บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บ ัน รั ฐ บาลได้มี ก ารรณรงค์ใ ห้ ไ ด้เ ห็ น ถึ ง โทษของการสู บ บุ ห รี่ เพื่ อ ให้ ทุ ก คน
ตระหนักถึงและลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ โดยรณรงค์ให้ทุกคนใส่ ใจกับสุ ขภาพของตนเองรวมถึงผูท้ ี่
อยูใ่ กล้เคียง แต่แนวโน้มของผูส้ ู บบุหรี่ มีเพิ่มมากขึ้นและประกอบกับทางบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ ส
แมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) มีนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวทางของภาครัฐโดยให้พนักงานได้ลด
ละ เลิกการสู บบุหรี่ ซึ่งพนักงานทั้งหมดที่มีจานวน 29 คน มีคนสู บบุหรี่ 429 คน
การสู บบุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูส้ ู บและบุคคลรอบข้าง เป็ น
พฤติกรรมที่พบเห็นได้ทุกสังคมตั้งแต่วยั รุ่ นจนถึงวัยผูใ้ หญ่และวัยสู งอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทางาน
ทาให้เกิ ดปั ญหาด้านสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้นของโรคที่เกี่ ยวข้องกับการสู บบุหรี่ เช่ น โรคหัวใจหลอด
เลือด โรคปอด และมะเร็ ง เป็ นต้น ซึ่ งมีอนั ตรายต่อร่ างกายและเป็ นสาเหตุของการเสี ยชี วิตที่สูงกว่า
สาเหตุอื่นๆก่อให้เกิดผลเสี ยหายหลายประการทั้งต่อตัวผูเ้ สพเองโดยตรงและผูไ้ ด้รับควันบุหรี่ (บุป
ผา ศิริรัศมี และคณะ, 2549:1)
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงมีความตระหนักถึงความสาคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของการ
สู บบุ หรี่ จึง มีความจาเป็ นที่ จะต้องศึ กษา การรับรู ้ ถึงผลกระทบของการสู บบุ หรี่ ต่อสุ ข ภาพและ
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)SMM.5 เพื่อจะได้นาไปใช้เป็ นแนวทางในการรณรงค์ให้ ลด ละ เลิ ก บุหรี่ รวมทั้งป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ใน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันไม่ให้เกิดโรคต่างๆอันเป็ นผลกระทบมาจากการสู บบุหรี่
1.2 วัตถุประสงค์
4.9.4 เพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ ข องพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ ส
แมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
4.9.9 เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ถึงโทษของการสู บบุหรี่
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการจัดทาโครงงานจัดกิ จกรรมสนับสนุ นการเลิ กบุหรี่ ของบริ ษทั สามมิตร
มอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 ผูจ้ ดั ทากาหนดขอบเขตปั ญหาของเนื้ อหาไว้
3 ด้าน ดังนี้
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1.3.1.1 ปั ญหาด้านความรู ้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่
1.3.1.2 ปัญหาด้านพฤติกรรมการ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่
1.3.1.3 ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและคนรอบข้าง
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
คือ ระยะเวลาในการศึกษาที่ บริ ษทั สามมิตรมิเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด
(มหาชน)-SMM.5ระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 9560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 9560
1.3.3 ประชากรที่ใช้ในการทาโครงการ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอ
ริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 จานวนผูส้ ู บบุหรี่ 429คน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
4.4.4 สามารถนาข้อมู ลที่ ได้มาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการ ลด ละ เลิ ก การสู บ
บุหรี่ ของพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
4.2.9 พนักงานมีความรู ้ ถึงผลกระทบจากการสู บบุ หรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพต่อตัวเองและ
บุคคลใกล้ชิด

