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ผลสํารวจเร่ือง  “บุหร่ีกับคนไทย ในวันงดสบูบุหร่ีโลก” 
 
 เน่ืองดวยวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงน้ี เปนวันงดสูบบุหร่ีโลก ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ
โพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากผูที่สูบบุหร่ีและผูที่มีคนในครอบครัวหรือคนที่รัก สูบบุหร่ี จํานวน 
1,076 คน ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา 
 

 ผูที่สูบบุหรี่รอยละ 85.3 ระบุวาเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ในจํานวนนี้  รอยละ 53.8 ระบุวา คิดจะเลิก
สูบเพื่อตัวเอง และรอยละ 31.5 ระบุวา คิดจะเลิกสูบเพ่ือครอบครัวและคนที่รัก ในขณะที่ รอยละ 14.7 ระบุวาไมเคย
คิดจะเลิกสูบ สําหรับเหตุผลที่ปจจุบันยังไมเลิกสูบบุหรี่ คือ ยังทําใจเลิกสูบบุหรี่ไมได ใจไมแข็งพอ (รอยละ 
30.3) รองลงมาคิดวา เปนเพราะความเครียดกับเรื่องตางๆ (รอยละ 17.0) และ เปนความเคยชิน (รอยละ 7.1)  
 เม่ือถามวาเวลาสูบบุหร่ี เคยคํานึงถึงคนรอบขางที่ไมใชคนในครอบครัวหรือคนที่รักบางหรือไม พบวา 
ผูที่สูบบุหรี่ รอยละ 85.2 คํานึงถึงและจะไมสูบในที่ที่มีคนอยู  รอยละ 6.3 คํานึงถึงแตเชื่อวาเขาจะไมวาและเดิน
หนีออกไปเอง  ในขณะที่ รอยละ 8.5 ไมคํานึงถึงและใหเหตุผลวาถาเขาไมชอบก็ควรเดินหนีไปเอง  
 ทั้งน้ีเมื่อถามเฉพาะผูที่มีคนในครอบครัวหรือมีคนที่รักสูบบุหรี่วาเคยบอกใหเลิกสูบบุหรี่หรือไม 
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 83.0 ระบุวา เคยบอกใหเลิกสูบ  ในจํานวนนี้รอยละ 53.3 ตองการใหเลิกสูบเพ่ือ
ครอบครัวและคนที่รัก และรอยละ 29.7 ตองการใหเลิกสูบบุหร่ีเพ่ือตัวเอง ในขณะที่ รอยละ 17.0 ไมเคยบอกใหเลิกสูบ 
โดยใหเหตุผลวา บอกไปแลวก็ไมยอมเชื่อ มันเปนเรื่องสวนตัว ไมกลาบอก โตแลวคิดเองได ฯลฯ สวนวิธีที่ปฏิบัติ
เมื่อตองอยูใกลๆ คนที่กําลังสูบบุหรี่ รอยละ 60.2 จะเดินหนีไปเอง รองลงมารอยละ 9.4 จะพยายามอยูหางๆ 
และรอยละ 9.2 จะเอาผาปดจมูก กลั้นหายใจ  
 สําหรับความคิดเห็นตอ นโยบายรณรงคใหลดหรือเลิกสูบบุหร่ี ของภาครัฐไมวาจะเปน นโยบายการใช
ภาพคําเตือนหนาซองรณรงคประชาสัมพันธ/การใชขอความรณรงคโฆษณา จากดารานักรองให “ลด ละ เลิก” สูบ
บุหร่ี/หรือแมกระทั่งการขึ้นภาษีบุหร่ีอันจะทําใหราคาบุหร่ีเพ่ิมสูงขึ้นน้ัน พบวา มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 19.2 ที่เชื่อ
วาจะทําใหผูสูบสูบนอยลง และมีเพียงรอยละ 1.7 เทานั้นที่ระบุวาจะเลิกสูบไปเลย ขณะที่รอยละ 73.9 เชื่อวายังสูบ
เหมือนเดิม 
 สวนความคิดเห็นตอนโยบายตางๆ ของภาครัฐไมวาจะเปนการหามประชาสัมพันธบุหร่ีผานสื่อตางๆ/การ
หามขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป/หรือแมกระทั่งการหามแสดงผลิตภัณฑบุหร่ีที่จุดขายโดยใหใชคําวา 
“ที่น่ีมีบุหร่ีขาย”แทน เพ่ือลดจํานวนผูสูบใหมน้ันก็พบวา มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 32.5 เทานั้นที่เชื่อวาสามารถชวย
ลดจํานวนผูสูบใหมได มีเพียงรอยละ 67.5 ที่เชื่อวาไมสามารถชวยได 
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รายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ความคิดเห็นของผูที่สูบบุหรี่วาเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่หรือไม(ถามเฉพาะผูที่สูบบุหรี่) พบวา 
 

  - เคยคิดจะเลิกสูบ  รอยละ 85.3 
     (โดยระบุวา คิดจะเลิกสูบเพื่อตัวเอง    รอยละ 53.8  

        คิดจะเลิกสูบเพ่ือครอบครัวและคนที่รัก  รอยละ 31.5 ) 
 

  - ไมเคยคิดจะเลิกสูบ  รอยละ 14.7 
                      
2. สาเหตุที่ปจจุบันยังไมเลิกสูบบุหรี่มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (ถามเฉพาะผูที่สูบบุหรี่)  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
     

  - ยังทําใจเลกิสูบบุหรี่ไมได  ใจไมแข็งพอ รอยละ 30.3 
  - เปนเพราะความเครียดกับเรื่องตางๆ  รอยละ 17.0 
  - เปนความเคยชิน    รอยละ 7.1 
  - คอยๆ ลดปริมาณการสูบอยู   รอยละ 6.4 
  - ติดแลว เลิกยาก สูบมานานแลว  รอยละ 6.0 
 

3. เมื่อถามวาเวลาสูบบุหรี่ เคยคํานึงถึงคนรอบขางที่ไมใชคนในครอบครัวหรือคนท่ีรักบางหรือไม พบวา 
(ถามเฉพาะผูที่สูบบุหรี่) 

 

- คํานึงถึงและจะไมสูบในที่ๆ มีคนอยู    รอยละ 85.2 
- คํานึงถึงแตเชื่อวาเขาจะไมวาและเดินหนีออกไปเอง   รอยละ 6.3 
- ไมคํานึงถึงถาเขาไมชอบก็ควรเดินหนีไปเอง   รอยละ 8.5 

   
4. เมื่อถามเฉพาะผูที่มีคนในครอบครัวหรือมีคนที่รักสูบบุหรี่วาเคยบอกใหคนในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่

หรือไมพบวา  
 

   - เคยบอก     รอยละ 83.0  

      (โดยระบุวา ตองการใหเลิกสูบเพื่อครอบครัวและคนที่รัก รอยละ 53.3 
ตองการใหเลิกสูบบุหร่ีเพ่ือตัวเอง   รอยละ  29.7) 

  
   - ไมเคยบอก   รอยละ 17.0 
     (โดยใหเหตุผลวา บอกไปแลวก็ไมยอมเชื่อ มันเปนเรื่องสวนตัว ไมกลาบอก โตแลวคิดเองได ฯลฯ) 
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5. วิธีที่ปฏิบัติเมื่อตองอยูใกลๆ คนที่กําลังสูบบุหรี่มากที่สุด  5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดให

ผูตอบระบุเอง) 

   - เดินหนีไปเอง     รอยละ 60.2 
   - พยายามอยูหางๆ    รอยละ 9.4 
   - เอาผาปดจมูก กลั้นหายใจ   รอยละ 9.2 
   - บอกเหม็นไมชอบ ใหไปสบูไกลๆ  รอยละ 6.3 
   - เฉยๆ ไว     รอยละ 5.5 
 
6. ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ จากนโยบายตางๆ ของภาครัฐพบวา  

  

     เพิ่มข้ึน 
(รอยละ) 

เหมือนเดิม 
(รอยละ) 

ลดลง 
(รอยละ) 

เลิกสูบเลย 
(รอยละ) 

การใชภาพคําเตือนหนาซองรณรงค 
ประชาสัมพันธ จะทําใหผูสูบ สูบบุหร่ี… 4.3 77.1 17.2 1.4 

ขอความรณรงคโฆษณา จากดารานักรองให “ลด 
ละ เลิก” สูบบุหร่ี จะทําใหผูสูบ สูบบุหร่ี… 4.1 73.2 21.8 0.9 

การขึ้นภาษีบุหร่ี ทําใหราคาบุหร่ีเพ่ิมสูงขึ้น จะทําให
ผูสูบ สูบบุหร่ี… 

7.3 71.4 18.7 2.6 

เฉลีย่รวม 5.2 73.9 19.2 1.7 
 

7. ความคิดเห็นตอนโยบายตางๆ ของภาครัฐที่มีผลตอการชวยลดผูสูบใหมไดหรือไม พบวา 
 

 ชวยลดได 
(รอยละ) 

ชวยลดไมได 
(รอยละ) 

การหามประชาสัมพันธบุหร่ี ผานสื่อตางๆ 36.9 63.1 
การหามขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  35.2 64.8 
การหามแสดงผลิตภัณฑบุหร่ีที่จุดขายโดยใหใชคําวา  
“ที่น่ีมีบุหร่ีขาย” แทน 25.4 74.6 

เฉลีย่รวม 32.5 67.5 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผูที่สูบบุหร่ีและผูที่มีคนในครอบครัวหรือคนที่รักสูบบุหร่ี ทั้ง

ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับทัศนะคติในการเลิกสูบบุหร่ี การปฏิบัติตนเมื่อตองอยู
ใกลผูที่สูบบุหร่ี รวมถึงนโยบายตางๆ ของรัฐที่สงผลตอการลดจํานวนผูที่สูบบุหร่ีและลดจํานวนผูสูบใหม  ทั้งนี้
เพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนที่อายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เฉพาะผูที่สูบบุหร่ีและผูที่มีคนในครอบครัวหรือคนที่รักสูบบุหร่ี ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก เขต
คลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บาง
ซ่ือ บางบอน บางพลัด บางรัก ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง 
สะพานสูง สาทร ปทุมธานี และนนทบุรี จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,076 คน เปนเพศชายรอยละ 60.2 และเพศหญิงรอยละ 39.8  

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25-27 พฤษภาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   30 พฤษภาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 648 60.2 
                       หญิง 428 39.8 

รวม 1,076 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 321 29.9 
                      26 - 35 ป 279 25.9 
                      36 - 45 ป 242 22.5 
                      46 ปขึ้นไป 234 21.7 

รวม 1,076 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 822 76.3 
 ปริญญาตรี 239 22.3 
 สูงกวาปริญญาตร ี 15 1.4 

รวม 1,076 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 105 9.8 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 252 23.5 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 291 27.0 
     รับจางทั่วไป 206 19.1 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 78 7.2 
     นักศึกษา 101 9.4 
     อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 43 4.0 

รวม 1,076 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 
 


