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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการออกพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ

ฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครัวเรือนทัว่ประเทศ  ด าเนินการระหว่างวันท่ี                 

1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 โดยมีวตัถุประสงค์ของการส ารวจท่ีส าคญัคือ  เพ่ือท า

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศ ต่อการออก พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑย์าสูบ ท่ีครอบคลุม

ประเด็นเร่ืองของการรบัรูข้องประชาชนและประเด็นความส าคญัอ่ืนๆ ต่อมาตรการทางกฎหมายต่างๆ 

ผลกระทบของบุหร่ีต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ความรูสึ้ก ทศันคติท่ีมีต่อการขบัเคล่ือน และผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึ้ นจากร่างพรบ. เพ่ือเป็นขอ้มูลเกาะติดสถานการณปั์จจุบนัและการรบัรูข้องประชาชน ส่งผล

ท าใหเ้กิดการจุดประกาย กระตุ้นใหป้ระชาชนสนใจและร่วมคิดร่วมวิพากษณ์วิจารณ์เรียนรู ้แนว

ทางแกไ้ข สู่การขบัเคล่ือนสงัคมและเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเด็นส าคัญของผลส ารวจท่ีคน้พบ คือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.6 ระบุ กฎหมายบุหร่ีใช้

มาแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรับปรุงใหท้ันสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทันวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนัเด็กและ

เยาวชนหน้าใหม่ไม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีส่วนใหญ่ หรือ รอ้ยละ 94.3 ระบุ กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหมค่วรเน้น

การป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหมใ่นการสูบบุหร่ี มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ รอ้ยละ 92.5 ระบุ การขายบุหร่ี

ใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีอายุต า่กว่า 20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนหน้าใหม่ สูบบุหร่ี 

ส่วน รอ้ยละ 88.6 ระบุ กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี ณ จุดขายเพราะถือว่า เป็นการโฆษณา เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ด็ก ๆ  

ถูกชวนสูบบุหร่ี ขณะท่ี รอ้ยละ 84.8 ระบุ กฎหมายควบคุมยาสูบตอ้งหา้มการขายเป็นมวน หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือ

ลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซ้ือบุหร่ี 

ทั้งน้ี ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ทั้งกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ี และกลุ่มคนท่ีไม่สูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ หรือ รอ้ยละ 91.0 และ 

95.2 เห็นดว้ยท่ี กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่ ควรป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหร่ี นอกจากน้ี 

ส่วนใหญ่ของ ทั้ง 2 กลุ่ม เช่นกนั คือ รอ้ยละ 88.4 และ รอ้ยละ 93.7 เห็นดว้ยต่อ การขายบุหร่ีใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 

20 ปี เป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหร่ี จ าแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กบั กลุ่ม

ไมสู่บ 

กล่าวโดยสรุปคือ ประชาชนส่วนใหญ่เร่ิมมองห็นแลว้ว่า บุหร่ีเป็นอนัตรายต่อตนเองและคนรอบขา้ง ถึง

เวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้ง ปรบัปรุง แกไ้ขกฏหมายควบคุมยาสูบ เพ่ือใหก้ารป้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคน

ไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย และจะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ท่ีจะ

เกิดขึ้ นดว้ย ซ่ึงแนวทางการใชก้ฏหมายเพ่ือควบคุมยาสูบท่ีจะไดร้บัพิจารณาขบัเคล่ือนอย่างจริงจงัต่อเน่ือง และเพ่ือ

เป็นการรณรงคใ์หป้ระชาชนไดต้ระหนักถึงพิษภยัของบุหร่ีต่อไป 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 

การร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่น้ี มีการปรบัปรุงรายละเอียดในส่วนของนิยาม

ของผลิตภัณฑย์าสูบใหค้รอบคลุม ผลิตภัณฑย์าสูบใหม่ๆ อาทิ บุหร่ีไฟฟ้า บารากู่ และนิยามของค าว่า 

การโฆษณา ใหค้รอบคลุมการส่ือสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การใชส่ื้อบุคคล เป็นตน้ นอกจาก น้ี

ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดในส่วนของการเพ่ิมมาตรการป้องกันการเขา้ถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของ

เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการหา้มขายผลิตภัณฑย์าสูบแก่ผูท่ี้มีอายุต า่ว่า 20 ปี การหา้มขายผลิตภัณฑ์

ยาสูบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การหา้มขายบุหร่ีซิกาแรตท่ีบรรจุซองน้อยกว่า 20 มวน การหา้มแบ่งขาย

บุหร่ีวิกาแรตเป็นมวนๆ รวมไปถึงการเพ่ิมขอ้หา้มการโฆษณาทางออ้ม ไมว่า่จะเป็น การหา้มการส่ือสาร

การตลาดในส่ือต่างๆรวมถึงการใชส่ื้อบุคคล การหา้มเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสงัคมของ

บริษัทบุหร่ีในทุกส่ือ  โดยการขบัเคล่ือนการแกไ้ข พรบ.ระยะท่ีผ่านมา ไดม้ีภาคีเครือข่ายฯกว่า 721 

องค์กรทัว่ประเทศ ไดร้่วมกันสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนในการร่วมกนัขบัเคล่ือนร่าง พรบ. ฉบับ

ปรบัปรุงน้ี จนไดร้บัเสียงตอบรบัจากประชาชนทัว่ประเทศอย่างมากมาย โดยมีประชาชนร่วมกนัลงช่ือ

สนับสนุนการแกไ้ข พรบ. ฉบบัน้ีมากกวา่ 10 ลา้นรายช่ือ โดยไดม้ีการมอบรายช่ือจ านวนดงักล่าวใหก้บั 

นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนท่ี 1 เมื่อวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2558 จนท าใหม้ีการบรรจุเร่ืองพิจารณาร่าง พรบ. ฉบบัดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการพิจารณา

ทางกฎหมาย หากแต่ความคืบหน้าในการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านมามากกว่า 1 ปี ยังไม่

สามารถประกาศใชเ้ป็นกฎหมายได ้ทาง คณะวิจยัซูเปอรโ์พลจึงมีความเช่ือมัน่ว่า เสียงสะทอ้นควราม

คิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5,019 ตัวอย่าง ท่ีท าการส ารวจแบบปูพรมพรอ้มกัน 15 

จงัหวดัทัว่ประเทศ ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560  จะมีพลงัมากพอในการ

ขบัเคล่ือนนโยบายการออก พรบ. ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฯ และประเด็นส าคญัอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์

ในการขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายของการป้องกนัและแกปั้ญหายาสูบท่ีมีต่อสุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนทั้งประเทศต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. หลกัการและเหตผุลที่มาของโครงการ 

 สถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีอัตราการลดลงเพียง

เล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปี พ.ศ. 2534 ก่อนการบงัคบัใช ้พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑย์าสูบในปี พ.ศ. 2535 

อีกทั้งในปัจจุบนัยงัมีแนวโน้มอตัราการสูบบุหร่ีสูงขึ้ นในกลุ่มเยาวชนและสตรี จากสถิติพบว่า 10 คนท่ี

ติดบุหร่ี 7 คนจะติดไปตลอดชีวิต และ 3 คนท่ีเหลือตอ้งสูบบุหร่ีเฉล่ีย 20 ปี ก่อนท่ีจะเลิกได ้ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าวประกอบกบัการท่ี พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฯ และพรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี ท่ีไดม้ี

การบงัคบัใชม้ามากกว่า 20 ปีแลว้ ในขณะท่ีบริษัทบุหร่ีน้ันไดพ้ฒันากระบวนการทางการตลาดใหม่ๆ 

พฒันาผลิตภณัฑย์าสูบชนิดใหม่ออกสู่ตลาด ส่งผลใหเ้กิดผูเ้สพติดบุหร่ีรายใหม่เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง จึง

ท าใหก้ระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีดูแลคุม้ครองสุขภาพประชาชน ร่วมกับภาคี

เครือขา่ยทางวิชาการ และภาคประชาสงัคม ร่วมกนัออกแบบร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ 

โดยผนวกกฎหมายเดิม 2 ฉบบั คือ พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 พรบ.คุม้ครองสุขภาพผู้

ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ใหม้ีประสิทธิภาพ และมีความสอดคลอ้งกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ท่ี

ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 179 รฐัภาคี ของอนุสญัญาควบคุมยาสูบ องคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC)    

 ร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่น้ี มีการปรบัปรุงรายละเอียดในส่วนของนิยามของ

ผลิตภณัฑย์าสูบใหค้รอบคลุม ผลิตภณัฑย์าสูบใหม่ๆ อาทิ บุหร่ีไฟฟ้า บารากู่ และนิยามของค าว่า การ

โฆษณา ใหค้รอบคลุมการส่ือสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การใชส่ื้อบุคคล เป็นตน้ นอกจากน้ียังมี

การปรบัปรุงรายละเอียดในส่วนของการเพ่ิมมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงผลิตภณัฑย์าสูบของเยาวชน ไม่

วา่จะเป็นเร่ืองการหา้มขายผลิตภณัฑย์าสูบแก่ผูท่ี้มีอายุต า่ว่า 20 ปี การหา้มขายผลิตภณัฑย์าสูบผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์การหา้มขายบุหร่ีซิกาแรตท่ีบรรจุซองน้อยกว่า 20 มวน การหา้มแบ่งขายบุหร่ีวิกาแรต

เป็นมวนๆ รวมไปถึงการเพ่ิมขอ้หา้มการโฆษณาทางออ้ม ไมว่า่จะเป็น การหา้มการส่ือสารการตลาดใน

ส่ือต่างๆรวมถึงการใชส่ื้อบุคคล การหา้มเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทบุหร่ีใน

ทุกส่ือ  

 อีกทั้งยงัไดม้ีการเพ่ิมมาตรการอ่ืนๆตามท่ีก าหนดในอนุสญัญาควบคุมยาสูบ องคก์ารอนามยั

โลก อาทิ การหา้มส่วนราชการรับการอุปถัมภ์จากธุรกิจยาสูบ การก าหนดลักษณะของจุดขายปลีก

ยาสูบ การก าหนดใหบ้ริษัทบุหร่ีตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปีใหแ้ก่คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

การก าหนดแนวทางและขั้นตอนการติดต่อระหว่างเจา้หน้าท่ีรฐักบับริษัทบุหร่ีในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

รวมไปถึงการเพ่ิมมาตรการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี อาทิ การก าหนดใหผู้ท่ี้เป็นเจา้ของสถานท่ี

สาธารณะมีหน้าท่ีรบัผิดชอบไม่ใหม้ีการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี การปรบัปรุงการบงัคบัใชก้ฎหมาย

เขตปลอดบุหร่ี อีกประเด็นท่ีส าคัญของการปรับปรุงกฎหมายในครั้ง น้ี คือ การก าหนดให้มี
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คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับประเทศ และคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจงัหวดั รวมทั้งใหม้ี

การจดัตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ทั้งน้ีเน่ืองจากงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย ยงัขาด

โครงสรา้งองคก์รรฐัท่ีจะสนับสนุนการควบคุมยาสูบในระดับจงัหวดั ทั้งท่ีคนไทยท่ีสูบบุหร่ีกว่ารอ้ยละ 

90 อาศยัอยูใ่นต่างจงัหวดั 

 การขบัเคล่ือนการแกไ้ข พรบ.ระยะท่ีผ่านมา ไดม้ีภาคีเครือข่ายฯกว่า 721 องคก์รทัว่ประเทศ 

ไดร้่วมกนัสรา้งความเขา้ใจกับประชาชนในการร่วมกันขบัเคล่ือนร่าง พรบ. ฉบบัปรบัปรุงน้ี จนไดร้ับ

เสียงตอบรบัจากประชาชนทัว่ประเทศอย่างมากมาย โดยมีประชาชนร่วมกนัลงช่ือสนับสนุนการแกไ้ข 

พรบ. ฉบบัน้ีมากกว่า 10 ลา้นรายช่ือ โดยไดม้ีการมอบรายช่ือจ านวนดังกล่าวใหก้บั นายสุรชยั เล้ียง

บุญเลิศชยั รองประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) คนท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 จนท า

ใหม้ีการบรรจุเร่ืองพิจารณาร่าง พรบ. ฉบบัดังกล่าวเขา้สู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย หากแต่

ความคืบหน้าในการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านมามากกว่า 1 ปี ยงัไม่สามารถประกาศใชเ้ป็น

กฎหมายได ้

 ศจย. ในฐานะองคก์รหลกัทางวิชาการดา้นการจดัการความรูเ้พ่ือการควบคุมยาสูบ ซ่ึงมีหน้าท่ี

หลักในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ด้านการควบคุมยาสูบ การ

ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการควบคุมยาสูบในประเทศไทย รวมไปถึงท าหนา้ท่ีในการพฒันาระบบ

การเฝ้าระวงัการควบคุมยาสูบ ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการรับรูค้วามคิดของประชาชนท่ีมีต่อการ

ผลกัดนั ร่าง พรบ. ฉบบัดงักล่าว เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลหลกัประกอบการในการน าเสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือ

สะทอ้นถึงการรบัรู ้ความคิด และเสียงสะทอ้นของประชาชนต่อการขบัเคล่ือน พรบ. รวมไปถึงมุมมอง

ของประชาชนท่ีมีต่อสถานการณก์ารขบัเคล่ือน และผลกระทบจากการเกิดขึ้ นของ พรบ. ฉบบัดงักล่าว

เมื่อมีผลบงัคบัใช ้

 ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทีมวิจัยของ “ซูเปอร์โพล” จึงไดท้ าการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน ต่อต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซ่ึงโครงการน้ี  จะส ารวจ

ประเด็นเร่ืองของการรบัรูข้องประชาชนต่อมาตรการทางกฎหมายต่างๆท่ีระบุอยู่ในร่าง พรบ.ฉบบัใหม่  

ผลกระทบของบุหร่ีต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ความรูสึ้ก ทศันคติท่ีมีต่อการขบัเคล่ือน และผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึ้ นจากร่างพรบ.ฉบบัดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้รบัมาประกอบการออกแบบยุทธศาสตร์

การส่ือสารต่อผูก้ าหนดนโยบายและประชาชน ต่อการปรบัปรุง พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบในประเทศ

ไทย 
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2. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพ่ือท าส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศ ต่อการออก พรบ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ท่ีครอบคลุมประเด็นเร่ืองของการรับรูข้องประชาชนและประเด็น

ความส าคญัอ่ืนๆ ต่อมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ผลกระทบของบุหร่ีต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั ความรูสึ้ก ทศันคติท่ีมีต่อการขบัเคล่ือน และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจาก

ร่างพรบ.ฉบบัดงักล่าว 

2. เพ่ือเป็นขอ้มูลเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบนัและการรบัรูข้องประชาชน ส่งผลท าใหเ้กิด

การจุดประกาย กระตุน้ใหป้ระชาชนสนใจและร่วมคิดร่วมวิพากษ์วิจารณ์เรียนรูแ้นว

ทางแกไ้ข สู่การขบัเคล่ือนสงัคมและเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

ไดข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ในการขบัเคล่ือนสาธารณชนดา้นการรบัรู ้ความเขา้ใจ ความเช่ือมัน่และการ

มีส่วนร่วมในการไดม้าซ่ึง พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบท่ีมีประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาวะของประชาชนทุก

คนและต่อการป้องกันและแกปั้ญหาจากยาสูบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งปัจจุบันและ

อนาคต  

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการท าโพลส ารวจความคิดเห็นสาธารณชนและประเด็นอ่ืนๆ ระดับ

ครัว เ รือน (Household-Based Public Opinion Poll)  โดย เ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิ ธีการตอบ

แบบสอบถามดว้ยตนเองและแบบสมัภาษณใ์นกลุ่มประชากรอายุ 18 ปีขึ้ นไปโดยมีเน้ือหาสาระประกอบ

ไปดว้ย ความคิดเห็นต่อการออก พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายของการป้องกนัและแกปั้ญหายาสูบท่ีมีต่อสุขภาวะและชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ โดยด าเนินโครงการระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 

มกราคม 2560 
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บทที่ 2  

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

ประเทศไทยไดพ้ยายามรณรงค์ใหเ้ลิกสูบบุหร่ี และลดนักสูบรุ่นใหม่ใหน้้อยลงมาโดยตลอด 

ล่าสุดไดม้ีการผลกัดนักฎหมายฉบบัใหม่ในการควบคุมการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และวยัรุ่น เพ่ือ

ป้องกันเยาวชนของชาติ ทั้งน้ีในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการ "ร่าง พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ" ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535  ซ่ึงทุกวนัท่ี 31 พฤษภาคม

ของทุกปี เป็น "วันงดสูบบุหร่ีโลก" (World No Tobacco Day) ไดม้ีการเร่ิมจัดครั้งแรกเมื่อวันท่ี 31 

พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองคก์ารอนามยัโลก เพ่ือกระตุน้ใหผู้สู้บบุหร่ีเลิกสูบ และใหร้ฐับาลทุกชาติ 

ตลอดจนประชากรโลกไปจนถึงชุมชน และครอบครัวท่ีเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดของสังคม ไดต้ระหนักถึง

ความส าคญั  โดยช้ีใหเ้ห็นถึงโทษของบุหร่ีท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ และพิษภยัของบุหร่ีน้ันเป็นส่ิงท่ีรฐับาล

ทุกประเทศต่างรบัทราบ และมีผลกระทบต่อผูท่ี้สูบบุหร่ี จากการศึกษาพบวา่ บุหร่ีน้ันเป็นอนัตรายอย่าง

มากต่ออายุของนักสูบรุ่นใหม่ซ่ึงท าใหอ้ายุน้ันสั้นลง จึงอยู่ท่ีว่า ทิศทางการป้องกัน และใชม้าตรการ

ปกป้องอย่างไร เพราะเร่ืองน้ีเก่ียวพนักบัผลประโยชน์มหาศาลของบริษัทยกัษ์ใหญ่คา้บุหร่ี ท่ีมีกลยุทธ์

อาศัยช่องโหว่กฎหมายในการสรา้งยอดขาย และผลก าไรในแต่ละปีนับแสนลา้นบาท    และมีการ

ก าหนดอายุขัน้ต า่ของผูท่ี้จะซ้ือผลิตภณัฑย์าสูบ จากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี หา้มแบ่งขายผลิตภณัฑย์าสูบ

แยกเป็นมวน และหา้มขายผ่านรูปแบบของพริตต้ี รวมถึงหา้มขายในสถานท่ีต่างๆ เช่น วดั สถานบริการ 

สาธารณสุข สถานศึกษา และสวนสาธารณะ เป็นตน้ นอกจากน้ีไดม้ีการหา้มโฆษณาในรูปแบบเป็น

ผู้สนับสนุนการประกวดและการแข่งขัน นอกเหนือจากการหา้มโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ 

ภาพยนตร ์เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ รวมทั้งยงัก าหนดใหผ้ลิตภณัฑย์าสูบครอบคลุมไปถึงผลิตภณัฑท่ี์มี

สารนิโคติน เป็นส่วนประกอบ เช่น มอระกู่ มอระกู่ไฟฟ้า บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส ์และหา้มผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้    

ผูส้่งออก ผูแ้ทนจ าหน่าย ด าเนินกิจกรรมในลกัษณะใหก้ารอุปถัมภ ์หรือการสรา้งความรบัผิดชอบของ

ธุรกิจต่อสังคม ท่ีส าคัญไดม้อบอ านาจใหเ้จา้หน้าท่ีมีอ านาจในการออกใบสัง่ ยึดหรืออายดั และเพ่ิม

อตัราโทษจากการขายใหบุ้คคลท่ีมีอายุต า่กว่าท่ีกฎหมายก าหนด จากโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ

ปรบัไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรบัไม่เกิน 2 หมื่นบาท 

หรือ ทั้งจ าทั้งปรบั และเพ่ิมโทษการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี จากปรบัไม่เกิน 2 ,000 บาท เป็นมีโทษ

ปรับไม่เกิน 5 ,000 บาท พร้อมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               

ตั้งคณะกรรมการขึ้ นมาแกไ้ขผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นจากการแกไ้ขกฎหมายครั้งน้ี โดยเฉพาะการหา

มาตรการเยียวยาเกษตรกรผูป้ลกูใบยาสูบรายยอ่ยท่ีจะไดร้บัผลกระทบจากการแกไ้ขกฎหมายครั้งน้ี 
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โกสินทร์ หลวงละ และคณะ ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุห ร่ีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 

19,206 คน ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีสูบหร่ีน้ันมีจ านวน 4,350 คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา

ชายท่ีสูบบุหร่ี ความถ่ีในการสูบบุหร่ีน้ันนักศึกษาชายจะสูบทุกวนั โดยพฤติกรรมการสูบบุหร่ีจะสูบวนัละ

ประมาณ 7 มวน ซ่ึงนักศึกษาท่ีสูบบุหร่ีในปัจจุบนัมีค่าใชจ้่ายเฉล่ียในการสูบบุหร่ีสปัดาหล์ะประมาณ 

140 บาท  

ชณิษฐ์ชา บุญเสริม และคณะ ไดท้ าการศึกษาการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน

จงัหวดัชยัภูมิ โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนในสถานศึกษาจ านวน 1,500 คน  พบว่า ลกัษณะของ

กลุ่มผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายท่ีมีอายุเฉล่ีย 15.3 ปี ซ่ึงก าลงัศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพรองลงมาก าลังศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน

จงัหวดัชยัภูมิน้ัน จะมีการเร่ิมสูบครั้งแรกอายุเฉล่ียท่ี 14.5 ปี เน่ืองจากวยัรุ่นน้ันมีความอยากรูอ้ยาก

ลอง และยังมีการสูบอีกหลาก ๆ รูปแบบ อาทิ ซิการ์ และบุหร่ีมวนเองซ่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมกันมากของ

เยาวชน โดยจะสูบบุหร่ีเฉล่ียวนัละ 6-10 มวนต่อวนั ส่วนใหญ่จะซ้ือมาจากรา้นสะดวกซ้ือ สถานท่ีสูบ

บุหร่ีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบา้นเพ่ือน 

วิไลวรรณ วิริยะไชโย และ อภิรดี แซ่ล่ิม ศึกษาทัศนคติต่อการสูบบุหร่ีและสุขภาพบุคลากร 

นักศึกษาแพทย ์และผูป่้วยนอกและญาติ ของคณะแพทยศาสตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์พบวา่ กลุ่ม

ท่ีมีทศันคติในเร่ืองของพิษภยัจากการสูบบุหร่ี คิดเป็นรอ้ยละ 99 ระบุ เห็นวา่การสูบบุหร่ีไมเ่ป็นผลดีต่อ

สุขภาพและต่อคนรอบขา้ง ซ่ึงมากกว่ารอ้ยละ 70 ระบุว่า สงัคมมีค่านิยมท่ีดีว่าผูใ้หญ่ไม่ควรสูบบุหร่ี ซ่ึง

สาเหตุของการสูบบุหร่ี รอ้ยละ 66  ระบุ เร่ิมสูบจากการอยากลอง และรอ้ยละ 61 ระบุ เร่ิมสูบจาก

เพ่ือนชกัน า จากการศึกษาพบว่า ในการรณรงคง์ดสูบบุหร่ี ควรส่งเสริมทศันคติและค่านิยมในเร่ืองของ

พฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีตั้งแต่กลุ่มวยัรุ่น เพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ีร่วมไปกบัการใหค้วามรูเ้ร่ืองพิษภยั

บุหร่ี การรณรงค์เพ่ิมความสัมพันธ์ในครอบบครัวเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้มีการเลิกบุหร่ีสูงขึ้ น 

นอกจากน้ีทางคณะแพทยย์งัมีการสนับสนุนและรณรงคก์ารเลิกบุหร่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพิษภยัและโทษ

ของบุหร่ี มีคู่มือในการเลิกบุหร่ีดว้ยตนเอง นอกจากน้ีควรมีคลินิกเลิกบุหร่ีมารองรบัและมีการบงัคบัใช้

กฎหมายปลอดบุหร่ีในสถานท่ีท างานอยา่งประสิทธิภาพ 

สุชาดา อินทรก าแหง ณ ราชสีมา และคณะ ไดท้ าการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม   

การลด เลิก บุหร่ี ของ ประชาชน บา้นบึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ 

พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายุ 51-60 ปี ส่วนมากจะเป็นคนท่ี

สมรสแลว้ ท่ีมีอาชีพรบัจา้งทั้วไปจะมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ไดม้ีการเร่ิมสูบครั้งแรกอายุ 15 ปี 

ดว้ยสาเหตุอยากลอง ซ่ึงมีการสูบบุหร่ี 1 ซองต่อวนั ลักษณะการบุหร่ีจะเป็นบุหร่ีซองเป็นส่วนใหญ่ 
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รองลงมาจะเป็นยาเสน้ ช่วงเวลาการสูบน้ันส่วนมากเป็นช่วงกลางวนัโดยจะสูบนอกบา้นเป็นส่วนใหญ่  

ผู ้ท่ีติดบุหร่ีส่วนใหญ่น้ันไดม้ีความคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี แต่สาเหตุท่ีตอ้งกลับมาสูบบุหร่ีอีกเน่ืองจาก

ความเครียด รองลงมาคือ เพ่ือนชกัชวน และเวลาด่ืมเหลา้ จากการพิจารณา พบว่า ปัจจยัเอ้ือ น้ันจะท า

ใหป้ระชาชนหันมาสูบบุหร่ีมากขึ้ น อาทิ ราคาของบุหร่ี มีสถานท่ีใหสู้บ และกฎระเบียบท่ีไม่รุนแรง    

เป็นตน้ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้ท าการศึกษา

สถานการณก์ารสูบบุหร่ีของประเทศไทย พบว่า แนวโน้มการสูบบุหร่ีน้ันมีแนวโน้มลง จากปี 2519 – 

2549  ลกัษณะของผูท่ี้สูบบุหร่ี จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้ นไป โดยส่วนมากจะสูบบุหร่ีเป็นประจ าทุกวนั ซ่ึง

ภาคใต้น้ันเป็นภาคท่ีผู้สูบบุหร่ีเป็นประจ าทุกวันสูงท่ีสุด โดยรองลงมาจะเป็นภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนมากน้ันจะเป็นเพศชาย ท่ีมีอัตราการสูบมากกว่าผู้หญิงน้ัน 19 เท่า 

พิจารณาอายุของผูสู้บบุหร่ีน้ัน จะเป็นอยู่ในวยัท างานท่ีอายุ 25-59 ปี รองลงมาเป็นอยู่ในช่วงอายุ 60 

ปี ขึ้ นไป ผูท่ี้มีอายุ 15 ปีขึ้ นไปท่ีสูบเป็นประจ า ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

หรือต า่กว่าหรือไม่ไดร้บัการศึกษาเลย โดยผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจ าส่วนใหญ่จะเป็นผูฏิ้บติังานท่ีมีฝีมือใน

ดา้นการเกษตร รองลงมา คือ ประกอบอาชีพธุรกิจดา้นความสามารถทางฝีมือ โดยจะสูบบุหร่ีเฉล่ียวนั

ล่ะ 9.9 มวน แต่ทุกอายุสูบบุหร่ีเฉล่ียวนัละ 9-11 มวน ผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจ าน้ัน จะสูบในขณะอยู่ท่ี

บา้นกบัสมาชิกในครอบครวั และผูท่ี้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่น้ันไดพ้ายายามเลิกสูบมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไดม้ี

การหนักลบัมาสูบอีกเน่ืองจาก รูสึ้กหงุดหงิดเมื่อไม่ไดสู้บบุหร่ี ความเคยชินท่ีตอ้งสูบบุหร่ี และเห็นคืน

อ่ืนสูบก็อยากสูบตาม สาเหตุส่วนใหญ่น้ันของผูท่ี้คิดเร่ิมสูบบุหร่ีน้ันจากการเร่ิมอยากทดลองสูบ ตาม

เพ่ือน หรือถูกเพ่ือนชวนไปสูบ ส่วนสาเหตุอ่ืน ๆ น้ัน อาทิ เพ่ือเขา้สงัคม มีความเครียด วิตกกงัวล เพ่ือ

ความโกเ้ก๋ และเพ่ือความเป็นผูใ้หญ่ เป็นตน้  

หากพิจารณาตามสถิติท่ีท าการศึกษา จะพบว่า อตัราการเพ่ิมของผูสู้บบุหร่ีของไทยนับว่าอยู่ใน

ภาวะท่ีน่าวิตกและเขา้ขั้นควรตอ้งเร่งรีบแกไ้ขก่อนจะสายเกินไป หากอตัราการสูบบุหร่ีพุ่งสูงขึ้ น และยิ่ง

เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีเร่ิมเป็นหน้าใหมเ่ขา้มาเป็นผูสู้บบุหร่ีแลว้ จะท าใหเ้ยาวชนท่ีจะเป็นคนรุ่นใหมข่องชาติ

กลายเป็นก าลังท่ีอ่อนแอสะสมโรครา้ยภายในร่างกาย และยิ่งมีผู ้สูบบุหร่ีมากเท่าใดก็ยิ่งสูญ เสีย

งบประมาณในการรักษาพยาบาลกลุ่มผูป่้วยจากการสูบบุหร่ีมากขึ้ นเท่าน้ัน ทั้งท่ีงบประมาณเหล่าน้ี

น่าจะไปท าอย่างอ่ืนท่ีเกิดประโยชน์มากกว่า อยู่ท่ีว่าจะหยุดยั้งการเติบโตของนักสูบบุหร่ีไดม้ากน้อย

เพียงใด 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

1. ระเบียบวิธีวิจยั 

 โครงการส ารวจครั้งน้ี คณะวิจยัจะประยุกต์ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Methodology) 

ในการท าโพลโครงการน้ี โดยท าการส ารวจระดับครวัเรือนดว้ยการสุ่มตัวอย่างทั ่วประเทศ เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคส์ูงสุดของการศึกษา แต่ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่ กันไปในการ

พฒันาเคร่ืองมือวดั การทดสอบเคร่ืองมือ จากน้ันเขา้สู่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบ

ขอ้มลู และการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ตามล าดบั 

 

2. กลุ่มประชากรเป้าหมายและการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งน้ีมีฐานขอ้มูลจากทั้งประชาชนทัว่ไประดับครวัเรือน 

ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้ นไปทัว่ประเทศท่ีพักอาศัยในครัวเรือน จ านวนทั้งส้ิน 50,071,997 คน เป็น

ฐานขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส าหรบักลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีเป็นประชาชน

อายุ 18 ปีขึ้ นไปมีระเบียบวิธีการก าหนดขนาดตวัอย่างและการเลือกตวัอย่างโดยพิจารณาวตัถุประสงค์

ของการศึกษาครั้งน้ี ซ่ึงพบว่า ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับโครงการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นการก าหนด

ขนาดตัวอย่างท่ีสอดคลอ้งกับการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มชั้นภูมิ ๓ ชั้น (Stratified Three-Stage 

Sampling) ดังน้ัน สูตรในการก าหนดขนาดตวัอย่างจึงเป็นสูตรท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึงค่าผลกระทบจาก

การเลือกตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 1 ชั้น ตามสูตรท่ีก าหนดปรากฎตามน้ี 

 

  

จากสูตรก าหนดขนาดตวัอย่างขา้งตน้ เมื่อน าช่วงของความเช่ือมัน่รอ้ยละ 95 และความคลาด

เคล่ือนบวกลบ รอ้ยละ 5 เขา้ร่วมค านวนประกอบกบัอตัราการตอบของโครงการส ารวจท่ีใกลเ้คียงกนั

พบว่า ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับโครงการน้ีในจ านวนครัวเรือนทั้งหมดท่ีจะถูกศึกษารวมทั้งส้ิน  

2,500 ครวัเรือน โดยเร่ิมตน้ค านวนดว้ยสูตรส าหรบัการเลือกตัวอย่างชั้นเดียวคือค่า  n ส าหรบั SRS   

ไดผ้ลลพัธคื์อ 400 ตวัอย่าง จากน้ันน าไปคูณกบัค่า DEFF ท่ีคน้พบ 4.5 ในโครงการส ารวจท่ีใชก้ารสุ่ม

ตวัอยา่ง 3 ชั้นจึงไดค้่าขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะกบัการออกแบบคือ n ส าหรบั Design คือ 1,800 ตวัอยา่ง 
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จากน้ันน าไปหารดว้ยอัตราการตอบจากโครงการท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกันในอัตรารอ้ยละ  72 จึงได้

ขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือ 2,500 ตวัอยา่งครวัเรือน 

 

ส าหรับการเลือกตัวอย่างในโครงการน้ีตามท่ีใชใ้นการก าหนดขนาดตัวอย่างคือ การเลือก

ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิ 3 ชั้นไดแ้ก่ หน่วยตัวอย่างขั้นท่ีหน่ึง (Primary Sampling Units) เป็น

ต าบลท่ีมีจ านวนทั้งส้ิน 7,424 แห่ง แยกออกเป็น 7,255 ต าบลและ 169 แขวงในกรุงเทพมหานคร 

จากน้ันหน่วยตวัอย่างขั้นท่ีสองเป็นหมู่บา้น / ชุมชน และหน่วยตวัอยา่งขั้นท่ีสาม เป็น ครวัเรือน เมื่อลง

ถึงครัวเรือนท่ีถูกเลือกทุกคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการน้ีถูกศึกษาทั้งหมดเพ่ือลดปัญหาความ

คลาดเคล่ือนจากการไม่ครอบคลุม (Non-Coverage Error) ดังน้ันจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจะไม่ต า่

กวา่ 5,000 ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี 

จากการก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ขนาดตัวอย่างท่ีสอดคลอ้งกับการเลือกตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งน้ีจึงสามารถจ าแนกขนาดตัวอย่างออกตามพ้ืนท่ีต่างๆ ครอบคลุมทัว่ประเทศได้ตาม

ตารางท่ีปรากฏดา้นล่างน้ี 

 

ตารางแสดงการแจกแจงขนาดตวัอยา่งตามจ านวนประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไปในแตล่ะพ้ืนที่

ภูมิภาคของประเทศและกรุงเทพมหานคร 

 

พ้ืนที่ภูมิภาค 

 

จ านวนจงัหวดั 

 

ขนาดของประชากร
 

 

ขนาดของ PSU 

ขนาดของ

ครวัเรือน

ตวัอย่าง 

North 18 9,231,532 20 456 

Northeast 20 16,826,172 35 837 

Central 24 12,824,587 30 648 

South 14 6,749,237 15 338 

Bangkok City 1 4,440,469 10 221 

Total 77 50,071,997 110 2,500 

  ท่ีมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 

จากตารางขา้งตน้ คณะวิจยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างตามสดัส่วนของประชากรโดยมีตวัอยา่งชั้น

ภูมิชั้นแรก (Primary Sampling Units) เป็นต าบลในต่างจงัหวดัและเป็นแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ผลการสุ่มตัวอย่างชั้นภูมิชั้นแรกพบว่าตัวอย่างต าบลทั้ง  110 ต าบลและแขวงตกอยู่ในจังหวดัต่างๆ 

จ านวน 15 จังหวดัของประเทศไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ 

อุบลราชธานี บุรีรมัย ์อยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎรธ์านี 
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ส าหรับแผนการสุ่มตัวอย่างได้ถูกก าหนดขึ้ นโดยมีประชากรเป้าหมายอายุ  18 ปีขึ้ นไปท่ีมี

ทะเบียนราษฎร์ทัว่ประเทศจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งกลุ่มประเภทหลายชั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งพ้ืนท่ีเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม

ภูมิภาคพ้ืนท่ีไดแ้ก่ ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร กลาง อีสาน และใต ้ในขณะท่ี แต่ละภูมิภาคจะมีจงัหวดั

เป็นชั้นของการสุ่มตัวอย่างชั้นแรก (Primary Sampling Units, PSU) แต่ในกรุงเทพมหานครจะมีเขต

พ้ืนท่ีการปกครองเป็น PSU รวมทั้งส้ิน 24 PSUs จากน้ันท าการสุ่มตัวอย่างเลือกอ าเภอเป็นชั้นท่ีสอง 

ต าบลเป็นชั้นท่ีสาม ชุมชนหรือหมู่บา้นเป็นชั้นท่ีส่ี โดยใชก้ารเลือกตัวอย่างแบบ  Randomization with 

Probability Proportionate to Size เพ่ือป้องกนัผลกระทบจากขนาดประชากรท่ีไม่เท่ากนัของแต่ละพ้ืนท่ี

จากการเลือกตัวอย่างแบบ Systematic Selection with PPS และครัวเรือนเป็นชั้นท่ีหา้ โดยใชก้ารสุ่ม

ตัวอย่างเชิงระบบ (Systematic Sampling) ตามล าดับ เมื่อการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาท่ีเน้นเร่ือง

พฤติกรรมจึงท าการเก็บทุกคนท่ีตกเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้ นไป ภายในครวัเรือนท่ีสุ่มตวัอยา่งได ้

3. รูปแบบการจดัการในการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยในโครงการครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

ระหว่างบริษัท ซูเปอรโ์พล จ ากดั กบั ศูนยว์ิจยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคี

เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการก าหนดประเด็นท าการส ารวจเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัอยา่ง

สูงสุด  

 

4. เครื่องมือวดั (Measurement) 

การวิจยัในครั้งน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ซ่ึงขอ้มลูในประเด็นต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีขัน้ตอนการจดัท าดงัน้ี 

1. คณะวิจยั ซูเปอรโ์พล ร่วมหารือกบั ศูนยว์ิจยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

และภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้งร่วมก าหนดประเด็นการส ารวจ  

2. คณะวิจยัฯ ร่างแบบสอบถาม และส่งให ้ผูแ้ทนของศูนยว์ิจยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคุม

ยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาเห็นชอบ 

3. ท าการทดสอบความเท่ียง (Reliability) ทดสอบความตรง (Validity) และการทดสอบเชิงพุทธิ

ปัญญาของผูต้อบ (Cognitive Test) 

4. ปรบัแกแ้ละน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจริง 

 

5. การควบคุมคุณภาพของงานวิจยั 

บริษัท ซูเปอรโ์พล จ ากดั ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกบัการด าเนินการวิจยัทุกขั้นตอนในการวิจยัแต่

ละรูปแบบ ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การจดัท าโครงร่างการวิจยัและการประสานงาน  

การรวบรวมแนวคิดหรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเสพติดของกลุ่มเยาวชน

ในมิติต่างๆ ซ่ึงนักวิชาการไดสื้บคน้หรือศึกษาไวแ้ลว้ ด าเนินการโดยนักวิจัยระดับปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอก 
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ขั้นตอนที่ 2 การจดัท าเครื่องมือรวบรวมขอ้มูล 

ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเครือข่ายอาจารย ์ระดับปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors) 

และคณะท างานของผูว้า่จา้ง ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.1 การช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีของคณะวิจัยฯ และเครือข่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งเขา้ฟังค าอธิบายและฝึกซอ้มการสมัภาษณ์ในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ 

(Survey Research Design) 

 3.2 การควบคุมการปฏิบติังาน ด าเนินการโดยเครือข่ายคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัต่างๆ 

หรือหวัหนา้งานภาคสนามจากส่วนกลางภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจยั ดว้ยการ

แนะน าและควบคุมการปฏิบติังานของพนักงานเก็บขอ้มูล และพนักงานตรวจสอบขอ้มูล เพ่ือให้เป็นไป

ตามกรอบและขัน้ตอนของโครงการวิจยัอยา่งแทจ้ริง 

 3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลโดยเครือข่ายคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณข์องเน้ือหาสาระ ในการปฏิบติังานของ

พนักงานเก็บขอ้มลู เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ในกรณีท่ีตรวจพบว่าพนักงานเก็บขอ้มูล

ผูใ้ดสรา้งขอ้มูลขึ้ นมาเอง งานสมัภาษณข์องพนักงานผูน้ั้นจะตกเป็นโมฆะทั้งหมด และจะด าเนินการขั้น

เด็ดขาดตามสญัญา 

 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกตอ้งและการวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ด าเนินการโดยเครือข่ายคณาจารย์ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกของ

มหาวิทยาลยัต่างๆ โดยมีคณะกรรมการโครงการวิจยั (Board of Project Directors) ท าการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการวิเคราะหส์ู่การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลท่ี

เป็นมาตรฐานสากล 

 

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน 

การเขียนรายงานด าเนินการโดยด าเนินการโดยคณะวิจยัท่ีมีประสบการณด์า้นการเขียนรายงาน

วิจยัเชิงส ารวจมากวา่ 20 ปี  

 

ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอ 

การน าเสนอผลส ารวจ น้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ การน าเสนอต่อสาธารณชนผ่านส่ือมวลชน 

และ การน าเสนอต่อศูนยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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การปกปิดขอ้มูล 

บริษัทซูเปอรโ์พลจ ากดั ถือเป็นจริยธรรมวิชาชีพความรบัผิดชอบสูงสุดในการปกปิดขอ้มูลของ

องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นหลกัปฏิบติัมาชา้นานของบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งกับโครงการศึกษาครั้ง

น้ีท่ีตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครดั แต่การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ใหเ้ป็นการยินยอมของตวัแทนศูนยวิ์จยัและ

จดัการความรูเ้พ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที่ 4 

ผลวิจยัเชิงส ารวจ  

 

ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้ นไประดับครวัเรือนใน 15 จงัหวดัของประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม ่พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ อุบลราชธานี บุรีรมัย ์อยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ 

สุราษฎรธ์านี จ านวนทั้งส้ิน 5,019 ตัวอย่าง ระหว่าง ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560      

ท่ีผ่านมา  

 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 การรบัรูข่้าวสารและความคิดเห็นการเก่ียวการสูบบุหรี่และการใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ 
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ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของตวัอยา่งประชาชนทัว่ไป จ  าแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไป รอ้ยละ 

เพศ  

1) ชาย 46.6 

2) หญิง 53.4 

รวมทั้งสิ้ น 100.0 

อายุ   

1) ต า่กวา่ 20 ปี 17.7 

2) 20-29  ปี 41.2 

3) 30-39  ปี 18.5 

4) 40-49  ปี 13.3 

5) 50 ปีขึ้ นไป 9.3 

รวมทั้งสิ้ น 100.0 

การศึกษา  

1) ต า่กวา่ปริญญาตรี 60.7 

2) ปริญญาตรี 34.4 

3) สูงกวา่ปริญญาตรี 4.9 

รวมทั้งสิ้ น 100.0 

อาชีพ  

1) คา้ขายรายย่อย/อิสระ 18.6 

2) รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป 14.2 

3) ลกูจา้ง/พนักงานบริษัท 20.7 

4) นักเรียน/นักศึกษา 30.6 

5) แมบ่า้น/พ่อบา้น/เกษียณอายุ 11.8 

6) ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 3.2 

7) เกษตรกร/ประมง 0.8 

8) วา่งงาน 0.1 

รวมทั้งสิ้ น 100.0 
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จากตารางท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่างพบว่า รอ้ยละ 53.4 เป็นหญิง รอ้ยละ 46.6 เป็นชาย 

ตัวอย่างรอ้ยละ 17.7 อายุต า่กว่า 20 ปี รอ้ยละ 41.2 อายุระหว่าง 20-29 ปี รอ้ยละ 18.5 อายุ

ระหวา่ง 30–39 ปี รอ้ยละ 13.3 อายุระหวา่ง 40-49 ปี และรอ้ยละ 9.3 อายุ 50 ปีขึ้ นไป 

ดา้นระดบัการศึกษาท่ีส าเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 60.7 ส าเร็จการศึกษาต า่กว่า

ปริญญาตรี รอ้ยละ 34.4 จบปริญญาตรี และรอ้ยละ 4.9 จบสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

 เมื่อพิจารณาอาชีพ พบว่า ตวัอย่างรอ้ยละ 18.6 ประกอบอาชีพคา้ขายรายย่อย/อิสระ รอ้ยละ 

14.2 รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป รอ้ยละ 20.7เป็นลูกจา้ง/พนักงานบริษัท รอ้ยละ 30.6 เป็นนักเรียน/

นักศึกษา รอ้ยละ 11.8 เป็นแม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอายุ รอ้ยละ 3.2 เป็นขา้ราชการ/พนักงาน

รฐัวิสาหกิจ รอ้ยละ 0.8 เป็นเกษตรกร/ประมง และรอ้ยละ 0.1 เป็นผูว้า่งงาน  

 

ตอนที่ 2 การรบัรูข่้าวสารและความคิดเห็นการเก่ียวการสูบบุหรี่และการใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ 

ตารางที่ 2  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ เคยไดย้นิข่าว ผลเสียของการสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ การไดย้นิข่าวผลเสียของการสูบบุหรี่ ค่ารอ้ยละ 

1 เคยไดย้ิน  86.4 

2 ไมเ่คยไดย้ิน 13.6 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 86.4 เคยไดย้ินขา่วผลเสียของการสูบบุหร่ี รอ้ยละ 13.6 ไม่ได้

ยินข่าวผลเสียของการสูบบุหร่ี เป็นตน้ 
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ตารางที่ 3  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  ความคิดเห็นต่อประเด็นส าคญัเก่ียวกบั การสูบบุหรี่ 

ประเด็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย รวมทั้งสิ้ น 

1.บุหร่ีเป็นส่ิงเสพติดท่ีท ารา้ยสุขภาพ 97.6 2.4 100.0 

2. กฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บั

การปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของ

บริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชน

หนา้ใหมไ่ม่ใหสู้บบุหร่ี 

95.6 4.4 100.0 

3. งานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ี

น าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง 

กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติด

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ 

92.4 7.6 100.0 

4. ถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมาย

ใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทย

ใหไ้ดผ้ลมากยิ่งข้ึนเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย 

94.2 5.8 100.0 

5.กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหมค่วรเน้นการ

ป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหมใ่นการสูบบุหร่ี  
94.3 5.7 100.0 

6.กฎหมายควบคุมยาสูบตอ้ง หา้มการขายเป็น

มวน หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือลดโอกาสของเด็ก

และเยาวชนในการซ้ือบุหร่ี 

84.8 15.2 100.0 

7. ซองบุหร่ีแบบเรียบ ท่ีหา้มพิมพล์วดลายสีสนั

ฉูดฉาดบนซองบุหร่ี ช่วยลดการเยา้ยวนต่อเด็ก 
69.3 30.7 100.0 

8.การขายบุหร่ีใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีอายุต า่กวา่ 

20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้

เด็กและเยาวชนหนา้ใหม่สูบบุหร่ี 

92.5 7.5 100.0 

9.กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี ณ จุดขายเพราะ

ถือวา่เป็นการโฆษณา เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้ด็กๆ 

ถูกชวนสูบบุหร่ี 

88.6 11.4 100.0 

 

จากตารางท่ี 3 เมื่อถามถึง ประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่หรือกว่ารอ้ยละ 97.6 ระบุ

บุหร่ีเป็นส่ิงเสพติดท่ีท าลายสุขภาพ  รอ้ยละ 95.6 ระบุกฏหมายบุหร่ีควรไดร้บัการปรบัปรุงเพ่ือป้องกนัเด็กและ

เยาวชนหน้าใหม่ไม่ใหสู้บบุหร่ี รอ้ยละ 92.4 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบจะช่วยป้องกันยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนหน้าใหม ่รอ้ยละ 94.2 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ี

ของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย รอ้ยละ 94.3 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่ควรเน้น
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การป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหร่ี รอ้ยละ 84.8 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบควร หา้มการขายเป็น

มวน หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซ้ือบุหร่ี รอ้ยละ 69.3 ระบุเห็นดว้ยว่าซองบุหร่ีแบบ

เรียบ ท่ีหา้มพิมพล์วดลายสีสนัฉูดฉาดบนซองบุหร่ี ช่วยลดการเยา้ยวนต่อเด็ก รอ้ยละ 92.5 ระบุการขายบุหร่ีให้

เด็กและเยาวชนท่ีอายุต า่กว่า 20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหร่ี และ

รอ้ยละ 88.6 ระบุกฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี ณ จุดขายเพราะถือวา่เป็นการโฆษณา เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้ด็ก  ๆถูกชวน

สูบบุหร่ี เป็นตน้ 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  การที่บริษทับุหรี่น าเงินมาใหโ้รงเรียนเพื่อรณรงค์

ป้องกนัเด็กและเยาวชนไม่ใหสู้บบุหรี่ หรือท ากิจกรรมอื่น เป็นการสรา้งภาพ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 เป็นการสรา้งภาพ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า 67.5 

2 ไมใ่ช่การสรา้งภาพ 32.5 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

จากตารางท่ี 4 เมื่อถามว่า การท่ีบริษัทบุหร่ีน าเงินมาใหโ้รงเรียนเพ่ือรณรงคป้์องกนัเด็กและเยาวชนไมใ่ห้

สูบบุหร่ี หรือท ากิจกรรมอ่ืน เป็นการสรา้งภาพ พบวา่ เกินคร่ึงเล็กน้อยหรือรอ้ยละ 67.5 ระบุเป็นการสรา้งภาพ เพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า ในขณะท่ีรอ้ยละ 32.5 ระบุไม่ใช่การสรา้งภาพ 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ รฐับาลควรปกป้อง ผลเสียที่เกิดข้ึนตอ่สุขภาพของ

ประชาชนทั้งประเทศ มากกว่าผลประโยชนจ์ากการท าไร่ยาสูบของชาวบา้นจ านวนหน่ึง  

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 ควรเลือก ปกป้องผลประโยชน์ของการท าไร่ยาสูบ 17.1 

2 ควรเลือก ดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ 82.9 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 5 ท่ีน่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 82.9 ระบุรฐับาลควรดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชน

ทั้งประเทศ มีเพียงรอ้ยละ 17.1 เท่าน้ันท่ีเห็นวา่รฐับาลควรปกป้องผลประโยชน์ของการท าไร่ยาสูบ เป็นตน้ 
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ตารางที่ 6  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ บริษทับุหรี่ขา้มชาต ิทุ่มเทเงินจ  านวนมาก ตอ่ตา้น

การปรบัปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ขา้มชาตติอ้งการปกป้องผลประโยชน์

ของบริษทั มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 ใช่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกวา่      77.5 

2 ไมใ่ช่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ตอ้งการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า 22.5 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 6 เมื่อถามว่า บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ทุ่มเทเงินจ านวนมาก ต่อตา้นการปรับปรุงกฎหมาย

ควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแลสุขภาพของ

ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ  พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.5 ระบุบริษัทบุหร่ีขา้มชาติต้องการปกป้อง

ผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า รอ้ยละ 22.5 ระบุบริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ตอ้งการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า  

 

ตารางที่ 7  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ การที่บริษัทบุหรี่ใหเ้งินทุนสนับสนุน นักวิชาการ

มหาวิทยาลยัท าวิจยัเพื่อคดัคา้น การปรบัปรุงกฎหมาย คุณคิดว่า กลุ่มนกัวิชาการเหล่านั้นมีความ

น่าเช่ือถือในการท าวิจยั หรือว่า เป็นนกัวิชาการที่มุ่งปกป้องผลประโยชนข์องบริษทับุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 มีความน่าเช่ือถือในการท าวิจยั 38.7 

2 มุง่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหร่ี 61.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 7 ท่ีน่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 61.3  ระบุนักวิชาการท่ีรบัทุนท าวิจยัจากบริษัทบุหร่ี

ท าวิจยัเพ่ือมุง่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหร่ี ในขณะท่ีรอ้ยละ 38.7 ระบุนักวิชาการท่ีรบัทุนท าวิจยัจากบริษัท

บุหร่ีมีความน่าเช่ือถือในการท าวิจยั 
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ตารางที่ 8  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ บริษทับุหรี่ขา้มชาติจะมีการว่ิงเตน้เพื่อใหผู้มี้อ  านาจ

ใน กลุ่มสมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.)เพ่ือท าใหก้ฎหมายควบคุมยาสูบเอ้ือประโยชนต์่อ

ธุรกิจของบริษทับุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 คิดวา่บริษัทบุหร่ีจะใหผ้ลประโยชน์แก่ผูม้ีอ านาจใน สนช. เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ใหบ้ริษัท 

70.0 

2 ไมคิ่ดวา่จะจ่ายให ้ 30.0 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 8 ท่ีน่าพิจารณาคือ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติจะมีการวิ่งเตน้เพ่ือใหผู้ม้ีอ านาจใน กลุ่มสมาชิกสภา

นิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.)เพ่ือท าใหก้ฎหมายควบคุมยาสูบเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่

หรือรอ้ยละ 70.0 ระบุบริษัทบุหร่ีจะใหผ้ลประโยชน์แก่ผูม้ีอ านาจใน สนช. เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษัท  ในขณะท่ี

รอ้ยละ 30.0 ระบุไมคิ่ดวา่บริษัทบุหร่ีจะใหผ้ลประโยชน์แก่ผูม้ีอ านาจใน สนช. เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษัท 

 

ตารางที่ 9  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) จะถูก  

บริษัทบุหรี่ขา้มชาติชักชวนใหร้บัผลประโยชนจ์ากบริษัทเพ่ือปรบัปรุงกฎหมายใหเ้อ้ือประโยชน์

ของธุรกิจบุหรี ่

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 ค่อนขา้งมาก-มากท่ีสุด 75.9 

2 ค่อนขา้งน้อย-ไมเ่ลย 24.1 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 9 พบว่า  ความเป็นไปไดว้่าสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) จะถูกบริษัทบุหร่ีขา้ม

ชาติชกัชวนใหร้บัผลประโยชน์จากบริษัทเพ่ือปรบัปรุงกฎหมายใหเ้อ้ือประโยชน์ของธุรกิจบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่หรือ

รอ้ยละ 75.9 ระบุค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด มีเพียงรอ้ยละ 24.1 ระบุค่อนขา้งน้อยถึงไมม่ีเลย 

 

ตารางที่ 10  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ รฐับาล ควรจะอยู่ขา้งฝ่ายใด ระหว่าง บริษัทบุหรี่

ขา้มชาต ิกบั การดูแลสุขภาพของประชาชน  

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 อยูข่า้งบริษัทบุหร่ีขา้มชาติ 15.4 

2 อยูข่า้งการดูแลสุขภาพของประชาชน 84.6 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 
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จากตาราง 10 ท่ีน่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 84.6 ระบุรฐับาลควรดูและสุขภาพของประชาชน

มากกว่าอยู่ขา้งบริษัทบุหร่ี มีเพียงรอ้ยละ 15.4 ระบุรฐับาลควรอยู่ขา้งบริษัทบุหร่ีมากกว่าการดูและสุขภาพของ

ประชาชน 

 

ตารางที่ 11  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ เป็นผูท้ี่ขายบุหรี่ 

อนัดบัที่ 
 

ค่ารอ้ยละ 

1 ขาย 4.0 

2 ไม่ขาย 96.0 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 11 อย่างไรก็ตามพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 96.0 ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ขายบุหร่ี มีเพียง

รอ้ยละ 4.0 ระบุเป็นผูข้ายบุหร่ี  

 

ตารางที่ 12  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ อายุในการสูบบุหรี่ครั้งแรก 

อนัดบัที่ ช่วงอายุ ค่ารอ้ยละ 

1 ต า่กว่า 20 ปี (รอ้ยละ 0.2 ระบุสูบครั้งแรกอายุ 7 ขวบ     ) 95.4 

2 20 ปีขึ้ นไป 4.6 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 12 ท่ีน่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่เกือบรอ้ยละรอ้ย คือ รอ้ยละ 95.4 สูบบุหร่ีครั้งแรก ตั้งแต่

อายุไมถึ่ง 20 ปี มีเพียงรอ้ยละ 4.6 ท่ีระบุสูบบุหร่ีครั้งแรกอายุมากกว่า 20 ปี 

 

ตารางที่ 13  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ 

1 สูบ 19.6 

3 ไมสู่บ 80.4 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 13 เมื่อถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 80.4 ระบุไมสู่บบุหร่ี และ

รอ้ยละ 19.6 ระบุสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

 

 

 



20 

 

ตารางที่ 14  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  ปัญหาสุขภาพของตนในขณะน้ี 

อนัดบัที่ ปัญหาสุขภาพ ค่ารอ้ยละ 

1 มีปัญหาสุขภาพ 8.8 

2 ไมม่ีปัญหาสุขภาพเลย 91.2 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

จากตารางท่ี 14 อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงปัญหาสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.2 ระบุไม่มี

ปัญหาสุภาพ และรอ้ยละ 8.8 ระบุมีปัญหาสุขภาพ เป็นตน้ 

 

ตารางที่ 15  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ  กฎหมายบุหรี่ที่ใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้ับการ

ปรบัปรุงใหท้นัสมัย เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่

ไม่ใหสู้บบุหรี่ จ  าแนกตามการสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 91.9 96.7 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 8.1 3.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 15 อย่างไรก็ตาม เมื่อจ าแนกตามการสูบบุหร่ี พบว่า ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 

96.7 ระบุเห็นดว้ยว่ากฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของ

บริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่าสูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ย

ละ 91.9 ระบุเห็นดว้ยว่ากฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการ

ของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ไม่ใหสู้บบุหร่ี เป็นตน้ 

 

ตารางที่ 16  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ  งานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชัดว่าการสูบบุหรี่น าไปสู่สิ่ง

เสพติดชนิดอื่น การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนหนา้ใหม่ จ  าแนกตามการสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 86.4 94.1 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 13.6 5.9 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 16 เมื่อถามว่างานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง 

กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่จ าแนกตามการสูบบุหร่ี พบว่า 
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ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 94.1 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติด

ชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และ       

ผูท่ี้ระบุวา่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 86.4 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพ

ติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่ 

 

ตารางที่ 17  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ  ถึงเวลาแลว้ที่รัฐบาลตอ้งปรับปรุงกฎหมายให้

ป้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งข้ึนเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย จ  าแนกตาม

การสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 88.3 95.8 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 11.7 4.2 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 17 ท่ีน่าสนใจคือ ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.8 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้ง

ปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย ในขณะ

ท่ีผูท่ี้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 88.3 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหา

การสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย เป็นตน้ 

 

ตารางที่ 18  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ  กฎหมายบุหรี่ที่ใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้ง

ไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมัย เพื่อรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน

หนา้ใหม่ไม่ใหสู้บบุหรี่ จ  าแนกตามอายุ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น เยาวชน ผูใ้หญ่ 

1 เห็นดว้ย 93.9 95.8 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 6.1 4.2 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

จากตาราง 18 เมื่อจ าแนกอายุ พบว่า เสียงของผูใ้หญ่ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.8 ระบุเห็นดว้ยว่ากฎหมาย

บุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้ันสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกัน

เด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีเสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 93.9 ระบุเห็นดว้ยว่า

กฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือ

ป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหมไ่มใ่หสู้บบุหร่ี เป็นตน้ 
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ตารางที่ 19  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ  งานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชัดว่าการสูบบุหรี่น าไปสู่สิ่ง

เสพติดชนิดอื่น การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนหนา้ใหม่ จ  าแนกตามอายุ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น เยาวชน ผูใ้หญ่ 

1 เห็นดว้ย 89.8 91.7 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 10.2 8.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 19 เมื่อถามว่างานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง 

กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จ าแนกตามอายุ พบว่า เสียง

ของผูใ้หญ่ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.7 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิด

อ่ืน การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่และเสียงของ

เยวชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 89.8 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน 

การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่ 

 

ตารางที่ 20  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ  ถึงเวลาแลว้ที่รัฐบาลตอ้งปรับปรุงกฎหมายให้

ป้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิง่ข้ึนเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย  

จ าแนกตามอาย ุ

อนัดบัที่ ความคิดเห็น เยาวชน ผูใ้หญ่ 

1 เห็นดว้ย 91.9 91.7 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 8.1 8.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 20 ท่ีน่าสนใจคือ เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.9 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้ง

ปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย ในขณะ

ท่ีเสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.7 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายใหป้้องกันและ

แกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย เป็นตน้ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการส ารวจ 

 

โครงการส ารวจ ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการออกพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ

ฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครัวเรือนทัว่ประเทศ  ด าเนินการระหว่างวันท่ี                  

1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ  

การติดตามและเคยไดย้ินข่าวสารเก่ียวกบัผลเสียของการสูบบุหร่ี สรุปโดยภาพรวมทัว่ประเทศ 

พบวา่ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 86.4 เคยไดย้ินข่าวผลเสียของการสูบบุหร่ี รอ้ยละ 13.6 ไมไ่ดย้ินขา่วผลเสียของการสูบ

บุหร่ี เป็นตน้ 

เมื่อถามถึง ประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่หรือกวา่รอ้ยละ 97.6 ระบุบุหร่ีเป็นส่ิงเสพ

ติดท่ีท าลายสุขภาพ  รอ้ยละ 95.6 ระบุกฏหมายบุหร่ีควรไดร้บัการปรบัปรุงเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ไม่ใหสู้บบุหร่ี รอ้ยละ 92.4 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบจะช่วยป้องกนัยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ รอ้ย

ละ 94.2 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ล

มากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย รอ้ยละ 94.3 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่ควรเน้นการป้องกนัเด็กและ

เยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหร่ี รอ้ยละ 84.8 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบควร หา้มการขายเป็นมวน หา้มแบ่งซอง

ขาย เพ่ือลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซ้ือบุหร่ี รอ้ยละ 69.3 ระบุเห็นดว้ยว่าซองบุหร่ีแบบเรียบ ท่ีหา้มพิมพ์

ลวดลายสีสนัฉูดฉาดบนซองบุหร่ี ช่วยลดการเยา้ยวนต่อเด็ก รอ้ยละ 92.5 ระบุการขายบุหร่ีใหเ้ด็กและเยาวชนท่ี

อายุต า่กวา่ 20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้ด็กและเยาวชนหน้าใหมสู่บบุหร่ี และรอ้ยละ 88.6 ระบุ

กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี ณ จุดขายเพราะถือวา่เป็นการโฆษณา เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้ด็ก  ๆถูกชวนสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

การท่ีบริษัทบุหร่ีน าเงินมาใหโ้รงเรียนเพ่ือรณรงคป้์องกนัเด็กและเยาวชนไม่ใหสู้บบุหร่ี หรือท ากิจกรรมอ่ืน เป็น

การสรา้งภาพ พบวา่ เกินคร่ึงเล็กน้อยหรือรอ้ยละ 67.5 ระบุเป็นการสรา้งภาพ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า 

ในขณะท่ีรอ้ยละ 32.5 ระบุไมใ่ช่การสรา้งภาพ 

ท่ีน่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 82.9 ระบุรฐับาลควรดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ มี

เพียงรอ้ยละ 17.1 เท่าน้ันท่ีเห็นวา่รฐับาลควรปกป้องผลประโยชน์ของการท าไร่ยาสูบ เป็นตน้ 

เมื่อถามว่า บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ทุ่มเทเงินจ านวนมาก ต่อตา้นการปรบัปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็น

เพราะบริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกวา่ การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้ง

ประเทศ  พบวา่ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 77.5 ระบุบริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า 

รอ้ยละ 22.5 ระบุบริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ตอ้งการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า  

7 ท่ีน่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 61.3  ระบุนักวิชาการท่ีรบัทุนท าวิจยัจากบริษัทบุหร่ีท าวิจยัเพ่ือมุ่งปกป้อง

ผลประโยชน์ของบริษัทบุหร่ี ในขณะท่ีรอ้ยละ 38.7 ระบุนักวิชาการท่ีรับทุนท าวิจัยจากบริษัทบุหร่ีมีความ

น่าเช่ือถือในการท าวิจยั 

ท่ีน่าพิจารณาคือ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติจะมีการวิ่งเตน้เพ่ือใหผู้ม้ีอ านาจใน กลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.)เพ่ือท าใหก้ฎหมายควบคุมยาสูบเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 

70.0 ระบุบริษัทบุหร่ีจะใหผ้ลประโยชน์แก่ผูม้ีอ านาจใน สนช. เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษัท  ในขณะท่ีรอ้ยละ 30.0 

ระบุไมคิ่ดวา่บริษัทบุหร่ีจะใหผ้ลประโยชน์แก่ผูม้ีอ านาจใน สนช. เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษัท 
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ความเป็นไปไดว้่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะถูกบริษัทบุหร่ีขา้มชาติชักชวนใหร้ับ

ผลประโยชน์จากบริษัทเพ่ือปรบัปรุงกฎหมายใหเ้อ้ือประโยชน์ของธุรกิจบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 75.9 ระบุ

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด มีเพียงรอ้ยละ 24.1 ระบุค่อนขา้งน้อยถึงไมม่ีเลย 

ท่ีน่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 84.6 ระบุรฐับาลควรดูและสุขภาพของประชาชนมากกว่าอยู่ขา้ง

บริษัทบุหร่ี มีเพียงรอ้ยละ 15.4 ระบุรฐับาลควรอยูข่า้งบริษัทบุหร่ีมากกว่าการดูและสุขภาพของประชาชน 

อย่างไรก็ตามพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 96.0 ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ขายบุหร่ี มีเพียงรอ้ยละ 4.0 ระบุเป็นผูข้าย

บุหร่ี  

ท่ีน่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่เกือบรอ้ยละรอ้ย คือ รอ้ยละ 95.4 สูบบุหร่ีครั้งแรก ตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี มี

เพียงรอ้ยละ 4.6 ท่ีระบุสูบบุหร่ีครั้งแรกอายุมากกวา่ 20 ปี 

เมื่อถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา่ ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 80.4 ระบุไมสู่บบุหร่ี และรอ้ยละ 19.6 ระบุสูบบุหร่ี 

เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงปัญหาสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.2 ระบุไม่มีปัญหาสุภาพ และ

รอ้ยละ 8.8 ระบุมีปัญหาสุขภาพ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อจ าแนกตามการสูบบุหร่ี พบว่า ผู้ท่ีไม่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 96.7 ระบุเห็นดว้ยว่า

กฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือ

ป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหมไ่ม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่าสูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.9 ระบุเห็นดว้ย

ว่ากฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้ันสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และ

เพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหมไ่มใ่หสู้บบุหร่ี เป็นตน้ 

เมื่อถามว่างานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัวา่การสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมายควบคุม

ยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จ าแนกตามการสูบบุหร่ี พบว่า ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี

ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 94.1 ระบุเห็นดว้ยกับงานวิจัยจากทัว่โลกช้ีชัดว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน        

การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่และผูท่ี้ระบุว่าสูบ

บุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 86.4 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน 

การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่ 

ท่ีน่าสนใจคือ ผูท่ี้ไมสู่บบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.8 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายให้

ป้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย ในขณะท่ีผูท่ี้สูบบุหร่ีส่วน

ใหญ่หรือรอ้ยละ 88.3 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคน

ไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย เป็นตน้ 

เมื่อจ าแนกอายุ พบวา่ เสียงของผูใ้หญ่ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.8 ระบุเห็นดว้ยว่ากฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้

ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้ันสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ไมใ่หสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีเสียงของเยวชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 93.9 ระบุเห็นดว้ยว่ากฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้

ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้ันสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ไมใ่หสู้บบุหร่ี เป็นตน้ 
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เมื่อถามว่างานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัวา่การสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมายควบคุม

ยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่จ าแนกตามอายุ พบวา่ เสียงของผูใ้หญ่ส่วนใหญ่

หรือรอ้ยละ 91.7 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง 

กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และเสียงของเยวชนส่วนใหญ่

หรือรอ้ยละ 89.8 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง 

กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่ 

ท่ีน่าสนใจคือ เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.9 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมาย

ใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย ในขณะท่ีเสียงของผูใ้หญ่

ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.7 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของ

คนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย เป็นตน้ 

โดยสรุป โครงการส ารวจความคิดเห็นของสาธารณชน (Public Opinion) หรือ โพล Poll ครั้งน้ี

ภายใตห้วัขอ้เร่ือง ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการออกพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ

ฉบบัใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครวัเรือนทัว่ประเทศ  ด าเนินการโครงการระหว่างวนัท่ี  

2559 โดยมีวตัถุประสงคข์องการส ารวจท่ีส าคญัคือ 

เพ่ือท าส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศ ต่อการออก พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ 

ท่ีครอบคลุมประเด็นเร่ืองของการรบัรูข้องประชาชนและประเด็นความส าคัญอ่ืนๆ ต่อมาตรการทาง

กฎหมายต่างๆ ผลกระทบของบุหร่ีต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ความรูสึ้ก ทศันคติท่ีมีต่อการขบัเคล่ือน 

และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากร่างพรบ. เพ่ือเป็นขอ้มูลเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันและการรบัรูข้อง

ประชาชน ส่งผลท าใหเ้กิดการจุดประกาย กระตุน้ใหป้ระชาชนสนใจและร่วมคิดร่วมวิพากษณ์วิจารณ์

เรียนรูแ้นวทางแกไ้ข สู่การขบัเคล่ือนสงัคมและเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ผลโพลครั้งที่ 1  

เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน    4    หนา้ 

 
 

ชมรมขบัเคล่ือนวิชาการเพื่อวิจยัความสุขชุมชน ส านกัวิจยั SUPER POLL 

เสนอผลวิจยัเชิงส ารวจ เรื่อง 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกพระราชบญัญตัิควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม่ 

 

ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เปิดเผยผลส ารวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การออกพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบฉบบัใหม ่ กรณีศึกษาตวัอยา่งประชาชนอายุ 18 ปีขึ้ นไประดบั

ครวัเรือนใน 15 จงัหวดัของประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ่พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ อุบลราชธานี 

บุรีรมัย ์อยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎรธ์านี จ านวนทั้งส้ิน 5,019 ตวัอยา่ง ระหว่าง 

วนัท่ี 11-13 ธนัวาคม ท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.6 ระบุกฏหมายบุหร่ีควรไดร้บัการปรบัปรุงเพ่ือ

ป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหมไ่ม่ใหสู้บบุหร่ีมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือรอ้ยละ 94.2 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาล

ตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย 

รอ้ยละ 92.4 ระบุงานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัวา่การสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมาย

ควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ เป็นตน้ 

 ท่ีน่าพิจารณาคือ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ทุ่มเทเงินจ านวนมาก ต่อตา้นการปรบัปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ 

เป็นเพราะบริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกวา่ การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทย

ทั้งประเทศ  พบว่า ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 77.5 ระบุบริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

มากกว่า รอ้ยละ 22.5 ระบุบริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ตอ้งการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า  

อยา่งไรก็ตาม เมื่อจ าแนกตามการสูบบุหร่ี พบวา่ ผูท่ี้ไมสู่บบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 96.7 ระบุเห็นดว้ยว่า

กฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือ

ป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหมไ่ม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีผูท่ี้ระบุวา่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.9 ระบุเห็นดว้ย

วา่กฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และ

เพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหน้าใหมไ่ม่ใหสู้บบุหร่ี เป็นตน้ 

และเมื่อถามว่างานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัวา่การสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมาย

ควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหนา้ใหม ่จ าแนกตามการสูบบุหร่ี พบว่า ผูท่ี้ไมสู่บ

บุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 96.7 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน 

การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่และผูท่ี้ระบุวา่สูบ

บุหร่ืส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 86.4 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน 

การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่ 

ท่ีน่าสนใจคือ ผูท่ี้ไมสู่บบุหร่ีส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.8 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายให้

ป้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย ในขณะท่ีผูท่ี้สูบบุหร่ีส่วน
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ใหญ่หรือรอ้ยละ 88.3 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคน

ไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม เมื่อจ าแนกอายุ พบวา่ เสียงของผูใ้หญ่ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 95.8 ระบุเห็นดว้ยว่ากฎหมาย

บุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนั

เด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ไม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีเสียงของเยวชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 93.9 ระบุเห็นดว้ยวา่กฎหมาย

บุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนั

เด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ไม่ใหสู้บบุหร่ี เป็นตน้ 

และเมื่อถามว่างานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัวา่การสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมาย

ควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่จ าแนกตามอายุ พบวา่ เสียงของผูใ้หญ่

ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.7 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัวา่การสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การ

ปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่ และเสียงของเยวชน

ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 89.8 ระบุเห็นดว้ยกบังานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัวา่การสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน การ

ปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม ่ 

ท่ีน่าสนใจคือ เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.9 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมาย

ใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย ในขณะท่ีเสียงของผูใ้หญ่

ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.7 ระบุถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของ

คนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย เป็นตน้ 

 

ตารางที่ 1  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  ความคิดเห็นต่อประเด็นส าคญัเก่ียวกบั การสูบบุหรี่ 

ประเด็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย รวมทั้งสิ้ น 

1. กฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการ

ปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี 

และเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหมไ่มใ่หสู้บบุหร่ี 
95.6 4.4 100.0 

2. งานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิงเสพ

ติดชนิดอ่ืน การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วย

ป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ 
92.4 7.6 100.0 

3. ถึงเวลาแลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนั

และแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งขึ้ น

เพ่ือป้องกนัการสูญเสีย 

94.2 5.8 100.0 
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ตารางที่ 2  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ บริษทับุหรี่ขา้มชาต ิทุ่มเทเงินจ  านวนมาก ตอ่ตา้น

การปรบัปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ขา้มชาตติอ้งการปกป้องผลประโยชน์

ของบริษทั มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น ค่ารอ้ยละ 

1 ใช่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกวา่      77.5 

2 ไมใ่ช่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ตอ้งการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า 22.5 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 

 

ตารางที่ 3  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  กฎหมายบุหรี่ที่ใชม้าแลว้ยีส่ิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการ

ปรบัปรุงใหท้นัสมัย เพื่อรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษทับุหรี่ และเพื่อป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่

ไม่ใหสู้บบุหรี่ จ  าแนกตามการสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 91.9 96.7 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 8.1 3.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  งานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหรี่น าไปสู่สิ่ง

เสพติดชนิดอื่น การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนหนา้ใหม่ จ  าแนกตามการสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 86.4 94.1 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 13.6 5.9 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 5  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  ถึงเวลาแลว้ที่รฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายให้

ป้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิง่ข้ึนเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย จ  าแนกตาม

การสูบบุหรี่ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 88.3 95.8 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 11.7 4.2 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  กฎหมายบุหรี่ที่ใชม้าแลว้ยีส่ิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการ

ปรบัปรุงใหท้นัสมัย เพื่อรูเ้ท่าทนัวิธีการของบริษทับุหรี่ และเพื่อป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่

ไม่ใหสู้บบุหรี่ จ  าแนกตามอายุ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น เยาวชน ผูใ้หญ่ 

1 เห็นดว้ย 93.9 95.8 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 6.1 4.2 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 7  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  งานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหรี่น าไปสู่สิ่ง

เสพติดชนิดอื่น การปรบัปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กและ

เยาวชนหนา้ใหม่ จ  าแนกตามอายุ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น เยาวชน ผูใ้หญ่ 

1 เห็นดว้ย 89.8 91.7 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 10.2 8.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 8  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  ถึงเวลาแลว้ที่รฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายให้

ป้องกนัและแกปั้ญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิง่ข้ึนเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย 

จ าแนกตามอายุ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น เยาวชน ผูใ้หญ่ 

1 เห็นดว้ย 91.9 91.7 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 8.1 8.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

 

ดร.นพดล  กรรณิกา  โทร. 087.33.555.99   ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL)    โทร 02.308.0444         

www.superpollthailand.net 
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ผลโพลครั้งที่ 2  

เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน    2    หนา้ 

 
 

ชมรมขบัเคล่ือนวิชาการเพื่อวิจยัความสุขชุมชน ส านกัวิจยั SUPER POLL 

เสนอผลวิจยัเชิงส ารวจ เรื่อง 

กฎหมายคุมยาสูบในใจของนักสูบ 

 

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขบัเคล่ือนวิชาการเพ่ือวิจยัความสุขชุมชน ส านักวิจยัซูเปอรโ์พล เปิดเผย

ผลส ารวจ เร่ือง  กฎหมายคุมยาสูบในใจของนักสูบ กรณีศึกษาตวัอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพอายุ 18 ปีขึ้ นไป

ระดบัครวัเรือนใน 15 จงัหวดัของประเทศ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ 

อุบลราชธานี บุรีรมัย ์ อยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎรธ์านี จ านวนทั้งส้ิน 5,019 

ตวัอยา่ง ระหวา่ง วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ท่ีผ่านมา พบว่า  

ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 94.3 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหมค่วรเน้นการป้องกนัเด็กและ

เยาวชนหนา้ใหมใ่นการสูบบุหร่ี มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือรอ้ยละ 92.5 ระบุการขายบุหร่ีใหเ้ด็กและเยาวชน

ท่ีอายุต า่กว่า 20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้ด็กและเยาวชนหน้าใหมสู่บบุหร่ี รอ้ยละ 88.6 ระบุ

กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี ณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ด็กๆ ถูกชวนสูบ

บุหร่ี รอ้ยละ 84.8 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบตอ้ง หา้มการขายเป็นมวน หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือลด

โอกาสของเด็กและเยาวชนในการซ้ือบุหร่ี ตามล าดบั 

ท่ีน่าสนใจคือ ทั้งกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ี และ กลุ่มคนท่ีไมสู่บบุหร่ี ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 91.0 และ 

95.2 เห็นดว้ยท่ี กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหมค่วรป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหมใ่นการสูบบุหร่ี 

นอกจากน้ี ส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มเช่นกนั คือรอ้ยละ 88.4 และรอ้ยละ 93.7 เห็นดว้ยต่อ การขาย

บุหร่ีใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนหนา้ใหมสู่บบุหร่ี 

จ าแนกระหวา่ง กลุ่มสูบ กบั กลุ่มไม่สูบ 

ท่ีน่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มนักสูบ หรือรอ้ยละ 81.8 และกลุ่มคนไมสู่บหรือรอ้ยละ 

90.5  เห็นดว้ยต่อ กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี ณ จุดขายเพราะถือวา่เป็นการโฆษณา เพ่ือป้องกนัไม่ให้

เด็กๆ ถูกชกัจูงใหสู้บบุหร่ี  

เมื่อถามถึง กฎหมายคุมยาสูบท่ีก าลงัพิจารณาในชั้นของ สภานิติบญัญติัฯ อยู่ในเวลาน้ี พบว่า 

ส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มน้ีไดแ้ก่รอ้ยละ 77.8  ของกลุ่มนักสูบ และรอ้ยละ 86.8 ของกลุ่มคนไมสู่บ เห็น

ดว้ยต่อ  กฎหมายควบคุมยาสูบตอ้ง หา้มการขายเป็นมวน หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือลดโอกาสเด็กและ

เยาวชนในการซ้ือบุหร่ี จ าแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กบั กลุ่มไมสู่บ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 1  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  ความคิดเห็นต่อประเด็นส าคญัเก่ียวกบั การสูบบุหรี่ 

ประเด็น รอ้ยละ 

1.กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหมค่วรเน้นการป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ 

ในการสูบบุหร่ี  
94.3 

2.การขายบุหร่ีใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีอายุต า่กวา่ 20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย เพ่ือ

ป้องกนัไมใ่หเ้ด็กและเยาวชนหนา้ใหมสู่บบุหร่ี 
92.5 

3.กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี ณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพื่อป้องกนัไมใ่ห้

เด็กๆ ถูกชวนสูบบุหร่ี 
88.6 

4.กฎหมายควบคุมยาสูบตอ้ง หา้มการขายเป็นมวน หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือลดโอกาส

ของเด็กและเยาวชนในการซ้ือบุหร่ี 
84.8 

 

ตารางที่ 2  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  กฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหม่ควรป้องกนัเด็กและ

เยาวชนหนา้ใหม่ในการสูบบุหรี่ จ  าแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กบั กลุ่มไม่สูบ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 91.0 95.2 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 9.0 4.8 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 3  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  การขายบุหรี่ใหเ้ด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีเป็นการท าผิด

กฎหมาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนหนา้ใหม่สูบบุหรี่ จ  าแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กบั  

กลุ่มไม่สูบ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 88.4 93.7 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 11.6 6.3 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หรี่ ณ จุดขายเพราะถือว่า

เป็นการโฆษณา เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กๆ ถูกชกัจูงใหสู้บบุหรี่ จ  าแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กบั กลุ่มไม่สูบ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 81.8 90.5 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 18.2 9.5 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 
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ตารางที่ 5  แสดงค่ารอ้ยละของตวัอยา่งที่ระบุ  กฎหมายควบคุมยาสูบตอ้ง หา้มการขายเป็นมวน 

หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือลดโอกาสเด็กและเยาวชนในการซ้ือบุหรี่ จ  าแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กบั  

กลุ่มไม่สูบ 

อนัดบัที่ ความคิดเห็น สูบ ไม่สูบ 

1 เห็นดว้ย 77.8 86.8 

2 ไมเ่ห็นดว้ย 22.2 13.2 

 รวมทั้งสิ้ น 100.0 100.0 

 

 

ดร.นพดล  กรรณิกา  โทร. 087.33.555.99   ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL)    โทร 02.308.0444         

www.superpollthailand.net 
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ส านกัวิจยั SUPER POLL ขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั กฎหมาย

ควบคุมยาสูบ 

1. คุณเคยไดย้ินขา่วเก่ียวกบั ผลเสียของการสูบบุหร่ีบ่อยครั้งเพียงไร 

[   ] บ่อยมากท่ีสุด     [   ] บ่อยมาก   [   ] ค่อนขา้งบ่อย     [   ] ไมค่่อยบ่อย   [  ] ไมบ่่อย   [  ] 

ไมเ่คยเลย 

2. คุณเห็นดว้ยหรือไม ่ต่อประเด็นส าคญัเก่ียวกบั การสูบบุหร่ีต่อไปน้ี 

ประเด็นทัว่ไป เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

 

เห็นดว้ย 

 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

 

1. คุณเห็นดว้ยหรือไมว่่าบุหร่ีเป็นส่ิงเสพติดท่ีท ารา้ย

สุขภาพ 

    

2.คุณเห็นดว้ยหรือไมว่า่ กฎหมายบุหร่ีท่ีใชม้าแลว้

ยี่สิบหา้ปีตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยั เพ่ือรูเ้ท่า

ทนัวิธีการของบริษัทบุหร่ี และเพ่ือป้องกนัเด็กและ

เยาวชนหนา้ใหมไ่มใ่หสู้บบุหร่ี 

    

3. งานวิจยัจากทัว่โลกช้ีชดัว่าการสูบบุหร่ีน าไปสู่ส่ิง

เสพติดชนิดอ่ืน คุณเห็นดว้ยหรือไมว่า่ การปรบัปรุง 

กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกนัการติดยาเสพ

ติดของเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ 

    

4.บุหร่ีเป็นสาเหตุท าใหค้นไทยเสียชีวิต  51,700 

คนต่อปี และท าใหป้ระเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

78,000 ลา้นบาท คุณเห็นดว้ยหรือไมว่า่ ถึงเวลา

แลว้ท่ีรฐับาลตอ้งปรบัปรุงกฎหมายใหป้้องกนัและ

แกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของคนไทยใหไ้ดผ้ลมากยิ่งข้ึน

เพ่ือป้องกนัการสูญเสีย 

    

5.ในกฎหมายควบคุมยาสูบฉบบัใหมเ่นน้การป้องกนั

เด็กและเยาวชนหนา้ใหม่ในการสูบบุหร่ี คุณเห็นดว้ย

หรือไม่ 

    

6. คุณเห็นดว้ยหรือไม ่ท่ีกฎหมายควบคุมยาสูบตอ้ง 

หา้มการขายเป็นมวน หา้มแบ่งซองขาย เพ่ือลด

โอกาสของเด็กและเยาวชนในการซ้ือบุหร่ี 
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7.คุณเห็นดว้ยหรือไมว่า่ ซองบุหร่ีแบบเรียบ ท่ีหา้ม

พิมพล์วดลายสีสนัฉูดฉาดบนซองบุหร่ี ช่วยลดการ

เยา้ยวนต่อเด็ก 

    

8.คุณเห็นดว้ยหรือไมว่า่ การขายบุหร่ีใหเ้ด็กและ

เยาวชนท่ีอายุต า่กวา่ 20 ปีเป็นการท าผิดกฎหมาย 

เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนหนา้ใหมสู่บบุหร่ี 

    

9. คุณเห็นดว้ยหรือไม ่ถา้กฎหมายหา้ม การโชวบุ์หร่ี 

ณ จุดขายเพราะถือวา่เป็นการโฆษณา เพ่ือป้องกนั

ไมใ่หเ้ด็กๆ ถูกชวนสูบบุหร่ี 

    

 

3. คุณคิดวา่ การท่ีบริษัทบุหร่ีน าเงินมาใหโ้รงเรียนเพ่ือรณรงคป้์องกนัเด็กและเยาวชนไมใ่หสู้บ

บุหร่ี หรือท ากิจกรรมอ่ืน เป็นการสรา้งภาพ หรือไม่ 

[   ] เป็นการสรา้งภาพ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทมากกวา่   

[   ] ไมใ่ช่การสรา้งภาพ 

4. คุณคิดวา่ ระหวา่ง ผลประโยชน์จากการท าไร่ยาสูบของชาวบา้นจ านวนหน่ึง กบั ผลเสียท่ีเกิดข้ึน

ต่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ รฐับาลควรเลือกปกป้องใครมากกว่ากนั 

[   ] ควรเลือก ปกป้องผลประโยชน์ของการท าไร่ยาสูบ [   ] ควรเลือก ดูแลปกป้องสุขภาพ

ของประชาชนทั้งประเทศ 

5. คุณคิดวา่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ทุ่มเทเงินจ านวนมาก ต่อตา้นการปรบัปรุงกฎหมายควบคุม

ยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแล

สุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

[   ] ใช่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติตอ้งการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า      

[   ] ไมใ่ช่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ ตอ้งการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกวา่ 

6. การท่ีบริษัทบุหร่ีใหเ้งินทุนสนับสนุน นักวิชาการมหาวิทยาลยัท าวิจยัเพื่อคดัคา้น การปรบัปรุง

กฎหมาย คุณคิดวา่ กลุ่มนักวิชาการเหล่าน้ันมีความน่าเช่ือถือในการท าวิจยั หรือวา่ เป็น

นักวิชาการท่ีมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหร่ี 

[   ] มีความน่าเช่ือถือในการท าวิจยั  [   ] มุง่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหร่ี 

7. คุณคิดหรือไมว่า่ บริษัทบุหร่ีขา้มชาติจะมีการวิ่งเตน้เพ่ือใหผู้ม้ีอ านาจใน กลุ่มสมาชิกสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ (สนช.)เพ่ือท าใหก้ฎหมายควบคุมยาสูบเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทบุหร่ี 

[   ] คิดวา่บริษัทบุหร่ีจะใหผ้ลประโยชน์แก่ผูม้ีอ านาจใน สนช. เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษัท   

[   ] ไมคิ่ดวา่จะจ่ายให ้
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8. คุณคิดวา่ เป็นไปไดม้ากน้อยเพียงไร ท่ี สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) จะถูก บริษัท

บุหร่ีขา้มชาติชกัชวนใหร้บัผลประโยชน์จากบริษัทเพ่ือปรบัปรุงกฎหมายใหเ้อ้ือประโยชน์ของ

ธุรกิจบุหร่ีหรือไม่ 

[   ] มากท่ีสุด [   ] มาก [   ] ค่อนขา้งมาก [   ] ค่อนขา้งนอ้ย [   ] นอ้ย 

[   ] ไมเ่ลย 

9. คุณเช่ือมัน่มากน้อยเพียงไรวา่ สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) จะท าใหก้ฎหมาย

ควบคุมยาสูบเขม้งวดมากขึ้ นในการป้องกนัเด็กและเยาวชนหนา้ใหม่สูบบุหร่ี มากกวา่ การ

ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหร่ี  

[   ] เช่ือมัน่ มากท่ีสุด [   ] มาก [   ] ค่อนขา้งมาก  [   ] ค่อนขา้งนอ้ย   

[   ] นอ้ย [   ] ไมเ่ลย 

10. คุณคิดวา่ รฐับาล ควรจะอยู่ขา้งฝ่ายใด ระหวา่ง บริษัทบุหร่ีขา้มชาติ กบั การดูแลสุขภาพของ

ประชาชน ในการปรบัปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบครั้งน้ี   

[   ] อยูข่า้งบริษัทบุหร่ีขา้มชาติ  [   ] อยูข่า้งการดูแลสุขภาพของประชาชน 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

1. เพศ       [  ] ชาย [  ] หญิง  

2. อายุ.............ปี   

3. ระดบัการศึกษาท่ีจบมาชั้นสูงสุด........................................ 

4. อาชีพประจ า............................................. 

5. คุณขายบุหร่ีดว้ยหรือไม่ [   ] ขาย  [   ] ไมข่าย 

6. คุณสูบบุหร่ีครั้งแรก ตอนอายุ..............ขวบ (ปี) 

7. คุณสูบบุหร่ีวนัละ ................... ซอง .................. มวน 

8. คุณสูบบุหร่ี บ่อยครั้งเพียงไร ในช่วง 30 วนัท่ีผ่านมา 

[   ] มากท่ีสุด       [   ] มาก     [   ] ค่อนขา้งมาก [   ] ค่อนขา้งนอ้ย    [   ] นอ้ย   [   ] 

ไมสู่บเลย 

9. คุณมีปัญหาสุขภาพมากน้อยเพียงไร  

[   ] มากท่ีสุด       [   ] มาก     [   ] ค่อนขา้งมาก [   ] ค่อนขา้งนอ้ย    [   ] นอ้ย   [   ] 

ไมสู่บเลย  

 

ขอบคุณในความร่วมมือของคุณท่ีช่วยตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 
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ข่าวจากโพล บางสว่น 

 


