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“การปรับขึน้อตัราภาษสุีราและยาสูบ” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร/ บรรณาธิการข่าว/ หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         
เร่ือง “การปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 11 - 12 กนัยำยน 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนท่ีมีอำย ุ20  
ปีข้ึนไป ทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรปรับข้ึนอตัรำภำษีสุรำ    
และยำสูบ กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบ  
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard 
Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรปรับข้ึนอัตรำภำษีสุรำและยำสูบ          
พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.28 ระบุวำ่ ทรำบ/เคยไดย้นิ ขณะท่ีร้อยละ 38.72 ระบุวำ่ ไม่เคยทรำบ/ไม่เคยไดย้นิ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรปรับข้ึนอตัรำภำษีสุรำและยำสูบ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.92 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมำก  
ร้อยละ 20.32 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย  ร้อยละ 8.56 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย  ร้อยละ 20.88  ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย และร้อยละ 10.32 ไม่ระบุ/            
ไม่แน่ใจ โดยในจ ำนวนผูท่ี้เห็นดว้ยมำกและค่อนขำ้งเห็นดว้ย ใหเ้หตุผลวำ่ จะท ำใหส้ำมำรถควบคุมไดอ้ยำ่งเป็นระบบ จะไดช่้วยลดจ ำนวนคนด่ืม/
สูบใหน้อ้ยลง ไม่ดีต่อสุขภำพและผูบ้ริโภค อยำกใหค้นเลิกด่ืม/สูบ เด็กและเยำวชนจะไดไ้ม่มีก ำลงัเงินในกำรซ้ือจะไดล้ดจ ำนวนกำรผลิตลง เป็น
ส่ิงท่ีไม่จ ำเป็น ฟุ่ มเฟือย จะท ำให้มีรำยไดเ้ขำ้รัฐบำลมำกข้ึนและรัฐบำลจะไดน้ ำเงินส่วนน้ีไปพฒันำประเทศต่อไป ส่วนผูท่ี้ไม่ค่อยเห็นดว้ยและ           
ไม่เห็นดว้ยเลย ใหเ้หตผลวำ่ข้ึนภำษีแพงเกินไปซ่ึงปกติก็รำคำแพงอยูแ่ลว้ ถำ้ภำษีสุรำ/ยำสูบเพ่ิมข้ึน ภำษีสินคำ้อ่ืน ๆ ก็จะข้ึนตำมไปดว้ยค่ำใชจ่้ำย
สูงข้ึน ผูบ้ริโภคเดือดร้อน มีผลกระทบต่อประชำชนผูมี้รำยไดน้อ้ย  สงสำรร้ำนคำ้ คำ้ขำยยำกข้ึน ข้ึนรำคำอยำ่งไรก็ยงับริโภคเหมือนเดิมและต่อให้
ปรับอยำ่งไรก็ซ้ืออยูดี่ ไม่ไดท้ ำใหค้นด่ืม/สูบ นอ้ยลง เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีปลำยเหตุ ประชำชนจะซ้ือของหนีภำษีมำกข้ึน เป็นกำรแกปั้ญหำท่ีปลำยเหตุ 

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรปรับข้ึนอตัรำภำษีสุรำและยำสูบจะสำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภค (ด่ืมหรือสูบ)ไดห้รือไม่นั้น 
พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.20 ระบุวำ่ ไม่สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคไดเ้ลย รองลงมำ ร้อยละ 27.92 ระบุวำ่ สำมำรถช่วยลดจ ำนวน
ผูบ้ริโภคไดค้่อนขำ้งน้อย ร้อยละ 16.64 ระบุว่ำ สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคได้ค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 8.08 ระบุว่ำ สำมำรถช่วยลดจ ำนวน
ผูบ้ริโภคไดม้ำก ร้อยละ 0.24 ระบุ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคไดป้ำนกลำง และร้อยละ 1.92 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ  
     ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรปรับข้ึนอตัรำภำษีสุรำและยำสูบ จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ระกอบกำร เช่น ร้ำนอำหำร    

ธุรกิจกลำงคืน และผูบ้ริโภค (ด่ืมหรือสูบ) มำกน้อยเพียงใดนั้น พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 12.80 ระบุว่ำ ท ำให้เกิดผลกระทบมำก  
รองลงมำ ร้อยละ 18.80 ระบุวำ่ ท ำให้เกิดผลกระทบค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 27.52 ระบุวำ่ ท ำให้เกิดผลกระทบค่อนขำ้งนอ้ย ร้อยละ 34.40 ระบุว่ำ  
ไม่ท ำใหเ้กิดผลกระทบเลย ร้อยละ 0.72 ระบุ อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ท ำใหเ้กิดผลกระทบปำนกลำง  และร้อยละ 5.76 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ  

ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรปรับข้ึนอัตรำภำษีสุรำและยำสูบ จะท ำให้มีสินค้ำหนีภำษีเพ่ิมข้ึน                   
มำกนอ้ยเพียงใดนั้น พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.04 ระบุวำ่ เพ่ิมข้ึน รองลงมำ ร้อยละ 2.80 ระบุวำ่ ลดลง ร้อยละ 18.08 ระบุวำ่ เท่ำเดิม            
และร้อยละ 10.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.64 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 18.24 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 51.04 เป็นเพศชำย และร้อยละ 48.88 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอยำ่ง ร้อยละ 9.28 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 16.64 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.04 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.80 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 16.56 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป               
และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุอำย ุ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 88.96 นบัถือศำสนำพทุธ ตวัอยำ่งร้อยละ 4.00 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.12 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 5.92 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 21.92 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 66.96 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.80     
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 6.32 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 26.96 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.52 
จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.52 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.48 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 4.16 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 7.36 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัเสาร์ท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 10.64 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.04 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.92 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.92 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.20 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 16.80 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.40 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.48 เป็นพนักงำนองค์กรอิสระ                       
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 7.60 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 13.20 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 24.40 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท     
ร้อยละ 25.52 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 9.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.52 มีรำยได้เฉล่ีย        
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.36 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,000 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.56 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านทราบหรือเคยได้ยนิข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบหรือไม่ 

การเคยได้ยนิข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบ               ร้อยละ 
ทรำบ/เคยไดย้นิ 61.28 
ไม่เคยทรำบ/ไม่เคยไดย้นิ 38.72 

รวม 100.00 
 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เกีย่วกบัการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบ 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบ ร้อยละ 
เห็นดว้ยมำก   39.92 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย   20.32 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย   8.56 
ไม่เห็นดว้ยเลย   20.88 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 10.32 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่าการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบจะสามารถช่วยลดจ านวนผู้บริโภค (ด่ืมหรือสูบ) ได้หรือไม่ 
ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบกบัการช่วยลดจ านวนผู้บริโภค (ด่ืมหรือสูบ)   ร้อยละ 

สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคไดม้ำก 8.08 
สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคไดค้่อนขำ้งมำก 16.64 
สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคไดป้ำนกลำง   0.24 
สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคไดค้่อนขำ้งนอ้ย 27.92 
ไม่สำมำรถช่วยลดจ ำนวนผูบ้ริโภคไดเ้ลย 45.20 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 1.92 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่าการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบ จะท าให้เกดิผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ธุรกจิกลางคืน  
    และผู้บริโภค (ด่ืมหรือสูบ) มากน้อยเพยีงใด 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัผลกระทบต่อผู้ประกอบการเช่น ร้านอาหาร ธุรกจิกลางคืน และผู้บริโภค (ด่ืมหรือสูบ) 
จากการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบ ร้อยละ 

ท ำใหเ้กิดผลกระทบมำก 12.80 
ท ำใหเ้กิดผลกระทบค่อนขำ้งมำก 18.80 
ท ำใหเ้กิดผลกระทบปำนกลำง   0.72 
ท ำใหเ้กิดผลกระทบค่อนขำ้งนอ้ย 27.52 
ไม่ท ำใหเ้กิดผลกระทบเลย 34.40 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 5.76 

รวม 100.00 
 
5. ท่านคดิว่าการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบ จะท าให้มสิีนค้าหนีภาษีเพิม่ขึน้หรือไม่ (เช่น เหล้าเถ่ือน) 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการปรับขึน้อตัราภาษีสุราและยาสูบกบัการเพิม่ขึน้ของสินค้าหนีภาษี  ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน 69.04 
เท่ำเดิม 18.08 
ลดลง 2.80 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 10.08 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  108 8.64 
ปริมณฑลและภำคกลำง  317 25.36 
ภำคเหนือ 228 18.24 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.60 
ภำคใต ้ 177 14.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 638 51.04 
หญิง 611 48.88 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 116 9.28 
26 – 35 ปี  208 16.64 
36 – 45  ปี 288 23.04 
46 – 59  ปี 385 30.80 
60 ปีข้ึนไป 207 16.56 
ไม่ระบุ 46 3.68 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,112 88.96 
อิสลำม 50 4.00 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.12 
ไม่ระบุ 74 5.92 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 274 21.92 
สมรส 837 66.96 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

60 4.80 
ไม่ระบุ 79 6.32 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 337 26.96 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 369 29.52 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 94 7.52 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 306 24.48 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 52 4.16 
ไม่ระบุ 92 7.36 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 133 10.64 
พนกังำนเอกชน 163 13.04 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 249 19.92 
เกษตรกร/ประมง 174 13.92 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 190 15.20 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 210 16.80 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 30 2.40 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 6 0.48 
ไม่ระบุ 95 7.60 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน(บาท) จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 165 13.20 
ไม่เกิน 10,000 305 24.40 
10,001 – 20,000 319 25.52 
20,001 – 30,000 118 9.44 
30,001 –  40,000 69 5.52 
มำกกวำ่  40,000  ข้ึนไป 92 7.36 
ไม่ระบุ 182 14.56 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


