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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษา
ทีเ่ คยละเมิดกฎหมาย โดยประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ตัวอย่างเป็นผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่ประเภทร้านขายของช�ำ จ�ำนวน 127 คน ซึ่งมีที่ตั้งร้านค้าอยู่ในรัศมี 1,000 เมตร รอบสถาน
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 5 และเคยละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างน้อย 1 ประเด็น
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษาที่เคยละเมิดกฎหมาย ส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.2 โดยมี 7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจปฏิบัติตาม
กฎหมายฯ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่ง 3 ใน 7 ปัจจัยแรก เป็นปัจจัยลบ ได้แก่ จ�ำนวนชั่วโมงที่
เปิดท�ำการต่อวัน จ�ำนวนประเด็นการเคยละเมิดกฎหมาย และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่เป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนอีก 4 ใน 7 ปัจจัยที่เหลือ เป็นปัจจัยบวก ได้แก่ การรับรู้กฎหมายฯ เจตคติต่อการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมฯ และการได้รับค�ำแนะน�ำหรือสิ่งสนับสนุนการจ�ำหน่ายบุหรี่จาก
ตัวแทนบริษัทบุหรี่ ซึ่งในจ�ำนวนนี้มี 3 ปัจจัยที่ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายได้
ร้อยละ 73.6 (Nagelkerke R2 = 0.736) ได้แก่ การรับรูก้ ฎหมายฯ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมฯ
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และเจตคติต่อการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ดังนั้น จึงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการยินยอม
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และให้แรงจูงใจด้วยวิธตี า่ งๆ เมือ่ ร้านค้าเหล่านีย้ นิ ยอมปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

Abstract

The cross - sectional survey research aimed to describe the intention and factors affecting intention
to comply with Tobacco Products Control Act B.E. 2560 (2017) of tobacco retailers at grocery stores
located around schools who were ever not complied with the law. The theory of Planned Behavior (TPB)
was applies as a research framework. The samples 127 tobacco retailers at grocery stores located around
government high schools within a radius of 1,000 meter in the 5th Regional Health and ever not complied
with the law at least 1 article within a year. Data were collected by interview questionnaires. Descriptive
statistics and inferential statistics were used to analyze data. The results revealed that 51.2% of the respondents
had moderate intention to comply with the law. Seven factors were significantly related to intention to comply
with the law with statistical significance (p<0.05). Three of 7 factors are negative factors composing of
number of opening hours of tobacco stores each day, number of non - compliance with the law, and subjective
norm which is of government organization. The rest 4 factors are positive factors composing of the perception
of the law, the attitudes to comply with the law, perceived behavioral control towards compliance with the
law, and received advices or supporting items from dealers of the cigarette companies. Based on the results,
3 factors could statistically predict intention to comply with the law up to 73.6% (Nagelkerke R2 = 0.736)
composing of perception of the law, perceived behavioral control and attitude towards compliance with
the law. The recommendations are to strengthen the engagement activities for tobacco retailers to comply with
the law, particularly those at grocery stores who had experienced on non - compliance with the law, and to
provide incentives by various approaches to those who comply with the law.
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ผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่, 												
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน																	

บทน�ำ

ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากกว่า 8
ล้านคนต่อปี(1) ซึ่งการสูบบุหรี่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (2) เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ ก ารสู บ บุ ห รี่
ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าปี พ.ศ. 2560
อัตราการสูบบุหรี่ ร้อยละ 19.1 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 20.7 เช่นเดียวกับ
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อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ 15-18 ปี ในช่วงเวลา
เดียวกันที่พบลดลงจากร้อยละ 8.3 เป็นร้อยละ 7.8
แต่เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มอายุของผู้สูบบุหรี่กลับพบว่า
ผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ 15-18 ปี มีอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้น
สูบบุหรี่ครั้งแรกคงที่ 14.7-14.8 ปี โดยมีอายุต�่ำสุด
ที่ 6-7 ปี ตามล�ำดับ(3-5) พร้อมกันนี้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายเขตสุขภาพ (13 เขตสุขภาพ) พบว่าปี พ.ศ. 2560
แม้เขตสุขภาพที่ 5 เป็น 1 ใน 7 เขตสุขภาพที่มีอัตรา

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2563

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การสูบบุหรีข่ องประชากรอายุ 15-18 ปี ต�ำ่ กว่าภาพรวม
ของประเทศ (ร้อยละ 7.8) แต่เมือ่ พิจารณาเป็นรายจังหวัด
พบว่า 2 ใน 8 จังหวัดของเขตสุขภาพนี้ ได้แก่ สมุทรสาคร
และประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากร
กลุ่มนี้สูงกว่าภาพรวมของประเทศ คือร้อยละ 11.6 และ
ร้อยละ 10.5 ตามล�ำดับ และยังพบว่า 4 ใน 8 จังหวัด
ของเขตสุขภาพที่ 5 นี้ ได้แก่ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี มีอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชากรกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554
ที่ ก ารส� ำ รวจสามารถเสนอผลเป็ น รายจั ง หวั ด ได้ (4,6)
นอกจากนี้ ผลส�ำรวจในปี พ.ศ. 2557 และ 2560
ยังพบว่า ผูส้ บู บุหรีท่ มี่ อี ายุ 15-18 ปี มากกว่าร้อยละ 50.0
ซื้อบุหรี่มาสูบเป็นแบบแบ่งมวน และพบเห็นการโฆษณา
ส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ในสัดส่วนทีส่ งู กว่ากลุม่ อายุอนื่
อย่างชัดเจน ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 15.3 ตามล�ำดับ(3-4)
ข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าเยาวชนอายุ 15-18 ปี
ยังสามารถเข้าถึงบุหรีไ่ ด้งา่ ย และการเคยละเมิดกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่(7)
ภายใต้พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการเข้าถึง
บุหรี่ของเยาวชนไทย ณ จุดขาย หรือร้านค้าที่จ�ำหน่าย
บุหรี่ รวม 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ห้ามขายหรือให้ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2) ห้ามแบ่งขายบุหรีซ่ กิ าแรต 3) ห้ามขายบุหรีใ่ นลักษณะ
จูงใจให้บริโภค เช่น ลด แลก แจก แถม และแสดงราคา
บุหรี่ เป็นต้น 4) ห้ามโฆษณาหรือท�ำการสือ่ สารการตลาด
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ 5) ห้ามแสดงหรือยินยอมให้แสดง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก(8) อย่างไรก็ตาม
จากการนิเทศการด�ำเนินงานประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของ
ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบว่าร้านค้า
บริเวณรอบสถานศึกษายังจ�ำหน่ายบุหรี่ให้เยาวชน (9)
นอกจากนี้ งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ยังพบว่าความหนาแน่นและ
การเข้าถึงบุหรีจ่ ากร้านค้าทีจ่ ำ� หน่ายบุหรีร่ อบสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่(10) โอกาสที่จะ
สูบบุหรี่ของนักเรียนที่ยังไม่สูบบุหรี่(11) และพฤติกรรม

การสู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย น(12) แต่ ป ระเทศไทยยั ง ไม่ มี
กฎหมายควบคุม สถานทีต่ งั้ และระยะห่างของการจ�ำหน่าย
บุหรีร่ อบสถานศึกษา ขณะทีก่ ารใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น การวิจัยนี้
จึ ง ประยุ ก ต์ ท ฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of
Planed Behavior: TPB)(13) เพือ่ ศึกษาความตัง้ ใจปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษา
ทีเ่ คยละเมิดกฎหมาย อันจะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดมาตรการ
ที่มีประสิทธิผลต่อความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษา
ต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

งานวิจัยเชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross
- sectional Survey Research) นี้ ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MUPH
2019-059
ประชากร คือผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่าย
บุหรี่ประเภทร้านขายของช�ำ ทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาต
จ�ำหน่ายบุหรี่ ที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองของจังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยคัดเลือกจังหวัดแบบเฉพาะเจาะจง
จ�ำนวน 4 จังหวัดแรก จากทัง้ หมด 8 จังหวัด ด้วยเกณฑ์ของ
อัตราการสูบบุหรีส่ งู สุดของเยาวชนทีม่ อี ายุ 15-18 ปี ใน
ปี พ.ศ. 2560(4) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ประจวบคีรขี นั ธ์
สุ พ รรณบุ รี และเพชรบุ รี โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ก ร้ า นค้ า
ที่จ�ำหน่ายบุหรี่ (Census) ซึ่งอยู่ในรัศมี 1,000 เมตร
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสังกัดเทศบาลเมือง
ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดนี้ มีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ใช้เป็นจุดตั้งต้น
เพื่อก�ำหนดรัศมีของระยะห่างจากร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่
รวม 22 แห่ง
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จากการจัดท�ำบัญชีรายชือ่ (Listing) พบร้านค้าทีจ่ ำ� หน่าย
บุหรี่ รวมทั้งสิ้น 244 ร้าน เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 1
คนต่อ 1 ร้าน ด้วยเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria)
ประกอบด้วย 1) ร้านค้าที่ผู้ประกอบการให้ข้อมูลตาม
แบบคัดกรองว่า ในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา เคยละเมิดกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างน้อย 1 ใน 6 ประเด็น ได้แก่
ขายบุหรีใ่ ห้แก่บคุ คลทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 20 ปีบริบรู ณ์ แบ่งขาย
บุหรี่ซิกาแรต แสดงหรือตั้งโชว์ให้เห็นทั้งซองและยี่ห้อ
บุ ห รี่ ไ ด้ จ ากหน้ า ร้ า น วางโชว์ ซ องบุ ห รี่ ใ นตู ้ บุ ห รี่ ที่ ใ ส
แสดงราคาบุหรี่ในลักษณะจูงใจให้บริโภค และจัดเรียง
บุ ห รี่ โ ดยไม่ เ ห็ น ภาพค� ำ เตื อ น 2) ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เป็ น
เจ้าของร้าน หรือผู้ท�ำหน้าที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างที่ขาย
ของอยูป่ ระจ�ำร้านไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน และ 3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ส�ำหรับเกณฑ์คัดออก
(Exclusion criteria) ประกอบด้วย 1) เป็นร้านค้า
ที่จ�ำหน่ายยาเส้นเพียงอย่างเดียว และ 2) ผู้ให้ข้อมูล
เป็นชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย งานวิ จั ย นี้ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
โครงสร้างของทฤษฎี TPB แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน 21 ข้อ ประกอบ
ด้วยคุณลักษณะส่วนบุคคล จ�ำนวน 11 ข้อ ที่ทุกข้อ
มีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบตามความเป็นจริง
ยกเว้นข้อค�ำถามการรับรูก้ ฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ซึง่ มี 8 ข้อย่อย ทีม่ ลี กั ษณะค�ำตอบให้เลือกตอบ 1 ค�ำตอบ
จาก 3 ตัวเลือก ได้แก่ ทราบ ไม่ทราบ และไม่แน่ใจ
โดยมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ส�ำหรับผู้ที่ตอบว่าทราบ
และเท่ากับ 0 คะแนน ส�ำหรับผู้ที่ตอบว่าไม่ทราบและ
ไม่แน่ใจ ซึง่ คะแนนรวมมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0-8 คะแนน และ
แบ่งคะแนนรวมเป็น 3 ระดับตามการประเมินแบบ
อิงเกณฑ์ของบลูม(14) ได้แก่ น้อย ปานกลาง และมาก
ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะของร้ า นค้ า ที่ จ� ำ หน่ า ยบุ ห รี่
มีจ�ำนวน 4 ข้อ ที่ทุกข้อมีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือก
ตอบตามความเป็นจริง และจ�ำนวนประเด็นการเคยละเมิด
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ�ำนวน 6 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ใ ช้ คั ด กรองร้ า นค้ า ที่ จ� ำ หน่ า ยบุ ห รี่
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ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ทุกข้อมีลกั ษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือก
ตอบตามความเป็นจริง 1 ตัวเลือกจาก 3 ตัวเลือก ได้แก่
เคย ไม่เคย ไม่แน่ใจ/จ�ำไม่ได้ โดยมีค่าเท่ากับ 1 ส�ำหรับ
ผู้ที่ตอบว่าเคย และเท่ากับ 0 ส�ำหรับผู้ท่ีตอบว่าไม่เคย
และไม่แน่ใจ/จ�ำไม่ได้ และมีคา่ รวมอยูร่ ะหว่าง 0-6 และ
คัดเลือกเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ร้านค้านี้เคยละเมิดกฎหมายอย่างน้อย 1 ข้อ
ส่วนที่ 2 เจตคติต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ�ำนวน 16 ข้อ ซึ่งทุกข้อ
มีลกั ษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรวัด 7 ระดับของออสกูด๊
โดยใช้ค�ำคุณศัพท์ขั้วคู่ (Bipolar adjective) จากขั้วลบ
(1 คะแนน)- ขั้วบวก (7 คะแนน) เช่น ไม่ดี-ดี และ
ไม่เหมาะสม-เหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้เลือกตอบ 1 ตัว
เลือก มีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 16-112 คะแนน และ
แบ่งคะแนนรวมเป็น 3 ระดับตามการประเมินแบบ
อิงเกณฑ์ของบลูม(14) ได้แก่ เจตคติทางลบ เป็นกลาง และ
ทางบวก
ส่ ว นที่ 3 การคล้ อ ยตามกลุ ่ ม อ้ า งอิ ง ต่ อ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
จ�ำนวน 13 ข้อ โดยกลุ่มอ้างอิงในการวิจัยนี้ เป็นหน่วย
งานราชการที่ ผู ้ ป ระกอบการให้ ค วามส� ำ คั ญ ว่ า ท� ำ ให้
ตนเองปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายฯ ประกอบด้วย
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ เจ้ า หน้ า ที่
สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่เทศบาล ทุกข้อมีลักษณะ
ค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)
7 ระดับ จากไม่เห็นด้วยมากที่สุด (1 คะแนน) ถึงเห็น
ด้วยมากที่สุด (7 คะแนน) เพื่อให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก
คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 12-84 คะแนน และแบ่ง
คะแนนรวมเป็น 3 ระดับตามการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ของบลูม(14) ได้แก่ น้อย ปานกลาง และมาก
ส่ ว นที่ 4 การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ�ำนวน 8 ข้อ ที่มีลักษณะค�ำตอบเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 7 ระดับ จาก
ไม่มนั่ ใจ มากที่สุด (1 คะแนน) ถึงมั่นใจมากที่สุด (7
คะแนน) เพื่อให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก คะแนนรวม
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มีค่าอยู่ระหว่าง 8-56 คะแนน และแบ่งคะแนนรวมเป็น
3 ระดับตามการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของบลูม(14) ได้แก่
น้อย ปานกลาง และมาก
ส่วนที่ 5 ความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ�ำนวน 12 ข้อ ที่มีลักษณะ
ค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)
7 ระดับ จากไม่เห็นด้วยมากที่สุด (1 คะแนน) ถึงเห็น
ด้วยมากทีส่ ดุ (7 คะแนน) เพือ่ ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือก
คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 12-84 คะแนน และแบ่ง
คะแนนรวมเป็น 3 ระดับตามการประเมินแบบอิงเกณฑ์
ของบลูม(14) ได้แก่ น้อย ปานกลาง และมาก
แบบสัมภาษณ์นี้ ผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้ อ หาจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และวิ เ คราะห์ ค ่ า ดั ช นี
ความตรงของเนือ้ หาของแบบสัมภาษณ์สว่ นที่ 2-5 แบบ
รายข้อ (I-CVI) และทั้งฉบับ (S-CVI) โดยแบบ
สัมภาษณ์ส่วนที่ 2 มีค่า I-CVI อยู่ระหว่าง 0.33-1.00
และ S-CVI เท่ า กับ 0.85 ส่วนที่ 3 มีค่า I-CVI
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่า S-CVI เท่ากับ 0.90
ส่วนที่ 4 มีทั้งค่า I-CVI และ S-CVI เท่ากับ 1.00 และ
ส่วนที่ 5 มีทั้งค่า I-CVI และ S-CVI เท่ากับ 1.00 เช่น
กัน จากนั้นน�ำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try out)
กับผู้ประกอบการร้านค้าฯ ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 30 คน และวิเคราะห์ความเที่ยง
(Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ
0.92, 0.91, 0.93 และ 0.95 ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้ เก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ Chi-square test, Independent Samples t-test,
Pearson correlation และ Multinomial logistic regression

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ผลการศึกษา

จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากร้ า นค้ า ที่
จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษา จ�ำนวน 244 ร้าน ที่ได้
จากการจัดท�ำบัญชีรายชือ่ (Listing) พบร้านค้าทีย่ นิ ยอม
ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 198 ร้าน คิดเป็นร้อยละ
81.1 ซึ่งในจ�ำนวนนี้ เป็นร้านค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไม่เคยละเมิดกฎหมายฯ จ�ำนวน 71 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 35.9 และเป็นร้านค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดและให้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน จ�ำนวน 127 ร้าน
คิดเป็นร้อยละ 64.1 ซึ่งน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
วิจัย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานและผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดดังนี้
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะพืน้ ฐาน จ�ำแนกออกเป็น
3 ส่วนย่อย ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะ
ของร้ า นค้ า ที่ จ� ำ หน่ า ยบุ ห รี่ และจ� ำ นวนประเด็ น การ
เคยละเมิดกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าที่เคยละเมิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 65.4 มีอายุเฉลี่ย 54.2 ปี โดยร้อยละ 36.2 มี
อายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรื อ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 42.5 เกื อ บทั้ ง หมดมี ส ถานะ
เป็นเจ้าของร้าน ร้อยละ 97.6 ไม่เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ
81.1 เคยได้รับค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
จากหน่วยงานราชการ ร้อยละ 59.8 โดยประเด็นที่
เคยได้รับค�ำแนะน�ำมากที่สุด ได้แก่ ห้ามแบ่งขายบุหรี่
ซิ ก าแรต ร้ อ ยละ 98.7 ส� ำ หรั บ ประเด็ น การได้ รั บ
ค�ำแนะน�ำและสิ่งสนับสนุนการจ�ำหน่ายบุหรี่จากตัวแทน
จ�ำหน่ายของบริษัทบุหรี่ พบว่า ร้อยละ 52.7 เคยได้รับ
ค�ำแนะน�ำเรือ่ งการวางซองบุหรีใ่ ห้อยูใ่ นระดับสายตาหรือ
สังเกตเห็นได้ง่าย รองลงมา ร้อยละ 47.3 เคยได้รับ
ค�ำแนะน�ำเรื่องการวางซองบุหรี่โดย ไม่เห็นภาพค�ำเตือน
บนซองบุหรี่ ส่วนการได้รบั สิง่ สนับสนุนการจ�ำหน่ายบุหรี่
พบว่า ร้อยละ 41.6 เคยได้รับตู้บุหรี่ที่มองเห็นซองบุหรี่
ได้ รองลงมา ร้อยละ 38.7 เคยได้รบั ป้ายแสดงราคาหรือ
ยี่ห้อบุหรี่ และร้อยละ 72.4 มีการรับรู้กฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับน้อย
363

Disease Control Journal Vol 46 No.3 Jul - Sep 2020

Factors affecting compliance intention on tobacco products control act

คุณลักษณะของร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่ พบว่า
ร้านค้าที่เคยละเมิดกฎหมายเหล่านี้ เปิดกิจการค้าขาย
ระหว่าง 1-10 ปี ร้อยละ 47.2 โดยเปิดกิจการค้าขาย
นานเฉลี่ย 19.5 ปี เกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 92.9
จ�ำหน่ายบุหรี่ตั้งแต่เปิดกิจการค้าขาย ร้อยละ 92.1
จ�ำหน่ายทั้งบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้น ทุกร้าน (ร้อยละ
100.0) มีใบอนุญาตจ�ำหน่ายยาสูบประเภทที่ 2 (ขายปลีก)
และส่วนใหญ่มีการแสดงใบอนุญาตจ�ำหน่ายยาสูบโดย
เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน ร้อยละ 69.3 ร้านค้าเหล่านี้เปิด
ท�ำการเฉลีย่ 14.4 ชัว่ โมงต่อวัน และมีระยะห่างจากสถาน
ศึกษาเฉลี่ย 404.3 เมตร โดยส่วนใหญ่อยู่ในระยะน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 300 เมตร ร้อยละ 38.6

จ� ำ นวนประเด็ น การเคยละเมิ ด กฎหมายฯ
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าร้านค้าที่เคยละเมิดกฎหมาย
เหล่านี้ ละเมิดกฎหมายในประเด็นแบ่งขายบุหรีซ่ กิ าแรต
มากที่สุด ร้อยละ 73.2 รองลงมาได้แก่ ขายบุหรี่ให้แก่
บุคคลที่อายุต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ร้อยละ 68.5 เมื่อ
จ�ำแนกประเด็นการเคยละเมิดกฎหมายฯ ตามระยะห่าง
ระหว่างร้านค้าเหล่านี้กับสถานศึกษา 3 ระยะ ได้แก่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เมตร มากกว่า 300-500 เมตร
และมากกว่า 500 เมตร พบว่าร้านค้าทีต่ งั้ อยูใ่ น 3 ระยะนี้
เคยละเมิ ด กฎหมายในทุ ก ประเด็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น
(p>0.05) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษาที่เคยละเมิดกฎหมาย จ�ำแนกรายประเด็น
การเคยละเมิดกฎหมายฯ และระยะห่างของร้านค้าจากสถานศึกษา (n=127)
ประเด็น
จ�ำนวนร้าน
ระยะห่างของร้านค้าจากสถานศึกษา
การละเมิดกฎหมาย
ที่เคยละเมิด
p-value
≤ 300 เมตร 301-500 เมตร > 500 เมตร
1. แบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต
93
20 (21.5)
36 (38.7)
0.068
37 (39.8)
2. ขายบุหรี่ให้แก่บุคคลที่อายุ
87
23 (26.4)
32 (36.8)
0.738
32 (36.8)
ต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. วางโชว์ซองบุหรี่ในตู้บุหรี่ที่ใส
60
14 (23.3)
21 (35.0)
0.675
25 (41.7)
4. โชว์ให้เห็นทั้งซองและยี่ห้อ
53
11 (20.8)
19 (35.8)
0.404
23 (43.4)
บุหรี่ได้จากหน้าร้าน
5. แสดงราคาบุหรี่ในลักษณะ
26
11 (42.3)
8 (30.8)
0.120
7 (26.9)
จูงใจให้บริโภค
6. จัดเรียงบุหรี่โดยไม่ให้เห็น
4
0 (0.0)
3 (75.0)
1 (25.0)
0.064
ภาพค�ำเตือน

ส่ ว นที่ 2 คุ ณ ลั ก ษณะของตั ว แปรตาม
โครงสร้างทฤษฎี TPB พบว่าผู้ประกอบการร้านค้า
ที่เคยละเมิดกฎหมาย ส่วนใหญ่มีเจตคติเป็นกลางต่อ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ร้อยละ 53.5 โดยมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 77.1 คะแนน มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่
เป็นหน่วยงานราชการต่อการปฏิบัติตามกฎหมายอยู่
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ในระดับสูง ร้อยละ 64.6 โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 67.8
คะแนน มีการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 37.0
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 40.6 คะแนน และมีความตัง้ ใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.2
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.0 คะแนน (ตารางที่ 2)
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษาที่เคยละเมิดกฎหมาย จ�ำแนกตามระดับ
ของตัวแปรตามโครงสร้างทฤษฎี TPB
ตัวแปรตามโครงสร้างทฤษฎี TPB
• เจตคติต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
• การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่เป็น
หน่วยงานราชการ
• การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม
• ความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

น้อย
29
(22.8)
5
(3.9)
42
(33.1)
17
(13.4)

ระดับของตัวแปร
ปานกลาง
68
(53.5)
40
(31.5)
38
(29.9)
65
(51.2)

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษา
ที่เคยละเมิดกฎหมาย พบว่ามี 7 ตัวแปร ที่มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับความตั้งใจปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้แก่ การได้รับ
ค�ำแนะน�ำหรือสิ่งสนับสนุนการจ�ำหน่ายบุหรี่จากตัวแทน
บริ ษั ท บุ ห รี่ (p<0.001) เจตคติ ต ่ อ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายฯ (r=0.641, p<0.001) การรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุ ม พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฯ
(r=0.772, p<0.001) การรับรู้กฎหมายฯ (r=0.540,
p<0.001) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่เป็นหน่วยงาน
ราชการต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฯ (r=-0.346,
p<0.001) จ�ำนวนชั่วโมงที่เปิดท�ำการต่อวันของร้านค้าที่
จ�ำหน่ายบุหรี่ (r=-0.211, p=0.017) และจ�ำนวนประเด็น
การเคยละเมิดกฎหมายฯ (r=-0.278, p= 0.002) (ตาราง
ที่ 3)
ส่วนที่ 4 ปัจจัยท�ำนายความตัง้ ใจปฏิบัตติ าม
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษาที่เคยละเมิด

มาก
30
(23.7)
82
(64.6)
47
(37.0)
45
(35.4)

Mean+S.D.

Min-Max

77.1 + 16.8

24-112

67.8 + 11.8

12-84

40.6 + 10.0

21-56

63.0 + 13.0

24-84

กฎหมาย จาก 7 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เคย
ละเมิดกฎหมายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
เมื่อทดสอบ Likelihood Ratio Tests พบว่ามีเพียง 3
ใน 7 ตัวแปร ที่เหมาะสมในการน�ำไปท�ำนายความตั้งใจ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฯ ได้ แ ก่ การรั บ รู ้ ก ฎหมายฯ
(p=0.004) เจตคติ ต ่ อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฯ
(p=0.004) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายฯ (p<0.001) ซึ่ง
ทั้ ง 3 ตั ว แปรนี้ ร่ ว มกั น อธิ บ ายความผั น แปรของ
ความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้ประกอบการ
ร้ า นค้ า ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้ ร้ อ ยละ 73.6
(Nagelkerke R 2=0.736) โดยพบว่ า เมื่ อ คะแนน
ของทั้ง 3 ตัวแปรนี้ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีโอกาส
เกิ ด ความตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฯ ในระดั บ มาก
เป็น 2.43 เท่า, 1.44 เท่า และ 1.10 เท่า ตามล�ำดับ
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายฯ
ในระดั บ น้ อ ย และไม่ มี ตั ว แปรใดที่ มี ผ ลต่ อ โอกาส
เกิดความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายฯ ในระดับปานกลาง
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตัวแปร

คุณลักษณะส่วนบุคคล
อายุ
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพค้าขาย
ระยะเวลาที่มีการจ�ำหน่ายบุหรี่
การรับรู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
คุณลักษณะของร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่
ระยะห่างของร้านค้าที่จ�ำหน่ายบุหรี่
จ�ำนวนชั่วโมงที่เปิดท�ำการต่อวัน
จ�ำนวนประเด็นของการเคยละเมิดกฎหมาย ฯ
เจตคติต่อการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่เป็นหน่วยงานราชการฯ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมฯ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

p - value

- 0.015
- 0.034
- 0.046
0.540

0.865
0.702
0.611
< 0.001

- 0.150
- 0.211
- 0.278
0.641
- 0.346
0.772

0.093
0.017
0.002
< 0.001
< 0.001
< 0.001

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าที่เคย
ละเมิดกฎหมาย (n = 127)
ระดับ
B
Std. Error Wald df p-value Exp(B) 95%Confidence Interval for Exp(B)
ความตั้งใจ
Lower Bound Upper Bound
Intercept
2.182 4.842 1
0.028
04.801
ปาน Knowledge 0.351
0.217 1.420
0.284 1.523 1
0.813
2.480
กลาง ATT
0.134 1.036
0.023 2.242 1
0.035
0.989
1.084
PBC
0.067 1.086
0.082
0.045 3.346 1
1.186
Intercept
0.000
-24.715 4.637 28.407 1
มาก Knowledge 0.888
0.326 7.398 1
0.007 2.429
4.605
1.281
ATT
0.003 1.098
0.094
0.031 9.093 1
1.033
1.167
PBC
0.000 1.439
0.077 22.116 1
0.364
1.237
1.675
หมายเหตุ: aตั้งใจน้อยเป็นกลุ่มอ้างอิง(Reference Category)
Knowledge: การรับรู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ;
ATT: เจตคติต่อการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ;
PBC: การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วิจารณ์

การวิจยั นี้ พบว่าผูป้ ระกอบการร้านค้าทีจ่ ำ� หน่าย
บุหรี่รอบสถานศึกษาที่เคยละเมิดกฎหมาย ส่วนใหญ่
ตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายฯ ในระดับปานกลาง (ตาราง
ที่ 2) อาจเป็นเพราะประสบการณ์เคยละเมิดกฎหมายฯ
ในอดีตของผู้ประกอบการเหล่านี้ กระตุ้นให้เกิดการรับรู้
ว่ า ตนเองอาจไม่ ส ามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมการขาย
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดได้ จึงส่งผลให้มีความ
366

ตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายลดลง (15-17) สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมาของ Norman และคณะ(18) และการ
ศึกษาของ Boudreau และ Godin(19) ทีพ่ บว่าประสบการณ์
หรือพฤติกรรมในอดีต (Past Behaviour) มีผลโดยตรง
ต่อความตั้งใจและการแสดงพฤติกรรม
ส�ำหรับ 7 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เคย
ละเมิดกฎหมาย (ตารางที่ 3) ยังพบว่า 3 ใน 7 ปัจจัยนี้
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ได้แก่ การรับรู้กฎหมายฯ เจตคติต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายฯ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมฯ ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความตัง้ ใจ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายฯ ได้รอ้ ยละ 73.6 (ตารางที่ 4) ทัง้ นี้
อาจเป็นผลมาจาก 2 ใน 3 ตัวแปรนี้ ยกเว้นการรับรู้
กฎหมายฯ เป็นตัวแปรตามโครงสร้างทฤษฎี TPB ที่
เชื่อว่าความตั้งใจถูกก�ำหนดโดยเจตคติต่อพฤติกรรม
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม(13) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Sujitchawalakul(20) ที่พบว่าเจตคติต่อพฤติกรรม
และการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละสามารถท� ำ นายความตั้ ง ใจที่ จ ะ
สูบบุหรี่ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐมได้ ส�ำหรับการ
รับรู้กฎหมายฯ สามารถท�ำนายความตั้งใจปฏิบัติตาม
กฎหมายฯ ได้ และเป็ น ตั ว แปรท� ำ นายที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
อาจเป็นผลมาจากผู้ประกอบการฯ ที่ยิ่งรับรู้ข้อก�ำหนด
ของกฎหมายมาก ยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีอ�ำนาจ
ในการควบคุ ม พฤติ ก รรมตนเองให้ ก ระท� ำ การใดๆ
ตามที่กฎหมายก�ำหนดได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Tiamtoy(21) ที่พบว่าการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ใช้ในการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรี่
ณ จุดขาย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ส่วนอีก 4 ปัจจัยทีเ่ หลือ ทีพ่ บมีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้ประกอบ
การร้านค้าทีเ่ คยละเมิดกฎหมาย (ตารางที่ 3) อาจเป็น
ผลมาจาก 1) ค�ำแนะน�ำหรือสิ่งสนับสนุนการจ�ำหน่าย
บุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่เหล่านี้ ล้วนเป็นการโฆษณา
และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทีใ่ ช้รา้ นค้าทีจ่ ำ� หน่าย
บุหรี่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารจากผู้ผลิตหรือบริษัทบุหรี่ไป
ยังผู้บริโภค สอดคล้องกับการศึกษาของ Tiamtoy(21)
ที่พบว่าการได้รับตู้วางบุหรี่จากตัวแทนจ�ำหน่ายของ
บริษทั บุหรี่ และการจัดวางซองบุหรีใ่ ห้อยูใ่ นระดับสายตา
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรี่
ณ จุดขาย 2) จ�ำนวนชั่วโมงที่เปิดท�ำการต่อวันของ
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ร้านค้าทีจ่ ำ� หน่ายบุหรีย่ งิ่ นาน ยิง่ มีโอกาสเข้าถึงบุหรีเ่ พิม่ ขึน้
ส่ ง ผลต่ อ โอกาสที่ จ ะละเมิ ด กฎหมายฯ เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย
ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ Tiamtoy(21) ที่พบว่า
ระยะเวลาเปิดร้านค้าไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายบุหรี่ ณ จุดขาย 3) จ�ำนวนประเด็น
การเคยละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีความ
สั มพั น ธ์ ทางลบในระดั บ ต�่ ำ กั บ ความตั้ ง ใจปฏิ บั ติต าม
กฎหมายฯ อาจเป็ น ผลมาจากการที่ ร ้ า นค้ า เหล่ า นี้
มุง่ ค้าขายเพื่อตอบสนองความต้องการซือ้ ของลูกค้าหรือ
มุง่ หวังผลก�ำไรเป็นหลัก รวมถึงเพือ่ รักษาฐานลูกค้าประจ�ำ
จึงไม่อยากขัดใจลูกค้า แม้ทราบว่าเป็นการกระท�ำ ที่
ละเมิดกฎหมาย สอดคล้องกับการศึกษาของ Phetphum,
Noosorn, Nimpitakpong and Mekrungrongwong(22) และ
Phetphum, et al(23) ทีพ่ บว่า ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการ
กลุม่ นีล้ ะเมิดกฎหมายฯ ได้แก่ การด�ำเนินกิจการทีม่ งุ่ เน้น
ผลก� ำ ไร และ 4) การคล้ อ ยตามกลุ ่ ม อ้ า งอิ ง ที่ เ ป็ น
หน่วยงานราชการ ซึ่งแม้เป็นปัจจัยตามโครงสร้างทฤษฎี
TPB แต่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ นายความตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายฯ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Chiu
และคณะ(24) ที่พบการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีความ
สัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ แต่ไม่สามารถใช้ทำ� นายความตัง้ ใจ
ให้คำ� ปรึกษาในการเลิกบุหรีข่ องทหารในกองทัพประเทศ
ไต้หวันได้

สรุป

ผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ที่ จ� ำ หน่ า ยบุ ห รี่ ร อบ
สถานศึกษาที่เคยละเมิดกฎหมายตามเกณฑ์คัดเลือก
ของการวิจัยนี้ จ�ำนวน 127 คน (1 คน ต่อ 1 ร้าน)
ส่วนใหญ่มีความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายฯ ในระดับ
ปานกลาง และมี 7 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้ประกอบการเหล่านี้ โดย
3 ใน 7 ปัจจัยนี้ ได้แก่ การรับรู้กฎหมายฯ เจตคติต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายฯ และการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมฯ ร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของความตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายฯ ได้ร้อยละ 73.6
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และ 2 ใน 3 ตั ว แปรนี้ ยกเว้ น การรั บ รู ้ ก ฎหมายฯ
เป็ น ตั ว แปรตามโครงสร้ า งทฤษฎี TPB ดั ง นั้ น จึ ง มี
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เพิ่ ม ความตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายฯ ได้แก่
1) เพิ่มการรับรู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ โดยการใช้สื่อที่ได้รับ
การออกแบบสือ่ (Graphic design) ให้นา่ สนใจทัง้ เนือ้ หา
ที่ครอบคลุมข้อกฎหมายที่ร้านค้าต้องปฏิบัติใช้ภาษา
ทีก่ ระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น รวมถึงน�ำรูปภาพ
มาใช้สอื่ สารแทนข้อความ แล้วน�ำไปประชาสัมพันธ์ หรือ
เผยแพร่ในหลากหลายช่องทางในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
โอกาสเข้าถึงข้อมูลโดยตรง สม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง
2) สร้างเจตคติท่ีดีหรือเจตคติทางบวกต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายฯ โดยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
ร้านค้าต้นแบบทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย กิจกรรมสร้างขวัญ
และก�ำลังใจด้วยการให้รางวัล และเชิดชูเกียรติ
3) เพิ่มการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ โดยเจ้าหน้าที่
ระดั บ พื้ น ที่ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เช่ น
การประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ การจั ด ท� ำ โปสเตอร์ ใ นหั ว ข้ อ
กฎหมายที่ร้านค้าควรรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้ส�ำหรับ
ลูกค้าทีม่ าซือ้ บุหรี่ หรือ ข้อห้ามส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่าย
บุหรี่ เป็นต้น
4) เพิ่มการเยี่ยมตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายควบคุม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของผูป้ ระกอบการร้านค้าทีจ่ ำ� หน่ายบุหรี่
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