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ผู้สูบบุหร่ี 69.6% ยงัคงมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเหมือนเดิมแม้ราคาบุหร่ีจะเพิม่ขึน้ 
ผู้สูบ 75.5% ไม่เห็นด้วยกบัการขึน้อตัราภาษีของรัฐบาล 

และ 59.3% มองรัฐบาลเพิม่ภาษีเพราะต้องการหาได้เพิม่มากกว่าต้องการให้สูบบุหร่ีน้อยลง 

 
ผลสํารวจเร่ือง  “พฤติกรรมการสูบและเลอืกซ้ือบุหร่ีหลงัรัฐบาลขึน้อตัราภาษี” 

          

กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ เปิดเผยผลสาํรวจความคิดเห็นของผูสู้บบุหร่ี เร่ือง “พฤติกรรม
การสูบและเลอืกซ้ือบุหร่ีหลงัรัฐบาลขึน้อตัราภาษี” โดยเกบ็ขอ้มูลจากผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจาํทุกวนัทัว่ประเทศจาํนวน 
902 คน ผลสาํรวจพบวา่  

 

ผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจาํส่วนใหญ่ร้อยละ 66.9 สูบบุหร่ีซองท่ีผลิตในประเทศ  รองลงมาร้อยละ 23.6 สูบบุหร่ีซอง
ท่ีผลิตจากต่างประเทศ และร้อยละ 9.5  สูบบุหร่ีมวนเอง  

 

ด้านความคดิเห็นต่อการปรับเพิม่ภาษีบุหร่ีจากร้อยละ 87  เป็นร้อยละ 90 พบว่าผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่คดิเป็น     
ร้อยละ 75.5 ไม่เห็นด้วยกบัการขึน้อตัราภาษี โดยใหเ้หตุผลสาํคญัวา่ ทาํใหร้าคาบุหร่ีสูงเกินไป(ร้อยละ 81.2) รองลงมา
เห็นวา่  เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ตรงจุด(ร้อยละ 9.8)  และเป็นการเพ่ิมค่าใชจ่้ายใหก้บัผูท่ี้สูบบุหร่ี(ร้อยละ 9.0) ในขณะท่ี
ร้อยละ 24.5 เห็นดว้ยกบัการปรับเพิ่มภาษีบุหร่ี โดยส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ มาตรการน้ีสามารถลดปริมาณการสูบบุหร่ีลง
ได(้ร้อยละ 48.4) รองลงมาช่วยทาํใหเ้ลิกสูบบุหร่ีได(้ร้อยละ20.8)   และช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บัรัฐบาล(ร้อยละ 11.8) 

 

ทั้งน้ีผูสู้บบุหร่ีร้อยละ 59.3 เห็นว่าวตัถุประสงค์หลกัของรัฐบาลในการเพิม่ภาษีบุหร่ี คอื การหารายได้เข้ารัฐบาล  
ขณะท่ีร้อยละ 40.7 คิดวา่รัฐบาลตอ้งการลดจาํนวนผูสู้บบุหร่ี 

 

 สําหรับพฤติกรรมของผู้สูบบุหร่ีหลงัการปรับเพิม่ภาษี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6 ยงัคงสูบเหมือนเดิมใน
ปริมาณเท่าเดมิ ส่วนร้อยละ 30.4 มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีลดลงจากเดิมท่ีสูบ เฉล่ีย 13 มวนต่อวนัลดลงเหลือ 7 มวนต่อ
วนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.2  ดา้นค่าใชจ่้ายของผูสู้บก่อนรัฐบาลข้ึนภาษีบุหร่ีเฉล่ียอยูท่ี่ 253 บาทต่อสปัดาห์ และ
หลงัจากเพิ่มภาษีบุหร่ี ผูสู้บมีค่าใชจ่้ายเพิม่ข้ึนเฉล่ียเป็น 274 บาทต่อสปัดาห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 
 

 ในส่วนของการปรับเปล่ียนยีห่อ้บุหร่ีภายหลงัการปรับเพิ่มภาษีบุหร่ีพบวา่  ผู้สูบส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 ไม่มีการ
ปรับเปลีย่นยีห้่อ/ยงัคงสูบยีห้่อเดิม  ขณะท่ีร้อยละ 33.3 เปล่ียนเป็นซ้ือยีห่อ้ท่ีมีราคาตํ่ากวา่  
 

เม่ือถามวา่ “คิดจะเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ หลงัจากมีการปรับเพิ่มภาษีบุหร่ี’’  ร้อยละ 51.7 ระบุว่า  “ไม่คดิจะเลกิสูบ
บุหร่ี”  ขณะท่ี ร้อยละ 48.3 ระบุวา่  “คิดจะเลิกสูบบุหร่ี”  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสังคม 

เร่ือง   ผลสํารวจความคดิเห็นผู้สูบบุหร่ีทัว่ประเทศ     (รวม 4 หน้า) 
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สุดท้ายเม่ือถามถึงผลกระทบของการปรับขึน้ภาษีบุหร่ีทีมี่ต่อการใช้ชีวติของผู้สูบ  ร้อยละ 37.2 ระบุว่ากระทบ
ในระดับปานกลาง  รองลงมาร้อยละ 22.2 กระทบในระดบันอ้ย  และร้อยละ 17.0  กระทบในระดบัมาก  
  

 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ประเภทของบุหร่ีท่ีผูสู้บบุหร่ีสูบเป็นประจาํ 
 

- ร้อยละ 66.9  บุหร่ีซองทีผ่ลติในประเทศ   
- ร้อยละ 23.6  บุหร่ีซองท่ีผลิตจากต่างประเทศ   
- ร้อยละ 9.5  บุหร่ีมวนเอง        

 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพ่ิมภาษีบุหร่ีจาก 87% เป็น 90% ของรัฐบาล 
 

- ร้อยละ 75.5 ไม่เห็นด้วย โดยใหเ้หตุผลวา่...   
o ทาํใหบุ้หร่ีมีราคาแพงเกินไป      ร้อยละ 81.2     
o รัฐบาลแกไ้ขปัญหาไม่ตรงจุด     ร้อยละ 9.8    
o ทาํใหค่้าใชจ่้ายสูงข้ึน     ร้อยละ 9.0       

 

- ร้อยละ 24.5  เห็นดว้ย โดยใหเ้หตุผลวา่...  
o จะทาํใหสู้บบุหร่ีลดลง     ร้อยละ 48.4     
o ช่วยทาํใหเ้ลิกสูบบุหร่ีได ้    ร้อยละ 20.8      
o ช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้บัรัฐบาล     ร้อยละ 11.8    
o อ่ืนๆ เช่น เป็นการทาํลายสุขภาพ เป็นส่ิงฟุ่ มเฟือย ร้อยละ 19.0    

 

3. ความคิดเห็นต่อวตัถุประสงคห์ลกัของรัฐบาลในการเพ่ิมภาษีบุหร่ี 
- ร้อยละ 59.3  เพือ่หารายได้เข้ารัฐบาล 
- ร้อยละ 40.7  เพื่อตอ้งการใหค้นสูบบุหร่ีลดลง 

 

4. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีภายหลงัการปรับเพิ่มภาษีและทาํใหร้าคาบุหร่ีสูงข้ึน  
- ร้อยละ 69.6  ไม่เปลีย่นแปลง/สูบเหมือนเดิม  
- ร้อยละ 30.4   สูบนอ้ยลง   (โดยก่อนปรับเพิ่มภาษีบุหร่ีสูบเฉล่ีย 13 มวนต่อวนั ลดลงเหลือ 7  

                               มวนต่อวนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.2) 
 

5. พฤติกรรมการเลือกซ้ือบุหร่ีภายหลงัการปรับเพิ่มภาษีและทาํใหร้าคาบุหร่ีสูงข้ึน 
- ร้อยละ 66.7  ซ้ือเหมือนเดิม/ไม่เปลีย่นยีห้่อ 
- ร้อยละ 33.3  เปล่ียนไปซ้ือยีห่อ้ท่ีมีราคาตํ่ากวา่   
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6. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ีต่อสปัดาห์ 
- ค่าใชจ่้ายก่อนปรับเพิ่มภาษีบุหร่ีเฉล่ียอยูท่ี่ 253 บาทต่อสปัดาห์ 
- ค่าใชจ่้ายหลงัปรับเพิ่มภาษีบุหร่ีเฉล่ียอยูท่ี่ 274 บาทต่อสปัดาห์ 

โดยผูสู้บบุหร่ีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 21 บาทต่อสปัดาห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 
 

7. ความคิดเห็นต่อคาํถาม “คิดจะเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ หลงัจากมีการปรับเพิ่มภาษีบุหร่ี’’  
- ร้อยละ 51.7  คดิว่าจะไม่เลกิสูบบุหร่ี 
- ร้อยละ 48.3  คิดจะเลิกสูบบุหร่ี 

 

8. ผลกระทบต่อการใชชี้วิตหลงัจากมีการปรับข้ึนภาษีบุหร่ี 
- ร้อยละ 9.4  มากท่ีสุด 
- ร้อยละ 17.0  มาก 
- ร้อยละ 37.2  ปานกลาง 
- ร้อยละ 22.2  นอ้ย 
- ร้อยละ 14.2  นอ้ยท่ีสุด 

 

รายละเอยีดในการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์ในการสํารวจ 
1. เพื่อทราบความคิดเห็นของกลุ่มผูสู้บบุหร่ีวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบันโยบายปรับเพิ่มอตัราภาษีบุหร่ี 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหลงัจากปรับข้ึนอตัราภาษีบุหร่ี 

ระเบียบวธีิการสํารวจ 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากผูสู้บบุหร่ีเป็นประจาํทัว่ประเทศและครอบคลุมพื้นท่ีทั้งในเขตและนอก

เขตเทศบาล และมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 902 คน เป็นเพศชายร้อยละ 92.7 และเพศหญิงร้อยละ 7.3 

  

 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน  4 % ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใชก้ารสัมภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม

ท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบ
ระบุคาํตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อน
บนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 
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ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  20 – 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  27 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 
เพศ    

ชาย 836 92.7 
หญิง 66 7.3 

รวม 902 100.0 

อายุ   
 15 - 24  ปี 244 27.0 
 25 - 40  ปี 254 28.2 
 41 - 60  ปี 255 28.3 

60 ปีข้ึนไป 149 16.5 
รวม 902 100.0 

อาชีพ   
พนกังานรัฐบาล 67 7.4 
พนกังานเอกชน 197 21.8 
คา้ขาย/รับจา้งทัว่ไป/เกษตรกร 430 47.7 
เจา้ของกิจการ/นายจา้ง 32 3.6 
นกัเรียน/นกัศึกษา 97 10.7 
อ่ืนๆ เช่น วา่งงาน  79 8.8 

รวม 902 100.0 
 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


