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                                                                       จาํนวน 6 หนา้ 

 
 

 

 

มาสเตอรโ์พลล ์(Master Poll)  

ชมรมนกัวิจยัไทยเพ่ือความสุขชุมชน  

เสนอผลวิจยัเชิงสาํรวจ เร่ือง 

สาํรวจความคิดเห็นของประชาชนตอ่รา่งพระราชบญัญตั ิ

ควบคมุผลิตภณัฑย์าสูบ 
 

รศ.ดร.เชษฐ รชัดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจยัไทยเพ่ือความสุขชุมชน (Thai Researchers in  

Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสํารวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เร่ือง สํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบญัญตัิควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ: กรณีศึกษาตวัอย่างประชาชนท่ีมี

อายุ 15-70 ปีในพ้ืนท่ี 12 จงัหวัดทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิจิตร สุโขทัย  

กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง  นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม นครศรีธรรมราช  พทัลุง จาํนวนทั้งส้ิน 2,240 

ตวัอย่าง ดาํเนินโครงการระหว่างวนัท่ี 6-14 กุมภาพนัธ ์2558 ดว้ยเทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบเชิงชั้นภูมิหลายชั้น 

(Stratified Multi-Stage sampling) ในการเขา้ถึงผูต้อบแบบสอบถามและความคลาดเคล่ือนบวกลบรอ้ยละ 7 ซ่ึงเป็น

วิธีการสุ่มท่ีคาํนึงถึงความเป็นไปไดท้างสถิติ และมีความเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีดาํเนินการสาํรวจ 

โดยผลสาํรวจท่ีสาํคญัคน้พบวา่ 
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คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการพิจารณาลักษณะทัว่ไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างรอ้ยละ 49 .3  เป็นชาย รอ้ยละ 50 .7 เป็นหญิง 

ตวัอย่าง รอ้ยละ 15.3 ระบุอายุ 15-20  ปี รอ้ยละ 16.2 อายุระหว่าง 20–29 ปี รอ้ยละ 22.9 อายุระหว่าง 30–39 ปี 

รอ้ยละ 21.2 อายุระหว่าง 40–49 ปี และ รอ้ยละ 24.4 อายุ 50 ปีข้ึนไป ตวัอย่างรอ้ยละ 80.3 สาํเร็จการศึกษาตํา่กว่า

ปริญญาตรี  รอ้ยละ 19.7 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  ตัวอย่างรอ้ยละ  4.4 ระบุมีอาชีพรับราชการ/

รฐัวิสาหกิจ   รอ้ยละ 14.5 ระบุอาชีพลูกจา้ง/พนักงานบริษัท  รอ้ยละ 25.7 ระบุอาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  รอ้ยละ 

19.7 ระบุเป็นนักเรียน/นักศึกษา  รอ้ยละ 27.0 ระบุมีอาชีพเกษตรกร/รับจา้ง/ใชแ้รงงาน รอ้ยละ 6.7 ระบุเป็น

แมบ่า้น/พ่อบา้น/เกษียณอายุ และรอ้ยละ 2.0 ระบุวา่งงาน/ไมไ่ดป้ระกอบอาชีพ 

เม่ือพิจารณรายไดส้่วนตวัต่อเดือนของตัวอย่างพบว่า รอ้ยละ 23.0 ระบุมีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน  

รอ้ยละ 38.5 ระบุมีรายได ้5,001-10,000 บาทต่อเดือน  รอ้ยละ 16.0 ระบุมีรายได ้10,001-15,000 บาทต่อเดือน 

รอ้ยละ 14.0 ระบุมีรายได ้15,001-20,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีรอ้ยละ 8.5 ระบุมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท

ต่อเดือน 

ทั้งน้ีตัวอย่างรอ้ยละ 37.8 ระบุสถานภาพสมรสเป็น โสด   รอ้ยละ 50.6 ระบุสมรส และรอ้ยละ 11.6 ระบุ

หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่ทั้งน้ีตวัอยา่งรอ้ยละ 34.7 ระบุมีเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีอาศยัอยูด่ว้ย  ในขณะท่ีรอ้ยละ 65.3 

ระบุไมมี่ 

  

โปรดพิจารณารายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุการสูบบุหรี่ในปัจจุบนั 

ลาํดบัท่ี การสูบบุหรี่ในปัจจุบนั ค่ารอ้ยละ 

1 สูบ 

     อายุตํา่สุดท่ีเร่ิมสูบครั้งแรก    8 ปี 

     อายุสูงสุดท่ีเร่ิมสูบครั้งแรก  30 ปี 

     อายุเฉล่ียท่ีเร่ิมสูบครั้งแรก   19.38 ปี 

     จาํนวนมวนบุหร่ีท่ีสูบเฉล่ียต่อวนั  13.05 มวน (ตํา่สุด 1 มวน สูงสุด 2 ซอง) 

     การสูบบุหร่ีในบา้น (ค่ารอ้ยละเฉพาะผูท่ี้สูบบุหร่ี) 

                    สูบหร่ีในบา้น  รอ้ยละ 30.5 

                    ไม่สูบในบา้น     รอ้ยละ 69.5 

                          รวมทั้งส้ิน                 100.0  

24.6 

2 ไม่สูบ 75.4 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุการรบัทราบกรณีขณะน้ีเยาวชนไทยติดบุหรี่แลว้กว่า 1.67 ลา้นคน  

ซ่ึงเด็กไทยกว่ารอ้ยละ 80 ท่ีซ้ือบุหรี่แบบแบ่งซองขาย 

ลาํดบัท่ี 
การรบัทราบกรณีขณะน้ีเยาวชนไทยติดบุหรี่แลว้กว่า 1.67 ลา้นคน 

ซ่ึงเด็กไทยกว่ารอ้ยละ 80 ท่ีซ้ือบุหรี่แบบแบ่งซองขาย 

ค่ารอ้ยละ 

1 ทราบ 45.2 

2 ไม่ทราบ 36.3 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 18.5 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ตารางท่ี 3 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุการรบัทราบกรณีขณะน้ีประเทศลาว เมียนมาร ์มาเลเซีย สิงคโปร ์และบรูไน 

มีกฎหมายหา้มแบ่งซองขายบุหรี่เป็นมวนแลว้ 

ลาํดบัท่ี 
การรบัทราบกรณีขณะน้ีประเทศลาว เมียนมาร ์มาเลเซีย สิงคโปร ์และบรูไน 

มีกฎหมายหา้มแบ่งซองขายบุหรี่เป็นมวนแลว้ 

ค่ารอ้ยละ 

1 ทราบ 23.4 

2 ไม่ทราบ 59.2 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 17.4 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ตารางท่ี 4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุความคิดเห็นตอ่พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ท่ีกาํหนด 

 หา้มแบ่งซองขาบบุหรี่เป็นมวน เพ่ือลดการเขา้ถึงการซ้ือบุหรี่โดยเด็กและเยาวชน 

ลาํดบัท่ี 
ความคิดเห็นตอ่พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ท่ีกาํหนด 

หา้มแบ่งซองขาบบุหรี่เป็นมวน เพ่ือลดการเขา้ถึงการซ้ือบุหรี่โดยเด็กและเยาวชน 

ค่ารอ้ยละ 

1 เห็นดว้ย 64.0 

2 ไม่เห็นดว้ย 18.3 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 17.7 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุความคิดเห็นกรณีหากพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ 

จะกาํหนดหา้มการโฆษณาบุหรี่ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต/ส่ือออนไลน ์เพ่ือลดการเขา้ถึงการซ้ือบุหรีโ่ดยเด็กและ

เยาวชน 

ลาํดบัท่ี 

ความคิดเห็นกรณีหากพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ 

จะกาํหนดหา้มการโฆษณาบุหรี่ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต/ส่ือออนไลน ์

 เพ่ือลดการเขา้ถึงการซ้ือบุหรี่โดยเด็กและเยาวชน 

ค่ารอ้ยละ 

1 เห็นดว้ย 71.2 

2 ไม่เห็นดว้ย 11.6 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 17.2 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุความคิดเห็นตอ่พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ท่ีกาํหนด 

 หา้มขายบุหรี่ใหก้บัเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี (จากเดิม 18 ปี) เพ่ือลดการติดบุหรี่ของเด็กไทย 

ลาํดบัท่ี 

ความคิดเห็นตอ่พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ท่ีกาํหนด 

หา้มขายบุหรี่ใหก้บัเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี (จากเดิม 18 ปี) เพ่ือลดการติดบุหรี่ 

ของเด็กไทย 

ค่ารอ้ยละ 

1 เห็นดว้ย 61.2 

2 ไม่เห็นดว้ย 20.5 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 18.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ตารางท่ี 7 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุความคิดเห็นกรณีหากพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่จะ

กาํหนดใหอ้าํนาจรฐัมนตรอีอกกฎหมายหา้มขายบุหรี่บริเวณใกลโ้รงเรียนเพ่ือลดการเขา้ถึงการซ้ือบบบุหหหรรรี่

โดยเด็กนักเรียน 

ลาํดบัท่ี 

ความคิดเห็นตอ่พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ท่ีกาํหนด 

กาํหนดใหอ้าํนาจรฐัมนตรีออกกฎหมายหา้มขายบุหรี่บริเวณใกลโ้รงเรียน 

เพ่ือลดการเขา้ถึงการซ้ือบุหรี่โดยเด็กนักเรียน 

ค่ารอ้ยละ 

1 เห็นดว้ย 72.0 

2 ไม่เห็นดว้ย 11.9 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 16.1 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 
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ตารางท่ี 8 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุการรบัทราบกรณีบริษัทบุหรี่ตา่งชาติมีกาํไรจากการคา้ขายบุหรี่ในประเทศไทย  

3 พนัลา้นบาทตอ่ปี 

ลาํดบัท่ี 
การรบัทราบกรณีบริษัทบุหรี่ต่างชาติมีกาํไรจากการคา้ขายบุหรี่ในประเทศไทย 

3 พนัลา้นบาทตอ่ปี 

ค่ารอ้ยละ 

1 ทราบ 20.7 

2 ไม่ทราบ 56.0 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 23.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ตารางท่ี 9 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุการรบัทราบกรณีบริษัทบุหรี่ตา่งชาติอยู่เบ้ืองหลงัการออกมาคดัคา้น 

พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบของกลุ่มผูค้า้ปลีกและผูป้ลกูยาสูบ 

ลาํดบัท่ี 
การรบัทราบกรณีบริษัทบุหรี่ต่างชาติอยูเ่บ้ืองหลงัการออกมาคดัคา้น

พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบของกลุ่มผูค้า้ปลีกและผูป้ลกูยาสูบ 

ค่ารอ้ยละ 

1 ทราบ 31.7 

2 ไม่ทราบ 61.6 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 6.7 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ตารางท่ี 10 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุเหตุผลท่ีคิดว่าทาํใหบ้ริษัทบุหรี่ตา่งชาติพยายามคัดคา้น 

พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ (ค่ารอ้ยละเฉพาะผูท่ี้ระบุทราบข่าวการออกมาคดัคา้น) 

ลาํดบัท่ี 
เหตุผลท่ีคิดว่าทาํใหบ้ริษัทบุหรี่ตา่งชาติ 

พยายามคดัคา้นพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ 

ค่ารอ้ยละ 

1 ไม่ตอ้งการใหก้าํไรลดลง 33.8 

2 กลวัประเทศอ่ืนจะออกกฏหมายตามประเทศไทย 23.5 

3 รกัษาผลประโยชน์ใหพ้่อคา้ปลีก 18.0 

4 รกัษาผลประโยชน์ใหก้ลุ่มผูป้ลูกยาสูบ 21.1 

5 อ่ืน  ๆ 3.6 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

 

 

 

MASTER  POLL: ชมรมนักวิจยัไทยเพ่ือความสุขชุมชน หนา้ 5 
 



ความสุขชุมชน  ความสุขประเทศไทย MASTER  POLL & POLICY 
 
 

ตารางท่ี 11 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งท่ีระบุความคิดเห็นกรณีการมีรา่งพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่

ท่ีเพ่ิมมาตรการ การป้องกนัสุขภาพของประชาชนไทย โดยเฉฑาะเยาวชน จากพิษภยัของยาสูบ 

ลาํดบัท่ี 

ความคิดเห็นกรณีการมีรา่งพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ 

ท่ีเพ่ิมมาตรการ การป้องกนัสุขภาพของประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชน  

จากพิษภยัของยาสูบ 

ค่ารอ้ยละ 

1 เห็นดว้ย 42.8 

2 ไม่เห็นดว้ย 7.7 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 49.5 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ตารางท่ี 12 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งรา้นคา้ปลีก/โชวห่์วยท่ีจาํหน่ายบุหรี่ (ไม่รวมรา้น 7-11)ท่ีระบุการรบัรูร้บัทราบ

เรื่อง การรา่งพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข “” 

ลาํดบัท่ี 

การรบัรูร้บัทราบของรา้นคา้ปลีก/โชวห่์วยท่ีจาํหน่ายบุหรี่ กรณี 

 การรา่งพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ 

ของกระทรวงสาธารณสุข 

ค่ารอ้ยละ 

1 ทราบ 20.6 

2 ไม่ทราบ 55.1 

3 ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 24.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 

 

ชมรมนกัวิจยัไทยเพ่ือความสุขชุมชน   

 โทรศพัท ์086 – 971-7890  หรอื  02-540-1298 

MASTER  POLL: ชมรมนักวิจยัไทยเพ่ือความสุขชุมชน หนา้ 6 
 


