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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงสำ�รวจนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเอง
จากควันบุหรี่มือสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 414 ราย ซึ่งเป็นผู้เคยได้รับ
ควันบุหรีม่ อื สอง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตจิ ำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานและไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยได้รับควันบุหรี่มือสองเคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 12.3 และไม่เคยสูบบุหรี่
ร้อยละ 87.7 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสองแบบ ไม่กล้าแสดงออก ได้แก่ การ
ไม่สนใจ/เฉยๆ เดินหนี ร้อยละ 45.1 และร้อยละ 35.1 การศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
ระดับชั้นเรียน พฤติกรรมเคย/ไม่เคยสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือ
สอง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ การรับรู้อันตรายของควันบุหรี่มือสอง การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในการปกป้องสิทธิ ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายคุม้ ครองสุขภาพและสิทธิตามกฎหมายของ
ผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หา และทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง ปัจจัยสิง่ แวดล้อมภายนอก ได้แก่ หลักสูตรการเรียน/การ
สอนในโรงเรียน และการรับชมสื่อรณรงค์เกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรรณรงค์สร้างกระแส กระตุ้นให้บุคคลรับรู้สิทธิของ
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Abstract
		 This survey research aimed to study the factors correlated with assertive behavior when exposed to
second-hand smoke exposure in secondary school students in Bangkok metropolitan. The sample was composed
of 414 secondary school students who had been exposed to second-hand smoke. Data were collected by using
a questionnaire and were analyzed by computing statistics in regard to frequency, percentage, mean, standard
deviation, and chi-square.
The results showed that the sample had been exposed to second-hand smoke used to smoke 12.3% ; had
never smoked 87.7% ; and most of the sample performed assertive behaviors when exposed to second-hand
smoke, i.e., “did not pay attention to” or “walked away”, (45.1% and 35.1%, respectively). In regard to
the correlation analysis, it was found that personal factors in regard to sex, class level, and smoking behavior
(smoke/never smoke) were correlate significantly with assertive behavior when exposed to second-hand smoke
(p-value<0.05). Intrinsic factors related to perceived severity of being exposed to second-hand smoke,
perceived-self-efficacy to perform assertive behavior, knowledge about the Health Protection Law and legal
right of non-smokers, decision-making and problem-solving skills, and human relations and communication
skills were not correlate significantly with assertive behavior related second-hand smoke. Besides, environmental
factors such as the school’s teaching-learning curriculum and exposure to media campaigns about the dangers
of second-hand smoke were not correlate with assertive behavior regarding second-hand smoke.
Thus, the Ministry of Public Health and related organizations should carry out media campaigns in order to
stimulate people to perceive their own rights and understand the appropriate methods to perform assertive behaviors
to protect their own rights including arranging public relations activities on a larger scale to inform the public.
Key Words: Assertive Behavior / Second-Hand Smoke

ความเป็นมาและความสำ�คัญ
บุหรี่เป็นสาเหตุสำ�คัญของการเสียชีวิตทั่วโลก
ครึง่ หนึง่ ของคนทีส่ บู บุหรีท่ วั่ โลกในปัจจุบนั คือประมาณ
650 ล้านคน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่แต่ที่น่าตกใจ
มากกว่า คือ คนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนที่ต้องเสียชีวิต
ในแต่ละปีดว้ ยโรคทีเ่ กิดจากการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง
ควันบุหรี่มือสอง หรือเรียกอีกชื่อว่า ควันบุหรี่ในสภาพ
แวดล้อม ( Environmental tobacco smoke หรือมีชอื่ ย่อ
ว่า ETS ) ( ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2553) ส่งผลให้ผู้ที่
ไม่สบู บุหรีแ่ ต่ได้รบั ควันบุหรีเ่ กิดอันตรายต่อสุขภาพได้
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เพราะในควันบุหรีม่ สี ารประกอบ
ทางเคมีมากว่า 4,000 ชนิด มีรายงานการวิจัย จาก The
U.S. Surgeon Gerneral 11 ใน 13 งานวิจัย ที่พบว่า

การได้รบั ควันบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรคมะเร็ง
ปอด อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ (Girman, 2006)
นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นเวลานานมี
โอกาสเป็นโรคหัวใจ โรคปอด โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคหลอดลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง รวมทั้งมะเร็ง
ส่วนอื่นๆ ของร่างกายเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่ (รัชนา
ศาสติยายนต์ และ คณะ, 2550) การสำ�รวจการได้รับ
ควันบุหรี่มือสองในเด็กไทยทั่วประเทศ อายุ 10-14 ปี
พ.ศ. 2551-2552 พบว่า เด็กไทยร้อยละ 77.9 ได้รับ
ควันบุหรีม่ อื สองโดยเด็กในกรุงเทพมหานคร มีอตั ราการ
ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองมากทีส่ ดุ ร้อยละ 83.4 รองลงมา
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 80.8 และภาคใต้
ร้อยละ 79.2 บ้านเป็นสถานที่ที่เด็กผู้หญิงได้รับควัน
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บุหรีม่ อื สองร้อยละ 68 เด็กผูช้ ายได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง
ร้อยละ 62.2 ในขณะที่พื้นที่สาธารณะเด็กผู้หญิงได้รับ
ควันบุหรี่มือสองร้อยละ 20.4 เด็กผู้ชาย ร้อยละ19.2
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าวัยเด็กมีโอกาสได้รบั อันตรายจากควัน
บุหรี่มือสองได้เกือบทุกที่ (อภิญญา ตันทวีวงศ์, 2554)
ปัจจุบันพบว่า มีผู้ไม่สูบบุหรี่จำ�นวนมากที่ถูก
ละเมิดสิทธิในการได้รบั อากาศบริสทุ ธิ์ ถึงแม้ประเทศไทย
ได้ออกพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ประชาชน
ยังทราบกฎหมายนีไ้ ม่ทว่ั ถึงส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
ในวงกว้างไม่ส�ำ เร็จเท่าทีค่ วรเพราะยังคงพบเห็นพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ใน
ศูนย์การค้า ในสถาบันการศึกษา (ประกิต วาทีสาธกกิจ,
2555) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การแสดง
พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง
ของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ โดยผูท้ ไี่ ม่สบู บุหรีใ่ ช้วธิ กี ารขอร้องด้วย
วาจาสุภาพมากทีส่ ดุ เมือ่ มีคนสูบบุหรีใ่ นบ้าน รองลงมา
คือไม่สนใจ/เฉยๆ ส่วนในพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ใช้
วิธีการเดินหนีมากที่สุด รองลงมา ไม่สนใจ/เฉยๆ และ
แสดงกิริยารังเกียจ (ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการ
พานิช, อุทยั วรรณ เจริญสุข, สุนยี ์ สว่างศรี, 2551) และ
จากรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพเรื่อง “บ้านปลอดบุหรี่”
พบว่าเด็กอายุ 10-18 ปี มีความกลัวและลำ�บากใจใน
การแสดงพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควัน
บุหรี่มือสอง เมื่อมีพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวสูบ
บุหรี่ (รายงานการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเรือ่ ง “บ้าน
ปลอดบุหรี”่ , 2549) ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีเด็กจำ�นวนไม่
น้อยที่ไม่กล้าแสดงพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเอง
จากควันบุหรี่มือสอง
การแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม หมายถึง การ
ที่ บุ ค คลสามารถแสดงออกซึ่ ง ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ
ความต้องการของตนตามสิทธิอันพึงมีอย่างเหมาะสม
ต่อบุคคลและสถานการณ์ตา่ งๆ โดยปราศจากความวิตก

กังวลและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น(Alberti &
Emmons, 2001) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การแสดงพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจาก
ควันบุหรี่มือสองมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา พฤติกรรม
การสูบ/ไม่สบู บุหรี่ (Wang, 2010) ปัจจัยภายใน ได้แก่
การรับรู้อันตรายของควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง (Willemsen, 1996)
ดังนั้น หากผู้ที่ไม่สูบบุหรี่รับรู้สิทธิของตนเอง
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมปกป้องสิท ธิของตนเอง
อย่างถูกต้อง จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สูบบุหรีข่ องคนไทยในระดับหนึง่ คือจะมีผลให้มผี สู้ บู บุหรี่
น้อยลงในระยะยาวซึ่งก่อให้เกิดผลดีกับประเทศ ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ประกอบกับ
คนไทยและสังคมไทยมีระบบอาวุโสทำ�ให้เด็กไม่กล้า
ต่อกรกับผู้ใหญ่ และไม่กล้าเรียกร้องสิทธิของตนถึงแม้
เป็นสิทธิทช่ี อบธรรมก็ตาม ซึง่ ผลการวิจยั นีจ้ ะเป็นแนวทาง
ให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรณรงค์
และส่งเสริมพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจาก
ควันบุหรีม่ อื สองของนักเรียนและเยาวชน เพือ่ ลดอัตรา
การได้รับควันบุหรี่มือสอง ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และลดภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของ
ตนเองจากควันบุหรีม่ อื สองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชัน้ เรียน
พฤติกรรมเคยสูบ/ไม่สูบบุหรี่ ระดับการศึกษาของ
ผูป้ กครอง และรายได้ของครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ การรับรูอ้ นั ตราย
ของควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการปกป้องสิทธิ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองสุ ข ภาพของผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ.2535 และ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 ทักษะการตัดสิน
ใจและการแก้ปัญหา และทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
และการสือ่ สาร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมปกป้องสิทธิ
ของตนเองจากควันบุหรี่มือสองของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยสิง่ แวดล้อม ได้แก่ หลักสูตรการเรียน/
การสอนในโรงเรียน และการเข้าถึงสื่อรณรงค์เกี่ยวกับ
อันตรายของการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- ระดับชั้นเรียน
- พฤติกรรมเคยสูบ/ไม่สูบบุหรี่
- ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
- รายได้ของครอบครัว
ปัจจัยภายในบุคคล
- การรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง
		 ในการปกป้องสิทธิ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสุขภาพ
		 และสิทธิตามกฎหมายของผู้ไม่สูบบุหรี่
- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ และการสือ่ สาร
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรการเรียน/การสอนในโรงเรียน
- การเข้าถึงสื่อรณรงค์เกี่ยวกับอันตราย
		 ของการได้รับควันบุหรี่มือสอง

พฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเอง
จากควันบุหรี่มือสอง
1. พฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออก
2. พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
3. พฤติกรรมที่แสดงความก้าวร้าว
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจแบบ
ตัดขวาง (Cross-sectional survey )

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี และจากการค้นคว้างานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่ง
ออกเป็น 8 ส่วนดังนี้
1. แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 8 ข้อ ได้แก่
เพศ ระดับชั้นเรียน ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
รายได้ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่
มือสอง การสูบบุหรีข่ องบุคคลในครอบครัว สถานทีท่ มี่ ี
การสูบบุหรี่ในบ้าน
2. แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูอ้ นั ตรายจาก
ควันบุหรี่มือสอง ที่ทำ�ให้เกิดโรค หรืออาการต่างๆ เมื่อ
ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยข้อคำ�ถามจำ�นวน 9 ข้อ
3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปกป้องสิทธิ มีจำ�นวน 6 ข้อ คำ�ถามจะ
ครอบคลุมประเด็นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อ
การหลีกเลี่ยงอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
4. แบบสอบถามความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
คุม้ ครองสุขภาพและสิทธิตามกฎหมายของผูไ้ ม่สบู บุหรี่
เป็นข้อคำ�ถามเกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 19 การสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
และสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ จำ�นวน 19 ข้อ
5. แบบสอบถามทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ และ
การแก้ปัญหา โดยจำ�ลองสถานการณ์เกี่ยวกับบุหรี่ 1
สถานการณ์ จำ�นวน 3 ข้อ
6. แบบสอบถามทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับการสื่อสารเมื่อต้อง
อยูใ่ นสถานการณ์ทไี่ ด้รบั ความบุหรีม่ อื สอง จำ�นวน 6 ข้อ
7. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการหลักสูตรการเรียน/การสอนในโรงเรียน
การพบเห็นสือ่ สาธารณะต่างๆทีแ่ สดงให้เห็นถึงอันตราย

ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1,
2 และ 3 ทัง้ เพศหญิงและชาย เคยสูบบุหรีแ่ ต่ไม่ตดิ บุหรี่
หรือไม่เคยสูบบุหรี่ และเป็นผูท้ เี่ คยได้รบั ควันบุหรีต่ าม
แหล่งต่างๆ และเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (The Office of
Basic Education) กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีที่ตั้งอยู่
บริ เ วณจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร คำ � นวณขนาดของ
ตัวอย่างจากสูตรของ Daniel (Daneil, 1995) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
สูตร n = [ Z2 a / 2 Npq ]
				 Nd2+ Z2 a / 2 pq
เมื่อ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
			 N = จำ�นวนหน่วยประชากร ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น = 165,538 คน
			 Z = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติ ที่ระดับ
นัยสำ�คัญที่กำ�หนด 95%=1.96
			 P = ค่าสัดส่วนของตัวแปรหลัก (ตัวแปร
ตาม) ในการวิจัยนี้ใช้ค่าสัดส่วนของพฤติกรรมการ
ปกป้องสิทธิจากการสัมผัสควันบุหรีม่ อื สองทีไ่ ด้จากการ
ศึกษานำ�ร่องในโรงเรียนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เท่ากับ 0.384 , q= 1-p
			 d = ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให้
เกิดขึ้นได้ มีค่าเท่ากับ 0.05
แทนค่าได้กลุ่มตัวอย่าง 367 คน เพื่อป้องกัน
การได้รบั แบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ค�ำ นวณเพิม่ ร้อยละ
10 ได้จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 414 คน โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
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จากควันบุหรีม่ อื สองในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา เป็นข้อคำ�ถาม
จำ�นวน 4 ข้อ
8. แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องสิทธิ
ของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง เมื่ออยู่ในสถานการณ์
ที่มีผู้สูบบุหรี่ จำ�นวน 3 ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความตรงของเนื้อหา (content validity)
นำ�แบบสอบถามฉบับร่างให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ มาแก้ไข ปรับปรุง
ความสมบูรณ์ของเนื้อหานำ�เสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ตรวจพิจารณาอีกครั้ง
2. การหาความเทีย่ งของเครือ่ งมือ (Reliability)
นำ�แบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจำ�นวน
30 ราย แล้วนำ�มาหาความเที่ยงทางสถิติ โดยใช้สูตร
Kruder Richardson –KR-20 และ Cronbach’s alpha
coefficient ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยงของ 4 ส่วน มีดังนี้
- การรับรู้เกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสอง
เท่ากับ 0.80
- การรับรู้ความสามารถตนเอง เท่ากับ 0.67
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสุขภาพและ
สิทธิตามกฎหมายของผู้ไม่สูบบุหรี่ เท่ากับ 0.82
- ทั ก ษะการสร้ า งสั ม พั น ธภาพและการสื่ อ สาร
เท่ากับ 0.81

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้วิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารรับรองเลขที่ MUPH 2012-191 วันที่รับรอง
17 กันยายน 2555 วันที่หมดอายุ 16 กันยายน 2556

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเอง ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลมาลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป สถิ ติ
วิเคราะห์สถิตินัยสำ�คัญที่ .05 ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทางด้ า นปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย
ภายในบุคคล และปัจจัยสิง่ แวดล้อม พฤติกรรมปกป้อง
สิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรม
ปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ดังนี้
		 2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล กับพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจาก
ควันบุหรีม่ อื สองของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สถิตไิ คสแควร์
(Chi-Square tests)
		 2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจาก
ควันบุหรีม่ อื สองของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สถิตไิ คสแควร์
(Chi-Square tests)
		 2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับ
รู้อันตรายของควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสุขภาพ
และสิทธิตามกฎหมายของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ทักษะการตัดสิน
ใจและการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและ
การสื่อสาร กับพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจาก
ควันบุหรีม่ อื สองของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สถิตไิ คสแควร์
(Chi-Square tests)
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
58) เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มากทีส่ ดุ (ร้อยละ
36.5) กลุม่ ตัวอย่างไม่เคยสูบบุหรี่ (ร้อยละ87.7) แต่เคย
ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง (ร้อยละ 94.3) และมีพฤติกรรม
การปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสองดังนี้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยสู บ บุ ห รี่ แ ละไม่ เ คยสู บ บุ ห รี่ เ มื่ อ มี
บุคคลในครอบครัวสูบบุหรีภ่ ายในบ้านหรือมาสูบใกล้ๆ
ส่วนใหญ่เดินหนี ร้อยละ 37.3 และร้อยละ 28.7 เมื่อ

เห็นญาติ/เพื่อน/แขกมาเยี่ยม สูบบุหรี่ในบ้านหรือ
มาสูบบุหรี่ใกล้ๆ กลุ่มตัวอย่างที่เคยสูบบุหรี่ส่วนใหญ่
ร้อยละ 27.5 ไม่สนใจ/เฉยๆ แต่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย
สูบบุหรี่ ใช้วธิ กี ารขอร้องด้วยวาจาทีส่ ภุ าพ ร้อยละ 34.4
และเมื่อเห็นคนสูบบุหรี่หรือมาสูบบุหรี่ใกล้ๆ ในพื้นที่
สาธารณะทีเ่ ป็นเขตปลอดบุหรี่ กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่เคยสูบ
บุหรี่ ใช้การเดินหนีมากที่สุด ร้อยละ 29.2 แต่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ไม่สนใจ/เฉยๆ ร้อยละ
41.2 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำแนกตามพฤติกรรมสูบบุหรีแ่ ละการแสดงพฤติกรรมปกป้องสิทธิ
ตนเองจากควันบุหรี่มือสอง (n=414)
พฤติกรรมการปกป้องสิทธิจากควันบุหรี่มือสอง
1. การปฏิบัติตนเมื่อเห็นบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ในบ้าน
		 ไม่สนใจ/เฉยๆ
		 เดินหนี
		 ขอร้องด้วยวาจาสุภาพ
		 ว่ากล่าวตักเตือน
		 แสดงกิริยาว่ารังเกียจ เช่น ปิดจมูก/โบกมือไล่ควัน
		 อื่นๆ ระบุ
2. การปฏิบตั ติ น เมือ่ เห็นญาติ/เพือ่ น/แขกทีม่ าเยีย่ มสูบบุหรีภ่ ายในบ้านของท่าน
		 ไม่สนใจ/เฉย
		 เดินหนี
		 ขอร้องด้วยวาจาสุภาพ
		 ว่ากล่าวตักเตือน
		 แสดงกิริยาว่ารังเกียจ เช่น ปิดจมูก/โบกมือไล่ควัน
		 อื่นๆ ระบุ
3. การปฏิบัติตน เมื่อเห็นผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่
		 ไม่สนใจ/เฉย
		 เดินหนี
		 ขอร้องด้วยวาจาสุภาพ
		 ว่ากล่าวตักเตือน
		 แสดงกิริยาว่ารังเกียจ เช่น ปิดจมูก/โบกมือไล่ควัน
		 แจ้งผู้ดูแลสถานที่ทราบเพื่อตักเตือน
		 แจ้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมาย

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยสูบบุหรี่
16 (31.4)
19 (37.3)
7 (13.7)
4 (7.8)
5 (9.8)
0

51 (14.0)
104 (28.7)
99 (27.3)
44 (12.1)
56 (15.4)
9 (2.5)

14 (27.5)
11 (21.6)
10 (19.6)
8 (15.7)
8 (15.7)
0

48 (13.2)
103 (28.4)
125 (34.4)
34 (9.4)
49 (13.5)
4 (1.1)

21 (41.2)
12 (23.5)
4 (7.8)
1 (2.0)
4 (7.8)
7 (13.7)
2 (3.9)

72 (19.8)
106 (29.2)
24 (6.6)
15 (4.1)
56 (15.4)
73 (20.1)
17 (47)
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วิเคราะห์ความสัพนั ธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยสิง่ แวดล้อมกับพฤติกรรม
ปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ด้วยสถิติ
Chi-square test พบว่ า เพศ ระดั บ ชั้ น เรี ย น และ
พฤติ ก รรมเคยสู บ /ไม่ สู บ บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ

พฤติ ก รรมปกป้ อ งสิ ท ธิ ต นเองจากควั น บุ ห รี่ มื อ สอง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <0.05) แต่ปัจจัยภายใน
บุคคล และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ไม่มีความสัมพันธ์กันกับ
พฤติกรรมปกป้องสิทธิตนเองจากควันบุหรีม่ อื สองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตางรางที่ 2,3,4)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (n = 414)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับ ั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาของผู้ปกครอง
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช./ปวส.
ป. ตรีหรือเทียบเท่า
อื่นๆ
รายได้ของครอบครัว
≤ 10,000
10001-20000
20001-30000
30001-40000
40001-50000
≥ 50001
การสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบบุหรี่

พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเอง
Non-assertive Assertive
Aggressive
68 (39.1)
67 (27.9)

57 (32.8)
91 (37.9)

49 (28.1)
82 (34.2)

39 (34.2)
54 (36.2)
55 (34.6)

35 (30.7)
47 (31.5)
91 (57.2)

40 (35.1)
48 (32.3)
13 (8.2)

31 (39.7)
29 (38.7)
25 (41.7)
36 (44.5)
39 (38.6)
8 (42.1)

24 (30.8)
21 (28.0)
20 (33.3)
21 (25.9)
33 (32.7)
6 (31.6)

23 (29.5)
25 (23.3)
15 (25.0)
24 (29.6)
29 (28.7)
5 (26.3)

20 (37.0)
64 (37.2)
24 (32.9)
15 (39.5)
16 (42.1)
9 (23.0)

17 (31.5)
59 (34.3)
27 (37.0)
8 (21.0)
9 (23.7)
15 (38.5)

17 (31.5)
49 (28.5)
22 (30.1)
15 (39.5)
13 (34.2)
15 (38.5)

23 (45.1)
129 (35.5)

19 (37.3)
112 (30.9)

9 (17.6)
122 (33.6)

X2

p-value

6.762

0.034*

9.600

0.048*

11.049

0.354

8.103

0.619

6.420

0.040*
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคลกับพฤติกรรมปกป้องสิทธิตนเองจากควันบุหรี่มือสองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (n= 414)
ข้อมูลส่วนบุคคล
การรับรู้อันตรายจาก
ควันบุหรี่มือสอง
		 ต�่ำ
		 ปานกลาง
		 สูง
การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปกป้องสิทธิ
		 ต�่ำ
		 ปานกลาง
		 สูง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพและสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้ไม่สูบบุหรี่
		 ต�่ำ
		 ปานกลาง
		 สูง
ทักษะการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหา
		 ต�่ำ
		 ปานกลาง
		 สูง
การสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร
		 ต�่ำ
		 ปานกลาง
		 สูง
*มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05*

พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเอง
Non-assertive Assertive
Aggressive

X2

p-value

5 (55.6)
50 (32.4)
93 (37.0)

3 (22.3)
48 (31.2)
84 (33.5)

1 (11.1)
56 (36.4)
74 (29.5)

5.224

0.265

24 (39.3)
76 (36.0)
48 (33.8)

25 (41.0)
66 (31.3)
44 (31.0)

12 (19.7)
69 (32.7)
50 (35.2)

5.325

0.256

102 (59.6)
80 (53.0)
54 (58.7)

50 (29.2)
56 (37.1)
31 (33.7)

19 (11.1)
15 (9.9)
7 (7.6)

2.931

0.569

15 (23.8)
35 (36.8)
98 (38.2)

24 (38.1)
32 (33.7)
79 (30.9)

24 (38.1)
28 (29.5)
79 (30.9)

4.878

0.300

84 (33.9)
64 (39.0)
0 (0.0)

84 (33.9)
50 (30.5)
1 (50.0)

80 (32.2)
50 (30.5)
1 (50.0)

2.297

0.681

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมปกป้องสิทธิตนเองจากควันบุหรี่มือสองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (n= 414)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
		 ต�่ำ
		 ปานกลาง
		 สูง
		 รวม
*มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05*

พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเอง
Non-assertive Assertive
Aggressive
6 (23.0)
119 (32.8)
10 (40.0)
N = 135

12 (46.2)
127 (35.0)
9 (36.0)
N = 148

8 (30.8)
117 (32.2)
6 (24.0)
N = 131

X2

p-value

2.501

0.644
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อภิปรายผล
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยได้ รั บ ควั น บุ ห รี่ มื อ สอง
ทั้งกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ และไม่เคยสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีม่ อื สอง
แบบ ไม่กล้าแสดงออก ได้แก่ การไม่สนใจ/เฉยๆ เดิน
หนี อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเอง
แบบการไม่กล้าแสดงออก หรือแบบ Non-assertive
behavior นั้นพบอย่างกว้างขวางในสังคมไทย อาจเป็น
เพราะบุคลิกภาพของคนไทยทีต่ ระหนักถึงสิทธิและการ
เรียกร้องสิทธิของตนเองตํ่า ขาดความกล้าที่จะเผชิญ
ความขัดแย้ง จึงมักแสดงออกแบบประนีประนอม สะท้อน
ให้เห็นอย่างชัดเจนทางภาษา คือ “ไม่เป็นไร” อาจกล่าว
ได้วา่ เป็นผลจากวัฒนธรรมไทยซึง่ แตกต่างจากวัฒนธรรม
ตะวันตกที่ให้ความสำ�คัญกับสิทธิและหน้าที่
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ พ บว่ า ปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชัน้ เรียน พฤติกรรมเคย/ไม่เคย
สูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ปกป้องสิทธิของ
ตนเองจากควันบุหรี่มือสอง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับแบบจำ�ลองการวางแผน
ส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE framework) ซึ่งปัจจัย
เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล โดยผ่านกระบวนการของปัจจัย
ด้ า นความรู้ - การรั บ รู้ ภ ายในตั ว บุ ค คล (Green, &
Krueuter, 1991) และพบว่ายิ่งนักเรียนอยู่ในระดับ
ชั้นที่สูงขึ้น จะมีพฤติกรรมการปกป้องสิทธิที่เหมาะสม
เพิ่มขึ้นเพราะระดับการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่บอกถึง
ความยากง่ายของการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กบั
บุคคล ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงสามารถนำ�ความรู้และ
ประสบการณ์ในอดีตมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า
(Lazarus, & Folkman, 1984) สามารถเข้าใจปัญหาได้
ตรงตามความเป็นจริงเอาใจใส่และให้ความร่วมมือต่อ
การดูแลสุขภาพ นอกจากนีผ้ ทู้ เี่ คยสูบบุหรีม่ พี ฤติกรรม

ปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรีแ่ บบ Non-assertive
behavior มากกว่าผูท้ ไี่ ม่เคยสูบบุหรี่ แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่
เคยสูบบุหรี่จะมีความเห็นอกเห็นใจและยอมรับผู้ที่
สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่

ข้อเสนอแนะของการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหา
1. กระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานที่ มี
บทบาทในจัดกิจกรรมสาธารณะ ได้แก่ สสส. มูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายวิชาชีพ
สุขภาพด้านสุขภาพ ควรรณรงค์ สร้างกระแส กระตุน้ ให้
บุคคลรับรูถ้ งึ สิทธิของตนเองและรูว้ ธิ กี ารทีเ่ หมาะสมใน
การปกป้องสิทธิของตนเองจากอันตรายของควันบุหรี่
มือสอง
2. สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ควรประชาสัมพันธ์อย่างกว้าง
ขวางถึงแหล่งรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบการละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้ไม่สูบบุหรี่
3. โรงเรียนควรจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวติ
เพื่อให้นักเรียนรับรู้สิทธิและทักษะการหลีกเลี่ยงและ
การเผชิญกับผู้สูบบุหรี่ที่ละเมิดสิทธิของเด็ก อีกทั้งควร
จัดอบรมกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึง
พิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกหลาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรเน้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด
โปรแกรมเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตในการปกป้องสิทธิของ
ตนเองจากควันบุหรี่มือสอง โดยอาจจะจัดโปรแกรม
แบบการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นเรียน หรือคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่เคยสูบบุหรี่ มาจัดโปรแกรมการศึกษา
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความ
สำ�คัญ อีกทัง้ ให้เห็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาการได้รบั
ควันบุหรี่มือสองร่วมกัน
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