


 



  

 

ค ำน ำ 
 
 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระต่อการบริการของฝ่ายใบยา ปี 2563 ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบ แยกตามพ้ืนที่และชนิดพันธุ์ใบยาสูบที่ปลูกในเขต
รับผิดชอบของแต่ละส านักงานยาสูบ และของผู้บ่มอิสระต่อการบริการของพนักงานฝ่ายใบยา  ตลอดจนต้องการ
ทราบถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์ ความวิตกกังวล ทัศนะ ความคาดหวังของผู้ผลิตใบยา (Suppliers) ทั้ง 2 กลุ่ม 
(ชาวไร่และผู้บ่มอิสระ) ของโรงงานยาสูบ รวมถึงภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของฝ่ายใบยา และเพ่ือให้ได้ข้อเสนอ 
ความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ สาเหตุของความไม่พึงพอใจในบริการของฝ่ายใบยา ซึ่งสามารถ
น ามาเป็นข้อเสนอแนะในนโยบาย การบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระต่อการบริการของฝ่ายใบยา    
ปี 2563 เพ่ือให้หน่วยบริการได้ใช้เป็นแนวทาง ประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของฝ่ายใบยา 
ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะในนโยบาย การบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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  การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการผลิตและจ าหน่ายบุหรี่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยฝ่ายใบยามีภารกิจหลักในการจัดหาใบยาเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิซ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่
ส าคัญในการผลิตบุหรี่ การจัดหาใบยาในประเทศด าเนินการโดยฝ่ายใบยาจัดสรรโควตาการผลิตให้เกษตรกรชาวไร่
และผู้บ่มอิสระที่สนใจและมีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ส านักงานยาสูบ ซึ่งเป็นหน่วยงานของฝ่ายใบยาในส่วน
ภูมิภาคจ านวน 8 แห่งได้แก่ ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ บ้านไผ่ หนองคาย และ
นครพนม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดคือสถานีใบยา ท าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและรับซื้อใบยาสูบ ตามราคา
และโควตาการรับซื้อที่โรงงานยาสูบก าหนดให้แก่ชาวไร่และผู้บ่มอิสระ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายใบยาจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านใบยา ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ระดับองค์กรในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ ทัศนคติและความภักดีของ
ชาวไร่ต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยในปี 2563 ทีร่ะดับ 4.25 คะแนน หรือร้อยละ 85 

ฝ่ายใบยาได้จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระต่อการบริการของฝ่ายใบยา       
ปี 2563 โดยส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มชาวไร่จ านวน 623 ราย จ าแนกตามประเภทการผลิต
ใบยาสูบ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวไร่ยาสูบ จ านวน 595 ราย แยกย่อยตามชนิดใบยาสูบที่ปลูกในแต่พ้ืนที่การ
เพาะปลูก และกลุ่มผู้บ่มอิสระ จ านวน 28 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างชาวไร่บ่มเองส่วนใหญ่มีอายุ51-60 ร้อยละ 42.00 
ของจ านวนตัวอย่าง ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.76 คะแนนระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับโดยมีระดับความพึงพอใจการบริการ การให้บริการและ
ค าแนะน าด้านการรับซื้อใบยาสูบมีค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ การให้บริการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ ทัศนคติ
ของชาวไร่ที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย การให้บริการและค าแนะน าด้านแปลงเพาะ การปลูก และการบ่มใบยา 
การให้บริการและค าแนะน าด้านปัจจัยการผลิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างผู้บ่ม
อิสระพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 42.90 ของจ านวนตัวอย่าง ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจของผู้บ่มอิสระในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ระดับ
มากเช่นกัน โดยมีระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย และทัศนคติของผู้บ่มอิสระ
ที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ส ารวจความพึงพอใจเฉลี่ยในครั้งนี้ คือ 4.66 คะแนน อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็น  ร้อยละ 93.20  ซึ่งสูง
กว่าคะแนนเป้าหมาย ที่คะแนนร้อยละ  85 

 



1 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการผลิตและจ าหน่ายบุหรี่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝ่ายใบยามีภารกิจหลักในการจัดหาใบยาเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตบุหรี่ การจัดหาใบยาในประเทศด าเนินการโดยฝ่ายใบยาจัดสรรโควตาการผลิตให้
เกษตรกรชาวไร่และผู้บ่มอิสระท่ีสนใจและมีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ส านักงานยาสูบ ซึ่งเป็นหน่วยงานของฝ่ายใบ
ยาในส่วนภูมิภาคจ านวน 8 แห่งได้แก่ ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์  บ้านไผ่ 
หนองคาย และนครพนม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดคือสถานีใบยา ท าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและรับซื้อใบ
ยาสูบ ตามราคาและโควตาการรับซื้อที่การยาสูบแห่งประเทศไทยก าหนดให้แก่ชาวไร่และผู้บ่มอิสระ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายใบยาจัดอยูใ่นกลุ่มภารกิจด้านใบยา ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์กรในการสร้างความพึงพอใจต่องลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีตัวชี้วัด
คือ ทัศนคติและความภักดีของชาวไร่ต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยในปี 2563 ที่ระดับ 
4.25 คะแนน หรือร้อยละ 85 

การบริการของฝ่ายใบยา หมายรวมถึง การส่งเสริมให้มีการผลิตยาสูบแก่ผู้ผลิตใบยา 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ชาวไร่ยาสูบ และกลุ่มผู้บ่มอิสระ โดยส านักงานยาสูบสังกัดฝ่ายใบยามีหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ชาวไร่ยาสูบและ
ผู้บ่มฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานฯในด้านต่างๆ เช่น ให้ความรู้และการแนะน าเทคนิควิธีการผลิตยาสูบ 
การบริการจัดหาแหล่งสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและยุติธรรม การจัดหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารก าจัด
ศัตรูพืชทั้งชนิดสารเคมีและสารชีวภาพ การเก็บใบยาสดและการบ่มใบยา การก าหนดแผนการรับซื้อ การจ่ายเงินค่า
ขายใบยาแห้ง และการให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มฯ เมื่อประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ในปี 2551 ฝ่ายใบยาได้จ้างเหมาศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดท าโครงการ
ส ารวจความพึงพอใจในบริการและภาพลักษณ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทยในทัศนะของชาวไร่และผู้บ่มอิสระ
เป็นจ านวนเงิน 500,000.- บาท ผลการส ารวจพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25) และในปี 2562 ฝ่ายใบยาได้มอบหมายให้กองมาตรฐานใบยา จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของชาวไร่
และผู้บ่มอิสระต่อการบริการของฝ่ายใบยา ใน 8 ส านักงาน ผลการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจของชาวไร่และ
ผู้บ่มอิสระในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44) โดยในการส ารวจครั้งนี้ใช้งบประมาณเป็นเงิน 
254,816.- บาท ซึ่งน้อยกว่างบประมาณในการจ้างสถาบันภายนอกเพ่ือท าการส ารวจความพึงพอใจและภาพลักษณ์
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในปี 2551 

ในปี 2563 ฝ่ายใบยา จึงได้มอบหมายให้กองมาตรฐานใบยา ร่วมกับพนักงานฝ่ายใบยาส่วนกลาง 
จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระต่อการบริการของฝ่ายใบยา ปี 2563 โดยด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายคือทัศนคติและความภักดีของชาวไร่ต่อการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย อยู่ในระดับ 4.25 คะแนน หรือ ร้อยละ 85 ทั้งนี้ในการท าการส ารวจดังกล่าวจะท าให้ได้รับทราบถึง
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ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค หรือ ความต้องการ ของชาวไร่และผู้บ่มอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ใน
การปรับปรุง หรือบริหารจัดการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระต่อการบริการของฝ่ายใบยา 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของชาวไร่กับผู้บ่มอิสระ และระดับความพึงพอใจของชาวไร่แต่ละ

ส านักงานยาสูบต่อการบริการของฝ่ายใบยา 
2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเหตุของความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ ด้านปัญหาความต้องการ

ที่เก่ียวกับการผลิตยาสูบ การรับซื้อและการบริการของพนักงานฝ่ายใบยาและผู้เกี่ยวข้อง 

3. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
3.1 ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบ แยกตามพ้ืนที่และชนิดพันธุ์ยาสูบที่ปลูกในเขตรับผิดชอบ

ของแต่ละส านักงานยาสูบ และของผู้บ่มอิสระต่อการบริการของพนักงานฝ่ายใบยา 
3.2 ท าให้ทราบสภาพปัญหาและสถานการณ์ ความวิตกกังวล ทัศนะ ความคาดหวังของผู้ผลิตใบยา (Suppliers) 

ทั้ง 2 กลุ่มของการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมถึงภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของฝ่ายใบยา 
3.3 ท าให้ได้ข้อเสนอ ความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ สาเหตุของความไม่พึงพอใจใน

บริการของฝ่ายใบยา ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะในนโยบาย การบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

 
4. เป้ำหมำยและขอบเขตของกำรส ำรวจ  
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ส ารวจความพึงพอใจของผู้ผลิตใบยา 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  

4.1 กลุ่มชาวไร่ยาสูบ คือ ชาวไร่ยาสูบที่ได้รับโควตาจัดสรรให้ปลูกยาสูบจากการยาสูบแห่งประเทศไทยในฤดูการ
ผลิต 2562/2563 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามชนิดใบยาคือ ใบยาเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช ซึ่งมี
จ านวนทั้งสิ้น 12,431 ราย ภายใต้โควตาการผลิต 10.79 ล้านกิโลกรัม (ตาราง 1) 

4.2 กลุ่มผู้บ่มอิสระ คือ ผู้ประกอบการบ่มใบยาสูบอิสระที่ได้รับโควตาบ่มใบยา เฉพาะใบยาเวอร์ยิ เนียจากการ
ยาสูบแห่งประเทศไทยในฤดูการผลิต 2562/2563 จ านวน 54 ราย ภายใต้โควตาการผลิต 2.17 ล้าน
กิโลกรัม 

4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา ส ารวจในพ้ืนที่ผลิตใบยาสูบภายใต้การดูแลของส านักงานยาสูบ ทั้ง 8 ส านักงาน 
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย หนองคาย นครพนม และบ้านไผ่ (ขอนแก่น) โดยชนิดของ
ใบยาขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการปลูกของแต่ละส านักงาน 

 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 5.1 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ท าการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วนได้แก ่
  5.1.1 ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) มีทั้งรายงานวิจัย รายงานประจ าปี และเอกสารอ่ืน ๆ 

เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
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  5.1.2 ข้อมูลสนาม (Field Data) ได้จากการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิในพ้ืนที่ ภายใต้การดูแลของ  8 
ส านักงานคือ ชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ 

 5.2 ประชากรและตัวอย่าง (Population and Sample) มีทั้งหมด  12,485 ราย แยกตามประเภทของ 
ผู้ผลิตใบยาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
5.2.1 ชาวไร่ยาสูบ  12,431 ราย แยกจ านวนชาวไร่ตามชนิดของพันธุ์ยาสูบที่ปลูก ได้แก่ 

 ชาวไร่เวอร์ยิเนียจ านวน    2,378 ราย 

 ชาวไร่เบอร์เลย์จ านวน    6,562 ราย 

 ชาวไร่เตอร์กิชจ านวน    3,491 ราย 
5.2.2 กลุ่มผู้บ่มอิสระเฉพาะใบยาเวอร์ยิเนีย   54   ราย 

 5.3 หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้ หน่วยวิเคราะห์เป็นระดับบุคคลทั้งหมด 
623 ราย ได้แก่ 
5.3.1 กลุ่มชาวไร่ยาสูบ โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของผู้ปลูกยาสูบ

ตามชนิดพันธุ์ยาสูบแต่ละจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ท าให้ได้จ านวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 595 
ราย รายละเอียดตามตาราง 1 

5.3.2 กลุ่มผู้บ่มอิสระ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 28 ราย โดยใช้วิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนผู้บ่มอิสระ 
รายละเอียดตามตาราง 1 
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ตำรำง 1  การแสดงตัวอยา่งประชากรและตัวอย่าง จ าแนกตามจังหวัดพ้ืนที่ปลูกในปี 2562/2563 
 

ชนิดยาสูบ พ้ืนที่ปลูก โควตาผลิต จ านวนชาวไร่ จ านวนตัวอย่าง 

รายการ (ไร่) (ล้าน กก.) (ราย) (ราย) 

1. เวอร์ยิเนีย         

1.1 ชำวไร่ยำสูบ 11,473 3.45 2,378                 114  

        - เชียงใหม่     538                   26  

        - เชียงราย                    370                   18  

        - แพร่                    960                   46  

        - นครพนม                    421                   20  

        - หนองคาย                      89                     4  

1.2 ผู้บ่มอิสระ              7,233  2.17                  54                   28  

        - เชียงใหม่                      18                     9  

        - เชียงราย                      21                   11  

        - แพร่                      15                     8  
2. เบอร์เลย์  
(ชำวไร่ยำสูบ)            14,271  5.70              6,562                 314  

        - เพชรบูรณ์                  2,763                 132  

        - สุโขทัย                  3,525                 167  

        - นครพนม                    245                   12  

        - หนองคาย                      29                     3  
3. เตอร์กิช  
(ชำวไร่ยำสูบ)              8,200  1.64              3,491                 167  

        - นครพนม                    158                     8  

        - บ้านไผ่                  3,333                 159  

รวม            41,177  12.96            12,485                 623  
  หมายเหตุ :  * หมายถึง ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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6. ค ำอธิบำยศัพท์ในกำรศึกษำ 
 ในการศึกษามีค าศัพท์ทางวิชาการท่ีควรน าเสนอให้เห็นความหมายขอบข่ายเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้ 
 6.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Reactionary Feeling)  
ต่อสิ่งเร้าหรือผลการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในภาพรวม แล้วตัดสินออกมาในเชิงทิศทางที่เป็นบวก (พอใจ) หรือลบ 
(ไม่พอใจ) ในการปฏิบัติงานในองค์กร จึงแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 2 ด้าน คือ 1.ความพึงพอใจในการท างาน   
 

(Job Satisfaction) และ 2.ความพึงพอใจจากการรับบริการ (Service Satisfaction) ในกรณีของงานศึกษาวิจัย
โครงการนี้เป็นการวัดความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระ จึงเป็นการวัดความพึงพอใจ
ประเภทหลังในกรณีนี้ได้พิจารณาภาพลักษณ์เป็นส่วนประกอบของความพึงพอใจด้วย 
     ส าหรับท าการจัดแบ่งระดับความพึงพอใจได้จัดแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ค่อนขา้งมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจค่อนข้างน้อย และพึงพอใจน้อย 

 6.2 กิจกรรมบริการ (Service Activities) หมายถึง กิจกรรมประเภทที่มีผู้ให้บริการฝ่ายหนึ่ง และ            
มีผู้รับบริการอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์โดยส่วนตัวต่อกัน แต่การให้บริการ
เป็นผลจากการท าบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุหรือก าหนดไว้ก็ได้ 

 6.3 กิจกรรมด้านบริการของฝ่ายใบยา หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกยาสูบ ได้แก่ การบริการเมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ยสารก าจัดศัตรูพืช การให้ค าแนะน าต่างๆ กิจกรรมรับซื้อใบยา ได้แก่การจ่ายเงิน ขั้นตอนการรับซื้อ เป็นต้น 
กิจกรรมด้านสินเชื่อและอ่ืนๆ 

 6.4 ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง สิ่งสะท้อนจากภาพที่เห็นหรือพฤติกรรมที่ปรากฏในองค์กรหรือสถาบัน
จนเป็นที่รับรู้และยอมรับ ตลอดจนมีความชัดเจนเชิงอัตตลักษณ์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสาธารณะชน 

 6.5 ภาพลักษณ์ทางสังคมของโรงงานยาสูบ หมายถึง ทัศนะของชาวไร่ยาสูบ และผู้บ่มอิสระที่มีต่อโรงงาน
ยาสูบในด้านรูปแบบ โครงสร้างหน้าที่ และทิศทางการด าเนินงานตลอดจนข้อเท็จจริงด้านการเข้าถึง ได้แก่ การมี
ระบบทะเบียนข้อมูล การรู้จัก และมีโอกาสเข้าถึงชาวไร่ยาสูบ มีการติดต่อสื่อสารสองทาง การมีส่วนร่วมของชาวไร่
ยาสูบ และผู้เกี่ยวข้อง ด้านความเข้าใจ ได้แก่ มีการรับรู้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อจ ากัด และมีการติดต่อ
ประเมินผล และแก้ไขด้านให้การพัฒนา ได้แก่ การมีแผนพัฒนา มีการให้ค าแนะน าชาวไร่ยาสูบ มีการอบรมพัฒนา
บุคลากร และมีกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดและเรียนรู้ 

 6.6 ทัศนะ (Opinion) หมายถึง ความคิดเห็นต่อภาพรวมหรือรายละเอียดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลที่เกิด
จากการรับรู้ (Perception) การเข้าใจ (Understanding) เชิงองค์ประกอบหรือเชิงความสัมพันธ์ 

 6.7 ฝ่ายใบยา (Leaf Department) หมายถึง ฝ่ายใบยา สังกัดโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการจัดหาใบยาสูบที่มีคุณภาพและปริมาณอย่างเพียงพอในการผลิตยาสูบซึ่งด้านการจัดหาใบยาผ่าน
ส านักงานในพื้นท่ี 8 แห่ง คือส านักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย หนองคาย นครพนม และ
บ้านไผ่ โดยการก าหนดโควตารับซื้อใบยาจากชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ 
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6.8 ชาวไร่ยาสูบ (Tobacco Farmers) หมายถึง ชาวไร่ผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับโควตาส าหรับขายใบยาแห้ง
ให้กับโรงงานยาสูบ จะท าการปลูกยาสูบและบ่มให้เป็นใบยาแห้งโดยการท ากันเองในครัวเรือน อาจมีญาติหรือเพ่ือน
บ้านปลูกยาสูบแล้วเก็บใบยาสดมาขายให้เพ่ือน าไปบ่มเป็นใบยาแห้งเพ่ือจ าหน่ายให้กับโรงงานยาสูบตามโควตาที่
ได้รับ  

6.9 ผู้บ่มอิสระ (Independent Curers) หมายถึง ผู้บ่มรายใหญ่ที่มีการผลิตใบยาสูบในปริมาณมากในแต่
ละปี โดยการหาลูกไร่ของตนเองเมื่อปลูกยาสูบแล้วเก็บใบยาสดมาขายเพ่ือน าใบยามาบ่ม โดยได้รับโควตาให้ส่ง    
ใบยาแห้งขายให้กับโรงงานยาสูบ 

 6.10 ใบยาสูบ (Tobacco Leaf) หมายถึง ใบยาแห้งมัดก าที่ผลิตโดยชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ แล้วน ามา
จ าหน่ายให้กับส านักงานยาสูบในพ้ืนที่ ซึ่งมี 3 ชนิดใบยา คือ ใบยาเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช 
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บทท่ี 2 

วิธีกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ ใช้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชำกรและตัวอย่ำง (Population and Sample) 
 ประชากรทั้งหมด 12,485 ราย แยกตามประเภทการผลิตใบยาสูบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.1 กลุ่มชาวไร่ยาสูบ จ านวน 12,431 ราย แยกตามชนิดใบยาสูบ ได้แก่ 

 ใบยาเวอร์ยิเนีย จ านวน    2,378  ราย 

 ใบยาเบอร์เลย์  จ านวน    6,562  ราย 

 ใบยาเตอร์กิช  จ านวน    3,491  ราย 
1.2 กลุ่มผู้บ่มอิสระ จ านวน   54 ราย 

2. หน่วยในกำรวิเครำะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้ หน่วยวิเคราะห์เป็นระดับบุคล ได้แก่ 
 2.1 กลุ่มชาวไร่ยาสูบ โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของผู้เพาะปลูกยาสูบและตาม
ชนิดใบยาสูบแต่ละจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกท าให้ได้จ านวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 595 ราย (ตารางท่ี 2) 
 2.2 กลุ่มผู้บ่มอิสระ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 ราย โดย
ใช้วิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนผู้บ่มอิสระในแต่ละจังหวัด รวมตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ 
28 ราย (ตารางท่ี 2) 
 

ตำรำงท่ี 2 แสดงประชากรและตัวอย่าง จ าแนกตามจังหวัดพ้ืนที่ปลูก 

 
 
 
 

ชนิดยำสูบ 
รำยกำร 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

โควตำผลิต 
(ล้ำนกก.) 

จ ำนวนชำวไร่ 
( รำย) 

จ ำนวนตัวอย่ำง 
(รำย) 

1. เวอร์ยิเนีย         
1.1 ชำวไร่ยำสูบ        11,473  3.45              2,378                 114  
        - เชียงใหม ่                    538                   26  
        - เชียงราย                    370                   18  
        - แพร่                    960                   46  
        - นครพนม                    421                   20  
        - หนองคาย                      89                     4  
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ตำรำงท่ี 2 แสดงประชากรและตัวอย่าง จ าแนกตามจังหวัดพ้ืนที่ปลูก (ต่อ) 

 

หมายเหตุ :  * หมายถึง ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

 
  แผนภูมิที่ 1 แสดงจ ำนวนชำวไร่ยำสูบตำมประเภทใบยำ 

เวอร์ยิเนีย   
2,378  รำย 
19.05% 

เบอร์เลย์  
 6,562 รำย 
  52.56% 

เตอร์กิช   
3,491 รำย  
27.96% 

ผู้บ่มอิสระ   
54  รำย 
0.43% 

จ ำนวนชำวไร่ (รำย) 

เวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ เตอร์กิช ผู้บ่มอิสระ 

ชนิดยำสูบ 
รำยกำร 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

โควตำผลิต 
(ล้ำนกก.) 

จ ำนวนชำวไร่ 
( รำย) 

จ ำนวนตัวอย่ำง 
(รำย) 

1. เวอร์ยิเนีย         
1.2 ผู้บ่มอิสระ 7,233  2.17 54  28  
        - เชียงใหม่     18  9  
        - เชียงราย     21  11  
        - แพร่     15  8  

2. เบอร์เลย์ (ชำวไร่ยำสูบ) 14,271  5.70 6,562  314  
        - เพชรบูรณ์     2,763  132  
        - สุโขทัย     3,525  167  
        - นครพนม     245  12  
        - หนองคาย     29  3  

3. เตอร์กิช (ชำวไร่ยำสูบ) 8,200  1.64 3,491  167  
        - นครพนม     158  8  
        - บ้านไผ่     3,333  159  

รวม 41,177  12.96 12,485  623  
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แผนภูมิที่ 2 แสดงพื้นที่กำรเพำะปลูกยำสูบตำมประเภทใบยำ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงโควตำกำรผลิตใบยำสูบตำมประเภทใบยำ 
 

เวอร์ยิเนีย  
11,473 ไร่ 
 27.86% 

เบอร์เลย์ 
 14271 ไร่ 
 34.66% 

เตอร์กิช  
8,200 ไร่ 
19.91% 

ผู้บ่มอิสระ,  
7,233 ไร่ 
17.57% 

พื้นที่เพำะปลูก (ไร)่ 

เวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ เตอร์กิช ผู้บ่มอิสระ 

เวอร์ยิเนีย 
3.45 ล้ำน กก. 

 26.62% 

เบอร์เลย ์
 5.7 ล้ำน กก. 

43.98% 

เตอร์กิช 
 1.64 ล้ำน กก. 

 12.65% 

ผู้บ่มอิสระ 
2.17 ล้ำน กก. 

16.74% 

โควตำกำรผลิต ฤดู 2562/2563 (ล้ำน กก.) 

เวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ เตอร์กิช ผู้บ่มอิสระ 
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3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.1 การลงข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามมาด าเนินการดังนี้  

 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบ 

 ลงรหัสแบบสอบถาม 

 ลงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.2 เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วน ามาประมวลผล และวิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยใช้     
     Likert Scale ในการประเมิน 5 ระดับคือ 
 

 ควำมพึงพอใจ    คะแนน 

 มาก        5 
 ค่อนข้างมาก       4 
 ปานกลาง       3 
 ค่อนข้างน้อย       2 
 น้อย        1 

 

     แล้วน ามาจัดระดับตามค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย        ระดับควำมพอใจ 

 4.21 – 5.00    มาก  
 3.41 – 4.20    ค่อนข้างมาก    
 2.61 – 3.40    ปานกลาง   
 1.81 – 2.60    ค่อนข้างน้อย    
 1.00 – 1.80    น้อย     

 
4. แผนกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผนด าเนินการและจัดท ารูปแบบสอบถาม      

2. เก็บรวบรวมภาคสนาม      

3. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล      

4. ส่งรายงานขั้นต้น      

5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์      
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บทท่ี 3 
ผลกำรศึกษำ 

 ผลของการศึกษาที่ได้จากข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ (รายละเอียด ภาคผนวก ก.) 
จาก 8 ส านักงาน จ านวน 623 ราย จ าแนกตามประเภทการผลิตใบยาสูบ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวไร่ยาสูบ 
จ านวน 595 ราย แยกย่อยตามชนิดใบยาสูบที่ปลูกในแต่พ้ืนที่การเพาะปลูก และกลุ่มผู้บ่มอิสระโดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ จ านวน 28 ราย ตามสัดส่วนของจ านวนผู้บ่มอิสระ (รายละเอียดตามตารางที่ตาราง 3.1) 
 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงจ ำนวนตัวอย่ำง จ ำแนกตำมชนิดใบยำสูบ จ ำแนกตำมจังหวัดพื้นที่ปลูก 
ชนิดยาสูบ พ้ืนที่ปลูก โควตาผลิต จ านวนชาวไร่ จ านวนตัวอย่าง 
รายการ (ไร่) (ล้าน กก.) (ราย) (ราย) 

1. เวอร์ยิเนีย         
1.1 ชำวไร่ยำสูบ 11,473 3.45 2,378 114 
        - เชียงใหม่     538 26 
        - เชียงราย     370 18 
        - แพร่     960 46 
        - นครพนม     421 20 
        - หนองคาย     89 4 
1.2 ผู้บ่มอิสระ 7,233 2.17 54 28 
        - เชียงใหม่     18 9 
        - เชียงราย     21 11 
        - แพร่     15 8 
2. เบอร์เลย์  
(ชำวไร่ยำสูบ) 14,271 5.70 6,562 314 
        - เพชรบูรณ์     2,763 132 
        - สุโขทัย     3,525 167 
        - นครพนม     245 12 
        - หนองคาย     29 3 
3. เตอร์กิช  
(ชำวไร่ยำสูบ) 8,200  1.64 3,491 167 
        - นครพนม     158 8 
        - บ้านไผ่     3,333 159 

รวม 41,177 12.96 12,485 623 
 

หมายเหตุ :  * หมายถึง ส านักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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1. ข้อมูลเกษตรกรชำวไร่ยำสูบ 
 ผลการศึกษาชาวไร่ยาสูบทั้งสิ้น 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
หนองคาย นครพนม และขอนแก่น* มีชาวไร่ยาสูบตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 595 ราย รายละเอียดดังนี้ 
  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 595 ราย จ าแนกเป็นผู้เพาะปลูกยาสูบเวอร์ยิเนีย จ านวน 114 ราย (ร้อยละ 
19.20) ผู้เพาะปลูกยาสูบเบอร์เลย์ จ านวน 314 ราย (ร้อยละ 52.80) และผู้เพาะปลูกยาสูบเตอร์กิช จ านวน 167 
ราย (ร้อยละ 28.10) โดยจ าแนกเป็นเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 4.40 เชียงราย ร้อยละ 3.00 แพร่ ร้อยละ 
7.70 เพชรบูรณ์ ร้อยละ 22.20 สุโขทัย ร้อยละ 28.10 หนองคาย ร้อยละ 1.20 นครพนม ร้อยละ 6.70 และ
ขอนแก่น* ร้อยละ 26.70 ตามล าดับ 
 

 1.2 ข้อมูลส่วนบคุคล 
 ชาวไร่ยาสูบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.30) ช่วงอายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 42.00) จบชั้น
ประถมศึกษา (ร้อยละ 57.50)  มีรายได้ในครอบครัวจากทุกแหล่งรวมกันต่อปี 50,000-100,000 บาท (ร้อยละ 
25.50) และมีการประกอบอาชีพอ่ืน นอกเหนือการเพาะปลูกยาสูบ (ร้อยละ 93.28) 
 

 1.3 ข้อมูลกำรเพำะปลูกยำสูบ 
 ชาวไร่ยาสูบราวครึ่งหนึ่งมีการผลิตใบยาสูบเพียงพอกับโควตาที่ได้รับ (ร้อยละ 59.20) มีพ้ืนที่การเพาะปลูก
ยาสูบเป็นของตนเอง (ร้อยละ 57.60) มีการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดหาให้และเพียงพอ 
(ร้อยละ 81.20) และในอนาคตจะเพาะปลูกยาสูบเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 73.80) 
 
ตำรำงท่ี 3.2 ข้อมูลพื้นฐำนของชำวไร่ยำสูบ 
 

ประเด็น จ ำนวน ร้อยละ 
ข้อมูลทั่วไป   
ชนิดพันธุ์ยาสูบ   
      เวอร์ยิเนีย 114 19.20 
      เบอร์เลย ์ 314 52.80 
      เตอร์กิช 167 28.10 
   
จังหวัดพื้นที่เพำะปลูก   
      เชียงใหม ่ 26 4.40 
      เชียงราย 18 3.00 
      แพร่ 46 7.70 
      เพชรบูรณ ์ 132 22.20 
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ตำรำงท่ี 3.2 ข้อมูลพื้นฐำนของชำวไร่ยำสูบ (ต่อ) 
 

 

 
 

ประเด็น จ ำนวน ร้อยละ 
จังหวัดพื้นที่เพำะปลูก   
      สโุขทัย 167 28.10 
      หนองคาย 7 1.20 
      นครพนม 40 6.70 
      ขอนแก่น* 159 26.70 
ข้อมูลส่วนบุคคล   
เพศ   
      ชาย 329 55.30 
      หญิง 266 44.70 
ช่วงอำยุ   
      น้อยกว่า 20 ปี 4 0.70 
      20 - 30  ปี 9 1.50 
      31 – 40 ปี 
      41 - 50  ปี 

49 
208 

8.20 
35.00 

      51 - 60  ปี  250 42.00 
      มากกว่า 60 ปี 75 12.60 
ระดับกำรศึกษำ   
      ประถมศึกษา 342 57.50 
      มัธยมศึกษาตอนต้น 95 16.00 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 128 21.50 
      อนุปริญญา/ปวส. 16 2.70 
      ปริญญาตร ี
      สูงกว่าปริญญาตรี 

12 
2 

2.00 
0.30 

รำยได้ในครอบครัว   
      ต่ ากว่า    50,000      บาท 37 6.20 
      50,001 – 100,000    บาท 152 25.50 
      100,001 – 150,000  บาท 152 25.50 
      150,001 – 200,000  บาท 115 19.30 
      สูงกว่า    200,000     บาท 139 23.40 
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ตำรำงท่ี 3.2 ข้อมูลพื้นฐำนของชำวไร่ยำสูบ (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ประเด็น จ ำนวน ร้อยละ 
กำรประกอบอำชีพอื่น   
      ม ี 555 93.28 
      ไม่ม ี 40 6.72 
ข้อมูลกำรเพำะปลูกยำสูบ   
กำรผลิตใบยำแห้งส่งขำยให้กำรยำสูบ   
      ผลิตได้เกินโควตา 194 32.60 
      ผลิตได้เพียงพอกับโควตา 352 59.20 
      ผลิตขาดโควตา 49 8.20 
พื้นที่เพำะปลูกยำสูบ   
      เป็นของตนเอง 343 57.60 
      เช่าบ้างส่วน 145 24.40 
      เช่าท้ังหมด 107 18.00 
แหล่งเงินทุน   
      กู้ - เพียงพอ 483 81.20 
      กู้ - ไม่เพียงพอ 87 14.60 
      ไม่กู ้ 25 4.20 
กำรเพิ่มหรือลดพื้นที่เพำะปลูกยำสูบ   
      เพิ่มขึ้น 439 73.80 
      เท่าเดิม 145 24.40 
      ลดลง 11 1.80 
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะท ำกำรเพำะปลูกยำสูบ 
      1 – 5 ปี 
      6 – 10 ปี 
      มากกว่า 10 ปี 

 
48 
94 

453 

 
8.10 

15.80 
76.10 

ทำยำทท่ีรับช่วงต่อกำรเพำะปลูกยำสูบ 
      มี 
      ไม่มี 

 
321 
274 

 
53.90 
46.10 
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2. ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์กำรยำสูบแห่งประเทศไทยของชำวไร่ยำสูบ 

2.1 ควำมพึงพอใจของชำวไร่ยำสูบ 
ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ระดับมากเช่นกัน โดยมีระดับความพึงพอใจการบริการ การให้บริการและค าแนะน าด้าน
การรับซื้อใบยาสูบมีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82) รองลงมาได้แก่ การให้บริการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ 
ทัศนคติของชาวไร่ที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย การให้บริการและค าแนะน าด้านแปลงเพาะ การปลูก และการ
บ่มใบยา การให้บริการและค าแนะน าด้านปัจจัยการผลิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82, 4.81, 4.79, 4.76, 4.74 และ 4.65 ตามล าดับ) 

 
ตำรำงท่ี 3.3 ควำมพึงพอใจจ ำแนกตำมกิจกรรมที่กำรยำสูบแห่งประเทศไทยให้บริกำร 
 

กิจกรรม ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
1. การให้บริการและค าแนะน าด้านการรับซื้อใบยาสูบ 4.82 มาก 
2. การให้บริการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ 4.81 มาก 
3. ทัศนคติของชาวไร่ที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย 4.79 มาก 
4. การให้บริการและค าแนะน าด้านแปลงเพาะ การปลูก และการ
บ่มใบยา 

4.76 มาก 

5. การให้บริการและค าแนะน าด้านปัจจัยการผลิต 4.74 มาก 
6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.65 มาก 

ภาพรวม 4.76 มำก 
 

1. กำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
การให้บริการและค าแนะน าด้านปัจจัยการผลิต พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการจัดหาปุ๋ยและ       

สารก าจัดศัตรูพืชมีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือการจัดหาเมล็ดพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70) อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

 การจัดหาเมล็ดพันธุ์ ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในประเด็นคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นประเด็น ความสะดวก/ทันเวลา และ ความเพียงพอ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ 4.66 ตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก  

 การจัดหาปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืช ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในประเด็นความสะดวก/
ทันเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นประเด็นคุณภาพปุ๋ยและสารก าจัด
ศัตรูพืช และความเพียงพอต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ 4.75 ตามล าดับ) อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 3.4 ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
1. กำรจัดหำเมล็ดพันธุ์   
      1.1 ความสะดวก/ทันเวลา 4.67 มาก 
      1.2 คณุภาพเมล็ดพันธุ์ 4.76 มาก 
      1.3 จ านวนพียงพอต่อความต้องการ 4.66 มาก 

ภำพรวม 4.70 มำก 
2. กำรจัดหำปุ๋ยและสำรก ำจัดศัตรูพืช   
      2.1 ความสะดวก/ทันเวลา 4.82 มาก 
      2.2 จ านวนพียงพอต่อความต้องการ และการแนะน า 
           วิธีการใช้ 

4.75 มาก 

      2.3 คุณภาพปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืช 4.78 มาก 
ภำพรวม 4.78 มำก 

 
2. กำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนแปลงเพำะกล้ำ กำรปลูก และกำรบ่มใบยำ 
การให้บริการและค าแนะน าด้านแปลงเพาะกล้า การปลูก และการบ่มใบยา  พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ด้านการบ่ม และการคัด มัด อัดห่อใบยามีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านการ
เพาะกล้า และด้านไร่ปลูก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78) อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

 ด้านการเพาะกล้า ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในประเด็นเจ้าหน้าที่ แนะน าเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีเพาะกล้ายาสูบ การเตรียมดิน และการท าแปลงเพาะ และประเด็นแนะน าวิธีปฏิบัติและ
การบ ารุงรักษาต้นกล้าในแปลงเพาะ การป้องกันการระบาดของโรค – แมลงในแปลงเพาะ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และ 4.68 ตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก  

 ด้านการไร่ปลูก ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในประเด็น แนะน าวิธีการเตรียมดิน การปลูก
และการใส่ปุ๋ย และประเด็นแนะน าวิธีการปฏิบัติและการบ ารุง รักษา เช่น การให้น้ า พรวนดิน วิธีการ
ป้องกันก าจัดโรค – แมลง และ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และ 4.76 ตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก 

 ด้านการบ่ม และการคัด มัด อัดห่อใบยา ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในประเด็นแนะน า
วิธีการบรรจุใบยาในโรงบ่ม การบ่ม การน าใบยาออกจากโรงบ่ม และการคัด มัด อัดใบยา (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็น ประเด็นแนะน าวิธีการเก็บใบยาสดในไร่และการ
เสียบร้อยใบยาสด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78) อยู่ในระดับมาก  
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ตำรำงท่ี 3.5 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนแปลงเพำะกล้ำ กำรปลูก และกำรบ่มใบยำ 
 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
1. ด้ำนกำรเพำะกล้ำ   
      1.1 แนะน าวิธีปฏิบัติและการบ ารุงรักษาต้นกล้าใน 
           แปลงเพาะ การป้องกันการระบาดของโรค – แมลงใน 
           แปลงเพาะ 

4.68 มาก 

      1.2 เจ้าหน้าที่แนะน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีเพาะกล้ายาสูบ  
           การเตรียมดิน และการท าแปลงเพาะ 

4.73 มาก 

ภำพรวม 4.70 มำก 
2. ด้ำนไร่ปลูก   
      2.1 แนะน าวิธีการปฏิบัติและการบ ารุงรักษา เช่น การให้น้ า   
           พรวนดิน และวิธีการป้องกันก าจัดโรค – แมลง 

4.76 มาก 

      2.2 แนะน าวิธีการเตรียมดิน การปลูก และการใส่ปุ๋ย 4.80 มาก 
ภำพรวม 4.78 มำก 

3. ด้ำนกำรบ่ม และกำรคัด มัด อัดห่อใบยำ   
      3.1 แนะน าวิธีการเก็บใบยาสดในไร่และการเสียบร้อย 
           ใบยาสด 

4.78 มาก 

      3.2 แนะน าวิธีการบรรจุใบยาในโรงบ่ม การบ่ม การน าใบยา 
           ออกจากโรงบ่ม และการคัด มัด อัดใบยา 

4.82 มาก 

ภำพรวม 4.80 มำก 
 

3. กำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนกำรรับซื้อใบยำสูบ 
การให้บริการและค าแนะน าด้านการรับซื้อใบยาสูบ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านแผนและนโยบายการ

จัดหาใบยามีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านการจ่ายเงินค่าใบยาแห้ง และ 
ขั้นตอนการรับซื้อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และ 4.79 ตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 

 ด้านแผนและนโยบายการจัดหาใบยา ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในประเด็นการแจ้ง
ราคาใบยาและการก าหนดวันรับซื้อใบยาให้ชาวไร่ทราบอย่างทั่วถึงก่อนวันรับซื้อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.89) อยู่ในระดับมาก และประเด็นการน าระบบ GAP มาใช้ และส านักงานได้ชี้แจงและอบรมให้
ชาวไร่เข้าใจ การประชุมชาวไร่เพ่ือชี้แจงนโยบายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการรับซื้อใบยา
ประจ าปี และเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาและความต้องการของชาวไร่ สามารถชี้แจงและให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ชาวไร่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89) อยู่ในระดับมาก 

 ด้านขั้นตอนการรับซื้อ ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในเป็นประเด็น ความพร้อมของ
สถานที่รับซื้อ/การเตรียมอุปกรณ์การรับซื้อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88) ประเด็นมาตรฐานของเครื่องชั่ง
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น้ าหนักใบยา/มีการตรวจสอบและทดสอบเครื่องชั่งทุกครั้งที่มีการรับซื้อใบยา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.87) อยู่ในระดับมาก รองลงมาความถูกต้องในการชั่งน้ าหนักใบยา และความถูกต้องในการ
ก าหนดชั้นใบยาของกรรมการรับซื้อใบยาแต่ละครั้ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ 4.55 ตามล าดับ) 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 ด้านการจ่ายเงินค่าใบยาแห้ง ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในการมีเอกสารหลักฐาน     
การจ่ายเงิน/หักเงิน และตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็น
ประเด็นความถูกต้องและรวดเร็วในการรับเงินค่าขายใบยา  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74) อยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ 

 
ตำรำงท่ี 3.6 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนกำรรับซื้อใบยำสูบ 

 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
1. ด้ำนแผนและนโยบำยกำรจัดหำใบยำ   
      1.1 ประชุมชาวไร่เพื่อชี้แจ้งนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ  
           เงื่อนไขการรับซื้อใบยาประจ าปี 

4.89 มาก 

      1.2 การแจ้งราคาใบยา และการก าหนดวันรับซื้อใบยาให้ 
           ชาวไร่ทราบอย่างทั่วถึงก่อนวันรับซื้อ 

4.89 
 

มาก 

ภำพรวม 4.89 มำก 
2. ด้ำนขั้นตอนกำรรับซ้ือ   
      2.1 ความพร้อมของสถานที่รับซื้อ/การเตรียมอุปกรณ์ 
           การรับซื้อ 

4.88 มาก 

      2.2 มาตรฐานของเครื่องชั่งน้ าหนักใบยา/มีการตรวจและ 
           ทดสอบเครื่องชั่งทุกครั้งที่มีการรับซื้อใบยา 

4.87 มาก 

      2.3 ความถกูต้องในการชั่งน้ าหนักใบยา 4.86 มาก 
      2.4 ความถูกต้องในการก าหนดชั้นใบยาของกรรมการรับซื้อ 
           ใบยาแต่ละครั้ง 

4.55 มาก 

ภำพรวม 4.79 มำก 
3. ด้ำนกำรจ่ำยเงินค่ำขำยใบยำแห้ง   
      3.1 ความถูกต้องและรวดเร็วในการรับเงินค่าขายใบยา 4.74 มาก 
      3.2 มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน/หักเงิน และตรวจสอบได้ 4.84 มาก 

ภำพรวม 4.79 มำก 
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4. กำรให้บริกำรด้ำนสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ 
การให้บริการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านพนักงานของส านักงานให้ความ

สะดวกแก่ชาวไร่ในการติดต่อประสานงานกับแหล่งเงินกู ้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน
ความพอใจและความน่าเชื่อถือต่อแหล่งเงินกู้ที่การยาสูบแห่งปะเทศไทยจัดหาให้มีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79) 
อยู่ในระดับมาก  
ตำรำงท่ี 3.7 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ 

 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
ด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนสินเชือ่และแหล่งเงินกู้   
      1. ความพอใจและความน่าเชื่อถือต่อแหล่งเงินกู้ 
         ทีก่ารยาสูบแห่งประเทศไทยจัดหาให้ 

4.79 มาก 

      2. พนักงานของส านักงานให้ความสะดวกแก่ชาวไร่ 
         ในการติดต่อประสานงานกับแหล่งเงินกู้ 

4.82 มาก 

ภำพรวม 4.81 มำก 
 
5. ทัศนคติของชำวไร่ที่มีต่อกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

ทัศนคติของชาวไร่ที่มีต่อโรงงานยาสูบ พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการน าระบบ GAP มาใช้และส านักงาน
ได้ชี้แจงและอบรมให้ชาวไร่เข้าใจ  มีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79) อยู่ในระดับมาก รองลงมา รายได้จาการ
เพาะปลูกยาสูบ และเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาและความต้องการขอชาวไร่ สามารถชี้แจงและให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่ชาวไร่ และ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และ 4.78 ตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก  

 
ตำรำงท่ี 3.8 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
      1. รายได้จาการเพาะปลูกยาสูบ 
      2. การน าระบบ GAP มาใช้ และส านักงานได้ชี้แจงและ  

4.79 มาก 

           อบรมให้ชาวไร่เข้าใจ 4.79 มาก 
      2.  เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาและความต้องการของ     4.78 มาก 

ภำพรวม 4.79 มำก 
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6. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร

เกษตรกร  มีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การส่งเสริมให้มีการท าเกษตรแบบ
ปลอดภัย เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีร่วมกับสารชีวภัณฑ์  การให้รางวัลกับชาวไร่ดีเด่น การจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและช่วยเหลือสังคม และให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบเมื่อประสบกับปัญหาภั ยธรรมชาติ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71, 4.67, 4.55 และ 4.51 ตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก  

 
ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
      1. การส่งเสริมให้มีการท าเกษตรแบบปลอดภัย เช่น 
การเกษตรแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีร่วมกับสารชีวภัณฑ์ 

4.67 มาก 

      2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกร 4.81 มาก 
      3. การให้รางวัลกับชาวไร่ดีเด่น 4.71 มาก 
      4. การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และช่วยเหลือสังคม เช่น  
         การปลูกป่า การทอดผ้าป่าสามัคคี ฯลฯ 

4.55 มาก 

      5. ให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบเมื่อประสบกับ 
         ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

4.51 มาก 

ภำพรวม 4.65 มำก 
 

3. ข้อมูลผู้บ่มอิสระ 
 ผลการศึกษาผู้บ่มอิสระทั้งสิ้น 3 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ มีผู้บ่มอิสระตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 28 ราย รายละเอียดดังนี้ 
  

3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 28 ราย จ าแนกเป็นผู้เพาะปลูกยาสูบเวอร์ยิเนีย จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 100) 
โดยจ าแนกเป็นผู้บ่มอิสระจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 32.10 เชียงราย ร้อยละ 39.30 แพร่ ร้อยละ 28.60 ตามล าดับ 
 
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้บ่มอิสระส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 82.10) ช่วงอายุมากกกว่า 60 ปี (ร้อยละ 42.90) จบปริญญาตรี 
(ร้อยละ 60.70) 
 

 3.3 ข้อมูลกำรเพำะปลูกยำสูบ 
 ผู้บ่มอิสระราวครึ่งหนึ่งมีการผลิตใบยาสูบโดยการด าเนินกิจการเอง (ร้อยละ 46.40) ส่งเสริมให้เกษตรกรใน
สังกัดท าการเพาะปลูก (ร้อยละ 78.60)  ใช้โรงบ่มใบยาแบบรวมศูนย์ (ร้อยละ 96.40) ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงใน               
การบ่ม (ร้อยละ 67.90) ในอนาคตจะเพาะปลูกยาสูบเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 78.60) และเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย
ประจ าปี และเจ้าหน้าที่อธิบายชัดเจน (ร้อยละ 92.90) 
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ตำรำงท่ี 3.9 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้บ่มอิสระ 
 

ประเด็น จ ำนวน ร้อยละ 
ข้อมูลทั่วไป   
ชนิดพันธุ์ยำสูบ   
      เวอร์ยิเนีย 28 100.00 
จังหวัดพื้นที่เพำะปลูก   
      เชียงใหม ่ 9 32.10 
      เชียงราย 11 39.30 
      แพร่ 8 28.60 
ข้อมูลส่วนบุคคล   
เพศ   
      ชาย 23 82.10 
      หญิง 5 17.90 
ช่วงอำยุ   
      น้อยกว่า 20 ปี 
      20 - 30 ปี 

- 
                 - 

- 
- 

      31 - 40 ปี                   - - 
      41 - 50 ปี 9 32.10 
      51 - 60 ปี  7 25.00 
      มากกว่า 60 ปี 12 42.90 
ระดับกำรศึกษำ 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
               1              

 3 
 3 

 17 
4 

 
               3.60 
             10.70 
             10.70 
            60.70 

14.30 
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ตำรำงท่ี 3.9 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้บ่มอิสระ (ต่อ) 
 

ประเด็น จ ำนวน ร้อยละ 
ข้อมูลกำรเพำะปลูกยำสูบ   
กำรด ำเนินกิจกำร   
      บริษัท จ ากัด 13 46.40 
      ห้างหุ้นสว่น จ ากัด 6 21.40 
      อ่ืนๆ (ด าเนินการเอง) 9 32.10 
กำรเพำะปลูก   
      ท าการปลูกเอง 1 3.60 
     ให้เกษตรในสังกัดท าการเพาะปลูก 22 78.60 
     อ่ืนๆ (ทั้ง 2 แบบ) 5 17.90 
โรงบ่มใบยำ   
      รวมศูนย์ 27 96.40 
      ทั้ง 2 แบบ 1               3.60 
เชื้อเพลิงในกำรบ่มใบยำ   
      ไม้ฟืน 
      ถ่านหินลิกไนท์ 

19 
2 

67.90 
7.10 

      อ่ืนๆ (จ้างบ่ม, วัสดุทดแทน) 
กำรเพิ่มหรือลดพื้นที่เพำะปลูกยำสูบ 
       เพ่ิมข้ึน 
       เท่าเดิม 
      ลดลง 
กำรประชุมชี้แจ้งเพื่อให้ทรำบนโยบำยกำรจัดหำใบยำ 
      มีการจัดประชุม และเจ้าหน้าที่อธิบายชัดเจน 
      มีการจัดประชุม  แต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

7 
 
 22 
 4 

2 
  

26 
2 

25.00 
 

78.60 
 14.30 

7.10 
 

92.90 
7.10 

   
 
4. ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นต่อภำพลักษณ์กำรยำสูบแห่งประเทศไทยของผู้บ่มอิสระ 

4.1 ควำมพึงพอใจของผู้บ่มอิสระ 
ระดับความพึงพอใจของผู้บ่มอิสระในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ระดับมากเช่นกัน โดยมีระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) และทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59)  
ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 3.10 ควำมพึงพอใจจ ำแนกตำมกิจกรรมที่กำรยำสูบแห่งประเทศไทยให้บริกำร 

 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
1. การให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 4.50 มาก 
2. ทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย 4.59 มาก 

ภำพรวม 4.55 มำก 
 
1. กำรให้บริกำรของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 
การให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านมาตรฐานของเครื่องชั่ง

น้ าหนักใบยา/การตรวจสอบและทดสอบเครื่องชั่งทุกครั้งที่มีการรับซื้อใบยา มีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือความรวดเร็ว/ถูกต้องและยุติธรรมในการชั่งน้ าหนักใบยา ความรวดเร็วของการให้บริการ
จ่ายเงินค่าขายใบยาแห้งของส านักงาน และการชี้แจงนโยบายการผลิตต่างๆ และการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83, 4.69 4.22 และตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก ส่วนการ การ
แนะน าด้านการผลิตต้นกล้าและการเพาะปลูกยาสูบ และการบริการและความพร้อมของสถานที่รับซื้อใบยา  
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.20 ตามล าดับ)  อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

 
ตำรำงท่ี 3.11 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
ด้ำนกำรให้บริกำรของโรงงำนยำสูบ   
      1. การชี้แจงนโยบายการผลิต การจัดหาใบยา เงื่อนไขการรับ  
         ซื้อใบยาและการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ 
         ยาสูบแห่งประเทศไทย 

4.22 มาก 

      2. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปุ๋ย สารเคมีเพ่ือป้องกันสาร 
         ตกค้างในใบยา 

4.20 ค่อนข้างมาก 

      3. การให้ค าแนะน าด้านการผลิตต้นกล้า และวิธีการปลูก 
         ยาสูบ 
 

4.15 ค่อนข้างมาก 
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ตำรำงท่ี 3.11 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย (ต่อ) 
 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
      4. การบริการและความพร้อมของสถานที่รับซื้อใบยา รวมถึง 
         การเตรียมอุปกรณ์ และการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ 
         เกี่ยวข้องด้านการรับซื้อใบยา 

4.54 มาก 

      5. มาตรฐานของเครื่องชั่งน้ าหนักใบยา/มีการตรวจสอบและ 
         ทดสอบเครื่องชั่งทุกครั้งที่มีการรับซื้อใบยา 

4.87 มาก 

      6. ความรวดเร็ว ถูกต้อง และยุติธรรมในการชั่งน้ าหนักใบยา 4.83 มาก 
      7. ความรวดเร็วของการให้บริการจ่ายเงินค่าขายใบยาแห้ง 
         ของส านักงาน 

4.69 มาก 

ภำพรวม 4.50 มำก 
 
2. ทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

ทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานยาสูบมีค่าสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดหาใบยาของส านักงานและมาตรการควบคุมการปลอมปนใบยา 
การที่การยาสูบแห่งประเทศไทยน าระบบ GAP มาใช้ ความยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใสในการก าหนดชั้นใบยาของ
กรรมการที่รับซื้อใบยาแต่ละครั้ง และการเป็นตัวกลางประสานงานกับการยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และ 4.61, 4.54 และ 4.32 ตามล าดับ) อยู่ในระดับมาก  

 
ตำรำงท่ี 3.12 ทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
ทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อกำรยำสูบแห่งประเทศไทย   
      1. การยาสูบแห่งประเทศไทย น าระบบ GAP มาใช้ 4.61 มาก 
      2. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ 
         ส านักงานยาสูบ 

4.80 มาก 

      3. การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดหาใบ   
         ยาของส านักงาน และมาตรการควบคุมการปลอมปนใบยา 

4.70 มาก 

      4. ความยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใสในการก าหนดชั้นใบยาของ 
         กรรมการที่รับซื้อใบยาแต่ละครั้ง 

4.54 ค่อนข้างมาก 

      5. การเป็นตัวกลางประสานงานกับการยาสูบแห่ง 
         ประเทศไทย เพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4.32 ค่อนข้างมาก 

ภำพรวม 4.59 มำก 
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บทท่ี 4 
บทสรุป 

 การศึกษาความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ จาก 8 ส านักงาน จ านวน 623 ราย จ าแนกตาม
กลุ่มการผลิตใบยาสูบ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวไร่ยาสูบ จ านวน 595 ราย แยกย่อยตามชนิดใบยาสูบที่ปลูกในแต่
พ้ืนที่การเพาะปลูกรวม 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย หนองคาย นครพนม และ
ขอนแก่น และกลุ่มผู้บ่มอิสระโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จ านวน 28 ราย ตามสัดส่วนของจ านวน  
ผู้บ่มอิสระใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแพร่ 
1. ควำมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการแก่ชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระของส านักงานยาสูบใน
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ “มำก” (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76) และสามารถจ าแนกตามกลุ่มผู้ผลิตใบยาได้ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ระดับมากเช่นกัน โดยมีระดับความพึงพอใจการบริการ การให้บริการและค าแนะน าด้านการรับซื้อ 
ใบยาสูบมีค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ การให้บริการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ ทัศนคติของชาวไร่ที่มีต่อการยาสูบ
แห่งประเทศไทย การให้บริการและค าแนะน าด้านแปลงเพาะ การปลูก และการบ่มใบยา การให้บริการและ
ค าแนะน าด้านปัจจัยการผลิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

ตำรำงท่ี 4.1 ควำมพึงพอใจของชำวไร่ยำสูบ 

กิจกรรม ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
1. การให้บริการและค าแนะน าด้านการรับซื้อใบยาสูบ 4.82 มาก 
2. การให้บริการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ 4.81 มาก 
3. ทัศนคติของชาวไร่ที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย 4.79 มาก 
4. การให้บริการและค าแนะน าด้านแปลงเพาะ การปลูก และการ
บ่มใบยา 

4.76 มาก 

5. การให้บริการและค าแนะน าด้านปัจจัยการผลิต 4.74 มาก 
6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.65 มาก 

ภำพรวม 4.76 มำก 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้บ่มอิสระในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ระดับมากเช่นกัน โดยมีระดับความพึงพอใจด้านทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทยมีค่า 
มากที่สุด รองลงมาคือ การให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
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ตำรำงท่ี 4.2 ควำมพึงพอใจของผู้บ่มอิสระ 

ประเด็น ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพอใจ 
1. การให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 4.50 มาก 
2. ทัศนคติของผู้บ่มอิสระที่มีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย 4.59 มาก 

ภำพรวม 4.55 มำก 
 

ควำมพึงพอใจของชำวไร่ยำสูบและผู้บ่มอิสระ 4.66 มำก 
 

2. ข้อเสนอแนะ/ปัญหำ อุปสรรค 
 2.1 ด้านต้นทุนการผลิต  

- ต้องการให้ด าเนินการหาแนวทางในการลดต้นทุนในการผลิตใบยาสูบ ในปัจจัยการผลิต        
ด้านต่างๆ 

- ต้องการเครื่องมือทุ่นแรงในการทดแทนแรงงาน 
- ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ค่าเช่าที่ดินแพง 

  - เงินกู้ส าหรับชาวไร่รายใหม่ ดอกเบี้ยแพง 
  - เชื้อเพลิงขาดแคลนและมีราคาสูง 
 2.2 ด้านแรงงาน  

- ขาดแคลนแรงงานท้องถิ่นในการผลิตใบยาสูบ เนื่องจากแรงงานมีอายุมาก รวมทั้งแรงงานรุ่นใหม่
ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงมีแรงจูงใจกว่าและข้ันตอนไม่ยุ่งยาก  

- แรงงานคัดใบยามีอายุมากและขาดแคลน รวมถึงค่าจ้างแรงงานสูง แรงงานต่างด้าวไม่สามารถท าได้ 
ข้อเสนอให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับการรับซื้อใบยา เพ่ือจะได้ด าเนินการได้สะดวกขึ้น 

- การจ้างแรงงานต่างด้าว ประสบปัญหาในการประสานงานกับราชการยุ่งยาก เงื่อนไขมาก 
- อยากให้การยาสูบแห่งประเทศไทยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการเพาะปลูกยาสูบ และให้ความรู้
เพ่ือลด  

  ปัญหาแรงงาน 
 2.3 ด้านโควตาการผลิต ต้องการเพิ่มโควตา เพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต 

 2.4 ปัญหาชาวไร่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการปลูกอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง 
     ต้องห้าม เช่น ไซเปอร์เมทริน เป็นต้น 

 2.5 เกษตรกรที่เพาะปลูกใบยาลดลง เพราะข้ันตอนในการผลิตมีความเสี่ยงสูง ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ  
เสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปริมาณน้ าฝน  ถ้าอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็จะปลูกพืชอ่ืน ที่มีระยะ 
การเก็บเกี่ยวสั้นกว่าและใช้แรงงานน้อยกว่า 

 2.6 ด้านภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ภัยแล้ง และลูกเห็บ 
 2.7 ด้านโรคและแมลงระบาด เกิดจากมีการปลูกพืชตระกูลเดียวกับยาสูบบริเวณใกล้เคียง เช่น มันฝรั่ง 
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 แบบสอบถามชาวไร่เวอร์ยิเนีย 
 แบบสอบถามชาวไร่เบอร์เลย์ 
 แบบสอบถามชาวไร่เตอร์กิช 
 แบบสอบถามผู้บ่มอิสระ 
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        รหัส แบบสอบถำม................................. 
 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชำวไร่ที่มีต่อกำรบริกำร 
ของฝ่ำยใบยำ และกำรยำสูบแห่งประเทศไทย  ปี 2563 

************************************************************************************************************************************ 

หมวด ก. ข้อมูลทั่วไป 
 1. สังกัดสถานีใบยา................................กลุ่ม............. ส านักงานยาสูบ .................. ....................... 
 2. ผู้ให้ข้อมูล ...................................................โทรศัพท์ ................................... ที่อยู่เลขท่ี... ........ 
    หมู่บ้าน.............................. ต าบล.........................อ าเภอ................. ........จังหวัด...................... 
 3. ผู้สัมภาษณ์ ..........................................................ผู้ตรวจ................................................ ......... 
 4. วันที่สัมภาษณ์.......................................................เวลา .....................................................น. 

หมวด ข. ข้อมูลส่วนครัวเรือน (ใส่เครื่องหมาย.......... ในช่อง      ) 

1.  เพศ (ผู้ตอบแบบสอบถาม)  1. ชาย  2. หญิง   
 2.  อายุ (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

1. น้อยกว่า 20 ปี  2. 20 – 30 ปี 
    3. 31 – 40 ปี   4. 41 – 50 ปี 
    5. 51 – 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี 
 3.  ระดับการศึกษา (ผู้ตอบแบบสอบถาม)  

1. ประถมศึกษา              2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     4. อนุปริญญา/ปวส. 
    5. ปริญญาตรี       6. สูงกว่าปริญญาตรี 

 4.  รายได้ในครอบครัวของท่านจากทุกแหล่งรวมกันต่อปี 
         1. ต่ ากว่า 50,000 บาท      2. 50,001 - 100,000 บาท 
    3. 100,001 - 150,000 บาท     4. 150,001 - 200,000 บาท 
    5. สูงกว่า 200,000 บาท ขึ้นไป  

 5.  จ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดของท่าน ..................................คน 
 6.  จ านวนสมาชิกในครอบครัวของท่านเฉพาะที่ท างานผลิตยาสูบ ...........................คน 
 7.  นอกจากอาชีพปลูกยาสูบแล้วในครอบครัวท่านมีอาชีพอ่ืนหรือไม่ 
      1. มี    2. ไม่มี 

7.1  ข้าว  รายได้....................................................บาท 
  7.2  ข้าวโพด รายได้ .............................................บาท 
  7.3  อื่นๆ........................ รายได้ ..........................บาท 

 

แบบสอบถำม ชำวไร่เวอร์ยเินีย 
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แบบสอบถำมชำวไร่เวอร์ยิเนีย  / 2 
 8. ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาท่านได้รับการจัดสรรโควตาผลิตแต่ละปีเท่าใด 

   ฤดผูลิต               โควตาได้รับจัดสรรให้ 
2561/61     ………………......................... กก. 
2561/62      ………………......................... กก. 
2562/63       ………………......................... กก. 

 9. ในฤดูผลิต 2562/63 ท่านท าการผลิตใบยาแห้งส่งขายให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร  

   1. ผลิตได้เกินโควตา                          
   2. ผลิตได้เพียงพอกับโควตา            
   3. ผลิตขาดโควตา สาเหตุจาก ................................................................................  

10. ท่านมีท่ีดินเพาะปลูกยาสูบเป็นของตนเองหรือไม่ 
   1. เป็นของตนเอง 
   2. เช่าบางส่วน 
   3. เช่าทั้งหมด  

 11. ท่านกู้เงินจากแหล่งเงินทุนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดหาให้ และเพียงพอหรือไม่ 
   1. กู้ – เพียงพอ 
   2. กู้ – ไม่เพียงพอ 
   3. ไม่กู้ 
 12. ในฤดูผลิต 2562/63 ท่านมีรายได้จากการเพาะปลูกยาสูบทั้งสิ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

     ประมาณ ................................................บาท 

13. จากอาชีพการเพาะปลูกยาสูบ ส่งผลท าให้สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านเป็นอย่างไร  
   1. ดีขึ้น 
   2. เท่าเดิม 
   3. แย่ลง 
 14. ในอนาคตท่านจะเพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ปลูกยาสูบหรือไม่ 
   1. เพ่ิมข้ึน 
   2. เท่าเดิม 
   3. ลดลง 
 15. โรงบ่มใบยาของท่านเป็นแบบใด 
   1. แบบดั้งเดิม 
   2. แบบประหยัดพลังงาน 
   3. ทั้งสองแบบ 
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แบบสอบถำมชำวไร่เวอร์ยิเนีย  / 3 
 16. ท่านคาดว่าจะประกอบอาชีพเพาะปลูกยาสูบอีกกี่ปี 
             1. 1-5 
   2. 6-10 
   3. มากกว่า 10 ปี 

17. ท่านมีทายาทท าการเพาะปลูกยาสูบหรือไม่ 

             1. มี 
   2. ไม่มี 
   

18. การด าเนินกิจการยาสูบของท่านมีปัญหา อุปสรรค หรือความต้องการในเรื่องใดบ้าง (ยกเว้น เรื่อง 
ราคาและโควตาใบยา)  
  ................................................................................................................................. .......... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ............................................................................... ............................................................ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ............................................................... .................................................................. .......... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  19.  ท่านทราบหรือไม่ สารตกค้างชนิดใดบ้างที่การยาสูบแห่งประเทศไทยห้ามใช้ และสารอื่นๆท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพใบยาสูบ  
  ................................................................................................................................. .......... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...  
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        รหัส แบบสอบถำม................................. 
 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชำวไร่ที่มีต่อกำรบริกำร 
ของฝ่ำยใบยำ และกำรยำสูบแห่งประเทศไทย  ปี 2563 

************************************************************************************************************************************ 

หมวด ก. ข้อมูลทั่วไป 
 1. สังกัดสถานีใบยา................................กลุ่ม............. ส านักงานยาสูบ .........................................  
 2. ผู้ให้ข้อมูล ...................................................โทรศัพท์ ................................... ที่อยู่เลขท่ี... ........ 
    หมู่บ้าน.............................. ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด........... ........... 
 3. ผู้สัมภาษณ์ ..........................................................ผู้ตรวจ................................................ ......... 
 4. วันที่สัมภาษณ์.......................................................เวลา .....................................................น. 
 

หมวด ข. ข้อมูลส่วนครัวเรือน (ใส่เครื่องหมาย.......... ในช่อง      ) 

1.  เพศ (ผู้ตอบแบบสอบถาม)  1. ชาย  2. หญิง   
 2.  อายุ (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

1. น้อยกว่า 20 ปี  2. 20 – 30 ปี 
    3. 31 – 40 ปี   4. 41 – 50 ปี 
    5. 51 – 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี 
 3.  ระดับการศึกษา (ผู้ตอบแบบสอบถาม)  

1. ประถมศึกษา              2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     4. อนุปริญญา/ปวส. 
    5. ปริญญาตรี       6. สูงกว่าปริญญาตรี 
 4.  รายได้ในครอบครัวของท่านจากทุกแหล่งรวมกันต่อปี 
         1. ต่ ากว่า 50,000 บาท      2. 50,001 - 100,000 บาท 
    3. 100,001 - 150,000 บาท     4. 150,001 - 200,000 บาท 
    5. สูงกว่า 200,000 บาท ขึ้นไป  
 5.  จ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดของท่าน ..................................คน 
 6.  จ านวนสมาชิกในครอบครัวของท่านเฉพาะที่ท างานผลิตยาสูบ ...........................คน 
 7.  นอกจากอาชีพปลูกยาสูบแล้วในครอบครัวท่านมีอาชีพอ่ืนหรือไม่ 
      1. มี    2. ไม่มี 

7.1  ข้าว  รายได้....................................................บาท 
  7.2  ข้าวโพด รายได้ .............................................บาท 
  7.3  อื่นๆ........................ รายได้ ..........................บาท  

แบบสอบถาม ชาวไร่เบอรเ์ลย ์
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8. ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาท่านได้รับการจัดสรรโควตาผลิตแต่ละปีเท่าใด 

   ฤดูผลิต               โควตาได้รับจัดสรรให้ 
2561/61     ………………......................... กก. 
2561/62      ………………......................... กก. 
2562/63       ………………......................... กก. 

  10. ในฤดูผลิต 2562/63 ท่านท าการผลิตใบยาแห้งส่งขายให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็น
อย่างไร  

   1. ผลิตได้เกินโควตา                          
   2. ผลิตได้เพียงพอกับโควตา            
   3. ผลิตขาดโควตา สาเหตุจาก ................................................................................  

11. ท่านมีท่ีดินเพาะปลูกยาสูบเป็นของตนเองหรือไม่ 
   1. เป็นของตนเอง 
   2. เช่าบางส่วน 
   3. เช่าทั้งหมด  

 12. ท่านกู้เงินจากแหล่งเงินทุนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดหาให้ และเพียงพอหรือไม่ 
   1. กู้ – เพียงพอ 
   2. กู้ – ไม่เพียงพอ 
   3. ไม่กู้ 
 13. ในฤดูผลิต 2562/63  ท่านมีรายได้จากการเพาะปลูกยาสูบทั้งสิ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

     ประมาณ ................................................บาท 

14. จากอาชีพการเพาะปลูกยาสูบ ส่งผลท าให้สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านเป็นอย่างไร  
   1. ดีขึ้น 
   2. เท่าเดิม 
   3. แย่ลง 
 15. ในอนาคตท่านจะเพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ปลูกยาสูบหรือไม่ 
   1. เพ่ิมข้ึน 
   2. เท่าเดิม 
   3. ลดลง 
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16. ท่านคาดว่าจะประกอบอาชีพเพาะปลูกยาสูบอีกกี่ปี 
             1. 1-5 
   2. 6-10 
   3. มากกว่า 10 ปี 

17. ท่านมีทายาทท าการเพาะปลูกยาสูบหรือไม่ 

             1. มี 
   2. ไม่มี 
 
 18. การด าเนินกิจการยาสูบของท่านมีปัญหา อุปสรรค หรือความต้องการในเรื่องใดบ้าง (ยกเว้น เรื่อง 
ราคาและโควตาใบยา)  
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................. .......... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ...................................................................... ..................................................................... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  19. ท่านทราบหรือไม่ สารตกค้างชนิดใดบ้างที่การยาสูบแห่งประเทศไทยห้ามใช้ และสารอื่นๆท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพใบยาสูบ  
  ............................................................................................................................. .............. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ................................................................................................................................. .......... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
  .................................................................................................................... ....................... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ................................................................................................................................. .......... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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       รหัส แบบสอบถำม................................. 
 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชำวไร่ที่มีต่อกำรบริกำร 
ของฝ่ำยใบยำ และกำรยำสูบแห่งประเทศไทย  ปี 2563 

************************************************************************************************************************************ 

หมวด ก. ข้อมูลทั่วไป 
 1. สังกัดสถานีใบยา................................กลุ่ม............. ส านักงานยาสูบ ......................................... 
 2. ผู้ให้ข้อมูล ...................................................โทรศัพท์ ................................... ที่อยู่เลขท่ี... ........ 
    หมู่บ้าน.............................. ต าบล.........................อ าเภอ.........................จังหวัด...................... 
 3. ผู้สัมภาษณ์ ..........................................................ผู้ตรวจ................................................ ......... 
 4. วันที่สัมภาษณ์.......................................................เวลา .....................................................น. 
 

หมวด ข. ข้อมูลส่วนครัวเรือน (ใส่เครื่องหมาย.......... ในช่อง      ) 

1.  เพศ (ผู้ตอบแบบสอบถาม)  1. ชาย  2. หญิง   
 2.  อายุ (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 

1. น้อยกว่า 20 ปี  2. 20 – 30 ปี 
    3. 31 – 40 ปี   4. 41 – 50 ปี 
    5. 51 – 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี 
 3.  ระดับการศึกษา (ผู้ตอบแบบสอบถาม)  

1. ประถมศึกษา              2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     4. อนุปริญญา/ปวส. 
    5. ปริญญาตรี       6. สูงกว่าปริญญาตรี 
 4.  รายได้ในครอบครัวของท่านจากทุกแหล่งรวมกันต่อปี 
         1. ต่ ากว่า 50,000 บาท      2. 50,001 - 100,000 บาท 
    3. 100,001 - 150,000 บาท     4. 150,001 - 200,000 บาท 
    5. สูงกว่า 200,000 บาท ขึ้นไป  
 5.  จ านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดของท่าน ..................................คน 
 6.  จ านวนสมาชิกในครอบครัวของท่านเฉพาะที่ท างานผลิตยาสูบ ...........................คน 
 7.  นอกจากอาชีพปลูกยาสูบแล้วในครอบครัวท่านมีอาชีพอ่ืนหรือไม่ 
      1. มี    2. ไม่มี 

7.1  ข้าว  รายได้....................................................บาท 
  7.2  ข้าวโพด รายได้ .............................................บาท 
  7.3  อื่นๆ........................ รายได้ ..........................บาท  

 

แบบสอบถาม ชาวไร่เตอรกิ์ช 
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9. ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาท่านได้รับการจัดสรรโควตาผลิตแต่ละปีเท่าใด  
   ฤดูผลิต               โควตาได้รับจัดสรรให้ 

2559/60      ………………......................... กก. 
2560/61      ………………......................... กก. 
2561/62       ………………......................... กก. 

 10. ในฤดูผลิต 2562/63 ท่านท าการผลิตใบยาแห้งส่งขายให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร  
   1. ผลิตได้เกินโควตา                          
   2. ผลิตได้เพียงพอกับโควตา            
   3. ผลิตขาดโควตา สาเหตุจาก ............................................................ ....................  

11. ท่านมีท่ีดินเพาะปลูกยาสูบเป็นของตนเองหรือไม่ 
   1. เป็นของตนเอง 
   2. เช่าบางส่วน 
   3. เช่าทั้งหมด  
 12. ท่านกู้เงินจากแหล่งเงินทุนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยจัดหาให้ และเพียงพอหรือไม่ 
   1. กู้ – เพียงพอ 
   2. กู้ – ไม่เพียงพอ 
   3. ไม่กู้ 
 13. ในฤดูผลิต 2562/63 ท่านมีรายได้จากการเพาะปลูกยาสูบทั้งสิ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 

     ประมาณ ................................................บาท 
14. จากอาชีพการเพาะปลูกยาสูบ ส่งผลท าให้สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านเป็นอย่างไร  

   1. ดีขึ้น 
   2. เท่าเดิม 
   3. แย่ลง 
 15. ในอนาคตท่านจะเพ่ิมหรือลดพ้ืนที่ปลูกยาสูบหรือไม่ 
   1. เพ่ิมข้ึน 
   2. เท่าเดิม 
   3. ลดลง 
   3. ไม่แน่ใจ 

16. ท่านคาดว่าจะประกอบอาชีพเพาะปลูกยาสูบอีกกี่ปี 
             1. 1-5 
   2. 6-10 
   3. มากกว่า 10 ปี 
 



36 

 

แบบสอบถำมชำวไร่เตอร์กิช  / 3 
17. ท่านมีทายาทท าการเพาะปลูกยาสูบหรือไม่ 

             1. มี 
   2. ไม่มี 
18. การด าเนินกิจการยาสูบของท่านมีปัญหา อุปสรรค หรือความต้องการในเรื่องใดบ้าง (ยกเว้น เรื่อง 
ราคาและโควตาใบยา)  
  ................................................................................................................................. .......... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
  .......................................................................................................... ................................. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ........................................................................................ ................................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 19.  ท่านทราบหรือไม่ สารตกค้างชนิดใดบ้างที่การยาสูบแห่งประเทศไทยห้ามใช้ และสารอื่นๆท่ีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพใบยาสูบ  
  ................................................................................................................................. .......... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................... ........................................ 
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................. .......... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ................................................................................................................................. .......... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................. .......... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………  
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หมวด ค. ควำมพึงพอใจของชำวไร่ต่อกำรบริกำรของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

    

กิจกรรมที่กำรยำสูบแห่งประเทศไทยให้บริกำร 

ระดับควำมพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด กลาง ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. กำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนปัจจัยกำรผลติ 
    

  
1.1 กำรจัดหำเมล็ดพันธุ ์

    
  

 1) ความสะดวก/ทันเวลา           
 2) คุณภาพเมล็ดพันธุ ์           
 3) จ านวนเพียงพอกับที่ต้องการ           

1.2 กำรจัดหำปุ๋ยและสำรก ำจดัศัตรูพืช           

 1) ความสะดวก/ทันเวลา           
 2) คุณภาพปุ๋ยและสารก าจัดศตัรูพืช           
 3) จ านวนเพียงพอกับที่ต้องการ และการแนะน าวิธีการใช้           

2. กำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนแปลงเพำะกล้ำ กำรปลูก และกำรบ่มใบยำ    
 

  
 

  
2.1 ด้ำนกำรเพำะกล้ำ 

    
  

 1) เจ้าหน้าที่แนะน าเก่ียวกับเทคนิควิธีเพาะกลา้ยาสูบ           
     การเตรียมดิน และการท าแปลงเพาะ            
 2) แนะน าวิธีปฏบิัติและการบ ารุงรักษาต้นกล้าในแปลงเพาะ           
    การป้องกันการระบาดของโรค-แมลงในแปลงเพาะ           

2.2  ด้ำนไร่ปลูก 
    

  

 1) แนะน าวิธีการเตรียมดิน การปลูก และการใสปุ่๋ย           
 2) แนะน าวิธีการปฏบิัติและการบ ารุงรักษา เชน่ การให้น้ า           
     พรวนดิน และวิธีการป้องกนัก าจัดโรค-แมลง            

2.3  ด้ำนกำรบ่ม และกำรคัดอัดห่อใบยำ            

 1) แนะน าวิธีการเก็บใบยาสดในไร่และการเสียบร้อยใบยาสด           
 2) แนะน าวิธีการบรรจุใบยาในโรงบ่ม การบ่ม การน าใบยา           
    ออกจากโรงบ่ม และการคัดอัดใบยา           

3. กำรให้บริกำรและค ำแนะน ำด้ำนกำรรับซื้อใบยำสูบ            
3.1 แผนและนโยบำยกำรจัดหำใบยำ           

 1) ประชุมชาวไร่เพื่อชี้แจงนโยบายตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง           
     และเงื่อนไขการรับซื้อใบยาประจ าปี           
 2) การแจ้งราคาใบยา และการก าหนดวันรับซื้อใบยา   

 
  

 
  

    ให้ชาวไร่ทราบอย่างทัว่ถึงก่อนวันรับซื้อ           
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กิจกรรมที่ส ำนกังำนยำสูบให้บริกำร 

ระดับควำมพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด กลาง ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3.2 ขั้นตอนกำรรับซ้ือ           

  1) ความพร้อมของสถานท่ีรับซื้อ/การเตรียมอุปกรณ์การรับซื้อ           
  2) มาตรฐานของเครื่องช่ังน้ าหนักใบยา/มีการตรวจและทดสอบ   

 
  

 
  

      เครื่องช่ังทุกครั้งท่ีมีการรับซื้อใบยา           
  3) ความถูกต้องในการชั่งน้ าหนักใบยา   

 
  

 
  

  4) ความถูกต้องในการก าหนดชั้นใบยาของกรรมการรับซื้อ           
      ใบยาแต่ละครั้ง           

3.3 กำรจ่ำยเงินค่ำขำยใบยำแห้ง           

  1) ความถูกต้องและรวดเร็วในการรับเงินค่าขายใบยา           
  2) มีเอกสารหลักฐานการจา่ยเงิน/หักเงิน และตรวจสอบได้           

4. กำรบริกำรด้ำนสินเชื่อและแหล่งเงินกู ้           

  1) ความพอใจและความน่าเชื่อถือต่อแหล่งเงินกู ้           
      ที่โรงงานยาสูบจดัหาให ้           
  2) พนักงานของส านักงานให้ความสะดวกแก่ชาวไร่ในการตดิต่อ   

 
  

 
  

     ประสานงานกับแหล่งเงินกู้           

5.  ทัศนคติของชำวไร่ที่มีต่อกำรยำสูบแห่งประเทศไทย           

  1) รายได้จากการเพาะปลูกยาสูบ           
  2) การน าระบบ GAP มาใช้ และส านักงานได้ช้ีแจง           
  และอบรมให้ชาวไรเ่ข้าใจ           
  3) เจ้าหน้าท่ีลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของชาวไร ่           
      สามารถช้ีแจงและให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ชาวไรไ่ดเ้ป็นอย่างดี           
6.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม           

  
1) การส่งเสรมิให้มีการท าเกษตรปลอดภัย เช่น การเกษตรแบบ
ผสมผสาน การใช้สารเคมรี่วมกับสารชีวภณัฑ์           

  2) โครงการมอบทุนการศึกษาให้กบับุตรเกษตรกร           
  3) การให้รางวลักับชาวไรด่ีเด่น            
  4) การจัดกจิกรรมร่วมกับชุมชน และช่วยเหลือสังคม เช่น            
  การปลูกป่า  การทอดผ้าป่าสามคัคี ฯลฯ           

  
5) การยาสูบแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบเมื่อ
ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาต ิ           
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    รหัสแบบสอบถำม.................................... 
 
 

โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บ่มอิสระที่มีตอ่กำรบริกำร 
ของฝ่ำยใบยำ และกำรยำสูบแห่งประเทศไทย  ปี 2563 

************************************************************************************************************************************ 

ส านักงาน/สถานี..........................................อ าเภอ...............................จังหวัด........................... 

ผู้ให้ข้อมูล ..............................................................โทรศัพท์ ......................................... ............  

ผู้สัมภาษณ์ ............................................................ผู้ตรวจ.........................................................  

วันที่สัมภาษณ์..................................................      เวลา ................................................น. 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (ใส่เครื่องหมาย.......... ในช่อง      ) 

1.  เพศ   1. ชาย  2. หญิง   

 2.  อายุ   1. น้อยกว่า 20 ปี  2. 20 – 30 ปี 
     3. 31 – 40 ปี   4. 41 – 50 ปี 
    5. 51 – 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี 

 3.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
1. ประถมศึกษา              2. มัธยมศกึษาตอนต้น 

    3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     4. อนุปริญญา/ปวส. 
    5. ปริญญาตรี       6. สูงกว่าปริญญาตรี 

  

หมวด ก. ข้อมูลกำรด ำเนินกิจกำรผู้บ่มอิสระ   

1.  ปัจจุบันท่านด าเนินกิจการผู้บ่มอิสระในรูปแบบใด 

    1 บริษัท จ ากัด 
       2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
       3 อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ....  

 2.  ท่านด าเนินกิจการผู้บ่มอิสระมาแล้วถึงปัจจุบันเป็นเวลา ..................... ปี 

 
 

 
 
 

แบบสอบถำม ผู้บ่มอิสระ 
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แบบสอบถำมผู้บม่อิสระ  /2 
3.  ท่านได้รับโควตาจากโรงงานยาสูบภายใน 3 ปี ย้อนหลังเท่าไหร่ 

ฤดูผลิต   น้ าหนัก (กิโลกรัม)  
2559/60  ………………….  
2560/61  ………………….  
2561/62  ………………….  

 

4.  ในฤดูผลิต 2562/63 ท่านด าเนินการเพาะปลูกอย่างไร 
   1  ท าการปลูกเอง     จ านวน ..........................ไร่ 
   2  ให้เกษตรกรในสังกัดท าการเพาะปลูกให้ จ านวน ...........................ไร่ 

  3  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... .. 

 5.  เขตพ้ืนที่เพาะปลูกยาสูบ และท่ีตั้งโรงบ่มใบยา 

 5.1 พื้นที่ปลูกยาสูบตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ และ จังหวัด ใดบ้าง ........................................................ 

  .........................................………………………………...……………………………………………………….. 

5.2 ที่ตั้งโรงบ่มใบยา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ และจังหวัดใดบ้าง ........................................................ 
  ........................................…………………………………………………..………………………………………….......... 

6.  โรงบ่มใบยาของท่านเป็นแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1 แบบดั้งเดิม 
       2 แบบรวมศูนย์ 
       3 ทัง้สองแบบ 

7. ท่านใช้วัสดุใดเป็นเชื้อเพลิงในการบ่มใบยา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1 ไม้ฟืน  ประมาณ................% แหล่งที่ได้มา ................................................................... 
       2 ถ่านหินลิกไนต์  ประมาณ................% แหล่งที่ได้มา ..................................................... 
       3 อ่ืนๆ ............................................................................................ประมาณ................%  

8.  เกี่ยวกับด้านแรงงาน 
8.1  แรงงานประจ าภายในสถานีฯของท่าน รวม .............. คน  แยกเป็น แรงงานไทย ............คน   
แรงงานต่างด้าว ………..…….คน 
8.2  ประสบปัญหาด้านแรงงาน/ค่าแรง หรือไม่ ......................................... ท่านแก้ไขอย่างไร...... 
.........................……………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถำมผู้บม่อิสระ  /3 
 

9.  การด าเนินกิจการผลิตใบยาของท่าน(โควตารวม) ในอนาคตวันข้างหน้า มีแนวโน้มความต้องการที่จะ 
เพ่ิม/ลด โควตาการผลิตหรือไม่ อย่างไร?  

   1  เพ่ิมข้ึน  เนื่องจาก ......................................................................... ............................... 

       2  คงท่ี เนื่องจาก .............................................................................................................  

       3  ลดลง เนื่องจาก............................................................... .............................................. 

 10. การด าเนินกิจการยาสูบของท่านมีปัญหา อุปสรรค หรือความต้องการในเรื่องใดบ้าง  
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ........................................................... ...................................................................... .......... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  .............................................................................................. ............................................. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ................................................................................................................................. .......... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  .............................................................................. ............................................................. 
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถำมผู้บม่อิสระ  /4 
 

หมวด ข.  ทัศนะของผู้บ่มต่อแผนกำรบริหำรของส ำนักงำนฯและกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

1. การประชุมชี้แจงเพ่ือให้ทราบถึงนโยบายการจัดหาใบยาของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

 ส านักงานยาสูบ ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

1.  มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายประจ าปีที่ส านักงานยาสูบ หรือท่ีส านักงานผู้บ่ม และ 
เจ้าหน้าที่อธิบายได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบ 

        2.  มีการจัดประชุม ตามข้อ 1. แต่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

        3.  ไม่มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายให้ผู้บ่มทราบ แต่ได้ชี้แจงในวันรับซื้อใบยา 

2. ท่านมีการด าเนินการตามแนวทาง GAP อย่างไรบ้าง 

  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................. .......... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  .............................................................................................. ............................................. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ............................................................................................................ ............................... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................. .......... 
  ............................................................................................................................. .............. 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการจัดหาใบยา 

  ............................................................................................................................. .............. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ................................................................................................................................. .......... 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  .................................................................................................... ....................................... 
  ............................................................................................................................. .............. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถำมผู้บม่อิสระ  /5 

หมวด ค.  ควำมพึงพอใจของผู้บ่มอิสระต่อกำรบริกำรของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

กิจกรรมทีก่ำรยำสูบแห่งประเทศไทยให้บริกำร 

ระดับควำมพอใจ 

มาก 
มาก 

ปาน 
น้อย 

น้อย 

ที่สุด กลาง ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1.  กำรให้บริกำรของโรงงำนยำสูบ           

1.1) การชี้แจงนโยบายการผลิต การจัดหาใบยา เงื่อนไขการรับซื้อใบยา           

 และการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เก่ียวข้องของการยาสูบแห่งประเทศไทย           

1.2) การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปุ๋ย สารเคมีเพ่ือป้องกันสารตกค้างในใบยา           

1.3) การให้ค าแนะน าด้านการผลิตต้นกล้า และวิธีการปลูกยาสูบ           

1.4) การบริการและความพร้อมของสถานที่รับซื้อใบยา รวมถึงการเตรียม           

   อุปกรณ์ และการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการรับซื้อใบยา           

1.5) มาตรฐานของเครื่องชั่งน้ าหนักใบยา/มีการตรวจสอบและทดสอบ           

      เครื่องชั่งทุกครั้งที่มีการรับซื้อใบยา           

1.6) ความรวดเร็ว ถูกต้อง และยุติธรรมในการชั่งน้ าหนักใบยา           
1.7) ความรวดเร็วของการให้บริการ จ่ายเงินค่าขายใบยาแห้งของ
ส านักงาน            

2.  ทัศนคติของผู้บ่มอิสระท่ีมีต่อกำรยำสูบแห่งประเทศไทย           

2.1) การยาสูบแห่งประเทศไทยน าระบบ GAP มาใช้           
2.2) ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ยาสูบ           

2.3) การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดหาใบยาของ           

      ของส านักงาน และมาตรการควบคุมการปลอมปนใบยา           

2.4)  ความยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใสในการก าหนดชั้นใบยาของกรรมการ           

      ที่รับซื้อใบยาแต่ละครั้ง           

2.5) การเป็นตัวกลางประสานงานกับโรงงานยาสูบ เพ่ือการแก้ไขปัญหา           

      ร่วมกัน           
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 ตารางสรุปความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระแต่ละส านักงาน 
 ตารางคะแนนความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระแยกแต่ละประเภทใบยา 
 การปฏิบัติงานภาคสนาม 
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ตำรำงสรุปควำมพึงพอใจของชำวไร่และผู้บ่มอิสระแต่ละส ำนักงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ส ำนักงำน คะแนน 

1 เชียงใหม่ 4.50 

2 เชียงรำย 4.51 

3 แพร่ 4.83 

4 เพชรบูรณ์ 4.80 

5 สุโขทัย 4.91 

6 บ้ำนไผ่ 4.81 

7 หนองคำย 4.82 

8 นครพนม 4.51 
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ตำรำงคะแนนควำมพึงพอใจของชำวไร่และผูบ้่มอิสระแยกแต่ละประเภทใบยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           หมายเหต ุ: * หมายถึง สานักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ประเภทใบยำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1. เวอร์ยิเนีย   
1.1  ชำวไร่ยำสูบ  
          - เชียงใหม ่ 4.84 
          - เชียงราย 4.57 
          - แพร่ 4.66 
          - นครพนม 4.92 
          - หนองคาย 4.83 

1.2 ผู้บ่มอิสระ  
         - เชียงใหม ่ 4.16 
         - เชียงราย 4.45 
         - แพร่ 5.00 

2. เบอร์เลย์ (ชำวไร่ยำสูบ)  
         - เพชรบูรณ์ 4.80 
         - สุโขทัย 4.91 
         - นครพนม 4.76 
         - หนองคาย 4.81 

3. เตอร์กิช (ชำวไร่ยำสูบ)  
         - นครพนม 4.74 
         - บ้านไผ่* 4.51 



ฝ่ายใบยา  การยาสูบแห่งประเทศไทย 
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