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Abstract 
 
 This qualitative research aims to understand and explain the phenomenon, pattern 
and conceptual model of retailers in a rural community, which affect casual factors in selling 
tobacco products to minors. Methods of the study in collecting data are semi-structured 
interviews, participant observations and non-participant observations. Key informants are 12 
retailers who have been selling tobacco products to minors. The quantitative data analysis is 
descriptive statistics and the qualitative data analyses are content analysis and thematic 
analysis.   
 The findings reveal the following three results. First, the level of phenomenon of 12 
key informants have the behavior of selling tobacco to minor consumers with 7 
characteristics: neglect to check the age of the buyers of the tobacco products, display the 
tobacco products at the point of sale, selling tobacco to minors by self-service,  selling single 
cigarettes or small packages to minor consumers, hide the sign saying their shops sell no 
tobacco products to children under 18,  provide lighters for minor consumers without charge, 
and provide a smoking area for consumers. Second, these patterns consist of three sub-
patterns, which are the pattern for constructing a typology of minor customers, the pattern for 
selling tobacco the minors, and the pattern of buying the tobacco products among minors. 
Third, the level of the conceptual model are the economic value and motivation of income 
from selling tobacco products to minor consumers, perception of law and misuse of rules, the 
definition of a minor that distorts the legal norm, and the flexibility of the behavior of selling 
tobacco product to the reference group. The result is useful for the development of an 
approach for rural retailers’ behavioral change concerning tobacco sale to minors in the next 
phase. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์ แบบแผน และภาพ
จ าลองทางความคิดของพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน
ชนบทสนามวิจัย คือ ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่มี
ประสบการณ์การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนจ านวน 12 คนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกับการวิเคราะห์แก่นสาระ 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน
ชนบทสามารถท าความเข้าใจและอธิบายได้3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับปรากฏการณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 12 คนมี
พฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนใน 7ลักษณะ คือไม่มีการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อก่อนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดจ าหน่าย จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยให้เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ด้วย
ตนเองแบ่งจ าหน่ายบุหรี่แบบแยกมวน ไม่ติดปูายร้านค้านี้ไม่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มี
บริการที่จุดบุหรี่สูบให้เยาวชนโดยไม่คิดมูลค่าและมีการจัดสถานที่ไว้ให้บริการเยาวชนส าหรับนั่งสูบบุหรี่ 2) ระดับ
แบบแผน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีแบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนประกอบด้วย 3  แบบแผนย่อย คือ 
แบบแผนการจ าแนกกลุ่มลูกค้าเยาวชน แบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนและแบบแผนการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนและ 3) ระดับภาพจ าลองทางความคิด พบว่า ภาพจ าลองทางความคิดของพฤติกรรมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน ประกอบด้วยการมีค่านิยมทางเศรษฐกิจ และมีแรงจูงใจด้านรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน การรับรู้กฎหมาย และมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่คลาดเคลื่อน การนิยามค าว่า
เยาวชนที่บิดเบือนไปจากข้อบัญญัติทางกฎหมาย และการคล้อยตามพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชนของกลุ่มอ้างอิงซึ่งผลการวิจัยที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชนที่มี อายุต่ ากว่ า กฎหมายก าหนดของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนก าลังเป็นป๎ญหา
ส าคัญในหลายประเทศทั่วโลก(Warren et al., 

2008)ซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวมี
ผลท าให้ อัตราการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
เยาวชนเพ่ิมสูงขึ้น(Leatherdale & Strath, 2007) 

และกระทบต่อไปถึงการเพ่ิมขึ้นของอัตราการ
บริโภคยาสูบของเยาวชนทั้งแบบครั้งคราวและแบบ
ประจ า(Dent & Biglan, 2004) ซึ่งก่อให้เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
และสังคม รวมทั้งเป็นภาระส าคัญของระบบสุขภาพ
ในระดับประเทศอีกด้วย (WHO, 2011) 

 ประเทศไทยมีร้านค้าปลีกที่ขึ้นทะเบี ยน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบจากกรมสรรพสามิตจ านวน
มากกว่า570,000ร้านค้า (กรมสรรพสามิต, 2554)

โดยร้านค้าปลีกเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นแหล่งซื้อหา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ส าคัญที่สุดของเยาวชนไทย
(ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งพานิช, และลักขณา 
เติมศิริกุลชัย, 2551)นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมแอบแฝงที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนอีกอย่างน้อย 3
ลักษณะ  คือ การไม่สอบถามอายุของผู้ซื้อ การวาง
โชว์หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดจ าหน่ายและ
การจ าหน่ายบุหรี่แบบแบ่งเป็นมวน (บุปผา ศิริรัศมี 
แ ล ะ คณ ะ , 2555) ซึ่ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราการละเมิดกฎหมาย
การห้ ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เยาวชน
(Celebucki & Diskin, 2002) อัตราการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน (Slater, Chaloupka, 

Wakefield, Johnston, and O'Malleyet al., 

2007) และอัตราการบริโภคยาสูบของเยาวชน

(Lovato, Hsu, Sabiston, Hadd, and Nykiforuk, 

2007) 

 ป๎จจุบันแม้ว่าจะมีความตื่นตัวในการศึกษา
พฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน
ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนเป็นจ านวน
มาก แต่จากผลการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Review) ของผู้วิจัยและคณะ (Phetphum, 

Nimpitakpong, Surit,  and Dhippayom, 2012)  

พบว่า ยังขาดองค์ความรู้ที่จะน ามาใช้อธิบายหรือท า
ความเข้า ใจ เกี่ ยวกับพฤติกรรมการจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกใน
ระดับที่ ลึ กซึ้ งและรอบด้านตามแนวคิดวิ ธีคิด
กระบวนระบบ (Systematic thinking)  (พัชรินทร์
สิรสุนทร, 2552) ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา
พฤติกรรมที่ครอบคลุมทั้ งพฤติกรรมภายนอก 
(Overt behavior) และพฤติกรรมภายใน (Covert 

behavior) ที่เรียงซ้อนกันตามระดับความยากง่าย
ในการมองเห็นและการท าความเข้าใจตั้งแต่ระดับ
ปรากฏการณ์ (Phenomenon)ระดับแบบแผน 
(Pattern) และระดับภาพจ าลองทางความคิด 
(Conceptual model) โดยเฉพาะองค์ความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบทที่มีอยู่
อย่างจ ากัดทั้งที่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นพ้ืนที่ที่ประสบ
ป๎ญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการควบคุม
ยาสูบและมีสถานการณ์การระบาดของการบริโภค
ยาสูบของเยาวชนสูงกว่าชุมชนเมืองมาตั้งแต่อดีตถึง
ป๎จจุบัน (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และประภาพรรณ 
เอ่ียมอนันต์, 2554)ซึ่งผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าหาก
สามารถท าความเข้าใจถึงกระบวนการดังกล่าวได้
อย่างถ่องแท้แล้วจะท าให้ได้ทรัพยากรความรู้ส าคัญ
ในการน าไปใช้พัฒนาแนวทางเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมที่
เป็นป๎ญหาดังกล่าวต่อไป 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจด าเนินการวิจัย
เรื่อง ปรากฏการณ์ แบบแผน และภาพจ าลองทาง
ความคิดของพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน
ชนบท โดยเจาะจงใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative methodology) เพราะเป็น
การศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใน
โลกแห่งความเป็นจริงทุกมิติ และให้ความสนใจกับ
ข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด และค่านิยมของบุคคล 
โดยศึกษาจากประสบการณ์ชีวิตของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกในชุมชนสนามวิจัยที่เก็บรวบรวมขึ้นมา
จากจุดก าเนิดหรือระดับฐานรากของปรากฏการณ์
ด้วยวิธีการอุปมาน ( Induction method)โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการเกิดพฤติกรรม 
(Behavior process) ในระดับบุคคลที่ครอบคลุม 
การรับรู้ (Perception) และการคิด (Cognition)  

(สุรพล พยอมแย้ม, 2545) ร่วมกับแนวคิดอิทธิพล
ของพฤติกรรมทางสังคม (Social behavior) ที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของบุคคล (Spatial behavior) (O' 

Leary, 1984) จ าแนกตามระดับปรากฏการณ์ 
ระดับแบบแผน และระดับภาพจ าลองทางความคิด
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งอยู่ในรูปแบบของ
สมมติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นและพลวัตตามข้อค้นพบใหม่ๆ จาก
แหล่งก าเนิดปรากฏการณ์จริง (ดังภาพประกอบ 1) 

ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกในชุมชนชนบทซึ่งเป็นการศึกษาในระยะต่อไป
ของผู้วิจัย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
หมายเหตุ กรอบเส้นปะหมายถึง กรอบแนวคิดการวิจยัซึ่งอยู่ในรูปแบบของสมมติฐานช่ัวคราว (Working hypothesis) 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือท าความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์ 
แบบแผน และภาพจ าลองทางความคิดของ
พฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน
ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท 

 

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย   
 1. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Tobacco products) 

หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของสาร
นิโคตินที่มีไว้ใช้เสพไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ มีจ าหน่าย 
ณ ร้านค้าปลีกในชุมชนชนบทที่เป็นสนามวิจัย 
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 2. ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก (Retailer) 

หมายถึง บุคคลที่มีผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้ เ พ่ือการ
จ าหน่ายเป็นอาชีพในลักษณะจ าหน่ายโดยตรงกับผู้
ซื้อ มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นหลัก
แหล่งมั่นคงถาวร  
 3. เยาวชน (Minor) หมายถึง บุคคลที่มีอายุ
ไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 4. ชุมชนชนบท (Rural area) หมายถึ ง 
ชุมชนหมู่บ้านที่ถูกจ าแนกตามเขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตเมืองหรือนอกเขต
เทศบาลของจังหวัดพิจิตร  
 5. พฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชน (Sale tobacco to minor behavior) 

หมายถึง การกระท าใดๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิด
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ เยาวชนของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบททั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถจ าแนกพฤติกรรม
ได้ 3 ระดับ ได้แก่      

   5.1 ระดับปรากฏการณ์(Phenomenon) 

หมายถึ ง  การศึกษาพฤติกรรมการจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนที่สามารถสังเกตเห็นได้
จากภายนอก  
   5.2 ระดับแบบแผน (Patterns) หมายถึง 
การศึกษาพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชนที่มกีารปฏิบัติเป็นประจ าจ าแนกเป็น3 แบบ
แผน คือ (1) แบบแผนการจ าแนกกลุ่มลูกค้า
เยาวชน (2) แบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้เยาวชน และ (3)แบบแผนการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ของเยาวชน 

   5.3 ระดั บภาพจ า ลองทา งความคิ ด 
(Conceptual model) หมายถึง การศึกษาป๎จจัย
ภายในบุคคล ได้แก่ การรับรู้ การคิด และความรู้สึก
ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์เรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ใ ห้ เ ย า ว ช น ข อ ง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบทที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการศึกษา
ครั้งนี้ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรหรือบริษัทที่
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบโดยมีวิธีด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 สนามวิจัย คือ ชุมชนชนบทแห่งหนึ่ งใน
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรที่คัดเลือกด้วยวิธีการ
เจาะจงเลือก (Purposive sampling) ซึ่งผ่านเกณฑ์
การเลือกสนามวิจัยเชิงคุณภาพ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล , 

2552) ครบทั้ง 3 ข้อคือ 1) ผู้วิจัยได้รับการยอมรับ
จากคนในชุมชนสนามวิจัย เนื่ องจากเคยเป็น
คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนสนาม
วิจัยมาก่อนจึงเป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงข้อมูล
เชิงลึกได้ในระยะเวลารวดเร็ว 2) มีปรากฏการณ์
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ เยาวชนของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจ านวนมากพอท าให้ได้รับ
ข้อมูลที่ลึกซึ้ง และ3) ผู้วิจัยได้รับการยินยอมจาก
ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ให้
สามารถด าเนินการวิจัยในสนามวิจัยได้ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกในสนามวิจัยที่คัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจงเลือก 
(Purposive sampling) โดยก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือก (Inclusion criteria) จ านวน 3 ประการ 
คือ 1) มีประสบการณ์การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้เยาวชน 2) อนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จนเสร็จสิ้นการวิจัย และ 3) มีวิถีชีวิตและด าเนิน
กิจการอยู่จริงในสนามวิจัยตลอดระยะเวลาที่
ด าเนินการวิจัย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกทั้ง 3 ข้อ จ านวน 12 คน และมีเกณฑ์
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การคัดเลือกออก (Exclusion criteria) คือ ระหว่าง
ด าเนินการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักไม่ยินยอมให้ข้อมูล
หรือต้องการถอนตัวออกจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัยพบว่าไม่มีผู้ให้
ข้อมูลหลักรายใดถูกคัดเลือกให้ออกจากการศึกษา
ครั้งนี ้
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ได้แก่ 

 ระยะที่  1 ก่อนการ เก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

   1) ขั้นทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจพฤติกรรม
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ฐานของผู้วิจัยให้มีความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical 

sensibility) ประกอบด้วย (1) แนวคิดเรื่อง
พฤติกรรม (Behavior) (2) แนวคิดเรื่องวิธีคิด
กระบวนระบบ (Systematic thinking) และ (3) 

แนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   2) ขั้นศึกษารวบรวมข้อมูลทั่วไปของ
สนามวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม สถานะ
สุขภาพและสุขภาวะ ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายการปูองกันการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนโดยสืบค้นจากเอกสาร
แผนที่ และสื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ระยะที่  2 การเข้ าถึ งชุมชนสนามวิจัย  มี
จุดประสงค์เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ในระยะแรกเริ่มกับ
สมาชิกในชุมชนสนามวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
   1) ขั้นคัดเลือกผู้น าทางหรือบุคคลที่
สามารถน าพาผู้วิจัยเข้าสู่สนามวิจัยได้อย่างราบรื่น 
(Significant friend approach) โดยคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพศ
หญิง อายุ 52 ปีเป็นผู้น าทางเพราะเป็นบุคคลที่มี

ประสบการณ์การท างานด้านการพัฒนาชุมชนใน
สนามวิจัยมานานกว่า 15 ปีจนเป็นที่ยอมรับนับถือ
ของสมาชิกในชุมชน 

   2) ขั้นเปิดตัวผู้วิจัยสู่สนามวิจัย เพ่ือชี้แจง
จุดมุ่งหมาย และอธิบายขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
ต่อบุคคลส าคัญและผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) และผู้ประกอบการร้านค้าปลีก  
   ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.  2556 รวม
ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งมีแนวทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้  
    1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง(Semi-structured 

interview) โดยก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
ผู้ วิ จั ย ได้ ขออนุญาตบันทึ กข้ อมู ลด้ วย เครื่ อ ง
บันทึกเสียงและสะท้อนกลับ (Reflexivity) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งก่อน
เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตรวจสอบความถูกต้องไป
พร้อมๆ กับการทบทวนตนเองก่อนการให้สัมภาษณ์
ครั้งใหม่ การสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 
นาที จ านวน 5-7 ครั้งต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 คน โดย
ใช้ร้านค้าปลีกเป็นสถานที่ด าเนินการสัมภาษณ์  
ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ คือ 10.30 น.-12.00 น. 
หรือ 13.30 น.-15.00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาที่
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกว่างจากการปฏิบัติภารกิจ
ส่วนตัวและมีลูกค้ามาซื้อสินค้าจ านวนไม่มาก  
    2) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกต (Participant 

as observation) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
จัดสรรเวลา (Time-allocation approach) โดย
การสังเกตพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกใน
รอบ 1 วัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. รวม 10 
ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 2-5 วันต่อร้านค้าปลีก 1 แห่ง 
    3) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สั ง เ ก ต แบบ ไม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Non-Participant 

observation) แบบสังเกตโดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสรรเวลา (Time-

allocation approach) โดยสังเกตพฤติกรรมการ
จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ใ ห้ เ ย า ว ช น ข อ ง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกตามช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง (Consecutive direct observation) 

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 19.00 น. รวม 13 ชั่วโมง
ต่อวัน จ านวน 1 วันต่อร้านค้าปลีก 1 แห่ง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 ประกอบด้วย แบบโครงสร้างค าถามส าหรับ
ก า ร สั ม ภ าษณ์ แ บบกึ่ ง มี โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi-

structured interview) แบบโครงสร้างการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกต (Participant as 

observation) และแบบโครงสร้างการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant observation) ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จ านวน 2 คน เพ่ือพิจารณาความครอบคลุมและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาตามโครงสร้างที่ก าหนด 
และน าไปทดลองใช้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกใน
ชุมชนชนบทของอ าเภอวชิรบารมีที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูล
หลักจ านวน 3 คน พบว่าโครงสร้างค าถามส าหรับ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างยังไม่ครอบคลุม
ประเด็นแบบแผนการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
เยาวชน จึงด าเนินการปรับแก้ไขเพ่ิมเติม และเสนอ

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนน าไปใช้จริง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจาก “นักวิจัย” คือเครื่องมือหลักในการ
ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล , 

2552) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีการเตรียม
ความพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง คือ  
(1) เข้ารับการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพในวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (2) เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่จัดโดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
(3) เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สังเกตการณ์ บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพร่ วมกับอาจารย์ที่ ป รึ กษาจ านวน  2 
โครงการ จนกระทั่งสามารถด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพได้ด้วยตนเอง  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบควบคู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใน
แต่ละวัน โดยจ าแนกการวิ เคราะห์ข้อมูลตาม
ประเภทของข้อมูล ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data analysis) 

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด และ2)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data 

analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content analysis) โดยประยุกต์ใช้วิธีการของ 
Cohen, Kahn, and Steeves (2000) 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นสร้างดัชนีโดย
การอ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปค าให้สัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดหลายรอบจนมองเห็น
ภาพรวมพฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกใน
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ระดับบุคคลและอ่านซ้ าเก็บรายละเอียดอีกครั้งเพ่ือ
ท าความเข้าใจถ้อยค า วลี ประโยค และจับประเด็น
ที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดเป็นดัชนีและให้รหัสกับข้อมูล
ย่อยๆ ในเหตุการณ์เหล่านั้น (2) ขั้นจ าแนก
หมวดหมู่  โดยการคัดรวมข้อมูลย่อยๆ ให้ เป็น
หมวดหมู่ โดยใช้ตารางเมทริกซ์ช่วยในการดูความ
หนาแน่นของดัชนีและหมวดหมู่ของข้อมูล (3) ขั้น
เชื่อมโยงข้อมูลโดยบูรณาการหมวดหมู่ของข้อมูลให้
เป็นเรื่องราวที่มีความหมายด้วยวิธีการสร้างแผนที่
ความคิดร่วมกับการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แก่น
สาระ (Thematic analysis)เพ่ือตรวจสอบ
ความหมายและก าหนดชื่อให้หมวดหมู่เรื่องราวที่ได้ 
และ (4) ขั้นหาข้อสรุปและตีความเพ่ือหา
ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปที่เป็นป๎จจัยเชิงเหตุ
ของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนโดยการ
สร้างมโนทัศน์และกลุ่มมโนทัศน์ 
 

การตรวจสอบและยืนยันความเป็นจริงเชื่อถือได้
ของข้อมูล 
 เพ่ือยืนยันว่างานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้จึงมีความเข้มงวดในการ
วิจัย 2 ด้าน คือ  
 1) ด้านข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ด้วยการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulations) 

ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) การตรวจสอบการเก็บ
ข้อมูลที่ใช้หลายวิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้
สังเกต และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (2) การ
ตรวจสอบด้านแนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์ วิธีคิดกระบวนระบบ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และ (3) การตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยการสัมภาษณ์บุคคล
แวดล้อมของผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ลูกค้า 

ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ 
อสม. รวมจ านวน 15 คน 

 2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการเข้มงวด
กับการขจัดอคติภายใต้ทัศนะและข้อสรุปเชิงทฤษฎี 
(Bracketing) ของผู้วิจัย และตรวจสอบความไว้ใจ
ได้ (Credibility) ของข้อมูลด้วยวิธีการให้ผู้ให้ข้อมูล
หลักเป็นผู้ตรวจสอบ (Member checking) โต้แย้ง 
และสามารถยืนยันผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบความ
สอดคล้ องของการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลด้ วยการ
ตรวจสอบความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จ านวน  3 ท่ าน  จนได้ ข้ อสรุ ปที่
สอดคล้องตรงกัน 

 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของสนามวิจัย พบว่า ชุมชน
ชนบทแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ถือก าเนิดขึ้นมานานกว่า 
60 ปี จากการอพยพย้ายถิ่นฐานของหลายชาติพันธุ์
ที่มาจับจองที่ดินท ากินเป็นของตัวเองประกอบด้วย
คนไทย คนไทยทรงด า และคนไทยอีสาน ป๎จจุบันมี
ประชากรประมาณ 1,560 คน และมีร้านค้าปลีกที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ านวน 12 ร้านค้าซึ่งส่วน
ใหญ่ต่อเติมหรือใช้ร่วมกับอาคารที่เป็นบ้านพักอาศัย 
โดยมีท าเลที่ตั้งกระจายไปตามแนวถนนสายหลัก
ของหมู่บ้าน และกระจุกตัวบริเวณโดยรอบวัดใน
สนามวิจัย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 12 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่วัยกลางคนค่อนไปทางสูงวัย 
(43-76 ปี)เป็นเพศหญิง (11 คน) มีสถานภาพสมรส 
(9 คน) อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนหนังสือไม่ได้ (5 
คน) มีภูมิหลังชีวิตที่ยากจน มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินกิจการร้านค้าปลีกในสนามวิจัยมานานกว่า 
10 ปี (8 คน) และมีหนี้สินประมาณ 10,000.00 - 

200,000.00 บาท (10 คน) นอกจากนี้พบว่าร้านค้า
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ปลีกทั้ง 12 ร้านค้า  ได้จดทะเบียนพาณิชย์และ
ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้ งบุหรี่
และบุหรี่มวนเองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องและเป็นป๎จจุบัน 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ แบบแผน 
และภาพจ าลองทางความคิดของพฤติกรรมการ
จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ใ ห้ เ ย า ว ช น ข อ ง
ผู้ ประกอบการร้ านค้ าปลีก ในชุมชนชนบทมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ระดับปรากฏการณ์    
 พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั้ง 12 คน 
มีพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน (ต่ าสุด 1 ครั้ง, สูงสุด 8 
ครั้ ง )  โดยจ าแนกเป็นปรากฏการณ์ย่อยได้  7 
ลักษณะ คือ 

   1) ไม่มีการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อก่อน
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทุก
คนไม่มีการสอบถามอายุและไม่มีการตรวจสอบบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้ซื้อก่อนการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

   2) วางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุด
จ้าหน่าย พบว่า ทุกร้านค้าปลีกมีการวางจ าหน่ายยา
เส้น และกระดาษมวนยาเส้นอย่างเปิดเผยใน
ต าแหน่งที่เยาวชนสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และมี
จ านวน 5 ร้านค้าปลีกที่วางโชว์บุหรี่ ณ จุดจ าหน่าย
เช่น วางบุหรี่เรียงใส่ตู้กระจกใสและ/หรือวางไว้บน
โต๊ะจ าหน่ายสินค้าแต่ไม่พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ยาสูบทางตรง (Direct advertising) ในชุมชนสนาม
วิจัย (ดังภาพประกอบ 2) 

   3) จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน
แบบให้เข้าถึงจุดจ้าหน่ายได้ด้วยตนเอง พบว่า มี
จ านวน 5 ร้านค้าปลีกที่อนุญาตให้เยาวชนสามารถ
เข้าถึงจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบได้จากการสังเกต

พบว่าเยาวชนที่เป็นลูกค้าประจ าสามารถจดจ า
ต าแหน่งและเดินเข้าไปเลือกหยิบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามท่ีต้องการได้ด้วยตนเองอย่างคุ้นเคย 

   4) แบ่งจ้าหน่ายบุหรี่แบบแยกมวน พบว่า
ทุกร้านค้าปลีกมีการจ าหน่ายบุหรี่แบบแยกมวนให้
เยาวชนตามความต้องการซื้อหรือศักยภาพด้าน
การเงิน (จ านวนมวนบุหรี่น้อยที่สุดที่จ าหน่ายได้คือ
1 มวน) จากการสังเกตพบว่า ผู้ประประกอบการ
ร้านค้าปลีกน าบุหรี่ที่แยกจ าหน่ายเป็นมวนบรรจุใน
ซองพลาสติกใสที่ ไม่ ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์ 
รูปภาพหรือข้อความเกี่ยวกับโทษหรือพิษภัยของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบก ากับไว้ (ดังภาพประกอบ 2) 

   5) ไม่มีการแสดงป้ายร้านค้านี้ไม่จ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับเด็กที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี 
พบว่า ทุกร้านค้าปลีกไม่มีการแสดงปูาย “ร้านค้านี้
ไม่จ าหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี” 

ทั้ งนี้แม้ว่ าบางร้านค้าปลีกยังสามารถพบเห็น
ร่องรอยของการติดปูายดังกล่าวติดอยู่เหนือประตู
ทางเข้าร้านค้าแต่ก็ซีดจางจนไม่สามารถสังเกตเห็น
ข้อความหรืออ่านได้โดยง่าย 

   6) ให้บริการที่จุดบุหรี่สูบโดยไม่คิดมูลค่า
พบว่า มีจ านวน 5 ร้านค้าปลีกที่มีไฟแช๊คส าหรับจุด
บุหรี่ไว้ให้บริการเยาวชนกลุ่มนักสูบโดยไม่คิดมูลค่า
อย่างน้อย 1 จุด โดยวางไว้ใกล้ๆกับจุดจ าหน่ายบุหรี่
บางร้านค้าปลีกผูกเชือกมัดไฟแช๊คไว้กับขอบโต๊ะ
เพ่ือปูองกันการสูญหายซึ่งจากการสังเกตพบว่า
เยาวชนบางคนมีพฤติกรรมการจุดบุหรี่สูบทันที
หลังจากได้รับสินค้าโดยจุดไฟจากจุดบริการที่
ร้ านค้ าปลีกได้ เตรี ยมไว้ ให้ อย่ า งคุ้ น เคย (ดั ง
ภาพประกอบ 2) 

   7) จัดสถานที่ไว้ให้บริการลูกค้าส้าหรับนั่ง
สูบบุหรี่ พบว่า มีจ านวน 8 ร้านค้าปลีกที่มีการจัด
สถานที่นั่งไว้ให้บริการลูกค้าเช่นโต๊ะหินอ่อนโต๊ะไม้
เก้าอ้ีพลาสติกเป็นต้น ไว้ส าหรับนั่งสนทนาและ
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รั บ ป ร ะท า น อ า ห า ร จ า ก ก า ร สั ง เ ก ตพบ ว่ า 
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกยินยอมให้เยาวชนที่เป็น
ลูกค้าประจ าสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และ/หรือนั่งสูบบุหรี่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้บริการ
ดังกล่าวด้วย (ดังภาพประกอบ 2)  

 ระดับแบบแผน (Patterns) 
 พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั้ง 12 คนมี
แบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนที่                     
คล้ายคลึงกัน โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 3 แบบ
แผนหลัก (ดังภาพประกอบ 3) คือ  
 1) แบบแผนการจ้าแนกกลุ่มลูกค้าเยาวชน 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดมีแบบแผนการจ าแนก
กลุ่มลูกค้าเยาวชนที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจาก

ร้ า น ค้ า ปลี ก โ ด ย พิ จ า รณาจ า กมุ มมอ ง แ ล ะ
ประสบการณ์ของตนเองแล้วคิดวิ เคราะห์ เ พ่ือ
จ าแนกลูกค้ากลุ่มเยาวชนที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มเยาวชนที่เป็น
ลูกค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบรายใหม่หรือมีสถานภาพเป็น
นักเรียน (2) กลุ่มเยาวชนที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบรายเก่าหรือไม่ได้มีสถานภาพเป็นนักเรียนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
เช่น โดนไล่ออกจากโรงเรียน มั่วสุมดื่มเหล้า เล่น
การพนัน และเสพยาเสพติด ฯ และ (3) กลุ่ม
เยาวชนที่ถูกผู้ปกครองใช้ให้มาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: จากการสังเกตของผู้วิจัยในชุมชนสนามวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2556 

หมายเหตุ หมายเลข 1 แสดงการวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดจ าหน่าย, หมายเลข 2 แสดงการแบ่งจ าหน่ายบุหรี่
แบบแยก มวน, หมายเลข 3 แสดงการจัดสถานที่ไว้ให้บริการลูกค้าส าหรับนั่งสูบบุหรี่ และหมายเลข 4 แสดงการ
ให้บริการที่จุดบุหรี่สูบโดยไม่คิดมูลค่า 

 

ภาพประกอบ 2  ปรากฏการณ์การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 
 2) แบบแผนการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชน พบว่า แบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชนมีลักษณะที่ผันแปรไปตามแบบ
แผนการจ าแนกกลุ่มลูกค้าเยาวชนโดยมี 2 แบบ
แผนย่อยคือ 

   2.1) แบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชนแบบมีเงื่อนไข ส่วนใหญ่เกิดกับกลุ่ม

เยาวชนที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบรายใหม่หรือมี
สถานภาพเป็นนักเรียน โดยเงื่อนไขก่อนการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนมี 2 ลักษณะ คือ 
(1) มีการซักถามข้อมูลทั่วไป เช่น ประวัติครอบครัว 
และเหตุผลการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ (2) มีการ
ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจาก
การบริโภคยาสูบ ซึ่งเงื่อนไขทั้ง 2 ประการนี้จะถูก

1 2 3 4 
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ใช้ซ้ ากับลูกค้าคนเดิมเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น หลังจาก
นั้นลูกค้าเยาวชนดังกล่าวก็จะถูกจัดเป็นลูกค้าราย
เก่าพร้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบจากแบบมีเงื่อนไขไปสู่การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้อย่างง่ายดาย  
   2.2) แบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชนอย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่เกิดกับกลุ่ม
เยาวชนที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบรายเก่าหรือ
ไม่ได้มีสถานภาพเป็นนักเรียน และกลุ่มเยาวชนที่ถูก
ผู้ปกครองใช้ให้มาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นประจ าซึ่ง
มีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ (1) มีการเรียนรู้
และจดจ า “รสนิยม” ของเยาวชนเป็นรายบุคคล
ได้แก่ ประเภท ยี่ห้อ และจ านวนของผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ซื้อเป็นประจ า และ (2) มีการพัฒนา
ความสัมพันธ์และความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่าง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกกับเยาวชนในระดับลึกซึ้ง
มากขึ้น เช่น การอนุญาตให้ไปหยิบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ได้ด้วยตนเอง และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แบบเงินเชื่อเป็นต้น 

 3) แบบแผนการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
เยาวชน ตามค าบอกเล่าของผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกระบุว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่มวนส าเร็จมากกว่ายา
เส้น  ยี่ห้อบุหรี่ที่นิยมซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
วันเดอร์รสเมนทอล  กรองทิพย์ 90 และเอสเอ็มเอ
สรสเมนทอล ตามล าดับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเกือบ
ทั้งหมดซื้อบุหรี่ในลักษณะแบ่งซื้อแบบแยกมวน 
จ านวน 3-5 มวนต่อครั้ง และมีมูลค่าการซื้อในแต่
ละครั้งประมาณ 8.00-10.00 บาท โดยเยาวชนที่ 

 
ภาพประกอบ 3 แบบแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชน 

เป็นลูกค้าประจ าจะซื้อบุหรี่ประมาณ 2-5 ครั้งต่อวัน 
โดยส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (16.00 น. -
19.00 น.) และมักซื้อด้วยเงินสดหรือถ้าเป็นเงินเชื่อ
จะค้างช าระไม่เกิน 2 วัน ทั้งนี้พบว่า เยาวชนที่เป็น
ลูกค้าประจ ามีแบบแผนในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ด้วยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ในขณะที่เยาวชน
ที่เป็นลูกค้ารายใหม่มักมีพิรุธด้วยการพูดเสียงเบา
หรือเดินวนเวียนอยู่ในร้านค้าปลีกหลายรอบและมัก
ใช้กลวิธีการกล่าวอ้างว่าตนถูกบุคคลอ่ืนใช้ให้มาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 

 ร ะ ดั บ ภ า พ จ า ล อ ง ท า ง ค ว า ม คิ ด 
(Conceptual model) 
 พบว่า ภาพจ าลองทางความคิด ได้แก่ การ
รับรู้ การคิด และความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ เยาวชนของ
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ผู้ ป ร ะกอบกา รร้ า นค้ าปลี ก ใ นชุ ม ชนชนบท
ประกอบด้วย 4 ภาพจ าลองทางความคิดคือ 

 1) การมีค่านิยมทางเศรษฐกิจ และมี
แรงจูงใจด้านรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชน 

 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 12 คนมีค่านิยม
จุดหมายปลายทาง(Ends) เป็นแบบค่านิยมทาง
เศรษฐกิจที่ เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ด้าน
ทรัพย์สินเงินทอง เพราะเชื่อว่าจะน าไปสู่ความสุข
สบายและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตโดยค่านิยม
ทางเศรษฐกิจนี้มีอิทธิพลต่อต่อการก าหนดค่านิยม
วิถีปฏิบัติ (Means) ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
3 ลักษณะ คือ  (1)  ท าให้เกิดการพัฒนากลวิธีใน
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนเพ่ือให้
สามารถจ าหน่ายได้และมีผลก าไรเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การ
แบ่งจ าหน่ายบุหรี่เป็นมวนตามศักยภาพด้านการเงิน
ของเยาวชนการอนุญาตให้เยาวชนสามารถเข้าถึงจุด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยตรงเพ่ือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามต้องการและการเพ่ิมความ
สะดวกสบายโดยมีบริการให้ยืมไฟแช๊คส าหรับใช้จุด
บุหรี่ (2)  ท าให้เกิดการอะลุ่มอล่วยไม่เคร่งครัดต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายฯเพ่ือให้ได้รายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เยาวชนได้แก่ การ
จ าหน่ายบุหรี่ให้เยาวชนที่มีอายุต่ ากว่ากฎหมาย
ก าหนด การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนที่
ถูกผู้ปกครองใช้ให้มาซื้อ และ(3) การหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งที่อาจเป็นสาเหตุท าให้สูญเสียลูกค้า
และรายได้ได้แก่ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบ
เงินเชื่อ  
 นอกจากนี้ค่านิยมทางเศรษฐกิจยังเป็นแรง
ผลักส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกมีความ
ต้องการด้านรายได้ ซึ่งการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้เยาวชนสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ดังกล่าวใน 4 ลักษณะ  คือ(1) ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็น

สินค้าที่สร้างรายรับและให้ผลก าไรดี พบว่า ในแต่
ละวันร้านค้าปลีกทุกแห่งมีรายรับจากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนประมาณ 53.83 บาท 
และเมื่อหักต้นทุนแล้วจะเหลือผลก าไรประมาณ 
18.05 บาท (2) เยาวชนมีความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า ในแต่ละวันร้านค้าปลีกทุก
แห่งจะมีเยาวชนมาขอซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจ านวน 1-

8 ครั้งและจะเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงเทศกาลงาน
ประเพณีต่างๆของชุมชน (3) ผลิตภัณฑ์ยาสูบช่วย
ดึงดูดเยาวชนให้มาซื้อสินค้าอ่ืนๆ ในร้านค้าปลีก  
พบว่า เยาวชนที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบส่วนใหญ่จะมี
ความต้องการซื้อสินค้าประเภทอ่ืนๆ ร่วมด้วย  เช่น  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นจึงท าให้ร้านค้าปลีกมี
รายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ ด้วย และ 
(4) ผลิตภัณฑ์ยาสูบช่วยสร้างฐานลูกค้าประจ า 
พบว่า เยาวชนที่เริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งแรกส่วน
ใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  
และเมื่อได้รับการตอบสนองด้วยการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้อย่างง่ายดายก็จะเกิดความ
จงรักภักดีเป็นลูกค้าประจ าของร้านค้าปลีกดังกล่าว
ไปอย่างต่อเนื่อง (ดังภาพประกอบ 4) 

 2) การรับรู้กฎหมายและมาตรการบังคับใช้
กฎหมายที่คลาดเคลื่อน 

 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 12 คนมีการรับรู้ว่า
ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี แต่
อย่างไรก็ตามมีกลุ่มข้อมูลย่อยที่บ่งชี้ว่าการรับรู้
กฎหมายและมาตรการบังคับใช้กฎหมายฯในสนาม
วิจัยที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชนใน  3 ประเด็น (ดังภาพประกอบ 
5) คือ 
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ภาพประกอบ 4  ภาพจ าลองทางความคิดเก่ียวกับค่านิยมทางเศรษฐกิจ และแรงจูงใจด้านรายได้ที่เชื่อมโยง
กับพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน 

 

 
ภาพประกอบ 5 ภาพจ าลองทางความคิดเก่ียวกับการรับรู้กฎหมาย และมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่

คลาดเคลื่อนที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน 

 
 

   2 . 1 )  มี ก า ร รั บ รู้ เ นื้ อ ห ากฎหมาย ที่
คลาดเคลื่อน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีการรับรู้
เนื้อหากฎหมายที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนิยามของค าว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาเส้น 
และไม่รับรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษส าหรับผู้กระท า
ผิดกฎหมายการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชนตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2535 

   2.2)  ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทุก
คนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้
กฎหมายในพ้ืนที่ทั้งที่เป็นการรับรู้จากประสบการณ์
ตรงของตนเอง และการรับรู้ผ่านประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกคนอ่ืนๆในชุมชน จึงท าให้
ไม่รับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงในการถูกสุ่มตรวจ จับ ปรับ 
หรือถูกด าเนินคด ี
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 2.3) มีทัศนคติด้านลบต่อมาตรการบังคับใช้
กฎหมายในพ้ืนที่ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการห้าม
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เยาวชนเป็นเรื่อง
เล็กน้อยเกินกว่าจะมีหน่วยงานใดมาให้ความส าคัญ 
ด าเนินการเฝูาระวัง สุ่มตรวจสอบ และด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิดได้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งผู้ให้
ข้อมูลหลักบางส่วนมีความเชื่อมั่นว่าอ านาจเงินและ
อ านาจอิทธิพลสามารถใช้ซื้อความถูกต้องกลับคืนมา
จากกระบวนการทางกฎหมายได ้

 3) การนิยามค้าว่าเยาวชนที่บิดเบือนไปจาก
ข้อบัญญัติทางกฎหมาย 

 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีการให้ค านิยาม
ค าว่า “เยาวชน” ที่บิดเบือนไปจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าหมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่ครบ 18 ปี
บริบูรณ์ โดยให้นิยามค าว่าเยาวชนขึ้นใหม่จาก
มุมมองและประสบการณ์ของตนซึ่งมีขอบเขต

ความหมายที่เจาะจงเฉพาะเยาวชนที่มีสถานภาพ
เป็นนักเรียนเท่านั้นที่สมควรได้รับการปกปูองดูแล
ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีผลท าให้ผู้ให้
ข้อมูลหลักมีรูปแบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชนที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนเป็นแบบมี
เงื่อนไข ด้วยการซักถามข้อมูล และตักเตือนหรือให้
ความรู้กอ่นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 ในขณะที่หากเป็นบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี
แต่มีลักษณะไม่เข้าข่ายตามนิยามที่ก าหนดไว้ คือไม่
มีสถานภาพเป็นนักเรียน มีงานท าหรือมีรายได้เป็น
ของตัวเองมีครอบครัวหรืออยู่กินกับคนรักฉันท์สามี
ภรรยา และ/หรือ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตาม
บรรทัดฐานของคนในสนามวิจัย เช่น โดดเรียน เสพ
ยาเสพติด และเล่นการพนัน ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
รูปแบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนที่มี
ลักษณะดังกล่าวอย่างง่ายดาย โดยไม่มีการสอบถาม
อายุและไม่มีว่ากล่าวการตักเตือนก่อนการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดังภาพประกอบ 6) 
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 4) การคล้อยตามพฤติกรรมการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของกลุ่มอ้างอิง 
 พบว่า  กลุ่มอ้างอิงหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิด ค่านิยม และความเชื่อของผู้ให้ข้อมูลหลัก
จนเกิดการคล้อยตามพฤติกรรมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน (ดังภาพประกอบ 7) 

ประกอบด้วย 

   4.1) กลุ่มอ้างอิงที่เป็นผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกในชุมชนสนามวิจัยพบว่า สาเหตุที่ท าให้
ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดการคล้อยตามพฤติกรรมการ
จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ใ ห้ เ ย า ว ช น ข อ ง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายอ่ืนๆ ในชุมชนมี 3 
ประการ คือ (1) ใช้พฤติกรรมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกคน
อ่ืนๆในชุมชนเป็นบรรทัดฐานทางสังคมเป็นข้ออ้าง
เ พ่ื อลดค ว า ม ข ัด แ ย ้ง ห ร ือ ค ว า ม รู ้ส ึก ผ ิด ใ น
กระบวนการคิดของตนในลักษณะ “ใครๆก็ท า” 

(2) ใช้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนเป็นแรงจูงใจในการ
แสวงหาผลประโยชน์ด้านรายได้ในลักษณะ “ถ้าไม่
ท าก็เสียผลประโยชน์”และ (3)  ใช้พฤติกรรมทาง
สังคมเป็นเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในอนาคตของตนเองใน
ลักษณะ“ถ้าไม่ท าก็ต้องไม่ท าเหมือนกัน” 

   4.2) กลุ่มอ้างอิงที่เป็นสมาชิกในชุมชน
สนามวิจัยที่อยู่ในฐานะ “ลูกค้า” พบว่า สาเหตุที่ท า
ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดการคล้อยตามพฤติกรรมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของลูกค้า    มี 
2 ประการ คือ (1) ลูกค้าส่วนใหญ่มักเมินเฉยหรือ
การไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อพฤติกรรมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนและ (2) ลูกค้า
บางส่วนเกิดการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของ
พฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน 
ด้วยการจ้าง วาน หรือใช้ให้เยาวชนมาซื้อผลิตภัณฑ์
ยาสูบจากร้านค้าปลีกซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนระบุ
สอดคล้องกันว่าพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่
คุ้นเคยของสมาชิกในชุมชน 

 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปรากฏการณ์ แบบแผน และ
ภาพจ าลองทางความคิดของพฤติกรรมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกใน
ชุมชนชนบทในครั้งนี้ได้ช่วยยืนยันถึงสถานการณ์                            
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การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนชนบทว่ายังคง
เป็นป๎ญหาอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงไม่
แตกต่างไปจากสถานการณ์ในระดับประเทศที่พบว่า
ร้ านค้ าปลีก ในชุมชนเป็นแหล่ ง ในการซื้ อหา
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ส าคัญที่สุดของเยาวชนไทย 
(ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งพานิช และลักขณา 
เติมศิริกุลชัย , 2551) นอกจากนี้พบว่ามี
ปรากฏการณ์ และแบบแผนพฤติกรรมการจ าหน่าย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ที่ เ ป็ น ป๎ ญ ห า อ่ื น ๆ  ข อ ง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบทที่สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เยาวชน ได้แก่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยไม่ตรวจสอบอายุของผู้ซื้อ การแบ่งจ าหน่ายบุหรี่
แบบแยกมวน และการวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ 
จุดจ าหน่าย 

 ข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ที่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ ผ่ านมาเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน จ านวน 3 
ประการ ได้แก่ 1) ไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ในร้านค้าปลีก ซึ่งขัดแย้งกับรายงานการส ารวจของ
เนาวรัตน์ เจริญค้า (2549) และ Roeseler, 

Feighery and Cruz (2010) และจักรพันธ์      
เพ็ชรภูมิ  และปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์ (2556) 

พบว่าร้านค้าปลีกในชุมชนส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญของบริษัทยาสูบในการ
ด า เนิ นกิ จกรรมทางการตลาด เ พ่ือ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ณ จุด
จ าหน่าย ในหลากหลายกลวิธี  เช่น การมีปูาย
โฆษณาทางอ้อมหรือการมอบตู้โชว์สินค้าที่ใช้ สี 
และโลโก้ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เด่นชัดโดยตั้ง
แสดงไว้ในต าแหน่งที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มลูกค้านักสูบที่ยังจ ากัดอยู่

กับประเภทและยี่ห้อเดิมๆ จึงยังไม่ใช่พ้ืนที่เปูาหมาย
ในการส่ ง เสริมการจ าหน่ายของบริษัทยาสูบ
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าใหม่ๆ 2) มีการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ลูกค้าแบบเข้าถึงด้วยตนเอง โดย
พบว่าคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนชนบทคือมีการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกกับลูกค้าเยาวชนกลุ่มนักสูบจนเกิดเป็นความ
ไว้วางใจและอนุญาตให้เยาวชนที่เป็นลูกค้าประจ า
สามารถเข้าถึงจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบได้
โดยตรงและ  3) มีการอ้านวยความสะดวกในการ
ซื้อและเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ลูกค้า ใน 4 ลักษณะ 
ได้แก่  การจดจ ารสนิยมและพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของลูกค้า การบริการไฟแช๊คไว้ให้
ลูกค้าจุดบุหรี่สูบโดยไม่คิดมูลค่า การจัดสถานที่ไว้
ให้ลูกค้าสูบบุหรี่ภายในบริเวณร้านค้าปลีก และการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเงินเชื่อ  
 ผลการศึ กษาเกี่ ย วกับภาพจ าลองทาง
ความคิดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน
ชนบทที่ เชื่ อมโยงกับพฤติกรรมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนประกอบด้วย 

 1) การมีค่านิยมทางเศรษฐกิจ  มีความ
ต้องการและแรงจูงใจด้านรายได้  ทั้งนี้ เพราะว่า
ค่านิยม(Value) มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
เปูาหมายและแนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคคล
และเป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
(ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 
2526) ซึ่งพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 12 คนมีค่านิยม
จุดหมายปลายทาง(Ends) เป็นแบบค่านิยมทาง
เศรษฐกิจ (The economic man) ที่มุ่งเน้น
แสวงหาทรัพย์สินเงินทองและความสุขสบายในชีวิต
และส่งผลโดยตรงต่อค่านิยมวิถีปฏิบัติ (Means) ใน
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบท าให้มีลักษณะยืดหยุ่น
ด้วยการมุง่ตอบสนองต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์                            



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No. 1 January 2015       ISSN 1686-1442 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21  ฉบบัที่ 1   มกราคม 2558   ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   |  55 

ยาสูบของเยาวชนถึงแม้ว่าจะรับรู้ดีว่าพฤติกรรม
ดังกล่าวมีลักษณะเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทาง
กฎหมายที่ก าหนดซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวไม่แตกต่าง
ไปจากผลการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมโดยรวมของคน
ไทยที่พบว่ามักให้ความส าคัญกับผลประโยชน์
ส่วนตัว(Self-centered) มากกว่าความถูกต้องหรือ
ผลประ โยชน์ ท า ง สั ง คม  ( Society-centered) 

(สุพัตรา สุภาพ, 2536; สมบูรณ์  ตันยะ, 2542) 

และสอดคล้องกับ นราไพร ป๎กษินและคณะ (2550) 

ที่พบว่าความต้องการด้านรายได้ของผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นแรงผลัก
ส าคัญในการตัดสินใจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชน  
 2) การรับรู้กฎหมายและมาตรการบังคับใช้
กฎหมายที่คลาดเคลื่อน แม้ว่าในเบื้องต้นข้อค้นพบ
ที่ได้จะมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตที่
พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกส่วนใหญ่มีการรับรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี (ลัคนา เงินอยู่และคณะ, 

2549) แต่การศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้ท าให้ทราบ
ถึงรายละเอียดเชิงลึกว่าผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
ในชุมชนชนบท ส่วนใหญ่มีการรับรู้กฎหมายที่
คลาดเคลื่อนใน 2 ประเด็นเกี่ยวกับ การรับรู้นิยาม
ของค าว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ครอบคลุมยาเส้นและ
การไม่รับรู้บทก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าผิด
กฎหมายการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้
เยาวชน  นอกจากนี้พบว่าผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกในชุมชนชนบทเกือบทั้งหมดไม่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย  และมีทัศนคติ
ด้านลบต่อมาตรการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่  ซึ่ง
ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดทางด้าน
ป๎จจัยเกี่ยวกับตัวผู้รับรู้ (Factor in the perceiver) 

(Robbins, 2003) ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงถึง

กระบวนการคิดและเป็นแรงผลักที่ท าให้ เกิด
พฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชน 

 3) การให้นิยามค้าว่าเยาวชนที่บิดเบือนไป
จากข้อบัญญัติทางกฎหมาย ผลการศึกษาครั้งนี้                      
สามารถอธิบายได้ว่า ล าพังมิติการรับรู้กฎหมายฯ
เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะใช้ท าความเข้าใจหรือ
อธิบายพฤติกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สูบให้
เยาวชนได้ทั้งหมด  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกในชุมชนชนบทส่วนใหญ่ได้สร้างนิยาม
ค า ว่ า  “เ ย า ว ชน ” ขึ้ น ใ หม่ โ ด ยมี ข อบ เ ขตที่
เฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีที่มี
สถานภาพเป็นนักเรียนเท่านั้นที่สมควรได้รับการ
ปกปูองและดูแลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายใน
ขณะที่หากเป็นบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีแต่มี
ลักษณะหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า
เป็นเยาวชนตามบรรทัดฐานของคนในชุมชนสนาม
วิจัยบุคคลดังกล่าวก็ไม่สมควรได้รับการปกปูองและ
ดูแลตามที่ เจตนารมณ์ของกฎหมายก าหนด ซึ่ง
นิยามค าว่าเยาวชนดังกล่าวถูกสร้างขึ้นจากมุมมอง
ตามประสบการณ์ชีวิตตามแนวคิดวิธีคิดกระบวน
ระบบ (Systematic thinking) (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 
2552) ที่เกิดจากการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
ระบบชีวิตของสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนที่ตนเองเป็น
สมาชิกอยู่ดังนั้นการนิยามค าว่า “เยาวชน” ภายใต้
แนวคิดดังกล่าวจึงมีลักษณะบูรณาการ  ยืดหยุ่น 
และเคลื่อนไหวไปตามการรับรู้สถานภาพและ
พัฒนาการที่เป็นอยู่จริงของเยาวชนในชุมชนนั้นๆ 
ในระดับป๎จเจกบุคคลซึ่งแตกต่างไปจากนิยามตาม
ข้อบัญญัติทางกฎหมายที่ไม่เชื่อมโยงเข้ากับระบบ
ชีวิตจริงในชุมชนและไม่มีพลวัต 

 4) การคล้อยตามพฤติกรรมการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มอ้างอิง พบว่า บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม และแนวปฏิบัติที่
ท าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดการคล้อยตามประกอบด้วย 
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2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน 
และกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่อยู่ในฐานะของลูกค้าโดย
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและการกระท าของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักใน 3 ลักษณะ (O’ Leary, 1984) 

คือ1) ท าให้เกิดการคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่ม
อ้างอิง (Conformity) เนื่องจากการจ าหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ ให้ เย าวชน เป็นพฤติ กรรมที่
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทุกคนในชุมชนถือปฏิบัติ
เป็นระยะเวลานานและที่ผ่านมาไม่มีสมาชิกใน
ชุมชนทักท้วงหรือเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในขณะที่สมาชิกบางส่วนเกิดการยอมรับ
และเป็นส่วนหนึ่งของป๎ญหาจนท าให้พฤติกรรมที่มี
ลักษณะเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางกฎหมายนี้
กลายเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ตามบรรทัดฐานทาง
สังคมของคนในชุมชนสนามวิจัย2) ท าให้เกิดการ
แข่งขันเพ่ือช่วงชิงทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีกด้วยกันเอง(Competition) ทั้งนี้เพราะ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนท าให้เกิด
รายได้และผลก าไร ดังนั้นส่วนใหญ่จึงพยายาม
ตอบสนองต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
เยาวชน เพ่ือเป็นการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
ประจ าไม่ให้เปลี่ยนใจไปซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจาก
ร้านค้าปลีกรายอื่นๆในชุมชน  และ3) การท าให้เกิด
ความร่วมมือกัน (Co-operation) โดยใช้เป็น
เงื่อนไขที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในอนาคตซึ่งผู้ให้ข้อมูล
หลักส่วนใหญ่ระบุสอดคล้องกันว่าการปรับเปลี่ยน
พ ฤ ติ ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ ต่ อ เ มื่ อ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนทุกคนยอมรับ
และยึดถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 

 

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. เนื่องจาก พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีกในชุมชนชนบทส่วนใหญ่มีการรับรู้ที่ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ใน 3 ลักษณะ 
คือ 1) ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิยามของค าว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่คิดว่าจ ากัดอยู่เพียงบุหรี่โรงงาน
แต่ไม่ครอบคลุมถึงยาเส้น 2)การไม่รับรู้ถึงมาตรการ
หรือบทก าหนดโทษที่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจะ
ได้รับหากฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายที่ก าหนด และ 3) การนิยามค าว่าเยาวชน
ตามข้อบัญญัติทางกฎหมายก าหนดคือบุคคลที่มี
อายุต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ดังนั้นจึงควรมีการเพ่ิม
มาตรการด้านการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ ที่ เ กี่ ย ว กับประ เด็ นดั ง กล่ า ว โ ดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ข้อจ ากัดด้านการอ่านและเขียนหนังสือ อายุที่สูงวัย 
และป๎ญหาทางสายตาของผู้ประกอบการร้านค้า
ปลีก ในชุมชนชนบท ควบคู่ ไปกับการพัฒนา
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายฯในชุมชนชนบท
อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 

 2. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติทาง
กฎหมาย ในเรื่องการห้ามแบ่งจ าหน่ายบุหรี่แบบ
แยก มวนจ าหน่ายให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในกา รควบคุ ม  ปู อ ง กั น  และด า เ นิ น คดี กั บ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่แบ่งจ าหน่ายบุหรี่แบบ
แยกมวนได้โดยตรงซึ่งป๎จจุบันยังท าได้เพียงโดยอ้อม
ตามมาตราที่ 13 เกี่ยวกับการห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากตามที่ก าหนดไว้
หรือเป็นห้ามการจ าหน่ายบุหรี่ที่ไม่มีภาพค าเตือน
เ ท่ า นั้ น  ร ว ม ทั้ ง จุ ด อ่ อ น ด้ า น เ นื้ อ ห า ข อ ง
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พระราชบัญญั ติ ย าสู บ  พ .ศ .  2509 เกี่ ย ว กั บ
ข้อก าหนดห้ามแบ่งจ าหน่ายยาเส้นไว้ในมาตราที่ 22                           
ที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับค านิยามของค าว่า “ยาเส้น” ที่
ไม่ครอบคลุมถึงบุหรี่โรงงาน 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  

 การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท                                             
แห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรจ านวน 12 คน ดังนั้นจึง
เสนอแนะให้การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยาย
ขอบเขตด้านจ านวนคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
แล ะบริ บทขอ งชุ ม ชนสนาม วิ จั ย ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลายและควรมีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ โดยเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงส ารวจ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) เพ่ือศึกษา
สถานการณ์ และน าไปสู่การทดสอบทางสถิติเพ่ือ
วิ เคราะห์ป๎จจั ยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ ใ ห้ เ ย า ว ช น ข อ ง
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชน ซึ่งข้อค้นพบที่
ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนควบคุม ปูองกัน 
เฝูาระวัง และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการ
ห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ เยาวชนของ
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิผล
ต่อไป 
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