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บทคดัย่อ 

 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

 พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมายของ เอเย่นต์ ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป  และเพื่อศึกษา

ผลิตภณัฑบุ์หร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ ที่มีจาํหน่ายในเอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และ

ร้านคา้ปลีกทัว่ไป  ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Methodology) ทาํการศึกษา เฝ้าระวงั สถานท่ี

แหล่งเส่ียง ในเขตเมืองและอาํเภอรอบนอก จงัหวดั ละ 2 อาํเภอ ใน 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  

พิษณุโลก ตาก  กาํแพงเพชร และ อุตรดิตถ์ รวม 8 อาํเภอเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling)  โดยจาํแนกตามแหล่งเก็บขอ้มูล และกาํหนดเงื่อนไข คือ  ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีกทัว่ไป รวมทั้ง

ตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน  ซ่ึงมีโอกาสเป็นไปไดต้่อการละเมิดกฎหมายดา้นการส่งเสริมการขาย 

และสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์เชิงลึก การ

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การล่อซ้ือผลิตภณัฑ์บุหร่ี วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

และการหาขอ้สรุปร่วมโดยทีมงานวจิยั 

 ผลการวิจยั พบว่า ร้านคา้ระดบัเอเยน่ต ์ซ่ึงรับซ้ือบุหร่ีจากโรงงานยาสูบ  เพื่อจาํหน่ายให้กบัร้านคา้

ส่งระดบัจงัหวดัดาํเนินการโดย ติดต่อกบัตวัแทนของโรงงานยาสูบ โดยโรงงานยาสูบกาํหนดราคาขายให ้

และกาํหนดโควตา้ให้เอเย่นต์แต่ละจงัหวดั  สําหรับรูปแบบการจาํหน่ายให้ร้านส่งทัว่ไป หากร้านส่งซ้ือ

ปริมาณมาก เอเย่นต์จะลดราคาให้  มีตวัแทนบริษทัประจาํจงัหวดั   สนับสนุนตู้โชว ์ มีการจดังานเล้ียง

ขอบคุณร้านคา้ส่ง มีการแจกของชาํร่วย เป็นบุหร่ีออกใหม่ จาน  ชาม กล่องใส่กระดาษชาํระ สาํหรับ ร้านคา้

ส่งระดบักลาง ไม่มีกลวิธีส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อร้านคา้ปลีกย่อย ร้านคา้ปลีกทัว่ไป  อาทิ 

ร้านโชห่วย ส่วนมากมีตูใ้ส่บุหร่ีแต่เปิดตลอดเวลา บางร้านขา้งตูเ้ขียนบอกราคา  บางร้านมีอุปกรณ์ โฆษณา  

พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย  มีการจงใจเปิดตูใ้ห้เห็นซองบุหร่ี / แบ่งขายบุหร่ี และจาํหน่าย

ใหก้บัผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี  ร้านสะดวกซ้ือบางสาขาจงใจเปิดตูช่้วงนอกเวลา คือ ตอนเยน็, กลางคืน หรือบาง

ร้านเปิดตลอดเวลา  ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ของบริษทัยาสูบ โดยมีแรงจูงใจไดค้่าตอบแทน สาํหรับร้านอาหาร, คารา

โอเกะ, ร้านเกมส์,  โต๊ะสนุ๊กเกอร์, ลานเบียร์, ผบั, บาร์ พบว่า ส่วนมากไม่มีการวางโชวบุ์หร่ี แต่จะเก็บใน

ล้ินชกัโตะ๊แคสเชียร์ แต่ลูกคา้สามารถซ้ือไดโ้ดยติดต่อผา่นบริกรภายในร้าน บางร้านไดรั้บการสนบัสนุนจาน 

ชาม ที่มีสัญลกัษณ์ยีห่้อบุหร่ี สําหรับตลาดขนาดใหญ่  ที่พบมากคือ ตลาดริมเมย มีการจาํหน่ายอยา่งอิสระ

โดยชาวต่างชาติ  เม่ือซ้ือจาํนวนมาก มีการแถมบุหร่ีชนิดใหม่ให้ นอกจากน้ียงัสามารถทองลองบุหร่ีไดทุ้ก

ยีห่อ้ตามตอ้งการ  
 

 

คาํสาํคญั......การเฝ้าระวงั, กลวธีิส่งเสริมการขายบุหร่ี, บริษทัยาสูบ, ร้านคา้จาํหน่ายบุหร่ี 



 

 
 ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

สารบัญ 
 

      บทท่ี  

 

หน้า 

  1 บทนํา................................................................................................. 1 

  ท่ีมาและความสําคญัของปัญหา……………………………………… 1 

  คําถามการวิจยัการวิจยั……………………………………………….. 2 

  วตัถปุระสงค์การวิจยั………………………………............................ 2 

  ขอบเขตของการวิจยั……………………………………………….…. 3 

  ข้อจํากดัของงานวิจยั....................................................................... 3 

  นยิามศพัท์เฉพาะ………………………………………………..……. 4 

  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ............................................................... 4 

  กรอบความคดิการวิจยั.................................................................... 5 

    

          2 การทบทวนวรรณกรรม...................................................................... 6 

  องค์ความรู้เก่ียวกบับหุร่ี................................................................... 6 

  สถานการณ์ปัญหาและความสําคญัของมาตรการแก้ไข 

ในประเทศไทย................................................................................ 

 

7 

  กรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการควบคมุการบริโภคยาสบู.......................... 8 

  แนวคิดและกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด.................................... 12 

    

          3 ระเบียบวธิีวจิัย................................................................................... 15 

  รูปแบบวิจยั.................................................................................... 15 

  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง และวิธีการเก็บข้อมลู.…………………… 15 

  เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลู................................................................... 18 

  การวิเคราะห์ข้อมลู......................................................................... 19 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  บทท่ี  

 

หน้า 

       4 ผลการวจิัย......................................................................................... 19 

  ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ีเก็บข้อมลู..................................................... 19 

  กลวิธีสง่เสริมการขาย และการสร้างแรงจงูใจตอ่การเข้าถึงบหุร่ี 

พฤตกิรรมละเมดิกฎหมายในร้านค้าระดบัตา่งๆ................................ 

 

20 

    

       5 สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ................................................... 31 

  สรุป.............................................................................................. 31 

  อภิปราย........................................................................................ 33 

  ข้อเสนอแนะ.................................................................................. 35 

  ปัญหา อปุสรรค ในการดําเนินการเก็บข้อมลู.................................... 36 

    

บรรณานุกรม.................................................................................................... 38 

  

ภาคผนวก......................................................................................................... 39 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

จากรายงานประจาํปี พ.ศ.2545 ขององคก์ารอนามยัโลก พบวา่ ภาระโรคของประชากรโลกทั้งหมด 

(Burden of Diseases จากการตายก่อนวยัอนัควรและการสูญเสียจากความพิการทุพพลภาพ) จากการสูบบุหร่ี 

สูงเป็นอนัดบัท่ี 4  ของความเส่ียงทั้งหมด 26 ชนิด รองจาก ภาวะขาดสารอาหาร เพศสัมพนัธ์ที่ไม่ปลอดภยั 

และภาวะความดนัโลหิตสูง  และดชันีช้ีวดัสภาวะสุขภาพของคนไทย พ.ศ.2549 พบว่า ประเด็นปัญหา

สุขภาพที่สําคญัของคนไทย คือ โรคหลอดเลือดและหัวใจ ซ่ึงเป็นโรคเร้ือรังอนัดบัหน่ึงของคนไทยที่เป็น

สาเหตุการตายมากกวา่ปีละ 65,000  ราย และขอ้มูลจากองคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ ประมาณร้อยละ 25 ของ

โรคหวัใจและหลอดเลือด เป็นผลมาจากการสูบบุหร่ี นัน่คือคนไทย ประมาณ 16,250 คน ที่เสียชีวิตจากโรค

น้ีเป็นผลมาจากการสูบบุหร่ี นอกจากน้ีมีขอ้คน้พบวา่ ในจาํนวนคนไทย 10 ลา้นคนท่ีสูบบุหร่ี  6 ลา้นคน เป็น

ผูท่ี้มีอาย ุ35 ปีข้ึนไป จะเร่ิมป่วยเป็นโรคหวัใจ โดยเฉพาะผูที้่เสียชีวิตดว้ยโรคหวัใจวาย ระหวา่งอายุ 35 – 55 

ปี สาเหตุหลกัพบวา่ เกิดจากการสูบบุหร่ีโดยตรง (The World health report,2002)นอกจากน้ีแลว้ กลุ่มโรค

สําคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากนัก็คือ โรคมะเร็งซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต อนัดบัทีส่องของคนไทย  โดยการ

สูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในคน ถึง 10 ชนิด โดยภาพรวมแลว้นั้น พิษภยัจากบุหร่ีสามารถทาํ

ให้เกิดโรคไดถึ้ง 25 โรค ทั้งน้ีเพราะหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แลว้ว่า ควนับุหร่ีประกอบดว้ยสารก่อ

มะเร็งกวา่ 50 ชนิด (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2549) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่โลกไดมี้กฎหมายเขม้งวดในการควบคุมยาสูบ ทาํให้

บริษทับุหร่ีขา้มชาติและของไทย มีความพยายามที่จะขยายตลาดโดยใชก้ลยุทธ์ใหม่ๆ  โดยเฉพาะ กลยุทธ์

ดา้นการตลาดขายปลีก การตลาดอิเล็กทรอนิค การตลาดขา้มพรมแดน การทาํการตลาดที่แฝงมากบักิจกรรม

เพือ่สังคม  การแทรกแซงการออกกฎหมาย การสนบัสนุนงานวิจยั และการประดิษฐ์และนาํเขา้ผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆท่ีพยายามใชช่้องโหวข่องกฎหมายให้เป็นประโยชน์เพื่อเขา้ถึงเยาวชนและผูห้ญิง    ในปีที่ผา่นมากลุ่ม

ศึกษาและติดตามเฝ้าระวงัฯ ภายใตก้ารดาํเนินงานของกลุ่มวิจยัและศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบ ศูนยว์ิจยัและ

จดัการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) มหาวิทยาลยั

นเรศวร และ มูลนิธิรณรงค์เพือ่การไม่สูบบุหร่ี  ไดก้ารจดัอบรมนาํร่องในการพฒันาแกนนาํ และ ไดพ้ฒันา

เคร่ืองมือต่างๆในการใชพ้ฒันาแกนนาํ ไดผ้ลสาํเร็จเป็นทีน่่าพอใจในระดบัหน่ึง  ดงันั้นเพือ่ให้เกิดการพฒันา

เครือข่ายที่ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นที่จะตอ้งดาํเนินการต่อในปีที่2 โดยจะขยายกลุ่มเครือข่าย

เป็นระดบัภาค และ ในโรงเรียน ทั้งน้ีจะไดมี้การประสานกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนให้การดาํเนินงานมี
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ความเข้มแข็งยิ่งข้ึน เช่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  เครือข่ายครูนักรณรงค์ มีการประสานงาน 

และหนุนเสริมกบักลไกเฝ้าระวงัการควบคุมยาสูบของสาํนกัควบคุมยาสูบทั้งในระดบัจงัหวดัและประเทศ 

โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการควบคุมยาสูบดีท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก โดยมีมาตรการทางกฎหมายใน

การควบคุมยาสูบ เมื ่อ พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ ได้แก่ 

พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ และพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  

ในส่วนของพฤติกรรมการส่งเสริมการขายและดาํเนินการของบริษทัยาสูบ เกี่ยวกบัการสร้างปัจจยั

เอ้ือที่มุ่งเนน้จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงบุหร่ีไดอ้ย่างสะดวก ผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ บริษทัยาสูบยงัมี

การดาํเนินอยา่งต่อเน่ืองดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การสนบัสนุนตูโ้ชวที์่เป็นการโฆษณาบุหร่ีแบบแฝง 

การผลิตอุปกรณ์สนบัสนุนการขาย การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของร้านคา้ย่อยยงัพบว่ามีการ

แบ่งขาย เปิดตูโ้ชวบุ์หร่ีตลอดเวลา รวมทั้งการจาํหน่ายบุหร่ีที่นาํเขา้อยา่งผิดกฎหมาย ซองบุหร่ีไม่มีภาพคาํ

เตือน เป็นตน้ 

ดังนั้ น เพื ่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ จึงจาํเป็นต้องทราบสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษทับุหร่ีและร้านค้าเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงบุหร่ีได้อย่างสะดวก การวิจยัคร้ังน้ีจึง

มุ่งเนน้วธีิการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง โดยทาํการสํารวจขอ้มูลดว้ยเทคนิคเชิงคุณภาพเป็นหลกัและเชิงปริมาณ

เป็นรอง เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นภาพพฤติกรรมที่ผิดหรือเล่ียงกฎหมาย อนัเป็นแบบแผนตามปกติวิสัยหรือกลวธิี

แปลกใหม่ของบริษทัยาสูบ เอเยน่ต ์ร้านคา้ส่งในพื้นท่ี และร้านคา้ปลีกทัว่ไป 

 

2. คําถามการวจัิย 

2.1 บริษทัยาสูบ เอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป  มีกลวธีิส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจ 

กลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ถึงบุหร่ีไดอ้ยา่งไร และมีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือไม่ อยา่งไร 

2.2 เอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป  มีผลิตภณัฑ์บุหร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีรูปแบบ

แปลกใหม่หรือไม่ อยา่งไร 

 

3. วตัถุประสงค์การวจัิย 

 3.1  เพือ่ศึกษากลวิธีส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี พฤติกรรมละเมิดหรือ

เขา้ข่ายผดิกฎหมายของ เอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป   

 3.2  เพื่อศึกษาผลิตภณัฑบุ์หร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่  

ท่ีมีจาํหน่ายในเอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป   
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4. ขอบเขตการวจัิย 

 4.1 

พื้นที่เก็บขอ้มูล แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตอาํเภอเมือง และอาํเภอรอบนอก  ใน 4 จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนล่าง ไดแ้ก่  พษิณุโลก, ตาก , กาํแพงเพชร และอุตรดิตถ ์

ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

1. สถานท่ีเก็บขอ้มูล 

4,2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   

    1.1  ร้านคา้ 3 ระดบั ไดแ้ก่   ร้านคา้ระดบัเอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป   

     1.2  กิจกรรมชุมนุมมวลชน อาทิ ตลาดนดัขนาดใหญ่ นิทรรศการ  

2. ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key informants)  จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

     2.1  กลุ่มบุคคลท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบ  

 2.2  กลุ่มผูป้ระกอบการระดบัเอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป   

 2.3  กลุ่มผูสู้บบุหร่ี  

 4.3 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา

 ศึกษาตามองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด  4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

    

1. ผลิตภณัฑย์าสูบ  ไดแ้ก่ ชนิด รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้  ภาพคาํเตือน  

2. กลยทุธ์ดา้นราคา ไดแ้ก่ การกาํหนดราคา ส่วนลด แถม ระยะเวลาเครดิต การชาํระเงิน  

3. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ไดแ้ก่ พื้นท่ีจาํหน่าย สถานท่ีจาํหน่าย  

ตาํแหน่งจดัวาง ณ จุดขาย  

4. กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย และการสร้างแรงจูงใจกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การโฆษณา  

กิจกรรมส่งเสริมการขาย ผลประโยชน์ตอบแทน การตลาดแบบตรงและแบบออ้ม พนกังาน/ตวัแทนจาํหน่าย 

กนัยายน 2553 – ตุลาคม  2554 

4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

 

5.  ข้อจํากดัของงานวจัิย 

 5.1 ผูว้จิยัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนเกรง

วา่การใหข้อ้มูลเชิงลึกดา้นส่งเสริมการขาย จะเกิดผลกระทบกบัร้านตนเองในภายหลงั  

 5.2 ขอ้มูลเชิงลึกระดบัเอเยน่ต ์ไม่สามารถสัมภาษณ์ไดโ้ดยตรง ดงันั้นขอ้มูลท่ีนาํเสนอ เป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการระดบัร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีก 

 5.3 ผูเ้ก็บขอ้มูลมีความจาํเป็นตอ้งยติุการเก็บขอ้มูลซํ้ า ในบางพื้นท่ี ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั  

เน่ืองจากถูกปฏิเสธค่อนขา้งรุนแรงจากผูป้ระกอบการ  

 5.4  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูล มีจาํนวนนอ้ยกวา่ขอ้เสนองานวจิยัท่ีกาํหนดไวเ้น่ืองจากเหตุผลใน 3 

ขอ้แรก ดงันั้น จึงอาจอา้งอิงแทนประชากรทั้งหมดไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
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6. นิยามศัพท์ 

 6.1 กลวธีิส่งเสริมการขาย  หมายถึง  การติดประกาศราคา การเปิดตูโ้ชวใ์ห้เห็นซองบุหร่ี การจดังาน

ประชาสัมพนัธ์ การจดังานเล้ียงขอบคุณเครือข่ายร้านคา้ท่ีขายบุหร่ี 

 6.2 การสร้างแรงจูงใจต่อการเข้าถึงบุหร่ี หมายถึง การลดราคาบุหร่ี การแจก แถมส่ิงของอ่ืนๆ  

หรือบุหร่ีชนิดเดียวกนักบัท่ีซ้ือหรือชนิดอ่ืน เม่ือลูกคา้ซ้ือบุหร่ี 

6.3 พฤติกรรมละเมิดหรือเข้าข่ายผดิกฎหมาย หมายถึง การกระทาํของผูป้ระกอบการร้านคา้

จาํหน่ายบุหร่ี ท่ีดาํเนินการตามกลยทุธการขาย และ/หรือสร้างแรงจูงใจในการเขา้ถึงบุหร่ีของลูกคา้  

ซ่ึงผดิกฎหมายหรือ พรบ. ท่ีกาํหนดในการควบคุมผูป้ระกอบการ 

6.4 ผลติภัณฑ์บุหร่ีแปลกใหม่  หมายถึง รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ(์ซอง) และ/หรือ ตวับุหร่ี รวมถึง กล่ิน 

รสชาติ ท่ีแตกต่างจากบุหร่ีของโรงงานยาสูบท่ีมีจาํหน่ายทัว่ไป 

6.5 อุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ี หมายถึง เคร่ืองมือ หรือวสัดุ ใดๆ ท่ีสามารถนาํควนัและ/หรือ 

สารประกอบในบุหร่ีเขา้สู่ร่างกายทางใดทางหน่ึง 

 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1 ไดข้อ้มูลสาํคญัในการนาํเสนอต่อหน่วยงานราชการ  องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และรัฐบาล 

เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจกาํหนดนโยบายหรือมาตรการท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได ้

7.2 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจ ในการศึกษาต่อยอด 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งเชิงลึก ต่อไป 

 7.3 ไดข้อ้เสนอแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการเขา้ถึงขอ้มลูเชิงลึก เพือ่เป็นการเฝ้าระวงั 

กลยทุธ์การตลาดของบริษทัยาสูบ จากบทเรียนการเก็บขอ้มูลของงานวจิยัคร้ังน้ี 
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8. กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

แนวคิดในการดาํเนินงานวจิยั  มุ่งเนน้ศึกษากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด ในกลุ่มผูป้ระกอบการ

ทุกระดบั  ตั้งแต่ระดบับริษทัยาสูบ ผูป้ระกอบการ ทุกระดบั กาํหนดรูปแบบเพื่อส่งเสริมการขายและการ

สร้างแรงจูงใจในการขายตามลาํดบัขั้น กระทัง่การกาํหนดรูปแบบเพื่อส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจ

ในการถึงของผูสู้บ บุหร่ี ดงักรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย  
และแรงจูงใจต่อการเข้าถึงบุหร่ี 

บริษัทยาสูบ 

เอเย่นต์ในพืน้ที่  

ร้านค้าส่งในพืน้ที่  

ร้านค้าปลกีในพืน้ที่  

ผู้สูบบุหร่ี 

Product 

-ชนิด ประเภท 

-ลกัษณะ รูปแบบ 

- ตราสินคา้  

-บรรจุภณัฑ ์ 

- ภาพคาํเตือน 

 

Place 

-ช่องทางการจาํหน่าย 

-พ้ืนท่ีครอบคลุม 

-สถานท่ีจาํหน่าย 

- ตาํแหน่งจดัวาง 

ณ จุดขาย 

 

Price 

-ราคาขาย  

-ส่วนลด 

-ส่วนแถม  

-ระยะเวลาเครดิต 

-ระยะเวลาชาํระเงิน 

Promotion 

-โฆษณา 

-กิจกรรมส่งเสริม

การขาย 

-พนกังานขาย 

-การตลาดแบบตรง 

และแบบออ้ม 

- ผลประโยชนต์อบ

แทน 

กลยุทธ์/รูปแบบดําเนินการ ครอบคลุม  4P’s  ( Marketing Mix )   

ของกลุ่มผู้ประกอบการระดับต่างๆ และ กลุ่มผู้สูบบุหร่ี 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

1 องค์ความรู้เกีย่วกบับุหร่ี 

             ชาวอินเดียนแดง ซ่ึงเป็นชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา ไดเ้ร่ิมตน้ใชย้าสูบเป็นพวกแรก โดย

ปลูกยาสูบเพือ่ใชเ้ป็นยา และนาํมาสูบในพิธีกรรมต่างๆ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2035 ต่อมาเมื่อคริสโตเฟอร์ 

โคลมับสั (Christopher Columbus) เดินเรือไปข้ึนฝ่ังที่ซันซัลวาดอร์ ในหมู่เกาะเวสต์อินดีส์ ไดเ้ห็นชาว

พื้นเมืองนาํเอาใบไมช้นิดหน่ึง มามวน และจุดไฟตอนปลาย แลว้ดูดควนั ต่อมา พ.ศ. 2091 มีการปลูกยาสูบ

ในบราซิลซ่ึงเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส ในทวีปอเมริกาใต ้ เพือ่เป็นสินคา้ส่งออก เป็นผลให้ยาสูบ 

แพร่หลายเขา้ไปในประเทศโปรตุเกส และสเปนตามลาํดบั ต่อมาใน พ.ศ. 2103 นายฌอง นิโกต ์(Jean Nicot) 

เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส ประจาํประเทศโปรตุเกส ไดส่้งเมล็ดยาสูบ มายงัราชสํานกัฝร่ังเศส ช่ือของนายนิโกต์

จึงเป็นท่ีมาของช่ือสารนิโคติน (Nicotin) ที่รู้จกัในปัจจุบนัใน พ.ศ. 2107 เซอร์จอห์น ฮอคกินส์ (Sir John 

Hawkins) ไดน้าํยาสูบ เขา้ไปในประเทศองักฤษ และใน พ.ศ. 2155 นายจอห์น รอลฟ์ (John Rolfe) ชาว

องักฤษประสบผลสาํเร็จ ในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชยเ์ป็นคร้ังแรก และ 7 ปีต่อมา ก็ไดส่้งออกผลผลิต ไปยงั

ประเทศอาณานิคม เป็นจาํนวนมหาศาล อีก 200 ปีต่อมา การทาํไร่ยาสูบเชิงพาณิชยจึ์งเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย

ทัว่โลก(สารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน, มปป.) 

 1.1  ประวตัคิวามเป็นมาของบุหร่ี 

 

                     ในประเทศไทยมีการใชย้าสูบตั้งแต่สมยัอยธุยา โดยมีหลกัฐานจากจดหมายเหตุของ เมอร์ซิ

เออร์ เดอลาลูแบร์ (Monsieur De La Loube’re) อคัราชทูตฝร่ังเศสท่ีเดินทางมาเมืองไทยสมยัสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช เม่ือ พ.ศ. 2230 ไดเ้ขียนเล่าเร่ืองประเทศสยามวา่ คนไทยชอบใชย้าสูบอยา่งฉุนทั้งผูช้ายและ

ผูห้ญิง โดยไดย้าสูบมาจากเมืองมะนิลา ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ จากประเทศจีน และท่ีปลูกในประเทศเอง ใน

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้สิงหนาทราชดุรงคฤ์ทธ์ิไดท้รง

ประดิษฐบุ์หร่ีกน้ป้านข้ึน เพื่อสูบควนัและอมยากบัหมากพร้อมกนั คร้ันถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีการผลิตบุหร่ีข้ึนโดยบริษทัท่ีมีชาวองักฤษเป็นเจา้ของไดเ้ปิดดาํเนินการเป็นบริษทั

แรกใน พ.ศ. 2460 การผลิตบุหร่ีในระยะแรกจะมวนดว้ยมือ ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั มีการนาํเคร่ืองจกัรเขา้มาจากประเทศเยอรมนี และทาํการผลิตบุหร่ีออกมาจาํหน่ายหลายยีห่อ้ การ

สูบบุหร่ีจึงแพร่หลายมากข้ึน จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งโรงงานยาสูบข้ึน โดยซ้ือกิจการมาจาก

หา้งหุน้ส่วนบูรพายาสูบ จาํกดั (สะพานเหลือง) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ และดาํเนินกิจการอุตสาหกรรม

ยาสูบภายใตก้ารควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั หลงัจากนั้น รัฐบาลไดซ้ื้อกิจการของบริษทั

 1.2 ประวตักิารสูบบุหร่ีในประเทศไทย 
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กวางฮก บริษทัฮอฟฟัน และบริษทับริติช อเมริกนั โทแบคโค เพิ่มข้ึน แลว้รวมกิจการภายใตช่ื้อวา่โรงงาน

ยาสูบกระทรวงการคลงัมาจนถึงปัจจุบนั (ประกิต  วาทีสาธกกิจ และ กรองจิต  วาทีสาธกกิจ, 2 5 4 7) 

2            1.3  สารพษิในบุหร่ี2

        ในบุหร่ี 1 มวน เมื่อเกิดการเผาไหม ้จะทาํให้เกิดสารเคมี มากกวา่ 4,000 ชนิด สารหลายร้อย

ชนิด มีผลต่อการทาํงานของอวยัวะต่างๆ  และมี 42 ชนิด ท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง 

         

  1.3.1 นิโคติน ( Nicotine ) เป็นสารที่มีลกัษณะคลา้ยนํ้ ามนัไม่มีสี เป็นสารที่ทาํให้เกิดการเสพ

ติด และทาํให้เกิดโรคหัวใจ นิโคตินส่วนใหญ่ จะไปจบัอยูที่่ปอด และบางส่วนถูกดูดซึมเขา้กระแสเลือด 

              1.3.2 ทาร์ ( Tar) ประกอบดว้ยสารหลายชนิด เป็นละอองเหลวเหนียว สีนํ้ าตาลคลา้ยนํ้ ามนั

ดินร้อยละ 50 ของทาร์จะจบัอยู่ที ่ปอด ทาํให้เยื้อบุหลอดลมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ 

              1.3.3 คาร์บอนมอนอกไซด์ ( Carbon monoxide ) 

           1.

ซ่ึงเป็นก๊าซชนิดเดียวกบัท่ีพ่นออกจากท่อ

ไอเสียรถยออกซิเจนของเมด็เลือดแดงทาํใหผู้สู้บบุหร่ีไดรั้บออกซิเจนนอ้ยลงไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 – 15 หวัใจ

ตอ้งเตน้เร็วข้ึนและทาํงานมากข้ึน 

3.4 ไฮโดรเจนไดออกไซด์ ( Hydrogen dioxide ) 

          

เป็นก๊าซพิษที่ใชใ้นสงคราม ก่อให้เกิด

อาการไอมีเสมหะหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง 

 1.3.5 ไนโตรเจนไดออกไซด์ ( Nitrogen dioxide ) 

   1.3.

เป็นสาเหตุของโรคถุงลมปอดโป่งพอง 

เพราะไปทาํลายเยือ่บุหลอดลมอกัส่วนปลายและถุงลม 

6 แอมโมเนีย ( Ammonia ) 

           

มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเยื่อ ทาํให้แสบตา แสบจมูก หลอดลม

อกัเสบ 

1.3.7 ไซยาไนด์(Cyanide)
 

 ซ่ึงปกติเป็นยาเบ่ือหนูก็พบในบุหร่ีดว้ยเช่นกนั 

2. สถานการณ์ปัญหาและความสําคัญของมาตรการแก้ไข2

การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหาทางสุขภาพ เป็นสาเหตุสําคญัของโรคที่เป็นอนัดบัสองของ

การเจ็บป่วย เช่น โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด  และโรคมะเร็ง จากขอ้มูลการสํารวจ 2

ในประเทศไทย 

โครงการสํารวจการ

บริโภคยาสูบในผูใ้หญ่ระดบัโลก (Global Adult Tobacco Survey: GATS) 2ขณะน้ีประเทศไทยมีจาํนวน

ผูบ้ริโภคยาสูบรวม 12.5 ลา้นคน โดย 7.9 ลา้นคนสูบบุหร่ีซองที่ผลิตจากโรงงาน และ 7.4 ลา้นคนท่ีสูบบุหร่ี

มวนเอง โดยมีประชากรจาํนวนหน่ึงสูบบุหร่ีทั้งสองประเภท อตัราการบริโภคยาสูบชนิดมีควนัในเพศชาย

เท่ากบั 45.6 % และเพศหญิง 3.1 % จาํนวนผูเ้สียชีวิตจากการสูบบุหร่ีประมาณการตามการเปล่ียนแปลงของ

จาํนวนผูที้ริ่เร่ิมและผูที้่หยุดสูบบุหร่ีในประเทศไทย อา้งอิงขอ้มูลจากการจาํลองสถานการณ์สมมติของ Peto 

และคณะ พบวา่หากไม่มีการดาํเนินการใดๆ ในปีพ.ศ.2563 จาํนวนผูเ้สียชีวิตจากบุหร่ีจะสูงถึง 5 ลา้นคน แต่

ถา้สามารถลดจาํนวนผูสู้บบุหร่ีใหม่ลงไดค้ร่ึงหน่ึง โดยการรณรงคร่์วมกบัมีกิจกรรมควบคุมยาสูบ อตัราการ

เสียชีวติจากบุหร่ีจะลดลงเหลือ 4.8 ลา้นคน และจะลดลงเหลือ 3.2 ลา้นคนได ้โดยที่ประเทศไทยมีมาตรการ
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ควบคุมยาสูบที่ ไดแ้ก่การรณรงค์ การห้ามโฆษณา การห้ามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ การข้ึนภาษีบุหร่ี การใช้

รูปภาพเป็นคาํเตือนบนซองบุหร่ี  

สถิรกร พงษพ์านิช (2547) ไดเ้สนอผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในอนาคตทางดา้นสุขภาพของ 

โรคทีเ่กิดจากสูบบุหร่ีกบัรายไดข้องรัฐบาลจากภาษีบุหร่ี พบว่า ค่าใชจ่้ายในโรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอด

เลือดหวัใจอุดตนั โรคมะเร็งปอด ทั้งหมด ต่อคนต่อปี เท่ากบั 13,640.58 บาท 32,762.05 บาท และ100,041 

บาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายของรัฐในปี พ.ศ.2546 ของโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหร่ี เท่ากบั 10,057 ลา้น

บาท/ปี เมื่อเปรียบเทียบขอ้มูลแลว้จะเห็นวา่ค่าใชจ่้ายรวมทั้งสามโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน 

แมว้า่รายรับจากภาษีบุหร่ีจะมีแนวโนม้สูงข้ึน แต่รัฐบาลก็ตอ้งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลอยู่

มาก วธีิการท่ีจะลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโรคต่างๆ จากการสูบบุหร่ีคือ การงดสูบบุหร่ี 

            ความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งปอด โดยเฉล่ียผูสู้บบุหร่ีเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดมากกวา่ผูไ้ม่

สูบบุหร่ี 12 เท่า แต่หากสูบมานาน 21- 40 ปี โอกาสเส่ียงมากว่าผูไ้ม่สูบถึง 30 เท่า และจากสถิติของ

สหรัฐอเมริกา พบวา่ ร้อยละ 30 ของผูป่้วยมะเร็งปอดที่มิไดสู้บบุหร่ีเกิดโรคมะเร็งจากควนับุหร่ีทีผู่อื้น่สูบ 

มะเร็งปอดจดัเป็นมะเร็งอนัดบัหน่ึงในชายไทย ส่วนในภาคเหนือที่มีอตัราการสูบบุหร่ีสูงสุด พบวา่ มีผูป่้วย

โรคมะเร็งปอดทั้งในบุรุษและสตรีสูงกวา่ภาคอ่ืนๆ ถา้หยุดสูบบุหร่ีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดหรือไม่ หากผู ้

สูบบุหร่ีสามารถหยุดสูบบุหร่ีไดก่้อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในปอด จะสามารถความเส่ียงของ

โรคมะเร็งปอดได ้และหากเลิกไดน้าน 10-15 ปี จะลดอตัราเส่ียงโรคมะเร็งปอดลงคร่ึงหน่ึง ผูที้่สูบบุหร่ีจดั 

(มากวา่วนัละ 1 ซอง) ถา้เร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแต่อายยุงันอ้ย จะมีโอกาสเส่ียงต่อโรคมะเร็งปอดและโรคภยัจากบุหร่ี

สูงท่ีสุด (ปัญญาไทย, มปป.) 

ประเทศไทย ได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาทั้งทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม มาตรการทาง

กฎหมายก็ได้แก่การมี พระราชบญัญติั 2 ฉบบั คือ พ.ร.บ ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ คุม้ครอง

สุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  โดยท่ี พ.ร.บ ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ มีสาระสาํคญัคือ การหา้มโฆษณาทุกรูปแบบ การ

มีภาพคาํเตือน พ.ร.บ คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี  ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการ

กาํหนดช่ือหรือประเภทของสถานที่ให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีและกาํหนดบริเวณหรือพื้นที่

ของสถานท่ีดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่ปี 2535 แต่มาตรการดงักล่าวยงั

ไม่เพียงพอในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ปัจจุบนัรัฐบาลไดร่้วม ลงนามในอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุม

การบริโภคยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control; WHO FCTC)  ถือเป็นกลไกทาง

กฎหมายระดบันานาชาติ ที่เป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศสมาชิกของ องค์การอนามยัโลก เพือ่เป็นแนวทาง

กาํหนดมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

3.  กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO FCTC)  

       อนุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO FCTC) จดัเป็นสนธิสัญญาระหวา่งประเทศดา้น

สุขภาพฉบบัแรกขององคก์ารอนามยัโลกท่ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่คุม้ครองประชากรโลกให้ปลอดภยัจากผลร้าย

ของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควนัยาสูบ ซ่ึงเป็นกลไกทางกฎหมายที่สําคญัระหวา่งประเทศต่าง ๆ ใน
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การสกดักั้นไม่ให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบแพร่กระจายไปทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายไปสู่ประเทศ

กาํลงัพฒันา และหยดุย ั้งการเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี  กรอบอนุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมการบริโภคยาสูบน้ี 

ไดรั้บการรับรองโดยท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก คร้ังท่ี 56 นครเจนีวา เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2546 

นบัวา่เป็นประวติัศาสตร์ของวงการสาธารณสุขที่ประเทศสมาชิกองค์การอนามยัโลกทั้งหมด 192 ประเทศ 

ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทย ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทรั์บรองกรอบอนุสัญญาดงักล่าวน้ี สําหรับประเทศไทยไดร่้วมลง

นามเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2546 เป็นลาํดบัท่ี 36 และมีประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ยืน่สัตยาบนัสารอยา่งเป็นทางการ

จนครบ 40 ประเทศ ไดมี้การลงนามในสัตยาบนัสาร เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2547 จึงทาํให้กรอบอนุสัญญาฯ มี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2548 นบัถึงเดือนมิถุนายน 2553 กรอบอนุสัญญาฯ มีภาคีทั้งหมด 168 

ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนครอบคลุมมากถึงร้อยละ 87.5 ของประเทศสมาชิกทั้งหมด สาระสําคญัของกรอบ

อนุสญัญาวา่ดว้ยการควบคุมการบริโภคยาสูบ องคก์ารอนามยัโลก มีทั้งหมด 11 หมวด 38 ขอ้ ประกอบดว้ย

สาระสําคญัทั้ งด้านวิชาการและด้านการบริหารจดัการ สําหรับงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับหมวดที่ 3 ด้าน

มาตรการเก่ียวกบัการลดอุปสงคข์องยาสูบ  ในขอ้ท่ี 13 คือ  การหา้มอยา่งเตม็รูปแบบ เพื่อไม่ให้มีการโฆษณา

ผลิตภณัฑย์าสูบ ไม่ใหมี้การส่งเสริมการขายและการใหบ้ริการสนบัสนุนโดยธุรกิจยาสูบ โดยรวมถึงการห้าม

โฆษณายาสูบขา้มพรมแดนอีกดว้ย 

แนวทางการดาํเนินงาน ตามขอ้ 13 แห่งอนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมการบริโภคยาสูบน้ี จดัทาํข้ึน

เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกไดมี้แนวทางสําหรับการริเร่ิมและการบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามการโฆษณา การส่งเสริม

การขาย และการให้การสนับสนุนของธุรกิจยาสูบที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยกฎหมายตอ้งใช้บงัคบักบัทุก

รูปแบบของการส่ือสาร การแนะนาํ หรือการกระทาํเชิงพาณิชย ์รวมทั้งทุกรูปแบบของการเป็นผูส้นบัสนุน 

กล่าวคือ ไดก้าํหนดขอบเขตของกฎหมายที่ห้ามอย่างเต็มรูปแบบ (Scope of a comprehensive ban) มี

สาระสําคัญด้านแนวคิดดังน้ีคือ กฎหมายห้ามโฆษณา ส่งเสริมการขายและการเป็นผูส้นับสนุนจะมี

ประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อบญัญติัให้มีขอบข่ายที่กวา้งขวางหรือครอบคลุมทุกดา้นตามนิยามที่กาํหนดไวใ้น

อนุสญัญา ไดแ้ก่ 

3.1  การโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาสูบ (Tobacco advertising and promotion) หมายถึง 

“รูปแบบใดก็ตามของการส่ือสาร การแนะนาํ หรือการกระทาํเชิงพาณิชย ์โดยมีจุดหมายผล หรือผลที่น่าจะ

เกิดข้ึนเป็นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑย์าสูบ หรือการใชย้าสูบไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม” 

3.2   การเป็นผู้สนับสนุนของธุรกจิยาสูบ (Tobacco sponsorship) หมายถึง “รูปแบบใดก็ตามของการ

อุดหนุนแก่เหตุการณ์สําคญั กิจกรรม หรือบุคคลใดๆ โดยมีจุดหมาย ผล หรือผลที่น่าจะเกิดข้ึนเป็นการ

ส่งเสริมการขายผลิตภณัฑย์าสูบ หรือการใชย้าสูบไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม” 

อยา่งไรก็ตาม คาํวา่ “การโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาสูบ” มีความหมายค่อนขา้งกวา้ง คือ ไม่

จาํกดัเพียง “การส่ือสาร” แต่ให้หมายรวมถึง “การแนะนาํ” และ “การกระทาํ” ดว้ย ในทาํนองเดียวกนันิยาม

ของ “การเป็นผูส้นบัสนุนของธุรกิจยาสูบ” จะครอบคลุมถึง “รูปแบบการใดก็ตามของการอุดหนุน” ไม่วา่จะ

เป็นดา้นการเงินหรือดา้นอืน่ โดยไม่คาํนึงถึงวา่การอุดหนุนนั้นมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์หรือไม่ หรือมี
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การประชาสัมพนัธ์อย่างไร ดงันั้นกล่าวโดยสรุป ในการดาํเนินการตามขอ้ 13 แห่งอนุสัญญาการควบคุม

ยาสูบฯ มีขอ้แนะนาํวา่ ประเทศสมาชิกควรดาํเนินการให้มีกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามการโฆษณา 

การส่งเสริมการขาย หรือการเป็นผูส้นบัสนุนของธุรกิจยาสูบ ซ่ึงกฎหมายควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ตลอดจนการเป็นผูส้นบัสนุนทั้งปวงโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

- การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการเป็นผูส้นบัสนุนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  

- การกระทาํท่ีมุ่งใหมี้การส่งเสริมการขายและการกระทาํท่ีมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการ 

ส่งเสริมการขาย 

- การส่งเสริมผลิตภณัฑย์าสูบและการใชย้าสูบ 

- การส่ือสารเชิงพาณิชยร์วมทั้งการแนะนาํและการกระทาํเชิงพาณิชย ์

- การอุดหนุนในรูปแบบใดๆ ก็ตามแก่เหตุการณ์พเิศษ (เช่น การแข่งขนักีฬา การแสดง  

งานเล้ียง ฯลฯ) กิจกรรมหรือบุคคลใดๆ 

- การโฆษณาและการส่งเสริมตราสินคา้ยาสูบ รวมทั้งการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์บริษทั 

ทุกรูปแบบ 

- สื่อโฆษณาตามปกติ ( ส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ) รวมทั้ งพื้นที ่ของสื่อทั้ งปวง ซ่ึงรวมถึง

อินเตอร์เน็ต โทรศพัทมื์อถือ และเทคโนโลยใีหม่ประเภทอ่ืน รวมทั้งภาพยนตร์ 

นอกจากการหา้มโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเป็นผูส้นบัสนุนของธุรกิจยาสูบ ซ่ึงเป็น 

การปฏิบติัตามพนัธกรณีพื้นฐานแลว้ เพื่อใหก้ารหา้มดงักล่าวเป็นไปอยา่งครอบคลุมทุกดา้นดงัระบุในขอ้ 13 

ของอนุสัญญาฯ จึงมีขอ้แนะนําให้แก่ประเทศภาคีสมาชิกควรพิจารณาให้มีกฎหมายห้ามดาํเนินการใน

ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

- การคา้ปลีกและการจดัแสดงสินคา้ 

-            การจดัแสดงและการกระทาํใหเ้ห็นผลิตภณัฑย์าสูบ ณ จุดหมาย ถือเป็นการโฆษณาและการ 

ส่งเสริมการขาย จึงควรมีกฎหมายห้ามโดยส้ินเชิงไม่ให้มีการจดัแสดงใดๆ อีกทั้งห้ามการกระทาํที่ทาํให้

สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์ยาสูบที่จุดขาย ซ่ึงรวมถึงร้านคา้ปลีกที่ตั้งเป็นหลกัแหล่งและผูข้ายขา้งถนนดว้ย 

นอกจากน้ี ควรห้ามไม่ให้มีการใช้เคร่ืองจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสูบอตัโนมติั เพราะเคร่ืองขายอตัโนมติัที่

ปรากฏใหเ้ห็นถือเป็นวธีิการหน่ึงของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

- บรรจุภณัฑ์และลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑ์    บรรจุภณัฑ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นองค์กระ

กอบสาํคญัของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ดงันั้น ควรพิจารณาออกกฎหมายกาํหนดให้บรรจุภณัฑ์

มีความเรียบง่าย คือ มีสีดาํและขาว หรือสีอ่ืนๆ ที่ตดักนัสองสี เพื่อขจดัผลของการโฆษณาหรือการส่งเสริม

การขายท่ีปรากฏบนบรรจุภณัฑ ์และไม่ควรอนุญาตใหหี้บห่อ ซองบุหร่ี บุหร่ีแต่ละมวน หรือผลิตภณัฑ์ยาสูบ

อื่นๆ มีลกัษณะที่เด่น อนัจะทาํให้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นที่ดึงดูดใจกลุ่มวยัรุ่น, สตรี และประชาชนทัว่ไป 

ตอ้งการเขา้ถึงมากข้ึน 
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- การขายทางอินเตอร์เน็ต    ควรมีการห้ามขายยาสูบทางอินเตอร์เน็ต เพราะโดยสาระแลว้ การขาย

ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาสูบ 

- การใชต้ราสินคา้บุหร่ีกบัสินคา้ชนิดอ่ืนและการใชต้ราสินคา้ร่วมกนั 

“การใชต้ราสินคา้กบัสินคา้ชนิดอ่ืน (Brand stretching)” เกิดข้ึนเม่ือมีการนาํตราสินคา้สัญลกัษณ์ 

เคร่ืองหมายการคา้ ตราสัญลกัษณ์หรือตราการคา้ หรือลกัษณะเด่นอืน่ใด (รวมทั้งสีต่างๆ ที่รวมกนัแล้วมี

ลกัษณะเฉพาะ) ของผลิตภณัฑ์ยาสูบไปใช้กบัสินคา้อื่น หรือบริการทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ยาสูบใน

ลักษณะที่ว่า ผลิตภณัฑ์ยาสูบนั้นน่าจะมีการเชื่อมโยงกับผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

ดงักล่าว ส่วนคาํวา่ “การใชต้ราสินคา้ร่วมกนั” เกิดข้ึนเมื่อมีการนาํตราสินคา้ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้ 

ตราสัญลกัษณ์หรือตราการคา้ หรือลกัษณะเด่นอืน่ใด (รวมทั้งสีต่างๆ ที่รวมกนัแลว้มีลกัษณะเฉพาะ) อนั

ปรากฏบนผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ไปเชื่อมโยงกับผลิตภณัฑ์หรือบริษทัยาสูบใน

ลกัษณะท่ีวา่ ผลิตภณัฑย์าสูบหรือธุรกิจยาสูบนั้นเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการอ่ืน 

- การดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นองคก์รเพื่อสังคม 

การสร้างภาพใหบ้ริษทับุหร่ีดูเป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมเร่ิมมีใหเ้ห็นมากข้ึนโดย 

การทีอ่อกมาให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางดา้นการศึกษา การสาธารณสุข 

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ประเทศสมาชิกควรกาํหนดใหอ้งคก์ร ชุมชน ห้ามรับความช่วยเหลือจากบริษทับุหร่ี ท่ี

มกัอา้งวา่เป็นการดาํเนินการในลกัษณะองคก์รเพือ่สังคม ทั้งน้ีเน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัซ่ึงแอบแฝงกบัการ

กระทาํในลกัษณะดงักล่าว เป็นการสนับสนุนอีกรูปแบบหน่ึง นอกจากน้ี ควรห้ามการจดัทาํส่ือ ส่ิงพิมพ ์

เก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางธุรกิจเพือ่ความรับผิดชอบทางสังคมให้กบับริษทับุหร่ีเพราะถือเป็นการโฆษณาและ

ส่งเสริมการขายผลิตภณัฑย์าสูบ 

- การแสดงออกท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  การดาํเนินการหามอยา่งเตม็รูปแบบ โดยไม่ใหมี้การโฆษณา การ

ส่งเสริมการขายและการเป็นผูส้นบัสนุนของธุรกิจยาสูบ จะตอ้งไม่ไปขดัขวางการแสดงออกประเภทต่างๆ 

โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การแสดงออกในดา้นการรายงานข่าว ดา้นศิลปะ หรือวิชาการ หรือการแสดง

ความคิดเห็นทางสังคม หรือการเมือง 

- การแสดงข้อความหรือภาพของยาสูบในส่ือบันเทิง การแสดงข้อความหรือภาพของยาสูบใน

ผลิตภณัฑ์ส่ือบนัเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร และ เกม สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ยาสูบ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเยาวชน ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอใหภ้าคีควรกาํหนดมาตรการเฉพาะ ดงัน้ี 

1. การกําหนดให้ต้องมีคาํรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการรับผลประโยชน์จากการแสดง

ขอ้ความหรือภาพของยาสูบใดๆ 

2. การห้ามใช้ตราสินคา้ยาสูบหรือภาพหรือวตัถุจาํลองของยาสูบอนัสามารถระบุไดว้่าเป็นยาสูบตรา

นั้นๆ 

3. การกาํหนดให้มีประกาศต่อตา้นยาสูบในตอนตน้ของผลิตภณัฑ์ส่ือบนัเทิงใดที่แสดงขอ้ความหรือ

ภาพของผลิตภณัฑย์าสูบ การใชย้าสูบหรือภาพลกัษณ์ของยาสูบ 
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4. การดาํเนินการให้มีระบบจาํแนกประเภทที่คาํนึงถึงการแสดงขอ้ความหรือภาพของยาสูบดว้ย เช่น 

ส่ือบนัเทิงสาํหรับเด็ก (รวมทั้งการ์ตูน) จะไม่มีการแสดงขอ้ความ หรือภาพของผลิตภณัฑ์ยาสูบ การใชย้าสูบ 

หรือภาพ หรือวตัถุจาํลองของยาสูบ 

การห้ามโฆษณา ห้ามมีการส่งเสริมการขาย และห้ามให้การสนบัสนุนของธุรกิจยาสูบ ไม่ว่าดว้ย

วิธีการใดๆ ที่ทาํให้เขา้ใจไขวเ้ขว หลอกลวง หรือจะก่อให้เกิดความประทบัใจที่ผิด เกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะ 

ผลต่อสุขภาพอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสารที่ปล่อยออกมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การ

กาํหนดให้มีคาํเตือนหรือขอ้ความดา้นสุขภาพหรือดา้นอื่นๆ ที่เหมาะสม เมื่อมีการโฆษณายาสูบ ตลอดจน

การส่งเสริมการขายและการสนับสนุนของธุรกิจยาสูบ ซ่ึงไดมี้มาตรการต่างๆ ตามมา เช่น การเปลี่ยนคาํ

เตือนบนซองบุหร่ี จากขอ้ความ เป็นรูปภาพ มีผลบงัคบัใช ้ 25 มีนาคม 2548 รวมถึงมาตรการเพิ่มอตัราภาษี

เพือ่ให้บุหร่ีมีราคาแพงข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เยาวชนเขา้ถึงบุหร่ีไดน้้อยลง สําหรับบุหร่ีในประเทศไทย

อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1. บุหร่ีซอง หรือบุหร่ีโรงงาน และ 2. บุหร่ีมวนเอง ซ่ึงสําหรับบุหร่ี

โรงงาน ประเทศไทยมีโรงงานยาสูบซ่ึงตาม พ.ร.บ ยาสูบ 2509 ผกูขาดการผลิตยาสูบในประเทศไทย และ มี

บริษทับุหร่ีนําเข้าอีกหลายบริษทัโดยที่บริษทัใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงคือ ฟิลลิป มอร์ริส, บริติช 

อเมริกนั โทแบโค, และ เจแปน โทแบคโค ซ่ึงบริษทับุหร่ีทั้งในและต่างประเทศน้ีมีขอ้มูลเบ้ืองตน้วา่มีการทาํ

การส่งเสริมการตลาด และ การขายบุหร่ี  ในชุมชน ผา่นจุดขายและร้านคา้ปลีกบุหร่ีต่างๆ เช่น การตั้งโชว์

บุหร่ี การแบ่งขายบุหร่ี การแจกแถมบุหร่ี การใหท้ดลองบุหร่ีฟรี และ การโฆษณาแฝงการตลาดเพื่อสังคม 

 จากแนวทางของ WHO ในการควบคุมยาสูบ MPOWER การเฝ้าระวงัเร่ืองอุตสาหกรรมยาสูบเป็น

หน่ึงในมาตรการดังกล่าว ซ่ึงทาง WHO แนะนําให้มีการเฝ้าระวงัอย่างเป็นระบบ ซ่ึงสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซ่ึงยุทธศาสตร์ของการเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบ เป็น

ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยทุธศาสตร์หน่ึง 

4.   แนวคิดและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)   

 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  หรือการส่ือสารทางการตลาด (Marketing  

Communication) ถือเป็นเคร่ืองมือ หรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซ่ึงธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพือ่

ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพือ่กระตุน้ให้กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ โดยมีส่วนประกอบ 4 ประการ คือ  ผลิตภณัฑ์(Product)  ราคา 

(Price)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูป้ระกอบการจะประสบ

ความสาํเร็จในการขายสินคา้แก่ผูบ้ริโภค ตอ้งมีการผสมผสานส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ประการ อยา่ง

ลงตวั เหมาะสม เพื่อส่งผลกระทบต่อการรับรู้ กระตุน้ ชกัจูง และพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้เป้าหมาย  โดย

กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  แต่ละประการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1  ผลิตภณัฑ(์Product)   

        ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงที่จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็

ได ้ซ่ึงตอ้งพิจารณาส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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 -  แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ ์ตอ้งทราบวา่ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 -  คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพทางเคมี ทางชีวภาพ ความงาม 

ความทนทาน รูปร่าง รูปแบบของผลิตภณัฑ ์

 -  จุดเด่นของผลิตภณัฑเ์ป็นลกัษณะเด่นเป็นพเิศษกวา่สินคา้อ่ืน 

 -  ผลประโยชน์ที่ไดรั้บจากผลิตภณัฑ์เป็นผลประโยชน์ทีผ่ลิตภณัฑ์มีต่อลูกคา้ มี 2 ดา้น 

คือ ผลประโยชน์โดยหนา้ท่ีของผลิตภณัฑแ์ละผลประโยชน์ทางดา้นอารมณ์ 

 - ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ คือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีมากกว่า 

1 ชนิด ส่วนประสมทางผลิตภณัฑ์ออกแบ่งตามชนิด ตามรุ่น ตามขนาด ตามลกัษณะจดัจาํหน่ายหรือตาม

ความเก่ียวขอ้งกนัของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 

 -  ตราสินคา้ เป็นการบรรยายถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ซ่ึงอาจเป็นคาํพูด สัญลกัษณ์ หรือ

รวมกนั โดยทัว่ไปเจา้ของผลิตภณัฑม์กัใชต้ราสินคา้มาจาํแนกสินคา้ให้เห็นวา่แตกต่างจากสินคา้อ่ืนและให้ผู ้

จดจาํสินคา้ไดง่้าย ตราสินคา้จึงมีส่วนสาํคญัมากท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคหนักลบัมาซ้ือสินคา้ในโอกาสหนา้อีก 

 -  บรรจุภณัฑ์ เป็นส่ิงที่หุ้มห่อสินคา้ อาจทาํหน้าที่ในการบรรจุ หุ้มห่อ รวมทั้งส่ือสาร

ทางการตลาด โดยบรรจุภณัฑ์จะเป็นตวัที่ช่วยสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในบางกรณีบรรจุภณัฑ์จะช่วย

อาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ซ่ึงอาจทาํให้ลูกคา้ยินดีที่จะจ่ายใน

ราคาท่ีสูงข้ึนได ้

 4.2 ราคา (Price)   

  ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียงอยา่งเดียวที่ทาํให้เกิดรายได ้องคป์ระกอบหลกั

ในการกาํหนดราคาตํ่าสุด คือ ตน้ทุนการการผลิตและองค์ประกอบในการกาํหนดราคาสูงสุด คือ คุณค่าใน

สายตาของผูบ้ริโภค ดว้ยวธีิการพิจารณา 3 ประการ คือ พิจารณาจากตน้ทุน พิจารณาจากลูกคา้ และพิจารณา

จากคู่แข่งขัน กล่าวได้ว่า การกําหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที ่สําคัญมาก โดยต้องมีความชัดเจนในเร่ือง

วตัถุประสงค์ของการกาํหนดราคา เช่น ลดราคาเพื่อสกดัคู่แข่ง ตั้งราคาตํ่าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้

ลูกคา้ใหม่ ลดราคาเพื่อไล่ตามคู่แข่ง ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การทาํให้ลูกคา้ยอมรับในการเปล่ียนแปลง

ราคา อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคญัของราคาไม่ได้อยู่ที่ตั้ งไวที้่ราคาเท่าไร แต่ข้ึนอยู่กับการเปรียบเทียบ

ระหวา่งราคาของสินคา้กบัคุณค่าของสินคา้ที่มีต่อผูบ้ริโภค หากลูกคา้รู้สึกวา่สินคา้มีคุณค่ามากกวา่ราคา เขา

ก็จะยนิดีซ้ือสินคา้ในราคาท่ีกาํหนด 

 4.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

  ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความหมายครอบคลุมในเร่ือง การนาํสินคา้จากผูผ้ลิตไปถึงมือ

ผูบ้ริโภค การควบคุมปริมาณสินคา้ การขนส่ง การติดต่อส่ือสาร จนกระทัง่เร่ืองประเภทของร้าน จาํนวนของ

ร้าน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินค้า ซ่ึงมีขอ้พิจารณาในการเลือกช่องทางการจดั

จาํหน่าย ไดแ้ก่ พื้นที่ครอบคลุม ซ่ึงอาจครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เป็นไปได้ ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่เลือกสรร 
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หรือครอบคลุมพื้นที่เพียงจุดเดียว  ประเภทของร้านคา้ปลีก และผลประโยชน์ที่ตอ้งให้กบัร้านคา้ โดยช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงประเด็นสาํคญัดงัน้ี 

  1. การเขา้ถึง เช่น การใช้ส่ือ การกระจายสินคา้ไปหากลุ่มลูกคา้ให้ตรงตามพฤติกรรม 

ลกัษณะนิสัย ความตอ้งการ 

  2. การขายสินคา้ได ้จะเกิดหลงัจากท่ีผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดแ้ลว้ 

  3. รักษาไว ้คือ การสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดการซ้ือขายต่อเนื่องเพือ่ให้ลูกค้าซ้ือ

ผลิตภณัฑต์ลอดไป 

 4.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  หมายถึง ความพยายามทั้งส้ินทีจ่ะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมายได ้ทาํให้ลูกคา้มา

ซ้ือสินคา้ สนใจสินคา้ ลูกคา้เปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสินคา้และรักษาไวไ้ม่ให้เปล่ียนแปลง ซ่ึงการ

ส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ย  

- การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร  

- การโนม้นา้วชกัจูงใจ  

- การเตือนความจาํ โดยวธีิการดงัน้ี 

  การโฆษณา  เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับตลาด 

แบบมวลชน มีลกัษณะเป็นการเสนอข่าวสารทาํให้เกิดการรับรู้ สร้างสรรคค์วามรู้สึกที่ดีต่อสินคา้ และสร้าง

การเรียนรู้ เร่งเร้าใหเ้กิดการซ้ือ 

  การส่งเสริมการขาย  เป็นการส่ือสารทางเดียวเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีน่าสนใจเฉพาะ  

อยา่ง ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจระยะสั้นๆ มีวตัถุประสงคท์าํใหเ้กิดการรับรู้ การเรียนรู้และแนะวธีิการใชสิ้นคา้ 

  การขายโดยใชพ้นกังานขาย  เป็นการส่ือสารสองทางท่ีมีคุณภาพสูงโดยผา่น 

การพูดคุยหรือช้ีแนะการใชสิ้นคา้ต่อผูบ้ริโภคแต่ละคนโดยตรง มีลกัษณะเป็นการเสนอข่าวสารขอ้มูลพิเศษ

ใหก้บัลูกคา้ 

  การประชาสัมพนัธ์  เป็นการส่ือสารทางเดียวเก่ียวกบัข่าวสารในเชิงพาณิชย ์

ของสินคา้ผา่นส่ือสาธารณะ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการรับรู้ เปล่ียนแปลงทศันคติและสนบัสนุนการตดัสินใจ 

  การพดูแบบปากต่อปาก  เป็นการส่ือสารสองทางมีลกัษณะเป็นการสนบัสนุน 

ซ่ึงกนัและกนั มีวตัถุประสงค์เพือ่การรับรู้ เรียนรู้ เปล่ียนแปลงทศันคติและสนบัสนุนการตดัสินใจ การพูด

แบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมาก โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีราคาสูง และสินคา้ท่ีไม่มีรูปร่าง 
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ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

3.1 รูปแบบวจัิย  

ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Methodology) ทาํการศึกษา เฝ้าระวงั สถานที่แหล่ง

เส่ียง ในเขตเมืองและอาํเภอรอบนอก จงัหวดั ละ 2 อาํเภอ ใน 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  ไดแ้ก่  พิษณุโลก 

ตาก  กาํแพงเพชร และ อุตรดิตถ ์รวม 8 อาํเภอ 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  และวธีิการเกบ็ข้อมูล 

เลือกกลุ่มตวัอย่าง

        3.2.1  สถานท่ีเก็บขอ้มูล   

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยจาํแนกตามแหล่งเก็บขอ้มูล และ

กาํหนดเง่ือนไข คือ  ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีกทัว่ไป รวมทั้งตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน  ซ่ึงมีโอกาส

เป็นไปไดต่้อการละเมิดกฎหมายดา้นการส่งเสริมการขาย และสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี ดงัน้ี 

                 1)  ร้านคา้ส่งระดบักลางในพื้นท่ี  

สถานที ่

ตารางแสดงตวัแปรท่ีศึกษา และวธีิการเก็บขอ้มูล 

เกบ็ข้อมูล 

จํานวน 

 

ตวัแปรทีศึ่กษา ระยะ 

เวลา 

วธีิการเกบ็ 

ร้านคา้ส่ง

ระดบักลาง 

ในพ้ืนท่ี 

8 แห่ง 1. ผลติภณัฑ์ยาสูบ   

- ชนิด รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้   

ภาพคาํเตือนบนหีบห่อ / ซอง  

2. กลยุทธ์ด้านราคา 

- การกาํหนดราคา ส่วนลด ส่วนแถม 

- ระยะเวลาเครดิต และการชาํระเงิน  

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจาํหน่าย  

- ช่องทางท่ีจาํหน่าย การกาํหนดตาํแหน่งจดัวาง ณ จุดขาย  

4. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย และการสร้าง 

แรงจูงใจกลุ่มเป้าหมาย  

- การโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการขาย  

- การตลาดแบบตรงและแบบอ้อม พนักงาน /ตัวแทน

จาํหน่าย 

- กลวธีิใหก้ารสนบัสนุนรูปแบบต่างๆ 

- อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 

- การสนบัสนุนรูปแบบต่างๆ ท่ีไดรั้บจากบริษทัยาสูบ  

พย. 53 

ถึง 

ตค.54 

(11 เดือน) 

 

 

 

สงัเกต  

ล่อซ้ือ  

และ 

สัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการ 
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ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

  2)  ร้านคา้ปลีกทัว่ไป  

ตารางแสดงตวัแปรท่ีศึกษา   เก็บขอ้มูลโดยวธีิการสงัเกต   ถ่ายภาพ  ล่อซ้ือผลิตภณัฑบุ์หร่ี 

สถานทีเ่กบ็ 

ข้อมูล 

จาํนวน 

(แห่ง) 

ตวัแปร 

ที่ศึกษา 

ระยะ 

เวลา 

- ร้านคา้โชห่วย 

ร้านค้าปลกี 

- ร้านสะดวกซ้ือ 

- ร้านอาหาร 

- แผงลอย 

- ร้านเกมส์ 

- อินเตอร์เน็ต 

- โตะ๊สนุ๊กเกอร์ 

- ผบับาร์ 

- คาราโอเกะ 

 

80 

18 

10 

10 

10 

4 

4 

4 

4 

4 

 

1. ผลติภณัฑ์ยาสูบ   

- ชนิด รูปแบบบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้  ภาพคาํเตือนบนหีบห่อ / 

ซอง  

- บุหร่ีชูรส, บุหร่ีนาํเขา้ผดิกฎหมาย  รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ,์ ราคา 

- เสน้ทางการนาํเขา้จาํหน่ายในร้าน 

2. กลยุทธ์ด้านราคา 

- การกาํหนดราคา ส่วนลด ส่วนแถม 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจาํหน่าย  

- การกาํหนดตาํแหน่งจดัวาง ณ จุดขาย  

- วธีิการจาํหน่าย 

4. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย และการสร้างแรงจูงใจกลุ่มเป้าหมาย  

- การโฆษณาโดยตรง หรือโฆษณายีห่อ้บุหร่ีกบัสินคา้อ่ืนๆ 

- กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมการขาย  

- รูปแบบการสนบัสนุนต่างๆ จากบริษทัยาสูบ เอเยน่ต ์ ร้านคา้ส่ง 

และพนกังานขาย 

- อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 

- ลกัษณะตูโ้ชว ์และการตั้งโชว ์

- รูปแบบการสร้างแรงจูงใจลูกคา้,การแบ่งขายลดราคาบุหร่ี, แจก

ทดลองฟรี, แถมบุหร่ีไปกบัสินคา้อ่ืน 

- การใชซ้องบุหร่ีแลกของ/บตัรคอนเสิร์ต 

- การแจกส่ือท่ีแฝงโฆษณายีห่อ้บุหร่ี 

พย. 53 

ถึง 

ตค.54 

(11 เดือน) 

 

 

 

 

ตารางแสดงตวัแปรท่ีศึกษา เก็บขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบกา

สถานทีเ่กบ็ 

ร 

ข้อมูล 

จาํนวน 

 

ตวัแปร 

ที่ศึกษา 

ระยะ 

เวลา 

- ร้านคา้โชห่วย 

ร้านค้าปลกี 

- ร้านสะดวกซ้ือ 

- ร้านอาหาร 

- ร้านเกมส์ 

- อินเตอร์เน็ต 

- โตะ๊สนุ๊กเกอร์ 

 

20 

8 

4 

4 

4 

4 

1. ผลติภณัฑ์ยาสูบ   

- ชนิด รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้   

ภาพคาํเตือนบนหีบห่อ / ซอง  

- บุหร่ีชูรส, บุหร่ีนาํเขา้ผดิกฎหมาย  รูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ,์ ราคา 

- เสน้ทางการนาํเขา้จาํหน่ายในร้าน 

 

พย. 53 

ถึง 

ตค.54 

(11 เดือน) 
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ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

ตารางแสดงตวัแปรท่ีศึกษา เก็บขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
 

 (ต่อ) 

สถานทีเ่กบ็ 

ข้อมูล 

จาํนวน 

 

ตวัแปร 

ที่ศึกษา 

ระยะ 

เวลา 

- ร้านคา้โชห่วย 

ร้านค้าปลกี 

- ร้านสะดวกซ้ือ 

- ร้านอาหาร 

- ร้านเกมส์ 

- อินเตอร์เน็ต 

- โตะ๊สนุ๊กเกอร์ 

 

20 

8 

4 

4 

4 

4 

 

2. กลยุทธ์ด้านราคา 

- การกาํหนดราคา ส่วนลด ส่วนแถม 

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจาํหน่าย  

- การกาํหนดตาํแหน่งจดัวาง ณ จุดขาย  

- วธีิการจาํหน่าย 

4. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย และการสร้างแรงจูงใจกลุ่มเป้าหมาย  

- การโฆษณาโดยตรง หรือโฆษณายีห่อ้บุหร่ีกบัสินคา้อ่ืนๆ 

- กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมการขาย  

- รูปแบบการสนบัสนุนต่างๆ จากบริษทัยาสูบ เอเย่นต ์ ร้านคา้

ส่ง และพนกังานขาย 

- อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 

- ลกัษณะตูโ้ชว ์และการตั้งโชว ์

- รูปแบบการสร้างแรงจูงใจลูกคา้,การแบ่งขายลดราคาบุหร่ี  

แจกทดลองฟรี, แถมบุหร่ีไปกบัสินคา้อ่ืน 

- การใชซ้องบุหร่ีแลกของ/บตัรคอนเสิร์ต 

- การแจกส่ือท่ีแฝงโฆษณายีห่อ้บุหร่ี 

 

พย. 53 

ถึง 

ตค.54 

(11 เดือน) 

 

 
 

 3)  ตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน ไดแ้ก่ ตลาดนดั, ตลาดสด, งานวดั/ประเพณี,  

แหล่ง 

ตารางแสดงตวัแปรท่ีศึกษา วธีิการสงัเกต   ถ่ายภาพ  ล่อซ้ือผลิตภณัฑ ์และสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 

เกบ็ข้อมูล 

จํานวน 

 

ตวัแปรทีศึ่กษา ระยะเวลา 

เกบ็ข้อมูล 

- ตลาดนดั 

 

- งานวดั/ประเพณี 

 

 7  แห่ง 

 

 2 แห่ง 

 

- จาํนวนแผงลอยจาํหน่ายบุหร่ีหรืออุปกรณ์เสริม 

ขอ้มูลการจาํหน่ายบุหร่ีในตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน 

- กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือรูปแบบโฆษณา 

 

พย. 53 

ถึง 

ตค.54 

(11 เดือน) 
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ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

3.2.2 ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key informants)  เพิ่มเติม จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

         1)  กลุ่มบุคคลท่ีทาํงานดา้นควบคุมยาสูบสงักดัหน่วยงานต่างๆ  ในพื้นท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่  

1.1)  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั       จาํนวน   4  คน 

1.2) โรงพยาบาล                         จาํนวน  4 คน 

1.3) สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ          จาํนวน  4 คน 

1.4) สถานีอนามยั            จาํนวน  4 คน 

1.5) ครู             จาํนวน  2 คน 

1.6) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น   จาํนวน  8 คน 

     2)  กลุ่มผูสู้บบุหร่ี ไดแ้ก่  

  2.1)  ประชาชนทัว่ไป            จาํนวน  10 คน 

  2.2)  กลุ่มเยาวชนอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี        จาํนวน  10 คน 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 

3.3.1  แบบเฝ้าระวงัเพื่อใชใ้นการสังเกต สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

       3.3.2  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 

       3.3.3  เคร่ืองบนัทึกเสียงแบบพกพา (MP4) 

       3.3.4  กลอ้งถ่ายรูป 

 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

       3.4.1  ขอ้มลูเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์  

       3.4.2  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis), การเปรียบเทียบเหตุการณ์ 

 และการหาขอ้สรุปร่วม 

       3.4.3  ถอดบทเรียนโครงการวจิยัและจดัเวทีการจดัความรู้ ในกลุ่มของทีมวจิยัเพื่อจดัทาํเอกสาร 

เชิงวชิาการเสนอแนะการพฒันาระบบเฝ้าระวงัและการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวงั 
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ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

บทที่ 4 

ผลการวจัิย 

 

การวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Methodology) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษา

กลวิธีส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย 

เอเย่นต์ ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป  และศึกษาผลิตภณัฑ์บุหร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีท่ีมี

รูปแบบแปลกใหม่ ท่ีมีจาํหน่ายในเอเยน่ต ์ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณ์ เฝ้าระวงั พฤติกรรมผูป้ระกอบการ  ตามสถานท่ีซ่ึงกาํหนดไว ้ในเขตเมือง กบัอาํเภอรอบ

นอกของจงัหวดั ๆ ละ 2 อาํเภอ ใน 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  ไดแ้ก่  พิษณุโลก ตาก  กาํแพงเพชร และ 

อุตรดิตถ ์รวม 8 อาํเภอ มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

 

ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล 

จังหวดักาํแพงเพชร   

อาํเภอเมือง  พื้นท่ีเก็บขอ้มูลเป็นพื้นท่ีตลาดในเขตเทศบาลตาํบลนครชุม  หมู่ท่ี 1,2,3 หมู่บา้นนครชุม  

ถนน นครชุม-วงัยาง(หมายเลข 1708),ถนนกาํแพงเพชร   ยา่นน้ีประกอบดว้ยหมู่บา้นจดัสรรตั้งอยูบ่ริเวณริม

คลองสวนหมาก และเรียบริมแม่นํ้ าปิง มีถนนสายเอเชีย 1 ซ่ึงเป็นถนนสําหรับเดินทางสู่ภาคเหนือ  พื้นที่

จดัเก็บขอ้มูลมีสถานที่สําคญั คือ โรงเรียนมธัยม 1 โรงเรียน โรงเรียนประถม 1 โรงเรียน วดั  สถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสารประจาํจงัหวดั และมีการเปิดตลาดนดัจาํนวน 2 วนั คือ วนัอาทิตยแ์ละวนัพธุ 

อาํเภอลานกระบือ  พื้นที่เก็บขอ้มูลเป็นย่านตลาดที่มีร้านคา้จาํนวนมาก ตั้งอยู่ 2 ฝ่ังทางหลวงสาย

พษิณุโลก-กาํแพงเพชร ถือเป็นยา่นที่เจริญที่สุด มีโรงเรียนประถมและมธัยมประจาํอาํเภอตั้งอยู ่สําหรับยา่น

ร้านอาหารและสถานบนัเทิง อยูก่ระจายตวัออกไปจากตลาดมาทางที่วา่การอาํเภอ โดยยา่นน้ีมีร้านอาหารที่

หลากหลาย ไดแ้ก่ ร้านอาหารกลางคืน คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ร้านนวดแผนไทย 

จังหวดัตาก  

อาํเภอเมืองตาก พื้นท่ีเก็บขอ้มูลเป็นพื้นที่ตลาดในเขตตาํบลระแหง ยา่นน้ี มีแหล่งเป้าหมายที่เป็นจุด

เส่ียงอยู่หลายจุดท่ีควรเฝ้าระวงัโดยเฉพาะร้านสะดวกซ้ือ,ร้านโชห่วย, แผงลอย  จึงไดค้ดัเลือกร้านท่ีเห็นว่า

เป็นจุดเส่ียงและควรจะเฝ้าระวงัพฤติกรรมของอุตสาหกรรมบุหร่ี  

อาํเภอแม่สอด  พื้นท่ีเก็บขอ้มูลเป็นพื้นท่ีตาํบลเทศบาลนครแม่สอด ยา่นน้ีมีแหล่งเป้าหมายที่เป็นจุด

เส่ียงอยูห่ลายจุดที่ควรเฝ้าระวงัโดยเฉพาะร้านสะดวกซ้ือ,ร้านโชห่วย,ร้านอาหารกลางวนั-กลางคืน,แผงลอย

,ตลาดนัด,ผบั-บาร์-คาราโอเกะ,ร้านสนุกเกอร์ จึงไดค้ดัเลือกร้านที่เห็นว่าเป็นจุดเส่ียงและควรจะเฝ้าระวงั

พฤติกรรมของอุตสาหกรรมบุหร่ี  และไดร้วมถึงเขตติดต่อชายแดนไทย-พม่า ที่เป็นการขายบุหร่ีผิดกฎหมาย

จากประเทศเพื่อนบา้นตามตะเขบ็ชายแดนแถวตลาดริมเมย 
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จังหวดัพษิณุโลก 

อาํเภอเมือง  พื้นท่ีเก็บขอ้มูลเป็นพื้นที่บริเวณ ถนนสนามบินเป็นถนนสายหลกัจากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยันเรศวร จนถึงบริเวณกองบิน 46 และถนนบริเวณพิพิธภณัฑ์พ้ืนบา้นจ่าทวี ยา่นน้ีถือไดว้า่เป็น

ยา่นธุรกิจ มีร้านสะดวกซ้ือ,ร้านโชห่วย, แผงลอย , ร้านอาหารที่เปิดทั้งกลางวนั/กลางคืน  และสถานบนัเทิง

หลากหลาย อาทิ คาราโอเกะ นวดแผนไทยเอกชน ร้านเกมส์ 

อาํเภอวงัทอง พื้นท่ีเก็บขอ้มูลเป็นพื้นท่ีบริเวณ ตลาดในอาํเภอ ย่านน้ีถือไดว้า่เป็นยา่นธุรกิจ มีร้าน

สะดวกซ้ือ,ร้านโชห่วย, แผงลอย ,  สถานีขนส่งผูโ้ดยสารยอ่ย , ตลาดสด และ ร้านอาหารที่เปิดทั้งกลางวนั/

กลางคืน  และบริเวณพื้นท่ีน้ีมีโรงเรียนระดบัประถมศึกษาประจาํอาํเภอตั้งอยู ่ 

จังหวดัอุตรดิตถ์ 

อาํเภอเมือง พื้นท่ีเก็บขอ้มูลเป็นพื้นที่ถนนสําราญร่ืน ตาํบลท่าอิฐ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ระยะทาง 3 กิโลเมตร ยา่นน้ีมีร้านสะดวกซ้ือ ร้านโชห่วย ร้านเกมส์ ซ่ึงปะปนอยูก่บัสถานศึกษาถึง 3 แห่ง 

อาํเภอพิชยั  พื้นท่ีเก็บขอ้มูลเป็นพื้นท่ีบริเวณ ตลาดในอาํเภอ บริเวณถนนพระยาพิชยัดาบหกั – บา้น

หมอ้ เร่ิมจากวงเวียนศาลท่านพ่อพระยาพิชยัดาบหกั ลงมาทางดา้นทิศใต ้เขตหมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 8  ตาํบล

บา้นหมอ้  ( บริเวณหลงัสถานีรถไฟ)  ยา่นน้ีถือไดว้า่เป็นยา่นธุรกิจ  มีร้านสะดวกซ้ือ,ร้านโชห่วย, ตลาดนดั 

และงานประจาํปี “งานบา้นเกิดถ่ินกาํเนิดพระยาพิชยัดาบหกั” ช่วงเดือนเมษายน  ของทุกปี 

 

4.1  กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเข้าถึงบุหร่ี พฤติกรรมละเมิดกฎหมาย 

หรือเข้าข่ายผดิกฎหมาย ในร้านค้าระดับต่างๆ 

       4.1.1  ร้านคา้ระดบัเอเยน่ต ์

     1)  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

 การเก็บขอ้มูลจากเอเยน่ต ์โดยตรงไม่สามารถดาํเนินการได ้ดงันั้นขอ้มูลพฤติกรรมของ 

ผูป้ระกอบการระดบัเอเยน่ตจึ์งเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการสัมภาษณ์ร้านคา้ส่งในพื้นท่ี 

                   2)  กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจแก่ ร้านคา้ส่งทัว่ไป 

                        รูปแบบการรับซ้ือบุหร่ีจากโรงงาน เพือ่จาํหน่ายให้กบัร้านคา้ส่งระดบัจงัหวดั ดาํเนินการโดย 

ติดต่อกบัตวัแทนของโรงงานยาสูบ โดยโรงงานยาสูบจะมีการกาํหนดราคาขายให้ และกาํหนดโควตา้ให้

เอเยน่ตแ์ต่ละจงัหวดั  กล่าวคือ เอเยน่ตไ์ม่สามารถสั่งซ้ือไดต้ามตอ้งการ  

          สาํหรับรูปแบบการจาํหน่ายใหร้้านส่งทัว่ไป หากร้านส่งซ้ือปริมาณมากจะลดราคา มีตวัแทน 

บริษทัประจาํจงัหวดั   บริษทั สนบัสนุนตูโ้ชวบุ์หร่ี  ตวัแทนแนะนาํบุหร่ีออกใหม่ ซ้ือแลว้เปล่ียนไม่ได ้ไม่รับ

คืน คา้งร้าน มีการจดังานเล้ียงขอบคุณร้านคา้ส่ง โดยแจกบตัรร่วมงาน พวกเอเยน่ตแ์ละร้านส่ง  ในงานเล้ียงมี

การแจกรางวลั ใหญ่/เล็กตามระดบัร้านคา้ (เอเยน่ต ์ : ป 1 , ร้านส่ง : ป2, ร้านชาํ : ป3) เช่น รถจกัยานยนต ์, 

ตูเ้ยน็ , ทีวี เป็นตน้   พร้อมทั้งมีการแจกของชาํร่วย เป็นบุหร่ีออกใหม่ และ กล่องใส่บุหร่ี ตะกร้าใส่บุหร่ี 

แสดงวา่เป็นการเปิดตวับุหร่ีใหม่โดยปริยาย การจดั เอเยน่ส์ ให้โควตาร้านคา้ ไดบ้ตัรเชิญกินเล้ียง ตอบแทน 
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เชิญเฉพาะเจาะจง โดยร้านส่ง/ใหญ่  จดังานเล้ียงประจาํปี เปิดตวับุหร่ีใหม่จูงใจร้านโชห่วยโดยมีการจบั

รางวลั/ ของชาํร่วย / จ่ายค่านํ้ามนัโดยการมอบบุหร่ีใหไ้ปจาํหน่าย จงัหวดัท่ีพบ คือ กาํแพงเพชร และ ตาก 

                       บางร้านถา้ขายไดต้ามที่ตั้งไว ้Selman จะให้รางวลัเป็นบตัรเติมเงิน หรือของท่ีระลึกอยา่งเช่น 

ไฟแช็ค พวงกญุแจ และอ่ืนๆเป็นตน้ บริษทัจดัโปรโมชัน่ใหร้้านเป็นบตัรเติมเงินมือถือเม่ือทาํยอดขายได ้

เก็บในกล่องกระดาษ รวมทั้งกระดาษแสดงขอ้ความราคาของบุหร่ี เพือ่ให้ร้านโชห่วย ปิดหนา้ตูห้รือที่อ่ืนๆ

เพือ่โฆษณาเชิญชวนลูกคา้ให้รับรู้ราคา สนใจราคาที่ไม่สูงเกินไป สามารถซ้ือได ้โดยเฉพาะบุหร่ียี่ห้อใหม่ๆ 

ท่ีราคาถูก ซ่ึงอาจเป็นบุหร่ีของโรงงานยาสูบเอง และบุหร่ีท่ีนาํเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น   

 3)  พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมาย 

          การลดราคา แจกแถมบุหร่ีชนิดใหม่ และของชาํร่วยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ 

 

          4.1.2  ร้านคา้ส่งระดบักลาง 

                    1)  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั  

        เป็นร้านขายของที่ตั้งอยู่ในจงัหวดัและย่านตลาดของอาํเภอ ร้านคา้ส่งเหล่าน้ีรับบุหร่ีจากเอ

เยนตภ์ายในจงัหวดั และรับซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของบริษทับุหร่ีโดยตรง โดยถา้มีการสั่งซ้ือจาํนวนมากจะ

ไดส่้วนลด และของแถม อาทิ จาน กล่องใส่บุหร่ี และยงัมีสิทธิไดร่้วมงานเล้ียงประจาํปีท่ีจดัโดยบริษทัยาสูบ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ร้านคา้ส่งส่วนมากจะเปิดขายเป็นร้านคา้ปลีกดว้ย  
 

ภาพตวัอยา่งร้านคา้ส่งระดบักลางท่ีเก็บขอ้มูล 

ร้านคา้ส่งบุหร่ี ระดบัอาํเภอ 

 

ร้านคา้ส่งบุหร่ี ระดบัอาํเภอ 

 
ร้านคา้ส่งบุหร่ี ระดบัอาํเภอ 
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 2)  กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

 ขอ้คน้พบจากการเก็บขอ้มูล พบวา่ ร้านคา้ส่งไม่ค่อยมีกลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้าง 

แรงจูงใจต่อร้านคา้ปลีกยอ่ยที่มาซ้ือบุหร่ี กล่าวคือ เป็นการซ้ือขายกนัธรรมดา ไม่มีการจดัโปรโมชัน่ การทาํ

ยอดขาย ส่วนลด การแจก แถมของชาํร่วย ใดๆ สําหรับผลิตภณัฑ์บุหร่ีที่จาํหน่าย พบวา่ ร้านส่งส่วนมากรับ

จากเอเยน่ต ์เป็นบุหร่ีของโรงงานยาสูบ บริษทัต่างชาติเล็กนอ้ย ยกเวน้ ร้านส่ง ในอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

บางร้านยงัมีการจาํหน่ายบุหร่ีลกัลอบ ไดแ้ก่ บุหร่ีชูรส  

 3)  พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมาย 

           ส่วนมากไม่พบขอ้มูล พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย มีบางร้านที่ปิดประกาศราคา

บุหร่ีท่ีตูโ้ชว ์โดยเฉพาะบุหร่ียีห่อ้ใหม่ท่ีเพิ่งมีการเปิดตวั 

          4.1.3  ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 

            1)  โชห่วย 

      1.1)  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

           เป็นร้านคา้ท่ีอยูใ่นยา่นตลาด เปิดขายของและบุหร่ีมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี  

นาํบุหร่ีมาจาํหน่ายโดยการซ้ือผ่านจากร้านส่งขนาดกลางในพื้นที่ หรือ ผูแ้ทนจาํหน่าย บางร้านได้รับการ

สนบัสนุนตูโ้ชวจ์ากบริษทัยาสูบ จาน ชาม ท่ีมีรูปสัญลกัษณ์โฆษณายีห่อ้บุหร่ี 

 

ภาพตัวอย่างร้านโชห่วย ทีเ่กบ็ข้อมูล 

 

 

 

 
ร้านอาหาร จงใจเปิดตูโ้ชวบุ์หร่ี 

 

 

 
 
 



 

 
 

23 

ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

ภาพตัวอย่างร้านโชห่วย ทีเ่กบ็ข้อมูล (ต่อ) 

 
 

 

 

 

       

  1.2)  กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

                                ร้านค้าขายปลีกอําเภอรอบนอก  ได้แก่ โชห่วย ไม่มีรางวลัอะไร อาจมีบ้างเล็กน้อย 

อยา่งเช่นบตัรเติมเงินโทรศพัท ์ มีตูใ้ส่บุหร่ีแต่เปิดตลอดเวลา บางร้านขา้งตูเ้ขียนบอกราคา มากกวา่ร้อยละ 90 

ของร้านโชห่วยทั้งหมดท่ีเก็บขอ้มูลมีการแบ่งจาํหน่ายบุหร่ี 

                                ร้านค้าในเขตอําเภอเมือง บางร้านมีอุปกรณ์โฆษณา อย่างเช่น ตู้เก็บบุหร่ีท่ีเป็นตู้

สญัลกัษณ์ของบุหร่ียีห่อ้ MARLBORO ส่วนบางร้านก็มีไฟแช็คห้อยไวห้นา้ร้านอยา่งชดัเชน ซ่ึงมีทั้งไฟแช็ค

ธรรมดา กบัไฟแช็คยี่ห้อบุหร่ี คือไฟแช็คโลโก ้ MARLBORO บางร้านก็เปิดตูข้าย ตลอดเวลา บางร้านเป็นตู้

กระจกสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ติดป้ายโฆษณาขา้งตูมี้บุหร่ีซองเล็กจาํหน่าย มากกวา่ร้อยละ 90  ของ

ร้านโชห่วยทั้งหมดท่ีเก็บขอ้มูล  มีการแบ่งจาํหน่ายบุหร่ี 

      1.3)  พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมาย 

               ร้านคา้โชห่วยส่วนมากมีการจงใจเปิดตูใ้ห้เห็นซองบุหร่ี / แบ่งขายบุหร่ี และจาํหน่าย

บุหร่ีใหก้บัผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่  18 ปี ดงัภาพตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่างรูปภาพพฤติกรรมละเมิดหรือเข้าข่ายผดิกฎหมาย จากการเกบ็ข้อมูลเฝ้าระวงั 

  จงใจเปิดตู ้

 

เขียนป้ายบอกราคาบุหร่ี โดยเซลแมน สนบัสนุน 
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ตัวอย่างรูปภาพพฤติกรรมละเมิดหรือเข้าข่ายผดิกฎหมาย จากการเกบ็ข้อมูลเฝ้าระวงั (ต่อ) 

 
ร้านโชห่วยจงใจเปิดตู ้

 
 

ร้านอาหาร(ลูกคา้กลุ่มวยัรุ่น)จงใจเปิดตูด้า้นในร้าน 

 

ร้านโชห่วย จงใจเปิดตู ้

 

วางโชวใ์นตูช้ัว่คราว /แบ่งจาํหน่ายโดยใส่กล่องไว ้

 
 

เขียนป้ายบอกราคาบุหร่ี 

 
 

เก็บในกล่องหยบิสะดวก 

 

ป้ายสต๊ิกเกอร์บอกราคาบุหร่ี 

 

กล่องแบ่งบรรจุขายบุหรา 
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ตัวอย่างรูปภาพพฤติกรรมละเมิดหรือเข้าข่ายผดิกฎหมาย จากการเกบ็ข้อมูลเฝ้าระวงั (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งร้านท่ีจงใจเปิดตูโ้ชวต์ลอดเวลา และเขียน

ป้ายบอกราคาบุหร่ียีห่อ้หน่ึง ซ่ึงเป็นยีห่อ้ใหม่ใน

ขณะนั้น  เพือ่ใหลู้กคา้เห็นอยา่งชดัเจน 

บุหร่ียีห่อ้ใหม่ 

 
 

ซองแบ่งบรรจุ เพื่อจาํหน่ายลูกคา้ 

 

                

          2) ร้านสะดวกซ้ือ 

       2.1)  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั  

 

ภาพร้านสะดวกซ้ือบางส่วน ทีเ่ป็นแหล่งเกบ็ข้อมูล 

ร้าน  7- 11 ท่ีทีมงานเฝ้าระวงั 

 

ร้าน ทอ๊ปมาร์ทท่ีทีมงานเฝ้าระวงั 
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ภาพร้านสะดวกซ้ือบางส่วน ทีเ่ป็นแหล่งเกบ็ข้อมูล (ต่อ)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2)  กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

                             ร้านคา้สะดวกซ้ือ ไดแ้ก่  ร้าน TOP MART / MINIMART /SEVEN – ELEVEN  ส่วน

ใหญ่ขายบุหร่ีโดยเก็บในตูท่ี้มิดชิด แบ่งเป็นชั้น ๆ ฝาตูท้าํดว้ยสแตนเลส ติดตั้งอยูด่า้นหลงัเคา้เตอร์ชาํระเงิน

ร้านที่เฝ้าระวงั มกัจะเปิดตูใ้นช่วงนอกเวลา คือจะเปิดตูช่้วงเวลาตอนเย็น กบักลางคืน หรือบางร้านก็เปิด

ตลอดเวลา ผูซ้ื้อสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ใน seven eleven จะเลือกเปิดตูบุ้หร่ีบางชั้น อยา่งเช่น ท่ีพบ

คือ ยี่ห้อ SMS / SHOOT ซ่ึงเป็นบุหร่ียี่ห้อใหม่ จากการสอบถามเน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ทางการคา้ของบริษทั 

ยาสูบ โดยมีแรงจูงใจวา่ หากร้าน seven eleven เปิดโฆษณาบุหร่ีให้ในบางเวลา โดยเล่ียงกฎหมาย แลว้จะได้

คา้ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ก็เปิดทุกชั้น  

 

   2.3)  พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมาย 

               ร้านคา้สะดวกซ้ือส่วนมาก จะพฤติกรรมส่วนมากค่อนขา้งปฏิบติัไดเ้ขม้งวดตามขอ้ปฏิบติั 

ของกฎหมาย ไดแ้ก่ ไม่มีการแบ่งขายบุหร่ี การไม่ขายบุหร่ีให้กบัเยาวชน และการไม่เปิดตูโ้ฆษณา  ยกเวน้

บางร้านยงัพบวา่ มีการเปิดตูโ้ชวบุ์หร่ี ดงัตวัอยา่ง 
 

ร้านสะดวกซ้ือแห่งหน่ึง เปิดฝาตูโ้ชวบุ์หร่ี 

 
 

 



 

 
 

27 

ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 

    3)   ร้านอาหาร, คาราโอเกะ, ร้านเกมส์,  โตะ๊สนุ๊กเกอร์, ลานเบียร์, ผบั, บาร์  

 

ภาพสถานบนัเทงิทีเ่ข้าเกบ็ข้อมูล 

ร้านคาราโอเกะ 

 

ร้านอาหารเปิดบริการกลางคืน 

 
ร้านอาหารเปิดบริการกลางคืน 

 

 

 

 

                       ร้านอาหาร พบว่า ส่วนมากไม่มีการวางโชวบุ์หร่ี แต่จะเก็บในล้ินชกัโต๊ะแคสเชียร์ แต่ลูกคา้

สามารถซ้ือไดโ้ดยติดต่อผา่นบริกรภายในร้าน บางร้านไดรั้บการสนบัสนุนจาน ชาม ท่ีมีสัญญลกัษย์ี่ห้อบุหร่ี 

ซ่ึงจากการสอบถามพบวา่ สนบัสนุนจากตวัแทนจาํหน่ายโดยตรงของบริษทับุหร่ี เช่น ที่พบคือ Wonder แต่

ผูป้ระกอบการกล่าวว่า ไม่มีเจตนาจงใจจะเป็นการโฆษณาให้บริษทั มีเพียงเจตนาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร

เท่านั้น รวมทั้งการทาํเป็นกล่องไฟโฆษณา  แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทับุหร่ีใชช่้องทางน้ีเป็นการโฆษณาแฝงโดย

ใหร้้านอาหารเป็นตวักลางหรือส่ือในการเผยแพร่ โดยท่ีร้านอาหารไม่รู้ตวั ดงัภาพตวัอยา่ง 

 

กล่องในกระดาษทิชชู จากร้านอาหารแห่งหน่ึง 
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ป้ายไฟ จากร้านอาหารแห่งหน่ึง 

 

 

 
 

          ร้านคาราโอเกะ พบว่า มีการโฆษณาขายบุหร่ีในเมนูอาหาร ระบุยี ่ห้อและราคา  และมี

พนกังานเชียร์ขาย บางแห่งแบ่งจาํหน่ายโดยใส่ซองเล็กไวข้ายให้กบัลูกคา้ โดย พบวา่ จาํหน่ายให้ทั้งลูกคา้ที่

อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดว้ย  

                        ร้านเกมส์,  โต๊ะสนุ๊กเกอร์, ลานเบียร์, ผับ, บาร์ พบว่า มีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัร้านอาหาร 

กล่าวคือ ไม่มีการวางโชวบุ์หร่ี แต่จะเก็บในล้ินชกัโต๊ะแคสเชียร์ แต่ลูกคา้สามารถซ้ือไดโ้ดยติดต่อผา่นบริกร

ภายในร้าน  

 

 4.1.4  ตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน  

  1)   ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ ตลาดนดั, ตลาดสด, งานวดั/ประเพณี 

        ขอ้คน้พบจากการเก็บขอ้มูลตลาดนดั พบวา่ ในแต่ละตลาดนดัไม่มีร้านจาํหน่ายบุหร่ี มีเพียง

บางแห่งที่ มีร้านจาํหน่ายเคร่ืองมวนบุหร่ี ซ่ึงเมื่อติดตาม พบว่า ไม่มีการมาจาํหน่ายอย่างต่อเน่ือง ตวัอย่าง

เคร่ืองมวนบุหร่ี แสดงดงัภาพต่อไปน้ี 
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 2)  กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

                      ตลาดริมเมย เป็นพื้นท่ีท่ีผูข้ายต่างชาติสามารถวางโชวแ์บบแผงลอย และใส่กล่องตดัคร่ึง

มองเห็นวา่เป็นบุหร่ี ไดอ้ยา่งอิสระแนวชายแดน  เม่ือซ้ือบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก ๆ จะมีการแถมบุหร่ีชนิดใหม่

ใหก้บัลูกคา้ สามารถทองลองบุหร่ีไดทุ้กยีห่อ้ตามตอ้งการ ดงัภาพตวัอยา่ง 
 

ตลาดริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก 

 
 

ชายแดนริมเมย วางขายแบบอิสระ 

 

บุหร่ีขายเป็น คอทตอน 

 
 

มีหลากหลายยีห่อ้ ขายกนัอยา่งอิสระ 

 

บุหร่ีท่ีวางขายกนัแบบอิสระจากเพื่อนบา้น 

 
 

สินคา้เลียนแบบบุหร่ี 
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บุหร่ีท่ีวางขายกนัแบบอิสระจากเพื่อนบา้น 

 
 

สินคา้เลียนแบบบุหร่ี 
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บทที ่5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษากลวิธีส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึง

บุหร่ี พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมายของ ผลิตภณัฑ์บุหร่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีที่มี

รูปแบบแปลกใหม่ ทีมี่จาํหน่ายในร้านค้าระดบัเอเย่นต์ ร้านคา้ส่งระดบักลาง และร้านคา้ปลีกทัว่ไป ใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Methodology)  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการเฝ้าระวงั

สังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วนร่วม  สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ บุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบงานควบคุมการ

บริโภคบุหร่ี ระดบัเขต จงัหวดั อาํเภอ และตาํบล  รวมทั้ง กลุ่มผูสู้บบุหร่ี ตามสถานที่ซ่ึงกาํหนดไว ้ในเขต

เมือง กบัอาํเภอรอบนอก 2 อาํเภอ ใน 4 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  ไดแ้ก่  พิษณุโลก ตาก  กาํแพงเพชร และ 

อุตรดิตถ ์รวม 8 อาํเภอ ใชเ้วลาเก็บขอ้มลู รวม 11 เดือน (พฤศจิกายน 2553 – ตุลาคม 2554) 

 

5.1  สรุป 

กลวธีิส่งเสริมการขาย การสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี พฤติกรรมละเมิดกฎหมาย หรือเขา้ข่าย

ผิดกฎหมาย และผลิตภณัฑ์บุหร่ี รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการสูบบุหร่ีที่มีรูปแบบแปลกใหม่ในร้านคา้ระดบั

ต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

                 1)  ร้านคา้ระดบัเอเยน่ต ์

      เป็นร้านคา้ท่ีรับซ้ือบุหร่ีจากโรงงานยาสูบ  เพื่อจาํหน่ายใหก้บัร้านคา้ส่งระดบัจงัหวดั 

 ดาํเนินการโดย ติดต่อกบัตวัแทนของโรงงานยาสูบ โดยโรงงานยาสูบจะมีการกาํหนดราคาขายให้ และ

กาํหนดโควตา้ให้เอเย่นต์แต่ละจงัหวดั  กล่าวคือ เอเยน่ต์ไม่สามารถสั่งซ้ือไดต้ามตอ้งการ  สําหรับรูปแบบ

การจาํหน่ายให้ร้านส่งทัว่ไป หากร้านส่งซ้ือปริมาณมากจะลดราคา มีตวัแทนบริษทัประจาํจงัหวดั   บริษทั 

สนับสนุนตู้โชว์  มีการจัดงานเล้ียงขอบคุณร้านค้าส่ง โดยแจกบัตรร่วมงาน พวกเอเย่นต์และร้านส่ง

เฉพาะเจาะจง โดยร้านส่ง/ใหญ่  ในงานเล้ียงมีการแจกรางวลั ใหญ่/เล็กตามระดบัร้านคา้  พร้อมทั้งมีการแจก

ของชาํร่วย เป็นบุหร่ีออกใหม่ และ กล่องใส่บุหร่ี ตะกร้าใส่บุหร่ี แสดงวา่เป็นการเปิดตวับุหร่ีใหม่โดยปริยาย  

ซ่ึงการจดังานเล้ียงดงักล่าว  เอเยน่ตจ์ะเป็นผูพ้จิารณาใหโ้ควตาร้านคา้ เพื่อเชิญกินเล้ียง ตอบแทน  บางร้านถา้

ขายไดต้ามที่ตั้งไว ้Selman จะให้รางวลัเป็นบตัรเติมเงิน หรือของที่ระลึก ตวัอย่างเช่น ไฟแช็ค พวงกุญแจ 

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบว่า บริษทัจดัโปรโมชัน่ให้ร้านอาหาร โดยสนบัสนุนจาน  ชาม กล่องใส่กระดาษ

ชาํระ/ไมจ้ิ้มฟัน ให้ผ่านเซลแมนของบริษทัโดยตรง  โดยไม่ผ่านเอเย่นต์ และร้านคา้ส่ง  ดงันั้นสรุปได้ว่า 

พฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายละเมิดกฎหมายของเอเยน่ต ์ คือ การลดราคา แจกแถมบุหร่ีชนิดใหม่ และของชาํร่วยเพือ่

สร้างแรงจูงใจในการซ้ือ 
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 2)  ร้านคา้ส่งระดบักลาง  

 ร้านคา้ส่งไม่ค่อยมีกลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อร้านคา้ปลีกยอ่ยท่ีมาซ้ือ 

บุหร่ี กล่าวคือ เป็นการซ้ือขายกนัธรรมดา ไม่มีการจดัโปรโมชัน่ การทาํยอดขาย ส่วนลด การแจก แถมของ

ชาํร่วย ใดๆ  

              3)  ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 

                 3.1)  ร้านโชห่วย ส่วนมากมีตูใ้ส่บุหร่ีแต่เปิดตลอดเวลา บางร้านขา้งตูเ้ขียนบอกราคา  บาง

ร้านมีอุปกรณ์ โฆษณา อย่างเช่น ตู้เก็บบุหร่ีท่ีเป็นตู้สัญลักษณ์ของบุหร่ียี่ห้อหน่ึง  บางร้านก็เปิดตู้ขาย 

ตลอดเวลา บางร้านเป็นตูก้ระจกสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย  

มีการจงใจเปิดตูใ้หเ้ห็นซองบุหร่ี / แบ่งขายบุหร่ี และจาํหน่ายบุหร่ีใหก้บัผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี  แต่ไม่มีการจดั

โปรโมชัน่รางวลัอะไรใหก้บัผูซ้ื้อ   

                 3.2) ร้านสะดวกซ้ือ   ส่วนใหญ่ขายบุหร่ีโดยเก็บในตูท่ี้มิดชิด แบ่งเป็นชั้น ๆ ติดตั้งอยูด่า้นหลงั

เคา้เตอร์ชาํระเงิน บางสาขาจะเปิดตูใ้นช่วงนอกเวลา คือ ตอนเยน็, กลางคืน หรือบางร้านก็เปิดตลอดเวลา ผู ้

ซ้ือมองเห็นไดช้ดัเจน เป็นการจงใจกาํหนดกลยุทธ์ทางการคา้ของบริษทัยาสูบ โดยมีแรงจูงใจว่า หากร้าน 

seven eleven เปิดโฆษณาบุหร่ีใหใ้นบางเวลา โดยเล่ียงกฎหมาย แลว้จะไดค้า้ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษหรือไม่

ก็เปิดทุกชั้น  พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ร้านคา้สะดวกซ้ือส่วนมาก จะพฤติกรรมส่วนมาก

ค่อนขา้งปฏิบติัไดเ้ขม้งวดตามขอ้ปฏิบติั ของกฎหมาย ไดแ้ก่ ไม่มีการแบ่งขายบุหร่ี การไม่ขายบุหร่ีให้กบั

เยาวชน และการไม่เปิดตูโ้ฆษณา  ยกเวน้บางร้านยงัพบวา่ มีการเปิดตูโ้ชวบุ์หร่ี ดงัตวัอยา่ง 

                         3.3)   ร้านอาหาร, คาราโอเกะ, ร้านเกมส์,  โตะ๊สนุ๊กเกอร์, ลานเบียร์, ผบั, บาร์  

                                   ร้านอาหาร  พบวา่ ส่วนมากไม่มีการวางโชวบุ์หร่ี แต่จะเก็บในล้ินชกัโต๊ะแคสเชียร์ แต่

ลูกคา้สามารถซ้ือไดโ้ดยติดต่อผ่านบริกรภายในร้าน บางร้านไดรั้บการสนับสนุนจาน ชาม ที่มีสัญลกัษณ์

ยีห่้อบุหร่ี ซ่ึงจากการสอบถามพบว่า สนบัสนุนจากตวัแทนจาํหน่ายโดยตรงของบริษทับุหร่ี เช่น ที่พบคือ 

Wonder 

                                   ร้านคาราโอเกะ พบวา่ มีการโฆษณาขายบุหร่ีในเมนูอาหาร ระบุยี่ห้อและราคา  และมี

พนกังานเชียร์ขาย บางแห่งแบ่งจาํหน่ายโดยใส่ซองเล็กไวข้ายให้กบัลูกคา้ โดย พบวา่ จาํหน่ายให้ทั้งลูกคา้ที่

อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดว้ย  

                                   ร้านเกมส์,  โต๊ะสนุ๊กเกอร์, ลานเบยีร์, ผบั, บาร์ พบวา่ มีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัร้านอาหาร 

กล่าวคือ ไม่มีการวางโชวบุ์หร่ี แต่จะเก็บในล้ินชกัโต๊ะแคสเชียร์ แต่ลูกคา้สามารถซ้ือไดโ้ดยติดต่อผา่นบริกร

ภายในร้าน  
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  4)  ตลาดขนาดใหญ่หรือกิจกรรมออกร้าน  

       ตลาดนดัส่วนมากไม่มีการจาํหน่ายบุหร่ี มีบางแห่งเท่านั้นที่จาํหน่ายเคร่ืองมวนบุหร่ี วางโชว์

แบบแผงลอย  สาํหรับตลาดริมเมย พบวา่ มีการใส่กล่องตดัคร่ึงมองเห็นวา่เป็นบุหร่ี  เม่ือซ้ือบุหร่ีเป็นจาํนวน

มาก ๆ จะมีการแถมบุหร่ีชนิดใหม่ใหก้บัลูกคา้ นอกจากน้ียงัสามารถทองลองบุหร่ีไดทุ้กยีห่อ้ตามตอ้งการ  
 

5.2  อภิปราย 

ในร้านคา้ระดบัเอเยน่ต ์กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

พฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมาย ซ่ึงรับซ้ือบุหร่ีจากโรงงานยาสูบ เพือ่จาํหน่ายให้กบัร้านคา้

ส่งระดบัจงัหวดั ดาํเนินการโดยติดต่อกบัตวัแทนของโรงงานยาสูบ โดยโรงงานยาสูบจะมีการกาํหนดราคา

ขายให้ และกาํหนดโควตา้ให้เอเย่นต์แต่ละจงัหวดั  และเอเย่นต์ไม่สามารถสั่งซ้ือไดต้ามตอ้งการ แสดงให้

เห็นว่าโรงงานยาสูบมีกลวิธีที่ตอ้งการกระจายผลิตภณัฑ์ยาสูบให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ อนัเป็นการสร้าง

โอกาสการเขา้ถึงกบันกัสูบเมือ่มีการกระจายลงถึงร้านส่งและร้านปลีกรูปแบบต่างๆ ตามลาํดบั  รูปแบบการ

จาํหน่ายให้ร้านส่งทัว่ไป เอเย่นต์บางแห่งมีการจดัโปรโมชั่นทั้งโดยส่วนของร้านเองและสนับสนุนจาก

โรงงานยาสูบ ไดแ้ก่ ที่ร้านจดัเอง คือ การลดราคา หากร้านส่งซ้ือปริมาณมาก ที่รับสนบัสนุนจากโรงงาน

หรือบริษทับุหร่ีโดยผ่านเอเย่นต์ คือ  สนบัสนุนตูโ้ชว ์จากตวัแทนบริษทัประจาํจงัหวดั   มีการจดังานเล้ียง

ขอบคุณร้านคา้ส่ง โดยแจกบตัรร่วมงาน พวกเอเยน่ตแ์ละร้านส่ง โดยให้โควตาร้านคา้ เฉพาะเจาะจง ที่เป็น

ร้านส่งขนาดใหญ่ประจาํจงัหวดัและอาํเภอ  ในงานเล้ียงมีการแจกรางวลั ใหญ่/เล็กตามระดบัร้านคา้  พร้อม

ทั้งมีการแจกของชาํร่วย เป็นบุหร่ียีห่้อออกใหม่ กล่องใส่บุหร่ี และ ตะกร้าใส่บุหร่ี ชดเชยค่านํ้ ามนัรถผูไ้ป

ร่วมงานโดยมอบบุหร่ียี่ห้อใหม่ให้ไปจาํหน่าย หลายห่อพอเพียงกบัการประมาณการราคานํ้ ามนั  พฤติกรรม

การจดังานเล้ียงโดยโรงงานยุสูบน้ี แสดงให้เห็นวา่ โรงงานยาสูบมีวตัถุประสงคที์่แอบแฝงมากกวา่การเล้ียง

ขอบคุณร้านคา้เครือข่าย  คือ เป็นการสร้างแรงจูงใจร้านคา้ส่งให้ยินดีรับบุหร่ีจาํหน่ายต่อไป รวมทั้งเป็นการ

เปิดตวับุหร่ีใหม่  ตอบแทน เชิญ  รวมทั้ง บริษทัจะมีการจดัโปรโมชัน่ให้ร้านเมื่อทาํยอดขาย ไดต้ามที่ตั้งไว ้

Selman จะให้รางวลัเป็นบตัรเติมเงิน หรือของที่ระลึกอยา่ง เช่น ไฟแช็ค พวงกุญแจ เป็นตน้  และพฤติกรรม

ละเมิดหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมายการลดราคา แจกแถมบุหร่ีชนิดใหม่ และของชาํร่วยเพือ่สร้างแรงจูงใจในการ

ซ้ือ ลกัษณะของบุหร่ีที่จาํหน่ายส่วนมากเป็นบุหร่ีที่รับจากโรงงานยาสูบ ถูกตอ้งตามกฎหมายกาํหนด คือ 

ซองมีภาพ  และคาํเตือน  

ในร้านคา้ส่งระดบักลาง กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเขา้ถึงบุหร่ี 

 พฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ขอ้คน้พบจากการเก็บขอ้มูล พบว่า ร้านคา้ส่งเหล่าน้ี ไม่

ค่อยมีกลวิธีส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อร้านคา้ปลีกที่มาซ้ือบุหร่ี กล่าวคือ เป็นการซ้ือขายกนั

ธรรมดา ไม่มีการจดัโปรโมชัน่ ไม่มีเง่ือนไขการทาํยอดขาย ไม่มีส่วนลด ไม่มีการแจก แถมของชาํร่วย ใดๆ  
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ในร้านคา้ระดบัร้านคา้ปลีกทัว่ไป   กลวธีิส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการ 

เขา้ถึงบุหร่ี พฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือเขา้ข่ายผดิกฎหมาย ตามท่ีพบร้านคา้แต่ละประเภท ดงัน้ี 

  ร้านโชห่วย ไม่มีการจดัโปรโมชั่นอะไรให้กบัลูกคา้ทัว่ไป แต่มีพฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิด

กฎหมาย  คือ มีการจงใจเปิดตูใ้ห้เห็นซองบุหร่ี ตลอดเวลา  มีการแบ่งขายบุหร่ี และจาํหน่ายบุหร่ีใหก้บัผูท่ี้มี

อายุตํ่ากวา่ 18 ปี  เขียนป้ายบอกราคาไวที้่ตูโ้ชว ์ กล่าวไดว้า่ ผูป้ระกอบการมีการแสดงผลิตภณัฑ์บุหร่ี ณ จุด

ขาย กนัอยา่งแพร่หลาย บางร้านมีความรู้ความเขา้ใจจากการแนะนาํและตรวจเตือนของบุคลากรสาธารณสุข

ในพื้นท่ี แต่ผูป้ระกอบการก็ไม่ยอมปฏิบติัตามในระหวา่งที่ไม่มีการตรวจจบัจากพนกังานเจา้หนา้ที่ บางร้าน

ขาดความรู้ความเขา้ใจในการแสดงสินคา้ ณ จุดขาย  หรือ การแบ่งจาํหน่าย โดยมีความคิดวา่สามารถกระทาํ

ได ้โดยเฉพาะร้านโชห่วยในชนบทจะพบว่า มีการตั้งโชวบุ์หร่ีกนัหลากหลายรูปแบบ แบ่งขายให้กบัลูกคา้ 

โดยให้เหตุผลว่า ลูกคา้อยากสูบปริมาณน้อยและไดก้าํไรดีกวา่การขายทั้งซอง เด็กอายุตํ่ากวา่เกณฑ์ก็ซ้ือได ้

อย่างไรก็ตามดว้ยรูปแบบการเกาะเกี่ยวกนัของกลุ่มวยัรุ่น พบว่า ในกลุ่มหน่ึง ๆ จะมีรุ่นพีที่่อายุเกิน ดงันั้น

บางแห่งพบวา่ กลุ่มวยัรุ่นรวมเงินกนัแลว้ให้ผูที้่มีอายุเกินกฎหมายกาํหนดเป็นผูซ้ื้อแลว้ก็นาํมาสูบดว้ยกนั ที่

สําคญัคือ ไม่ค่อยมีพนกังานเจา้หน้าที่มาตรวจจบั การกระทาํเหล่าน้ีอาจส่งผลให้เยาวชนมีการเขา้ถึงบุหร่ี

สะดวกข้ึน ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยตรง ดงัขอ้คน้พบจากการศึกษาที่กล่าวว่า  เด็กที่เห็นการ

โฆษณาและส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย มีแนวโน้มท่ีจะสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนถึง 38% (Schooler, C, Feighery, 

E.,Flora,J.A.,1996 อา้งอิงจาก สาํนกัโรคไม่ติดต่อ. 2551) และ มีขอ้คน้พบวา่ ที่สอดคลอ้งกนัวา่ เยาวชนที่เคย

ทดลองสูบบุหร่ีเคยเห็นการโฆษณา ณ จุดขายมากกวา่กลุ่มเยาวชนที่ไม่เคยทดลองสูบ (Schooler, C. et al, 

1996 อา้งอิงจาก สํานกัโรคไม่ติดต่อ. 2551)  และสอดคลอ้งกบั ขอ้คน้พบของ นพ.ไพบูลย ์สุริยวงศไ์พศาล 

(2537) พบว่า ร้อยละ 99 ของร้านคา้บุหร่ี ขายบุหร่ีให้เด็กทั้งหญิงและชาย ที่มีอายุตํ่ากวา่ 18 ปี การกระทาํ

ของร้านคา้ในลกัษณะน้ีส่งผลให้วยัรุ่นเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน อยา่งไรก็ดี สําหรับประเทศไทย การมีกฎหมายห้าม

โฆษณาและหา้มแสดงบุหร่ี ณ จุดขาย และการหา้มจาํหน่ายบุหร่ีให้แก่เด็กอายุ ต ํ่ากวา่ 18 ปี ลว้นเป็นเง่ือนไข

ที่สําคญัต่อการเขา้ถึงบุหร่ี โดยจากการศึกษาของ มณฑา เก่งการพานิช และ ลกัขณา เติมศิริกุลชยั (2551) 

เร่ืองประสิทธิผลของภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีในทศันะของเยาวชนไทย พบวา่ เยาวชนร้อยละ 73.4 เคยเห็น

ภาพและจาํภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ีได ้โดยไดว้เิคราะห์วา่สาเหตุท่ีทาํให้เยาวชนเห็นภาพคาํเตือนในสัดส่วน

ท่ีมากนั้น อาจเกิดจากการละเมิดกฎหมายการแสดงบุหร่ี ณ จุดขายของร้านคา้เหล่าน้ี  

ร้านสะดวกซ้ือ   ส่วนใหญ่ขายบุหร่ีโดยเก็บในตูที้่มิดชิด แบ่งเป็นชั้น ๆ ฝาตูท้าํดว้ยสแตนเลส ติดตั้ง

อยูด่า้นหลงัเคา้เตอร์ชาํระเงิน  ร้านที่เฝ้าระวงั มกัจะเปิดตูใ้นช่วงนอกเวลา คือ จะเปิดตูช่้วงเวลาตอนเยน็ กบั

กลางคืน หรือบางร้านก็เปิดตลอดเวลา ผูซ้ื้อสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน กลยุทธ์ทางการคา้ของบริษทั 

ยาสูบ โดยมีแรงจูงใจวา่ หากร้าน seven eleven เปิดโฆษณาบุหร่ีให้ในบางเวลา โดยเล่ียงกฎหมาย แลว้จะได้

ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ก็เปิดทุกชั้น  พฤติกรรมละเมิดหรือเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ร้านคา้สะดวกซ้ือ

ส่วนมาก จะพฤติกรรมส่วนมากค่อนขา้งปฏิบติัไดเ้ขม้งวดตามขอ้ปฏิบติั ของกฎหมาย ไดแ้ก่ ไม่มีการแบ่ง

ขายบุหร่ี การไม่ขายบุหร่ีให้กบัเยาวชน และการไม่เปิดตูโ้ฆษณา  ยกเวน้บางร้านยงัพบว่า มีการเปิดตูโ้ชว์
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บุหร่ี และอาจมีผลกบัเยาวชน ดงัขอ้คน้พบที่วา่ วยัรุ่น (73%) จะไดรั้บอิทธิพลสูงกว่าผูใ้หญ่( 47%) จากการ

ส่งเสริมการขายในร้านสะดวกซ้ือ (Evan, N, et al.,1995 อา้งอิงจาก สํานกัโรคไม่ติดต่อ. 2551) ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ในร้านสะดวกซ้ือมีการออกแบบตาํแหน่งที่วางขายมาเพือ่มาเพือ่การรับรู้และจูงใจให้กับลูกค้า ซ่ึงการ

วางขายในตาํแหน่งดังกล่าวน้ี มีการพบว่า สามารถสร้างแรงกระตุ้นท่ีจะซ้ือเพิ่มข้ึนถึง 28%  (Rogers, 

T.,Feighery, R.R.,Tencati, E.,et al.,1995 อา้งอิงจาก สาํนกัโรคไม่ติดต่อ. 2551 )  

ร้านอาหาร  พบวา่ ส่วนมากไม่มีการวางโชวบุ์หร่ี แต่จะเก็บในล้ินชกัโตะ๊แคสเชียร์ แต่ลูกคา้สามารถ

ซ้ือไดโ้ดยติดต่อผา่นบริกรภายในร้าน บางร้านไดรั้บการสนบัสนุนจาน ชาม ท่ีมีสัญลกัษณ์บุหร่ี ยี่ห้อหน่ึง ซ่ึง

จากการสอบถามผูป้ระกอบการ พบวา่ ไดรั้บสนบัสนุนจากตวัแทนจาํหน่ายโดยตรงของบริษทับุหร่ี เช่น ที่

พบคือ บุหร่ียีห่้อ  Wonder แต่ผูป้ระกอบการกล่าวว่า ไม่มีเจตนาจงใจจะเป็นการโฆษณาให้บริษทั มีเพียง

เจตนาใช้เป็นวสัดุใส่อาหารเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า บริษทับุหร่ีใช้ช่องทางน้ีเป็นการโฆษณาแฝงโดยให้

ร้านอาหารเป็นตวักลางหรือส่ือในการเผยแพร่ โดยที่ร้านอาหารไม่รู้ตวั  ในส่วนของ ร้านคาราโอเกะ พบว่า  

มีการโฆษณาขายบุหร่ีในเมนูอาหาร ระบุยีห่้อและราคา  และมีพนกังานเชียร์ขาย บางแห่งแบ่งจาํหน่ายโดย

ใส่ซองเล็กไวข้ายให้กบัลูกคา้ โดย พบว่า จาํหน่ายให้ทั้งลูกคา้ที่อายุต ํ่ากว่า 18 ปี ที่เขา้มาใช้บริการด้วย 

ในขณะที่ ร้านเกมส์,  โต๊ะสนุ๊กเกอร์, ลานเบียร์, ผับ, บาร์ พบว่า มีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัร้านอาหาร กล่าวคือ 

ไม่มีการวางโชวบุ์หร่ี แต่จะเก็บในล้ินชกัโต๊ะแคสเชียร์ แต่ลูกคา้สามารถซ้ือไดโ้ดยติดต่อผา่นบริกรภายใน

ร้าน สอดคลอ้งกบั สาํนกัวจิยัเอแบคโพลล ์มหาวทิยาลยัอสัสัมชนั พบวา่ แหล่งอบายมุข ส่ิงเสพติดและแหล่ง

จาํหน่ายเหลา้ บุหร่ี สถานที่รับเล่นการพนนั / สนุกเกอร์ / สถานบนัเทิง เช่น ผบั/เทค/คาราโอเกะ นกัเรียน/

นกัศึกษาท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีสามารถซ้ือบุหร่ีสูบไดง่้าย (มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี, 2548)  

ตลาดขนาดใหญ่ตามท่ีพบวา่ ตลาดนดัทัว่ไปมีการจาํหน่ายเคร่ืองมวนบุหร่ี แต่พบไม่บ่อยนกั โดยท่ีผู ้

จาํหน่ายไม่ทราบวา่การกระทาํของตนผิดกฎหมายหรือไม่  สําหรับตลาดริมเมย อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

พบว่า มีการวางโชวบุ์หร่ีแบบแผงลอย และใส่กล่องตดัคร่ึงมองเห็นว่าเป็นบุหร่ี  โดยผูค้า้ชาวพม่าวางขาย

ตามแนวชายแดนฝ่ังประเทศของตนและเมื่อลูกคา้ซ้ือบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก ๆ จะมีการแถมบุหร่ีชนิดใหม่

ใหก้บัลูกคา้ สามารถทองลองบุหร่ีไดทุ้กยีห่อ้ตามตอ้งการ  

    

5.3 ข้อเสนอแนะ 

       5.3.1  ควรมีการปรับกฎหมาย พรบ. กฎ ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองการหา้มแบ่งจาํหน่ายในทุกกรณี ทั้งน้ีจาก

ขอ้คน้พบของงานวิจยัน้ี พบว่า มีการแบ่งขายบางกรณีที่สามารถทาํไดต้ามคาํแนะนาํของสรรพสามิต แต่

เน่ืองจากเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของการดาํเนินงานดา้นบุหร่ี ตอ้งการเพิ่มความยากลาํบากในการเขา้ถึงบุหร่ีจึง

ควรกาํหนดใหก้ารแบ่งขายทุกกรณีถือวา่ผดิกฎหมาย/พรบ. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

 5.3.2  ควรเขม้งวดเร่ืองการปิด / เปิด และการตั้งบุหร่ีในตูโ้ชวท่ี์บริษทัยาสูบสนบัสนุนร้านคา้สะดวกซ้ือ

และร้านคา้ปลีกทัว่ไป โดยกาํหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงเพิ่มข้ึน ประกอบกบัตอ้งมีการประสานให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเฝ้าระวงัอยา่งจริงจงั 
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 5.3.3  ในขณะที่มีการรณรงค์ตามกฎหมายควบคุมผูป้ระกอบการในทุกระดบัอย่างเขม้งวดแล้ว 

จาํเป็นตอ้งดาํเนินกิจกรรมที่สร้างภูมิคุม้กันในตวัเยาวชนให้รู้เท่าทนักลยุทธการตลาดบริษทัยาสูบที่มา

กระทบอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยใช้แนวคิดการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก สร้างการรับรู้คุณค่าในตนเอง 

สร้างการรับรู้ความสามารถในตนเอง เพือ่ก่อเกิดค่านิยมใหม่ และเกิดอาํนาจการควบคุมตนเองได้อย่าง

แทจ้ริงในกลุ่มเยาวชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ขององค์การอนามยัโลก ที่ดาํเนินโครงการริเร่ิมสังคม

ปลอดบุหร่ี(Tobacco Free Initiative : TFI) ที่ดาํเนินการโดยมีโครงการยอ่ยๆ ซ่ึงให้ความสําคญักบักิจกรรม

ของเด็กและเยาวชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศต่างๆ ตามมาตรการและแนวทาง ดงัน้ี 

   1) มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงคนหนุ่มสาว โดยเสนอให้เร่ิมดาํเนินโครงการ/กิจกรรม

ป้องกนัการสูบบุหร่ีตั้งแต่วยัเด็กเล็ก เพื่อเป็นการปลูกฝังทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อการสูบบุหร่ีตั้งแต่วยัเด็ก 

   2) แนวทางหยุดย ั้งการสูบบุหร่ีของเยาวชน เป็นโครงการส่งเสริมการหยุดย ั้งการสูบบุหร่ี

ของเยาวชน โดยใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วม 

   3) แนวทางป้องกนัและหยดุย ั้งการเขา้ถึงเยาวชนในชุมชน ซ่ึงเนน้เยาวชนนอกโรงเรียนหรือ

กลุ่มที่ออกจากโรงเรียนกลางคนั อาทิ โครงการริเร่ิมป้องกนัและหยุดย ั้งการสูบบุหร่ีโดยเยาวชนนอกระบบ

โรงเรียนอยา่งเขม้ขน้ในชุมชน การริเร่ิมใชส่ื้อมวลชนและการช้ีแนะสาธารณชน การโฆษณาประชาสัมพนัธ์

และระดมเยาวชนเพือ่กระตุน้ให้ทาํความเขา้ใจกบัอุตสาหกรรมยาสูบอย่างทะลุปรุโปร่ง และตอบโตก้าร

กระทาํทีบิ่ดเบือนของบริษทับุหร่ีต่อเยาวชน การใช้มาตรการตลาดเชิงสังคม และการสร้างเครือข่ายชุมชน

ปลอดบุหร่ี ดงัเช่น กลุ่มเยาวชนพื้นเมืองในประเทศนิวซีแลนด ์

   4) แนวทางการใช้ส่ือมวลชนและขอ้มูลข่าวสารเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่เยาวชน โดย

มุ่งเน้นสร้างความตระหนักและรู้เท่าทนับริษทับุหร่ี ดงัตวัอย่างโครงการรณรงค์ผ่านส่ือของอเมริกา ซ่ึง

ประสบความสําเร็จในการเปิดโปงให้เห็นเบ้ืองหลงัการสร้างภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ การหยุดย ั้ง

การสูบบุหร่ีและลดการเขา้ถึงของเยาวชน เป็นตน้ (สาํนกัโรคไม่ติดต่อ. 2551) 

    5.3.4  กาํหนดวธีิการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยให้มีความเป็นไปโดยต่อเน่ืองระยะยาว ในกลุ่มเด็ก จน

เติบโตเป็นวยัรุ่น กระทัง่เป็นเยาวชน เช่น แบบบนัทึกประวติัการไม่สูบบุหร่ี หรือ เลิกสูบบุหร่ีได ้ให้มีสิทธิ

พิเศษมากกวา่กลุ่มเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี ต่อการสมคัรเรียน / ทาํงาน / สิทธิอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

5.4 ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินการเกบ็ข้อมูล  

5.4.1  ร้านไม่ใหค้วามร่วมมือท่ีจะใหข้อ้มูล เม่ือทราบวา่ผูเ้ก็บขอ้มูลตอ้งการทราบขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบั 

กลยุทธ์บริษทับุหร่ี โดยจากการสังเกต พบวา่ ผูป้ระกอบการกลวัมีความผิด หรือ กลวัวา่จะมีผลกระทบเกิด

ข้ึนกบัร้านของตวัเองในภายหลงั 

5.4.2  จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ร้านคา้ส่งระดบัจงัหวดั ในพื้นที่จงัหวดัอุตรดิตถ์ มีการแจง้ข่าวให้

เครือข่ายร้านคา้ส่งระดบัย่อยลงมา รวมทั้งร้านคา้ปลีกให้ทราบ เกี่ยวกบัการให้ขอ้มูล ห้ามพาดพิงร้านส่ง/

บริษทั ซ่ึงทราบขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ มีการเตือนจากร้านส่งกบัเครือข่ายวา่ หากเกิดเร่ืองอะไรข้ึนจะไม่รับผิดชอบ 

และ จะไม่ส่งบุหร่ีให้จาํหน่าย รวมทั้งตดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคา แถมของให้ ดงันั้นเป็นไปไดว้า่ร้านคา้ส่ง
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ระดบัจงัหวดัดงักล่าวอาจแจง้กบัตวัแทนบริษทับุหร่ี แลว้มีการสั่งห้าม ทาํให้คาดการณ์ไดว้่า บริษทับุหร่ีมี

การดาํเนินการคา้โดยใชก้ลยทุธทางการตลาดท่ีอาจละเมิดกฎหมายจริง  

       5.4.3 ร้านคา้ปลีกกลวัเร่ืองละเมิดกฎหมาย ดงันั้น จึงไม่เปิดเผยขอ้มูลใหผู้ส้ัมภาษณ์ เท่าท่ีควร 

  จากปัญหาอุปสรรคการเก็บขอ้มูลดงักล่าว ถือได้ว่า ยากลาํบากมากในการที่จะเข้าถึงกลยุทธ์ที่

แทจ้ริงของบริษทับุหร่ี  
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ภาคผนวก 

 

แบบบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวงับริษทับุหร่ี         

 

 

 

                                                                     

                              ช่ือร้าน/แหล่งเฝ้าระวงั...................................................... ท่ีตั้ง................................................... 

วนัท่ีเก็บ............................. ช่วงเวลา..........................................คร้ังท่ี............  ช่ือผูเ้ก็บ.................... 

รูปแบบโฆษณา  ณ จุดขาย 

1. ลกัษณะการตั้งโชวบุ์หร่ี เป็นแบบใด? 

    . บุหร่ีอยูใ่นตูทึ้บและตูปิ้ดตลอดเวลา                                . บุหร่ีอยูใ่นตูทึ้บ แต่เปิดตูใ้หเ้ห็นบุหร่ีตลอดเวลา 

    . มีซอง / โลโก ยีห่อ้บุหร่ีตั้งอยูน่อกตูเ้ห็นชดัเจน              . อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................. 

2. ลกัษณะของตูโ้ชวบุ์หร่ี เป็นอยา่งไร 

    . ลกัษณะของตูบุ้หร่ีมีสีสนัและโฆษณาท่ีดึงดูดหรือมีสีสนั คลา้ย ยีห่อ้        . ตูทึ้บปิดสนิท มองดูไม่ทราบวา่เก็บบุหร่ี                       

     บุหร่ียีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง             . อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................... 

3. มีการโฆษณายีห่อ้บุหร่ี ร่วมกบัสินคา้อ่ืนๆ  หรือมีของแจก ของแถมท่ีมียีห่อ้บุหร่ีหรือไม่ อยา่งไร 

    . ไม่มี             . มีการโฆษณา  (ระบุ)............................................................................................... 

พฤตกิรรมส่งเสริมการขาย 

พฤตกิรรมผู้ประกอบการ ไม่ม ี ม ี บนัทกึข้อมูล ทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิ  

4. แบ่งขายบุหร่ี     

5. ติดป้ายลดราคาบุหร่ี    

6. แจกบุหร่ีทดลองฟรี    

7. แจกบุหร่ีไปกบัสินคา้อ่ืนๆ    

8. บริการ ใชซ้องบุหร่ีแลกของ    

9. แจกของท่ีเป็นส่ือโฆษณาบุหร่ี    

10. มีกิจกรรมการแสดง ท่ีมีบุหร่ี/ใชบุ้หร่ีร่วมอยูด่ว้ย     

11. มีเดก็รับจา้งขายบุหร่ีเขา้มาในร้านหรือไม่    

12.มีโฆษณาบุหร่ีในโทรทศัน์หรือวดีีทศัน์ภายในร้าน    

พบส่ือโฆษณายี่ห้อบุหรี่หรือชื่อบริษัท  เช่น  ปฏิทิน, ไฟแช็ค, กระเป๋า, 

เส้ือ, ร่ม, กล่องใส่ของ ฯลฯ 

 

 
มีต่อ 

 
 
 

แหล่ง/สถานที่ : ถนนสายหลกั, ชุมชนหน้าโรงเรียน, ตลาดนัด, งานวดั,  แผงลอย,  งานนทิรรศการ/อเีวนต์ร้านอาหาร, 

ผบั/บาร์/คาราโอเกะ, ลานเบียร์, ร้านเกมส์, โต๊ะสนุ๊ก 
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ผลติภัณฑ์บุหร่ี  

ประเดน็เกบ็ข้อมูล ผลการเกบ็ข้อมูล บนัทกึข้อมูล ทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิ 

13. มีบุหร่ีชูรส จาํหน่ายหรือไม่ . ไม่มี              . มี  

14. มีบุหร่ีซองรูปร่างแปลกจาํหน่าย . ไม่มี              . มี  

15. มีบุหร่ีซองเลก็ (<20 มวน) จาํหน่าย . ไม่มี              . มี  

16. มีบุหร่ีไฟฟ้าจาํหน่าย . ไม่มี              . มี  

17. มีเคร่ืองมวนบุหร่ีจาํหน่าย . ไม่มี              . มี  

18. มีภาพคาํเตือนบนซอง หรือไม่ . มี . ไม่มี               

19. ความถูกตอ้งของภาพคาํเตือนบนซอง . ถูก         . ไม่ถูก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่ง/สถานที่ : ถนนสายหลกั, ชุมชนหน้าโรงเรียน, ตลาดนัด, งานวดั,  แผงลอย,  งานนทิรรศการ/อเีวนต์ร้านอาหาร, 

ผบั/บาร์/คาราโอเกะ, ลานเบียร์, ร้านเกมส์, โต๊ะสนุ๊ก 
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แนวทางการเก็บข้อมูล (โดยวธีิสัมภาษณ์เชงิลึก) 

แหล่งเกบ็
ดีแล้วจํานวนแหลง่เกบ็ พิจารณาได้ตามความเหมาะสม (1 แหลง่ขึน้ไป)  

 : ผู้ประกอบการร้านค้าย่อย / ค้าสง่ / เอเยน่ต์ ท่ีเราสามารถสร้างสมัพนัธภาพได้คอ่นข้างสนิทสนม 

 1. การสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ 

ข้อแนะนําผู้สัมภาษณ์ :  

 ข้อแนะนํา  ให้ทุกท่านประเมินตนเองว่าเราสร้างสมัพนัธภาพกับกลุ่มเป้าหมายในระดบัใดแล้ว ดงันัน้

การเร่ิมสร้างสมัพนัธภาพให้มีมากย่ิงขึน้อาจเร่ิมต้นไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ให้พิจารณาประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสม 

 1.1 หาข้อมลูสว่นบคุคล ของผู้ ให้ข้อมลูจากบคุคลรอบข้างเพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าถงึ 

 1.2 เข้าไปยงัสถานท่ี/ท่ีอยู่ ของเป้าหมาย โดยครัง้แรก ๆ ควรเป็นการทําความรู้จกัเบือ้งต้น  

อยา่รีบมุง่สมัภาษณ์เร่ืองบหุร่ีเร็วเกินไปเพราะเป้าหมายอาจยงัขาดความไว้วางใจ 

 1.4 พดูคยุเร่ืองทัว่ๆไป เม่ือมีโอกาสได้พบเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 1.5 เมื่อเร่ิมสนิทสนมแล้ว ให้เปิดตวัว่าต้องการศกึษาเส้นทางของบุหร่ีเพ่ือเป็นแบบฝึกหดัการศกึษา

หรือวิจยัในชุมชน  แล้วทดลองสอบถามผู้ ให้ข้อมลูเบือ้งต้นว่า ถ้าจะขอทราบข้อมลูบุหร่ี จะสะดวกใจที่จะเปิดเผย

หรือไม(่หยั่งเชิง) ทัง้นีเ้พ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ในการเกบ็ข้อมลูตอ่ไป 

 2. การเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์ 

 2.1  นดัวนั เวลา และสถานท่ี ลว่งหน้าพอประมาณ โดยเน้นความสะดวกของผู้ถกูสมัภาษณ์เป็นหลกั  

 2.2  ก่อนสมัภาษณ์ควรเตรียมสมดุ ปากกา เพ่ือจดหลงัสมัภาษณ์เสร็จ  และเคร่ืองบนัทกึเสียง 

 2.3  อ่านแนวคาํถามให้เข้าใจและพอจาํได้

 2.4  การสมัภาษณ์แต่ละครัง้ไม่จําเป็นต้องได้ข้อมลูครบทุกข้อ ดงันัน้ อาจสมัภาษณ์หลายครัง้ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบักบัปฏิกิริยาตอบสนองของเป้าหมายว่าเป็นอย่างไร ซึง่ต้องสงัเกตตลอดเวลาเมื่อสมัภาษณ์ และเราควร

ยติุหรือไม ่

 กอ่นเข้าสมัภาษณ์ (ไมค่วรกางกระดาษด)ู   

3. การดาํเนินการสัมภาษณ์ 

 3.1  ควรแสดงออกถงึความบริสทุธ์ิใจในการขอทราบข้อมลู   โดยบอกกับผู้ถูกสัมภาษณ์  ให้ทราบ

ว่า

 3.2  บอกวตัถุประสงค์ของการสมัภาษณ์ว่าต้องการทราบขอมลูเพื่อจดัทํารายงานการศกึษาแปลก

ใหมต่ามท่ีผู้ เรียนสนใจ และเป็นการฝึกทกัษะใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ  

  ข้อมลูท่ีเก็บนีจ้ะไมมี่ผลกระทบมาถงึ ไมมี่การระบช่ืุอผู้ ให้ข้อมลู ผู้ ให้ข้อมลูสามารถปฏิเสธในประเดน็ท่ีไมอ่ยาก

เปิดเผยได้ตามความสมคัรใจ และการนําเสนอข้อมลูจากการสมัภาษณ์นี ้ จะแสดงเป็นภาพรวม ไม่เฉพาะเจาะจง

ไปท่ีใครคนใดคนหนึง่ และจะเกบ็เป็นความลบั 

 3.3  บอกเหตผุลท่ีเลือกเร่ืองยาสบู เพราะเป็นข้อมลูน่าสนใจ พร้อมทัง้ชมว่าผู้ รับการสมัภาษณ์เป็นคน

ใจดี  โดยเรา อาจมีการเปรียบเทียบว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ต้องสมัภาษณ์หญิงขายบริการ วยัรุ่นที่มีประวติัค้า

ยาบ้า บริษัทสรุา ถือว่าเป็นเร่ืองยากมาก/ และเพื่อให้ต่างจากเพื่อน เราจึงเลือกเร่ือง   “เส้นทางยาสูบ : จาก

โรงงานสู่ผู้บริโภค” 
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3.4  ขออนญุาตบนัทกึเสียง โดยบอกเหตผุลวา่ เพ่ือกนัลืมประเดน็ท่ีพดูคยุกนัในครัง้นี ้

3.5 ใช้ภาษาสภุาพ/ เข้าใจง่าย แสดงตนโดยเคารพสิทธิสว่นบคุคลของผู้ ให้สมัภาษณ์ และควรวางตวั 

เป็นกลาง/ ไมค่วรกลา่วร้ายใครหรือสนบัสนนุเม่ือผู้ ให้สมัภาษณ์กลา่วร้ายใคร 

 3.6  ใช้เวลาในการพูดคยุพอประมาณ (ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมงคร่ึง) หรือหากมีปฏิกิริยาผิดปกต/ิไม่

พอใจ

 4. การดาํเนินการเม่ือสัมภาษณ์แล้วเสร็จ 

 เราควรหยุดสมัภาษณ์ แล้วหนัเหคุยเร่ืองอื่น หรือใช้วิจารณญาณในการรักษาสมัพนัธภาพ  ได้ตามความ

เหมาะสม 

 4.1 เม่ือสมัภาษณ์เสร็จต้องกลา่วชมเชยวา่เป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์อยา่งมาก และกลา่วขอบคณุ 

อยา่งจริงใจ 

 4.2 เม่ือออกมาจากสถานท่ีสมัภาษณ์แล้ว ต้องรีบบนัทกึในสมดุท่ีเตรียมไว้ทนัที เพ่ือกนัลืม 

 4.3 บอกกบัผู้ถกูสมัภาษณ์วา่ เม่ือเกบ็ข้อมลูสมบรูณ์แล้วจะนํามาให้อา่นเพ่ือจะได้เรียนรู้ด้วยกนั 

 4.4 สอบถามเพิ่มเตมิว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้จักกับใครที่พอจะให้ข้อมูลเพิ่มเตมิอีกได้บ้าง

เพ่ือเราอาจต้องเกบ็ข้อมลูตอ่ให้ได้เชิงลกึมากขึน้  รวมทัง้อาจเป็นการเกบ็ข้อมลูแบบเดิมเพ่ือยืนยนัความถกูต้อง  

  

 

กรณีร้านค้าปลีก : ป3 (แหล่งจาํหน่ายท่ัวไป) , ผับ , บาร์/คาราโอเกะ , โต๊ะสนุ๊ก , ร้านเกมส์  

ประเดน็การสัมภาษณ์เชงิลึก 

    ซุ้มข้างทาง, ร้านอินเตอร์เน็ต 
ประเด็นหลัก ประเดน็ย่อย แนวคาํถาม ที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์ 

1. การโฆษณา 

ณ  จดุขาย 

1. การตัง้โชว์บหุร่ี 1. ตู้ โชว์ได้มาอยา่งไร มกีารเปลีย่นตู้หรือไม ่บอ่ยแคใ่หน  

2.ร้านทา่นตัง้โชว์ซองบหุร่ีไว้ท่ีไหนบ้าง 

3. เพราะเหตใุดจึงตัง้โชว์ซองบหุร่ีไว้ตรงนัน้  

4. มใีครหรือบริษัทบหุร่ีแนะนําการตัง้โชว์หรือไม ่   ถ้ามี  เขาแนะนําอยา่งไร 

 2. ข้อมลูตู้ โชว์ 1.ตู้โชว์ได้มาอยา่งไร (ซือ้หรือบริษัทสนบัสนนุ) 

2. การเปิด-ปิดตู้ โชว์ทา่นทําอยา่งไร (เปิดตลอดหรือเฉพาะเวลาขาย) 

 3. การโฆษณาแฝง 1. บริษัทบหุร่ีได้นําสิน้ค้าอื่นที่มีรูปยี่ห้อบหุร่ี มาให้ท่านจําหน่ายหรือแถมให้กบั

คนท่ีซือ้บหุร่ีบ้างหรือไม ่อยา่งไร 

2. (ถ้ามี) เป็นสนิค้าอะไร 

2.พ ฤ ติ ก ร ร ม

สง่เสริมการขาย 

1.การสร้างแรงจงูใจ 

ตอ่การเข้าถึง 

1.ร้านทา่นมีการแบ่งขายบหุร่ี  ลดราคา   มีการแจกบหุร่ีทดลองฟรีแถมบหุร่ีไป

กบัสนิค้าอ่ืน หรือใช้ซองบหุร่ีแลกของ  บ้างหรือไม ่ (ถ้ามีถามตอ่) 

2. วธีิการนี ้ร้านสง่ / เอเยน่ต์ สนบัสนนุหรือให้โปรโมชัน่อยา่งไร 
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ประเด็นหลัก ประเดน็ย่อย แนวคาํถาม ที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์ 

3.ผลิตภัณฑ์บุหร่ี

แปลกใหม ่

1.บหุร่ีชรูส 1.ร้านทา่นมบีหุร่ีชรูสจําหนา่ยหรือไม ่(ถ้ามีขอด ู, ซือ้) 

2.ได้มาอยา่งไร..........ช่วยเลา่ให้ฟังหนอ่ย 

 2.อุปกรณ์ส่งเสริมการ

ขาย และส่งเสริมการ

สบูบหุร่ี 

1.ร้านท่านได้รับอปุกรณ์แบ่งบุหร่ีหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทบุหร่ี

หรือไม ่เป็นแบบใด (ขอด)ู ใช้ทําอะไร 

2.ร้านท่านขายอุปกรณ์ในการช่วยมวนบุหร่ีหรืออุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับการสบู

บหุร่ีบ้างหรือไม ่เป็นแบบใด (ขอด)ู ใช้ทําอะไร 

 3.การตัดสินใจในการ

รับบหุร่ีใหมม่าขาย 

1. การนําเสนอบหุร่ีใหม ่เซลล์ทาํอยา่งไร 

2. มแีรงจงูใจอะไรในการรับบหุร่ียีห้่อใหมม่าขาย 

4.การสนบัสนนุ 

จากบริษัทบหุร่ี 

1.กลวิธีสร้างแรงจงูใจ 1.บริษัทให้รางวลัการทํายอดจําหนา่ยหรือไม ่(ถ้ามี)ให้อยา่งไร 

2.บริษัทมกีารจดังานเลีย้งขอบคณุ หรือเกิดตวับหุร่ีบ้างหรือไม ่

3.ทา่นเคยไปร่วมงานเลีย้งหรือกิจกรรมแนะนําบหุร่ี บ้างหรือไม ่

ลกัษณะการจดัเป็นแบบใด  และบอ่ยแคไ่หน 

ประเด็นหลัก ประเดน็ย่อย แนวคาํถาม ที่เราจะใช้ในการสมัภาษณ์ 

กระบวนการส่ง

ต่อทุกระดับของ

การจําหน่ายบหุร่ี 

( บ ริ ษั ท ย า สูบ , 

เอเย่นต์, ร้านส่ง

,ปลกี) 

การรับช่วงต่อบหุร่ี เพ่ือ

จําหนา่ยในร้าน 

1. ทา่นรับบหุร่ีเพื่อนํามาขายในร้านด้วยวิธีใดบ้าง 

เช่น     ไปซือ้จากร้านสง่ด้วยตนเอง , เซลล์ขายบหุร่ีมาสง่ให้ท่ีร้าน  หรือ อ่ืนๆ  

ช่วยเลา่ให้ฟังหนอ่ย 

 

ประเดน็การสัมภาษณ์เชงิลึก กรณีร้านขายส่งขนาดกลาง : ป2 

ประเด็นหลัก ประเดน็ย่อย แนวคาํถาม ที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์ 

1. การโฆษณา 

ณ  จดุขาย 

1. ข้อมลูตู้ โชว์ 1.ตู้ โชว์ได้มาอย่างไร (ซือ้หรือบริษัทสนับสนุน)มีการเปลีย่นตู้หรือไม่ บ่อย

แคใ่หน  

 2. การโฆษณาแฝง 1. บริษัทบหุร่ีได้นําสิน้ค้าอื่นที่มีรูปยีห้่อบหุร่ี มาให้ท่านจําหน่ายหรือแถมให้กบั

ร้านค้าปลกีท่ีมาซือ้บหุร่ีบ้างหรือไม ่  

2. (ถ้ามี) เป็นสนิค้าอะไร  และมวีธีิการสนบัสนนุอยา่งไร 

2.พ ฤ ติ ก ร ร ม

สง่เสริมการขาย 

1.การสร้างแรงจงูใจ 

ตอ่การเข้าถึง 

1.ร้านท่านมีการ ลดราคา   มีการแจกบุหร่ีทดลองฟรีแถมบหุร่ีไปกับสินค้าอ่ืน 

หรือใช้ซองบหุร่ีแลกของ  บ้างหรือไม ่ (ถ้ามีถามตอ่) 

2. วธีิการนี ้เอเยน่ต์ สนบัสนนุหรือให้โปรโมชัน่อยา่งไร 
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ประเดน็การสัมภาษณ์เชงิลึก กรณีร้านขายส่งขนาดกลาง : ป2 (ต่อ) 

 
ประเด็นหลัก ประเดน็ย่อย แนวคาํถาม ที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์ 

3.ผลิตภัณฑ์บุหร่ี

แปลกใหม ่

1.บหุร่ีชรูส 1.ร้านทา่นมบีหุร่ีชรูสจําหนา่ยหรือไม ่(ถ้ามีขอด ู, ซือ้) 

2.ได้มาอยา่งไร..........ช่วยเลา่ให้ฟังหนอ่ย 

 2.อุปกรณ์ส่งเสริมการ

ขาย และส่งเสริมการ

สบูบหุร่ี 

1.ร้านท่านได้รับอปุกรณ์แบ่งบุหร่ีหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทบุหร่ี

หรือไม ่เป็นแบบใด (ขอด)ู ใช้ทําอะไร 

2.ร้านท่านขายอุปกรณ์ในการช่วยมวนบุหร่ีหรืออุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับการสบู

บหุร่ีบ้างหรือไม ่เป็นแบบใด (ขอด)ู ใช้ทําอะไร 

4.การสนบัสนนุ 

จากบริษัทบหุร่ี 

1.กลวิธีสร้างแรงจงูใจ 1.บริษัทให้รางวลัการทํายอดจําหนา่ยหรือไม ่(ถ้ามี)ให้อยา่งไร 

2.บริษัทมกีารจดังานเลีย้งขอบคณุ หรือเกิดตวับหุร่ีบ้างหรือไม ่

3.ทา่นเคยไปร่วมงานเลีย้งหรือกิจกรรมแนะนําบหุร่ี บ้างหรือไม ่

ลกัษณะการจดัเป็นแบบใด  และบอ่ยแคไ่หน 

กระบวนการส่ง

ต่อทุกระดับของ

การจําหน่ายบหุร่ี 

( บ ริ ษั ท ย า สูบ , 

เอเยน่ต์ 

การรับช่วงต่อบหุร่ี เพ่ือ

จําหนา่ยในร้าน 

1. ทา่นรับบหุร่ีเพื่อนํามาขายในร้านด้วยวิธีใดบ้าง 

เช่น     ไปซือ้จากเอเยน่ต์ด้วยตนเอง , เซลล์ขายบหุร่ีมาสง่ให้ท่ีร้าน  หรือ อ่ืนๆ  

ช่วยเลา่ให้ฟังหนอ่ย 

 

ประเดน็การสัมภาษณ์เชงิลึก  (กรณีร้านเอเย่นต์ : ป1) 
ประเด็นหลัก ประเดน็ย่อย แนวคาํถาม ที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์ 

1. การโฆษณา 

ณ  จดุขาย 

1. ข้อมลูตู้ โชว์ 1.ตู้โชว์ได้มาอยา่งไร (ซือ้หรือบริษัทสนบัสนนุ) มกีารเปลีย่นตู้หรือไม ่ 

บอ่ยแคไ่หน  

 2. การโฆษณาแฝง 1. บริษัทบหุร่ีได้นําสิน้ค้าอื่นที่มีรูปยี่ห้อบหุร่ี มาให้ท่านจําหน่ายหรือแถมให้กบั

ร้านค้าปลกีท่ีมาซือ้บหุร่ีบ้างหรือไม ่  

2. (ถ้ามี) เป็นสนิค้าอะไร  และมวีธีิการสนบัสนนุอยา่งไร 

2.พ ฤ ติ ก ร ร ม

สง่เสริมการขาย 

1.การสร้างแรงจูงใจต่อ

การเข้าถึง 

1.ร้านท่านมีการ ลดราคา   มีการแจกบุหร่ีทดลองฟรีแถมบหุร่ีไปกับสินค้าอื่น 

หรือใช้ซองบหุร่ีแลกของ  บ้างหรือไม ่ (ถ้ามีถามตอ่) 

2. วธีิการนี ้โรงงานยาสบูสนบัสนนุหรือให้โปรโมชัน่อยา่งไร 

3.ผลิตภัณฑ์บุหร่ี

แปลกใหม ่

1.บหุร่ีชรูส 1.ร้านทา่นมบีหุร่ีชรูสจําหนา่ยหรือไม ่(ถ้ามีขอด ู, ซือ้) 

2.ได้มาอยา่งไร..........ช่วยเลา่ให้ฟังหนอ่ย 

 2.อุปกรณ์ส่งเสริมการ

ขาย และส่งเสริมการ

สบูบหุร่ี 

1.ร้านท่านได้รับอปุกรณ์แบ่งบุหร่ีหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทบุหร่ี

หรือไม ่เป็นแบบใด (ขอด)ู ใช้ทําอะไร 

2.ร้านท่านขายอุปกรณ์ในการช่วยมวนบุหร่ีหรืออุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับการสบู

บหุร่ีบ้างหรือไม ่เป็นแบบใด (ขอด)ู ใช้ทําอะไร 
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ประเดน็การสัมภาษณ์เชงิลึกกรณีร้านเอเย่นต์ : ป1  (ต่อ)  

ประเด็นหลัก ประเดน็ย่อย แนวคาํถาม ที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์ 

4.การสนบัสนนุ 

จากบริษัทบหุร่ี 

1.กลวิธีสร้างแรงจงูใจ 1.บริษัทให้รางวลัการทํายอดจําหนา่ยหรือไม ่(ถ้ามี)ให้อยา่งไร 

2.บริษัทมกีารจดังานเลีย้งขอบคณุ หรือเกิดตวับหุร่ีบ้างหรือไม ่

3.ทา่นเคยไปร่วมงานเลีย้งหรือกิจกรรมแนะนําบหุร่ี บ้างหรือไม ่

ลกัษณะการจดัเป็นแบบใด  และบอ่ยแคไ่หน 

กระบวนการส่ง

ต่อทุกระดับของ

การจําหน่ายบหุร่ี 

( บ ริ ษั ท ย า สูบ , 

เอเยน่ต์ 

การรับชว่งตอ่บหุร่ี  

เพื่อจําหนา่ยในร้าน 

1. ทา่นรับบหุร่ีเพื่อนํามาขายในร้านด้วยวิธีใดบ้าง 

เชน่  เซลล์ขายบหุร่ีของโรงงานยาสบูมาสง่ให้ท่ีร้าน  หรือ อ่ืนๆ   

ช่วยเลา่ให้ฟังหนอ่ย 
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