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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (health product
advertising: HPA) ของผูอ้ านวยการสถานีและผูด้ าเนินรายการวิทยุกระจายเสียงในเขตบริการสุขภาพที่ 5 วิ ธีการ: การวิจยั เชิง
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วิทยุกระจายเสียง 612 รายในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ตัวแปรทีเ่ ก็บในแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลภูมหิ ลังของตัวอย่างและ
สถานี ความรู้เกี่ยวกับ HPA การปฏิบตั ิเกีย่ วกับ HPA โดยใช้กรณีศกึ ษา 3 กรณีเกี่ยวกับการรับ HPA และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
กฎหมายของสานัก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.)
ผลการวิ จยั : ตัวอย่าง 207 ราย (ร้อยละ 33.82) ตอบแบบสอบถาม ตัวอย่างร้อยละ 56.5 เป็ นผูด้ าเนินรายการ ตัวอย่างร้อยละ
93.2 ได้รบั ใบอนุ ญาตฯ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ผู้อานวยการ นักจัดรายการ และผู้ท่เี ป็ นทัง้ สองตาแหน่ งมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย HPA 12.87±3.40, 14.41±3.49 และ 15.60±3.79 (จากคะแนนเต็ม 26) ตามลาดับ ตัวอย่างร้อยละ 41.5, 53.6 และ
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สัญญากับผูว้ ่าจ้าง ประสบการณ์ทางานมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจรับ/ไม่รบั โฆษณาอาหาร (P=0.014) สรุป: ผูอ้ านวยการ
และนักจัดรายการวิทยุจานวนมากไม่สามารถตัดสินใจรับ/ไม่รบั HPA ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปั จจัยส่วนใหญ่ในการศึกษา
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจรับ HPA จึงควรศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นนี้
คาสาคัญ: การโฆษณา ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ วิทยุกระจายเสียง นิตเิ ภสัชกรรม การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

รับต้นฉบับ: 8 ส.ค. 2561, ได้รบั บทความฉบับปรับปรุง: 20 พ.ย. 2561, รับลงตีพมิ พ์: 20 ธ.ค. 2561
ผูป้ ระสานงานบทความ: กฤตธี พุทธิกานต์ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุร ี 70000 E-mail: aimberto@hotmail.com, aimberto@gmail.com

RESEARCH ARTICLE

Factors Related to Practice Regarding Health Product Advertisement among Directors
of Radio Stations and Radio Hosts: a Case Study of the Fifth Health Region Area
Krittee Phudthikarn1, Surasit Lochid-amnuay2
1Health

Consumer Protection and Pharmacy Department, Ratchaburi Provincial Public Health Office
2Department of Community Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Silapakorn University

Abstract
Objective: To study factors related to health product advertising (HPA) practices of radio station directors and
radio hosts in the fifth health region area. Methods: This cross-sectional survey research was conducted by sending the
questionnaire developed in the study to 612 station directors and radio hosts in the fifth health region area. The variables
collected by the questionnaire consist of background information of subjects and radio stations, legal knowledge on HPA
, HPA practices using 3 case studies on HPA and legal practice according to the regulation of the Broadcasting
Commission Television business And the National Telecommunications Commission (NBTC). Results: Two hundred
and seven subjects (33. 82% ) completed the questionnaires. 56. 5% of the subjects were radio hosts. 93. 2% of radio
stations were granted the license for business type. Those being radio directors, hosts, and both positions had knowledge
scores on HPA law of 12.87 ± 3.40, 14.41 ± 3.49 and 15.60 ± 3.79 (from full score 26), respectively. 41.5%, 53.6%
and 42.5% of subjects appropriately decided to advertise/not to advertise when being asked to consider 3 case studies
on advertising, food, drugs and cosmetics, respectively. Only 10. 1% of subjects had an appropriate decision to
advertise/not to advertise in all 3 case studies. 1% of subject kept the records of broadcasted programs less than 45
days. 91. 8% had the duration of advertising consistent to that stipulated by the law. 81. 6% of subjects signed contract
with hirers for advertising. Work experience was related to the decision to advertise/not to advertise food products
(P=0.014). Conclusion: Many directors and radio hosts are unable to make decision on HPA that is abide to the law.
Most factors examined in the studies do not relate to the decision to advertise/not to advertise health products. Therefore,
more studies on this issue are needed.
Keywords: advertising, health product, radio broadcasting, pharmacy law, consumer protection
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บทนา
การบริโภคยา ในปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่าประมาณ
142,394 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 42.4 ของรายจ่ายด้าน
สุขภาพทัง้ หมดในประเทศไทย และคิดเป็ นร้อยละ 6.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ มีค่าสูง
กว่ า หลายประเทศในเอเชี ย เช่ น สิ ง ค์ โ ปร์ มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ (1) ปั จจัยหนึ่งซึง่ มีผลเพิม่ การบริโภค
ยาในประเทศไทย คือ การโฆษณาซึง่ ช่องทางสาคัญในการ
สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผบู้ ริโภค วิทยุเป็ นสื่อโฆษณา
ทีส่ าคัญเพราะคนไทยกว่า 18.7 ล้านคนรับฟั งวิทยุ ชาวไทย
อายุมากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไปฟั งวิทยุวนั ละ 1.7 ชัวโมงโดยเฉลี
่
ย่
(2) งบโฆษณาทางวิทยุของธุรกิจต่าง ๆ มีมูลค่า รวมสูงถึง
6,114 พัน ล้า นบาทในปี พ.ศ. 2553 และมีแ นวโน้ ม เพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี (3) และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทางวิทยุของ
สินค้าทุกประเภทในประเทศมีมูลค่าสูงถึง 4,476 ล้านบาท
ในปี 2560 (4)
ปั ญ หาการโฆษณาผลิต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ (health
product advertising: HPA) ที่ผิด กฎหมายทางสถานีวิทยุ
พบได้สงู มากตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั จากการสารวจสามะ
โ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า ย า อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ใ น
วิท ยุ ก ระจายเสีย งทัว่ ประเทศ ในพ.ศ. 2536 โดยบัน ทึก
รายการตัง้ แต่เปิ ดสถานีจนปิ ดสถานี จานวน 351 วัน พบ
การโฆษณา “ยา” และ“อาหาร” ฝ่ าฝื น กฎหมายสู ง ถึ ง
ประมาณร้ อ ยละ 90 และ 89 ของจ านวนชิ้ น โฆษณา
ตามล าดับ (5) การส ารวจโฆษณายาที่อ อกอากาศใน 5
จังหวัด จานวน 49 สถานีในปี 2548 พบโฆษณายาทัง้ หมด
2,431 ครั ง้ หรื อ 525 ชิ้ น ผลการประเมิ น โฆษณาโดย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบโฆษณาที่
ละเมิดกฎหมาย ร้อยละ 55 ของชิน้ โฆษณาทัง้ หมดทีศ่ กึ ษา
โดยเป็ นโฆษณาทีท่ าให้เกิดความเข้าใจผิดร้อยละ 22 แสดง
สรรพคุณอันเป็ นเท็จร้อยละ 13 โฆษณาโอ้อวดหรือเกินจริง
ร้อยละ 9 และโฆษณาโดยการแถมพกร้อยละ 8 (โฆษณาแต่
ละชิ้นผิดกฎหมายได้มากกว่าหนึ่งประเด็น) นอกจากนี้ยงั
พบว่า การโฆษณาผ่านการพูดของนักจัดรายการละเมิด
กฎหมายร้อยละ 70 ในขณะทีส่ ปอตโฆษณาละเมิดกฎหมาย
ร้อยละ 40 ทัง้ นี้ยาแผนโบราณและยาอันตรายมีการละเมิด
กฎหมายมากทีส่ ดุ (6) การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556
(ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.) จากทุก
ภู มิ ภ าคของไทย (6-9) พบการโฆษณายา อาหาร
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ (เช่น เครื่องมือแพทย์) ที่

ละเมิดกฎหมายร้อยละ 50-64, 46-84, 30-56 และ 68 ของ
จานวนชิน้ โฆษณา ตามลาดับ
เดือ นพฤษภาคม 2557 ได้ เ กิด การรัฐ ประหาร
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมคี าสังระงั
่ บการออกอากาศ
ของโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุชุมชนตามคาสังที
่ ่ 4/2557
และ15/2557 และได้มีก ารจัด ระเบียบวิทยุ แต่ ก็ย ังคงพบ
HPA อย่างผิดกฎหมาย การวิจยั 5 เรื่องจากจังหวัดลพบุรี
สระบุรี บุรีรมั ย์ และลาปาง ยังคงพบ HPA ที่ผิดกฎหมาย
ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสาอาง และเครื่องมือแพทย์รอ้ ยละ
63-100, 48-96, 6-100, และ 100.0 ของจานวนชิน้ โฆษณา
ตามลาดับ (10-14) และ ในปี 2560 งานวิจยั ทีป่ ระเมินความ
ชุกของ HPA ที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียง พบ
การโฆษณาทีฝ่ ่ าฝืนกฎหมายร้อยละ 28.5 โดยอาหารมีการ
โฆษณา 863 ครัง้ ฝ่ าฝื นกฎหมาย 330 ครัง้ (ร้อยละ 38.2)
ผลิต ภัณฑ์ยามีการโฆษณา 332 ครัง้ ฝ่ าฝื น กฎหมาย 10
ครัง้ (ร้อยละ 3.0) (15)
ผู้ บ ริ โ ภ ค ส่ ว นใ ห ญ่ เมื่ อรั บ ฟั ง โ ฆ ษ ณา ผ่ า น
วิท ยุ ก ระจายเสีย ง จะรับ รู้คุ ณประโยชน์ ข องผลิต ภัณฑ์ท่ี
สัมพันธ์กบั ปั ญหาสุขภาพหรืออาการป่ วยของตน บางราย
ไม่ ส ามารถแยกประเภทผลิต ภัณ ฑ์จ ากการฟั ง โฆษณา
เนื่ อ งจากโฆษณาอาหารแสดงสรรพคุ ณในการรักษาโรค
เช่นเดียวกับยา ซึ่งได้สร้างความสับสนแก่ผู้บริโภค ทัง้ นี้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตาม
โฆษณา ต้ อ งการที่จ ะลองใช้เ พื่อ ทดสอบประสิท ธิภ าพ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง หากผูบ้ ริโภคทดลองด้วยตนเองแล้ว
ดีจ ริง ก็จ ะบอกต่ อ แก่ ผู้อ่ืน ด้ว ย ทัง้ ยัง เชื่อ ว่ า ผลิต ภัณฑ์ท่ี
โฆษณาทางวิทยุในชุมชนเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามปลอดภัย
และผ่านการดูแลจากภาครัฐ (7) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า
HPA ทีผ่ ดิ กฎหมายนัน้ เป็ นปั ญหาทีพ่ บได้อย่างต่อเนื่อง อีก
ทัง้ HPA ทีโ่ อ้อวดเกินจริงในวิทยุมชี กั จูงใจผูบ้ ริโภคให้มกี าร
บริโภคและบอกต่อแก่ผอู้ ่นื
การศึกษาเกีย่ วกับสาเหตุและวิธกี ารแก้ไข HPA ที่
ผิดกฎหมายในผูป้ ระกอบการวิทยุทอ้ งถิน่ มีน้อยมาก เพลิน
จ าแนกพล พบว่ า ผู้เ กี่ย วข้องกับการดาเนิ นรายการของ
วิท ยุ ชุ ม ชนมีค วามรู้ด้า นการโฆษณายาและอาหารผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 11.8 และได้มขี อ้ เสนอแนะว่า
ควรมีการพัฒนาความรู้ในด้านกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง (16)
การศึกษาของวีระศักดิ ์ เจียมอนุ กูลกิจในเขตสุขภาพที่ 6
พบว่า ตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย HPA ที่ร้อยละ
84.6 ของคะแนนเต็ ม และมี ก ารรับ รู้ ด้ า นกฎหมายการ
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โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ร้อยละ 85.4 ของคะแนนเต็ม
(18) แต่ การศึกษาของดุริพธั แจ้งใจ และสงวน ลือเกียรติ
บัณฑิต (17) พบว่ า การให้ค วามรู้สามารถเพิ่ม ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องในผู้เข้าอบรมได้ แต่ไม่อาจแก้ปัญหา HPA ที่ผดิ
กฎหมายได้ ส่วนการไปพบผูป้ ระกอบการทีส่ ถานีวทิ ยุโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสามารถลดการโฆษณาที่
ผิดกฎหมายได้ดกี ว่ามาก
ปั จ จุ บ ัน ยัง พบ HPA ที่ฝ่ าฝื น กฎหมาย ความรู้
เกี่ย วกับ กฎหมายเกี่ย วกับ HPA เป็ น เพีย งปั จ จัย หนึ่ ง ที่
ส่ง ผลต่ อ การปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ HPA จึง ควรมีก ารศึก ษาถึง
ปั จ จัย ที่มีค วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิเ กี่ยวกับ HPA ของ
ผู้อ านวยการสถานี ห รือ ผู้ด าเนิ น รายการวิท ยุ ซ่ึง มีห น้ า ที่
ควบคุมเนื้อหาการออกรายการเพื่อนาข้อมูลมาประกอบการ
พิจารณาหามาตรการแก้ปัญหาต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจในเขตบริการ
สุขภาพที่ 5 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุ ท รสงคราม จัง หวัด สมุ ท รสาคร จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี
จั ง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี และจัง หวัด
ก า ญ จ น บุ รี ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร การเก็บข้อมูลนินการระหว่างวันที่ 1
มีนาคม-30 เมษายน พ.ศ.2561
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อานวยการสถานีและผู้ดาเนิ น
รายการประจ าสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งทุ ก ประเภท
ใบอนุญาต ทีไ่ ด้จากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ผูว้ จิ ยั จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ ก่ตวั อย่าง
จานวน 612 คน โดยมีกาหนดเวลาในการตอบแบบสอบถาม
30 วั น กรณี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ แบบสอบถามกลั บ จะจั ด ส่ ง
แบบสอบถามให้อกี ครัง้ หนึ่ง โดยกาหนดระยะเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามเป็ นเวลา 15 วัน
เครือ่ งมือการวิ จยั
การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ประกอบด้ว ย ส่ ว นที่ห นึ่ ง เป็ น ค าถามคุ ณ ลัก ษณะทัว่ ไป
ประกอบด้ ว ยประเภทของสถานี ประสบการณ์ ท างาน
ค่ า ตอบแทนที่ไ ด้จ ากการโฆษณา และรู ป แบบของการ
ออกอากาศ ส่วนทีส่ องได้แก่คาถาม 26 ข้อทีว่ ดั ความรูเ้ กีย่ ว
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กับ HPA ซึ่งเป็ นคาถามแบบ 3 ตัวเลือก (ใช่ ไม่ใช่ และไม่
แน่ ใจ) ประกอบด้วยความรู้ด้านอาหาร (4 ข้อ) ยา (6 ข้อ)
เครื่องสาอาง (5 ข้อ) เครื่องมือแพทย์ (3 ข้อ) การโฆษณา
ทัวไป
่ (5 ข้อ) กฎหมายวิทยุกระจายเสียง (3 ข้อ) ส่วนทีส่ าม
ของแบบสอบถามเป็ นคาถามการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ HPA โดย
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายด้ า นการประกอบกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และข้อปฏิบตั ดิ า้ นอื่นๆ
การวัดเกีย่ วกับการรับ HPA ใช้กรณีศกึ ษา 3 กรณี
เกี่ ย วกั บ การรั บ โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ยา และ
เครื่องสาอาง กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับอาหารเป็ นการโฆษณาโอ้
อวดเกิน จริง โดยมีก ารแสดง เลขทะเบีย น อย. ในสื่อ
โฆษณา แต่ มีการแสดงเนื้อหาโอ้อวดเกินจริง ว่า สามารถ
รักษาโรคได้ แก้ปวดเอว ปวดขา เบาหวานหายสนิท เป็ น
ต้ น กรณี ศึก ษาเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ย าเป็ น โฆษณาที่ถู ก
กฎหมายซึง่ สามารถรับโฆษณาได้ทนั ที กรณีเครื่องสาอาง
เป็ นการโษณาที่ พิเนื้อหามีความถูกต้องตามกฎหมายและ
การโฆษณาเครื่อ งส าอางไม่ จ าเป็ น ต้ อ งขออนุ ญ าต จึง
สามารถรับโฆษณาได้ในทันที
ตัวเลือกคาตอบในแต่ละกรณีศกึ ษามี 3 แบบ คือ
1. ไม่ ร ับ โฆษณาเนื่ อ งจาก....(ระบุ เ หตุ ผล) 2. รับ ท าการ
โฆษณาได้ทนั ที เนื่องจาก......... และ 3. รับทาการโฆษณา
แต่ ต้ อ งด าเนิ น การเพิ่ม เติม ดัง นี้ . .... การวิจ ัย นี้ ถือ ว่ า
ตัวอย่างมีการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ HPA ถูกต้องหากเลือกปฏิบตั ิ
และให้เหตุผลในการปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องตามกฎหมายในทัง้ 3
กรณีศกึ ษา แนวทางการให้คะแนนดังนี้
กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับอาหาร การปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องคือ
“ไม่รบั โฆษณา” และมีการระบุเหตุ ผลที่สอดคล้องกัน เช่น
“โฆษณาเกิน จริง ” เป็ นต้ น กรณี ศึก ษาเกี่ย วกับ ยา การ
ปฏิบ ัติ ท่ีถู ก ต้ อ งคือ “รับ ท าการโฆษณาได้ ท ัน ที ” และมี
เหตุ ผ ลในการปฏิบ ัติท่ีสอดคล้อ งกัน เช่ น “ได้ร ับ อนุ ญ าต
แล้ว” เป็ นต้น กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับเครื่องสาอาง การปฏิบตั ทิ ่ี
ถูกต้องคือ “รับทาการโฆษณา แต่ต้องดาเนินการเพิม่ เติม”
และระบุเหตุผลได้แก่ “พิจารณาการแสดงเอกสารแนบท้าย
ใบอนุ ญ าตโฆษณาที่อ อกจากส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด”
คาถามเกี่ยวกับ ข้อปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และข้อ
ปฏิบ ัติด้า นอื่น ๆ ได้แ ก่ ระยะเวลาในการเก็บ รายการที่
บันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังตามทีฎ่ หมาย (อย่างน้อย

45 วันนับแต่วนั ที่ออกอากาศ) ระยะเวลาการโฆษณา (ไม่
เกิน ชัว่ โมงละสิบ สองนาทีค รึ่ง และเมื่อ รวมเวลาโฆษณา
ตลอดทัง้ วันเฉลีย่ แล้วต้องไม่เกินชัวโมงละสิ
่
บนาที) และการ
ทาสัญญากับผู้ว่าจ้างให้โฆษณา คาถามประเด็นสุดท้ายจะ
ถามเฉพาะตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูอ้ านวยการสถานี
แบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ได้แก่ เภสัชกรจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรจาก อย. และอาจารย์จากคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การทดสอบความเทีย่ ง
ทาในผู้อานวยการสถานีและผู้ดาเนินรายการจากสถานีใน
จังหวัดสระบุรแี ละจังหวัดลพบุรจี านวน 54 ราย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์คุ ณ ลัก ษณะทัว่ ไปของตัว อย่ า งใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา การวิจยั ใช้การทดสอบ chi-square และ
ตารางที่ 1. คุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
คุณลักษณะทัวไป
่
บทบาท
ผูด้ าเนินรายการ
ผูอ้ านวยการสถานี
ผูอ้ านวยการสถานีและผูด้ าเนินรายการ
ประเภทของใบอนุญาต
กิจการทางธุรกิจ
กิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชน
ประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
5-10 ปี
10-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
5,001- 10,000 บาท
10,001- 15,000 บาท
15,001- 20,000 บาท
20,001- 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท ขึน้ ไป
รูปแบบการออกอากาศหลักของสถานี
บรรยายสด
พ่วงหรือเชื่อมสัญญาณจากสถานีอ่นื ๆ
เปิ ดเทปทีบ่ นั ทึกไว้

Fisher’s exact test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทัว่ ไป (ประเภทของใบอนุ ญ าตของสถานี ประสบการณ์
ทางานของตัวอย่าง รายได้เฉลี่ยต่ อเดือนของสถานี และ
รู ป แบบการออกอากาศหลัก ของสถานี ) กับ การปฏิบ ัติ
เกี่ยวกับ HPA ของตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ด้ า นกฎหมายกับ ระยะเวลาการโฆษณาในสถานี วิท ยุ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรูด้ า้ นกฎหมายกับการทาสัญญา
ว่าจ้างให้โฆษณาระหว่างสถานีกบั ผูว้ ่าจ้าง

ผลการวิ จยั
คุณลักษณะทัวไป
่
ตัวอย่าง 207 รายตอบแบบสอบถามจากตัวอย่าง
ทัง้ หมด 612 ราย คิด เป็ นอัต ราตอบกลับ ร้อ ยละ 33.82
ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะทัวไปของตั
่
วอย่าง ตัวอย่าง

จานวน

ร้อยละ

117
30
60

56.5
14.5
29.0

193
14

93.2
6.8

49
91
38
29

23.7
44.0
18.3
14.0

47
20
29
54
31
26

22.7
9.6
14.0
26.1
15.0
12.6

141
36
30

68.1
17.4
14.5
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ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่ ±SD ของความรูเ้ กีย่ วกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูอ้ านวยการสถานี ผูด้ าเนินรายการ
(n=30)
(n=117)
อาหาร (4 ข้อ)
1.37±0.67
2.28±0.89
ยา (6 ข้อ)
3.07±1.17
2.57±1.21
เครื่องสาอาง (5 ข้อ)
2.33±1.56
2.87±1.09
เครื่องมือแพทย์ (3 ข้อ)
1.53±0.94
1.68±0.74
HPA ทัวไป
่ (5 ข้อ)
2.23±1.25
2.65±1.12
ด้านวิทยุกระจายเสียง (3 ข้อ)
2.33±0.66
2.14±1.00
รวม (26 ข้อ)
12.87±3.40
14.41±3.49
ร้อ ยละ 56.5 เป็ น ผู้ด าเนิ น รายการ ร้อ ยละ 93.2 ได้ร ับ
ใบอนุ ญ าตฯ ประเภทกิจ การทางธุ ร กิจ ร้ อ ยละ 44.0 มี
ประสบการณ์ทางาน 5-10 ปี ตัวอย่างร้อยละ 26.1 มีรายได้
เฉลี่ยต่ อเดือน 15,000-20,000 บาท ร้อยละ 68.1 รายงาน
ว่ารูปแบบหลักของสถานี คือ การบรรยายสด การทดสอบ
พบสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาคของแบบบวัดความรู้
และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ HPA เท่ากับ 0.71 และ 0.59
ความรูเ้ กี่ยวกับ HPA
ตารางที่ 2 แสดงระดับความรู้เกี่ยวกับ HPA ของ
ตัว อย่ า ง ผู้ท่ีเ ป็ น ทัง้ ผู้อ านวยการและผู้ด าเนิ น รายการมี
ความรู้สูง ว่ า ผู้ท่ีเ ป็ น ผู้อ านวยการอย่ า งเดีย ว หรือ เป็ น ผู้
ดาเนินรายการอย่างเดียวในเกือบทุกประเด็น
การรับโฆษณาตามกรณี ศึกษา
ตัว อย่ า งเพีย งร้ อ ยละ 10.1 ตัด สิน ใจรับ /ไม่ ร ับ
โฆษณาอย่างเหมาะสมในทัง้ สามกรณีศึกษา เมื่อจาแนก
คาตอบตามกรณีศกึ ษาพบผลดังนี้
การโฆษณาผลิ ตภัณฑ์อาหาร
กรณี ศึก ษาอาหารในการวิจ ัย เป็ นกรณี ท่ี มีก าร
โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณทางยาในการรักษาโรค ตารางที่ 3
แสดงการตัด สิน ใจรับ/ไม่ร ับโฆษณาผลิตภัณฑ์อ าหารใน
กรณ๊ ศกึ ษา ตัวอย่าง 86 คน (ร้อยละ 41.5) ตัดสินใจถูกต้อง
(ไม่รบั โฆษณา) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 29.0) ให้เหตุผลว่า ”
เนื่องจากเป็ นโฆษณาเกินจริง” ตัวอย่างทีต่ ดั สินใจไม่ถูกต้อง
จ านวน 121 คน (ร้อ ยละ 58.5) ในจ านวนนี้ ร้อ ยละ 23.7
ตอบว่า “รับทาการโฆษณา แต่ จะพิจารณาแสดงเลข อย.
xx-x-xxxxx-x-xxxx หรือ เลขที่ Gxx/xxx หรือ เลขที่จดแจ้ง
1234567890 ในสื่อก่อน” คาตอบนี้ผดิ เพราะตัวสื่อโฆษณา
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ผูอ้ านวยการสถานีและผูด้ าเนินรายการ
(n=60)
2.42±0.94
3.37±1.26
3.17±1.36
1.70±1.11
2.95±0.89
2.00±0.88
15.60±3.79

โอ้อวดเกินจริง จึงไม่สามารถโฆษณาได้อย่างถูกกฎหมาย
อีกทัง้ เหตุผลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่แสดงเป็ น
เลขที่ก ารอนุ ญาตตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ใ ช่ เ ลขที่ใบอนุ ญาตให้
โฆษณาผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
การโฆษณาผลิ ตภัณฑ์ยา
ตารางที่ 4 แสดงผลการตั ด สิ น ใจรั บ โฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าตามกรณี ศึ ก ษาของตั ว อย่ า ง (n=207)
กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ยาเป็ นโฆษณาทีถ่ ูกต้องตาม
กฎหมาย จึง สามารถรับโฆษณาได้ในทันที ตัวอย่าง 111
คน (ร้อ ยละ 53.6) ตัด สิน ใจรับ โฆษณาอย่ า งถู ก ต้ อ ง ใน
จานวนนี้รอ้ ยละ 43.0 ให้เหตุผลถูกต้องว่า “เนื่องจากไม่ผดิ
กฎหมาย” ตัวอย่าง 90 ราย (ร้อยละ 43.5) ตัดสินใจถูกต้อง
แต่ ให้เหตุ ผลผิด ส่วนมากระบุเหตุผลว่า “จะพิจารณาการ
แสดงเลขการอนุ ญาต ฆท xx/xxxx หรือ ฆอ xx/xxxx ในสื่อ
ก่อนรับทาการโฆษณา” (ร้อยละ 20.8) ในกรณีศกึ ษา ผู้ว่า
จ้างได้ส่งมอบเอกสารการโฆษณาแก่ผู้รบั จ้างโดยไม่มกี าร
แสดงเอกสารแนบ ซึ่งผู้ว่าจ้างอาจมีการตัดทอนเนื้อหาที่
ได้รบั อนุ ญาตไว้แล้ว ซึง่ จะส่งผลให้ต้องขออนุ ญาตใหม่หรือ
เสมือนยังไม่ได้รบั อนุญาต ดังนัน้ การพิจารณาการแสดงเลข
ฆท xx/xxxx หรือ ฆอ xx/xxxx เพียงอย่างเดียวจึงไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างร้อยละ 1.9 ตัดสินใจไม่ถูกต้อง (ไม่รบั โฆษณา)
การโฆษณาผลิ ตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
ตารางที่ 5 แสดงผลการตั ด สิ น ใจรั บ โฆษณา
เครื่ อ งส าอางตามกรณี ศึ ก ษาของตั ว อย่ า ง (n=207)
กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับเครื่องสาอางเป็ นโฆษณาที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและการโฆษณาเครื่อ งสาอางไม่ จ าเป็ น ต้อ งขอ
อนุ ญาต จึงสามารถรับโฆษณาได้ในทันที ตัวอย่างตัดสินใจ
ถูกต้อง 88 คน (ร้อยละ 42.5) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 21.7)
ให้เหตุผลว่า “เนื่องจากมีเลขจดแจ้งเครื่องสาอาง”

ในตัวอย่างที่ตดั สินใจถูกต้อง (รับโฆษณา) แต่ให้
เหตุผลไม่ถูกต้อง โดยมาก (ร้อยละ 19) ระบุว่า “จะพิจารณา
แสดงเลข อย. xx-x-xxxxx-x-xxxx หรือ เลขที่ Gxx/xxx หรือ
เลขที่จ ดแจ้ง 1234567890 ในสื่อ ก่ อ นรับ ท าการโฆษณา”
มากทีส่ ดุ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวเป็ นการแสดงเลขทีก่ ารอนุญาต
ตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ได้แสดงถึงการได้รบั อนุ ญาตให้โฆษณา
ผลิตภัณฑ์แต่ อย่างใด จึงเป็ นการระบุเหตุ ผลที่ไม่ถูกต้อ ง
ตัวอย่างร้อยละ 1.9 ตัดสินใจไม่ถูกต้อง (ไม่รบั โฆษณา) โดย
ให้เหตุผลคือ “เนื้อหาน่าจะไม่ถูกต้อง”
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของ กสทช.
ตัว อย่ า งร้อ ยละ 99 รายงานว่ า ได้จ ัด เก็บ บัน ทึก
รายการที่ได้ให้บริการหรือแพร่ภ าพกระจายเสียงไปแล้ว
ตัง้ แต่ 45 วัน ขึ้น ตามที่ก ฎหมายก าหนด ตัว อย่ า งร้อ ยละ
91.8 รายงานว่า ตนโฆษณาไม่เกิน ชัวโมงละสิ
่
บสองนาที
ครึ่งและเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทัง้ วันเฉลี่ยแล้วไม่เกิน
ชัวโมงละสิ
่
บนาทีซง่ึ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ตัวอย่าง
ทีเ่ ป็ นผูอ้ านวยการหรือเป็ นทัง้ ผูอ้ านวยการสถานีและนักจัด
รายการร่วมกันมีการทาสัญญากับผูว้ ่าจ้าง (ร้อยละ 81.6)

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับโฆษณากับตัวแปรอื่น
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะ
ทัว่ ไป 4 ตัว (ประเภทของใบอนุ ญ าตให้ท ดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประสบการณ์ทางาน รายได้เฉลีย่
ต่ อ เดือ น และรูป แบบการออกอากาศหลัก ของสถานี กับ
ความถู ก ต้ อ งในการตั ด สิ น ใจในกรณี ข องอาหาร ยา
เครื่อ งส าอาง และคะแนนรวมจากการตัด สิน ใจทัง้ สาม
กรณี ศึก ษารวมกัน พบว่ า ไม่ พ บความสัม พัน ธ์ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นประสบการณ์ทางานของตัวอย่าง
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจรับโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.014)
ตัวแปรคุณลักษณะทัวไป
่ 4 ตัวไม่มคี วามสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั ระยะเวลาการโฆษณาในสถานี
วิทยุและการทาสัญญาว่าจ้างให้โฆษณาระหว่างสถานีกบั ผู้
ว่าจ้าง ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ HPA ในทุกประเภท
ของตัวอย่าง (เป็ นผู้อานวยการและ/หรือผู้ดาเนินรายการ)
ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิน ใจรับ HPA ในภาพรวม
ระยะเวลาการโฆษณาในสถานี และการทาสัญญาว่าจ้างให้
โฆษณาระหว่างสถานีกบั ผูว้ ่าจ้างของผูอ้ านวยการสถานี

ตารางที่ 3. การตัดสินใจรับ/ไม่รบั โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารตามกรณีศกึ ษา (n=207)
การตัดสินใจรับ/ไม่รบั โฆษณา

จานวน

ร้อยละ

ตัดสินใจถูกต้องและให้เหตุผลถูกต้อง
ไม่รบั โฆษณาเนื่องจากโฆษณาเกินจริง
ไม่รบั โฆษณาเนื่องจากเนื้อหาไม่น่าเชื่อถือ
ไม่รบั โฆษณาเนื่องจากไม่แสดงใบอนุญาตโฆษณา

86
60
14
12

41.5
29.0
6.7
5.8

รับโฆษณาหรือตัดสินใจไม่ถูกต้อง
แต่จะพิจารณาการแสดงเลข อย. xx-x-xxxxx-x-xxxx หรือ เลขที่ Gxx/xxx หรือเลขทีจ่ ดแจ้ง
1234567890 ในสือ่ ก่อนรับ
แต่จะพิจารณาการแสดงเลข ฆท xx/xxxx หรือ ฆอ xx/xxxx ในสือ่ ก่อน
แต่จะตรวจสอบเนื้อหาการโฆษณาก่อนรับ
แต่จะแจ้งผูว้ ่าจ้างให้นาเอกสารมาเพิม่ เติม โดยจะรับโฆษณา หากได้รบั การแก้ไข
แต่จะพิจารณาการแสดงใบอนุญาตโฆษณาจาก อย./สานักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนรับ
แต่จะพิจารณาการแสดงเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตโฆษณาทีอ่ อกจาก อย./สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก่อนรับ
รับโฆษณาได้ทนั ที เนื่องจากมีเลข อย.
แต่จะพิจารณาการแสดงวันอนุญาตหรือวันหมดอายุในใบอนุญาตโฆษณาก่อนรับ

121
49

58.5
23.7

26
21
10
6
3

12.6
10.0
4.8
2.9
1.5

3
2

1.5
1.0

1

0.5

รับโฆษณาได้ทนั ทีเนื่องจากได้รบั อนุญาตแล้ว

770

ตารางที่ 4. การตัดสินใจรับ/ไม่รบั โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาตามกรณีศกึ ษา (n=207)
การตัดสินใจรับ/ไม่รบั โฆษณา

จานวน

ตัดสินใจถูกต้อง (รับโฆษณาได้ทนั ที) และให้เหตุผลถูกต้อง
111
เนื่องจากไม่ผดิ กฎหมาย
89
เนื่องจากเนื้อหาโฆษณาได้ผ่านการขออนุญาตแล้ว
15
เนื่องจากมีใบอนุญาต ดูแล้วไม่เกินจริง
4
แต่จะพิจารณาการแสดงเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตโฆษณาจาก อย./สานักงานสาธารณสุข
3
จังหวัดก่อน
90
ตัดสินใจถูกต้อง (รับโฆษณาได้ทนั ที) แต่ให้เหตุผลไม่ถูกต้อง (n=90)
แต่จะพิจารณาการแสดงเลขการอนุญาต ฆท xx/xxxx หรือ ฆอ xx/xxxx ในสือ่ ก่อน
43
แต่จะแจ้งผูว้ ่าจ้างให้นาเอกสารมาเพิม่ เติม โดยจะรับโฆษณาหากได้แก้ไข
13
แต่จะพิจารณาการแสดงใบอนุญาตโฆษณาทีอ่ อกจาก อย./สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
12
ก่อน
แต่จะพิจารณาการแสดงวันอนุญาตหรือวันหมดอายุในใบอนุญาตโฆษณาก่อน
12
แต่จะพิจารณาแสดงเลข อย. xx-x-xxxxx-x-xxxx หรือ เลขที่ Gxx/xxx หรือ เลขทีจ่ ดแจ้ง
10
1234567890 ในสือ่ ก่อนรับ
ตัดสินใจไม่ถูกต้อง (ไม่รบั โฆษณา) (n=6)
เนื่องจากเนื้อหาไม่น่าเชื่อถือ
4
เนื่องจากเนื้อหาน่าจะไม่ถกู กฎหมาย
1
เนื่องจากไม่มลี ายมือชื่อผูอ้ นุญาต
1

การอภิ ปรายผล
ตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่ มีร ายได้เฉลี่ย ต่ อ
เดือน 15,000-20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของวี
ระศักดิ ์ เจียมอนุ กูลกิจ ที่พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้
จากการประกอบกิจ การสถานี วิท ยุ ต่ า กว่ า 20,000 บาท
(18) ตัวอย่างในการศึกษานี้ ร้อยละ 68.1 รายงานว่า การ
ออกอากาศหลักของทางสถานีทาโดยการบรรยายสด ซึง่ ยัง
ไม่ เ คยมีผู้ท าการศึก ษาในประเด็น นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะศึก ษา
รูป แบบของ HPA เช่ น การวิจ ัย ของมัลลิก า จัน ทรวงศ์ท่ี
พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่โี ฆษณาไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากสุด
ได้แก่ อาหาร ยา และเครื่องสาอาง ตามลาดับ และพบการ
โฆษณาทีไ่ ม่ถูกต้องในรูปแบบการพูดสดโดยนักจัดรายการ
วิทยุมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การเปิ ดสปอตการสัมภาษณ์ผมู้ ี
ประสบการณ์ ใ ช้ผ ลิต ภัณฑ์แ ละการโฆษณาด้ว ยวิธีอ่ืน ๆ
ตามลาดับ งานวิจยั ของประวิ อ่ าพันธ์พบว่า รูปแบบของ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ การเปิ ดส
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ร้อยละ
53.6
43.0
7.3
1.9
1.4
43.5
20.8
6.3
5.8
5.8
4.8

1.9
0.5
0.5

ปอตวิทยุท่ี ร้อยละ 88.0 (20) ตุลาภรณ์ รุจริ ะยรรยง ศึกษา
การโฆษณาในสถานีวทิ ยุในจังหวัดลพบุรีทงั ้ หมด 658 ครัง้
ส่วนใหญ่ เป็ นสปอตโฆษณา (468 ครัง้ ) รองลงมาคือการ
โฆษณา โดยนักจัดรายการพูด (119 ครัง้ ) ส่วนการโฆษณา
โดยการสัมภาษณ์พบน้อยทีส่ ุดคือ จานวน 71 ครัง้ สัดส่วน
การโฆษณาที่ ผิด กฎหมายของการโฆษณาโดยนั ก จัด
รายการพู ด คื อ ร้ อ ยละ 89.1 ส่ ว นสปอตโฆษณา ผิ ด
กฎหมายร้อยละ 65.4 จากข้อมูลในการศึกษานี้และงานวิจยั
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเห็นว่า ถึงแม้ HPA โดยการบรรยายสดจะ
มีสดั ส่วนทีไ่ ม่มากนัก แต่ พบว่าสัดส่วนการกระทาความผิด
ค่อนข้างสูง อาจเนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพบาง
ประเภท เช่ น ยา อาหาร เครื่อ งมือ แพทย์ มีก ฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งมีการขออนุญาตข้อความโฆษณาก่อนทาการ
โฆษณา และในการโฆษณานัน้ จะต้องโฆษณาให้ตรงตาม
ข้อความทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้วเท่านัน้ การออกอากาศโดยการ
บรรยายสดอาจมาการเพิม่ เติมข้อความโดยผูด้ าเนินรายการ

รูปแบบการออกอากาศของตัวอย่างจึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะฝ่ า
ฝื นกฎหมายหากผู้ดาเนินรายการมีความรู้ในกฎหมายไม่
มากพอ
การศึ ก ษานี้ พ บว่ า ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนความรู้
เกี่ยวกับ HPA ไม่สูง คือ ประมาณ 12-16 คะแนนจาก 26
คะแนน ซึ่ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของวีร ะศัก ดิ ์ เจีย ม
อนุ กูลกิจทีพ่ บว่า ตัวอย่าง 104 คน (ร้อยละ 84.6) มีความรู้
เกีย่ วกับกฎหมาย HPA ทีเ่ พียงพอ ส่วนการศึกษาของเพลิน
จ าแนกพล (16) พบว่ า ตัว อย่ า งร้อ ยละ 88.2 ไม่ ผ่ า นการ
ประเมิน ความรู้เ กี่ย วกับ HPA อย่ า งไรก็ต าม งานวิจ ัย ที่
กล่าวมาข้างต้นนัน้ มีการใช้แบบวัดความรูท้ แ่ี ตกต่างกัน อีก
ทั ง้ ยั ง ศึ ก ษาในตั ว อย่ า งคนละกลุ่ ม กั น ดั ง นั ้น ผลของ
การศึกษาจึงอาจมีความแตกต่างกันได้
เมื่อถามโดยใช้กรณีศกึ ษา ตัวอย่างตัดสินใจรับ/ไม่
รับโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาถูกต้องสูงทีส่ ุด (ร้อยละ 53.6) และ
ถู ก ต้อ งน้ อ ยที่สุด ในผลิต ภัณฑ์อ าหาร (ร้อ ยละ 41.5) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของประวิ อ่ าพันธ์ท่พี บการโฆษณา
อาหาร ยา และเครื่องสาอางทีไ่ ม่ถูกกฎหมายร้อยละ 84.63,
55.66 และ 56.64 ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการโฆษณา
ที่ฝ่าฝื นกฎหมายของผลิตภัณฑ์อาหารที่มจี านวนมากกว่า

ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ งานวิจยั ของอรอุษา สุวรรณมณีพบการ
โฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารโอ้ อ วดสรรพคุ ณ เป็ นยาเป็ น
จานวนมาก การตรวจสอบโฆษณาอาหาร 3,378 ครัง้ ใน
วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดสงขลา พบการฝ่ าฝื นกฎหมาย
2,748 ครัง้ และเป็ นการโฆษณาโดยอวดอ้างสรรพคุณเป็ น
ยาจ านวน 1,703 ครัง้ (ร้อ ยละ 50.4) ซึ่ง อาจสัม พัน ธ์ก ับ
บทลงโทษตามกฎหมาย บทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัตยิ ามีความรุนแรง โดยการฝ่ าฝื นมาตรา 88
หรือ 88 ทวิ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซึง่ ตามระเบียบ
อย. ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2536 กาหนดให้ปรับ
การกระท าความผิด ครัง้ แรกเป็ น เงิน สองหมื่น บาท ส่ว น
พระราชบัญ ญัติอ าหารมีบ ทก าหนดโทษที่ต่ า การฝ่ าฝื น
มาตรา 41 มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ซึ่งตามระเบียบ
อย.ฯ กาหนดให้เปรียบเทียบปรับในการกระทาความผิด
ครัง้ แรกเป็ นเงินหนึ่งพันบาท
เพลิ น จ าแนกพลจั ด การสนทนากลุ่ ม ในผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ การดาเนินรายการวิทยุ 4 คน พบว่า สถานี
วิท ยุ ไ ด้ร ับ เงิน ค่ า ตอบแทนจากเจ้า ของผลิต ภัณฑ์ร ายละ
3,000 บาทต่ อ เดือ น ซึ่ง หนึ่ ง เดือ นจะได้ร ับ ค่ า ตอบแทน
ประมาณ 9,000 บาท จะเห็นได้ว่าสถานีมรี ายได้จากการรับ

ตารางที่ 5. การตัดสินใจรับ/ไม่รบั โฆษณาเครื่องสาอางตามกรณีศกึ ษา (n=207)
การตัดสินใจรับ/ไม่รบั โฆษณา

จานวน

ร้อยละ

ตัดสินใจถูกต้อง (รับโฆษณาได้ทนั ที) และให้เหตุผลถูกต้อง
เนื่องจากมีเลขจดแจ้งเครื่องสาอาง
เนื่องจากเนื้อหาโฆษณาไม่โอ้อวด

88
45
43

42.5
21.7
20.8

ตัดสินใจถูกต้อง (รับโฆษณาได้ทนั ที) แต่ให้เหตุผลไม่ถูกต้อง
แต่จะพิจารณาแสดงเลข อย. xx-x-xxxxx-x-xxxx หรือ เลขที่ Gxx/xxx หรือ เลขทีจ่ ดแจ้ง
1234567890 ในสือ่ ก่อนรับ
แต่จะตรวจสอบเนื้อหาการโฆษณาก่อนรับ
แต่จะพิจารณาการแสดงเลขการอนุญาต ฆท xx/xxxx หรือ ฆอ xx/xxxx ในสือ่ ก่อนรับ
แต่จะพิจารณาการแสดงใบอนุญาตโฆษณาจาก อย./สานักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนรับ
แต่จะพิจารณาการแสดงเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตโฆษณาจาก อย./สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดก่อนรับ
แต่จะพิจารณาการแสดงวันอนุญาตหรือวันหมดอายุในใบอนุญาตโฆษณาก่อนรับโฆษณา
แต่จะแจ้งผูว้ ่าจ้างให้นาเอกสารมาเพิม่ เติม โดยจะรับโฆษณา หากได้รบั การแก้ไข

115
40

55.6
19.3

20
17
14
13

9.6
8.2
6.8
6.3

8
3

3.8
1.4

4

1.9

ตัดสินใจไม่ถูกต้อง (ไม่รบั โฆษณา) (n=4)
เนื่องจากเนื้อหาน่าจะไม่ถูกต้อง
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โฆษณาสูงกว่าค่าปรับ ผู้ประกอบการจึงขาดความใส่ใจใน
การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติอาหาร (16) การศึกษาเชิง
คุ ณ ภาพพบว่ า เงื่ อ นไขส าคัญ ที่ ส่ ง ผลให้ มี HPA ที่ ผิ ด
กฎหมายในสถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ คือ ผูป้ ระกอบการและนักจัด
รายการมองว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กลุ่มงาน
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและเภสั ช สาธารณสุ ข ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด และ
สานักงาน กสทช. เขต ไม่ได้บงั คับใช้กฎหมายอย่า งจริงจัง
แม้จะมีการออกตรวจสถานีวทิ ยุทอ้ งถิ่นในพื้นที่บ้าง แต่จะ
ท าเฉพาะเมื่ อ เกิ ด เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและจะลงพื้ น ที่ เ พื่ อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านัน้ โดยไม่ได้ดาเนินการในระดับที่
มีผลกระทบต่อสถานี (13)
เมื่อพิจารณาคาตอบเกี่ยวกับการรับโฆษณาตาม
กรณีศึกษา ตัวอย่างเพียงร้อยละ 10.1 ตัดสินใจรับ/ไม่รบั
โฆษณาอย่างเหมาะสมในทัง้ 3 กรณีศกึ ษา ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่ า น่ า จะยั ง คงมี ปั ญหาการปฏิ บ ั ติ ท่ี ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามที่
กฎหมายกาหนดอยู่ งานวิจยั ในอดีตจานวนมากศึกษาถึง
ขนาดของปั ญหา แต่ งานวิจยั เกี่ยวกับการแก้ปัญหา HAP
ยังมีอยู่น้อยมาก จึงควรมีการวิจยั เพื่อหามาตรการในการ
แก้ปัญหาต่อไป
กฎหมายก าหนดให้ส ถานี วิท ยุ มีร ะยะเวลาการ
ออกอากาศโฆษณาไม่เกิน 12.5 นาที ต่อชัวโมงและไม่
่
เกิน
10 นาทีต่อชัวโมงเมื
่
่อคิดรวมเวลาออกอากาศทัง้ วันพบว่า มี
ผู้ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องเพียง 17 ราย (ร้อยละ 8.2) แต่ ผลการ
เก็บข้อมูลขององค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้เฝ้ า
ระวังโฆษณาในทีวดี จิ ทิ ลั จานวน 6 ช่องพบว่า ทุกช่องมีการ
โฆษณาเกินเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด ความถี่ในการโฆษณา
มีสว่ นทาให้ผบู้ ริโภคจดจาผลิตภัณฑ์ได้ดี ดังนัน้ การโฆษณา
เกินระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด แสดงให้เห็นถึงเจตนาของ
ผูป้ ระกอบการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ในการศึกษานี้ ระดับความรูไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์การ
ปฏิบ ัติท่ีถู ก ต้อ ง ซึ่ง อาจเกิด จากมีปัจ จัยอื่น ที่มีผลต่ อการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การวิจยั นี้มขี อ้ จากัดได้แก่การสอบถาม
พฤติกรรมการทาผิดกฎหมายอาจทาให้ได้ผลการศึกษาทีไ่ ม่
ตรงกับความเป็ นจริง เนื่องจากผูต้ อบคาถามตอบโดยปกปิ ด
ความจริง

สรุปผล
ผูอ้ านวยการและนักจัดรายการวิทยุจานวนมากไม่
สามารถตั ด สิน ใจรับ /ไม่ ร ับ HPA ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
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กฎหมาย ปั จจัยส่วนใหญ่ในการศึกษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
การตั ด สิ น ใจรั บ HPA ยกเว้ น ประสบการณ์ ท างานมี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหาร แต่ ร ะดับ ความรู้ไ ม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ารปฏิบ ัติท่ี
ถูกต้องซึ่งอาจเกิดจากมีปัจจัยอื่นที่มผี ลต่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ดังนัน้ จึงควรมีการพัฒนารูปแบบหรือวิธกี ารอื่น ๆ
ที่ช่วยเสริมให้ตวั อย่างมีการปฏิบตั ิท่ถี ูกต้ องตามกฎหมาย
นอกจากกระบวนการอบรมให้ความรูเ้ พียงอย่างเดียว

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องทุกรายทีผ่ วู้ จิ ยั ขอ
ข้อมูลและคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทีใ่ ห้คาแนะนาในการวิจยั ในครัง้ นี้
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