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พฤษภาคม 2556



ก 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

ศูนย เ ค รื อข า ยวิ ช าการ เพื่ อ สั ง เกตการณ และวิ จั ยความ สุขชุ มชน  ( ศูนย วิ จั ยความสุ ขชุ มชน ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดําเนินการสํารวจโครงการ “ความคิดเห็นของประชาชนตอการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่: 
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-60 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวนทั้งส้ิน 1,280 ตัวอยาง ทําการสํารวจระหวางวันที่ 
3-10 เมษายน 2556 ผลการสํารวจประเด็นสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 

1. การพบเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  ผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญรอยละ 

90.7 ระบุ เคยพบเห็น“ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่” มากอน ในขณะที่มีเพียงรอยละ 9.3 ระบุยังไมเคยเห็น/ไมเคยดู/

ไมไดสังเกต 

2. ความคิดเห็นตอการ “เพิ่มขนาดภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี”  เมื่อสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีตอการ “เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบัน 55 % ของซองบุหรี่เปน  85 % 

พบวาตัวอยางรอยละ 41.9 ระบุไมแนใจ / ไมมีความคิดเห็น ในขณะที่รอยละ 39.5 ระบุ เห็นดวย โดยระบุเหตุผล

สําคัญเพราะเห็นวาจะทําใหคนสูบกลัวมากขึ้น  รองลงมาคือจะทําใหคนไมอยากสูบ และจะชวยทําใหคนที่สูบบุหรี่

มองเห็น คําเตือนไดชัดเจนขึ้น เปนตน สวนรอยละ 18.6 ไมเห็นดวย โดยระบุเหตุผลสําคัญเพราะเชื่อวาไมมีผล 

เนื่องจากคนสูบไมไดดูรูปภาพ / คนที่ติดก็ติดเหมือนเดิม / การสูบอยูที่ตัวบุคคล รองลงมาคือ  เห็นวาขนาดปจจุบันดี

แลว และภาพขนาดแคนี้ก็นากลัวพอแลว เปนตน 

3. การเพิ่มขนาดภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี จะมีผลตอความตองการสูบบุหร่ีของผูท่ีสูบบุหร่ี

เพียงใด  เมื่อสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เกี่ยวกับความตองการในการสูบบุหรี่หากมีการ “เพ่ิมขนาด”   

ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของซองบุหรี่  ผลสํารวจที่ไดพบวา ตัวอยางผูสูบบุหรี่เกิน

กวาครึ่งหรือรอยละ 67.1 ระบุวาจะมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่ “เทาเดิม”  ในขณะที่รอยละ 31.1 ตอบวาทําให

ตองการสูบลดลง และรอยละ 1.8 ระบุวาจะทําใหความตองการสูบเพ่ิมขึ้น 

4. ความเชื่อวาการสูบบุหร่ี “เปนผลเสียตอสุขภาพ”   ผลการสํารวจกลุมตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 

94.7 เชื่อวา “การสูบบุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพมาก-มากที่สุด รอยละ 4.9 ปานกลาง และรอยละ 0.4 เชื่อวา “การสูบ

บุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพนอย  

5. ความคิดเห็นตอการรณรงค “ลด-ละ-เลิกบุหร่ี”  เมื่อสอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยางพบวารอยละ 

56.5 เห็นวา การรณรงคใหมีการ “ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในปจจุบันยังไมพียงพอ (นอยเกินไป) รอยละ 30.1 เห็นวา 

เพียงพอแลว และรอยละ 13.4 ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น  

6. ขอเสนอแนะในการทําใหประชาชน “ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี”  ทั้งนี้กลุมตัวอยางประชาชนมี

ขอเสนอแนะวาใหเลิกผลิตบุหรี่ / เลิกการขายบุหรี่ / ทําลายโรงงานผลิต รอยละ 32.7 ระบุ รองลงมาคือควรทําการ

รณรงค ประชาสัมพันธใหเห็นโทษของการสูบบุหรี่ใหมากกวานี้รอยละ 31.7 ระบุ   ถัดมาคือจัดทํากิจกรรมเพื่อทําให

ประชาชนใชเวลาในยามวางใหเปนประโยชน เชน สงเสรมิการเลนกีฬา และการออกกําลังกาย   รอยละ 8.5  ขึ้นราคา/

ขึ้นภาษีของผูผลิต/ผูนําเขารอยละ 6.2 และทําโครงการเลิกบุหรี่ เชน แนะนําวิธีเลิกบุหรี่ อบรมและสรางแรงจูงใจ   

รอยละ 5.5 และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองเอาจริงเอาจังรอยละ 4.8  เปนตน   



ข 

 

คํานํา 
 
โครงการสํารวจวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่: กรณีศึกษาผูที่มีอายุ 15-60 ป

ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือทําการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการพบเห็นภาพ 
คําเตือนบนซองบุหรี่ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นตอมาตรการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากรอยละ 55 เปนรอยละ 
85 ของพื้นที่ซองบุหรี่ โดยกลุมประชากรเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูที่มีอายุ 15-60 ปขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลที่ไดรับจากรายงานฉบับนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชน และสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
อนึ่ง โครงการสํารวจวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยความรวมมือจากคณะทํางานในการรวมกําหนด

กรอบแนวทางการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งกลุมตัวอยางทุกทานที่ไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม  
ซึ่งศูนยวิจัยความสุขชุมชน ขอขอบพระคุณทุกฝาย มา ณ โอกาสนี้ 
 
                 คณะผูวิจัย 
                             ศูนยวิจัยความสุขชุมชน  
              มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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สารบัญ 
 หนา 
 
บทสรุปผูบริหาร 
คํานํา 

  
ก 
ข 

สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
 
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1 

 ที่มาของโครงการ 1 
 วัตถุประสงคในการวิจัย 1 
 ขอบเขตของการวิจัย 2 
 
บทที่ 2 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3 

 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3 
 กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population)   3 
 การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 3 
 ขนาดตัวอยาง (Sample Size) และ 3 
 รูปแบบการดําเนินงานวิจัย 3 
 ระยะเวลาการดําเนินการสํารวจ 3 
 
บทที่ 3 

 
ผลการสํารวจ 

 
4 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 4 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอการแกปญหาเรื่องบุหรี่   8 
 
บทที่ 4 

 
บทสรุปผลการสํารวจ 

 
13 

 
ภาคผนวก ก  

  
15 

 
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องการแกปญหาบุหรี่จําแนกตามกลุมอายุ 16 
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องการแกปญหาบุหรี่จําแนกตาม

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

17 
 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องการแกปญหาบุหรี่จําแนกตามการมีบุตร
หลานอาศัยอยูในบาน 

19 
 

 
ภาคผนวก ข 

    
20 

  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่  21 
 
ภาคผนวก ค 

    
22 

  คณะผูดําเนินโครงการของศูนยวิจัยความสุขชุมชน  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  23 

   



ง 

 

สารบัญตาราง 
ตาราง  หนา 

  
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 
5 

1 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 5 
2 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ 5 
3 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 5 
4 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ 6 
5 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพประจําที่ทําเปนหลัก 6 
6 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 7 
7 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามการมีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป) 7 
  

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นตอการแกปญหาเร่ืองบุหร่ี 
 

8 
8 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปจจุบัน 8 
9 แสดงคารอยละและจํานวนของตัวอยาง จําแนกตามอายุของการเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 

(เฉพาะผูที่ปจจุบันสูบบุหรี่) 

8 

10 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามจํานวนบุหรี่ที่สูบโดยเฉลี่ยตอวัน 
(เฉพาะผูที่ปจจุบันสูบบุหรี่) 

9 

11 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุการเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่” 9 
12 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอการ “เพ่ิมขนาด” 

ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบัน  55 % ของซองบุหรี่เปน 85 % 

10 

13 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความตองการในการสูบบุหรี่หากมีการ 
“เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของซองบุหรี่  
(ตอบเฉพาะผูที่สูบบุหรี่) 

10 

14 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อที่มีตอ           
“การสูบบุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพ 

11 

15 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีการรณรงคใหมีการ 
“ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในปจจุบัน 

11 

16 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุขอเสนอแนะในการทําใหประชาชน 
“ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” 

12 

  
ภาคผนวก ก 
 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเร่ืองการแกปญหาบุหร่ีจําแนกตามกลุมอายุ 

 
15 

17 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุการเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่” จําแนก
ตามกลุมอายุ 
 
 
 

16 



จ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตาราง  หนา 

   
 

  18 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอการ “เพ่ิมขนาด”  
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบันเปน 55 % ของซองบุหรี่เปน 85 %  
จําแนกตามกลุมอายุ 

16 

  19 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความตองการในการสูบบุหรี่หากมีการ 
“เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของซองบุหรี่ 
(ตอบเฉพาะผูที่สูบบุหรี่) จําแนกตามกลุมอายุ 

16 

20 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อที่มีตอ         
“การสูบบุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพ  จําแนกตามกลุมอายุ 

17 

21 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีการรณรงคใหมีการ  
“ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในปจจุบัน จําแนกตามกลุมอายุ 

17 

  
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเร่ืองการแกปญหาบุหร่ีจําแนกตาม
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 
17 

22 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุการเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่” 
จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

17 

23 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอการ “เพ่ิมขนาด” 
ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบัน  55 % ของซองบุหรี่เปน 85 %   
จําแนกตามพฤติกรรมการ  สูบบุหรี่ 

18 

24 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อที่มีตอ  
“การสูบบุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพ  จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

18 

25 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีการรณรงคใหมีการ  
“ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในปจจุบัน จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี ่

18 

  
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเร่ืองการแกปญหาบุหร่ีจําแนกตามการมี
บุตรหลานอาศัยอยูในบาน 

 
19 

26 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุการ “สูบบุหรี่ในบาน” ของผูที่สูบบุหรี่ในปจจุบัน 
จําแนกตามการมีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป) อาศัยอยูในบาน 
 

19 
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บทที่ 1 
บทนํา 
 

 
ที่มาของโครงการ 

การมีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ เปนมาตรการหนึ่งที่สําคัญสําหรับการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ โดย
วัตถุประสงคหลักของการมีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ก็เพ่ือเปนการใหขอมูลถึงอันตรายของการสูบบุหรี่แกประชาชน
โดยตรงอยางสม่ําเสมอ การใชรูปภาพประกอบขอความคําเตือนจึงเปนรูปแบบของฉลากคําเตือนที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะกับคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมคนที่มีระดับการศึกษาไมสูง 

 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 8 อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 กําหนดรายละเอียดของฉลาก
คําเตือนใหม ดังนี้ 

- เปนรูปภาพ 4 สี ประกอบขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ 6 แบบ คละกันไป 
- ขนาดของฉลากคําเตือนตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวารอยละ 50 ของพ้ืนที่ซอง 
- ใหอยูบริเวณดานบนของซองบุหรี่ทั้งดานหนาและดานหลัง 

 
คําเตือนแบบรูปภาพมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 มีนาคม 2548 ประเทศไทยเปนประเทศที่ 4 ของโลกที่จะมี

ฉลากคําเตือนเปนรูปภาพ หลังจากที่เราใชฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่แบบขอความมาตั้งแตป พ.ศ. 2517  
 
ปจจุบันมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความ
ตองการที่จะศึกษากลุมประชาชนที่มีตอการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากรอยละ 55 เปนรอยละ 85 ของพ้ืนที่
ซองบุหรี่ วามีความเหมาะสมที่จะตีพิมพบนซองบุหรี่ โดยมุงหวังผลในการกระตุนยับย้ังความตองการบริโภคของ     
ผูสูบบุหรี่ไดมากขึ้น 

 
จึงไดมอบหมายใหศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน (ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดําเนินโครงการสํารวจวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอการขยายภาพคําเตือนบนซอง
บุหรี่: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-60 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังนี้ขี้น ซึ่งบัดนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดดําเนินการ 
เสรจ็เรียบรอยแลว ดังผลการศึกษาที่จะไดนําเสนอในรายละเอียดตอไป  
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการพบเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ 
2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นตอมาตรการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากรอยละ 55 เปนรอยละ 85 ของ

พ้ืนที่ซองบุหรี่ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.   ขอบเขตดานเนื้อหา มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
1.2 การพบเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่” 
1.3 ความคิดเห็นตอมาตรการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากรอยละ 55 เปนรอยละ 85 ของพ้ืนที่ซองบุหรี่ 
1.4 ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2.  ขอบเขตดานประชากร คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปและพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  ขอบเขตดานพื้นท่ี คือ กรุงเทพมหานคร  

4.  ขอบเขตดานการปฏิบัติงาน โครงการนี้คณะผูวิจัยของศูนยวิจัยความสุขชุมชน รับผิดชอบในขั้นตอน
ตางๆ ของการดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้ 

4.1 การออกแบบเครื่องมือวัดเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
4.2 การกําหนดระเบียบวิธีในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย การสุมตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง 

ตลอดจนแนวทางในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมาย 
4.4 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
4.5 การจัดทํารายงานผลสํารวจ 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจภาคสนามโดยการวิจัยเชิงสํารวจ       
(Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนด
ขนาดตัวอยาง การคัดเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประมวลผล เพ่ือใหไดขอมูลที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนประโยชนสูงสุดตอมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) 
 

กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) 
กลุมประชากรเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ป และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิชนิดสุมสองขั้น (Stratified Two-Stage 
Sampling) โดยทําการแบงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเปน ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก เขตปกครอง เปนหนวย
ตัวอยางขั้นที่หนึ่ง และประชาชนที่มีอายุ 15-60 ป เปนหนวยตัวอยางขั้นสุดทาย 
 
ขนาดตัวอยาง (Sample Size) 

ขนาดตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จากประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  
รวมจํานวนทั้งส้ิน 1,280 ตัวอยาง ประกอบดวยผูที่สูบบุหรี่ 226 ราย และผูที่ไมสูบบุหรี่ 1,054 ราย 
 
รูปแบบการดําเนินงานวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เปนการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรของศูนย วิจัยความสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับคณะทํางานของมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) 
 
ระยะเวลาการดําเนินการสํารวจ 

ระยะเวลาในการดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2556    
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บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 
 

 
การนําเสนอผลการดําเนินโครงการ “ความคิดเห็นของประชาชนตอการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่: 

กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-60 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีจํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งส้ิน 1,280 ตัวอยาง 
ประกอบดวยผูที่สูบบุหรี่ 226 ราย และผูที่ไมสูบบุหรี่ 1,054 ราย ซึ่งผลการสํารวจในครั้งนี้จะนําเสนอเปน 2 ตอน
ดังตอไปนี้คือ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอการแกปญหาเรื่องบุหรี่ 
           

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอยาง พบวาตัวอยางรอยละ 54.3 เปนหญิง รอยละ 45.7 เปนชาย  

ตัวอยางรอยละ 29.7 อายุ 30-39 ป รอยละ 26.3 อายุ 40-49 ป รอยละ 19.3 อายุ 50-60 ป รอยละ 17.6  อายุ  20-29 
ป และรอยละ 7.1 อายุไมเกิน 19 ป   

เมื่อสอบถามสถานภาพการสมรสพบวา รอยละ 62.8  มีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 31.4 เปนโสด รอยละ 
5.6 เปนหมาย/หยา/แยกกันอยู และรอยละ 0.2 ไมระบุสถานภาพการสมรส   

ดานระดับการศึกษาที่สําเร็จมาชั้นสูงสุด พบวา ตัวอยางรอยละ 25.9 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนตน รอยละ 24.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา รอยละ 21.2 จบการศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี รอยละ 19.1 ไมไดเรียน-ประถมศึกษา รอยละ 8.9 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 0.7 จบ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และมีตัวอยางเพียงรอยละ 0.1 เทานั้นที่ไมระบุการศึกษา  
  เมื่อพิจารณาอาชีพของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 39.9 ระบุ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว    
รอยละ 20.0 ระบุเปนลูกจาง/พนักงานบริษัท รอยละ 16.6 ระบุรับจางทั่วไป/ใชแรงงาน รอยละ10.4 ระบุเปนนักเรียน/
นักศึกษา รอยละ 7.0 ระบุเปนแมบาน/พอบาน/เกษียณ รอยละ 4.5 ระบุอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 1.2 ระบุ
วางงาน และรอยละ 0.4 ไมระบุอาชีพที่ทํา   

สําหรับรายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือนของตัวอยาง พบวา ตัวอยางรอยละ 28.4 ระบุมีรายได 5,001-10,000 
บาท รอยละ 22.4 มีรายได 10,001-15,000 บาท รอยละ 17.5 ระบุมีรายได 15,001-20,000 บาท รอยละ 7.8 ระบุมี
รายไดไมเกิน 5,000 บาท รอยละ 5.2 มีรายได 25,001-30,000 บาท รอยละ 4.0 มีรายไดมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 
และรอยละ 3.1 มีรายได 20,001-25,000 บาท สวนตัวอยางรอยละ 11.6 ไมระบุ/ไมตอบเรื่องรายได   

เมื่อสอบถามตัวอยางเกี่ยวกับการมีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป) ที่พักอาศัยอยูดวย พบวา ตัวอยางเกินกวา
ครึ่งหรือรอยละ 53.8 ระบุ ไมมี รอยละ 46.2 ระบุ มีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป) ที่พักอาศัยอยูดวย โดยรอยละ 58.8 
ระบุมีจํานวน 1 คน รอยละ 29.4 มีจํานวน 2 คน และรอยละ 9.3 ระบุมีจํานวน 3 คนตามลําดับ  
 

(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 1-7) 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ  

ลําดับท่ี เพศ จํานวน รอยละ 

1 ชาย 585 45.7 
2 หญิง 695 54.3 
 รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 

 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ  

ลําดับท่ี ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

1 อายุไมเกิน 19 ป 91 7.1 
2 อายุ 20-29 ป 225 17.6 
3 อายุ 30-39 ป 381 29.7 
4 อายุ 40-49 ป 336 26.3 
5 อายุ 50-60 ป 247 19.3 
 รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 

 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ลําดับท่ี สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 

1 โสด 402 31.4 
2 สมรส 803 62.8 
3 หมาย/หยา/แยกกันอยู 72 5.6 
4 ไมระบุ 3 0.2 
 รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 
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 ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ  

 

 
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพประจําท่ีทําเปนหลัก  

ลําดับท่ี อาชีพประจําท่ีทําเปนหลัก จํานวน รอยละ 

1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  57 4.5 
2 ลูกจาง/พนักงานบริษัท 257 20.0 
3 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 512 39.9 
4 นักเรียน/นักศึกษา 133 10.4 
5 รับจางทั่วไป/ใชแรงงาน 212 16.6 
6 แมบาน/พอบาน/เกษียณ 89 7.0 
7 วางงาน   15 1.2 
8 ไมระบุอาชีพ 5 0.4 
 รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ระดับการศึกษาที่สําเร็จ จํานวน รอยละ 

1 ไมไดเรียน-ประถมศึกษา 245 19.1 
2 มัธยมศึกษาตอนตน 331 25.9 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเทา 309 24.1 
4 อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา      114 8.9 
5 ปริญญาตรี 271 21.2 
6 สูงกวาปริญญาตรี 9 0.7 
7 ไมระบุการศึกษา 1 0.1 
 รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน  

ลําดับท่ี รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

1 รายไดไมเกิน 5,000 บาท 100 7.8 
2 5,001-10,000 บาท 364 28.4 
3 10,001-15,000 บาท 287 22.4 
4 15,001-20,000 บาท 224 17.5 
5 20,001-25,000 บาท 40 3.1 
6 25,001-30,000 บาท 66 5.2 
7 รายไดมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 51 4.0 
8 ไมระบุ/ไมตอบ 148 11.6 
 รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามการมีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป)        
พักอาศัยอยูดวย  

ลําดับท่ี การมีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป) พักอาศัยอยูดวย จํานวน รอยละ 

1 มี โดยมีจํานวน ............. คน 586 46.2 
 • 1 คน รอยละ 58.8  (342)   

 • 2  คน รอยละ 29.4  (171)   

 • 3 คน รอยละ 9.3   (54)   

 • 4 คน รอยละ 1.5   (9)   

 • 5 คนขึ้นไป รอยละ 1.0   (6)   

      
2 ไมมี 682 53.8 
 รวมท้ังสิ้น 1,268 100.0 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอการแกปญหาเรื่องบุหรี่ 
 
จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปจจุบันของกลุมตัวอยาง พบวา  รอยละ 82.3 ระบุ ไมสูบบุหรี่    

รอยละ 17.7 ระบุ สูบบุหรี่ โดยตัวอยางรอยละ 60.5 ระบุ สูบบุหรี่ภายในท่ีอยูอาศัยของบาน รอยละ 39.5 ระบุไมสูบ
บุหรี่ในบาน ซึ่งเมื่อจําแนกตามอายุของการเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก พบวา รอยละ16.9 เริ่มสูบครั้งแรกอายุ 20 ป 
รองลงมารอยละ16.4 เริ่มสูบอายุ 18 ป และรอยละ 16.0 เริ่มสูบอายุ 15 ป โดยเมื่อพิจารณาแลวอายุเฉล่ียที่เริ่มสูบ
บุหรี่ครั้งแรก คือ อายุ 17 ป 11 เดือน ทั้งนี้ตัวอยางรอยละ 30.3 ไดระบุจํานวนบุหรี่ที่สูบคือ 20 มวนตอวัน รอยละ 
23.1 ระบุจํานวน 10 มวนตอวัน และรอยละ15.4 ระบุจํานวน 1-4 มวนตอวัน (จํานวนบุหรี่ที่สูบโดยเฉลี่ยคือ 13 มวน
ตอวัน)   

 
(รายละเอียดพิจารณาในตารางที่ 8-10) 

  
ตารางที่  8 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน    

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

 สูบ   โดย....... 226 17.7 

•  สูบบุหรี่ภายในที่อยูอาศัยของบาน รอยละ 60.5  (118)   

•  ไมสูบบุหรี่ในบาน รอยละ 39.5  (77)   

 ไมสูบ 1,054 82.3 
รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 

 
  
ตารางที่  9   แสดงคารอยละและจํานวนของตัวอยาง จําแนกตามอายุของการเริ่มสูบบุหร่ีคร้ังแรก 
                   (เฉพาะผูท่ีปจจุบันสูบบุหร่ี)  

อายุของการเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก จํานวน รอยละ 

อายุตํ่ากวา 15 ป 24 10.7 
อายุ 15 ป 36 16.0 
อายุ 16 ป 30 13.3 
อายุ 17 ป 15 6.7 
อายุ 18 ป 37 16.4 
อายุ 19 ป 18 8.0 
อายุ 20 ป 38 16.9 
อายุมากกวา 20 ป 27 12.0 

รวมท้ังสิ้น 225 100.0 

อายุเฉลี่ยท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก (Mean) 17 ป  11 เดือน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3 ป  8 เดือน 
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ตารางที่  10 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามจํานวนบุหร่ีท่ีสูบโดยเฉลี่ยตอวัน  
(เฉพาะผูท่ีปจจุบันสูบบุหร่ี) 

จํานวนบุหร่ีท่ีสูบโดยเฉลี่ยตอวัน จํานวน รอยละ 

1-4 มวนตอวัน 34 15.4 
5 มวนตอวัน 27 12.2 
6-9 มวนตอวัน 20 9.0 
10 มวนตอวัน 51 23.1 
11-19 มวนตอวัน 10 4.5 
20 มวนตอวัน 67 30.3 
มากกวา 20 มวนตอวัน 12 5.5 

รวมท้ังสิ้น 221 100.0 

จํานวนบุหร่ี ท่ีสูบโดยเฉลี่ยตอวันเฉลี่ย (Mean) 13 มวนตอวัน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 10 มวนตอวัน 

 
 เมื่อสอบถามตัวอยางทั้งหมดเกี่ยวกับการเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่”  พบวา รอยละ 90.7 ระบุ  
เคยเห็นมากอน รอยละ 9.3 ระบุยังไมเคยเห็น/ไมเคยดู/ไมไดสังเกต (รายละเอียดพิจารณาในตารางที่ 11) 
 
ตารางที่  11 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุการเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี” 

การเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี” จํานวน รอยละ 

เคยเห็นมากอน    1,154 90.7 
ยังไมเคยเห็น/ไมเคยดู/ไมไดสังเกต 119 9.3 

รวมท้ังสิ้น 1,273 100.0 

 
 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอยางที่มีตอการ “เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบัน 
55 % ของซองบุหรี่เปน 85 % พบวา มีตัวอยางรอยละ 41.9 ระบุไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น รอยละ 39.5 ระบุ เห็น
ดวย โดยระบุเหตุผลที่เห็นดวย คือ รอยละ 31.8 ทําใหคนสูบกลัวมากขึ้น รองลงมาคือรอยละ 22.8 ทําใหไมอยากสูบ 
และรอยละ 21.4 ทําใหคนสูบบุหรี่เห็นคําเตือนชัดเจนขึ้น เปนตน ทั้งนี้มีตัวอยางรอยละ 18.6 ที่ระบุไมเห็นดวย     
โดยระบุเหตุผลที่ไมเห็นดวยคือ รอยละ 71.7 เชื่อวาไมมีผล เนื่องจากคนสูบไมไดดูรูปภาพ / คนที่ติดก็ติดเหมือนเดิม / 
การสูบอยูที่ตัวบุคคล เปนตน รองลงมาคือ รอยละ 13.9 ขนาดปจจุบันดีแลว และรอยละ 12.4 คือ แคนี้ก็นากลัวแลว 
(รายละเอียดพิจารณาในตารางที่ 12) 
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ตารางที่  12 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นท่ีมีตอการ  “เพิ่มขนาด”              
ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีจากท่ีเปนอยูปจจุบัน  55 % ของซองบุหร่ีเปน 85 %   

การเห็นดวยตอการ “เพิ่มขนาด”ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี จํานวน รอยละ 

เห็นดวย  โดยระบุเหตุผล ........................... 506 39.5 

•  ทําใหคนสูบกลัวมากขึ้น  รอยละ 31.8  (138)   

•  ทําใหไมอยากสูบ รอยละ 22.8  (99)   

•  ทําใหคนสูบบุหรี่เห็นคําเตือนชัดเจนขึ้น รอยละ 21.4  (93)   

•  เปนการเตือนสติผูสูบ  รอยละ 13.4  (58)   

•  อ่ืน ๆ อาทิ ทําใหคนสูบเห็นโทษของบุหรี่มากขึ้น  รอยละ 10.6  (46)   

ไมเห็นดวย โดยระบุเหตุผล ........................... 238 18.6 

•  เชื่อวาไมมีผล เนื่องจาก คนสูบไมไดดูรูปภาพ / 
คนที่ติดก็ติดเหมือนเดิม / การสูบอยูที่ตัวบุคคล  
เปนตน 

รอยละ 71.7  (144) 
  

•  ขนาดปจจุบันดีแลว รอยละ 13.9  (28)   

•  แคนี้ก็นากลัวแลว  รอยละ 12.4  (25)   

•  จัดทําโครงการอื่นดีกวา เชน จัดอบรม  รอยละ 1.0  (2)   

•  อ่ืน ๆ อาทิ ภาพใหญคนคิดวาไมเปนความจริง รอยละ 1.0  (2)   

ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น  536 41.9 
รวมท้ังสิ้น 1,280 100.0 

  
 และเมื่อสอบถามตัวอยางที่สูบบุหรี่เกี่ยวกับความตองการในการสูบบุหรี่หากมีการ “เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือน
บนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของซองบุหรี่  ผลการสํารวจพบวา ตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ  67.1 
ระบุ ความตองการในการสูบบุหรี่ยังคงมีเทาเดิม รอยละ 31.1 ทําใหตองการสูบลดลง และรอยละ 1.8 ทําใหตองการ
สูบเพ่ิมขึ้น (รายละเอียดพิจารณาในตารางที่ 13) 
 
ตารางที่  13 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความตองการในการสูบบุหร่ีหากมีการ “เพิ่ม

ขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีจากที่เปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของซองบุหร่ี (ตอบเฉพาะ
ผูท่ีสูบบุหร่ี) 

ความตองการในการสูบบุหร่ีหากมีการ “เพิ่มขนาด”  ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ทําใหตองการสูบลดลง    69 31.1 
เทาเดิม  149 67.1 
ทําใหตองการสูบเพ่ิมขึ้น  4 1.8 

รวมท้ังสิ้น 222 100.0 
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 ทั้งนี้ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 94.7 เชื่อวา “การสูบบุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพมาก-มากที่สุด รอยละ 
4.9 ปานกลาง และรอยละ 0.4 เชื่อวา “การสูบบุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพนอย (รายละเอียดพิจารณาในตารางที่ 
14) 

 
ตารางที่  14 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อท่ีมีตอ           

“การสูบบุหร่ี” เปนผลเสียตอสุขภาพ   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อท่ีมีตอ “การสูบบุหร่ี” เปนผลเสียตอสุขภาพ จํานวน รอยละ 

เปนผลเสียมากที่สุด           889 69.5 
มาก 322 25.2 
ปานกลาง 62 4.9 
นอย  5 0.4 
นอยที่สุด/ไมมีผลเสีย      - - 

รวมท้ังสิ้น 1,278 100.0 

  
 เมื่อสอบถามตัวอยางถึงความคิดเห็นที่มีตอการรณรงคใหมีการ “ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในปจจุบัน พบวา 
ตัวอยางรอยละ 56.5 เห็นวา การรณรงคใหมีการ “ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในปจจุบันยังไมพียงพอ (นอยเกินไป) รอยละ 
30.1 เห็นวา เพียงพอแลว และรอยละ 13.4 ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น (รายละเอียดพิจารณาในตารางที่ 15) 

 
ตารางที่  15 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นท่ีมีการรณรงคใหมีการ        

“ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี” ในปจจุบัน 

ความคิดเห็นท่ีมีการรณรงคใหมีการ “ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี” ในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

เพียงพอแลว  385 30.1 
ยังไมเพียงพอ (นอยเกินไป)   722 56.5 
ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น  171 13.4 

รวมท้ังสิ้น 1,278 100.0 

   
 ทั้งนี้ตัวอยางไดใหขอเสนอแนะที่จะทําใหประชาชน “ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” โดยรอยละ 32.7 ระบุ เลิกผลิต
บุหรี่ / เลิกการขายบุหรี่ / ทําลายโรงงานผลิต รอยละ 31.7 ระบุ ควรทําการรณรงค ประชาสัมพันธใหเห็นโทษของการ
สูบบุหรี่ใหมากกวานี้ รอยละ 8.5 ระบุ จัดทํากิจกรรมใหแกประชาชนในยามวาง สงเสริมการเลนกีฬา และการออก
กําลังกาย เปนตน (รายละเอียดพิจารณาในตารางที่ 16) 
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ตารางที่  16 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุขอเสนอแนะในการทําใหประชาชน        
“ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี”  

ขอเสนอแนะในการทําใหประชาชน “ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี” จํานวน รอยละ 

เลิกผลิตบุหรี่ / เลิกการขายบุหรี่ / ทําลายโรงงานผลิต 213 32.7 
ควรทําการรณรงค ประชาสัมพันธใหเห็นโทษของการสูบบุหรี่ใหมากกวานี้  207 31.7 
จัดทํากิจกรรมใหแกประชาชนในยามวาง สงเสริมการเลนกีฬา และการออกกําลังกาย  55 8.5 
ขึ้นราคาบุหรี่ / ขึ้นภาษีบุหรี่ / จัดเก็บภาษีกับผูประกอบการในการขายและผลิตในไทย
รวมถึงการนําเขาใหมากกวานี้ 

40 6.2 

จัดทําโครงการเลิกบุหรี่ อาทิ แนะนําวิธีการเลิกสูบบุหรี่ / อบรมวิธีการและสรางแรงจูงใจ
ในการเลิกบุหรี่ / เลิกปริมาณบุหรี่เปนวันละ 1 มวน / จัดอบรมเรื่องของบุหรี่ เปนตน 

36 5.5 

หนวยงาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรเอาจริงเอาจัง อาทิ ใชมาตรการทางกฏหมาย
ลงโทษกับผูที่ทําผิดกฏอยางจริงจัง / หามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป โดย
เด็ดขาด / ควรมีการรณรงคการใชกฎหมาย เปนตน 

31 4.8 

สรางจิตใตสํานึกใหเขมแข็ง  18 2.8 
อบรมลูกหลานใหรับรูรับทราบเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ 14 2.2 
จัดอบรมทางวิชาการ ใหรูถึงพิษภัยของบุหรี่ อาทิ ออกคายที่เกี่ยวกับบุหรี่ /ใหเอกสาร
ความรูขอมูลตางๆในการรณรงค / จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับบุหรี่ตามสถานที่ตางๆ / ติด
ภาพตัวอยางของผูปวยดวยบุหรี่ เปนตน 

13 2.0 

เสริมสรางภูมิคุมกันโดยการทํากิจกรรมกับครอบครัว 6 0.9 
ผูใหญควรเปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชน อาทิ เลิกสูบบุหรี่เปนตัวอยาง ไมสูบบุหรี่ตอหนา
เด็กและเยาวชน 

5 0.8 

อ่ืนๆ อาทิ ใหขายบุหรี่เปนชวงเวลา งดสูบบุหรี่เขาพรรษา หามรานคาแบงบุหรี่ขาย 
ควรลดสารในบุหรี่ใหนอยลง เปนตน 

12 1.9 

รวมท้ังสิ้น 650 100.0 
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บทที่ 4 
บทสรุปผลการสํารวจ 
 

 
จากการดําเนินงานสํารวจโครงการ “ความคิดเห็นของประชาชนตอการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่: 

กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-60 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวนทั้งส้ิน 1,280 ตัวอยาง 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 

Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนดขนาดตัวอยาง การคัดเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหและการประมวลผล โดยมีการกําหนดกรอบเนื้อหาในการสํารวจตามวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ 
ประกอบดวย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการพบเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ 

2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นตอมาตรการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากรอยละ 55 เปนรอยละ 85 ของ

พ้ืนที่ซองบุหรี่ 

ดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 3 - 10 เมษายน 2556 ผลการสํารวจสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
บทสรุปผลการสํารวจ 
 

1. การพบเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  ผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญรอยละ 

90.7 ระบุ  เคยพบเห็น“ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่” มากอน ในขณะที่มีเพียงรอยละ 9.3 ระบุยังไมเคยเห็น/ไมเคยดู/

ไมไดสังเกต 

2. ความคิดเห็นตอการ “เพิ่มขนาดภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี”  เมื่อสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีตอการ “เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบัน 55 % ของซองบุหรี่เปน 85 % พบวา

ตัวอยางรอยละ 41.9 ระบุไมแนใจ / ไมมีความคิดเห็น ในขณะที่รอยละ 39.5 ระบุ เห็นดวย โดยระบุเหตุผลสําคัญ

เพราะเห็นวาจะทําใหคนสูบกลัวมากขึ้น  รองลงมาคือจะทําใหคนไมอยากสูบ และจะชวยทําใหคนที่สูบบุหรี่มองเห็นคํา

เตือนไดชัดเจนขึ้น เปนตน สวนรอยละ 18.6 ไมเห็นดวย  โดยระบุเหตุผลสําคัญเพราะเชื่อวาไมมีผล เนื่องจากคนสูบ

ไมไดดูรูปภาพ / คนที่ติดก็ติดเหมือนเดิม / การสูบอยูที่ตัวบุคคล รองลงมาคือเห็นวาขนาดปจจุบันดีแลว และภาพ

ขนาดแคนี้ก็นากลัวพอแลว เปนตน 

3. การเพิ่มขนาดภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี จะมีผลตอความตองการสูบบุหร่ีของผูท่ีสูบบุหร่ี

เพียงใด  เมื่อสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เกี่ยวกับความตองการในการสูบบุหรี่หากมีการ “เพ่ิมขนาด” ภาพ

คําเตือนบนซองบุหรี่จากที่เปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของซองบุหรี่  ผลสํารวจที่ไดพบวา ตัวอยางผูสูบบุหรี่เกินกวา

ครึ่งหรือรอยละ  67.1 ระบุวาจะมีผลตอความตองการในการสูบบุหรี่  “เทาเดิม”  ในขณะที่รอยละ 31.1 ตอบวาทําให

ตองการสูบลดลง และรอยละ 1.8 ระบุวาจะทําใหความตองการสูบเพ่ิมขึ้น 

4. ความเชื่อวาการสูบบุหร่ี “เปนผลเสียตอสุขภาพ”   ผลการสํารวจกลุมตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 

94.7 เชื่อวา “การสูบบุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพมาก-มากที่สุด รอยละ 4.9 ปานกลาง และรอยละ 0.4 เชื่อวา “การสูบ

บุหรี่” เปนผลเสียตอสุขภาพนอย  
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5. ความคิดเห็นตอการรณรงค “ลด-ละ-เลิกบุหร่ี”  เมื่อสอบถามความคิดเห็นกลุมตัวอยางพบวารอยละ 

56.5 เห็นวา การรณรงคใหมีการ “ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในปจจุบันยังไมพียงพอ (นอยเกินไป) รอยละ 30.1 เห็นวา 

เพียงพอแลว และรอยละ 13.4 ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น  

6. ขอเสนอแนะในการทําใหประชาชน “ลด-ละ-เลิกการสูบบุหร่ี” ทั้งนี้กลุมตัวอยางประชาชนมี

ขอเสนอแนะวาใหเลิกผลิตบุหรี่ / เลิกการขายบุหรี่ / ทําลายโรงงานผลิต รอยละ 32.7 ระบุ รองลงมาคือควรทําการ

รณรงค ประชาสัมพันธใหเห็นโทษของการสูบบุหรี่ใหมากกวานี้รอยละ 31.7 ระบุ   ถัดมาคือจัดทํากิจกรรมเพื่อทําให

ประชาชนใชเวลาในยามวางใหเปนประโยชน เชน  สงเสริมการเลนกีฬา และการออกกําลังกายรอยละ 8.5  ขึ้นราคา/

ขึ้นภาษีของผูผลิต/ผูนําเขารอยละ 6.2 และทําโครงการเลิกบุหรี่ เชน แนะนําวิธีเลิกบุหรี่ อบรมและสรางแรงจูงใจ รอย

ละ 5.5 และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองเอาจริงเอาจังรอยละ 4.8  เปนตน   
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ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบความคิดเหน็เรื่องการแกปญหาบุหรี่จําแนกตามกลุมอายุ 
 
ตารางที่  17  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุการเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี” จําแนก

ตามกลุมอายุ 

การเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี” อายุ 15-24 ป อายุ 25-60 ป ภาพรวม 

เคยเห็นมากอน    171 90.5 983 90.7 1,154 90.7 
ยังไมเคยเห็น/ไมเคยดู/ไมไดสังเกต 18 9.5 101 9.3 119 9.3 

รวมท้ังสิ้น 189 100.0 1,084 100.0 1,273 100.0 

  
 
 
ตารางที่  18    แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นท่ีมีตอการ “เพิ่มขนาด” ภาพคํา 
                       เตือนบนซองบุหร่ีจากท่ีเปนอยูปจจุบัน  55 % ของซองบุหร่ีเปน 85 %  จําแนกตามกลุมอายุ 

การเห็นดวยตอการ “เพิ่มขนาด”ภาพคําเตือน 
บนซองบุหร่ี 

อายุ 15-24 ป อายุ 25 – 60 ป ภาพรวม 

เห็นดวย 79 41.8 427 39.1 506 39.5 
ไมเห็นดวย 23 12.2 215 19.7 238 18.6 
ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 87 46.0 449 41.2 536 41.9 

รวมท้ังสิ้น 189 100.0 1,091 100.0 1,280 100.0 

 
 
 
ตารางที่  19 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความตองการในการสูบบุหร่ีหากมีการ          

“เพิ่มขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีจากท่ีเปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของซองบุหร่ี            
(ตอบเฉพาะผูท่ีสูบบุหร่ี) จําแนกตามกลุมอายุ 

ความตองการในการสูบบุหร่ีหากมีการ  
“เพิ่มขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี 

อายุ 15-24 ป อายุ 25 – 60 ป ภาพรวม 

ทําใหตองการสูบลดลง    6 25.0 63 31.8 69 31.1 
เทาเดิม  18 75.0 131 66.2 149 67.1 
ทําใหตองการสูบเพ่ิมขึ้น  - - 4 2.0 4 1.8 

รวมท้ังสิ้น 24 100.0 198 100.0 222 100.0 
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ตารางที่  20 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อท่ีมีตอ           
“การสูบบุหร่ี” เปนผลเสียตอสุขภาพ  จําแนกตามกลุมอายุ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อท่ีมีตอ  
“การสูบบุหร่ี” เปนผลเสียตอสุขภาพ 

อายุ 15-24 ป อายุ 25 – 60 ป ภาพรวม 

เปนผลเสียมากที่สุด           141 74.6 748 68.6 889 69.5 
มาก 37 19.6 285 26.2 322 25.2 
ปานกลาง 11 5.8 51 4.7 62 4.9 
นอย  - - 5 0.5 5 0.4 
นอยที่สุด/ไมมีผลเสีย      - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 189 100.0 1,089 100.0 1,278 100.0 

 
 
ตารางที่  21 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นท่ีมีการรณรงคใหมีการ “ลด-

ละ-เลิก สูบบุหร่ี” ในปจจุบัน จําแนกตามกลุมอายุ 

ความคิดเห็นท่ีมีการรณรงคใหมีการ 
 “ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี” ในปจจุบัน 

อายุ 15-24 ป อายุ 25 – 60 ป ภาพรวม 

มีเพียงพอแลว  54 28.6 331 30.4 385 30.1 
ยังมีไมพียงพอ (นอยเกินไป)   111 58.7 611 56.1 722 56.5 
ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น  24 12.7 147 13.5 171 13.4 

รวมท้ังสิ้น 189 100.0 1,089 100.0 1,278 100.0 

 

 
ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบความคิดเหน็เรื่องการแกปญหาบุหรี่จําแนกตามพฤติกรรม 
การสูบบุหรี ่

 
ตารางที่  22  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุการเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี” จําแนก

ตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

การเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี” กลุมผูสูบบุหร่ี 
กลุม 

ผูไมสูบบุหร่ี 
ภาพรวม 

เคยเห็นมากอน    216 96.4 938 89.4 1,154 90.7 
ยังไมเคยเห็น/ไมเคยดู/ไมไดสังเกต 8 3.6 111 10.6 119 9.3 

รวมท้ังสิ้น 224 100.0 1,049 100.0 1,273 100.0 
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ตารางที่  23  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นท่ีมีตอการ “เพิ่มขนาด” ภาพคํา 
                     เตือนบนซองบุหร่ีจากท่ีเปนอยูปจจุบัน  55 % ของซองบุหร่ีเปน 85 %  จําแนกตามพฤติกรรม

การสูบบุหร่ี 

การเห็นดวยตอการ  
“เพิ่มขนาด”ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี 

กลุมผูสูบบุหร่ี 
กลุม 

ผูไมสูบบุหร่ี 
ภาพรวม 

เห็นดวย 58 25.7 448 42.5 506 39.5 
ไมเห็นดวย 61 27.0 177 16.8 238 18.6 
ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 107 47.3 429 40.7 536 41.9 

รวมท้ังสิ้น 226 100.0 1,054 100.0 1,280 100.0 

 
 
ตารางที่  24 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อท่ีมีตอ           

“การสูบบุหร่ี” เปนผลเสียตอสุขภาพ  จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อท่ีมีตอ  
“การสูบบุหร่ี” เปนผลเสียตอสุขภาพ 

กลุมผูสูบบุหร่ี 
กลุม 

ผูไมสูบบุหร่ี 
ภาพรวม 

เปนผลเสียมากที่สุด           105 46.5 784 74.5 889 69.5 
มาก 83 36.7 239 22.7 322 25.2 
ปานกลาง 33 14.6 29 2.8 62 4.9 
นอย  5 2.2 - - 5 0.4 
นอยที่สุด/ไมมีผลเสีย      - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 226 100.0 1,052 100.0 1,278 100.0 

 
 
ตารางที่  25 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความคิดเห็นท่ีมีการรณรงคใหมีการ “ลด-

ละ-เลิก สูบบุหร่ี” ในปจจุบัน จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ความคิดเห็นท่ีมีการรณรงคใหมีการ 
“ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี”ในปจจุบัน 

กลุมผูสูบบุหร่ี 
กลุม 

ผูไมสูบบุหร่ี 
ภาพรวม 

เพียงพอแลว  64 28.3 321 30.5 385 30.1 
ยังไมพียงพอ (นอยเกินไป)   102 45.2 620 58.9 722 56.5 
ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น  60 26.5 111 10.6 171 13.4 

รวมท้ังสิ้น 226 100.0 1,052 100.0 1,278 100.0 
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ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบความคิดเหน็เรื่องการแกปญหาบุหรี่จําแนกตามการมีบุตรหลาน อาศัยอยู
ในบาน 
  
ตารางที่  26  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุการ “สูบบุหร่ีในบาน” ของผูท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบัน 

จําแนกตามการมีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป) อาศัยอยูในบาน 

การ “สูบบุหร่ีในบาน” 
มีบุตรหลาน
อาศัยอยู 
ในบาน 

ไมมีบุตร
หลานอาศัย
อยูในบาน 

ภาพรวม 

สูบบุหรี่ในบาน 56 60.2 62 60.8 118 60.5 
ไมสูบบุหรี่ในบาน 37 39.8 40 39.2 77 39.5 

รวมท้ังสิ้น 93 100.0 102 100.0 195 100.0 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นตอการขยายภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี 

สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กําลังสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอ “การขยายภาพ
คําเตือนบนซองบุหรี่”  จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตอไปนี้ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถามจะตองมีอายุ 15-60 ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็น  
1. ปจจุบันทานสูบบุหร่ีหรือไม 
    [   ]1. สูบ โดยเร่ิมสูบคร้ังแรกเมื่ออายุ     ป  สูบบุหร่ีเฉล่ียวันละ  มวน (หรือ  ซอง)      
            และปกติทานสูบบุหร่ีในบานหรือไม (ภายในที่อยูอาศัยของบาน)  (   )1. สูบ   (   )2. ไมสูบในบาน       
    [   ]2. ไมสูบ 
2. ทานเคยเห็น “ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี” มากอนหรือไม 
    [   ]1. เคยเห็นมากอน [   ]2. ยังไมเคยเห็น/ไมเคยดู/ไมไดสังเกต 
3. ทานเห็นดวยหรือไมหากมีการ “เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีจากที่เปนอยูปจจุบัน  55 % ของซองบุหร่ีเปน 85 % 
    [   ]1. เห็นดวย เพราะ............................................................................................................................... 
    [   ]2. ไมเห็นดวย เพราะ...........................................................................................................................   
    [   ]3. ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น  
4. (ตอบเฉพาะทานท่ีสูบบุหร่ี) หากมีการ “เพ่ิมขนาด” ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีจากที่เปนอยูปจจุบันเปน 85 % ของ      
    ซองบุหร่ี จะมีผลตอความตองการสูบบุหร่ีของทานอยางไร  
    [   ]1. ทําใหตองการสูบลดลง   [   ]2. เทาเดิม [   ]3. ทําใหตองการสูบเพ่ิมขึ้น 
5. ทานเชื่อวา “การสูบบุหร่ี” เปนผลเสียตอสุขภาพมากพียงใด 
    [   ]1. เปนผลเสียมากที่สุด      [   ]2. มาก     [   ]3. ปานกลาง     [   ]4. นอย [   ]5. นอยท่ีสุด/ไมมีผลเสีย    
6. การรณรงคใหมีการ “ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี” ในปจจุบัน เพียงพอแลวหรือไม 
    [   ]1. เพียงพอแลว        [   ]2. ยังไมพียงพอ (นอยเกินไป)     [   ]3. ไมแนใจ/ไมมีความคิดเห็น 
7. ขอเสนอแนะในการทําใหประชาชน “ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี”  
   ....................................................................................................................................................................   
   ....................................................................................................................................................................   
 

ตอนที่ 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ                  [   ] 1. ชาย       [   ] 2. หญิง           2. อายุ               ป 
3. สถานภาพสมรส   [   ] 1. โสด       [   ] 2. สมรส  [   ] 3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4. ทานมีบุตรหลาน (อายุไมเกิน 12 ป) อาศัยอยูดวยหรือไม  [   ] 1. มี ........ คน   [   ] 2. ไมมี   
5. การศึกษาที่สําเร็จมาสูงสุด  
    [   ] 1. ไมไดเรียน – ประถมศึกษา        [   ] 2. มัธยมศึกษาตอนตน [   ] 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. หรือเทียบเทา                  
    [   ] 4. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา [   ] 5. ปริญญาตรี              [   ] 6. สูงกวาปริญญาตรี 
6. อาชีพประจําท่ีมีรายไดหลัก 
    [   ] 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  [   ] 2. ลูกจาง/พนักงานบริษัท  [   ] 3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   
    [   ] 4. นักเรียน/นักศึกษา  [   ] 5. รับจางท่ัวไป/ใชแรงงาน  [   ] 6. แมบาน/พอบาน/เกษียณ 
    [   ] 7. เกษตรกรรม   [   ] 8. วางงาน      [   ] 9. อื่นๆ ระบุ………………….. 
7. รายไดสวนบุคคลโดยเฉลี่ยตอเดือน                                  บาท 
8. อาศัยอยูเขต/อําเภอ                                  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   

             
ขอขอบคุณสําหรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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คณะผูดําเนินโครงการของศูนยวิจัยความสุขชุมชน  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
1. ดร. นพดล  กรรณิกา   หัวหนาโครงการวิจัย 
2. นายเทวินทร  อินทรจํานงค    ผูชวยหัวหนาโครงการวิจัย 
3. นางสาวฝนทอง พันธุตวน    นักวิจัย 
4. นางวิลาศ  ฉิมหิรัญ นักวิจัย / นักสถิติ 
5. นางสาวอุบลรัตน  ดานพรประเสริฐ ผูชวยนักวิจัย 
6. นายคําพัน  ราศรี ผูชวยนักวิจัย 
7. นางสาววิชชุดา  คัมภีรเวช ผูชวยนักวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


