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   โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand) 
การส ารวจระดับประเทศ  รอบที ่4  (พ.ศ. 2552) 

ด าเนินการโดย  :  สถาบันวจัิยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ร่วมกบั ID 

   สถาบันมะเร็งแห่งรัฐวคิตอเรีย  ประเทศออสเตรเลยี     ภาค      
และ จังหวดั      

 มหาวทิยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา อ าเภอ      
 ต าบล      

                                      หมู่บ้าน      
                                                     แบบสอบถามส าหรับผู้สูบบุหร่ี ล าดับครัวเรือน      

                                                 (กลุ่มตัวอย่างเก่าจากรอบที่ 3)                                    ล าดับบุคคล      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน     
ช่ือผูใ้หข้อ้มูลครัวเรือน   
ช่ือผูต้อบแบบสอบถาม   
บา้นเลขท่ี  หมู่ท่ี  ช่ือหมู่บา้น   
ต าบล  อ าเภอ  จงัหวดั   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น  มือถือ   
ท าเลท่ีตั้ง 1.  เมือง 2.  ชนบท  
    
 

พนักงานสัมภาษณ์ : บนัทึกผลความพยายามติดต่อขอใหต้อบแบบสอบถาม 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี เวลา บันทกึผล 
นัดคร้ังต่อไป 

วนั/เดือน/ปี เวลา 
1.      
2.      
3.      
4.      

 

 
 
 
 

เร่ิมกรอกขอ้มูลเวลา  จบการกรอกขอ้มูลเวลา  รวม  นาที  
พนกังานสัมภาษณ์  วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 2552  
ผูค้วบคุมงานสนาม  วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 2552  
ผูต้รวจแบบสอบถาม  วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 2552  
ผูล้งรหสั  วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 2552  
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ใบแสดงความยนิยอมการเข้าร่วมโครงการ 
 

 
เรียน  ผู้ให้ข้อมูล 
 

 ด ว้ ย   ส ถ า บ นั ว ิจ ยั ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ส ัง ค ม   ม ห า ว ิท ย า ล ยั ม ห ิด ล  
ก าลงัด าเนินการส ารวจเพ่ือติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  รอบท่ี 4 ปี พ.ศ. 
2 5 5 2  โ ด ย ม ีว ตั ถ ุป ร ะ ส ง ค เ์ พื ่อ ศ ึก ษ า พ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร ส ูบ บ ุห รี ่ เ ช ิง ล ึก ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ก ลุ ่ม ต ่า ง  ๆ 
ตลอดจนภาวะสุขภาพของผูสู้บบุหร่ี  ซ่ึงจะน าไปเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกนัและลดการสูบบุหร่ี  

 

     ส ถ า บั น ฯ  จึ ง ข อ เ ว ล า  แ ล ะ ข อ อ นุ ญ า ต ท่ า น ก ร อ ก ข้ อ มู ล ล ง ใ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม  
ข้ อมู ล ท่ี ท่ า น ให้ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นข้ อมู ล ท่ี เ ก่ี ย วกับตั ว ท่ านห รื อ บุ คคล อ่ื น ท่ี ท่ าน เ อ่ ย ถึ ง   ท า งสถ าบัน  ฯ 
จ ะ เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ว้ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ แ ล ะ จ ะ ใ ช้ เ พ่ื อ ก า ร วิ จั ย เ ท่ า นั้ น  
ข้อมูลจะถู กน า ไปวิ เ คราะห์ ในภาพรวมและน า เสนอ เ ป็นรายง านการ วิ จัย ท่ี ไ ม่ปรากฏ ช่ือผู ้ให้ข้อมู ล  
ในการส ารวจคร้ังน้ีท่านมีสิทธ์ิท่ีจะใหห้รือไม่ใหข้อ้มูลกไ็ดแ้ลว้แต่ความสมคัรใจของท่าน   

 

 ส ถ า บ นั  ฯ   ห ว งั ว ่า ท ่า น จ ะ ก ร ุณ า ใ ห ้ค ว า ม ร ่ว ม ม ือ ใ น ค รั ้ ง นี ้   ถ า้ ท ่า น ม ีค า ถ า ม ใ ด  
ท่ีเกี่ยวกบัการส ารวจหรือมีขอ้สงสัยประการใดโปรดติดต่อสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ตามท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ใหไ้วข้า้งล่างน้ี 

 

ขอไดรั้บความขอบคุณอยา่งสูงจากสถาบนั ฯ 
 
                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                                                     
                                        (รองศาสตราจารย ์ดร.สุรียพ์ร  พนัพ่ึง) 
                                               ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลยัมหิดล 
                                               ต าบลศาลายา  อ  าเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท ์ 0 2441 0201 – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี  จากการอ่านด้วยตนเอง 
หรือให้พนักงานสนามของโครงการอ่านให้ฟังแลว้  ข้าพเจา้ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
แ ล ะ ไ ด้ ล ง ล า ย มื อ ช่ื อ   ห รื อ ใ ห้ พ นั ก ง า น ส น า ม ผู ้ ท่ี อ่ า น ใ ห้ ข้ า พ เ จ้ า ฟั ง  
ลงลายมือช่ือในใบแสดงความยินยอมใหข้อ้มูลแทนขา้พเจา้ 
 

     ลงช่ือ ......................................................      ลงช่ือ ...................................................... 
       พนกังานสนาม (ลงนามแทน)             ผูต้อบแบบสอบถาม 
     วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ. 2552                      วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ. 2552 
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เกณฑ์การคัดเลอืก ผู้สูบบุหร่ี (ทั้งบุหร่ีจากโรงงานและบุหร่ีมวนเอง)  ทีเ่ป็นผู้ให้สัมภาษณ์ต้องมีคุณลกัษณะดังนีค้ือ 
 

1. เป็นผูท่ี้เคยใหส้ัมภาษณ์แลว้ในการส ารวจรอบท่ี 1 และ/หรือ รอบท่ี 2 และ/หรือ รอบท่ี 3 และ 
2. ยงัคงสูบบุหร่ีอยู ่และ 
3. อาย ุ 20  ปีข้ึนไป  และ 
4. ตลอดชีวิตเคยสูบบุหร่ีหรือยาเส้นตั้งแต่ 100 มวนข้ึนไป  และ 
5. มีความตั้งใจท่ีจะอาศยัอยูใ่นครัวเรือนน้ีในอีก 2  ปีขา้งหนา้  

ถา้ไม่แน่ใจ  หรือคาดวา่จะเปล่ียนท่ีอยู ่กรุณากรอกรายละเอียดท่ีหนา้ 34 
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* ส าหรับพนักงานสัมภาษณ์กรอก โดยเปรียบเทียบกบัตารางครัวเรือนในการส ารวจรอบที ่3 
รหสัขอ้ 1.4  ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ครัวเรือน 
 

0  หวัหนา้ครัวเรือน 3  แม่ 6  พี่นอ้ง 9  หลาน 12  เพื่อน 

ล าดบั 
ท่ี 

1.1 
ช่ือ - นามสกลุ 

1.1.1* 
สถานภาพการ

ส ารวจ 
1. ผูต้อบเดิม 
2. ผูอ้าศยัเดิม 
3. ผูย้า้ยออก 
4. ผูย้า้ยเขา้ 
5. เสียชีวิต 

1.2 
อาย ุ

(เตม็ปี) 

1.2.1  
วนั/เดือน/ปี 

เกิด 

1.3 
เพศ 
1. 
ชาย 
2.หญิ
ง 

1.  

1.4 
ความสมัพนัธ์กั

บหวัหนา้  
ครัวเรือน         
(ดูรหสั) 

 
 

1.5สถานภ
าพสมรส 
1.  โสด     
2. สมรส    
3. หมา้ย    
4. หยา่       
5. แยก 

ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึน้ไป) 

1.      0  
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

เด็ก ( อายุระหว่าง 13-17 ปี) 
1        
2.        
3.        
4.        
5.        

ส่วนที ่1 :  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัคนในครัวเรือน 
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1  คู่สมรส 4  บุตร 7  เขย 10  เหลน 13  ผูอ้าศยั 
2  พอ่ 5  บุตรของบุตร 8  สะใภ ้ 11  ญาติ 14  อ่ืน ๆ (ระบุ)…….. 

 
 

 

 

 

1.6 
การศึกษา 

บุคคลน้ีจบการศึกษาสูงสุดชั้นใด 
(บนัทึกชั้นท่ีเรียนจบแลว้) 

1.7 
อาชีพ 

บุคคลน้ีมีอาชีพหลกัอะไร   
(บนัทึกลกัษณะงานท่ีท า เช่น ท าไร่ขา้วโพด  

ท านาขา้ว  คนงานก่อสร้าง)  
              000  ไม่มีอาชีพ 
              995  นกัเรียน / นกัศึกษา 

1.8 
บุคคลน้ีอาศยัอยูใ่นครัวเ

รือนน้ีนานเท่าใด  
(ใหร้ะบุเป็นจ านวน 
เดือน, ปีท่ีอาศยัอยู)่ 

1.9 
บุคคลน้ีปัจจุบนั 
สูบบุหร่ีหรือไม่  
1. สูบ 
2. ไม่สูบ  
3. ไม่ทราบ 
4. เลิกสูบ    เดือน ปี 
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1(FR11211). ในปัจจุบนัท่านสูบบุหร่ีทุกวนัหรือนอ้ยกวา่ทุกวนั ทั้งบุหร่ีจากโรงงาน และบุหร่ีท่ีมวนเอง                         

1.  ทุกวนั(ถามต่อขอ้ 2.)                            2.  ไม่ทุกวนั  
 8.  ปฏิเสธ               (ขา้มไปขอ้ 6.) 
 9.  บอกไม่ได ้

 

2(FR11216).   (ถา้ขอ้ 1 ตอบ สูบบุหร่ีทุกวนั) โดยเฉล่ีย ท่านสูบบุหร่ีวนัละก่ีมวน ทั้งบุหร่ีโรงงาน และบุหร่ีมวนเอง      
 มวน (ขา้มไปขอ้ NEW1.) 88.  ปฏิเสธ 99.  บอกไม่ได ้  

 

6(FR11226).  (ถา้ขอ้ 1 ตอบ สูบบุหร่ีไม่ทุกวนั) โดยเฉล่ีย ท่านสูบบุหร่ีสัปดาห์ละก่ีมวน ทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง  
 มวน 88.  ปฏิเสธ 99.  บอกไม่ได ้  

 

NEW1.  ใหถ้ามวา่เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ หลงัจากไดพ้ดูคุยกบัท่านเม่ือปีท่ีแลว้ ท่านมีความพยายามท่ีจะเลิกสูบ 
               บุหร่ีหรือไม่  

1.  ใช่   2. ไม่ใช่ (ขา้มไปขอ้ 16ก.  หนา้ 6) 8.  ปฏิเสธ (ขา้มไปขอ้ 16ก.) 9. ไม่ทราบ(ขา้มไปขอ้ 16ก.) 
 
                                                                          
(QA11445ก)                                                                        
(QA11445ข) 
(QA11445ค) 
9ก(QA11661ก).  ความพยายามคร้ังสุดทา้ยในการเลิกสูบบุหร่ีของท่านส้ินสุดลงเม่ือใด (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 วนัท่ีผา่นมา 888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้
 

9ข(QA11661ข).  ความพยายามคร้ังสุดทา้ยในการเลิกสูบบุหร่ีของท่านส้ินสุดลงเม่ือใด (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
            สัปดาห์ท่ีผา่นมา   888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้

 

9ค(QA11661ค).  ความพยายามคร้ังสุดทา้ยในการเลิกสูบบุหร่ีของท่านส้ินสุดลงเม่ือใด (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 เดือนท่ีผา่นมา   888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้

 

พนักงานสัมภาษณ์: ถา้ค าตอบเป็นช่วง (เช่น 15-20 มวน)ใหห้าค่ากลางแลว้ปัดเศษใหเ้ป็นจ านวนเตม็ (เช่น ปัด 17.5 เป็น 18)  

พนักงานสัมภาษ: ถา้ค าตอบเป็นช่วง (เช่น 15-20 มวน)ให้หาค่ากลางแลว้ปัดเศษใหเ้ป็นจ านวนเตม็ (เช่น ปัด 17.5 เป็น18) 

(ถา้ใช่)     คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านพยายามเลิกสูบบุหร่ี เร่ิมตน้เม่ือใด  
 วนัท่ีผา่นมา 88.  ปฏิเสธ 99.  บอกไม่ได ้  
 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 88.  ปฏิเสธ 99.  บอกไม่ได ้  
 เดือนท่ีผา่นมา    88.  ปฏิเสธ 99.  บอกไม่ได ้  
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10ก(QA11235ก).  คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านพยายามเลิกสูบบุหร่ีท่านเลิกไดน้านเท่าไร (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 วนั 888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้

 

10ข(QA11235ข).  คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านพยายามเลิกสูบบุหร่ีท่านเลิกไดน้านเท่าไร (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 สัปดาห์ 888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้

 

10ค(QA11235ค).  คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านพยายามเลิกสูบบุหร่ีท่านเลิกไดน้านเท่าไร (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 เดือน 888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้

 

11 (NEW2)(AL11442) พนกังานสัมภาษณ์บนัทึกวา่ขอ้ใดน่าจะถูกตอ้งมากกวา่ 
1.  เวลาเร่ิมตน้ และเวลาส้ินสุดความพยายามเลิกสูบบุหร่ี 2.  ระยะเวลาท่ีพยายามเลิกสูบบุหร่ี 
3.   ไม่แน่ใจ   

 

14(QA11671).  ในการพยายามเลิกสูบบุหร่ีคร้ังสุดทา้ย  ท่านงดสูบบุหร่ีทนัที  หรือค่อยๆ ลดปริมาณการสูบ  
1.  หยดุทนัที 2.  ค่อย ๆ ลดปริมาณการสูบบุหร่ี 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

 

16ก(FR11326).  (ถามทุกคน) เป็นค าถามเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีในปัจจุบนัของท่าน   
ท่านสูบบุหร่ีท่ีผลิตจากโรงงาน หรือบุหร่ีท่ีท่านมวนเอง หรือทั้ง 2 อยา่ง 

1.  สูบบุหร่ีจากโรงงานอยา่งเดียว 2.  สูบบุหร่ีมวนเองอยา่งเดียว(ขา้มไปขอ้NEW3.) 
8.  ปฏิเสธ                                         (ขา้มไปขอ้ 19ข. หนา้ 8 )  
9.  บอกไม่ได ้ 3.  สูบทั้งสองอยา่ง(ถามต่อขอ้ 16ข.) 

 

16ข(FR11333).  ส่วนใหญ่ท่านสูบบุหร่ีท่ีผลิตจากโรงงาน หรือบุหร่ีท่ีท่านมวนเอง   
2.  ส่วนใหญ่สูบบุหร่ีมวนเอง(ถามต่อขอ้NEW3.)  1.  ส่วนใหญ่สูบบุหร่ีจากโรงงาน 

(ขา้มไปขอ้ 18.  หนา้ 7) 
 3.  สูบทั้งสองอยา่งพอ ๆ กนั 
 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

NEW3.(FR11323)กรณีท่ีสูบบุหร่ีมวนเองอยา่งเดียว (ขอ้ 16ก ตอบ 2) หรือสูบบุหร่ีมวนเองเป็นส่วนใหญ่ (ขอ้ 16ข ตอบ 2)   
ท่านสูบบุหร่ีมวนเองมานานเท่าไร 

1.  นอ้ยกวา่ 1 ปี 2.  1-5 ปี 3.  5-10 ปี 
4.  มากกวา่ 10 ปี 7.  เพิ่งเคยสูบบุหร่ีมวนเอง 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

BR11238. ต่อไปขอถามค าถามเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีมวนเองของท่าน ท่านใชอ้ะไรมวนยาเส้น 
1.  กระดาษส าหรับมวนยาเส้นโดยเฉพาะ 2.  กระดาษอ่ืน ๆ   3.  ใบไม ้

พนักงานสัมภาษณ์ : เลิกสูบบุหร่ี หมายถึง “ระยะท่ีเลิกสูบบุหร่ี” หรือ “ระยะเวลาท่ีไม่ไดสู้บบุหร่ี” 
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 8.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 
 
 
17.  การท่ีท่านเลือกสูบยาเส้นแทนท่ีท่านจะเลือกสูบบุหร่ีโรงงาน ท่านตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลขอ้ใด 

ส่ิงทีพ่จิารณาในการเลอืกยีห้่อบุหร่ี 1. ใช่ 2. ไม่ใช่ 8. ปฏิเสธ 9. บอกไม่ได้ 
17ก(BR11635).  รสชาติของบุหร่ี     

17ข(BR11625).  ราคาบุหร่ี     

17ค(BR11615).  อาจจะ ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของท่านมากนกั       
 

18(FR11328).  ถ้าสูบบุหร่ีทั้งสองอย่าง (ข้อ 16ก ตอบ 3) ในปัจจุบนัท่านสูบบุหร่ีโรงงาน หรือบุหร่ีมวนเอง  
1.  สูบบุหร่ีจากโรงงาน (ขา้มไปขอ้ 19ข.  หนา้ 8) 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  

(ขา้มไปขอ้ 31ก. หนา้ 10) 2.  สูบบุหร่ีมวนเอง (ถามต่อขอ้ 26.) 9.  บอกไม่ได ้
 
 

 
 
26.    เราตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัยาสูบท่ีท่านสูบในปัจจุบนั ท่านมีถุงท่ีใส่ยาเส้นใหดู้หรือไม่ ถา้มี  ขอดูถุงท่ีใส่ยาเส้น 

ถา้ไม่มีกรุณาบอกขอ้มูลเก่ียวกบัยาเส้นท่ีท่านสูบ 
 

27ข(BR11231).  ยาเส้นท่ีท่านสูบมีช่ือยีห่อ้หรือไม่ 
1.  มี  (ถามขอ้ 27ค.) 2. ไม่มี  

(ขา้มไปขอ้ 27ง.)  8. ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 9.  ไม่แน่ใจ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

 
 

27ค(BR11231o).   ถา้มี  ยีห่อ้อะไร  
 

27ง(BR11249). บนถุงยาเส้นระบุน ้าหนกัของยาเส้นไวห้รือไม่ ถา้มีใหบ้นัทึกน ้าหนกั  กรัม    
   999.  ไม่มีน ้าหนกัระบุ 
 

27ก(BR11241).  ถุงท่ีใส่ยาเส้นของท่านมีฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพหรือไม่ 
1.  มี - ฉลากค าเตือนแบบรูปภาพ 2. มี - ฉลากค าเตือนแบบขอ้ความเท่านั้น 3.  ไม่มีฉลากค าเตือน 
 8. ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

สูบบุหร่ีมวนเอง 

พนักงานสัมภาษณ์ : ไม่ตอ้งซกัต่อ  ถา้ผูต้อบแบบสอบถามไม่แน่ใจ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามทีสู่บบุหร่ีมวนเองให้ข้ามไปข้อ 31 หน้า 10 

 
 
 
 
19ข(BR11301o). ถา้ปัจจุบนัส่วนใหญ่ สูบบุหร่ีท่ีผลิตจากโรงงาน   
                         เราตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบับุหร่ีท่ีท่านสูบในปัจจุบนั ท่านมีซองบุหร่ีอยูก่บัตวัท่าน            
                            หรือไม่ ถา้มีขอดูซองบุหร่ี ถา้ไม่มีกรุณาบอกขอ้มูลท่ีอยูบ่นซองบุหร่ี 
                 

บนัทึกยีห่อ้บุหร่ี  
1. ไม่มียีห่อ้บุหร่ี 2.  ไม่แน่ใจเก่ียวกบัยีห่อ้บุหร่ี 

 

20ก(BR11303).  บุหร่ีท่ีท่านสูบมีความยาวมาตรฐานใช่หรือไม่ 
1.  ความยาวมาตรฐาน 2.  ไม่ใช่ความยาวมาตรฐาน 8.  ปฏิเสธ 
  9.  ไม่ทราบ 

 

20ค(BR11307).  บุหร่ีท่ีท่านสูบเป็นรสพิเศษใช่หรือไม่ 
1.  ไม่มีรส 2.  ใช่ - รสเมนทอล 5.  ใช่ - รสอ่ืนๆ  (ระบุในขอ้ 20ง.) 
 8.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  

20ง(BR11307o). รสอ่ืน ระบุ  
 

20จ(BR11313). (พนกังานสัมภาษณ์ : ไม่ตอ้งถามผูสู้บบุหร่ี ใหดู้จากซองบุหร่ีเท่านั้น) 
               มีแสตมป์ภาษีติดบนซองบุหร่ีหรือไม่ 

1.  มีแสตมป์ภาษีสีน ้าเงิน 2.  มีแสตมป์ภาษีสีชมพ ู 3.  มีหมึกประทบัตรา (เป็นโลโกรู้ปเพชร) 
4.  ไม่มีแสตมป์ภาษี 5.  ไม่เห็นซองบุหร่ี 8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่ทราบ 

 

20ฉ(PU11321). บุหร่ีท่ีท่านสูบมีขนาดบรรจุ (ระบุจ านวนมวน) เท่าไร          ซองละ 
 มวน   

 88.  ปฏิเสธ 99.  ไม่ทราบ 
 

20ช(BR11315).  บุหร่ีท่ีท่านสูบมีกน้กรองหรือไม่   
1.  มี 2.  ไม่มี 8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่ทราบ 

 

20ซ(BR11318).  สีพื้นบนซองบุหร่ีส่วนใหญ่คือสีอะไร 

28(BR11247). พนักงานสัมภาษณ์ : ขอ้มูลเก่ียวกบัยาเส้นขา้งตน้มาจากแหล่งใด   
(ถา้ไดข้อ้มูลส่วนใหญ่  หรือ  ทั้งหมด จากถุงใส่ยาเส้นใหเ้ลือกขอ้ 1.) 

1.  ดูจากถุงใส่ยาเส้น 2.  จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 

สูบบุหร่ีโรงงาน 



Recontact Adult Smoker W4 
 

9 

1.  สีแดง           2.  สีเขียว 3.  สีขาว 
4.  สีน ้าเงิน 5.  สีทอง 6.  อ่ืนๆ ระบุ (ระบุในขอ้ 20ฌ) 
8.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  

20ฌ(BR11318o). สีพื้นบนซองบุหร่ี อ่ืนๆ ระบุ 
 

 

20ฌ(BR11311).  บุหร่ีท่ีท่านสูบ มีฉลากค าเตือนท่ีเป็นรูปภาพตามแบบมาตรฐานบนซองบุหร่ีหรือไม่ 
 
 

1.  มีฉลากค าเตือนแบบมาตรฐาน 2.  มีฉลากค าเตือนแต่ไม่ใช่แบบมาตรฐาน 
3.  ไม่มีฉลากค าเตือน 4.  ไม่เห็นซองบุหร่ี 8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่ทราบ 

 

22.  ในการเลือกยีห่้อท่ีท่านสูบในปัจจุบนั มีขอ้ใดบา้งท่ีท่านพิจารณาในการเลือกยีห่้อบุหร่ี (อ่านใหฟั้ง) 
ส่ิงทีพ่จิารณาในการเลอืกยีห้่อบุหร่ี 1. ใช่ 2. ไม่ใช่ 8. ปฏิเสธ 9. ไม่แน่ใจ 

22ก(BR11636).  รสชาติของบุหร่ี     

22ข(BR11626).  ราคาบุหร่ี     

22ค(BR11616).  อาจจะไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของท่านมากนกั             
 

 
 
 

 
23(LM11201).  ยีห่อ้บุหร่ีท่ีท่านสูบในปัจจุบนัน้ีเป็น บุหร่ีรสอ่อน, บุหร่ีรสกลาง หรือบุหร่ีท่ีมีทาร์ต ่าใช่หรือไม่ 

1.  ใช่ 2.  ไม่ใช่ 8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่แน่ใจ 

 

NEW4.(LM11202) ถา้ตอบใช่ในขอ้ 23 บุหร่ีแบบไหนท่ีท่านสูบในปัจจุบนัน้ีเป็นบุหร่ีแบบไหน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
พนักงานสัมภาษณ์ :   
อ่าน 3 ตวัเลือกแรก ใหฟั้ง 

( ถา้จ  าเป็น) 

1.  รสอ่อน 2.  รสกลาง 3.  มีทาร์ต ่า 
4.  รสอ่อนหรือกลาง 5.  ทุกขอ้ขา้งบน 6.  อ่ืนๆ (ระบุในขอ้ NEW4o) 
8. ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

NEW4o.(LM11202o) อ่ืนๆ ระบุ   
 

24ก(BR11700).  บุหร่ียีห่อ้ท่ีท่านสูบอยูปั่จจุบนัน้ีเป็นยีห่้อท่ีท่านสูบประจ าใช่หรือไม่ (ดูยีห่อ้บุหร่ีจากขอ้ 19ข.)  

พนักงานสัมภาษณ์ :  ดูขอ้มูลจากซองบุหร่ี  ไม่ตอ้งถามผูต้อบแบบสอบถาม 

21(BR11317f).   (พนักงานสัมภาษณ์ : ขอ้มูลเก่ียวกบับุหร่ีขา้งตน้มาจากแหล่งใด ) 
(ถา้ไดข้อ้มูลส่วนใหญ่ หรือ ทั้งหมดจากซองบุหร่ีใหเ้ลือกขอ้ 1.)      

                             1.  ดูจากซองบุหร่ี           2.  จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
    

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

พนักงานสัมภาษณ์ : ถา้ซองบุหร่ีมีมากกวา่หน่ึงสี ใหเ้ลือกสีท่ีบอกถึงความแตกต่างของบุหร่ียีห่อ้เดียวกนั เช่น รสเมนทอล 

พนักงานสัมภาษณ์ : ใหบ้นัทึก “ใช่” แมจ้ะตอบเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง จากบุหร่ีรสอ่อน บุหร่ีรสกลาง หรือบุหร่ีท่ีมีทาร์ต ่า 
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1.  ใช่  

(ขา้มไปขอ้ 31ก.  หนา้ 10 ) 

2.  ไมใ่ช่ (ถามต่อขอ้ 24ข.) 
3.  ไม่มียีห่อ้ท่ีสูบประจ า  
8. ปฏิเสธ  
9.  ไม่ทราบ  

 

24ข(BR11700o).  (ถา้ขอ้ 24ก ตอบ 2) ยีห่อ้บุหร่ีท่ีท่านสูบประจ าคือ  
 
 

 
 

 

 

 
 
32(SB11031).  ท่านคิดวา่ท่านติดบุหร่ีหรือไม่ (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่านให้ฟัง)  

1.  ไม่ติดบุหร่ี  2.  ติดบุหร่ีบา้ง 3.  ติดบุหร่ีมาก 
 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

 

33(SB11041).  หากท่านไม่ไดสู้บบุหร่ีทั้งวนั ท่านรู้สึกยากล าบากเพียงใด  (พนักงานสัมภาษณ์ :อ่านใหฟั้ง)  
1.  ไม่ยากเลย  2.  ยากพอสมควร  3.  ยากมาก 
4.  ยากท่ีสุด 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

พนักงานสัมภาษณ์ :  บนัทึกวา่ “ไม่มียีห่อ้” หากตอบวา่ใชย้าเส้นเป็นประจ า (รวมไปถึงบุหร่ีมวนเอง) 

31.  ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรก หลงัจากต่ืนนอนนานเท่าไร 
 

พนักงานสัมภาษณ์:   ให้ถามทุกคน  ส าหรับคนที่ไม่ได้สูบบุหร่ีทุกวัน ให้ถามวันที่สูบบุหร่ี  
ถ้าสามารถบอกเวลาได้ ให้บันทึกเป นนาที หรือชั่วโมง และถามต่อข้อ 31ค. 
       โดยใช้ตัวเลือกในบัตรค าตอบที่ 1 
ถ้าผู้ตอบไม่สามารถบอกเวลาเป นนาทีหรือชั่วโมงได้ ให้ข้ามไปตอบข้อ   

31ค แล้วย้อนกลับมาซักถามเวลาและบันทึกค าตอบในข้อ 31ก/31ข ถ้าท าได้ 
  

 
31ก(SB11011a).  นาที 888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้
31ข(SB11011b).  ชัว่โมง 888.  ปฏิเสธ 999.  บอกไม่ได ้
 

31ค(SB11015)  พนักงานสัมภาษณ์ : แสดงบัตรค ำตอบท่ี 1  
1.  ทนัทีหลงัต่ืนนอน (ก่อนท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนๆ) 2.  หลงัจากท ากิจกรรมอ่ืนๆ หลงัต่ืนนอนและก่อนอาหารเชา้ 
3.    ขณะรับประทานอาหารเชา้ 4.  ทนัทีหลงัอาหารเชา้ 
5.    ตอนสายของช่วงเชา้ 6.  ตอนบ่าย 
7.    ตอนเยน็ 8.  ไม่มีเวลาแน่นอน (นอกเหนือจากทั้งหมดขา้งตน้) 
88.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 99.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
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39ก(SB11203).  ในช่วง  1 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านนึกถึงส่ิงต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน 
                        (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนข้อควำมให้ฟังทุกข้อและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 2) 
        

 

เร่ืองทีท่่านนึกถึง 
1.    

ไม่เคย 
นึกถึง 

2.     
นึกถึง 

นาน ๆ คร้ัง 

3. 
นึกถึงบ่อ

ย 

4. 
นึกถึง 
บ่อยมาก 

8. 
ปฏิเสธ 

9. 
บอกไม่ได้ 

(ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 

39ก(SB11203). นึกถึงความสุขจากการสูบบุหร่ี       
39ข(SB11205). นึกถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ีท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบั

ตวัท่านเอง   
      

39ค(SB11207). นึกถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ีของท่านท่ีอาจจะเ
กิดข้ึนกบัคนอ่ืน 

      

39ง(BQ11140). นึกถึงการเลิกสูบบุหร่ีอยา่งจริงจงั       
39จ(SB11211). นึกถึงจ านวนเงินท่ีท่านใชไ้ปกบัการสูบบุหร่ี       
 

40(SB11221).  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยดบับุหร่ีก่อนหมดมวน  เพราะท่านนึกถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ี ใช่หรือไม่ 
1.  ใช่ 2.  ไม่ใช่ 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

 
 

 
41. ฉนั/ผมจะอ่านผลกระทบต่อสุขภาพและโรคท่ีอาจจะมีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีหรือไม่ใช่ก็ได ้  
         ตามความรู้ หรือความเช่ือของท่าน  การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของโรคต่อไปน้ีใช่หรือไม่ (อ่านขอ้ความ ใหฟั้งทุกขอ้) 

                

ช่ือโรค 
1.  
ใช่ 

2.  
ไม่ใช่ 

8.  
ปฏิเสธ 

9.  
ไม่ทราบ 

41ก(KN11221).   โรคหลอดเลือดสมอง     
41ข(KN11231). โรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี     
41จ(KN11103).   แก่เร็วกวา่อายุ     
41ช(KN11256).   มะเร็งในช่องปากของผูสู้บบุหร่ี     
NEW5.(KN11250) โรคถุงลมโป่งพอง     
NEW6.(KN11249)  โรคหวัใจวาย     
NEW7.(KN11247) อวยัวะส่วนปลายเช่น มือ เทา้ ชา 

ผวิหนงัเปล่ียนเป็นสีด าและเน่า  และตอ้งตดัทิ้ง 
    

NEW8.(KN11245) ท าใหท้ารกในครรภแ์ทง้     
 
 

พนักงานสัมภาษณ์ : “ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา”  หมายถึง ในระยะน้ี  ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วง 1 เดือนจริง 

ความรู้เร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ 
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ท่านคิดวา่  ขอ้ความต่อไปน้ีถูกหรือผิด    

ข้อความ 
1.   
ถูก 

2.   
ผดิ 

8.  
ปฏิเสธ 

9. 
 ไม่ทราบ 

42(KN11431).   กน้กรองบุหร่ีช่วยลดอนัตรายจากการสูบบุหร่ี     
43ก(KN11440).  บุหร่ีประกอบดว้ยสารเคมีประเภทนิโคติน  

(ถา้ผูท่ี้ตอบขอ้ 1 ใหถ้ามต่อขอ้ 43ข. แต่ถา้ผูท่ี้ตอบขอ้ 2, 8, 9 
ใหถ้ามต่อขอ้ 44.)  

    

(ขา้มไปขอ้ 44.) 
43ข(KN11441). นิโคตินในบุหร่ีเป็นสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็ง     
 

44(KN11434).  ท่านคิดวา่ บุหร่ีมวนเองมีอนัตรายต่อสุขภาพมากกว่า หรือน้อยกว่าบุหร่ีโรงงาน หรือบุหร่ี 
                        ทั้งสองชนิดมีอนัตรายเท่ากนั   

1.  บุหร่ีมวนเองมีอนัตรายมากกวา่ 2.  มีอนัตรายเท่า ๆ กนั 3.  บุหร่ีมวนเองมีอนัตรายนอ้ยกวา่ 
 8.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

 
 

45(WL11201). ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยสังเกตเห็นฉลากค าเตือนบนซองบุหร่ีบ่อยแค่ไหน 
                          (พนักงานสัมภาษณ์ :  อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 3)   

1.  ไม่เคยสังเกต   
(ขา้มไปขอ้ 52.  หนา้ 14 ) 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

9.  บอกไมไ่ด ้/ ไม่เคยรู้วา่มีฉลากค าเตือน (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 
 
 

2.  สังเกตนาน ๆ คร้ัง  
(ถามต่อขอ้ 46.) 3.  สังเกตบ่อย 

4.  สังเกตบ่อยมาก 

 

46(WL11211).  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยอ่าน  หรือพิจารณาฉลากค าเตือนบนซองบุหร่ีอยา่งใกลชิ้ด  บ่อยแค่ไหน    
                          (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 4)   

1.  ไม่เคยอ่านเลย 2.  อ่านนาน ๆ คร้ัง 3.  อ่านบ่อย  
4.  อ่านบ่อยมาก 7.  อ่านไม่ออก (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 9.  บอกไม่ได/้ ไม่เคยรู้วา่มีฉลากค าเตือน (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

ฉลากค าเตือน  
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47(WL11221).  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา  ขณะท่ีท่านก าลงัจะสูบบุหร่ี  แต่เม่ือนึกถึงค าเตือนดา้นสุขภาพ  ท าใหท้่าน 
                           เปล่ียนใจไม่สูบบุหร่ีบา้งหรือไม่  (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 5) 

1.  ไม่เคยเลย  2.  เคย 1 คร้ัง 3.  เคย 2-3 คร้ัง  
4.  เคยหลายคร้ัง 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

48(WL11310). ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะมอง  หรือคิดถึงค าเตือนดา้นสุขภาพบา้งหรือไม่  
1.  เคย 2.  ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

 

49(WL11411).  ฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพ   ท าใหท้่านคิดถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ีมากนอ้ยเพียงใด  
                          (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟัง และแสดงบัตรค ำตอบท่ี 6) 

1.  ไม่เคยคิดเลย 2.  คิดเล็กนอ้ย 3.  คิดบา้ง 
4.  คิดมาก 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได(้ ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  

 

50(WL11421).  ฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพบนซองบุหร่ี  ท าใหท้่านอยากเลิกสูบบุหร่ีมากนอ้ยเพียงใด 
                          (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 7) 

1.  ไม่เลย 2.  เล็กนอ้ย 3.  มีบา้ง 
4.  มีมาก 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได(้ ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  

 

NEW9.(WL11425)ฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพแบบใหม่บนซองบุหร่ี ท าใหท้่านรู้สึกอยา่งไร  
  (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนค ำตอบให้ฟังแสดงบัตรค ำตอบท่ี 8) 

1.   รู้สึกต่ืนกลวัมาก 2.  รู้สึกต่ืนกลวับา้ง 3.  รู้สึกเฉย ๆ 
4.  รู้สึกสบายใจบา้ง 5.  รู้สึกสบายใจมาก 8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่ทราบ 

 

NEW10.(WL11424) ฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพแบบใหม่บนซองบุหร่ี ท าใหท้่านรู้สึกอยา่งไร 
                                                                                        (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนค ำตอบให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 9) 

1.   รู้สึกไม่สบายใจมาก 2.  รู้สึกไม่สบายใจบา้ง 3.  รู้สึกเฉย ๆ  
4.   รู้สึกสบายใจบา้ง 5.   มีความสุขมาก 8.  ปฏิเสธ 9.   ไม่ทราบ 

 

NEW11.(WL11426) ท่านคิดวา่ ฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพแบบใหม่บนซองบุหร่ี มีความจริงมากนอ้ยเพียงใด 
              (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนค ำตอบให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 10) 

1.  ไม่มีความจริงเลย 2.  มีความจริงเล็กนอ้ย 3.  มีความจริงบา้ง 
4.  มีความจริงมาก 5.   มีความจริงมากท่ีสุด 8.  ปฏิเสธ 9. ไม่ทราบ 

 

NEW12.(WL11427) ฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพแบบใหม่บนซองบุหร่ี ท าใหท้่านรู้สึกอยา่งไร 
                  (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนค ำตอบให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 11) 

1.  รู้สึกกงัวลมากท่ีสุด 2.  รู้สึกกงัวลมาก 3.  รู้สึกกงัวลบา้ง 
4.  รู้สึกกงัวลเล็กนอ้ย 5.  รู้สึกไม่กงัวล 8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่ทราบ 
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NEW13.(WL21475) บนซองบุหร่ีมีขอ้ความเก่ียวกบัสารพิษในควนับุหร่ี (ไฮโดรเจนไซยาไนด ์และคาร์บอนมอนนอก  
             ไซด)์ และสารก่อมะเร็ง (ฟอร์มานดีไฮด ์ทาร์ และไนโตรซามีน) ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ท่านคิดถึงขอ้มูลเหล่าน้ี   
              บ่อยคร้ังแค่ไหน (พนักงานสัมภาษณ์ :  อ่ำนค ำตอบให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 12) 

1.  ไม่เคยคิดถึงเลย 2.  คิดถึงนาน ๆ คร้ัง 3.  คิดถึงบ่อย 
4.  คิดถึงบ่อยมาก 7.  อ่านหนงัสือไม่ออก 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  ไม่ทราบ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 
 

52(AD11701).ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยสังเกตเห็นการโฆษณา  หรือข่าวสารเก่ียวกบัอนัตรายของการสูบบุหร่ี      
                         หรือการสนบัสนุนใหเ้ลิกสูบบุหร่ี บ่อยแค่ไหน(พนักงานสัมภาษณ์: อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 13)   

1.  ไม่เคยเห็นหรือไดย้นิ 2.  เคย - นาน ๆ คร้ัง 3.  เคย – บ่อย   
4.  เคย – บ่อยมาก 7.  อ่านไม่ออก 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

54. ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยสังเกตเห็นการโฆษณา  หรือขอ้มูลข่าวสาร  ท่ีพูดถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ี 
         หรือสนบัสนุนใหเ้ลิกสูบบุหร่ีจากแหล่งต่าง ๆต่อไปน้ีใช่หรือไม่ (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่านขอ้ความใหฟั้งทุกขอ้)  

แหล่งข้อมูลข่าวสาร 1.  
ใช่ 

2.  
ไม่ใช่ 

8.  
ปฏิเสธ 

9.  
บอกไม่ได้ 

54ก(AD11711).  โทรทศัน์       
54ข(AD11716).  วทิย ุ     
54ค(AD11725).  โปสเตอร์      
54ง(AD11726).  ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     
54จ(AD11731).  หนงัสือพิมพ ์ หรือนิตยสาร     
54ฉ(AD11721).  ภาพยนตร์      
54ช(AD11736).  กระจกหนา้ร้านคา้  หา้งหรือภายในร้านคา้ / ร้านคา้ท่ีท่านซ้ือบุหร่ี     
54ซ(AD11741).  บนซองบุหร่ี     
54ฌ(AD11758).  ไม่เคยเห็นทุกขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้     

 

 
 
 
 
 
 
 

การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหร่ี  
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NEW before 55. (AD11031)ในประเทศไทยมีการรณรงคต่์อตา้นการสูบบุหร่ี  ท่านทราบหรือไม่วา่ 
การรณรงคมี์เน้ือหาสาระท่ีส าคญัคืออะไร  

(พนักงานสัมภาษณ์: ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง  ใหบ้นัทึกค าตอบ ถา้ไม่แน่ใจวา่ ค  าตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์ใกลเ้คียงกบัค าตอบ ตอ้งการ) 
 

บนัทึกขอ้ความท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม :  
                            

1.    “หยดุท าร้ายผูอ่ื้น  หยดุสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ”   (หรือตอบใกลเ้คียง) 
2.    ระบุเพียงการปกป้องผูอ่ื้นจากควนับุหร่ี 3.  ระบุถึงเพียงการเลิกสูบบุหร่ี 4.    ไม่เร่ิมสูบบุหร่ี 
5.  การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ดี/อนัตราย 6.    ใชบ้ริการสายด่วนเลิกบุหร่ี 
7. อ่ืนๆระบุ  8. ไม่ทราบวา่มีการรณรงค ์(ขา้มไปขอ้ 63ก.) 

55(AD11032).  ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยเห็นหรือไดย้นิขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีวา่ “หยุดท าร้ายผู้อืน่  
หยุดสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ”  บา้งหรือไม่                        (พนักงานสัมภาษณ์ :ไม่ต้องอ่ำนค ำตอบให้ฟัง)  

1.  เคย 2.  ไม่เคย (ขา้มไปขอ้ 63ก) 88.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  99.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

60ก (AD11033). ท่านคิดวา่การรณรงค ์“หยุดท าร้ายผู้อื่น หยุดสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ” เก่ียวขอ้งกบัท่านมากนอ้ย เพียงใด 
(พนักงานสัมภาษณ์: อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 14) 

1.  เก่ียวขอ้งมาก 2.  เก่ียวขอ้งบา้ง 3.  ไม่เก่ียวขอ้งเลย 
 8.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

NEW GF1.(AD11040)ท่านคิดวา่ การรณรงค ์ “หยุดท าร้ายผู้อืน่ หยุดสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ”  
ท  าใหท้่านคิดถึงการสูบบุหร่ีของท่าน  วา่อาจจะเป็นอนัตรายต่อคนรอบขา้งของท่านมากนอ้ยเพียงใด  

(พนักงานสัมภาษณ์: อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 15) 
1.  ไม่คิดเลย 2.  คิดบา้งเล็กนอ้ย 3.  คิดมาก 
 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

            

59ก(AD11038).  การรณรงค ์“หยุดท าร้ายผู้อื่น หยุดสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ”  
เคยน าไปสู่การพดูคุยกนัภายในครอบครัวของท่านเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีกบัสุขภาพบา้งหรือไม่  

1.  เคย 2.  ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  ไม่แน่ใจ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

59ข(AD11039).  การรณรงค ์“หยุดท าร้ายผู้อื่น หยุดสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ” 
เคยน าไปสู่การพดูคุยกนัในกลุ่มเพื่อนของท่านเก่ียวกบัการสูบบุหร่ีกบัสุขภาพบา้งหรือไม่     

1.  เคย 2.  ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  ไม่แน่ใจ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

NEW GF2.(AD11041) ท่านคิดวา่การรณรงค ์ “หยุดท าร้ายผู้อืน่ หยุดสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ” 
ท  าใหค้นสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะลดลงบา้งหรือไม่ 

1.  ไม่ลดลงเลย 2.  ลดลงเล็กนอ้ย 3.  ลดลงมาก 
 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
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63ก(AD11161).  ท่านคิดวา่การโฆษณาถึงอนัตรายจากการสูบบุหร่ีในรูปแบบต่าง ๆ   หรือการสนบัสนุน  ให้เลิกสูบบุหร่ี  
มีผลท าใหก้ารสูบบุหร่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของสังคมใช่หรือไม่ 

1.  ไม่ใช่ 2.  ใช่ - มีผลบา้งเล็กนอ้ย 3.  ใช่ - มีผลมาก 
 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

63ข(AD11162).  ในภาพรวม  ท่านคิดวา่การโฆษณาดงักล่าวขา้งตน้  มีผลมากหรือนอ้ยท่ีท าใหท้่านคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี 
หรือไม่มีผลอะไรเลย  

1.  มีผลมากท่ีจะท าใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 2.  มีผลนอ้ยท่ีจะเลิกท าใหสู้บบุหร่ี  3.  ไม่มีผลอะไรเลย 
 8.  ปฏิเสธ   9.  บอกไม่ได ้

 

64ก(AD11180).  ตามความคิดเห็นของท่าน รัฐบาลควรรณรงคเ์ร่ืองการเลิกสูบบุหร่ีใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
หรือนอ้ยกวา่เดิมหรือไม่ตอ้งมีการรณรงคเ์ลย 

1.  ควรเพิ่มการรณรงคใ์หม้ากข้ึน 2.  ควรลดการรณรงคใ์ห้นอ้ยลง 3.  ไม่ควรมีการรณรงคเ์ลย 
4.  ควรมีการรณรงคเ์ท่าเดิม 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 
65(AD11201).  ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยสังเกตเห็นการโฆษณาบุหร่ี  ภาพคนสูบบุหร่ี  หรือส่ิงอ่ืน ๆท่ีกระตุน้ 
                            ท  าใหท้่านคิดถึงการ สูบบุหร่ี  บ่อยแค่ไหน        (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟัง และแสดงบัตรค ำตอบท่ี 16) 

1.  ไม่เคยเลย 2.  นานๆคร้ัง 3.  บ่อย 
4.  บ่อยมาก 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

66.  ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  ท่านเคยสังเกตเห็นการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหร่ี  หรือผลิตภณัฑ์ 
จากยาสูบตามแหล่งต่อไปน้ีบา้งหรือไม่  

แหล่งโฆษณาบุหร่ี 1. เคย 2. ไม่เคย 8. ปฏิเสธ 9. ไม่ทราบ 
66ฉ(AD11231).  ตามกระจกร้านคา้ หรือในร้านคา้ท่ีขายบุหร่ี     
66ช(AD11233).  ผูค้า้เร่ตามทอ้งถนน     
 

67ก(AD11560o). ถ้าตอบ 1. เคย ในข้อ 66ฉ. หรือ 66ช . 
คร้ังสุดทา้ยท่านไดย้ินหรือเห็นการโฆษณาบุหร่ียี่ห้อ  

8.  ปฏิเสธ 9.  จ าไม่ได ้
 
 
 
 

พนกังานสัมภาษณ์ : ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นการโฆษณา – แต่เป็นอะไรก็ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการแนะน าส่งเสริม  ใหสู้บบุหร่ี                          
ไม่นบัรวมการโฆษณาของต่างประเทศ 

                                  

พนักงานสัมภาษณ์ : ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ให้ค าตอบในทนัท ีให้บอกว่า “ไม่ต้องกงัวล” และใส่รหัส 9 
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ขอถามท่านถึงส่ิงทีท่่านอาจจะเห็นในร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า  ทีค่นไปซ้ือบุหร่ีหรือผลติภัณฑ์ยาสูบ   
68(AD11623).  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยเห็นการวางโชวบุ์หร่ี ณ จุดขาย 

ซ่ึงรวมถึงชั้นวางของหรือเคาทเ์ตอร์บา้งหรือไม่ 
1.  เคย 2.  ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้ 

 

69(AD11625).  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยเห็นป้ายประกาศ  หรือรูปภาพ  หรือส่ิงอ่ืน ๆ เช่น   
นาฬิกาท่ีมียีห่อ้ของบุหร่ีหรือโลโกบุ้หร่ี (ในร้านคา้)  หรือไม่ 

1.  เคย 2.  ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้ 

71(AD11351).  ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ท่านเคยเห็นหรือไดย้ินการแข่งขนักีฬาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน หรือมี                 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีผลิตบุหร่ีบา้งหรือไม่ 

1.  เคย 2.  ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้ 
 

72.  ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยสังเกตเห็นการส่งเสริมการขายบุหร่ีในลกัษณะต่อไปน้ีบา้งหรือไม่   
       (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนข้อควำมให้ฟังทุกข้อ)                   

วธีิการส่งเสริมการขายบุหร่ี 1. เคย 2.ไม่เคย 8. ปฏิเสธ 9. บอกไม่ได้ 

72ก(AD11401).  การแจกตวัอยา่งบุหร่ี     
72ง(AD11501).  เส้ือผา้  หรือของใชอ้ยา่งอ่ืนท่ีมียีห่้อ  หรือโลโกข้องบุหร่ี                     
 

73(AD11601). ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยเห็นหรือไดย้นิข่าวเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี  หรือเก่ียวกบับริษทัท่ี ผลิตบุหร่ี       
ทางทีว ี หรือวทิย ุ หรือหนงัสือพิมพบ์่อยแค่ไหน(พนักงานสัมภาษณ์: อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 17)  

1.  ไม่เคยเห็นหรือไดย้นิ 2.  เคย - นาน ๆ คร้ัง 3.  เคย - บ่อย 
4.  เคย - บ่อยมาก 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

 

74(AD11611).  ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยเห็น  ภาพคนสูบบุหร่ีจากส่ือบนัเทิง (เช่น ภาพยนตร์, รายการทีว ี และ   
                           นิตยสาร) บ่อยแค่ไหน                                          (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 17) 

1.  ไม่เคยเห็นหรือไดย้นิ 2.  เคย - นาน ๆ คร้ัง 3.  เคย - บ่อย 
4.  เคย - บ่อยมาก 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

 

75(AD11169).  เม่ือท่านดูทีวี ท่านเคยสังเกตเห็นภาพคนสูบบุหร่ี  หรือซองบุหร่ี  ท่ีถูกท าใหม้องเห็นไม่ชดั  หรือเลือนลาง 
                          บ่อยแค่ไหน                                                                                               (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟัง)   

1.  ไม่เคยเห็น  

(ขา้มไปขอ้ 76ก.  หนา้ 18) 

2.  เคย – เห็นบา้งบางคร้ัง 
(ถามต่อขอ้ NEW 15.) 

4.  ไม่ค่อยไดดู้โทรทศัน์  3.  เคย – เห็นบ่อยมาก  
8.  ปฏิเสธ    
9.  บอกไม่ได ้   
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NEW 15.(AD11167) ถา้เคย (ตอบ 2 หรือ 3 ในขอ้ 75) การเห็นภาพดงักล่าว ท าใหท้่านอยากสูบบุหร่ีมากนอ้ยแค่ไหน 
1.  ไม่อยากสูบเลย 2.  อยากสูบเล็กนอ้ย 3.  อยากสูบบา้ง 
4.  อยากสูบมาก 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

NEW 16.(AD11168)  ถา้เคย การ(ตอบ 2 หรือ 3 ในขอ้ 75) การเห็นภาพดงักล่าว  ช่วยเตือนใหท้่านคิดวา่ 
ไม่ควรสูบบุหร่ีหรือไม่ 

1.  ไม่ช่วยเตือนเลย 2.  ช่วยเตือนเล็กนอ้ย 3.  ช่วยเตือนบา้ง 
4.  ช่วนเตือนมาก 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

76ก(SO11222).  ท่านซ้ือบุหร่ี(บุหร่ีจากโรงงาน  หรือมวนเอง)  มาสูบคร้ังล่าสุดจากท่ีใด 
                         (พนักงานสัมภาษณ์ : ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง แต่ใหย้กตวัอยา่ง เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 

01.  ร้านสะดวกซ้ือ และร้านคา้ในหมู่บา้น 02.  ร้านคา้สะดวกซ้ือ 24 ชัว่โมง 
03.  ป๊ัมน ้ามนั 04.  แผงขายหนงัสือพิมพ ์ 05.  ร้านคา้ขนาดใหญ่หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 
06.  สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 07.  ผูค้า้เร่ตามสถานเริงรมย ์
08.  ผูค้า้เร่ตามถนน 10.  ร้านคา้ปลอดภาษี 11.  จากต่างประเทศ 
12.  จากอินเตอร์เน็ต 13.  จากเคร่ืองขายบุหร่ีอตัโนมติั 14.  อ่ืนๆ (ระบุในขอ้ 76ข.) 
77. ไม่ไดซ้ื้อบุหร่ียีห่อ้ท่ีสูบประจ า 88.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 99.  ไม่ทราบ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

 
 
 
76ข (SO11222o).  อ่ืน ๆ ระบุ  
77ก (BR11711o). ยีห่อ้บุหร่ี/ยาเส้นท่ีท่านซ้ือคร้ังสุดทา้ยคือ  
 

 

77ข (BR11701).  ยีห่อ้ท่ีท่านซ้ือเป็นยีห่อ้ปัจจุบนั หรือยีห่้อประจ า 
1.  ยีห่อ้ปัจจุบนั 2.  ยีห่อ้ประจ า 8.  ปฏิเสธ 
3.  ไม่ใช่ทั้งยีห่อ้ท่ีสูบปัจจุบนัหรือยีห่อ้ท่ีสูบประจ า (บนัทึกยีห่อ้.....................) 9.  บอกไม่ได ้

 

78 (PU11201).  คร้ังล่าสุดท่ีท่านซ้ือบุหร่ีโรงงานมาสูบเอง ท่านซ้ือบุหร่ีเป็นห่อใหญ่ หรือเป็นซอง หรือเป็นมวน  
หรือท่านซ้ือยาเส้นมาสูบ 

1.  เป็นห่อใหญ่ (ถามต่อขอ้ 79.) 2.  เป็นซอง (ขา้มไปขอ้ 80.) 3.  เป็นมวน  (ขา้มไปขอ้ 81ก.) 
4. ซ้ือยาเส้น (ขา้มไปขอ้ 82ก.) 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) (ขา้มไปขอ้ 84.) 
 9.  ไม่ทราบ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) (ขา้มไปขอ้ 84.) 

พนักงานสัมภาษณ์: ถา้ผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่ “ร้านคา้” ใหถ้ามต่อวา่ “ร้านคา้ในทอ้งถ่ิน        
                                 หรือร้านขายของขนาดใหญ่” ถา้ไม่แน่ใจ ใหบ้นัทึกรายละเอียดในขอ้ 76ข. 

พนักงานสัมภาษณ์:  เลือกค าตอบ “ยีห่อ้ท่ีสูบปัจจุบนั” หรือ “ยีห่อ้ท่ีสูบประจ า” ในขอ้ 77ข. 
ถา้พนกังานสัมภาษณ์สามารถจ ายีห่อ้บุหร่ีท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยไดว้า่เป็นยีห่อ้ท่ีสูบปัจจุบนัหรือยีห่้อท่ี
สูบประจ า ในกรณีน้ีไม่ตอ้งเขียนยีห่อ้บุหร่ีอีก เพราะไดบ้นัทึกไวก่้อนหนา้น้ีแลว้       
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79 (PU11231).  (ถา้ซ้ือเป็นห่อใหญ่) ราคาห่อละก่ีบาท    บาท (ขา้มไปขอ้ 84.) 
666.  ไม่ไดซ้ื้อเอง (ขา้มไปขอ้ 84.) 888.  ปฏิเสธ (ขา้มไปขอ้ 84.) 999. ไม่ทราบ (ขา้มไปขอ้ 84.) 

                                
80 (PU11331).  (ถา้ซ้ือเป็นซอง)  ราคาซองละก่ีบาท  บาท (ขา้มไปขอ้ 84.) 

666.  ไม่ไดซ้ื้อเอง (ขา้มไปขอ้ 84.) 888.  ปฏิเสธ (ขา้มไปขอ้ 84.) 999. ไม่ทราบ (ขา้มไปขอ้ 84.) 
81ก (PU11411).  (ถา้ซ้ือเป็นมวน) ท่านซ้ือคร้ังละก่ีมวน  มวน 

   88.  ปฏิเสธ 99. ไม่ทราบ 
 
 
 
 

81ข (PU11431).  ราคามวนละก่ีบาท  บาท (ขา้มไปขอ้ 84.)  
666.  ไม่ไดซ้ื้อเอง (ขา้มไปขอ้ 84.) 888. ปฏิเสธ(ขา้มไปขอ้ 84.) 999.ไม่ทราบ (ขา้มไปขอ้ 84.) 

 

82ก (PU11531).  ท่านซ้ือยาเส้นคร้ังล่าสุดในราคาห่อละเท่าไร  บาท 
666. ไม่ไดซ้ื้อเอง   888.  ปฏิเสธ 999. ไม่ทราบ 

 

82ข (PU11550).  ยาเส้นท่ีท่านซ้ือมาสูบคร้ังสุดทา้ยสูบไดก่ี้วนั   วนั 
 88.  ปฏิเสธ 99. ไม่ทราบ   

 

84 (SO11501).  ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยพยายามเป็นพิเศษท่ีจะซ้ือบุหร่ี หรือยาเส้นในราคาถูกกวา่ท่ีเคยซ้ือปกติบา้งหรือไม่ 
1.  เคย   (ถามต่อขอ้ 85ก.)   2.  ไม่เคย  
 8.  ปฏิเสธ (ขา้มไปขอ้ 86.) 
 9.   บอกไม่ได ้  

  

85. ท่านซ้ือบุหร่ี หรือยาเส้นราคาถูกจากท่ีไหน (พนักงานสัมภาษณ์ : ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง ตอบไดห้ลายค าตอบ 
ส าหรับแหล่งท่ีซ้ือท่ีผูต้อบกล่าวถึง ถามต่อวา่ซ้ือบ่อยหรือไม่) 

แหล่งทีซ้ื่อ 1.  บ่อย 2. ไม่บ่อย 3. ไม่ระบุ 
85ก(SO11510).  จากผูค้า้เร่ตามทอ้งถนน    

85ข(SO11511).  จากร้านคา้ชุมชน      

85ค(SO11513).  จากร้านสะดวกซ้ือ    

85ง(SO11515).  จากป้ัมน ้ามนั      

85จ(SO11514).  จากร้านคา้ขนาดใหญ่ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต    

85ฉ(SO11516).   จากสถานเริงรมย ์(เช่น บาร์)    

85ช(SO11520).  จากผูเ้ร่ขาย  ตามสถานท่ีพกัผอ่น/ สวนสาธารณะ              

85ซ(SO11521).  จากร้านคา้ปลอดภาษี    

85ฌ(SO11523).  จากต่างประเทศ    

พนักงานสัมภาษณ์: ไม่ตอ้งใหผู้ต้อบแบบสอบถามค านวณราคาต่อมวน ถา้ผูต้อบไม่รู้ราคาต่อมวน 
                                 ใหพ้นกังานสัมภาษณ์ค านวณเอง  
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แหล่งทีซ้ื่อ 1.  บ่อย 2. ไม่บ่อย 3. ไม่ระบุ 
85ญ(SO11525).  จากร้านคา้ของทหาร    

85ฎ(SO11531).  จากอินเตอร์เน็ต    

85ฏ(SO11533).  จากเคร่ืองขายบุหร่ีอตัโนมติั    

85ฐ(SO11534).  จากรถเร่    

85ฆ(SO11541).  จากแผงลอย    

85ฒ(SO11552).  อ่ืน ๆ (ระบุในขอ้ 85ณ.)    

85 ณ(SO11552o). อ่ืน ๆ ระบุ  

 
 

86 (PU11621).  ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา เคยมีบา้งไหมท่ีท่านใชเ้งินไปกบัการซ้ือบุหร่ี 
แลว้ท าใหไ้ม่มีเงินเพียงพอท่ีจะซ้ือของจ าเป็นส าหรับครอบครัว  เช่น อาหาร   

1.  เคย   2.  ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

87 (ST11301).  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยใชผ้ลิตภณัฑ์ยาสูบอยา่งอ่ืนนอกเหนือจากบุหร่ีโรงงาน หรือยาเส้น                         
บา้งหรือไม่   

1.  เคย   (ถามต่อขอ้ 88ก.)   2.  ไม่เคย  
 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) (ขา้มไปขอ้ 89ข.) 
 9.   บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  

 

88.  ถา้เคย ท่านใชอ้ะไรบา้ง (พนักงานสัมภาษณ์: ไม่ตอ้งอ่านช่ือผลิตภณัฑใ์หฟั้ง ตอบทุกชนิดของผลิตภณัฑท่ี์เคยใช)้  

ผลติภัณฑ์ยาสูบ 
1.  

ใช้ทุกวนั 
2.  

ใช้บางวนั 
3.  

ไม่ได้ระบุ 
88ก(ST11311). ซิการ์    
88ข (ST11313).   ซิการ์มวนเล็ก    
88ค (ST11315).   ยาสูบมวนส าเร็จ (เช่น  บุหร่ีพม่า  บุหร่ีเขมร)    
88ง (ST11317). ไปป์    
88จ (ST11319). การเค้ียวยาเส้น    
88ฉ (ST11321).   อมยาเส้น    
88ช (ST11331).   ชิซาร์ หรือโฮกกา้   (สูบควนัผา่นน ้าโดยใชก้ระบอกขนาดใหญ่)    
88ซ (ST11331).   อ่ืน ๆ (ระบุในขอ้ 88ฌ.)    
88ฌ (ST11331o). อ่ืน ๆ ระบุ  
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89ก(NR11108).  หลงัจากท่ีไดเ้คยพดูคุยกบัท่านเม่ือตน้ปีท่ีแลว้ (2551) ท่านเคยใชผ้ลิตภณัฑท์างการแพทยเ์พื่อช่วยใน 
                             การเลิกบุหร่ี บา้งหรือไม่ 

1.  เคยใช ้(ถามต่อขอ้ 90ก.) 2.  ไม่เคยใช ้
 8.  ปฏิเสธ                 (ขา้มไปขอ้ 91.) 
 9.  จ าไม่ได ้

  
90.  ท่านเคยใชย้าหรือผลิตภณัฑท์างการแพทยช์นิดใดบา้ง 
      
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดของยา  / ผลติภัณฑ์ 

ส่วน ก. ส่วน ข. 

0. 
ไม่ได้ระบุ 
(ไม่เคยใช้) 

1.  
เคยใช้ 

1.  
ไม่เคยใช้ 

ในปีทีผ่่านมา 

2. 
เคยใช้ใน 
ปีทีผ่่าน  

3. 
เคยใช้ในการพยายามเลกิสูบบุหร่ีคร้ังสุดท้าย 

90ก (NR11111).  
หมากฝร่ังท่ีมีนิโคติน 

 
    

90ข (NR11112).  
แผน่แปะท่ีมีนิโคติน 

 
    

90ค (NR11113).  
ลูกอมท่ีมีนิโคติน 

 
    

90ง (NR11116).  
ยาพน่จมูกท่ีมีนิโคติน 

 
    

          ยาตามใบส่ังแพทย์ :  
90ฉ(NR11118).  ใชย้าบูโพร 
พริออน/ ยาควิเมม 

 
    

NEW17. วาเรนนิคลิน/ชานทิค           
NEW18. ยานอร์ทริพทีลีน      

พนักงานสัมภาษณ์:  ไม่ตอ้งอ่านช่ือยาหรือช่ือผลิตภณัฑใ์หฟั้ง 
                              :  ในแต่ละขอ้ท่ีมีการระบุถึง ใหบ้นัทึก 1. ในส่วน ก.  และใหถ้ามต่อวา่ “เคยใชใ้นปีท่ีผา่นมา หรือไม่”  

ถา้ไม่เคยใช ้ ใหเ้ลือกค าตอบ 1. ในส่วน ข.   ถา้เคยใช ้ ใหเ้ลือกค าตอบ 2.  ในส่วน ข. 
                                  ถา้ตอบวา่ “เคย”  และมีความพยายามเลิกสูบบุหร่ีในปีท่ีผา่นมา  ใหถ้ามวา่ เคยใช ้
                                  ผลิตภณัฑใ์นการเลิกสูบบุหร่ีคร้ังสุดทา้ยหรือไม่ ถา้เคยให้เลือกค าตอบ 3.  ในส่วน ข.  
                                  ส าหรับขอ้ท่ีไม่มีการระบุใหบ้นัทึก 0. ในส่วน ก.      
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90ช (NR11119).  อ่ืน ๆ 
(ระบุในขอ้ 90ซ.) 

 
    

90ซ (NR11119o). 
อ่ืนๆระบุ 

    

 
 
 
 

91 (NR11801).  ในปีท่ีผา่นมา ท่านเคยไปพบแพทยห์รือบุคลากรสาธารณสุขหรือไม่ 
1.  เคย  (ถามต่อขอ้ 92ก.) 2.  ไม่เคย  
 8.  ปฏิเสธ (ขา้มไปขอ้ 94ก.) 
 9.  บอกไม่ได ้  

 

92.  ระหวา่งท่ีไปพบแพทย ์ หรือบุคลากรสาธารณสุขตั้งแต่การส ารวจเม่ือคร้ังท่ีแลว้   ท่านไดรั้บค าแนะน า  หรือส่ิง 
       ต่อไปน้ีใช่หรือไม่  

ส่ิงทีไ่ด้รับ 
1.   
ใช่ 

2.   
ไม่ใช่ 

8. 
ปฏิเสธ 

9. 
บอกไม่ได้ 

92ก(NR11811). ค าแนะน าใหเ้ลิกบุหร่ี     
(ขา้มไปขอ้ 92 ข) 

NEW19.(NR11831) ถา้ไดรั้บ  
ค  าแนะน าน้ีช่วยในการเลิกสูบบุหร่ีคร้ังสุดทา้ยของท่านใช่หรือไม่ 

    

92ข(NR11813). ความช่วยเหลือ  หรือการส่งต่อไปสถานบริการเลิกบุหร่ี     
(ขา้มไปขอ้ 92 ค) 

NEW20.(NR11833) ถา้ไดรั้บและเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีในปีท่ีผา่นมา (ขอ้ NEW6 ตอบ 
1) 
ความช่วยเหลือน้ีเป็นส่ิงกระตุน้หรือสนบัสนุนใหท้่านพยายามเลิกสู
บบุหร่ีในคร้ังสุดทา้ยใช่หรือไม่ 

    

92ค(NR11817). แผน่พบั  หรือใบปลิว  ท่ีแนะน าวธีิการเลิกบุหร่ี     
(ขา้มไปขอ้ 94  ข) 

NEW21.(NR11837) ถา้ไดรั้บ  
ค  าแนะน าในแผน่พบัหรือใบปลิวช่วยในการเลิกบุหร่ีคร้ังสุดทา้ยขอ
งท่านใช่หรือไม่ 
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94.  หลงัจากท่ีไดเ้คยพดูคุยกบัท่านเม่ือตน้ปีท่ีแลว้ (2551)  ท่านเคยไดรั้บค าแนะน า  หรือขอ้มูลข่าวสาร  

เก่ียวกบัการเลิกบุหร่ีจากแหล่งต่อไปน้ีบา้งหรือไม่ 
แหล่งข้อมูล 1.   

ใช่ 
2.   

ไม่ใช่ 
8.   

ปฏิเสธ 
9.   

บอกไม่ได้ 
94ข(NR11869). บริการเลิกบุหร่ีท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยู ่เช่น  ในโรงพยาบาล 

หรือคลินิกต่าง ๆ           
    

(ขา้มไปขอ้ 94  ก) 
NEW22.(NR11839) (ถา้ใช่)  

ท่านใชบ้ริการน้ีในการพยายามเลิกบุหร่ีคร้ังสุดทา้ยของท่านใช่หรือไ
ม ่

    

94ก(NR11861). บริการสายด่วนเลิกสูบบุหร่ี  (Quit line)      
(ขา้มไปขอ้ NEW 25) 

NEW23.(NR11761) (ถา้ใช่)  
ท่านใช่บริการสายด่วนเลิกบุหร่ีในการพยายามเลิกบุหร่ีคร้ังสุดทา้ยขอ
งท่านใช่หรือไม่ 

    
(ขา้มไปขอ้ 96 ) 

NEW24(NR11762). (ถา้ใช่)  บริการสายด่วนเลิกบุหร่ีมีประโยชน์ใช่หรือไม่      
(ขา้มไปขอ้ 96 ) 

NEW25. (NR11763)(ถา้ไม่ใช่)   ท่านทราบวา่ในปัจจุบนัน้ีมีบริการสายด่วนเลิกบุหร่ี 
ในประเทศไทย ท่ีผูสู้บบุหร่ีสามารถขอความช่วยเหลือได ้ใช่หรือไม่ 

    

 

96(CH11755). ท่านรู้สึกสนใจท่ีจะใชบ้ริการสายด่วนเลิกบุหร่ีซ่ึง (quit line)จะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี 
และค าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการเลิกสูบบุหร่ีท่ีประสบความส าเร็จสูงสุด มากนอ้ยแค่ไหน 

1.  สนใจมาก   4.  ไม่สนใจเลย (ถามต่อขอ้NEW 26) 

2.  สนใจบา้ง                                   

3.  สนใจเล็กนอ้ย                     (ขา้มไปขอ้ 95 ก)   

8.  ปฏิเสธ    

9.  บอกไม่ได ้   
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NEW26.(NR11765) ถา้ไม่สนใจจะใชบ้ริการสายด่วนเลิกบุหร่ี ท่านคิดวา่การพดูคุยกนัทางโทรศพัท ์จะช่วยใหค้นเลิกบุหร่ี 

                     ไดห้รือไม่ 

1.  ไม่ช่วยเลย 2.  ช่วยบา้ง 3.  ช่วยมาก 

 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้
 

 

 

 

 

95ก(BQ11141).  ท่านมีแผนการจะเลิกสูบบุหร่ีเม่ือใด   (พนักงำนสัมภำษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 18)  

1.  ภายใน 1 เดือนขา้งหนา้  4.  ไม่ไดว้างแผนจะเลิกบุหร่ี 

2.  ภายใน 6 เดือนขา้งหนา้           (ถามต่อขอ้ 95 ข)  9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)   (ขา้มไปขอ้ NEW 27) 

3.  มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 

95ข(BQ11146).  ถา้มีแผนการจะเลิกสูบบุหร่ี (ขอ้ 95ก. ตอบ 1,2 หรือ 3) ท่านมีก าหนดวนัท่ีแน่นอนหรือยงั  

1.  มีก าหนดไวแ้ลว้ 2.  ยงัไม่ไดก้  าหนด 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้
 

NEW28.(BQ11153) ถา้มีแผนการจะเลิกสูบบุหร่ี (ขอ้ 95ก. ตอบ 1,2 หรือ 3) ท่านตอ้งการเลิกบุหร่ีมากนอ้ยเพียงใด 
1.  ตอ้งการนอ้ย 2.  ตอ้งการบา้ง 3.  ตอ้งการมาก 

 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้
 

NEW27.(BQ11151) ถา้ยงัไม่มีแผนการจะเลิกสูบบุหร่ี (ขอ้ 95ก. ตอบ 4) ท่านตอ้งการจะเลิกสูบบุหร่ีบา้งหรือไม่ 
1.  ตอ้งการ 2.  ไม่ตอ้งการ 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

 

NEW29.(BQ11161) ต่อจากน้ีไปอีก 1 ปี  ท่านคาดวา่ ท่านจะสูบบุหร่ีมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั 
1.  สูบมากกวา่ปัจจุบนัมาก 2.  สูบมากกวา่ปัจจุบนัเล็กนอ้ย 3.  สูบเท่ากบัปัจจุบนั 
4. สูบนอ้ยกวา่ปัจจุบนัเล็กนอ้ย 5.  สูบนอ้ยกวา่ปัจจุบนัมาก 6.  ไม่สูบบุหร่ีเลย 
7.  ไม่เขา้ข่าย 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9. บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 
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98(DI11251).    ท่านรู้สึกกงัวลหรือไม่  วา่การท่ีท่านสูบบุหร่ีจะท าใหเ้ด็กๆท่ีอยูร่อบๆตวัท่านมีโอกาสจะสูบบุหร่ีมากข้ึน 
1.  ไม่กงัวลเลย 2.  กงัวลเล็กนอ้ย 3.  กงัวลมาก 

4.  ไม่มีเด็กอยูร่อบตวัฉนั  8.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได(้ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 
 

99ก(BQ11111). ถา้ท่านตดัสินใจจะเลิกสูบบุหร่ีอยา่งเด็ดขาดในอีก 6 เดือนขา้งหนา้  ท่านแน่ใจแค่ไหนวา่ท่านจะท าไดส้ าเร็จ                                                                                   

(พนักงานสัมภาษณ์ : แสดงบัตรค ำตอบท่ี 20  และกรณีนีไ้ม่จ ำเป็นต้องเลิกสูบบุหร่ีจริงๆให้ใช้ค ำว่ำ “ถ้ำ” )   
1.  ไม่แน่ใจเลย 2.  แน่ใจเล็กนอ้ย 3.  แน่ใจมาก 

4.  แน่ใจอยา่งยิง่ 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

ข้อความ 
1. 

ไม่มีเลย 
2. 

มีบ้าง 
3. 

มีมาก 
8.  

ปฏิเสธ 
9. 

ตอบไม่ได้ 
( ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 

97ก (BQ11201). ความกงัวลเร่ืองสุขภาพของตวัท่าน      
97ข (BQ11203). ความกงัวลเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีของท่านต่อคน  

รอบขา้งท่ีไม่สูบบุหร่ี 
     

97ค (BQ11207). การท่ีสังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหร่ี      
97ง (BQ11209). ราคาของบุหร่ี      
97จ (BQ11213). ขอ้หา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ เช่น 

ร้านอาหารหรือท่ีท างานท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ            
     

97ฉ (BQ11225). การโฆษณา  
หรือขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความเส่ียงต่อสุขภาพจากการสูบบุ
หร่ี   

     

97ช (BQ11227). ฉลากค าเตือนดา้นสุขภาพบนซองบุหร่ี      
97ซ (BQ11229). ความตอ้งการเป็นตวัอยา่งส าหรับเด็ก       
97ฌ (BQ11218). ครอบครัวของท่านไม่เห็นดว้ยกบัการสูบบุหร่ี      
97ญ (BQ11220). เพื่อนของท่านไม่เห็นดว้ยกบัการสูบบุหร่ี                 

พนักงานสัมภาษณ์:  ส าหรับคนท่ีตอบ 4 ในขอ้ 95ก. ใหถ้ามวา่แมท้่านจะบอกวา่ขณะน้ียงัไม่มีแผนการ  

ท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ส่ิงต่าง ๆ 

ต่อไปน้ีท าใหท้่านคิดการเลิกสูบบุหร่ีบา้งหรือไม่  

 :  ส าหรับคนท่ีตอบ 1 – 3, 8 หรือ 9 ในขอ้ 95ก. ใหถ้ามวา่ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ส่ิงต่าง ๆ 

ต่อไปน้ี ท าใหท้่านคิดการเลิกสูบบุหร่ีบา้งหรือไม่  

(อ่ำนข้อควำมให้ฟังทุกข้อและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 19) 
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100ก(BQ11301). ถา้หากท่านเลิกสูบบุหร่ีไดส้ าเร็จใน 6 เดือนขา้งหนา้ ท่านคิดวา่ท่านจะไดรั้บผลประโยชน์  
ทางดา้นสุขภาพ และประโยชน์อ่ืน ๆ  ในระยะยาว มากนอ้ยแค่ไหน  

 (พนักงานสัมภาษณ์ :อ่ำนให้ฟัง และ แสดงบัตรค ำตอบท่ี 21)   
1.  ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย 2.  ไดป้ระโยชน์บา้ง 3.  ไดป้ระโยชน์มาก 

 8.  ปฏิเสธ(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได(้ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 
 

101ก(PR11311).  การสูบบุหร่ีท าลายสุขภาพของท่านมากนอ้ยเพียงใด  
                           (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 22)  

1.  ไม่ท าลายสุขภาพ 2.  ท าลายสุขภาพบา้ง 3.  ท าลายสุขภาพมาก 

 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 

101ข(PR11313).  ท่านมีความกงัวลมากนอ้ยเพียงใดวา่การสูบบุหร่ีจะท าลายสุขภาพของท่านในอนาคต   
                             (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 23)  

1.  ไม่กงัวลเลย 2.  กงัวลบา้ง 3.  กงัวลมาก 

 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 

102(PR11218).  สมมติวา่ท่านจะสูบบุหร่ีเท่าท่ีสูบอยูใ่นปัจจุบนั 
ท่านคิดวา่โอกาสท่ีท่านจะเป็นโรคปอดชนิดรุนแรงในอนาคต เม่ือเปรียบเทียบกบัคนท่ีไม่สูบบุหร่ี 
มีมากนอ้ยต่างกนัแค่ไหน 

(พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 24)  
1. มีโอกาสมากกวา่มาก 2.  มีโอกาสค่อนขา้งมากกวา่  3. มีโอกาสมากกวา่เล็กนอ้ย 

4.  มีโอกาสเท่า ๆ กนั 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 

104(DI11241).  ในบรรดาเพื่อนสนิทหรือคนคุน้เคยของท่าน 5 คน ท่ีท่านใชเ้วลาดว้ยเป็นประจ า มีก่ีคนท่ีสูบบุหร่ี      
0.  0 คน 1.  1 คน 2.  2 คน 
3.  3 คน 4.  4 คน 5.  5 คน 
 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)   9.  ไม่ทราบ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

105(DI11301).  ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการสูบบุหร่ีอยา่งไร  
                          (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟัง และแสดงบัตรค ำตอบท่ี 25) 

1.  ดีมาก 2.  ดี 3.  ไม่ดีไม่เลว 
4.  เลว 5.  เลวมาก 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  บอกไม่ได ้ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
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NEW _RB To before 106ก. (ET11110) ท่านท าอยา่งไรเวลาท่ีท่านตอ้งการสูบบุหร่ี แต่มีคนไม่สูบบุหร่ีอยูร่อบตวัท่าน 
1.  สูบบุหร่ีตามปกติ 2.  สูบบุหร่ี แต่พยายามไม่พน่ควนับุหร่ีไปทางท่ีมีคนอยู ่
3.  สูบบุหร่ีเฉพาะเวลาท่ีรู้วา่คนรอบขา้งไม่รังเกียจ 4.  ไม่สูบบุหร่ีเลย 
 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

106ก(ET11221).  ขอ้ความใดต่อไปน้ี  ท่ีอธิบายการสูบบุหร่ีภายในบา้นของท่านไดดี้ท่ีสุด  
                         (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 26) 

1.  ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีในบา้น 2.  อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดบ้างพื้นท่ีในบา้นเท่านั้น 
3.  ไม่มีขอ้หา้มเร่ืองการสูบบุหร่ีในบา้น                       8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
9.  ไม่แน่ใจ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

106ข(ET11228).  ภายในบา้นของท่านมีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่ 
1.  มี  

(ถามต่อขอ้ 106ค.)    
3.  ไม่มี  (ขา้มไปขอ้ 107ข.) 

2.  มี - บางพื้นท่ี  8.  ปฏิเสธ  
  9.  บอกไม่ได ้ 

  

106ค(ET11229).  บา้นของท่านอนุญาตใหสู้บบุหร่ีทุกพื้นท่ีท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่ 
  1.  อนุญาต (อยา่งนอ้ยบางคร้ัง) 2.  ไม่อนุญาตเลย    8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
  9.  ไม่แน่ใจ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 
 
 
 

107ข(ET11233).  ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยไปสถานท่ีท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ท่ีคนเขา้ไปพบปะสังสรรค ์ เช่น 
ร้านอาหาร คอฟฟ่ีช็อป  บา้งหรือไม่ 

 1.  เคย (ถามต่อขอ้ 107ค.) 2.  ไม่เคย  
 8.  ปฏิเสธ                    (ขา้มไปขอ้108ก.) 
  9.  บอกไม่ได ้

 

107ค(ET11235).  ท่านไปสถานท่ีดงักล่าวอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ัง หรือนอ้ยกวา่นั้น 
1.  อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 2.  นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง 8.  ปฏิเสธ 
  9.   บอกไม่ได ้

  

107ง(ET11236).  คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านไปสถานท่ีดงักล่าว มีใครสูบบุหร่ีในหอ้งท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศหรือไม่ 
1.  มี 2.   ไม่มี  8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่แน่ใจ 

 
 

พนักงานสัมภาษณ์ : ถา้ผูต้อบแบบสอบถามอธิบายวา่ “ยกเวน้ในบางกรณี” หรือ “โดยปกติ 
ไม่อนุญาต” ใหล้งรหสัท่ีขอ้ 1 เพราะวา่ อนุญาตใหสู้บบุหร่ีไดบ้างคร้ัง 
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66ซ(AD11235). ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยเห็นการโฆษณาส่งเสริมการขายผลิตภณัฑย์าสูบในคอฟฟ่ีช็อป บา้งหรือไม่ 
1.  เคย 2.   ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่แน่ใจ 

 

108ก(ET11253). ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยไปเท่ียว ไนทค์ลบั, ดิสโกเ้ทค หรือบาร์ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศบา้งหรือไม่ 
 1.  เคย (ถามต่อขอ้ 108ข.) 2.   ไม่เคย   
 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)                    (ขา้มไปขอ้109ก.) 
 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)   

 

108ข(ET11255). ท่านไปสถานท่ีดงักล่าวคร้ังสุดทา้ยเม่ือไร 
1.  นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 2.   1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือนท่ีผา่นมา 
3.  มากกวา่ 1 เดือน  ถึง 2 เดือนท่ีผา่นมา 4.   มากกวา่ 2  เดือน ถึง 3 เดือนท่ีผา่นมา   
5.  มากกวา่ 3 เดือน ถึง  6 เดือนท่ีผา่นมา 8.  ปฏิเสธ  (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 
 9.  ไม่แน่ใจ  (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

NEW 30.(ET11256) คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านไปสถานท่ีเท่ียว ไนทค์ลบั, ดิสโกเ้ทค หรือบาร์ ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 
มีใครสูบบุหร่ีในห้องท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศหรือไม่  
1.  ใช่ 2.  ไม่ใช่ 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้ 

 

66ฌ.(AD11237) ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยสังเกตเห็นการโฆษณาส่งเสริมการขายผลิตภณัฑย์าสูบในสถานท่ี         
                  ดิสโกเ้ทค, คาราโอเกะ, เลาจน์ หรือสถานบนัเทิงอ่ืน ๆ  บา้งหรือไม่ 

1.  เคย 2.   ไม่เคย  8.  ปฏิเสธ 9.  ไม่แน่ใจ 
 

109ก(ET11601).  ในปัจจุบนัท่านท างานนอกบา้นใช่หรือไม่ 
1.  ใช่ (ถามต่อขอ้ 109ข.) 2.  ไม่ใช่  
 8.  ปฏิเสธ              (ขา้มไปขอ้ 110ข.) 
 9.  บอกไม่ได ้

   

109ข(ET11603).  (ถา้ใช่)   ปกติท่านท างานภายในตวัอาคารใช่หรือไม่   
1.  ใช่  (ถามต่อขอ้ 109ค.) 2.   ไม่ใช่  
 8.  ปฏิเสธ                (ขา้มไปขอ้ 110ก.) 
 9.   บอกไม่ได ้ 

    

109ค(ET11605).  ถา้ท างานภายในตวัอาคาร ท่ีท างานของท่านใชเ้คร่ืองปรับอากาศใช่หรือไม่   
1.  ใช่   2.   ไม่ใช่   8.  ปฏิเสธ  9.   บอกไม่ได ้ 

 

109ง(ET11621).  นโยบายเร่ืองการสูบบุหร่ีในท่ีท างานของท่านเป็นอยา่งไร  
                        (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 27) 

1.  ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีภายในตวัอาคาร 2.  อนุญาตใหสู้บบุหร่ีเฉพาะบางพื้นท่ีในตวัอาคารเท่านั้น 
3.  ไม่มีขอ้หา้มเร่ืองการสูบบุหร่ี 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่แน่ใจ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 
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109จ(ET11634).  ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา  เคยมีใครสูบบุหร่ีภายในตวัอาคารท่ีท่านท างานอยูบ่า้งหรือไม่ 
1.  เคย 2.   ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.   ไม่ทราบ 

110. ท่านคิดวา่ควรอนุญาตใหสู้บบุหร่ีภายในตวัอาคาร หรือไม่ควร อนุญาตเลย ในแต่ละสถานท่ีต่อไปน้ี   
(พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟัง และแสดงบัตรค ำตอบท่ี 28) 

สถานที่ 

1. 
อนุญาต 
(อย่างน้อย
บางคร้ัง) 

2. 
ไม่อนุญ
าต 
เลย 

8. 
ปฏิเสธ 

9. 
บอกไม่ไ

ด้ 
(ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 

110ข(ET11733). สถานท่ีท างานท่ีเป็นตวัอาคาร     
110ค(ET11737). ร้านอาหาร และสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศ     
110ง(ET11739). ร้านอาหาร  และสถานท่ีรับประทานอาหารอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใชเ้คร่ืองปรับอากาศ                               
110จ(ET11712). ไนทค์ลบั, ดิสโกเ้ทค หรือบาร์ ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ               
110ฉ(ET11702). รถโดยสารสาธารณะ ท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ  

(พนักงานสัมภาษณ์ : ไม่ตอ้งอ่าน 
นอกจากผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกสับสน เช่น รถบสัท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ) 

    

110ช(ET11714).  รถโดยสารสาธารณะท่ีไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ     
110ฌ(ET11746).  ภายในตวัอาคารของสถานท่ีทางศาสนา  (เช่น โบสถ,์ วหิาร, มสัยดิ)                                   
111(ET11747).    ภายนอกตวัอาคารในสถานท่ีทางศาสนา     

112.   กรุณาระบุวา่ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อขอ้ความต่อไปน้ี   
         (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟังและแสดงบัตรค ำตอบท่ี 29) 

 
 
 
 
 

ข้อความ 
1. 

ไม่เห็นด้วยอ
ย่างยิง่ 

2. 
ไม่เห็นด้ว

ย 

3. 
เฉย ๆ  

4. 
เห็นด้วย 

5. 
เห็นด้วยอ
ย่างยิง่ 

8. 
ปฏิเสธ 

9.   
บอกไม่ได้ 

( ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 

112ข(LM11331).  บุหร่ีรสอ่อนไม่ระคายคอและปอดเท่าบุหร่ีทัว่ไป                                             
112ค(LM11321). บุหร่ีรสอ่อนมีอนัตรายนอ้ยกวา่บุหร่ีทัว่ไป                                                 
112ง(LM11705). บุหร่ีรสเมนทอลไม่ระคายคอ 

และปอดเท่าบุหร่ีทัว่ไป                                      
       

112จ(LM11703). บุหร่ีรสเมนทอลมีอนัตรายนอ้ยกวา่บุหร่ีทัว่ไป                                               
 

พนักงานสัมภาษณ์ : อนุญาตใหต้อบ “บอกไม่ได”้   แต่ไม่ตอ้งอ่านค าตอบน้ีใหฟั้ง   ถา้ตอบวา่ เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย 
ใหซ้กัถามต่อวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่หรือเห็นดว้ยเฉยๆ แลว้บนัทึกตามค าตอบท่ีได ้ 

                                : ถา้ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่รู้จกับุหร่ีรสอ่อนหรือรสเมนทอล ให ้บนัทึกในช่อง  “บอกไม่ได”้ 
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113. กรุณาระบุวา่ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อขอ้ความต่อไปน้ี                (พนักงานสัมภาษณ์ : แสดงบัตรค ำตอบท่ี 29) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความ 
1. 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

2. 
ไม่เห็นด้

วย 

3. 
เฉย ๆ 

4. 
เห็นด้วย 

5. 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

8. 
ปฏิเสธ 

9. 
บอกไม่ได้ 

( ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 
113ค(PS11220).  ท่านมีความสุขในการสูบบุหร่ี        
113ง(PS11213).  ควนับุหร่ีเป็นอนัตรายต่อผูไ้ม่สูบบุหร่ี                

113จ (PS11215).   ถ้ า ย ้ อ น ก ลั บ ไ ป เ ร่ิ ม ต้ น ใ ห ม่ ไ ด ้
ท่านจะไม่เร่ิมหดัสูบบุหร่ี      

       

113ฉ(PS11219).  ท่านใชเ้งินจ านวนมากเกินไปกบับุหร่ี                  
113ซ (PS11229).  

คนท่ีมีความส าคญัต่อท่านมีความเห็นวา่ท่านไม่
ควรสูบบุหร่ี 

       

113ฌ(PS11233). สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหร่ี                  
113ฎ(PS11325).   การสูบบุหร่ีของผูห้ญิงเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้                  
NEW31.(PS11323) การสูบบุหร่ีของผูช้ายเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้        
113ฏ (PS11216).   ฉั น ต้ อ ง ก า ร สู บ บุ ห ร่ี ต่ อ ไ ป 

ถึงแมว้า่การสูบบุหร่ีจะส่งผลร้ายอยา่งมากในอน
าคต 

       

113ฐ (PS11243).  
ยิ่งรู้สึกถึงความแรงของควนับุหร่ีในคอมากก็ยิ่ง
มีอนัตรายมาก 

       

 

114.  กรุณาระบุวา่ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อขอ้ความต่อไปน้ี      (พนักงานสัมภาษณ์ : แสดงบัตรค ำตอบท่ี 29) 
 
 
 
 
 

ข้อความ 
1. 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

2. 
ไม่เห็นด้

วย 

3. 
เฉย ๆ 

4. 
เห็นด้วย 

5. 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

8. 
ปฏิเสธ 

9. 
บอกไม่ได้ 

( ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 
114ก(IN11209).  

ไม่ควรอนุญาตใหบ้ริษทัท่ีผลิตบุหร่ีส่งเสริมการ
ขายบุหร่ีโดยทุกวธีิ   

       

พนักงานสัมภาษณ์ : อนุญาตใหต้อบ “บอกไม่ได”้   แต่ไม่ตอ้งอ่านค าตอบน้ีใหฟั้ง   ถา้ตอบวา่ เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย 
ใหซ้กัถามต่อวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่หรือเห็นดว้ยเฉยๆ แลว้บนัทึกตามค าตอบท่ีได ้ 

 

พนักงานสัมภาษณ์ : อนุญาตใหต้อบ “บอกไม่ได”้   แต่ไม่ตอ้งอ่านค าตอบน้ีใหฟั้ง   ถา้ตอบวา่ เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย 
ใหซ้กัถามต่อวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่หรือเห็นดว้ยเฉยๆ แลว้บนัทึกตามค าตอบท่ีได ้ 
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ข้อความ 
1. 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

2. 
ไม่เห็นด้

วย 

3. 
เฉย ๆ 

4. 
เห็นด้วย 

5. 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

8. 
ปฏิเสธ 

9. 
บอกไม่ได้ 

( ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 
114ข(IN11311).   

รัฐบาลควรด าเนินการแกปั้ญหาความเสียหายจา
กการสูบบุหร่ีใหม้ากกวา่น้ี             

       

114ค(IN11225).  โรงงานยาสูบ / บริษทัผลิตบุหร่ีไดท้  าส่ิงดี ๆ  
ใหส้ังคมไทย           

       

114ง(IN11223).  
บริษทับุหร่ีต่างชาติท าใหปั้ญหาเร่ืองการสูบบุห
ร่ีในประเทศไทยเลวร้ายกวา่เดิม 

       

114จ(IN11220).  
บริษทัท่ีผลิตยาสูบควรถูกจ ากดัใหจ้ดัท าซองบุห
ร่ีแบบเรียบๆ หา้มใชสี้สันสวยงาม 
โดยมีเพียงช่ือบุหร่ีและค าเตือนเก่ียวกบัสุขภาพเ
ท่านั้น 

       

114ฉ NEW32(IN11317). 
รัฐบาลควรจะควบคุมราคาของลิตภณัฑย์าสูบ 
แมว้า่บางคร้ังอาจจะส่งผลท าใหบุ้หร่ีมีราคาแพง
ข้ึน 

       

 

117(PR11101).  โดยทัว่ไป  ท่านคิดวา่สุขภาพของท่านเป็นอยา่งไร (อ่ำนให้ฟัง)  
 1. 2. 3. 4.              5. 
      
 แย ่ พอใช ้ ดี   ดีมาก   ดีเยีย่ม 

 

           8. ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)   9. บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  
118.  ในช่วง 1 สัปดาห์ท่ีผา่นมา บ่อยแค่ไหนท่ีท่านรู้สึกแบบน้ี               (พนักงำนสัมภำษณ์ : แสดงบัตรค ำตอบท่ี 30)    

ข้อความ 

1. 
ไม่มหีรือ 
มน้ีอยมาก 
(< 1วนั) 

2.  
มน้ีอย 
(1-2 
วนั) 

3. 
มเีป็นคร้ังคราว 

(3-4 วนั) 

4. 
มมีาก 
(5-7 
วนั) 

8. 
ปฏิเสธ 

 

9. 
ไม่ทราบ 

(ไม่ต้องอ่านให้ฟัง) 

118ก(DI11441).  
ฉนัไม่รู้สึกอยากกินอาหารความอยากอาหารของ
ฉนัมีนอ้ยมาก  

      

118ข(DI11442).  ฉนัรู้สึกมีความหวงัเตม็เป่ียมเก่ียวกบัอนาคต       
118ค(DI11443).  ฉนัรู้สึกเศร้า       
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118ง(DI11444).  ฉนัรู้สึกวา่ไม่มีใครชอบฉนั       
 

121ก(PS11511). ตามท่ีท่านทราบ  ศาสนาของท่านไม่สนบัสนุนเร่ืองการสูบบุหร่ีใช่หรือไม่   
1. ใช่  

(ถามต่อขอ้122ก) 
3.  ฉนัไม่มีศาสนา (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง)  

2.  ไม่ใช่   8.  ปฏิเสธ  (ขา้มไปขอ้ 125ก) 
 9.   บอกไม่ได ้  

  

122ก(PS11507).  หลงัจากท่ีไดเ้คยพดูคุยกบัท่านเม่ือตน้ปีท่ีแลว้(2551)  ผูน้  าศาสนา (พระ) เคยแนะน าวา่  
ท่านควรพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่   
1.  เคย 2.   ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

 

122ข(PS11505).  ถา้ผูน้  าศาสนา  (พระ)  แนะน าใหท้่านเลิกสูบบุหร่ี  จะเป็นแรงจูงใจใหท้่านเลิกบุหร่ีมากนอ้ยเพียงใด 
                          (พนักงานสัมภาษณ์ : อ่ำนให้ฟัง)    

1.  ไม่จูงใจเลย 2.  ช่วยจูงใจบา้งเล็กนอ้ย 3.  ช่วยจูงใจมาก 
 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  บอกไม่ได ้(ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 

 

123(DE11668). ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยถวายบุหร่ีใหแ้ก่พระบา้งหรือไม่ 
1.  เคย 2.   ไม่เคย 8.  ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

    
 

125ก(DE11311s).  ท่านเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดชั้นใด (พนักงำนสัมภำษณ์: ไม่ต้องอ่ำนให้ฟัง) 
1.  ต ่ากวา่ประถมศึกษา 2.  ประถมศึกษา 3.  มธัยมศึกษาตอนตน้                                                
4.  มธัยมศึกษาตอนปลาย 5.  ประกาศนียบตัร/อนุปริญญา                                   6.  ปริญญาตรี 
7.  สูงกวา่ปริญญาตรี                                                    8.  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 9.  อ่ืนๆ (ระบุในขอ้ 126ก.)                                                                       
 88. ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 99.  ไม่ทราบ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 

 

126ก(DE11503o).   การศึกษาชั้นสูงสุดอ่ืนๆ ท่ีท่านเรียนจบคือ  
 

127ก(DE11231).  ลกัษณะการท างานของท่านเป็นแบบใด  (พนักงำนสัมภำษณ์: อ่ำนให้ฟัง)  

1.  ท างานเตม็เวลา 2.  ท างานบางช่วงเวลา 3.  ไม่ไดท้  างาน / วา่งงาน 

4.  เกษียณอาย ุหรือขา้ราชการบ านาญ 5.  เป็นนกัศึกษาเตม็เวลา 6.  ท างานบา้น 

7.  อ่ืน ๆ (ระบุในขอ้ 127ข.) 8.  ปฏิเสธ (ไม่ตอ้งอ่านใหฟั้ง) 9.  ไม่ทราบ (ไม่ตอ้งอ่านให้ฟัง) 
 

127ข(DE11231o). ลกัษณะการท างานอ่ืนๆคือ  
   
128ก(DE11235o). อาชีพหลกัของท่านคือ  
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128ข(DE11235).  ลกัษณะอาชีพของท่านคืออะไร 
 

1.  วชิาชีพเฉพาะ 2.  ผูบ้ริหาร 3.  งานบริการ 
4.  งานท่ีใชท้กัษะ/ฝีมือ 5.  งานท่ีไม่ใชท้กัษะ หรือแรงงานไร้ฝีมือ 6.  เกษตรกร 
7.  ขา้ราชการบ านาญ  นกัเรียนนกัศึกษา  วา่งงาน 8.  แม่บา้น 
9.  อ่ืน ๆ (ระบุในขอ้ 128ก.) 88. ปฏิเสธ 99. ไม่ทราบ 
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129(DE11212).  รายไดค้รัวเรือนของท่านโดยเฉล่ียต่อปี   

 บาท 8888888.  ปฏิเสธ 9999999.  ไม่ทราบ 
                           (เป็นรายไดท้ั้งหมดท่ียงัไม่หกัภาษี  และเป็นรายไดจ้ากทุกคนในครัวเรือนรวมกนั  ใน 1 ปี) 
 

(DE11953) สุดทา้ยขอถามเก่ียวกบัเร่ือง อินเตอร์เน็ต  ปัจจุบนัท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตใช่หรือไม่ 
1.  ใช่ 2.  ไม่ใช่ 8. ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

 

 (DE11955)          ถา้ใช่  ท่านสนใจท่ีจะตอบค าถามในการส ารวจน้ี ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือไม่ 
1.  สนใจ    2.  ไม่สนใจ 8. ปฏิเสธ 9.  บอกไม่ได ้

 

จบการสัมภาษณ์ – ขอบคณุผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานสัมภาษณ์: ขออนุญาติถามข้อมูลเกีย่วกบัรายได้ของครอบครัว ซ่ึงจะน าไปใช้ทางสถิติเท่าน้ัน  
และขอรับรองว่าจะเกบ็ค าตอบของท่านไว้เป็นความลบั 
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โครงการนี้จะด าเนินการส ารวจทุก 1  ปี   ดังน้ัน   ในอีก 1 ปีข้างหน้า  เราจะขอกลับมาสัมภาษณ์อีก 
 

เพือ่ให้แน่ใจว่า   ในการส ารวจคร้ังต่อไปเราจะติดต่อท่านได้   จึงขอทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้  
รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้เพือ่การติดต่อในคราวต่อไป 

 

ท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนที่อยู่  และเบอร์โทรศัพท์ในอีก 1 ปี ข้างหน้าหรือไม่  ถ้าใช่ขอที่อยู่  และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ขอช่ือ  ทีอ่ยู่  และเบอร์โทรศัพท์ของญาติ  หรือเพือ่นสนิท  ทีท่่านติดต่อกนัอยู่เป็นประจ า 
 

 

 

ใบส าคัญรับเงิน 

ขา้พเจา้  ไดรั้บเงินค่าเสียเวลาในการให้สัมภาษณ์  จากโครงการ “Tobacco Control Policy 
Survey (Thailand)” จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น) แลว้   
จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ลงช่ือ .................................................... ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
         (                                                     ) 
       วนัท่ี ........เดือน...................พ.ศ. 2552 

พนักงานสัมภาษณ์ :  ถ้ายนืยันทีอ่ยู่เดิมไม่ต้องถามทีอ่ยู่ใหม่  แต่ต้องถาม  ช่ือ  ทีอ่ยู่ ของญาติ  
หรือเพือ่นสนิทของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน 

ทีอ่ยู่ใหม่   เลขที ่.....................................ถนน......................................หมู่ที ่....................... 

ต าบล......................................อ าเภอ....................................จังหวดั....................................... 

เบอร์โทรศัพท์ ............................................... เบอร์มือถือ .................................................... 

ช่ือ-สกุล ................................................................................................................................. 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................. 

ทีอ่ยู่ใหม่   เลขที ่.....................................ถนน......................................หมู่ที ่....................... 

ต าบล......................................อ าเภอ....................................จังหวดั....................................... 

เบอร์โทรศัพท์ ............................................... เบอร์มือถือ .................................................... 

 


