbนจํานวนมากท่ีสุดเฉลี่ย 4.19  
 ขQอมูลดังกล\าวสอดคลQองกับความเห็น
ของผูQบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเห็นว\า มหาวิทยาลัยมี
พื้นท่ีกวQางขวางทําใหQยากลําบากแก\การควบคุมดูแล 
อีกท้ังไม\มีกําลังคนในการดูแล แมQว\ามหาวิทยาลัย 
บางแห\งประกาศเปbนเขตปลอดบุหร่ีท้ังหมดก็ตาม 
กฎหมายแกQไม\สามารถแกQไขปSญหาไดQเพราะ
มหาวิทยาลัยไม\สามารถนําบทลงโทษพระราชบัญญัติ
คุQมครองสุขภาพของผูQ ไม\ สูบบุห ร่ี พ.ศ.2535 
วิธีการแกQไขปSญหามหาวิทยาลัยจึงขอความร\วมมือ
ใหQอาจารยDผูQสอนหรืออาจารยDท่ีปรึกษาช\วยกํากับ
ดูแลนักศึกษาอีกทางหน่ึงโดยใชQ เงื่ อนไขหรือ
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือคะแนนการเรียน
การสอนเปbนหลัก 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางขQอเสนอแนะใน          
การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ    
การสูบบุหร่ีในสถานศึกษา 
 การท่ีพระราชบัญญัติคุQมครองสุขภาพ
ของผูQไม\สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 กําหนดใหQมหาวิทยาลัย
เปbนเขตปลอดบุหร่ีแต\มีขQอยกเวQนใหQสูบบุหร่ีในเขต
สูบบุหร่ีหรือหQองพักส\วนไดQน้ันทําใหQเกิดปSญหา           
ในการควบคุมกํากับดูแลจึงควรแกQไขประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหQสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเปbนเขตหQามสูบบุหร่ีโดยเด็ดขาด 
อีกท้ังควรมีการกําหนดตัวผูQบังคับใชQกฎหมาย            
ใหQชัดเจน เนื่องจากปSจจุบันกําหนดใหQเปbนอํานาจ
อธิการบดีห รือรองอธิการบดี  แต\ ไม\มีผูQ ช\ วย
พนักงานในการปฏิบัติหนQาท่ีทําใหQเกิดปSญหา ควรมี
การกําหนดอํานาจใหQอธิการบดีมี อํานาจใน            
การแต\งต้ังผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาท่ีในการปฏิบัติ
หนQาท่ีและใหQอธิการบดีมีอํานาจในการออกบัตร
ประจําตัวผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาท่ีดQวย เพื่อใหQมี
อํานาจในการบังคับใชQกฎหมายต\อไป  
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 น อ ก จ า ก น้ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ข อ       
ความร\วมมือกับอาจารยDและเจQาหนQาท่ีใหQช\วยเหลือ
แนะนําหรือกระตุQนการปลูกจิตสํานึกในการงดสูบ
บุหร่ีแก\นักศึกษาและกําหนดบทลงโทษแก\ผูQฝeาฝfน
ใหQมีความชัดเจนและเปbนรูปธรรม 
 

ขMอเสนอแนะการวิจัย 
 ขMอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
  1. ควรใหQความสําคัญเกี่ยวกับการคุQมครอง
สุ ข ภ า พ ผูQ ไ ม\ สู บ บุ ห ร่ี ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
พระราชบัญญัติคุQมครองสุขภาพของผูQไม\สูบบุหร่ี 
พ.ศ.2535 
 2. ควรใหQความรูQความเขQาใจบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุQมครองสุขภาพของผูQไม\สูบบุหร่ี 
พ.ศ.2535 
 3. ควรแกQไขประกาศกระทรวงสาธารณะ
สุขใหQอํานาจอธิการบดีหรือรองอธิการบดีมีอํานาจ
ในการแต\งต้ังผูQช\วยพนักงานเจQาหนQาท่ีในการปฏิบัติ
หนQาท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

 ขMอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตCอไป 
 1. การศึกษาปSญหาในการบังคับใชQ
พระราชบัญญัติคุQมครองสุขภาพของผูQไม\สูบบุหร่ี 
พ.ศ.2535 
 2. การศึกษาการบูรณาการความรูQ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุQมครองสุขภาพของผูQไม\สูบ
บุหร่ี 
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