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บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทศันคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนใน
ภาคเหนือ 2) เพื่อพฒันาส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนดว้ยการคิดเชิงออกแบบ และ 
3) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนในภาคเหนือ 
โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จ านวน 
90 คน จากโรงเรียนแม่ลาววทิยาคม จงัหวดัเชียงราย โรงเรียนแม่ริมวทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ และโรงเรียน
ดอกค าใตว้ทิยาคม จงัหวดัพะเยา  
 ผลการศึกษาด้านทศันคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนภาคเหนือ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจยัด้าน
ครอบครัว ปัจจยัดา้นเพื่อน และปัจจยัดา้นสังคม ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม ทางดา้นผลกระทบจากการด่ืม
แอลกอฮอล์พบว่า เยาวชนมองว่าการด่ืมแอลกอฮออล์ท าให้เสียสุขภาพและการเรียน เป็นสาเหตุของการ
ทะเลาะววิาท อุบติัเหตุ พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และกระทบต่อเศรษฐกิจของตนเอง  
 ผลจากการด าเนินโครงการพฒันานวตักรรมส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
ดว้ยการคิดเชิงออกแบบ ท าให้ไดน้วตักรรมส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชน 4 ประเภท 
ได้แก่ 1) ส่ือภาพประกอบเร่ือง (Content Album) 2) ส่ืออินโฟกราฟิก (Infographic) 3) ส่ือภาพยนตร์สั้ น 
(Short Film) และ 4) ส่ือโมชันกราฟิก (Motion Graphic) โดยจากการประเมินผลด้านความพึงพอใจส่ือ
รณรงคค์ร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 พบวา่เยาวชนมีระดบัความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน 
 ดา้นการเปล่ียนแปลงทศันคติการด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชน พบวา่ หลงัจากไดเ้ปิดรับส่ือรณรงค์
คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ทั้ง 4 ประเภท เยาวชนตระหนักถึงอนัตรายจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน 
และมีความเห็นวา่ส่ือรณรงคท์ั้ง 4 ประเภทส่งผลต่อความรู้สึกอยากหลีกเล่ียงจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาก
ข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: นวตักรรมส่ือรณรงค ์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล ์เยาวชน การคิดเชิงออกแบบ 
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ABSTRACT 
 

This project aims to study about the attitudes towards alcohol drinking, the change in attitudes 
and trends in alcohol consumption behavior among youth in the northern region of Thailand. And to 
develop a media campaign to prevent alcohol use among youths through design thinking and study. The 
target group in this study were 90 students studying in senior high school from Mae Lao Wittayakhom 
School Chiang Rai, Mae Rim Wittayakhom School Chiang Mai and Dok Khamtai Wittayakhom School in 
Phayao Province. 
 The results of the study on attitudes towards alcohol consumption found that factors that affecting 
alcohol consumption among northern youths were personal factors, alcohol factors, family, friend, social, 
community and environmental factors. In terms of the effects of alcohol consumption, it was found that 
young people note the alcohol is a detriment to their health and education. It is the cause of quarrels, 
accidents, inappropriate sexual behavior and affect their own economy. 
 The project to develop of media innovation to prevent alcohol consuming among youths using 
design thinking process resulting in 4 types of innovative media campaigns, content album, Infographic, 
Short film and Motion graphic. Compared the media satisfaction assessment before and after adjustment, 
it was found that the youth's satisfaction level increased in the second assessment. 
 Regarding the change in attitudes towards alcohol consumption among youths, it was found that 
after receiving the media campaign two times in all 4 types of media campaigns, youth became more 
aware of the dangers of drinking alcohol. And there was an opinion that this four types of media 
campaigns had a greater effect on the desire to avoid alcohol. 
 
 
Keywords: innovative media campaign, prevent alcohol consumption, youth, design thinking 
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กติติกรรมประกำศ 
 

โครงการวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยการเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยั
จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใตโ้ครงการศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา (ศวส .)  
ท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงได ้

ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.โอม พัฒนโชติ อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ท่ีกรุณาเป็นท่ีปรึกษาโครงการวจิยั  

ขอขอบพระคุณ ผศ.รัตนพรรษ สุชาติ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัติมีเดีย 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือและให้ค  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาส่ือเพื่อการรณรงค ์

ขอขอบพระคุณอาจารยล์ลิตา จิตต์การุญ อาจารยป์ระจ าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสาร มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีใหค้  าแนะน าอยา่งอนัเป็นประโยชน์ 

ขอขอบพระคุณ พญ.นิธิตา นันทตนัติ อาจารย์ประจ าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยสาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้ค  าแนะน าและปรึกษาดา้นขอ้มูลทางการแพทย์ 

ขอขอบพระคุณ อาจารยรั์ฐกานต ์ข าเขียว อาจารยป์ระจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
ส าหรับค าแนะน าและมุมมองแง่คิดใหม่ๆ  

ขอขอบพระคุณ  พญ.ณ ัชชารีย ์ก ุลศิริรุ่งโรจน์ แพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลนครพิงค ์ท่ีให้ค  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาดา้นขอ้มูลทางการแพทย์ 

ขอขอบพระคุณ คุณรพีพร ชุ่มภิรมณ์ คุณแม่ลูก 1 ที่ให้ค  าแนะน าอยา่งเดียวเกี่ยวกบัมุมมองส่ือ
และเยาวชน 

ขอขอบคุณโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
รวมถึงผูต้อบแบบสอบถาม และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีกรุณาเอ้ือเฟ้ือเวลาและ
ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือในดา้นต่างๆ และให้ก าลงัใจดว้ยดีตั้งแต่เร่ิมตน้ท าวิจยัจนเสร็จ
สมบูรณ์ 

คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ในด้านการพฒันาส่ือเพื่อการ
รณรงค ์และการส่ือสารสุขภาพในอนาคตต่อไป 

    
 
        ทีมผูว้จิยั 
                ธนัวาคม 2564 
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โครงการวิจยัเร่ืองโครงการพฒันานวตักรรมส่ือเพื่อรณรงคป้์องกนัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มเยาวชนดว้ยการคิดเชิงออกแบบ โดยไดรั้บทุนทุนอุดหนุนการวิจยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและทศันคติต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนในภาคเหนือ เพื่อพฒันาส่ือรณรงค์
ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และเพื่อศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนในภาคเหนือหลงัจากไดเ้ปิดรับ
นวตักรรมส่ือรณรงค์ ซ่ึงท าให้ไดแ้นวทางการสร้างสรรค์ส่ือรณรงค์ประเด็นปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มเยาวชนท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
 เน่ืองจากสถานการณ์ของนกัด่ืมหนา้ใหม่ และอายขุองผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีแนวโนม้นอ้ยลง
เร่ือยๆ ประกอบกบัสถิติของผูท่ี้ไดรั้บผลจากสุราในมิติต่างๆ เช่น การเกิดความรุนแรงในครอบครัว ทะเลาะ
ววิาท อุบติัเหตุจากการเมาแลว้ขบั ปัญหาสุขภาพทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง ปัญหาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการล่วง
ละเมิดทางเพศ ปัญหาเหล่าน้ีมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 ทางคณะผูว้ิจยัจึงมีความต้องการศึกษาหาแนวทางการส่ือสารเพื่อ  เปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อการด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนทศันคติ  
อยา่งไรก็ตาม การจะเปล่ียนความรู้สึกนึกคิดของคนตอ้งเร่ิมจากการท าความเขา้ใจคนอยา่งลึกซ้ึงรอบดา้น 
และผูว้ิจยัตระหนักดีว่า วิธีการส่ือสารเพื่อรณรงค์หรือโน้มน้าวใจท่ีได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ต้องค านึงถึงผู ้รับสารเป็นหลัก สอดคล้องกับหลักการ คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซ่ึงเป็น
กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผูใ้ช้เป็นศูนยก์ลาง (User Centered Design) เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการจริงของผู ้ใช้หรือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรอบด้าน เน้น
กระบวนการการท างานท่ีเร่ิมต้นจากการท าความเขา้ใจมนุษยอ์ย่างลึกซ้ึง (Consumer Insights) เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นโจทยใ์นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ือรณรงคป์ระเด็นปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา  

ทั้ งน้ี การด าเนินโครงการผู ้วิจ ัยมุ่งเน้นพัฒนาส่ือรณรงค์ 2 รูปแบบ ได้แก่ส่ือภาพน่ิงและส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว ด้วยตระหนัก ดีว่าพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนัเน้นความรวดเร็วและ
เขา้ใจง่าย ขณะเดียวกนัส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงเยาวชนไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนัคือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 ทางคณะผูจ้ดัท าหวงัวา่ผลการศึกษาโครงการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและสามารถต่อ
ยอดความรู้จากคณะผูจ้ดัท าต่อไปไดใ้นอนาคต 
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โครงกำรกำรพฒันำนวตักรรมส่ือเพ่ือรณรงค์ป้องกนั 
กำรด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยำวชนด้วยกำรคดิเชิงออกแบบ 

 
ควำมเป็นมำ หลกักำร และเหตุผล 
 รายงานจากองค์การอนามยัโลกในปี พ.ศ. 2561 เปิดเผยวา่ แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
ของผูค้นราว 1 ใน 20 คนทัว่โลกทุกปี หรือเท่ากบัร้อยละ 5 ซ่ึงรวมทั้งการเมาแลว้ขบั การใช้ความรุนแรง
หรือท าร้ายร่างกาย รวมทั้งโรคติดต่อและความผดิปกติของร่างกายจากอิทธิพลของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึง
ถือเป็นตวัเลขท่ีสูงกวา่การเสียชีวิตดว้ย HIV/AIDS ท่ีร้อยละ 1.8 การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนร้อย
ละ 2.5 และการเสียชีวิตจากความรุนแรงท่ีร้อยละ 0.8 ขณะท่ีในรายงานยงัระบุอีกวา่ คนทัว่โลกจ านวนมาก
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชน ต่างไดรั้บผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ของคนใกลต้วักนั
ทั้งส้ิน ตั้งแต่การใชค้วามรุนแรง การบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ ปัญหาสุขภาพจิต และโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ มากกวา่ 
200 ชนิด อาทิ มะเร็ง ตบัแข็ง วณัโรค HIV และโรคหลอดเลือดสมองต่างๆ (องคก์ารอนามยัโลก เผย 1 ใน 
20 คนทัว่โลกเสียชีวติจากแอลกอฮอล,์ 2561) 

ดา้นศูนยว์ิจยัปัญหาสุราไดส้รุปผลกระทบของแอลกอฮอล์ท่ีมีต่อการพฒันาไวว้่า แอลกอฮอล์เป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนใน 5 ประเด็นต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 1) แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของความยากจน 
ความหิวโหย การเจ็บป่วย พิการ ตาย 2) การท าหน้าท่ีพ่อแม่ถูกละเลย เด็กถูกทอดทิ้ง สูญเสียรายได้ เกิด
หน้ีสิน ตกงาน 3) แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดการคุกคามความปลอดภัยในพื้นท่ีสาธารณะ การใช้
ทรัพยากรและแหล่งน ้ า และ 5) ก่อใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล ความไม่เท่าเทียมในสังคม (12 
ขอ้มูลส าคญัประเด็นสุราในรอบปี 2561, 2562) 
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ภาพท่ี 1 อินโฟกราฟิกแสดงผลกระทบของแอลกอฮอลท่ี์มีต่อสุขภาพและแนวทางแกไ้ขสถานการณ์ 

ท่ีมา : https://www.voathai.com/a/who-alcohol-responsible-for-one-in-20-deaths-worldwide/4582056.html 
 
 จากอินโฟกราฟิกของ WHO ดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นผลกระทบของแอลกอฮอลต่์อสุขภาพและ
สังคม โดยมีผูเ้สียชีวิตจากแอลกอฮอล์ 3 ลา้นคนต่อปี หรือมีผูเ้สียชีวิต 6 คนต่อนาที ขอ้มูลยงัแสดงให้เห็น
อีกวา่ผลกระทบของแอลกอฮอล ์100% มาจากความผดิปกติของพฤติกรรมการด่ืม 27% เป็นสาเหตุท าใหเ้กิด
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อุบติัเหตุบนทอ้งถนน 18% ท  าให้เกิดการใช้ความรุนแรงและการฆ่าตวัตาย และอีก 13% เป็นสาเหตุท าให้
เกิดโรคลมชกัและอาการหมดสติ 

ในส่วนสถานการณ์ดา้นพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย จากผลส ารวจพฤติกรรมการ
ด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2560 พบวา่ จงัหวดัท่ีมีอตัราผูด่ื้มสุราอยา่งสม ่าเสมอเกินกวา่ร้อยละ 
40 ได้แก่ เชียงราย ล าพูน พะเยา น่าน และสุรินทร์ (ส านักงานสถิติฯ เผยผลส ารวจพฤติกรรมการด่ืมสุรา 
พ.ศ. 2560, 2561) ด้านรายงานสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2556 พบว่า พะเยา 
เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นกลุ่มความเส่ียงและมีอตัราการด่ืมสูงท่ีสุดใน
ประเทศติดต่อกนัหลายปี โดยเฉพาะมีนกัด่ืมในกลุ่มวยัท างานและวยัรุ่นมากท่ีสุด (เผย 6 จงัหวดัภาคเหนือ
แชมป์คนเมามากสุดในประเทศ, 2556) 
 ขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการด่ืมสุราของประชากรระหว่างภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนนักด่ืมปัจจุบันสูงสุด คือ ร้อยละ 35.4 และร้อยละ 32.8 ตามล าดับ 
ภาคเหนือมีนกัด่ืมประจ าในสัดส่วนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมาคือภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.7 
นอกจากน้ียงัพบว่าภาคกลางและภาคเหนือมีสัดส่วนนักด่ืมหนักประจ าสูงสุด คือ ร้อยละ 3.8 และ 3.7 
ตามล าดบั ส าหรับกลุ่มผูไ้ม่เคยด่ืมสุราเลยนั้นพบวา่ ภาคเหนือมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 (แผน
งานวจิยัดา้นการป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ พ.ศ. 2562-2564, 2562) 
 จากขอ้มูลสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ไดส้ะทอ้นให้เห็นประเด็นส าคญัคือ ภาคเหนือยงัเป็นภูมิภาค
ท่ีมีสัดส่วนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงท่ีสุดในประเทศไทยทั้งในดา้นสัดส่วนของนักด่ืมปัจจุบนั 
สัดส่วนของนักด่ืมประจ า สัดส่วนของนกัด่ืมหนกัประจ า นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบจงัหวดัในภาคเหนือ
ดว้ยกนัจะเห็นไดว้่าเชียงรายและพะเยายงัมกัจะเป็นจงัหวดัท่ีติดอนัดบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูง
ท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง ตามดว้ยจงัหวดัล าปาง น่าน และเชียงใหม่  
 อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัพบวา่ผลส ารวจขอ้มูลดา้นทศันคติหรือความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด่ืม
แอลกอฮอล์มีความไม่สอดคลอ้งกบัสถิติตวัเลขของจ านวนนกัด่ืมท่ีเพิ่มมากข้ึน กล่าวคือ แมผ้ลส ารวจดา้น
ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมจะมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษและผลกระทบของการด่ืม
สุราเป็นอยา่งดี แต่สถานการณ์ปัญหาและจ านวนนกัด่ืมแอลกอฮอล์กลบัมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ซ่ึงจากผลส ารวจพบว่า ภาพรวมเด็กไทยด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน จากผลส ารวจ
เด็กไทยด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนเป็น 26% ในปี 2560 (จาก 19% ในปี 2550) ด่ืมใน
รอบ 30 วนัท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนเป็น 28% ในปี 2560 (จาก 14% ในปี 2550) และด่ืมหนักใน 30 วนัท่ีผ่านมา
เพิ่มข้ึนเป็น 8% ในปี 2560 (จาก 6% ในปี 2550) (12 ขอ้มูลส าคญัประเด็นสุราในรอบปี 2561, 2562)  
และยงัสอดคล้องกบัผลส ารวจท่ีระบุว่า สถานการณ์การด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มวยัรุ่นไทยอายุ 15 – 19 ปี 
กลบัพบว่าแนวโน้มความชุกของการด่ืมแอลกอฮอล์แทบไม่เปล่ียนแปลง กล่าวคือ จากร้อยละ 14.0 ในปี 
2554 เป็นร้อยละ 13.6 ในปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผ่านมาไม่
สามารถลดจ านวนนักด่ืมหน้าใหม่ได้เท่าท่ีควร หรืออาจเป็นผลมาจากการรุกคืบของอุตสาหกรรม
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แอลกอฮอล์ท่ีเน้นการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชนมากข้ึน ดงันั้น การป้องกนัการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นประชากรอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จึงมีความส าคญัมาก (พลเทพ วจิิตรคุณากร, 2562) 
 ดว้ยสถิติขอ้มูลและสถานการณ์ท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของความตอ้งการศึกษาหาแนว
ทางการส่ือสารเพื่อเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนดว้ยการใช้องค์ความรู้ด้านนิเทศ
ศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนทศันคติ อยา่งไรก็ตาม การจะเปล่ียนความรู้สึกนึกคิดของคนตอ้งเร่ิม
จากการท าความเขา้ใจคนอยา่งลึกซ้ึงรอบดา้น และผูว้จิยัตระหนกัดีวา่วธีิการส่ือสารเพื่อรณรงคห์รือโนม้นา้ว
ใจท่ีได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต้องค านึงถึงผูรั้บสารเป็นหลัก สอดคล้องกับหลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ซ่ึงเป็นกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผูใ้ช้เป็น
ศูนย์กลาง (User-Centered Design) เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการจริงของผู ้ใช้หรือตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรอบดา้น เนน้กระบวนการการท างานท่ีเร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจมนุษยอ์ยา่งลึกซ้ึง 
(Consumer Insights) เพื่อน ามาก าหนดเป็นโจทยใ์นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ือรณรงคป์ระเด็นปัญหาการ
ด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 
 ทั้ งน้ี การด าเนินโครงการผู ้วิจยัมุ่งเน้นพัฒนาส่ือรณรงค์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ส่ือภาพน่ิงและส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว ดว้ยตระหนกัดีวา่พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนัเนน้ความรวดเร็วและเขา้ใจ
ง่าย ขณะเดียวกนัส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงเยาวชนไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนัคือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดย
จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 พบว่า คนไทยใช้งาน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อวนั โดย Generation Y (ผูท่ี้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2543) และ 
Generation Z (ผูท่ี้เกิดในปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป) เป็นกลุ่มท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์
มากท่ีสุด ขณะท่ีกิจกรรมท่ีผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตใชเ้วลาในการเขา้ถึงมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ การใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter และ Instagram มีจ  านวนชัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 
3 ชัว่โมง 30 นาทีต่อวนั (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทลั
และเศรษฐกิจเพื่อสังคม, 2562) 
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ภาพท่ี 2 แสดงจ านวนชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียต่อวนั รายเจนเนอเรชนั  

จ าแนกตามช่วงวนัท างาน/วนัเรียนหนงัสือและช่วงวนัหยดุ 
ท่ีมา : https://www.etda.or.th/download-publishing/126/ 

 
 จากทั้ งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นท่ีมาของโครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันานวตักรรมส่ือเพื่อ
รณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนดว้ยการคิดเชิงออกแบบ” โดยผูว้จิยัมุ่งศึกษาและพฒันาส่ือ
รณรงค์ประเด็นปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อเปล่ียน
ทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนภาคเหนือ ตลอดจนเพื่อให้ไดแ้นวทางการ
ส่ือสารรณรงคป์ระเด็นปัญหาสังคมท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัเยาวชนไทยท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎ ี

1. แนวคิดเกีย่วกบักำรส่ือสำรรณรงค์ 
 นิยำมของกำรส่ือสำรรณรงค์  
  Rogers (1973, อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2551) กล่าวว่า การรณรงค์เป็นชุดของ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการส่ือสารซ่ึงได้มีการวางแผนไวล่้วงหน้า และได้มีการออกแบบโดยนายหน้าการ
เปล่ียนแปลง (change agents) เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในด้านพฤติกรรมของผูรั้บในช่วงระยะเวลา
หน่ึงๆ  
  กมลรัฐ อินทรทศัน์ (2558) กล่าวว่า การรณรงค์ คือ การออกแบบกระบวนการในการ
ส่ือสารเพื่อกลุ่มเป้าหมายหน่ึงในระยะเวลาท่ีชัดเจน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลหรือเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ตามท่ีผูร้ณรงคต์อ้งการใหเ้กิดข้ึน  
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  McQuail (1983, อา้งถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข, 2554) กล่าวว่า การรณรงค์ คือ สถานการณ์ท่ี
ส่ือจ านวนมากถูกใชก้บัประชากรท่ีถูกเลือก เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงขอ้มูลข่าวสารและการโนม้นา้วใจ 
ตัวอย่างของการรณรงค์ท่ีพบบ่อย คือ การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาสินค้าหรือบริการ การ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือโครงการรณรงค์เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชน 
  นอกจากน้ี จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ยงัได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการรณรงค์เพื่อ
พฒันาสังคมไวว้่า คือ โครงการรณรงค์ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีข้ึน โดยมีการ
วางแผนล่วงหนา้และมีการปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นขั้นตอน เพื่อรณรงคใ์ห้เกิดการเปล่ียนแปลง
จากสภาพท่ีเป็นอยู่อย่างชดัเจน มีการกระตุน้ชกัจูงให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติหรือพฤติกรรมในกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย หรือเพื่อส่งเสริมและพฒันาให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพฒันาชุมชน
และคุณภาพชีวิต นอกจากน้ี บางโครงการยงัมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝันให้ประชาชนตระหนักถึงความ
รับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมดว้ย 
  ทั้งน้ี โครงการรณรงคโ์ดยทัว่ไปมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
  1) เป็นโครงการท่ีตอ้งมีเป้าประสงค์และมีการวางแผนล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เน่ืองจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ส่ือมวลชน รัฐบาล 
ผูป้ฏิบติังานตามโครงการ ภาคธุรกิจเอกชนในการอุปถมัภกิ์จกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

2) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอยา่งกวา้งขวาง และตอ้งการใหเ้กิดผลอยา่งรวดเร็ว 
  3) มีการระบุระยะเวลาในการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
  4) มีลกัษณะของการผสมผสานส่ือประเภทต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายอยา่งจริงจงั
และต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่แล้ว โครงการรณรงค์ท่ีใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือในการเร่งเร้า
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจะมีการใช้ส่ือและกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัอย่าง
กวา้งขวางและมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบเน้ือหาของสารและรูปแบบการน าเสนอสารท่ีเหมาะสม
กบัส่ือแต่ละประเภทตามประเด็นและแนวคิดหลกัของโครงการท่ีตั้งไว ้
 องค์ประกอบของกำรส่ือสำรในกำรรณรงค์ 
  กมลรัฐ อินทรทศัน์ (2558) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการส่ือสารเพื่อน าไปสู่การรณรงค์ท่ี
ประสบความส าเร็จ มกัจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ความน่าเช่ือถือ (credibility) การรณรงค์ท่ีประสบผลส าเร็จ โดยปกติจะพยายามส่ือสาร
ถึงความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ บุคคลหรือแนวคิด เราจะท าตามค าแนะน าของคนท่ีเรามีศรัทธา คุณสมบติั
ท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ คือ ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ความเป็นผูมี้น ้าใจ และความเป็นผูมี้ความกระตือรือร้น  
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  2) ความนิยมของประชาชน (climate of opinion) ความนิยมของประชาชนเปล่ียนแปลงได้
ง่าย คนท่ีจะท าการรณรงคไ์ดส้ าเร็จตอ้งติดตามและจบักระแสน้ีใหไ้ด ้ยกตวัอยา่งเช่น กระแสความนิยมของ
ผูน้ าบางคน กระแสความนิยมของพรรคการเมืองบางพรรค 
  3) ผูน้ าความคิด (opinion leader) การรณรงค์ท่ีได้ผลจะมุ่งส่งสารไปยงัผูน้ าความคิดใน
ประเด็นหรือเร่ืองนั้นๆ เช่น กลุ่มดารา กลุ่มนกักีฬาคนดงัต่างๆ เป็นตน้ 
  4) ความเป็นหน่ึงเดียว (uniqueness) การรณรงค์ท่ีประสบความส าเร็จ พยายามท าของ
ธรรมดาให้เป็นของไม่ธรรมดา เช่น การรณรงค์การประหยดัพลงังานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปิด
ไฟทุกคร้ังเม่ือไม่ใชง้าน การร่วมใจกนัขบัรถท่ีความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เป็นตน้ 
  5) ความรู้สึก “ใชไ้ด”้ (“OK-Ness”) กล่าวคือ มนุษยทุ์กคนตอ้งการจะรู้สึกวา่ตวัเองใชไ้ด ้ดู
ดี แต่จริงๆ แลว้ทุกคนหาไดป้ระสบความส าเร็จเสมอไป ความรู้สึกไม่โอเคเกิดข้ึนเม่ือเราไม่สามารถท าหลาย
ส่ิงหลายอยา่งดว้ยตวัเองได ้เช่น การท ากบัขา้ว การขบัรถ หรือการอยูค่นเดียว ซ่ึงความรู้สึกไม่โอเคน้ีจะแฝง
แน่นอยูใ่นตวัเรา และมกัจะบงัคบัให้เราหาหนทางท่ีจะท าตวัให้เป็นท่ียอมรับ ท าตวัให้เป็นท่ีช่ืนชอบ ท าตวั
ให้เป็นคนฉลาดหรือมีไหวพริบ เพราะฉะนั้น การโฆษณาหรือการรณรงคต่์างๆ จึงพยายามเนน้การกระท าท่ี
จะท าให้ผูรั้บสารรู้สึกวา่ตวัเอง “ใชไ้ด”้ หรือ “โอเค” เช่น การเป็นท่ีหน่ึงโดยไม่ตอ้งพึ่งสารเสพติดของกลุ่ม
วยัรุ่น เป็นตน้ 
  6) สภาพภายในของจิตใจ (internal states) การรณรงค์ท่ีสัมฤทธ์ิผล ปกติจะใช้ข้อมูล 
ประสบการณ์ ความทรงจ าของผูรั้บสารมากกวา่จะสอนขอ้มูลใหม่ๆ ให้แก่ผูรั้บสาร โดยการหาเหตุผลดีๆ มา
น าเสนอเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีเหตุผลดงักล่าวจะตอ้งสามารถตอบ
ประเด็น หรือตอบปัญหาท่ีฝังลึกอยูใ่นความทรงจ าระดบัจิตใตส้ านึกและจิตส านึกของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
ได้ ผูโ้น้มน้าวใจท่ีเช่ียวชาญจะต้องมีความสามารถท่ีจะดึงความทรงจ าเหล่าน้ีข้ึนมา และใช้มนัให้เป็น
ประโยชน์ในการรณรงค์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ผูส้มัครหรือแนวคิดใหม่ต่างๆ เช่น การรณรงค์เร่ืองการ
ควบคุมดูแลไฟป่าดว้ยเทคนิควธีิต่างๆ ให้แก่กลุ่มชาวเขาท่ีเคยประสบกบัปัญหาไฟป่ามาแลว้ ผลท่ีเกิดข้ึนคือ 
การเขา้ใจท่ีถ่องแท ้เพราะมองเห็นปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนอย่างชดัเจน พร้อมๆ กบัการเห็นความส าคญั และลง
ทา้ยดว้ยการใหค้วามร่วมมือในโครงการรณรงคด์งักล่าว 
  ทั้งน้ี กมลรัฐ อินทรทศัน์ ยงัไดร้ะบุถึงหลกัการพื้นฐานท่ีไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์ผูค้น แนวคิดหรืออุดมการณ์ใดๆ ท่ีมกัจะมีร่วมกนั ไดแ้ก่ 
  1) การไหลอยา่งเป็นระบบของข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร และจากผูรั้บสารกลบัมา
ยงัผูส่้งสารผา่นวงจรของปฏิกิริยาตอบกลบั (feedback loop) 
  2) การจดัเตรียมเป้าหมาย กลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ท่ีมกัพบวา่เป็นวิธีการท่ีสามารถ
น าไปสู่ความส าเร็จในการรณรงคต่์างๆ ไดแ้ก่  

- การพยายามสร้าง “ต าแหน่งของส่ิงท่ีน าเสนอ” ข้ึนในใจของผูรั้บสารขั้นตอนต่างๆ ท่ีการ 
รณรงคต์อ้งผา่นกระบวนการการวางแผนท่ีชดัเจน 
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- กระบวนการท าใหผ้ลิตภณัฑ ์ผูแ้ทน อุดมการณ์หรือแนวคิดเป็นท่ีจบัใจ (dramatization)  
ผูฟั้งไดรั้บการเชิญชวนใหมี้ส่วนร่วมในการรณรงคท์ั้งโดยตรงและผา่นทางสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การเช่ือมโยงการจูงใจประเภทต่างๆ ซ่ึงจะสามารถผกูพนักลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการเขา้ 
ดว้ยกนัได ้
   
2. แนวคิดเกีย่วกบักำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  
 นิยำมของกำรคิดเชิงออกแบบ  
  ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และชูจิต ตรีรัตนพนัธ์ (2560) การคิดเชิงออกแบบเป็นการคิด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยมีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง เน้นการลงมือปฏิบติัและการเรียนรู้จากการทดลอง 
กระบวนการท างานซ ้ าจากการสร้างความเขา้ใจมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค์ และการทดสอบกบัผูใ้ช้เพื่อ
เรียนรู้และลดขอ้ผิดพลาด หลายๆ คร้ัง เอ้ือให้สามารถพฒันาความคิดและทางออกใหม่ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ และ
เพิ่มโอกาสความส าเร็จของโครงการ 
  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2555) ได้ระบุถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบไว้ว่า 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ การมองปัญหาอยา่งรอบดา้น รับฟังมุมมองจากหลายฝ่าย ทั้งดา้นกายภาพ 
จิตวิทยา ความงาม การตลาด สังคมและวฒันธรรม พฤติกรรมและการด ารงชีวติ เพื่อให้ผลงานท่ีได้จากการ
ออกแบบสามารถตอบโจทยข์องทุกฝ่ายไดอ้ยา่งครอบคลุมและรอบดา้น  
  ทั้งน้ี การคิดเชิงออกแบบ คือ การท่ีนกัออกแบบลดตวัเองจนเล็กลง แลว้เขา้ไปนัง่ฟังเสียง
ในใจผูบ้ริโภคผา่นการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ วิจยัและทดลอง เพื่อให้เขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช ้บริบท
ในการใช้งาน และความรู้สึกของผูใ้ช้อย่างรอบดา้น ทั้งหมดก็เพื่อให้ผลงานออกแบบสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชไ้ด ้โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูใ้ชป้ระกอบดว้ย 

- ปัจจยัทางดา้นกายภาพ (Physiological Human Factor) ปัจจยัท่ีศึกษาขอ้จ ากดัของมนุษย ์ 
  - ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (Psychological Human Factor) ปัจจยัท่ีศึกษาการตอบสนองของ
มนุษยต่์อส่ิงต่างๆ ทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ การตีความหมาย อนัจะมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ  
  - ปัจจยัทางด้านสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Human Factor) ปัจจยัท่ีศึกษา
มนุษยใ์นดา้นความชอบ ความเช่ือ การประพฤติปฏิบติัตน และวิถีชีวิต เพื่อศึกษาความตอ้งการท่ีแตกต่าง
และความตอ้งการร่วมของมนุษย ์เพื่อน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองผูใ้ช้อยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมภายใตบ้ริบทของสังคมและวฒันธรรมหน่ึง  
  Michael Lewrick, Patrick Link and Larry Leifer (2019) ระบุว่า  กระบวนการคิด เชิ ง
ออกแบบมีการใชค้  าท่ีหลากหลายแตกต่างกนัแต่ลว้นมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั โดยพื้นฐานจะมีการก าหนด
ปัญหาในตอนตน้ และวิธีการแกปั้ญหาในตอนทา้ย และวธีิแกปั้ญหาจะเกิดข้ึนจากกระบวนการท าซ ้ าๆ ส่ิงท่ี
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มุ่งเนน้จะถูกเลือกโดยค านึงถึงมนุษย ์ดงันั้นการคิดเชิงออกแบบจึงมกัถูกเรียกวา่ การออกแบบท่ีมีมนุษยเ์ป็น
ศูนยก์ลาง   
 ขั้นตอนกำรท ำงำนของกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 
  Michael Lewrick, Patrick Link and Larry Leifer (2019) ระบุกระบวนการท างานของ
แนวคิดเชิงออกแบบ 6 ขั้นตอนท่ีใชใ้นสถาบนัแฮสโซแพลตเนอร์ (Hasso Plattner Institute - HPI) ประกอบ
ไปดว้ย 1) การท าความเขา้ใจ 2) สังเกตการณ์ 3) ก าหนดมุมมอง 4) สร้างไอเดีย 5) สร้างตวัตน้แบบ และ 6) 
ทดสอบ โดยเพื่อให้การท างานไม่ซับซ้อน ท าให้การประสานความคิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถสรุป
ขั้นตอนการท างานออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ฟัง – สร้าง – ส่งมอบ 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3 ช่วง (Michael Lewrick, Patrick Link and Larry Leifer, 2019) 
 
  ขณะท่ี ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และชูจิต ตรีรัตนพนัธ์ (2560) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการ
ท างานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบของมหาวิทยาลนัสแตนฟอร์ด (Stanford d.school) ไวว้่าประกอบ
ไปดว้ยการท างาน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายอยา่งลึกซ้ึง (Empathize) การตั้งกรอบ
โจทย ์(Define) การสร้างความคิด (Ideate) การสร้างตน้แบบ (Prototype) และการทดสอบ 
  นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบกบักระบวนการออกแบบ Double Diamond Design Process 
ของ UK Design Council ซ่ึงแบ่งการท างานออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ Discover, Define, Develop และ 
Deliver จะเห็นไดว้า่มีความคลา้ยคลึงกนั คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึงและสอง Discover และ Define เป็นขั้นตอนการ
สร้างความเขา้ใจและตีความปัญหาอย่างลึกซ้ึง เพื่อก าหนดโจทยห์รือตั้งเป้าหมายของโครงการ ขั้นตอนท่ี
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สาม Develop คือ ขั้นตอนแห่งการสร้างสรรค์ความคิดใหม่อนัหลากหลาย และขั้นตอนท่ีส่ี Deliver เป็น
ขั้นตอนแห่งการทดสอบช่วงสุดทา้ยก่อนท่ีจะน านวตักรรมออกสู่ตลาดหรือน าไปใชจ้ริง  
  จากขั้นตอนการท างานท่ีกล่าวมา ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และชูจิต ตรีรัตนพนัธ์ จึงได้
สรุปขั้นตอนการท างานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ กล่าวคือ ช่วงท่ีหน่ึงคือช่วงแห่ง
การสร้างความเขา้ใจ (Understand) ได้แก่ การท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathize) และการตั้งกรอบ
โจทย ์(Define) ช่วงท่ีสองคือช่วงแห่งการสร้างสรรค์ (Create) ได้แก่การสร้างแนวคิด (Ideate) และช่วงท่ี
สามคือช่วงแห่งการทดสอบและพฒันาเพื่อเตรียมการส่งมอบสู่ผูใ้ชห้รือการน าออกสู่ตลาด (Deliver) ไดแ้ก่ 
การสร้างตน้แบบ (Prototype) และการทดสอบ (Test) 

 

 
ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงกระบวนการท างานของการคิดเชิงออกแบบ 
ท่ีมา : http://designthinking.co.nz/design-thinking-for-execs/ 

 
3. แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 
 กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2551, อ้างถึงใน Allport, 1935) ให้ค  าจ  ากัด
ความของค าวา่ ทศันคติ คือ ความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (Learned Predisposition) ท่ีจะตอบสนอง (to 
Respond) ต่อวตัถุใดๆ ในแบบท่ีชอบหรือไม่ชอบ โดยสามารกแยกไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกั คือ 

1. ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ จึงเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุนั้นๆ 
2. ทัศนคติเป็นความโน้มเอียง หมายถึง ยงัไม่ได้เกิดเป็นพฤติกรรมจริง แต่เป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนในใจ บางคนเรียกวา่เป็นพฤติกรรมในใจ (Mental Behavior) 
3. ทศันคติท าให้เกิดการตอบสนองท่ีสม ่าเสมอต่อวตัถุ หมายความว่า เม่ือใดก็ตามท่ีเจอ

วตัถุนั้นๆ บุคคลจะตอบสนองแบบเดิม ในทิศทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ 
ดงันั้น ทศันคติจึงสามารถใชเ้ป็นปัจจยัในการท านายพฤติกรรมได ้ขณะเดียวกนั พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

ก็สามารถอา้งถึงทศันคติได ้ 
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 องค์ประกอบของทศันคติ (Three Component Model of Attitude)  
1. องคป์ระกอบทางดา้นความเช่ือ/ความคิด (Cognitive Component) คือ ความรู้ ความเช่ือ 

ท่ีเก่ียวกบัวตัถุ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบท่ี 2 ต่อไป ความเช่ือเก่ียวกบัวตัถุ (ตราสินคา้) จึงเป็น
ความคิดเก่ียวกบัคุณสมบติัของวตัถุหรือตราสินคา้ในลกัษณะต่างๆ  

2. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู้สึกท่ีมีต่อวตัถุหรือ 
อารมณ์ (Emotion) ท่ีถูกกระตุน้ข้ึนมาโดยวตัถุนั้นๆ เช่น ความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ รัก/ไม่รัก เป็นตน้  

3. องคป์ระกอบทางดา้นแนวโนม้พฤติกรรม (Conative Component) คือ พฤติกรรมท่ี 
บุคคลตอ้งการกระท าต่อวตัถุ หรือความตั้งใจท่ีจะเกิดพฤติกรรม 
  โดยปกติตามล าดบัขั้นการเกิดทศันคติ จะเกิดจากความรู้เป็นพื้นฐานท าให้เกิดความรู้สึกต่อ
วตัถุ และก่อให้เกิดความตั้งใจท่ีจะกระท าต่อวตัถุนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ล าดบัขั้นขององคป์ระกอบอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปไดต้ามสถานการณ์ เช่น ล าดบัอาจเปล่ียนไปเป็นความรู้สึกเกิดข้ึนก่อน แลว้จึงเกิดแนวโน้ม
พฤติกรรม โดยอาจไม่ตอ้งผา่นองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกก็ได ้ 
 
4.  แนวคิดเกีย่วกบักำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 ควำมหมำยของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  สมาน ฟูตระกูล (2548) ได้ให้ความหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่า คือ เคร่ืองด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของสารเคมีก่ึงธรรมชาติก่ึงสังเคราะห์ เรียกว่า แอลกอฮอล์ (Alcohol) มีช่ือทางเคมีว่าเอธานอล 
(Ethanol) หรือท่ีเรียกวา่ เอทิลแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) มีประวติัท่ีสืบคน้ไดจ้ากการวจิยัวา่มนุษยรู้์จกัการ
ท าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ 7,000 ปีมาแล้ว โดยนักโบราณคดีได้ขุดพบภาชนะเก่าคล้ายหมอ้มีอายุ
ประมาณ 7 พนัปี ท่ีโบราณสถานวิหารโกดินของชนเผ่าซูเมอเรียนส์ (Sumerians) ท่ีมีเศษผงเป็นคราบผง
เหลา้ไวน์ติดอยู ่
  ทรงกียรติ ปิยะกะ (2546) กล่าววา่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หมายถึง สารเสพติดชนิดหน่ึงท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเม่ือบริโภคเขา้ไปแล้วจะสร้างความเสียหายหลายประการ ได้แก่ ท าลาย
สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ท าลายความสัมพนัธ์ในครอบครัว ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุเป็นตน้ 
  ถนัด ศรีบุญเร่ือง (2551) ไดใ้ห้ความหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่า เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ไดจ้ากการหมกัผลไมห้รือพืชบางชนิดกบัยีสต ์เม่ือด่ืมเขา้ไปจะออกฤทธ์ิกด
ประสาท ท าลายตวั และสุขภาพทรุดโทรม 
  บุญชยั พิทกัษ์ด ารงกิจ (2524) กล่าวว่า เหล้า หมายถึงน ้ าเมา หรือเคร่ืองด่ืมประเภทมีวตัถุ
ธาตุเมาผสมอยู ่เม่ือด่ืมท าใหมี้อาการมึนเมา ธาตุเมาท่ีผสมในเหลา้เรียกวา่แอลกอฮอล ์ถา้ผสมแอลกอฮอลใ์น
ปริมาณมาก เม่ือด่ืมกินจะรู้สึกมึนเมาตามแรงและปริมาณของแอลกอฮอลน์ั้น 
  อ านวย พิรุณสาร (2538) ให้ความหมายวา่ เหลา้ หรือสุรา คือของเหลวท่ีสามารถด่ืมกินได ้
โดยมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล ์เม่ือด่ืมแลว้ท าใหเ้กิดความมึนเมา 
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 ประเภทของแอลกอฮอล์ 
  อุทยั ดีปาละ (2550) ไดแ้บ่งประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์อกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
  1. เหลา้ หมายถึง ของท่ีผสมแอลกอฮอล์ซ่ึงสามารถบริโภคได ้เกิดจากการหมกัประเภท
แป้งและน ้าตาลผสมกบัยสีต ์เรียกวา่เอธิลแอลกอฮอล ์หรือเอธานอล มีลกัษณะเป็นของเหลว กล่ินฉุน ระเหย
ง่าย สามารถด่ืมกินได ้ท าให้มึนเมาตามความแรงของดีกรี โดยเหลา้นั้นมีหลายประเภท ไดแ้ก่ เหลา้ขาว สุรา
กลัน่ สุราผสม เหลา้ปรุงพิเศษ  
  2. เบียร์ หมายถึง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลายๆ รูปแบบท่ีผ่านกระบวนการหมักจาก
ผลิตภณัฑพ์วกธญัพืช 
  3. ไวน์ หมายถึง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ่ึงเกิดจากการหมกัน ้ าตาลในองุ่น แบ่งออกเป็น 2 
ชนิดใหญ่ๆ คือ ไวน์ขาว และไวน์แดง ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของไวน์ คือแอลกอฮอล์ท่ีละลายในน ้ า และ
ส่วนผสมทางเคมีอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่วา่จะเป็นสารระเหย และสารไม่ระเหย สารละลายและสารแขวนลอย 
โดยปกติแลว้ปริมาณของแอลกอฮอลจ์ะอยูร่ะหวา่ 9-15 % ต่อปริมาณน ้า 85% 
  แมว้า่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะมีหลากหลายประเภทตามชนิดของวตัถุดิบและกระบวนการ
ในการผลิตก็ตาม แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือพิษภยัท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เม่ือบริโภคเขา้ไปแลว้จะ
ท าให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย และส่งผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และน ามาซ่ึงความสูญเสียต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์น 
 ระดับกำรติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
  1. การด่ืมเป็นนิสัย ระดบัน้ีจะด่ืมเพราะรู้สึกวา่ด่ืมแลว้อารมณ์ครึกคร้ืน กระปร้ีกระเปร่า ท า
ให้เลือดฝาดดี และเจริญอาหาร แต่ก็จ  ากดัการด่ืมอยูท่ี่ 30-60 ซีซี แลว้ก็เลิก แต่ไม่ด่ืมไม่ได ้เหมือนขาดอะไร
ไปซกัอยา่ง 
  2. ตอ้งพึ่งพาแอลกอฮอล์ ระดบัน้ีถา้ไม่ด่ืมจะหงุดหงิด มีอาการแสดงออกทางพฤติกรรม 
หรือปฏิกิริยาโตต้อบ เช่น การพูด บ่น ด่าว่า หรืออาจแสดงอาการกา้วร้าว และเกิดอาการทางร่างกาย เช่น 
คล่ืนไส้ มือ เทา้สัน่ถา้ไดด่ื้มจะรู้สึกสบายใจ 
  3. การติดแอลกอฮอล์ ระดบัน้ีผูด่ื้มจะมีความตอ้งการรุนแรง ขนาดท่ีตอ้งพยายามหาด่ืมให้
ได้ และจะด่ืมมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะร่างกายทนทานต่อแอลกอฮอล์มากข้ึน ถา้ขาดหรือหยุดด่ืมจะมีอาการ
รุนแรง เช่น เห็นภาพลวงตา ประสาทหลอน หรืออาจถึงขั้นชกัได ้คนท่ีติดแอลกอฮอล์จะถือวา่แอลกอฮอล์
เป็นยาส าหรับตนเองและตอ้งพึ่งพาไปตลอดชีวติ 
 ผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  ดา้นสุขภาพ 
  เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผสมอยูใ่นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสารท่ีมีคุณสมบติัท่ีสามารถละลาย
ไดดี้ในน ้าและไขมนั เม่ือน ามาผสมกบัน ้ า หรือโซดา จะสามารถดูดซึมไดท้นัทีเช่นเดียวกบัน ้ า จึงเป็นสาเหตุ
ให้เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารประมาณ 20-30% ท่ีเหลือดูด
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ซึมในล าไส้ใหญ่เขา้สู่ตบั และถูกยอ่ยเผาผลาญในตบั บางส่วนถูกดูดซึมเขา้สูหวัใจ และกระแสเลือดภายใน
เวลาเพียง 5 นาที และอวยัวะต่างๆ ทัว่ร่างกายภายใน 10-30 นาที แลว้ถูกขบัออกทางลมหายใจ ปัสสาวะ และ
เหง่ือ 
  ทั้งน้ี หลงัจากการด่ืมอวยัวะในร่างกายจะเร่ิมเกิดปฏิกิริยาต่างๆ เช่น 
  1. ช่องปากและล าคอ เกิดความระคายเคือง จากการด่ืมแอลกอฮอล ์
  2. ผิวหนังและหลอดเลือด ฤทธ์ิของแอลกอฮอล์จะส่งผลให้เห็นชัดเจนตั้งแต่ผิวหนังท่ี
เปล่ียนไป และหลอดเลือดท่ีขยายตวัจากฤทธ์ิแอลกอฮอล์ท าให้ผูด่ื้มหน้าแดง ตวัแดง หรือในบางรายอาจมี
อาการเส้นเลือดหดตวัท าใหห้นา้ซีด ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวติ 
  3. สมอง แอลกอฮอล์ท าให้สมองขยายตวั เกิดอาการสมองบวม เซลล์สมองเกิดการสูญเสีย
ของเหลว ท าใหเ้ซลลลี์บ เส่ือมสภาพ และตาย 
  4. หัวใจ แอลกอฮอล์ท าให้หัวใจสูบฉีดโลหิตเร็วข้ึน ในระยะยาวการทงานของกลา้มเน้ือ
หวัใจจะแปรปรวนมีโอกาสเกิดโรคหวัใจโต หวัใจวาย หรือหวัใจลม้เหลว 
  5. กระเพาะอาหาร แมแ้อลกอฮอล์ท่ีมีความเขม้ขน้เพียงร้อยละ 10 ก็มีผลในการกระตุ้น
น ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร ท าใหเ้กิดแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ ขณะท่ีแอลกอฮอล์ท่ีมีความเขม้ขน้สูง
ท าให้เยื่อบุกระเพาะอาหารอกัเสบเฉียบพลนั ในระยะยาวจะท าให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาเจียน
เป็นสีด า อุจาระด า หรืออาจมีการฉีกขาดของเยือ่หลอดอาหารอนัเน่ืองมากจากการอาเจียนอยา่งรุนแรง 
  6. ตบั แอลกอฮอล์ถือเป็นสารพิษท่ีร่างกายไม่ตอ้งการ และถูกยอ่ยโดยตวั ตบัจึงเป็นอวยัวะ
ท่ีไดรั้บสารพิษจากแอลกอฮอล์มากท่ีสุด การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อาจะท าให้เกิดโรคตบัอกัเสบ ตวัแข็ง 
ยิง่เน้ือตบัถูกมากเท่าไหร่ โอกาสท่ีผูป่้วยจะเสียชีวติก็มีโอกาสสูงเท่านั้น 
  7. ไอคิวลดลง การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยงัน้อย ท าให้ผูด่ื้มมีเชาว์ปัญญาท่ี
ลดลง 
  8. ท าให้เกิดโรคจิต สารพิษท่ีเกิดจากการเผาผลาญเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เรียกว่า เตตรา
ไฮโดรไอโสควิโนลีนส์ ซ่ึงสารตวัน้ีจะท าลายสารเคมีในสมองท่ีช่วยท าให้คนมีความสุขและสงบ หากด่ืม
เคร่ืองด่ืมในระยะยาวมีโอกาสท่ีจะจิตใจและอารมณ์อ่อนไหว อดทนต่อส่ิงต่างๆ ได้น้อย ขาดสมาธิ และ
น าไปสู่บุคลิกภาพท่ีเส่ือโทรม  
  9. ท าให้อวยัวะเส่ือก่อนวยั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีฤทธ์ิกระตุน้ให้อวยัวะส าคญัต่างๆ ใน
ร่างกายท างานหนกักวา่ปกติ เป็นผลใหอ้วยัวะเส่ือมสภาพเร็วกวา่วยัอนัควร หรือหยดุการท างาน 
  10. อนัตรายส าหรับทารกในครรภ ์ทารกในครรภรั์บสารอาหารจากมารดา หากแม่ตั้งครรภ์
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สารพิษจะส่งผลต่อทารกในครรภโ์ดยตรง แมเ้พียงเล็กน้อยก็ตาม ซ่ึงแอลกอฮอล์มี
ผลต่อพฒันาการของทารกในครรภ ์ มีโอกาสท่ีทารกจะไม่สมประกอบ รวมถึงเส่ียงต่ออาการตกเลือด และ
แทง้ได ้
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ดา้นครอบครัว 
  1. เกิดปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน ปัจจุบนัแต่ละครอบครัวต่างช่วยกนัท างานเพื่อเล้ียงดู
สมาชิกในครอบครัว หากสมาชิกคนใดคนหน่ึงใสครอบครัวใช้จ่ายเงินส่วนหน่ึงเพื่อการหาซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นประจ า ก็จ  าท าให้รายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึนโดยท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอ่ืนๆ 
ในครอบครัวเลย  
  2. เกิดการทะเลาะวิวาทและการท าร้ายร่างกาย การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะท าให้ผูด่ื้ม
ขาดสติ และความยบัย ั้งชัง่ใจลดลง ส่งผลใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทไดง่้าย อาจเกิดเหตุการณ์บานปลายในเร่ือง
ของชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีเติมโตในครอบครัวท่ีมีการใช้ความรุนแรง อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมไดใ้นระยะยาว 

ดา้นสังคม 
  1. ภาระของการบริการสาธารณะสุข โรงพยาบาลเองต้องรักษาผูบ้าดเจ็บจากอุบัติ เหตุ
เพราะการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และยงัตอ้งรักษาผูป่้วยจ านวนมากท่ีเกิดจากพิษของแอลกอฮอล ์
  2. สาเหตุในการเกิดคดีหลากหลายรูปแบบ ขอ้มูลจากส านักงานเครือข่าวองค์กรงดเหล้า 
(2547) พบวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดความรุนแรงและคดีอาชญากรรมประมาณ ร้อยละ 7 ของ
คดีอาญาทั้งหมด ซ่ึงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การท าให้เสียทรัพย ์ความผิดเก่ียวกบัเพศ และความผิดเก่ียวกบั
ร่างกาย 
  3. ด่ืมแลว้ขบัเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกวา่ปกติ ขอ้มูลจากหน่วยจดัการความรู้เพื่อถนน
ปลอดภยัคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ระบุว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการขบัรถท าให้มีโอกาส
เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกวา่ปกติ และหากมีปริมาณความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ปริมาณมากเท่าไหร่ ก็
ยิง่เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุมากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ี การเกิดอุบติัเหตุทางถนนเน่ืองมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มีไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสูญเสียโอกาส 
รายได ้อาชีพ รวมถึงชีวติและทรัพยสิ์น 

ดา้นเศรษฐกิจ 
  การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจในระดบัจุลภาค เช่น 
การสูญเสียเงินส่วนตวั หรือกระทบต่อรายจ่ายของครอบครัวเพียงอยา่งเดียว แต่ยงักระทบในระดบัมหภาค
ดว้ย เช่น การเกิดอุบติัเหตุท าให้เกิดการบาดเจบ็ ลม้ตาย พิการ ซ่ึงถือเป็นภาระหนกัของระบบบริการสุขภาพ 
ท่ีส าคญั ประเทศยงัขาดแรงงานท่ีส าคญัในการช่วยกนัขบัเคล่ือนประเทศอีกดว้ย 
 
5. วยัรุ่นกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 วยัรุ่นเป็นช่วงอายุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายในลกัษณะท่ีพร้อมจะมีเพศสัมพนัธ์ เป็นระยะท่ีมี
การพัฒนาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็กไปเป็นผูใ้หญ่ และมีการเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีต้องพึ่ งพา
เศรษฐกิจไปสู่ภาวะท่ีตอ้งรับผดิชอบและพึ่งพาตนเอง (WHO, 2002) 
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 ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2549) ไดแ้บ่งช่วงของวยัรุ่นออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ12-15 ปี เป็นช่วง
วนัแรกรุ่น ซ่ึงมีพฤติกรรมค่อนไปทางเด็กอยูม่าก ช่วงอายุ 16-17 ปี เป็นช่วงวยัรุ่นตอนกลาง จะมีพฤติกรรม
ก ้าก่ึงระหวา่งความเป็นเด็กกบัผูใ้หญ่ ช่วงอายุ 18-25 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนปลาย ท่ีมีพฤติกรรมค่อนไปทาง
เป็นผูใ้หญ่ 
 สุชา จนัน์เอม (2540) แบ่งช่วงอายุของวยัรุ่นเป็น 3 ระยะ คือ วยัรุ่นตอนตน้ ช่วงอายุ 11-15 ปี ระยะ
น้ีจะมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว มีรูปร่างสูงใหญ่ข้ึน ค่อนขา้งหลงตวั เพอ้ฝัน มีความเป็น
อิสระ แต่ยงัตอ้งพึ่ งพาพ่อแม่ ยงัสนใจเพศเดียวกนั วยัรุ่นตอนกลาง ช่วงอายุ 15-18 ปี เป็นระยะท่ีด้ือร้ัน 
โมโหง่าย มกัมีความขดัแยง้กบัผูป้กครอง เพื่อนมีอิทธิพลสูง เร่ิมสนใจเพศตรงขา้มการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายเร่ิมสมบูรณ์เต็มท่ี เป็นระยะท่ีเร่ิมทดลองเก่ียวกบัเพศ และวนัรุ่นตอนปลาย ช่วงอายุ 18-21 ปี เป็น
ระยะท่ีเจริญเติบโตเข้าสู่วยัรุ่นเต็มท่ี รู้จักบทบาทของเพศตนเองเต็มท่ี มีความเป็นอิสระเต็มท่ีในการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพค่อนข้างยอมรับกรให้ค  าแนะน าได้ง่ายกว่าวยัต้นๆ ให้ความสนใจต่อ
ค าแนะน าต่างๆ รวมทั้งเร่ืองการป้องกนัปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสม 
 ลกัษณะและพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวยัรุ่น 
  สาวิตรี อษัรางคก์รชยั และคณะ (2543) ไดอ้ธิบายลกัษณะและพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลอ์อกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีความเส่ียงน้อย คือ การด่ืมท่ีไม่ท าให้เกิดปัญหาต่อตวัผู ้
ด่ืมเองและสังคมรอบขา้ง ซ่ึงถือวา่เป็นการด่ืมอยา่งปลอดภยั 
  2. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ี มีความเส่ียงต่ออันตรายสูง คือ การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นปริมาณมาก และเพิ่มความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ  
  3. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเป็นอนัตราย คือ พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืแอลกอฮอล์ท่ี
เป็นผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจ 
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น 
  ปัจจยัส่วนบุคคล 
  ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นลกัษณะของวยัรุ่นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ไดแ้ก่ เพศ พนัธุกรรม บุคลิกภาพ อารมณ์ สุขภาพจิต และพฤติกรรม 
  1. เพศ  
  บณัฑิต ศรไพศาล (2550) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
นกัเรียนมธัยมปลาย อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่นกัเรียนชายด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 51.6 
และนกัเรียนหญิงด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร้์อยละ 48.4 แมเ้พศชายจะพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
มากกวา่เพศหญิง แต่จากการศึกษาพบวา่เพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน โดยเพศ
หญิงมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร้อนละ 2.3 ในปีพ.ศ. 2539 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 3 ในปีพ.ศ. 2549 
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  2. พนัธุกรรม  
  พนัธุกรรมเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด และถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพวา่ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหค้นด่ืมสุราคือพฤติกรรม (สุทธลกัษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์, 2549) 
  3. พฤติกรรมอยากรู้อยากลองในวยัรุ่น 
  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลองส่ิงใหม่ๆ และเร่ิมมีการคน้หาเอกลกัษณ์ท่ีเป็นของตนเอง 
การคิดและการตดัสินใจแตกต่างกนัตามระยะของการพฒันาการ และอาย ุ 
  4. ปัญหาสุขภาพจิต บุคลิกภาพ และพฤติกรรมส่วนบุคคล 
  ปัญหาสุขภาพจิต บุคลิกภาพ และพฤติกรรมส่วนบุคคล อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์แตกต่างกนั วยัรุ่นท่ีมีความผิดปกติทางอารมณ์และปัญหาสุขภาพจิต เป็นคนท่ีมีจิตใจ
อ่อนแอ รู้สึกมีคุณค่าในตนเองต ่า ขาดความมัน่ใจในตนเอง มีมนุษยสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นไม่ดี มีพฤติกรรม
กา้วร้าวชอบใชค้วามรุนแรงมกัมีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสู์ง (รุจา ภู่ไพบูลย,์ 2549) 
  5. ความรู้ ทศันคติ และการรับรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อพฤติกรรมการด่ืม 
  ความรู้ ทศันคติ และการรับรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมการด่ืม มีผลต่อ
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น เน่ืองจากวยัรุ่นยงัขาดความรู้ถึงโทษและพิษภัยของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ถึงแมมี้ความรู้ก็ไม่น าไปปฏิบติั วยัรุ่นมกัมีทศันคติท่ีดีต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่าเป็น
เร่ืองธรรมดา ไม่ใช่ความผดิปกติแต่อยา่งใด (จินตนา วงศว์าน, 2548) 
  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1. ครอบครัว 
  การอบรมเล้ียงดู เศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และการท าหน้าท่ีของครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น โดยพบว่าครอบครัวท่ีขาดครอบครัวท่ีขาดความ
อบอุ่น พ่อแม่ไม่ไดใ้ส่ใจลูกเท่าท่ีควร ขาดระเบียบวินยั ขาดการติดตามดูแล ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัต่อ
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จากการศึกษาของรุจา ภู่ไพบูลย ์(2549) พบวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์อง
วยัรุ่นเกิดจากการเลียบแบบพ่อแม่ ครอบครัวท่ีมีปัญหาจากการด่ืม ยิง่ส่งผลใหเ้ด็กมีการด่ืมมากยิง่ข้ึน และยงั
พบวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องเด็กเล็กเร่ิมตน้ท่ีบา้น 

2. เพื่อน 
  เพื่ อนเป็นปัจจัยหน่ึงของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จากการศึกษาของสุวรรณี 
แสงอาทิตย ์(2550) พบวา่ วยัรุ่นท่ีมีเพื่อนสนิทมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ใชส้ารเสพติด 
ก็มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันนอกจากน้ียงัพบว่า เพื่อเป็นปัจจยัท่ีท าให้วยัรุ่นด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลค์ร้ังแรก โดนเพื่อนอกโรงเรียนจะมีผลต่อการตดัสินใจด่ืมคร้ังแรกของนกัเรียนมธัยมปลาย ส่วน
เพื่อในโรงเรียนมีผลต่อการด่ืมในคร้ังต่อๆ มา 
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3. โรงเรียน  
  วไิลรัตน์ ปรีดายทุธนา (2550) พบวา่นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อคลายความเครียด
สูงเป็นอนัดบัตน้ๆ รองจากเพื่อชวน และด่ืมเพื่อความสนุกสนาน นักเรียนรับรู้กฎระเบียบขอ้บงัคบั และ
บทลงโทษของโรงเรียนต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นอยา่งดีแต่ส่วนใหญ่มองวา่กฎระเบียบขอ้บคับัไม่
เคร่งครัด และขาดประสิทธิภาพในการป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4. ชุมชน 
  สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ค่านิยมของคนในชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรม ส่ือมวลชน กฎหมาย นโยบายของประเทศ การโฆษณา ลว้นมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของวยัรุ่น  
  วฒันธรรมการด่ืมของไทยมกัด่ืมในโอกาสฉลองเทศกาลต่างๆ และเป็นการด่ืมในโอกาส
การรวมกลุ่มผสมผสานเขา้ไปกบัเทศกาล รวมถึงมีการด่ืมตามโอกาสท่ีอยากด่ืมมากข้ึน รวมไปถึงกิจกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียนก็มกัพบพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากข้ึนเช่นกนั (สุทธิลกัษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์, 
2549) 
 
งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อุทยั ดีปาละ (2551) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของประชาชน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัน่าน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้ า
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชน จากผลการศึกษาพบว่าแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคื์อขยายกลุ่มเครือข่ายไปยงักลุ่มวยัสังคม ควรเนน้หนกั
ไปท่ีกลุ่มเยาวชน และควรมีการขยายความร่วมมือและกระท าอยา่งต่อเน่ือง 

สมชาย ชัยจนัทร์ (2553) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์การป้องกนัการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มนกัเรียนมธัยมปลาย โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคาย จากผลการศึกษา
พบวา่นกัเรียมมธัยมปลายทั้งชายและหญิงด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 92 และด่ืมเป็นประจ าสัปดาห์ละ 
1-2 คร้ัง ร้อยละ 42 โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ค่านิยม ความอยาก
ลอง ปัจจยัดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น รสชาติ ราคา การโฆษณา ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นเพื่อน 
ปัจจยัด้านชุมชนและสังคม แนวทางการป้องกันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวยัรุ่นคือ การให้
ความรู้เก่ียวกบัโทษและพิษภยัของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การเสริมสร้างทกัษะชีวิต การปลูกฝังค่านิยมท่ี
เหมาะสม การมีตน้แบบท่ีดี การหากิจกรรมหรืองานอดิเรก การสร้างเครือข่ายพอ่แม่ 

เขมณัฏฐ์ สินสายออ (2548) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเพศหญิง หมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา จากการศึกษาพบวา่วยัรุ่นมกั
นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสีสันน่าด่ืม ดีกรีไม่สูง รสชาติด่ืมง่าย แสดงถึงความทนัสมยั ไม่นิยมด่ืมเหลา้
เพราะมีรสขมและมีวิธีการด่ืมท่ียุง่ยาก จากการใชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
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ในการด่ืมมีดว้ยกนั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นท่ี 2 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนในการก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนดวิธีการ และแนวทางก าด าเนินงานเพื่อ
แกไ้ขปัญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผูห้ญิง ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการพฒันา ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างประโยชน์ สนบัสนุนทรัพยากร และแรงงาน ประสานงานขอความร่วมมือช่วยเหลือทั้งจาก
ภายในและภายนอก ขั้นท่ี 4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดจ้ากการพฒันาหรือยอมรับ
ผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาในทุกดา้น ร่วมกนัคิดและติดตามผลการด าเนินงานโดยชุมชนไดรั้บรู้ผล
จากการด าเนินงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน ขั้นท่ี 5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
พฒันา ทั้งประเมินผลความกา้วหนา้ท่ีท าเป็นระยะในช่วงระหวา่งด าเนินกิจกรรม และมีการประเมินผลรวบ
ยอดโดยรวมหลังจากด าเนินการ ท าให้ได้แนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

เกษมณี ขติัยะ (2548) ศึกษาเร่ืองการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างทกัษะการป้องกนัตนเองในการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้างทกัษะการป้องกนัตนเองในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนกลุ่มเส่ียงดว้ยกระบวนการ
กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่างและกิจกรรมมี
ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างเกิดทกัษะในการป้องกนัตนเองดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง
และเห็นใจผู ้อ่ืน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพและการส่ือสาร ความสามารถในการจดัการอารมณ์อารมณ์และความเครียด สามารถคิด
วเิคราะห์และเกิดความคิดสร้างสรรค ์

ชลวิทย ์บุญศรี (2549) ศึกษาเร่ืองแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัสูง แต่มีเจตคติเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นระดบัปานกลาง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นอารมณ์ ปัจจยัดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร และปัจจยัดา้นทรัพยากร แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพบวา่ ตนเองตอ้งรู้จกัการปฏิเสธ
เม่ือมีคนชวน การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และชุมชน ครอบครัวควร
มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

เทวรัจน์ ขนัเดช (2553) ศึกษาเร่ืองการศึกษาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายในหมู่บา้นชนบทแห่งหน่ึง จงัหวดักาฬสินธ์ุ จากการศึกษาพบว่านักเรียนหญิงด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรกเม่ืออายุ 14.3 ปี บุคคลท่ีด่ืมดว้ยคร้ังแรกคือเพื่อน สถานท่ีด่ืมคร้ังแรกคือบา้น
เพื่อน สาเหตุของการด่ืมคืออยากลอง ความถ่ีและเป้าหมายในการด่ืมคือในโอกาสเทศกาลงานบุญและ
โอกาสพิเศษ และสามารถหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดจ้ากร้านคา้ในชุมชน เหตุผลในการด่ืมเพื่อเขา้สังคม 
แสดงความเป็นพวกพอ้ง และเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน และแอลกอฮอลส่์งผลต่อชีวติของตนเอง เช่น ขาด
เรียน ผลการเรียนตกต ่า ประสบอุบติัเหตุ และน ามาซ่ึงยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ 
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พจนา นวารัตน์ (2551) ศึกษาเร่ืองการออกแบบสารในการรณรงค์ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ทางส่ือมวลชนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการออกแบบสาร การถ่ายทอดสาร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้งสาร
และการออกแบบสาร จากผลการวิจยัพบว่ากระบวนการการถ่ายทอดสารประกอบไปด้วยการก าหนด
ประเด็นและเป้าหมายในการรณรงค ์การสร้างสาร และการปรับปรุงและคดัเลือกสารก่อนน าไปสู่การผลิต
เป็นสปอตโฆษณาเพื่อการรณรงค์เผยแพร่ทางโทรทัศน์ต่อไป  ในขณะท่ีการถ่ายทอดสารเร่ิมจากการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดวตัถุประสงค์ของการวางแผนส่ือ การก าหนดกลยุทธ์แผนส่ือ และการ
ติดตามและประเมินผล ซ่ึงผูส่้งสารเพื่อการรณรงค์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูส่้งสารท่ีท าหน้าท่ีก าหนด
ประเด็นหลัก กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายของการรณรงค์ให้เป็นไปตามแนวทาง และผูส่้งสารจากฝ่าย
สร้างสรรคข์องบริษทัโฆษณา ซ่ึงท าหนา้ท่ีออกแบบองคป์ระกอบดา้นภาพ เสียง และขอ้ความ ให้ปรากฏใน
ส่ือรณรงค์ ซ่ึงส่ือรณรงคท่ี์มีประสิทธิภาพตอ้งสามารถโน้มน้าวใจกลุ่มผูรั้บสารให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สารสามารถสร้างการรับรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย และส่งผลต่อความคิด ทศันคติ 
และพฤติกรรม 

ศูนยว์ิจยัเพื่อการพฒันาสังคมและธุรกิจ (SAB) ให้ขอ้เสนอแนะจากการจดัท าโครงการประเมินผล
การรณรงค์ “งดเหลา้เขา้พรราปี 2560” กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปใน 12 จงัหวดัทัว่ภูมิภาคของ
ประเทศว่า 1) การจดักิจกรรมหรืออีเวน้ท์ (Ground War) สร้างการรับรู้ต่อการรณรงค์ไดน้้อยเพราะยงัไม่มี
มาก ซ่ึงการจดักิจกรรมจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดโ้ดยตรง และมีอิทธิพลสูงกวา่การประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือ (Air War) จึงควรขยายการท ากิจกรรมให้มากข้ึน 2) แคมเปญ “พกัตบั” เป็นมิติด้านสุขภาพท่ีใช้
รณรงค ์นบัเป็นการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย ตรงประเด็น เพราะคนส่วนใหญ่ต่างเขา้ใจดีวา่การด่ืมมีผลเสียต่อตบั 
จึงควรน าเสนอในประเด็นดงักล่าวต่อไป และอาจเสริมมิติดา้นเศรษฐกิจเขา้ไปดว้ย ทั้งเศรษฐกิจครัวเรือน
และเศรษฐกิจของประเทศ 3) โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงประชาชนไดม้ากท่ีสุด จึงยงัควรใชเ้ป็นช่องทางหลกั
ในการรณรงค์ต่อไป และควรใช้ประโยชน์จากส่ือ Social Network ให้มากข้ึน เพราะมีอิทธิพลสูงต่อการ
สร้างกระแสสังคม 4) จากท่ีพบวา่นกัด่ืมปัจจุบนัมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุดในรอบ 5 ปี จึงควรมีการทบทวน
ในเชิงนโยบายหรือมาตรการ โดยกลุ่มเป้าหมายควรครอบคลุมทั้งเยาวชนท่ีมีโอกาสเขา้มาเป็น “นกัด่ืมหน้า
ใหม่” และกลุ่มผูใ้หญ่ท่ีเป็น “นกัด่ืมหนา้เก่า” อีกทั้งควรเฝ้าระวงัการด่ืมของผูห้ญิงท่ีมีแนวโน้มด่ืมเพิ่มมาก
ข้ึน 

จากการทบทวนรายงานสถานการณ์ สถิติข้อมูล และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดสามารถสรุป
ประเด็นส าคญัเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล ์ไดด้งัน้ี 

1. การแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ควรเน้นท่ีเยาวชนท่ีมีแนวโน้มเป็น “นกัด่ืมหน้า
ใหม”่ 

2. แนวทางการป้องกนัปัญหาการด่ืมแอลกอฮอลจ์ะมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย การร่วมมือกันทั้งในระดบัครอบครัว เพื่อน ชุมชน ผูน้ าชุมชน โรงเรียนในชุมชน ผูน้ าสถานศึกษา 
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มหาวทิยาลยั หน่วยงานภาครัฐและองคก์รเอกชน กล่าวไดว้า่ แนวทางการป้องกนัปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์
หรือการลดจ านวนนกัด่ืมหนา้ใหม่ตอ้งอาศยัความร่วมมือเป็นเครือข่าย  

3. เยาวชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบของการด่ืมสุราเป็นอยา่งดี แต่มีทศันคติ
หรือความคิดต่อการด่ืมแอลกอฮอลใ์นเชิงบวก  

4. การท ากิจกรรมกลุ่มก่อให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่าง ท าให้เกิดทักษะในการ
ป้องกันตนเองด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพและการส่ือสาร ความสามารถในการจดัการอารมณ์และความเครียด 
สามารถคิดวเิคราะห์และเกิดความคิดสร้างสรรค ์

จะเห็นได้ว่าประเด็นจากขอ้คน้พบในงานวิจยัและรายงานสถานการณ์ปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์
ต่างๆ เห็นสอดคล้องกนัว่าหน่ึงในแนวทางการรณรงค์ประเด็นปัญหาแอลกอฮอล์แนวควรมุ่งเน้นไปท่ี
เยาวชนเพื่อลดจ านวน “นักด่ืมหน้าใหม่” ผ่านการด าเนินกิจกรรมท่ีจะท าให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาและร่วมระดมความคิดเห็นหาทางออกของปัญหาไปด้วยกัน และยงัสอดคล้องกับ
ขอ้เสนอแนะจากนกัวิชาการและภาคประชาสังคมท่ีไดย้ื่น 20 ขอ้เสนอควบคุมสุราในการประชุมวิชาการ
สุราระดบัชาติ วนัท่ี 21-22 พ.ย. 61 ว่า ควรเพิ่มกิจกรรมเชิงบวกให้เด็กและเยาวชนเขา้ถึงช่องทางท่ีเป็น
ทางเลือก 

ทั้งน้ี โครงการวิจยัน้ีจึงตั้ งใจต่อยอดตามแนวทางการรณรงค์ดังกล่าวผ่านองค์ความรู้วิธีคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ไดแ้ก่ การคน้หาปัญหา การสร้างสรรคไ์อเดีย และการทดสอบ มาเป็นแนวทาง
ในการท ากิจกรรมกบักลุ่มเยาวชนใน 3 จงัหวดัภาคเหนือ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประเด็นการด่ืม
แอลกอฮอล์และมุมมองความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล์ น ามาสร้างสรรค์พฒันาส่ือ
รณรงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงทศันคติเชิงบวกท่ีมีต่อแอลกอฮอล์ซ่ึงน าไปสู่แนวโนม้พฤติกรรมการปฏิเสธการด่ืม
แอลกอฮอลข์องเยาวชน ป้องกนัปัญหาการเพิ่มข้ึนของจ านวน “นกัด่ืมหนา้ใหม่” ต่อไปในอนาคต ตลอดทั้ง
ผลจากการศึกษาคร้ังน้ียงัจะได้แนวทางหรือองค์ความรู้ในการส่ือสารณรงค์ประเด็นปัญหาสังคม (Social 
Issue) ดว้ยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาเป็นกลไกในการท างานเพื่อพฒันานวตักรรมส่ืออ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
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กรอบแนวคิด  

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงกรอบแนวคิด  
วตัถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือและทศันคติต่อการด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนในภาคเหนือ 
2. เพื่อพัฒนาส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) 
3. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนในภาคเหนือ 
 
กลุ่มเป้ำหมำย และพืน้ทีด่ ำเนินกำร 
 กลุ่มเป้ำหมำย 
 การศึกษาคร้ังน้ีคณะผูว้จิยัแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มเป้าหมายหลกัในการด าเนินโครงการ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนานวตักรรมส่ือส าหรับเยาวชนและการ
ประเมินผลนวตักรรมส่ือเชิงคุณภาพผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ เยาวชนท่ีก าลงัศึกษาใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จากโรงเรียนมธัยมศึกษา 3 แห่ง ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย พะเยา และ
เชียงใหม่ โดยแบ่งกลุ่มท่ีท าการศึกษาออกเป็นโรงเรียนละ 30 คน ทั้ งน้ี  ผู ้วิจ ัยท าการเลือกโรงเรียน
มธัยมศึกษาดว้ยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยคดัเลือกโรงเรียนท่ีมีความเต็มใจ
และสะดวกในการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 คนเข้าร่วมการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการทุกขั้นตอน 

2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการและประเด็นปัญหาการด่ืมสุราในกลุ่มเยาวชน (Stakeholders) อาทิ 
นกัวิชาการดา้นส่ือ นกัวิชาการดา้นศิลปะและการออกแบบ แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา กลุ่ม
รุ่นพี่ รุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมศึกษา พ่อแม่หรือผูป้กครอง เป็นต้น ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนร่วมใน
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กระบวนการประเมินผลนวตักรรมส่ือคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เพื่อเป็นขอ้มูลการประเมินผลเชิงคุณภาพผ่าน
การสัมภาษณ์ (Interview) 

3) บุคคลท่ีไดรั้บชมผลงานส่ือท่ีเผยแพร่ผา่นช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ซ่ึงจะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินผลส่ือรณรงคค์ร้ังท่ี 2 

พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
การศึกษาในคร้ังน้ีทางคณะผูว้ิจยัได้อ้างอิงจากข้อมูลของผลส ารวจพฤติกรรมการด่ืมสุราหรือ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2560 พบว่า จงัหวดัท่ีมีอตัราผูด่ื้มสุราอย่างสม ่าเสมอเกินกว่าร้อยละ 40 ได้แก่ 
เชียงราย ล าพูน พะเยา น่าน และสุรินทร์ ดา้นรายงานสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 
2556 พบวา่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นกลุ่มความเส่ียงและมีอตัรา
การด่ืมสูงท่ีสุดในประเทศติดต่อกนัหลายปี โดยเฉพาะมีนกัด่ืมในกลุ่มวยัท างานและวยัรุ่นมากท่ีสุด ดว้ยเหตุ
น้ีทางผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกพื้นท่ีในการศึกษาเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา 3 แห่ง ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่  

1) โรงเรียนแม่ลาววทิยาคม จงัหวดัเชียงราย 
2) โรงเรียนแม่ริมวทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม จงัหวดัพะเยา 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ  1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 แต่เน่ืองจากสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถด าเนินกิจกรรมกบั
โรงเรียนมธัยมศึกษาในพื้นท่ีเป้าหมายได ้จึงจ าเป็นตอ้งขอขยายระยะเวลาในการด าเนินโครงการจนถึง 31 
ธนัวาคม 2564  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ผลกำรด ำเนินงำนทีไ่ด้ตำมตัวช้ีวดั/เป้ำหมำยของโครงกำร 
ผลการด าเนินโครงการตั้งแต่  1 เมษายน 2563 – 31 ธนัวาคม 2564 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินงานตามขั้นตอน

การด าเนินโครงการทั้งส้ิน 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี  
 

 
ภาพท่ี 6 แผนงาน (Flow Chart) แสดงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
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 ขั้นตอนที ่1 ไดแ้ก่ การลงพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาเป้าหมาย 3 แห่ง คร้ังท่ี 1 
 การด าเนินงาน ผูว้ิจยัลงพื้นท่ี 3 โรงเรียน ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา คร้ังท่ี 1 
เพื่อจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) และท ากิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

เป้าหมาย 1) ผูว้ิจยัได้ขอ้มูลเชิงลึกและตน้แบบส่ือ (Prototype) จากเยาวชนกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
น ามาใช้ในขั้นตอนการพฒันานวตักรรมส่ือ และ 2) เยาวชนไดข้อ้มูลและตน้แบบส่ือ (Prototype) ส าหรับ
น ามาใชใ้นกิจกรรมสร้างสรรคส่ื์อรณรงคด์ว้ยตวัเอง 

รายละเอียดการด าเนินงาน  
ส่วนท่ี 1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อทราบขอ้มูล 1) สภาพการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ของนกัเรียนมธัยมปลายในโรงเรียนเรียนพื้นท่ีเป้าหมาย 2) ทศันคติดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และ 3) ทศันคติดา้นผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

1. สภำพกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมปลำย 
1.1 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนมธัยมปลาย 

 จากการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมปลายใน 3 จังหวดัภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัพะเยา จ านวน 90 คน พบวา่มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์บบนานๆ 
คร้ัง โดยจะสังสรรคเ์ม่ือมีงานเทศกาล หรือวาระโอกาสต่างๆ เช่น งานวนัเกิด ส าเร็จการศึกษา หรืองานท่ีมี
การรวมกลุ่มกนัในรูปแบบของเครือญาติ เช่น งานบุญ หรืองานศพ นกัเรียนหญิงคนหน่ึงกล่าววา่ “ปกติก็จะ
กินช่วงงานเล้ียง วนัเกิด ปอยหลวง ข้ึนบา้นใหม่ งานเทศกาลทัว่ไป เพราะถา้ไม่ใช่พวกวนัพิเศษหรืองาน
เทศกาลก็จะไม่ไดเ้งินจากพ่อ แต่ท่ีเร่ิมกินคร้ังแรกคือตอนวนัเกิดยาย ญาติๆ ชวนก็เลยลองดู” ส่วนนกัเรียน
ชายอีกคนท่ีจุดเร่ิมตน้มาจากการด่ืมเหลา้ในงานเล้ียงจบการศึกษา จนกลายเป็นนกัด่ืมในปัจจุบนัเล่าวา่ “คร้ัง
แรกท่ีกินคือเพื่อนชวนวนัท่ีเรียนจบม.3 ก็คิดวา่เป็นงานเล้ียงฉลองท่ีเรียนจบ ก็เลยโอเคลองดู หลงัจากนั้นก็
กินมาเร่ือยๆ” 

  ส าหรับกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ าตั้งแต่ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ไปจนถึง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ จะเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มของเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องท่ีรู้จกักนั หรือท า
กิจกรรมร่วมกนั นกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าวา่ “แลว้แต่วา่รุ่นพี่ หรือเพื่อนจะชวนวนัธรรมดาก็กิน กินวนัเวน้
วนั วนัพิเศษ ถา้รุ่นพี่ชวนบ่อยก็หลายวนัติดๆ กนั บางทีไปท ากิจกรรมขา้งนอก เสร็จงานก็จะแวะตามบา้น
เพื่อนหรือรุ่นพี่” เด็กนกัเรียนหญิงอีกคนท่ีมีนดัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบัเพื่อนเป็นประจ า กล่าววา่ “ส่วน
ใหญ่จะไปกินกบัเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกนัหรือพี่ท่ีสนิทๆชวนโดยมีโค้ดลับคือหมูกระทะ ถ้าพูดถึงหมู
กระทะก็ตอ้งมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลค์่ะเพราะวา่ของมนัตอ้งมี”  

 ค่าใช้จ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละคร้ังจะเร่ิมตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 1,000 
บาทต่อคร้ัง ท าให้ความถ่ีของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ข้ึนอยู่กบัจ านวนเงินท่ีนกัเรียนมีอยู ่ณ ขณะนั้น
ดว้ย เด็กนกัเรียนชายคนหน่ึงบอกวา่ “ไปกินคร้ังนึงก็ 300 บาทข้ึน ถา้ไปกินบา้นเพื่อนก็ไม่ค่อยแพง แต่ถา้ไป
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กินท่ีร้าน บางทีก็จ่ายเป็นพนั” เด็กนกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าถึงค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังส าหรับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลว์า่ “จ่ายกนับางท่ีก็ร้อย สองร้อยบา้ง หารๆ กนั ถา้คนเยอะก็จ่ายนอ้ยหน่อย มีคนช่วยหาร” 

1.2 อายเุร่ิมแรกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 กลุ่มตวัอยา่งเร่ิมทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลค์ร้ังแรกเร่ิมตั้งแต่ชั้นประถม แต่ส่วนใหญ่

เร่ิมเม่ือเขา้สู่ชั้นมธัยมตน้ โดยยอมรับวา่เร่ิมจากการชกัชวนของเพื่อน และครอบครัว โดยพบว่าบางคนแค่
อยากลองชิมรสชาติของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เท่านั้น นกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าประสบการณ์การด่ืมคร้ังแรก
ของเขาว่า “ตอนนั้นอยูป่ระมาณประถม ท่ีบา้นมีงานเล้ียง เห็นญาติๆ กินก็เลยเดินเขา้ไปถามเขาว่าอร่อยมัย๊ 
เขาก็เลยยื่นให้ลองกินดู ก็เลยลองกิน” นกัเรียนหญิงอีกคนเล่าว่า “กินตอนม.ตน้ เพื่อนชวนกิน ตอนนั้นก็
อยากรู้วา่รสมนัเป็นแบบไหน ก็ชิมๆ ดู คร้ังแรกไม่ชอบนะรู้สึกผิด กลวัพอ่แม่รู้ดว้ย แต่ไปๆ มาๆ ตอนน้ีก็กิน
เร่ือยๆ” 

1.3 การเป็นนกัด่ืมเตม็ตวั 
 หลงัจากประสบการณ์ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในคร้ังแรก บางคนติดใจในรสชาติ 

หรือเกิดจากความสนุกสนาน ด่ืมแลว้ไม่มีใครห้าม หรือพ่อแม่ผูป้กครองไม่รู้ ท  าให้ในคร้ังต่อๆ มา การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองง่ายข้ึน เด็กนกัเรียนหญิงท่ีกลายมาเป็นนกัด่ืมเตม็ตวัเล่าวา่ “กินเพราะวา่อร่อย
ดี แล้วเวลาอยู่ด้วยกนักบัเพื่อนก็สนุกดี เลยแอบไปกินกบัเพื่อนบ่อยๆ หรือวนัท่ีพ่อแม่ไม่อยู่บา้นก็กินอยู่
บ่อยๆ ทั้งท่ีบา้นตวัเองกบัแอบไปกินท่ีบา้นเพื่อน บางทีไดอ้ยูก่บัเพื่อนมนัไดร้ะบาย บรรยากาศมนัดี” 

 ในกรณีท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครอง เพราะมองว่าเป็นทกัษะในการเอาตวัรอดใน
สังคม นกัเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากผูป้กครองเล่าวา่ “ท่ีบา้น
เป็นคนให้ลองเพื่อให้รู้ลิมิตตวัเอง เลยกินแต่พอดีเพราะท่ีบา้นมีกรณีศึกษาจากพ่อ และพี่ท่ีเคยพลาดมาแลว้ 
แต่ท่ีบา้นก็เตือนเป็นพกัๆและชอบใหซ้ื้อมากินท่ีบา้นมากกวา่ ตอนท่ีกินก็ชอบนะ ชอบบรรยากาศในวงเหลา้ 
บางทีไม่ได้กินก็ไปนั่งฟังผูใ้หญ่เค้าพูดกัน” เด็กนักเรียนชายอีกคนเล่าว่า “ด่ืมท่ีบ้านกับพ่อวนัเวน้วนั 
เพราะวา่พอ่ด่ืมทุกวนัเลยชวนทุกวนั พอ่ก็บอกวา่กินใหรู้้ไว”้ 

1.4 การรวมกลุ่มด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 นักเรียนมีการรวมกลุ่มกนัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลงัเลิกเรียน และช่วงวนัหยุดเสาร์ 

อาทิตย ์โดยการรวมกลุ่มกนัมีทั้งท่ีเป็นเพื่อนวยัเดียวกนั และเพื่อนท่ีเป็นรุ่นพี่ท่ีเรียนหนงัสืออยูใ่นโรงเรียน
เดียวกนั และจบออกไปแลว้ หรือเพื่อนต่างโรงเรียน นกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าประสบการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์วา่ “ก็กินกบัเพื่อนๆ หรือไม่ก็กินกบัรุ่นพี่ท่ีจบไปแลว้ หรือบางทีก็เพื่อนโรงเรียนอ่ืนท่ีไปเจอกนั
ตอนแข่งบอล ส่วนใหญ่ก็จะกินกนัค ่าๆ ตามบา้นเพื่อนหลงัเลิกเรียน ไม่ก็เสาร์ อาทิตย ์เพราะไม่มีเรียน” 

 นอกจากน้ี ยงัมีการด่ืมกนัภายในครอบครัว ซ่ึงมาจากการชกัชวนของคนในครอบครัวหรือ
เครือญาติ นกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าวา่ “พ่อกินเหลา้ทุกวนั แลว้พ่อก็จะชวนกิน ก็กินดว้ย ไม่รู้จะปฏิเสธยงัไง” 
เด็กนกัเรียนหญิงอีกคนหน่ึงเล่าวา่ “กินกบัพี่สาวท่ีบา้น หรือบางทีท่ีบา้นมีงาน ญาติๆ เคา้ชวน ก็จะมีกินบา้ง” 
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1.5 ช่วงเวลาท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ช่วงเวลาตอนเยน็ และค ่าหลงัเลิกเรียน เป็นเวลาท่ีนกัเรียนแต่ละคนมีเวลาวา่ง เน่ืองจากเป็น

เวลาหลงัเลิกเรียนและไม่มีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีตอ้งท า รวมไปถึงช่วงวนัหยุดเสาร์ และอาทิตย ์ก็เป็นช่วงเวลาท่ี
นักเรียนมีเวลาว่าง สามารถไปรวมกลุ่มเพื่อด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ เด็กนักเรียนหญิงคนหน่ึงบอกว่า 
“ส่วนใหญ่ก็กินหลงัเลิกเรียน หรือบางทีถา้ไปตามร้านเหลา้ก็ไปกนัช่วงเสาร์อาทิตย ์เพราะไม่มีเรียน นอนดึก
ต่ืนสายได”้ 

1.6 สถานท่ีด่ืม 
 1.6.1 บา้นเพื่อน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีบ้านเพื่อนเน่ืองจากง่ายและ

สะดวกในการรวมกลุ่ม นกัเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีไปสังสรรคก์บักลุ่มเพื่อนท่ีบา้นเพื่อนเล่าวา่ “ปกติถา้จะไปก็
จะไปกินท่ีบา้นเพื่อน หรือไม่ก็หอพกัเพื่อนตามโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด ก็จะไปกนั” 

 1.6.2 บา้นตนเอง 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบวา่บุตรหลานของตนเองด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือในบางคนมีประสบการณ์คร้ังแรก และคร้ังต่อๆ มาจากการชกัชวนของคนใน
ครอบครัว นกัเรียนชายคนนึง ท่ีผูป้กครองมกัชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บ่อยคร้ังเล่าว่า “ท่ีบา้นพ่อ
กินบ่อยกินทุกวนั จนพอผมโตข้ึนเคา้ก็ชวนผมกินดว้ย ผมก็กินบา้ง ไม่กินบา้ง ไม่บางทีก็กินกบัพี่ชายเพราะ
พี่ชายมีร้านอาหาร ก็จะไปกินท่ีนัน่” 

 นอกจากน้ี นกัเรียนบางคนยงัเปิดบา้นของตนเองเพื่อตอ้นรับเพื่อนในการรวมกลุ่มกนัด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นกัเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีเม่ือมีการสังสรรค ์บา้นของนกัเรียนหญิงคนน้ีมกัเป็นสถานท่ี
ในการสังสรรคบ์่อยคร้ัง “พ่อแม่เคา้เป็นห่วงถา้จะออกไปท่ีไหน ก็เลยบอกวา่ถา้จะกินก็มากินท่ีบา้น แม่เคา้ก็
เตรียมกบัแกลม้ไวใ้ห้ดว้ย แต่ถา้เพื่อนมาบา้นหนูก็คือมีกฎเหล็กเลยวา่ยึดกุญแจรถทุกคน ถา้กินก็นอนท่ีบา้น
เลย ไม่ตอ้งขบัรถ” 

 1.6.3 ร้านเหลา้ 
 ร้านเหลา้เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือก เน่ืองจากมีความหลากหลายของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ให้เลือก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเลือกเขา้ร้านเหลา้นานๆ คร้ัง นกัเรียนชายคนนึงเล่าวา่ “เพื่อนรุ่นพี่ท่ีจบ
ไปแลว้ชอบชวนไปร้านเหลา้แถวๆ บา้น เพราะไม่ค่อยเคร่งเร่ืองการตรวจบตัร หรือบางทีไปร้านในเมือง คน
ท่ีร้านก็จะรู้จกักบัรุ่นพี่ เคา้ก็จะไม่วา่อะไร ให้เราเขา้ไปได ้แต่จะไปก็นานๆ คร้ังเพราะวา่มนัแพง แต่ท่ีร้านก็
จะมีเหลา้ป่ันแบบท่ีเราไม่ค่อยไดกิ้น มีใหเ้ลือกเยอะดี” 

1.7 การไดม้าซ่ึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 การไดม้าซ่ึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์าจากการท่ีนกัเรียนมธัยมปลายเร่ียไรเงินกนัภายในกลุ่ม 

ซ่ึงค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังเร่ิมต้นตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท ซ่ึงเงินท่ีใช้จ่ายเป็นค่าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ นกัเรียนไดม้าจากค่าใชจ่้ายท่ีผูป้กครองจ่ายให้ หรือขอเพิ่มเติม หรือเป็นเงินท่ีนกัเรียนเก็บออม
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ไว ้เด็กนกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าว่า “จ่ายแต่ละทีก็แลว้แต่ ร้อยกว่าบาท สองร้อยกวา่บาท ถา้มีคนไปเยอะก็
จ่ายถูกหน่อย หนูก็จะมีเงินเก็บนิดหน่อยๆ ก็จะเอามาจ่ายตรงน้ี” นกัเรียนชายคนหน่ึงกล่าววา่ “เคยจ่ายเป็น
พนัก็มี แต่อนันั้นตอ้งไปร้านเหลา้จะแพง เงินท่ีไดม้าจากค่าขนม ถา้ไม่พอก็ขอเพิ่ม” 

 ส าหรับแหล่งท่ีนักเรียนได้มาซ่ึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่หาซ้ือได้จากร้านคา้ใน
ชุมชน เน่ืองจากไม่มีการตรวจบตัร หาซ้ือง่าย และราคาไม่แพง เด็กนกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าประสบการณ์การ
ไดม้าซ่ึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่า “เวลาไปซ้ึอก็ซ้ือจากร้านขายของแถวบา้น เคา้ก็ไม่ไดต้รวจอะไร บางทีก็
แบ่งขายให ้ถา้ซ้ือร้านแถวบา้นก็จะถูกกวา่ไปซ้ือท่ีเซเวน่” 

 
2. ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมปลายนั้ น

ประกอบไปดว้ยหลากหลายปัจจยั ดงัน้ี 
2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัเรียนมธัยมปลาย 
ไดแ้ก่ 

 2.1.1 ค่านิยม “ด่ืมแลว้ท าใหดู้เท่ห์” 
 นกัเรียนมีทศันคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้

ตวัเองดูดี ดูเท่ห์ เป็นการแสดงตวัตนวา่ตนเองเป็นผูใ้หญ่แลว้ นกัเรียนชายคนนึงเล่าวา่ “ก็กินเหลา้แลว้มนัก็ดู
เท่ห์ดี แบบบางทีเห็นคนอ่ืนเอาลงในไอจีสตอร่ีวา่ไปกินมานะ” นกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าวา่ “มนัก็เหมือนเรา
โตแลว้ เรากินได ้ดูแลตวัเองได ้ดูแลเพื่อนได”้ 

 2.1.2 การรับรู้ “แค่อยากรู้วา่รสชาติเป็นอยา่งไร” 
 นกัเรียนมธัยมปลายส่วนใหญ่บอกวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พราะอยากรู้วา่เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์มีรสชาติอยา่งไร และอยากลองเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ นกัเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีกลายมาเป็น
นกัด่ืมบอกวา่ “คร้ังแรกท่ีลองก็อยากรู้วา่มนัรสชาติยงัไง ก็เลยลองหลงัจากนั้นก็กินมาเร่ือยๆ” 

 2.1.3 การด่ืมเป็นเคร่ืองมือท่ีไวส้ร้างความสนุกสาน 
 นกัเรียนหลายคนมองว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ช่วยสร้างความสนุกสนานในกลุ่มท่ี

สังสรรค์กนั และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่ม ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน นกัเรียนหญิง
คนหน่ึงเล่าว่า “ไม่ได้ชอบกิน แต่รู้สึกว่าไปสังสรรค์กบัเพื่อนแล้วสนุก รู้สึกดี รู้สึกสนุกสนานท่ีได้คุยกบั
เพื่อนไปเร่ือยๆ ชอบบรรยากาศตอนนั้น” นักเรียนชายอีกคนเล่าว่า “คร้ังแรกตอนม.2 เคาท์ดาวน์กบัพี่ชาย 
กินหนกัมาก จนหลบัไปเลย ไม่ชอบกินเพราะร่างกายแฮงก์ แต่กินอีกเพราะบรรยากาศในวงเหลา้มนัสนุก 
กินเหลา้กบัคนท่ีเกลียดก็ได ้เพราะเด๋ียวคืนดีกนัได”้ 
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 2.1.4 การด่ืมเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับได ้
 จากการศึกษา พบว่านักเรียนมองการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติท่ีพบเห็นได้

ทัว่ไป นกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าวา่ “เห็นบ่อยท่ีบา้นพ่อแม่จะกินกินกบัญาติๆ หรือว่าเพื่อนก็จบักลุ่มกนับ่อย 
ผมก็เฉยๆ นะ ก็ไม่ไดรู้้สึกแปลกอะไร” 

 นกัเรียนท่ีแมว้่าไม่ไดมี้พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือไม่เคยทดลองมองว่า
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป และนกัเรียนบางคนยอมรับวา่ตนเองไม่ไดมี้
ทศันคติทางด้านลบเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอกอฮอล์ นักเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีไม่ได้มีพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่มีทศันคติว่าแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับได ้“ไม่ไดรู้้สึกบวกหรือลบกบัมนั 
เห็นคนในครอบครัวกิน พอ่กินท่ีเฉยๆ ถา้ในอนาคตมีแฟนแลว้แฟนด่ืมก็รับไดไ้ม่ไดว้า่อะไร” 

 2.1.4 การด่ืมเพื่อลืมปัญหา 
 ปัญหาท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่มองวา่ตนเองตอ้งเผชิญและหาทางออกไม่ได ้คือปัญหาทางดา้น

ความรัก และบุคคลท่ีนกัเรียนมกัเลือกปรึกษาและคิดถึงเป็นอนัดบัแรกคือเพื่อน นอกจากน้ี นกัเรียนมองว่า
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้บรรเทาความรู้สึกเจ็บปวด และช่วยให้ลืมเหตุการณ์อนัเจ็บปวด 
แมช้ัว่คร้ังชัว่คราวก็ยงัดี นกัเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีมีประสบการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เน่ืองจากผดิหวงั
ในความรักเล่าวา่ “อกหกัก็เลยกิน พอเมาแลว้ก็ลืม ก็เหมือนเราไดร้ะบายความรู้สึกของเราออกมาดว้ย” เด็ก
นกัเรียนชายคนหน่ึงกล่าววา่ “บางทีเครียดๆ จากเร่ืองเรียน เร่ืองท่ีบา้นก็กินมนัก็คลายเครียดได”้ 

 จากการศึกษา สามารถสรุปไดว้่า นักเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นเกิดจากทศันคติท่ี
มองว่าบุคคลท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ด่ืมแล้วเท่ห์ ดูเป็นผูใ้หญ่ 
นอกจากน้ีมองว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีภายในกลุ่ม และด่ืมเพื่อใหลื้มปัญหา 

2.2 ปัจจยัดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ปัจจัยด้านเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการด่ืมของกลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอกอฮอล์ในทอ้งตลาดมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบแมว้า่ไม่เคยด่ืม แต่การพบ
เห็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากร้านคา้ ก็สามารถชกัจูงใจให้อยากล้ิมลองไดเ้ช่นกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งหลายคน
บอกวา่ เลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พราะติดใจในรสชาติ นกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าวา่ “ถา้เป็นเหลา้เลยไม่
ชอบค่ะ มนัไม่อร่อย หนูชอบท่ีมนัหวานๆ แบบน ้ าผลไม ้กินง่ายกวา่ อร่อยกว่า ชอบกวา่” นกัเรียนชายคน
หน่ึงเล่าถึงความรู้สึกต่อรสชาติของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเขาเคยลองวา่ “ผมวา่เบียร์กินง่ายกว่า 
เหลา้กินเขา้ไปแลว้แสบคอแสบทอ้ง” 

 นอกจากน้ียงัพบวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ือ ก็เป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีท าให้อยากทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามรูปแบบและเน้ือหาของส่ือท่ีตนเปิดรับ แม้ว่าใน
ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอย่างเปิดรับขอ้มูลข่าวสารอย่างหลากหลาย รวมไปถึงการรับชมซีร่ียจ์ากต่างประเทศผ่านทางส่ือ
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อินเตอร์เน็ต จึงสามารถพบเห็นสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากส่ือเหล่านั้นได ้และน าไปสู่การอยาก
ล้ิมลองรสชาติของเคร่ืองด่ืม นกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าถึงการเปิดรับชมซีร่ียจ์ากต่างประเทศ และพบเห็นการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์วา่ “เคยเห็นโซจูในซีร่ียเ์กาหลี หนูไม่เคยลองแต่เห็นพระเอกนางเอกกินก็อยากรู้วา่
มนัเป็นยงัไง ถา้มีโอกาสก็จะลองดู” นักเรียนหญิงอีกคนหน่ึงบอกว่า “เห็นในซีร่ีย ์เลยลองกินดู บางรสก็
อร่อย บางรสก็ไม่อร่อย แต่ไม่ไดกิ้นอีกแลว้เพราะวา่แพงเกินไป” นกัเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีช่ืนชอบศิลปินจาก
ต่างประเทศกล่าววา่ “อยากลองท่ีมีพรีเซนเตอร์มากกวา่เพราะวา่ชอบเดเนียลค่ะ พอเห็นเขาเป็นพรีเซนเตอร์
เลยอยากลองค่ะ” นกัเรียนหญิงอีกคนหน่ึงกล่าววา่ “อยากลองเหมือนกนัค่ะเพราะวา่ชอบไอยู แต่ไม่ไดช้อบ
ตวัโซจูมากขนาดนั้น” 

 สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบและรสชาติ และ
การเปิดรับส่ือ ก็สามารถท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความอยากรู้อยากลอง หรือติดใจในรสชาติไดเ้ช่นกนั 

2.3 ปัจจยัดา้นครอบครัว 
 2.3.1 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องบุคคลในครอบครัวเป็นเร่ืองปกติ 
 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่าง อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลได้แก่ปัจจยัด้าน

ครอบครัว เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ ามีโอกาส
มองวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป เด็กนกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าวา่ 
“เห็นพอ่กบัแม่กินบ่อยๆ ก็ไม่ไดรู้้สึกอะไรเหมือนมนัเป็นกิจวตัรของเขา” 

 2.3.2 ผูใ้หญ่ในบา้นเป็นคนใหเ้ด็กด่ืม 
 กลุ่มตวัอย่างหลายคนบอกว่าประสบการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรกมาจาก

บุคคลใกลชิ้ด เครือญาติ หรือพอ่แม่เป็นคนชกัชวนใหด่ื้ม เด็กนกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าวา่ “เห็นพอ่ตั้งวงกินกบั
ลุงทุกวนั บางทีพ่อชวน ลุง พี่ชายชวนผมก็ไปกินดว้ยบา้ง” เด็กนกัเรียนหญิงอีกคนเล่าวา่ “กินคร้ังแรกตอน
เด็กๆ พอ่กบัแม่ใหล้องกินเพื่อจะไดรู้้วา่มนัเป็นยงัไง พอโตข้ึนมาหน่อยก็เลยด่ืม” 

 นอกจากน้ี บุคคลในครอบครัวของกลุ่มตวัอย่างยงัมีความเช่ือว่าการหัดให้บุตรหลานมี
ประสบการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อป้องกนัการถูกมอมเหล้าจากบุคคลอ่ืน เด็กนกัเรียนชายคน
หน่ึงเล่าวา่ “พอ่บอกถา้จะลองกินก็ลองกินไป แต่ถา้หลงัจากนั้นไม่รู้เร่ืองก็ไม่ตอ้งกินก็ได ้ให้ลองไปเลย ลอง
เต็มท่ีถ้าเกิดมนัรู้แลว้มนัจะหยุดเอง” เด็กนกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าว่า “พ่อแม่รู้ว่ากิน แต่ไม่ไดว้่าอะไร พ่อ
บอกวา่ลองใหรู้้เวลาโดนมอมจะไดเ้อาตวัรอดได”้ 

2.4 ปัจจยัดา้นเพื่อน 
 ปฏิเสธไม่ไดว้า่ ส าหรับนกัเรียนมธัยมปลาย เพื่อนเป็นส่ิงส าคญั และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ส าหรับช่วงชีวิตวยัรุ่น และการตอ้งการได้รับการยอมรับจากเพื่อน หรือการสร้างเอกลักษณ์ประจ ากลุ่ม 
รวมถึงพฤติกรรมกลุ่มนั้น ลว้นมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัเรียนมธัยมปลาย โดย
พบวา่หน่ึงในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนหน่ึงเกิดจากการชกัชวนของเพื่อน เด็กนกัเรียนชายคนหน่ึง
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เล่าวา่ “กินจริงจงัตอนม.5 ท่ีบา้นเพื่อนเพราะเพื่อนชวน ไม่ไดกิ้นบ่อย กิน3คร้ังต่ออาทิตย”์ เด็กนกัเรียนชาย
คนหน่ึงกล่าววา่ “รู้สึกวา่เหลา้มนัเป็นส่วนหน่ึงของการเขา้สังคม” 

 นอกจากน้ียงัพบการนัดรวมกลุ่มเพื่อนนักเรียนเพื่อชักชวนกนัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
หรือเปิดบา้นของตนเองเพื่อให้เป็นสถานท่ีสังสรรคก์นัในกลุ่มเพื่อน เด็กนกัเรียนหญิงท่ีมกัเปิดบา้นให้กลุ่ม
เพื่อนไปสังสรรคก์ล่าววา่ “บา้นหนูเป็นแหล่งท่ีเพื่อนๆ จะมา คิดวา่กินท่ีบา้นเราก็ปลอดภยักวา่ไปกินท่ีอ่ืน” 

2.5 ปัจจยัดา้นสังคม ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม 
 บริบทของสังคม ชุมชน และสภาพแวดลอ้มเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนมธัยมปลาย  
 การท่ีผูค้นในชุมชนมีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้เห็นจนชินตา ท าให้

นกัเรียนมธัยมปลายมองว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติท่ีใครๆ ก็ท ากนั เด็กนกัเรียนชายคน
หน่ึงเล่าววา่ “ก็เห็นไดท้ัว่ไปนะ ตกเยน็ตอนกลบับา้นก็จะเห็นลุงๆ แถวบา้นไปนัง่กินกนัตามร้านขายของ” 

 บริบททางวฒันธรรมท่ีมกัจะมีการกินด่ืมสังสรรค์กันในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ งานบุญ งานศพ งานคอนเสิร์ต  งานวนัเกิด ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสให้มีการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท์ั้งส้ิน นกัเรียนชายคนหน่ึงท่ีปัจจุบนัเป็นนกัด่ืมเล่าวา่ “กินคร้ังแรกตอนงานวนัเกิดเพื่อนตอนม.
2 จนตอนน้ีก็กินทุกวนั” นกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าว่า “พ่อแม่จะให้กินแค่ช่วงเทศกาล เช่นปีใหม่ สงกรานต ์
ลอยกระทง หรืองานวนัเกิดเพื่อน”   

 รวมไปถึงร้านค้าในชุมชน  ร้านขายของช า ร้านเหล้า เป็นแหล่งท่ีนักเรียนมัธยมปลาย
สามารถซ้ือหาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาด่ืมได ้นกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าวา่ “ถา้จะซ้ือก็จะฝากพี่ท่ีรู้จกัซ้ือ แต่ถา้
ไปซ้ือเองก็จะซ้ือร้านขายของแถวบา้น” นกัเรียนหญิงคนหน่ึงบอกวา่ “ปกติไปร้านเหลา้ก็จะไปกบัพวกรุ่นพี่ 
ก็จะเป็นร้านท่ีรู้จกัของพวกรุ่นพี่แถวๆ บา้น เพราะเคา้ไม่เคร่ง เคา้ไม่มาตรวจบตัร” 

 สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัเรียนมธัยมปลายประกอบไป
ดว้ยหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ความอยากรู้อยากลอง ความสนุกสนาน ด่ืมแลว้เท่ห์ หรือเจต
คติท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจยัดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีความหลากหลายของรสชาติ รูปลกัษณ์ 
และสีสัน ปัจจยัดา้นครอบครัว เช่น เจตคติท่ีผูป้กครองมีต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การชกัชวนให้บุตร
หลานด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจยัด้านเพื่อน เช่น การชกัชวนกนัในกลุ่มเพื่อน การอยากเป็นท่ียอมรับ 
หรือการไม่สามารถปฏิเสธเพื่อนได ้ปัจจยัดา้นสังคม ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม เช่น การสังสรรคข์องผูค้น
ในชุมชน งานเทศกาลต่างๆ และร้านค้าในชุมชน ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนเช่ือมโยงสัมพนัธ์กันและมีผลต่อ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนมธัยมปลาย 
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ภาพท่ี 7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนมธัยมปลาย 
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 3. ผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  จากการศึกษานกัเรียนมธัยมปลายใน 3 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัพะเยา พบผลกระทบและโทษจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดงัน้ี 
  3.1 ท  าใหเ้สียสุขภาพและกระทบต่อการเรียน 
  นกัเรียนมธัยมปลายทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์วา่ท าให้ผูด่ื้ม
มีอาการมึนเมา บางคนด่ืมจนเสียสุขภาพ และเกิดอาการเจ็บป่วยตามมา นักเรียนชายคนหน่ึงเล่าถึง
ประสบการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์วา่ “เคยด่ืมตอนปีใหม่ท่ีบา้นกบัพี่ชาย กินหนกัเลยกินจนหลบัไป 
พอต่ืนมาก็อว้กและก็แฮงค์ ปวดหัวไปหมด กินขา้วไม่ไดเ้ลย” นกัเรียนชายคนหน่ึงกล่าวว่า “รู้ว่ากินเหล้า
แลว้ไม่ดีส่งผลต่อร่างกาย กินแลว้ไม่มีสติ ส่งผลต่อตบั ไต ส่งผลต่อเร่ืองเรียน กินแลว้ความจ าไม่ดีเวลาเรียน
จ าอะไรไม่ค่อยได ้มีกล่ินปากดว้ย” 
  นอกจากน้ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัมีผลท าใหร่้างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน ในบางคน 
มีผลกระทบต่อการเรียน เรียนไม่รู้เร่ือง นกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าวา่ “เคยไปกินงานวนัเกิดเพื่อน แลว้เมา ต่ืน
มาแลว้มนัแฮงค ์มนัอึนๆ วนันั้นก็เรียนไม่ไดท้ั้งวนัเลย” 
  3.2 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์  าใหสุ่้มเส่ียงต่อการทะเลาะววิาท 
  ในบางคร้ังการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็น ามาซ่ึงเหตุของการทะเลาะวิวาท เน่ืองจากขาด
สติ และการยบัย ั้งชัง่ใจลดลง นกัเรียนชายเล่าถึงประสบการณ์ท่ีตนเองพบเจอขณะด่ืมสังสรรคว์่า “เคยคร้ัง
หน่ึง ก็นัง่กินอยูด่ว้ยกนัเน่ียแหละ แลว้เพื่อนมนัพูดอะไรไม่รู้ไม่เขา้หูกนัมนัก็ลุกข้ึนชกกนัเลย” นกัเรียนหญิง
อีกคนเล่าวา่ “ถา้พอ่กินเหลา้กลบัมาก็ทะเลาะกบัแม่ทุกคร้ัง ก็จะมีเร่ืองใชก้ าลงักนั” 
  3.3 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าใหเ้กิดอุบติัเหตุขณะขบัข่ี 
  ฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ท าให้การรับรู้และความสามารถในการตดัสินใจลดน้อยลง ร่างกาย
รู้สึกอ่อนเพลีย การประสานงานของการเคล่ือนไหวร่างกายและความระแวดระวงัลดลง ดว้ยเหตุดงักล่าวจึง
ท าให้ผูท่ี้ขับข่ีขณะมึนเมามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ นักเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าเร่ืองของเพื่อนรุ่นพี่ ท่ีด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้ขบัข่ีรถจนเกิดอุบติัเหตุ “เพื่อนรุ่นพี่เคยกินเหลา้แลว้เมา ข่ีมอเตอร์ไซค์และรถชน
หัวฟาด เกือบตายนะจนตอนน้ีก็ไม่กลบัมาเป็นเหมือนเดิม” นกัเรียนชายคนหน่ึงเล่าว่า “ผมเคยกินแลว้เมา
แลว้เอารถไปลม้กบัเพือ่นอีกคน ก็เจบ็เขา้โรงพยาบาล” 
  3.4 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัการสุ่มเส่ียงต่อพฤติกรรมทางเพศ 

 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  ว่าฤทธ์ิจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้การรับ รู้ และ
ความสามารถในการตดัสินใจลดลง ช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย ขาดความระแวดระวงั ขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ ซ่ึง
อาจน าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงอาจน าไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น 
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ นักเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าว่า “พี่สาวด่ืมกบัวง
เพื่อนๆ ดว้ยกนัแลว้เมาพลาดไปจนทอ้ง ก็เรียนไม่จบตอ้งออกมาเล้ียงลูก” นกัเรียนหญิงคนหน่ึงเล่าเร่ืองท่ีตน
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เคยถูกลวนลามวา่ “ไปกินเหลา้กบัเพื่อนแลว้ไปเขา้หอ้งน ้ าคนเดียว ตรงแถวห้องน ้ ามนัมีผูช้ายยนือยูห่ลายคน
ตอนแรกเคา้ก็แซว พออีกคร้ังก็เร่ิมดึงแขนจบัมือ ดีท่ีไปกบัเพื่อนหลายคนก็เลยไม่เป็นอะไร” 
  3.5 กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของตนเอง 
  เน่ืองจากการรวมกลุ่มในแต่ละคร้ัง มีการเร่ียไรเงินกนัเพื่อในการใช้จ่ายเพื่อหาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มาด่ืม ซ่ึงในบางคร้ังน ามาสู่ปัญหาเงินไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายในเร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากหมดไปกบั
ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นกัเรียนชายเล่าวา่ “ถา้ช่วงไหนกินบ่อยเงินก็ไม่พอใช ้ก็ตอ้งขอเพิ่มบา้ง ถา้ไม่ไดก้็
ยมืเพื่อนก่อน” นกัเรียนหญิงคนหน่ึงบอกวา่ “ช่วงท่ีกินบ่อยวนัเวน้วนัก็เงินไม่เหลือ เลยตอ้งลดลงเป็นเดือน
ละคร้ัง หรือเวลามีงานส าคญั” 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ผลกระทบต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนมธัยมปลาย 
 

  สรุป การศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมปลายใน              
3 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัพะเยา พบวา่ เกือบทั้งหมดเคยด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยเร่ิมด่ืมคร้ังแรกตั้งแต่ช่วงประถม และเร่ิมด่ืมมากข้ึนตอนช่วงชั้นมธัยม ในคร้ังแรก
ของการด่ืมอาจยาก เพราะกลุ่มตวัอยา่งกลวัการลงโทษ หรือรู้สึกผิดต่อตนเอง แต่การตดัสินใจด่ืมในคร้ังถดั
มาง่ายข้ึน เน่ืองจากเพราะติดใจในรสชาติ ความสนุกสนาน และเพื่อการรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม โดย
ส่วนใหญ่จะด่ืมกนัในช่วงเวลากลางคืนตามบา้นเพื่อน ร้านเหล้า โดยจะเร่ียไรเงินกนัเพื่อหาซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลม์าด่ืม 
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น มี
ทศันคติว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แสดงถึงความเป็นผูใ้หญ่ ด่ืมแล้วท าให้ดูเท่ห์ การรับรู้ว่าการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้มีเพื่อนเยอะ ช่วยสร้างความสนุกสนาน เม่ือประสบปัญหามกัแกไ้ขปัญหาดว้ยการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรืออยากทดลองในรสชาติ ปัจจยัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมี
หลากหลายรูปแบบ รสชาติ ราคา และการรับส่ือก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อตวันกัเรียนมธัยมปลาย ปัจจยัดา้น
ครอบครัว เช่น การลอกเลียนแบบบุคคลในครอบครัว หรือการพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
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ครอบครัวจนเป็นเร่ืองปกติ การสอนบุตรหลานให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจยัดา้นเพื่อนก็เป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัเรียนมธัยมปลาย เช่น ปฏิเสธเพื่อนไม่ได ้หรือเป็นเร่ืองของการท่ีตนรู้สึกเขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ผ่านการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ชุมชนและบริบททางสังคมก็
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั เช่น พฤติกรรมการด่ืมของคนในชุมชน การสังสรรค์ในท่ีชุมชน การมี
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมท่ีผูกโยงเร่ืองของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ลว้นแต่มีผลต่อ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนมธัยมปลาย 
  ผลท่ีเกิดตามมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบในหลากหลายดา้น ไม่วา่จะ
เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผลกระทบต่อการเรียน เมาคา้ง เรียนไม่รู้เร่ือง การเกิดอุบติัเหตุ     
การทะเลาะววิาท และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
 ส่วนท่ี 2 การท ากิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อทราบ 1) ขอ้มูลเชิงลึกและได้
ตน้แบบส่ือ (Prototype) จากเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือรณรงคป้์องกนัการ
ด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนคร้ังท่ี 1 (Draft 1)  และ 2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ขอ้มูลและตน้แบบส่ือ 
(Prototype) ส าหรับน ามาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรคส่ื์อรณรงค์ดว้ยตวัเองในการลงพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมคร้ัง
ถดัไป  
 รายละเอียดการท ากิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ มีดงัน้ี 
  กิจกรรมย่อย 1 ไดแ้ก่ กิจกรรม “เราคือใคร?” ทีมวิจยัให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 
คน (แบ่งก ลุ่มๆ ละ 10 คน) ออกแบบ Persona เพื่ อท าความเข้าใจ (Empathize) ความต้องการและ
สภาพแวดลอ้มของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

 
ภาพท่ี 9 กิจกรรม “เราคือใคร” 
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  ผลการด าเนินกิจกรรมย่อย 1 พบว่า เยาวชนจากทั้ง 3 โรงเรียนเป็นนักเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้ก่ มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 5 เพศชายและเพศหญิง จากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม อ.ดอกค าใต ้จ.
พะเยา โดยกลุ่มเยาวชนเป้าหมายส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในแผนกวิชาวิทย-์คณิต แผนกศิลป์-ภาษาจีน และมี
กลุ่มเป้าหมายอีกส่วนหน่ึงท่ีศึกษาในแผนกวิชาอ่ืนๆ อาทิ แผนกศิลป์-ภาษาองักฤษ แผนกศิลป์-ภาษา
ฝร่ังเศส เป็นตน้  
  ดา้นความสนใจหรืองานอดิเรก พบวา่ กลุ่มเยาวชนเป้าหมายส่วนใหญ่ช่ืนชอบการเล่นเกม 
ดูภาพยนตร์และซีร่ีส์ ฟังเพลง เท่ียว เล่นดนตรี เล่นกีฬา อ่านหนงัสือ ซ้ือสินคา้ (Shopping) ใช้เวลาว่างใน
ร้านกาแฟหรือคาเฟ่ (Cafe) กบัเพื่อนฝงู  
  ดา้นส่ือท่ีใช้บ่อย พบวา่ กลุ่มเยาวชนเป้าหมายทั้งหมดใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ทวิต เตอ ร์  (Twitter) อินสตาแกรม  (Instagram) ไลน์  (Line) และยู ทู ป  (YouTube) โดย
กลุ่มเป้าหมายชอบดูรายการซิทคอม (Sit-Com) รายการท าอาหาร รายการทอล์กโชว ์(Talk Show) รายการ
กีฬา รายการร้องเพลง (ไมคป์ลดหน้ี)  
  ดา้นบุคคลตน้แบบ (Idol) พบวา่ กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนดอกค าใตว้ิทยาคมส่วนใหญ่มอง
วา่ “ครูต่อ” ครูสอนวิชาศิลปะท่ีโรงเรียนเป็นบุคคลตน้แบบ เน่ืองจากครูต่อเป็นครูท่ีสนุก ตลก ใจดี เป็นผูน้ า 
และมีเหตุผล สามารถควบคุมนักเรียนได้และไม่เคยดูถูกนักเรียน ส าหรับเยาวชนจากโรงเรียนแม่ลาว
วิทยาคมมองว่า พลอย-ชิดจนัทร์ (นักแสดง) ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์ (พิธีกรและนักแสดง) และ      
ตูน-อาทิวราห์ คงมาลยั หรือตูน บอด้ีสแลม (นกัร้อง) เป็นบุคคลตน้แบบ ดา้นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พบวา่ 
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมองว่า Jackson Wang (ศิลปินวง GOT7) Lady Gaga (นักร้อง) Lisa (ศิลปินวง 
Blackpink) และตูน-อาทิวราห์ คงมาลยั หรือตูน บอด้ีสแลม (นกัร้อง) เป็นบุคคลตน้แบบ 
  นอกจากน้ียงัพบว่า ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวิตของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครอบครัว คน
รอบข้าง เพื่อน การมีชีวิตท่ีดี เงิน ตวัเอง การเรียน ความฝัน และอนาคต ส่วนประเด็นความใกล้ชิดกับ
แอลกอฮอล์ พบวา่ เยาวชนจากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมมีความใกลชิ้ดกบัแอลกอฮอล์ค่อนขา้งมาก โดยมี
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์บ่อยคร้ังหรือทุกวนั ขณะท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ส่วนใหญ่มีความใกลชิ้ดกบัแอลกอฮอล์ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นเด็กชอบท ากิจกรรมของโรงเรียน ส่วน
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับเหล้าไม่มากหรือมี
พฤติกรรมไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะมองวา่แอลกอฮอล์เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและมีกิจกรรมอ่ืนท่ีชอบท า
มากกวา่การด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น การเล่มเกมและการดูภาพยนตร์ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 10 การท ากิจกรรมยอ่ยท่ี 1 “เราคือใคร” 

 
  กิจกรรมย่อย 2 ได้แก่ กิจกรรม “นึกถึงเหลา้แลว้นึกถึง…” เพื่อทราบทศันคติของเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อแอลกอฮอล์ และทราบแนวทาง “ประเด็นเน้ือหา” (Content) ท่ีสอดคล้องกบัทศันคติ
ของเยาวชนเพื่อน ามาประกอบใช้ในการพฒันาส่ือรณรงค์ ทั้งน้ี ทีมวิจยัแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
(กลุ่มละ 10 คน) และใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อตอบค าถามจากกิจกรรมน้ีวา่ นึก
ถึงเหลา้แลว้นึกถึงอะไรบา้งดว้ยการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากประสบการณ์ตวัเอง
หรือใกลเ้คียงกบัประสบการณ์จริงของตวัเองมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 11 กิจกรรม “นึกถึงเหลา้แลว้นึกถึง…” 

 
  ผลการด าเนินกิจกรรมย่อย 2 พบว่า ทศันคติหรือมุมมองท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
การด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนจากทั้ง 3 โรงเรียน สามารถจดักลุ่มประเด็นหลกัส าคญัและเรียงล าดบัปริมาณ
ค าตอบท่ีไดด้งัน้ี 
  1) เม่ือนึกถึงเหลา้ เยาวชนจะนึกถึงผลกระทบ/ผลท่ีตามมาจากการด่ืมเหลา้ โดยสามารถจดั
กลุ่มประเด็นยอ่ยๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  - โรคท่ีเกิดจากเหลา้ ไดแ้ก่ โรคตบัแขง็ โรคมะเร็ง และความจ าเส่ือมหรือประสาทหลอน 
  - อุบัติเหตุ ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว แหกโค้ง ไม่มีสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ ความ
ประมาท  
  - ความรุนแรง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความรุนแรงในครอบครัว และ
ความรุนแรงนอกครอบครัว อาทิ การทะเลาะวิวาท การตบตี ความวุน่วายในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก 
การหยา่ร้าง การชกต่อย การฆาตกรรม ปืน ความโกรธ ปลน้จ้ี ไล่ฟันกนั เป็นตน้  
  2) เม่ือนึกถึงเหล้า เยาวชนจะนึกถึงความสนุก/ความบนัเทิง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็น ไดแ้ก่ บรรยากาศในวงเหลา้ท่ีสนุกสนาน มิตรภาพหรือไดส้ังคม และคลายเครียด อาทิ เขา้สังคมได้
ใหม่ มีสังคมท่ีดี ไดมิ้ตรภาพใหม่ แกเ้หงา แกเ้ครียด ความบนัเทิง มีความสุขเวลาไดกิ้นกบัเพื่อน บรรยากาศ
สนุก ซ่ึงประกอบดว้ย เพื่อน นกัร้อง แดนซ์เซอร์ สาวร าวง เด็กเสิร์ฟ เพลง เด็กเชียร์เบียร์ โคโยต้ี เป็นตน้  
  3) เม่ือนึกถึงเหล้า เยาวชนจะนึกถึงอบายมุขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเหล้า โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การพนัน บุหร่ี ยาเสพติดอ่ืนๆ และการตม้เหล้าเถ่ือน อาทิ ไพ่ ป๊อกเด้ง ไฮโล 
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น ้ าเตา้ปูปลา บิงโก บุหร่ี บุหร่ีไฟฟ้า กญัชา ยาไอซ์ ยาบา้ เหลา้ขาว เหลา้ตม้ เหลา้เถ่ือน หงส์ทอง แสงโสม 
เหลา้ดอง เป็นตน้ 
  4) เม่ือนึกถึงเหลา้ เยาวชนจะนึกถึงเร่ืองเพศสัมพนัธ์/การล่วงละเมิดทางเพศ โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ เพศสัมพนัธ์ (SEX) ในวยัรุ่น และการคุกคามทางเพศ/การล่วงละเมิดทางเพศ 
อาทิ เสียตวั เสียสาว เสียซิง จูบ กอด หอม ถุงยาง ยาคุม อารมณ์ สารหล่อล่ืน ม่านรูด โรงแรม มีอารมณ์ทาง
เพศ เป็นเอดส์ เด็กเส่ีย มีก๊ิก มีชู ้ทอ้ง แทง้ โดนมอม ลวนลาม ข่มขืน รุมโทรม ถูกลวนลาม ล่วงละเมิด เป็น
ตน้  
  5) เม่ือนึกถึงเหลา้ เยาวชนจะนึกถึงโอกาสในการไดด่ื้มเหลา้ ไดแ้ก่ งานเทศกาล งานปีใหม่ 
งานเคาท์ดาวน์ (Countdown) งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ลอยกระทง สงกรานต์ วนัเกิดเพื่อน งานเล้ียง
สังสรรค ์งานท าบุญบา้น งานเล้ียงรุ่น งานวดั วนัหยุด ช่วงปิดเทอม กินหมูกระทะ กินหมูจุ่ม ลานเบียร์ ร้าน
ขายของช า เป็นตน้  
  6) เม่ือนึกถึงเหล้า เยาวชนจะนึกถึงประเด็นอ่ืนๆ อาทิ ได้แก่ ความจน ไม่มีเงิน เพศ
ทางเลือก บ าบดัอาการเศร้า บ าบดัความซึมเศร้า พ่อแม่และคนในครอบครัว การกลวัโดนต าหนิจากคนใน
ครอบครัว ความรู้สึกผิดเวลากินเหลา้ เสียการเรียน การเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี เสียเวลา ตกนรก บาป ผิดศีลขอ้ 
5 การท าผดิกฎหมาย โฆษณางดเหลา้เขา้พรรษา ต ารวจ ด่าน ใบสั่ง คุก เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 12 การท ากิจกรรมยอ่ยท่ี 2 “นึกถึงเหลา้แลว้นึกถึง…” 
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  กิจกรรมยอ่ย 3 ไดแ้ก่ กิจกรรม “เร่ืองเหลา้ของเรา” ทีมวิจยัให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 
3 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 คน) ระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อหาแนวทางในการพฒันาส่ือรณรงคโ์นม้นา้วใจให้
เยาวชนไม่ตอ้งการด่ืมแอลกอฮอล์หรือเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในทางบวกให้กลายเป็น
ทศันคติทางลบ ผลจากการด าเนินกิจกรรมย่อยน้ีท าให้ทีมวิจยัได้แนวทางการพฒันาส่ือหรือตน้แบบส่ือ 
(Prototype) เพื่อน าไปประกอบกับข้อมูลจากกิจกรรมอ่ืนๆ และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาส่ือ
รณรงค์ Draft ท่ี 1 ต่อไป ทั้ งน้ี ต้นแบบส่ือจากกิจกรรมน้ีประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) เน้ือหา 
(Content) หรือการเล่าอะไร (What) 2) รูปแบบ/วิธีการเล่าเร่ือง หรือการเล่าแบบไหน (How) และ 3) ช่อง
ทางการน าเสนอ หรือใชส่ื้ออะไรในการน าเสนอ (Platform) 
 

 
ภาพท่ี 13 กิจกรรม “เร่ืองเหลา้ของเรา” 

 
  ผลการด าเนินกิจกรรมยอ่ยท่ี 3 มีดงัน้ี 
  1) ดา้นเน้ือหา (What) พบว่า กลุ่มเยาวชนเป้าหมายจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมส่วนใหญ่
สนใจประเด็นด้านผลเสียหรือผลกระทบต่อการด่ืมสุรา อาทิ อุบัติเหตุ การตั้ งครรภ์โดยไม่พร้อม 
เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ครอบครัวแตกแยก ความยากจน สุขภาพร่างกายเส่ือมโทรมและผิวพรรณ
หน้าตาไม่ดี ด้านเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเห็นสอดคล้องกนัว่าประเด็นท่ีอยาก
น าเสนอ ได้แก่ ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ 3 เร่ืองหลัก คือ อุบติัเหตุ โรคร้าย และการล่วง
ละเมิดทางเพศ ส าหรับ ด้านโรงเรียนดอกค าใตว้ิทยาคมเห็นเช่นเดียวกนัว่าเน้ือหาเพื่อรณรงค์ไม่ให้วยัรุ่น
อยากด่ืมแอลกอฮอล์ควรเป็นการบอกขอ้เสียจากการด่ืมแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ ประเด็นเร่ืองการขาดสติและผลท่ี
ตามมาจากการขาดสติ โรคร้าย ข้อมูลสถิติตวัเลขต่างๆ ด้านผลจากการด่ืมสุรา การทะเลาะและใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การตั้งครรภโ์ดยไม่พร้อม และความจน  
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  2) ด้านรูปแบบ/วิธีการเล่าเร่ือง (How) พบว่า กลุ่มเยาวชนเป้าหมายจากโรงเรียนแม่ริม
วิทยาคมส่วนใหญ่สนใจการเล่าเร่ืองด้วยรูปแบบหนังสั้ น/คลิปวิดีโอ ภาพถ่าย โปสเตอร์พร้อมค าบรรยาย 
การใช้แฮชแทก (Hashtag) เพื่อสร้างการรับรู้ เช่นเดียวกบัเยาวชนจากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมท่ีส่วนใหญ่
เห็นตรงกนัว่าวิธีการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจคือรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) โดยใช้รูปภาพประกอบค าบรรยาย มี
ค าคมประกอบชวนให้คิด นอกจากน้ีมีเยาวชนบางส่วนมองวา่การเล่าเร่ืองในรูปแบบนวนิยาย (เร่ืองแต่ง) ท่ี
สามารถอ่านไดใ้นแอปพลิเคชัน่ (Application) นิยายอาจสามารถดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่น
ได ้ส าหรับเยาวชนจากโรงเรียนดอกค าใตว้ิทยาคมเห็นใกล้เคียงกนัว่า รูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ คือ 
คลิปวดีิโอขนาดสั้น และเล่าเร่ืองดว้ยภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Animation) 
  3) ด้านช่องทางการน าเสนอ (Platform) กลุ่มเยาวชนเป้าหมายจากทั้ ง 3 โรงเรียน เห็น
สอดคล้องกนัว่าควรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางใน
การน าเสนอ อีกทั้ง ด้วยลกัษณะช่องทางการส่ือสารของเฟซบุ๊กท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลได้ทุกรูปแบบ 
ไดแ้ก่ ตวัหนงัสือ (Text) ภาพน่ิง (Picture) ภาพเคล่ือนไหว (Clip Video) และรูปแบบกราฟิก (Graphic) ท า
ใหเ้ฟซบุก๊เป็นช่องทางในการถ่ายทอดขอ้มูลไดค้รบถว้นท่ีสุดในแพล็ตฟอร์มเดียว 
 

 
ภาพท่ี 14 การท ากิจกรรมยอ่ยท่ี 3 “เร่ืองเหลา้ของเรา” 
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ภาพท่ี 15 การท ากิจกรรมยอ่ยท่ี 3 “เร่ืองเหลา้ของเรา” 
 

 
 

ภาพท่ี 16 การท ากิจกรรมยอ่ยท่ี 3 “เร่ืองเหลา้ของเรา” 
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ภาพท่ี 17 การท ากิจกรรมยอ่ยท่ี 3 “เร่ืองเหลา้ของเรา” 
 

ขั้นตอนที ่2 ไดแ้ก่ การพฒันาส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชน (Draft 1)  
 การด าเนินงาน   ผู ้วิจัยด าเนินการพัฒนาส่ือ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) ส่ือภาพน่ิง ได้แก่ 
ภาพประกอบเร่ือง (Content Album) และอินโฟกราฟิก (Infographic) 2) ส่ือภาพเคล่ือนไหว ได้แก่ คลิป
วดีิโอ (Clip Video) และโมชนักราฟิก (Motion Graphic) 

เป้าหมาย นวตักรรมส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอล ์Draft 1 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
จากการลงพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มและกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมา

วเิคราะห์เพื่อผลิตส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนดงัตารางดงัน้ี 
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ส่ือ 

 
ประเด็นเน้ือหำ 

เป้ำหมำยกำรส่ือสำร 

ด้ำนข้อมูล 
(Rational Appeal) 

ด้ำนอำรมณ์ 
(Emotional Appeal) 

1. ภำพประกอบเร่ือง 
(Content Album) 

- ความรุนแรงในครอบครัว 
- ความจน (เศรษฐกิจ) 
 

เป็นเน้ือหาประกอบภาพ
ท่ีมุ่งเนน้ใหข้อ้มูลเพื่อ
ชวนขบคิดหรือกระตุน้
ใหว้ยัรุ่นคิดตามถึงผลดี
ของการไม่ด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละผลเสีย
จากการด่ืมแอลกอฮอล์ 

 
 
- 
 

2. อนิโฟกรำฟิก 
(Infographic) 

- ความรุนแรงในครอบครัว 
- อุบติัเหตุ 
- ความจน (เศรษฐกิจ) 
- โรค 
- การคุกคามทางเพศ 

ใหข้อ้มูลทางดา้นจ านวน
และสถิติตวัเลขเพื่อให้
มองเห็นสถานการณ์ของ
ปัญหาการด่ืม
แอลกอฮอล์ 

 
 
- 

3. ภำพยนตร์ส้ัน 
(Short Film) 

ผลกระทบจากการด่ืม
แอลกอฮอลเ์พียงคร้ังเดียวท่ี
สามารถเปล่ียนอนาคตคน
ได ้

 
 
- 

กระตุน้ดา้นอารมณ์ให้
วยัรุ่นเกิดความรู้สึกร่วม
หรือหวัน่วิตกจากการ
เห็นผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจาก
การดูภาพยนตร์สั้น 

4. โมชันกรำฟิก 
(Motion Graphic) 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส่์งผล
ต่อสมองและร่างกายเราได้
อยา่งไร 

ใหค้วามรู้และขอ้มูลใน
เชิงวทิยาศาสตร์และ
สุขภาพ โดยใชก้ราฟิก
เคล่ือนไหวในการ
อธิบายเร่ืองยากใหเ้ขา้ใจ
ไดง่้ายและดึงดูดความ
สนใจของวยัรุ่นมากข้ึน 

 
 
- 

 
ตารางท่ี 1 การพฒันาส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนดว้ยการคิดเชิงออกแบบ Draft 1 

 
 จากตารางท่ี 1 ในการด าเนินงานโครงการน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดรูปแบบส่ือเพื่อใช้ในการรณรงคป้์อง
การการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ส่ือภาพน่ิง ประกอบด้วย ภาพประกอบเร่ือง 
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(Content Album) และอินโฟกราฟิก (Infographic) และ 2) ส่ือภาพเคล่ือนไหว ประกอบดว้ย ภาพยนตร์สั้ น 
(Short Film) และโมชนักราฟิก (Motion Graphic) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ส่ือภำพน่ิง 
  1.1 ภาพประกอบเร่ือง (Content Album) เป็นการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบบทความ (Text) 
ประกอบภาพ (Picture) ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีท ากิจกรรมกบักลุ่มเยาวชนทั้ง 3 
โรงเรียน ทีมวิจยัจึงด าเนินการพฒันาส่ือภาพประกอบเร่ืองโดยเนน้ประเด็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบ
ของการด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ ความจน โรคภัยท่ีเกิดจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ การล่วงละเมิดทางเพศ และความยากจน โดยจะน าเสนอเป็นขอ้มูลท่ีมุ่งเน้นให้ขอ้มูลเพื่อชวน
ขบคิดหรือกระตุน้ให้วยัรุ่นคิดตามถึงผลดีของการไม่ด่ืมแอลกอฮอล์และผลเสียจากการด่ืมแอลกอฮอล ์
เน่ืองจากคุณลกัษณะของการน าเสนอในรูปแบบภาพประกอบเร่ืองสามารถน าเสนอเน้ือหาไดค้่อนขา้งมาก 
จึงมีความเหมาะสมกบัการน าเสนอเน้ือหาท่ีมีรายละเอียดมุ่งเนน้การใหข้อ้มูล  
  1.2 อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพกราฟิก (Data 
Visualization) ท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว เขา้ใจง่าย และน่าสนใจ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงด าเนินการพฒันาส่ือ
อินโฟกราฟิกโดยเน้นประเด็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ ความ
รุนแรงในครอบครัว อุบติัเหตุ ความจน โรคภยัท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล์ การล่วงละเมิดทางเพศ และ
ความยากจน โดยน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบตวัเลขและสถิติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาใน
ภาพรวมและแนวโนม้ของสถานการณ์หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 2. ส่ือภำพเคล่ือนไหว 
  2.1 คลิปวิดีโอ (Clip Video) เป็นการน าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สั้ น (Short Film) มี
วตัถุประสงค์ในการน าเสนอเพื่อตอ้งการสะทอ้นให้เห็นถึงความน่ากลวัของผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ ทั้งน้ี จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีท ากิจกรรมกบักลุ่มเยาวชนพบวา่ กลุ่มเยาวชน
ส่วนใหญ่รู้และเขา้ใจถึงอนัตรายและผลเสียจากการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอยา่งดี แต่ก็ยงัมีทศันคติค่อนขา้งบวก
หรือยงัด่ืมสุราเน่ืองจากสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน และคนในชุมชนมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา 
ดงันั้น ทีมวิจยัจึงวางแผนผลิตส่ือภาพยนตร์สั้ นท่ีแสดงให้เห็นถึงผลเสียร้ายแรงจากการด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ี
ถึงแมว้า่จะด่ืมเพียงนิดเดียวแต่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตอ่ืนๆ อีกมากมายหรือส่งผลร้ายแรงเกินกวา่ท่ีคิด
ได ้การน าเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอดงักล่าวน้ีจึงมุ่งเนน้เป้าหมายดา้นอารมณ์ (Emotion) เพื่อให้เยาวชนเกิด
ความรู้สึกหวาดหวัน่หรือกลวัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด่ืมสุรา สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัความน่า
กลวัของการด่ืมสุราใหก้บัเยาวชนมากข้ึน 
  2.2 โมชนักราฟิก (Motion Graphic) เป็นการน าเสนอในรูปแบบกราฟิกเคล่ือนไหวเพื่อใช้
ในการอธิบายเร่ืองราวหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ียากหรือซับซ้อนให้เขา้ใจไดง่้ายและน่าสนใจมากข้ึน ทั้งน้ี ดว้ย
คุณลักษณะของงานกราฟิกท่ีอาจไม่ตอบโจทยก์ารเล่าเร่ืองท่ีมุ่งเน้นสร้างความกลัว เน่ืองจากความเป็น
การ์ตูนกราฟิกอาจท าให้ความน่ากลวัถูกลดทอนลง แต่ขณะเดียวกนัความน่ารักของกราฟิกการ์ตูนสามารถ
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ดึงดูดความสนใจให้ติดตามเร่ืองราวได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงด าเนินการผลิตส่ือโมชนักราฟิกโดยน าเสนอขอ้มูล
ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ในมิติทางดา้นสุขภาพและการแพทย ์เพื่อให้เยาวชนท่ีไดดู้ส่ือน้ีเขา้ใจง่าย
และชดัเจนข้ึนวา่การด่ืมสุราเป็นอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจมนุษยไ์ดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

ขั้นตอนที ่3 ไดแ้ก่ การลงพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาเป้าหมาย 3 แห่ง คร้ังท่ี 2 
การด าเนินงาน 1) ผูว้ิจยัลงพื้นท่ี 3 โรงเรียน ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา คร้ังท่ี 

2 เพื่อน าส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน Draft 1 ไปทดสอบและประเมินผลกบักลุ่ม
เยาวชนเป้าหมาย 2) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อประเมินผลคุณภาพส่ือ
รณรงค ์Draft 1 และ 3) ผูว้จิยัจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการผลิตส่ือรณรงคเ์บ้ืองตน้ใหก้ลุ่มเยาวชน 

เป้าหมาย 1) ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลการประเมินผลส าหรับน ามาแกไ้ขปรับปรุงส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืม
แอลกอฮอล์จากกลุ่มเยาวชนเป้าหมายและกลุ่มผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และ 2) เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายไดพ้ฒันาทกัษะการผลิตส่ือรณรงคด์ว้ยตวัเอง 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ส่วนที ่1 ผลกำรประเมินส่ือรณรงค์ป้องกนักำรด่ืมแอลกอฮอล์จำกกลุ่มเยำวชนเป้ำหมำย  
กำรประเมินคุณภำพส่ือรณรงค์เพ่ือป้องกันกำรด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยำวชนโดยกำรคิดเชิง

ออกแบบ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

เพศชาย 33 36.67 
เพศหญิง 48 53.33 
เพศทางเลือก 9 10.00 

รวม 90 100 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.33 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และเพศทางเลือก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามโรงเรียน 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนแม่ริมวทิยาคม 30 33.33 
โรงเรียนแม่ลาววทิยาคม 30 33.33 
โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม 30 33.33 

รวม 90 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนเท่ากนัคือ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนแม่
ลาววทิยาคม และโรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
 ตอนท่ี 2 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิด
เชิงออกแบบ 
  2.1 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการ
คิดเชิงออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) 
   
ตารางท่ี 4 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภท Content Album ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.33 0.63 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.24 0.68 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ 4.25 0.75 มากท่ีสุด 
4. ปริมาณเน้ือหามีความถูกตอ้งเหมาะสม 4.20 0.75 มาก 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.18 0.78 มาก 
6. ขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

4.20 0.72 มาก 

7. การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามี
ความเหมาะสม 

4.29 0.72 มากท่ีสุด 

8. การอธิบายเน้ือหามีความชดัเจน 4.28 0.78 มากท่ีสุด 
รวม 4.24 0.73 มำกทีสุ่ด 

 



47 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นด้านเน้ือหามากท่ีสุด คือ เน้ือหาเข้าใจง่าย ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามีความเหมาะสม ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.29 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และการอิบายเน้ือหามีความชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.28 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 5 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภท Content Album ประเด็นดา้นภาพ 

ประเด็นด้ำนภำพ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ภาพและขอ้ความมีความเขา้ใจง่าย 4.23 0.73 มาก 
2. ภาพและขอ้ความมีความต่อเน่ือง 4.18 0.71 มาก 
3. การส่ือความหมายของภาพและขอ้ความ 4.33 0.74 มากท่ีสุด 
4. ความน่าสนใจของภาพและขอ้ความ 4.00 0.87 มาก 
5. ความสอดคลอ้งของภาพและขอ้ความ 4.15 0.81 มาก 
6. ความสอดคลอ้งของภาพและเน้ือหา 4.18 0.73 มาก 

รวม 4.18 0.77 มำก 
   
 จากตารางท่ี 5 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นดา้นภาพมากท่ีสุด คือ การส่ือความหมายของภาพ
และขอ้ความ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือภาพและขอ้ความมีความเขา้ใจง่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.23 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัท่ีสามค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ภาพและขอ้ความมีความต่อเน่ือง และความสอดคลอ้ง
ของภาพและเน้ือหา ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 6 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภท Content Album ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ 4.09 0.83 มาก 
2. การน าเสนอของภาพและขอ้ความมีความ
เหมาะสม 

4.05 0.83 มาก 

3. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.14 0.79 มาก 
4. การน าเสนอภาพช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ต่อการรับรู้ 

3.98 0.91 มาก 

5. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.19 0.71 มาก 

6. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.13 0.74 มาก 

รวม 4.09 0.80 มำก 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นด้านการน าเสนอมากท่ีสุด คือ การน าเสนอ
สามารถให้ขอ้มูลและส่ือสารความหมายได้ชัดเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการใช้
เทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดบัมาก และการน าเสนอสามารถเป็นตวัแทน
ในการส่ือความหมายได ้ท่ีค่าเฉล่ีย 4.13 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภท Content Album ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.30 0.82 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.16 0.86 มาก 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.21 0.84 มาก 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ 4.41 0.77 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.21 0.79 มาก 
6. ส่ือน้ีท าใหท้่ารู้สึกอยากมีส่วนร่วม 4.09 0.93 มาก 

รวม 4.23 0.84 มำก 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติมากท่ีสุด คือ ส่ือน้ี
มีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค์ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.41 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตราย
ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลงัจากไดรั้บชม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ีสามค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  และส่ือน้ีท าให้ท่านรู้สึกอยาก
ไปบอกต่อ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.21 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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2.2 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) 
 
ตารางท่ี 8 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.45 0.63 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.29 0.70 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ 4.32 0.69 มากท่ีสุด 
4. ปริมาณเน้ือหามีความถูกตอ้งเหมาะสม 4.33 0.70 มากท่ีสุด 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.38 0.65 มากท่ีสุด 
6. ขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

4.33 0.62 มากท่ีสุด 

7. การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามี
ความเหมาะสม 

4.40 0.68 มากท่ีสุด 

8. การอธิบายเน้ือหามีความชดัเจน 4.38 0.71 มากท่ีสุด 
รวม 4.36 0.67 มำกทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นเน้ือหามากท่ีสุด เน้ือหาเขา้ใจง่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามีความเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.40 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ีสามค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน  และการอธิบาย
เน้ือหามีความชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 9 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นภาพ 

ประเด็นด้ำนภำพ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ภาพและขอ้ความมีความเขา้ใจง่าย 4.38 0.72 มากท่ีสุด 
2. ภาพและขอ้ความมีความต่อเน่ือง 4.29 0.67 มากท่ีสุด 
3. การส่ือความหมายของภาพและขอ้ความ 4.34 0.65 มากท่ีสุด 
4. ความน่าสนใจของภาพและขอ้ความ 4.12 0.79 มาก 
5. ความสอดคลอ้งของภาพและขอ้ความ 4.35 0.65 มากท่ีสุด 
6. ความสอดคลอ้งของภาพและเน้ือหา 4.36 0.70 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.70 มำกทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นภาพมากท่ีสุด ภาพและขอ้ความมีความเขา้ใจง่าย 
ท่ีค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือความสอดคลอ้งของภาพและเน้ือหา ท่ีค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และความสอดคลอ้งของภาพและขอ้ความ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 10 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ 4.27 0.82 มากท่ีสุด 
2. การน าเสนอของภาพและขอ้ความมีความ
เหมาะสม 

4.21 0.77 มาก 

3. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.27 0.73 มากท่ีสุด 
4. การน าเสนอภาพช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ต่อการรับรู้ 

4.22 0.82 มาก 

5. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.27 0.68 มากท่ีสุด 

6. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.26 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.25 0.76 มำกทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นการน าเสนอมากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากนัขอ้ความมี
ขนาดและสีสันน่าสนใจ การใช้เทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม และการสน าเสนอสามารถให้ขอ้มูล
และส่ือสารความหมายไดช้ดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.27 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือการน าเสนอสามารถเป็น
ตวัแทนในการส่ือความหมายได ้ท่ีค่าเฉล่ีย 4.26 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และการน าเสนอภาพช่วยสร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่อการรับรู้ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.22 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 11 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.36 0.75 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.26 0.83 มากท่ีสุด 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.26 0.85 มากท่ีสุด 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ 4.32 0.64 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.21 0.76 มาก 
6. ส่ือน้ีท าใหท้่ารู้สึกอยากมีส่วนร่วม 3.99 0.89 มาก 

รวม 4.23 0.80 มำก 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติมากท่ีสุด คือ ท่านได้
รับรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลงัจากได้รับชม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.36 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ท่ีค่าเฉล่ีย 4.32 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ีสามค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของแอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน และส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการ
หลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.26 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
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 2.3 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการ
คิดเชิงออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) 
 
ตารางท่ี 12 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.36 0.61 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.27 0.66 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความทนัสมยั 4.02 0.74 มาก 
4. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.39 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.26 0.69 มำกทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนงัสั้นพบวา่ประเด็นดา้นเน้ือหาท่ีมากท่ีสุดคือ เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เยาวชนท่ีค่าเฉล่ีย 4.39 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เน้ือหาเขา้ใจง่ายท่ีค่าเฉล่ีย 4.36 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และเน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย 4.27 อยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 13 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นการผลิตภาพยนตร์สั้น 
ประเด็นด้ำนเทคนิคกำรผลติภำพยนตร์ส้ัน ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 

1. เทคนิคท่ีใชมี้ความสวยงาม 3.74 0.76 มาก 
2. เทคนิคพิเศษท่ีใชมี้ความสมจริง 3.89 0.84 มาก 
3. เทคนิคพิเศษท่ีใชมี้ความเหมาะสม 4.06 0.72 มาก 
4. การส่ือความหมายช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึก 4.21 0.75 มาก 
5. เสียงท่ีใชมี้ความเหมาะสม 4.02 0.72 มาก 
6. เสียงประกอบมีความเหมาะสม 4.01 0.70 มาก 

รวม 3.99 0.76 มำก 
 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนงัสั้ น ประเด็นด้านการผลิตหนังสั้ นมากท่ีสุด คือ ประเด็นด้านการส่ือ
ความหมายช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกท่ีค่าเฉล่ีย 4.21 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ เทคนิคพิเศษท่ีใชมี้ความ
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เหมาะสมท่ีค่าเฉล่ียน 4.06 อยูใ่นระดบัมาก และเสียงท่ีใช้มีความเหมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย 4.02 อยูใ่นระดบัมาก 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 14 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ความน่าสนใจของการด าเนินเร่ือง 4.04 0.78 มาก 
2. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.17 0.66 มาก 
3. การน าเสนอภาพและเสียงช่วยสร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่อการรับรู้ 

4.29 0.75 มากท่ีสุด 

5. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.45 0.70 มากท่ีสุด 

6. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.18 0.68 มาก 

รวม 4.22 0.73 มำก 
 

 จากตารางท่ี 14 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนงัสั้น ประเด็นดา้นการน าเสนอมากท่ีสุด คือ การสน าเสนอสามารถให้
ขอ้มูลและส่ือสารความหมายไดช้ดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การน าเสนอภาพ
และเสียงช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกต่อการรับรู้ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 อยูใ่นระดบัมาก และการใช้
เทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.17 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 15 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.35 0.70 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.27 0.73 มากท่ีสุด 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.21 0.88 มาก 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค์ 4.29 0.65 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.02 0.84 มาก 
6. ส่ือน้ีท าใหท้่ารู้สึกอยากมีส่วนร่วม 3.75 0.82 มาก 

รวม 4.15 0.80 มำก 
 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนงัสั้น ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติมากท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บรู้
ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ท่ีค่าเฉล่ีย 4.29 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และท่านมีความตระหนกัถึง
อนัตรายของแอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อนท่ีค่าเฉล่ีย 4.27 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 
 2.4 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) 
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ตารางท่ี 16 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.54 0.67 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.51 0.53 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ 4.63 0.51 มากท่ีสุด 
4. ปริมาณเน้ือหามีความถูกตอ้งเหมาะสม 4.50 0.57 มากท่ีสุด 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.49 0.61 มากท่ีสุด 
6. ขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

4.45 0.63 มากท่ีสุด 

7. การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามี
ความเหมาะสม 

4.50 0.63 มากท่ีสุด 

8. การอธิบายเน้ือหามีความชดัเจน 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
รวม 4.53 0.59 มำกทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นดา้นเน้ือหามากท่ีสุด คือ การอธิบายเน้ือหามีความ
ชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.65 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.63 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเน้ือหาเขา้ใจง่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.51 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 17 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

ประเด็นด้ำนภำพเคล่ือนไหวและเสียง ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ภาพเคล่ือนไหวมีความเขา้ใจง่าย 4.48 0.69 มากท่ีสุด 
2. ภาพเคล่ือนไหวมีความต่อเน่ือง 4.27 0.63 มากท่ีสุด 
3. การส่ือความหมายของภาพเคล่ือนไหว 4.39 0.64 มากท่ีสุด 
4. ความน่าสนใจของภาพเคล่ือนไหว 4.26 0.75 มากท่ีสุด 
5. ภาพเคล่ือนไหวมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.39 0.66 มากท่ีสุด 
6. เสียงประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.43 0.68 มากท่ีสุด 
7. เสียงบรรยายมีความชดัเจน 4.52 0.65 มากท่ีสุด 
8. ความสอดคลอ้งของเสียงบรรยายกบัเน้ือหา 4.36 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.68 มำกทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 17 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นดา้นภาพเคล่ือนไหวและเสียงมากท่ีสุด คือ เสียง
บรรยายมีความชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือภาพเคล่ือนไหวมีความเขา้ใจง่าย ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.48 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเสียงประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา ท่ีค่าเฉล่ีย 4.43 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 18 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ 4.43 0.68 มากท่ีสุด 
2. ความน่าสนใจขอการด าเนินเร่ือง 4.25 0.73 มากท่ีสุด 
3. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.32 0.62 มากท่ีสุด 
4. การน าเสนอภาพและเสียงช่วยสร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่อการรับรู้ 

4.10 0.91 มาก 

5. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.46 0.61 มากท่ีสุด 

6. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.36 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 0.73 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 18 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นด้านการน าเสนอมากท่ีสุด คือ การน าเสนอ
สามารถให้ข้อมูลและส่ือสารความหมายได้ชัดเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.46 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.43 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และการน าเสนอสามารถเป็น
ตวัแทนในการส่ือความหมายได ้ท่ีค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 19 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.49 0.72 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.29 0.78 มากท่ีสุด 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.32 0.78 มากท่ีสุด 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ 4.48 0.72 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.35 0.75 มากท่ีสุด 
6. ส่ือน้ีท าใหท้า่รู้สึกอยากมีส่วนร่วม 4.07 0.89 มาก 

รวม 4.33 0.78 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 19 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติมากท่ีสุด คือ ท่าน
ไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลงัจากไดรั้บชม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.49 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ท่ีค่าเฉล่ีย 4.48 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และส่ือน้ีท าให้ท่าน
รู้สึกอยากไปบอกต่อ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.35 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

 
ส่วนที่  2 ผลกำรประเมินส่ือรณรงค์ป้องกันกำรด่ืมแอลกอฮอล์จำกกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) อาทิ นักวิชาการด้านส่ือ นักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิชาการด้านนิเทศ
ศาสตร์ แพทย ์พยาบาลวิชาชีพ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ครอบครัวหรือผูป้กครองของเยาวชน กลุ่มรุ่นพี่รุ่น
นอ้งในโรงเรียน เป็นตน้ โดยผลการเมินส่ือคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนมี
รายละเอียดท่ีสามารถสรุปเป็นประเด็นดงัน้ี 
 
  2.1 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการ
คิดเชิงออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) 
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ตารางท่ี 20 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เน้ือหาโดยรวมน่าสนใจ 
- สารมารถออกแบส่ือให้เห็นผลลพัธ์ของการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเชิงเศรษฐกิจแบบเขา้ใจง่าย 
- ช่วยท าใหผู้รั้บสารตระหนกัรู้และเช่ือโยงเขา้กบั
เร่ืองราวในชีวติประจ าวนัได ้
- เปรียบเทียบให้เห็นภาพชดัเจน เป็นรูปธรรม 
- เน้ือหาดี น าเสนอมุมมองเบาๆ แต่ท าใหฉุ้กคิดทั้ง
เร่ืองของเศรษฐกิจและสังคม 
- เน้ือหาแปลกใหม่ ท าใหผู้รั้บสารขบคิดถึงทางเลือก
ของตนเองไดดี้ 

- เน้ือหาสารยงัไม่รุนแรงพอใหเ้กิดการตระหนกัรู้ 

- เพิ่มเติมขอ้มูลใหเ้ห็นถึงผลเสียท่ีรุนแรงตามความ

เป็นจริง 

- แกไ้ขค าผดิ 

 

 

 

 
ตารางท่ี 21 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นภาพ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- ภาพประกอบดี มีการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีน่าสนใจและ
ส่ือถึงเน้ือหาไดดี้ 
- ภาพประกอบท่ีใชส้วยงาม น่ามอง ดึงดูด น่าสนใจ 
ส่ือสารไดช้ดัเจน 
- เลือกใชโ้ทนสีใหค้วามรู้สึกถึงการส่ือสารเน้ือหาใน
ประเด็นเชิงลบไดดี้ 

- บางหวัขอ้ควรปรับภาพและเน้ือหาใหส้อดคลอ้ง
กนั 
- รูปภาพไม่สะเทือนใจกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
ตารางท่ี 22 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เลือกรูปแบบการส่ือสารไดดี้และน่าสนใจ สามารถ
เขา้ถึงได ้เหมาะสมกบัการเผยแพร่ทางส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเผยแพร่และส่งต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- ส่ือสารในภาษาเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมาย 

- การน าเสนอผลกระทบทางลบเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีนกั
ด่ืมทราบกนัดี ส่วนในประเด็นผลดีจากการเลิกด่ืม 
เช่ือวา่ ยงัไม่สามารถหกัลา้งความสุขท่ีไดจ้ากการด่ืม
ของนกัด่ืมไดอ้ยูดี่ 
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ตารางท่ี 23 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เหมาะสมกบัการเป็นส่ือรณรงค ์กระตุน้ใหเ้กิด
ความตระหนกัรู้ และทบทวนตนเอง 
- เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ท่ีเนน้การตั้งค  าถาม
และใหก้ลุ่มเป้าหมายขบคิดเองวา่ตนเองเลือก
เส้นทางไหน 

- ส่ือสารไดช้ดัเจน ถา้น าเสนอต่อเน่ืองกนัจะสร้าง
ขอ้มูลท่ีน าไปสู่การตดัสินใจท่ีชดัเจนมาก 

 
2.2 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง

ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) 
 
ตารางท่ี 24 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ขอ้ดี ขอ้เสนอแนะ 
- มีจุดเด่นเร่ืองการสกดัเน้ือหาไดค้รอบคลุมประเด็น
ส าคญัและการใชภ้าพเพื่อเล่าเร่ืองในการส่ือสาร 
- สามารถสกดัและเรียบเรียงขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
มาน าเสนอให้อยูภ่ายใตป้ระเด็นเดียวกนั 
- ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย น าเสนอเน้ือหาใกลต้วัในเร่ือง
ของกระแสนิยมและความงาม 
- เน้ือหาน่าสนใจ สามารถชกัจูงใจผูรั้บไดดี้ 

- ขอ้มูลบางส่วนค่อนขา้งไกลตวักลุ่มผูรั้บสาร 

 
ตารางท่ี 25 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นภาพ 

ขอ้ดี ขอ้เสนอแนะ 
- ใชภ้าพส่ือความหมายและชกัจูงใจไดดี้ไดดี้ 
- ภาพและสีท่ีเลือกใชส่ื้อความหมายไดดี้ 
- ภาพและเน้ือหาสอดคลอ้งกนั 

- พิ จ า รณ า เพิ่ ม ภ าพ ท่ี เป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ห รื อ
ภาพประกอบเก่ียวกบัเน้ือหาใหม้ากข้ึน 
- ตวัหนงัสือเยอะเกินไป 
- สีท่ีใชไ้ม่สบายตา 
- พิจารณาการเข้ากันของภาพกราฟิก และการเวน้
พื้นท่ีวา่งเพื่อใหง้านไม่อึดอดั 
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ตารางท่ี 26 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ขอ้ดี ขอ้เสนอแนะ 
- เป็นวธีิการน าเสนอท่ีช่วยใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจน
สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสาร 
- ใหข้อ้มูลไดดี้ 
- เป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ และสามารถ
ชกัจูงใจไดดี้  
- เหมาะสมกบัการเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์ 

- พิจารณาปรับรูปลกัษณ์เพื่อใหต้รงกบัความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ปรับเช็ครูปแบบการจดัวางใหเ้หมาะสม 
- พิจารณาน าเสนอขอ้มูลทางสถิติใหดู้ง่ายและเขา้ใจ
มากกวา่น้ี 
- พิจารณาปรับภาษาใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 
ตารางท่ี 27 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ขอ้ดี ขอ้เสนอแนะ 
- เหมาะสมกบัการเป็นส่ือรณรงค ์
- สามารถกระตุน้ให้ฉุกคิดและกลบัมายอ้นดูตนเอง
ไดอ้ยา่งดี 

- ระมดัระวงัเร่ืองการน าเสนอขอ้มูลเชิงสถิติและใน
เชิงวิชาการมากเกินไปจนอาจสร้างความอึดอดัให้
ผูรั้บสาร 
- การน าเสนอเร่ืองภาพลักษณ์วยัรุ่นอาจกระตุน้ให้
กลุ่มเป้าหมายสนใจมากข้ึน 
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2.3 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) 
 
ตารางท่ี 28 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เลือกประเด็นการน าเสนอท่ีน่าจะสร้างความรู้สึก
ร่วมแก่ผูรั้บสารหลายๆ คน และส่ือสารประเด็นท่ี
ส าคญัไดค้รอบคลุม อาจท าใหค้นคลอ้ยตามได ้
- ส่ือใหเ้ห็นถึงผลกระทบของการด่ืมแอลกอฮอล์
เพียงคร้ังเดียวท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชีวติของตนเอง 
ครอบครัว หรือบุคคลรอบขา้ง 
- เน้ือหาน่าสนใจ เขา้ใจง่าย ส่ือสารไปยงั Pain Point 
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กนกัเรียนมธัยมไดเ้ป็น
อยา่งดี ส่ือสารดว้ยประเด็นใกลต้วั 
- เน้ือหาดี ปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกใหค้ลอ้ยตามได้
อยา่งดี โดยเนน้ย  ้าเร่ืองของครอบครัวและอนาคตท่ี
จะสูญเสียไปจากการด่ืมเหลา้เพียงคร้ังเดียว 

- เน้ือหาบางช่วงบางตอนดูไม่สมจริง ท าใหรู้้สึกขดั
กบัอารมณ์ความรู้สึกของผูรั้บชม 
- เน้ือหาส่วนท่ีแม่ตอ้งดูแลลูกในฐานะของผูป่้วยติด
เตียงยงัไม่แสดงออกถึงความล าบากของแม่เท่าท่ีควร 
สามารถปรับปรุงให้เห็นถึงผลเสียต่อครอบครัวและ
สังคมไดม้ากกวา่น้ี 
- เพิ่มส่วนดราม่าตอนทา้ยเร่ืองเพื่อกระตุน้อารมณ์
ผูช้มไดม้ากข้ึน 

 
ตารางท่ี 29 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น 

ขอ้ดี ขอ้เสนอแนะ 
- การเล่าเร่ือง ล าดบัภาพ การน าเสนอ เสียง แสง 
สวยงามเหมาะสมดี 
- การเปิดเร่ือง ด าเนินเร่ือง และปิดเร่ืองมีความ
กระชบั ชดัเจน ไม่ยดืเยื้อ เหมาะกบัการน าเสนอใน
รูปแบบภาพยนตร์สั้น 
- ฉากท่ีใชมี้ความเหมาะสม บทพูดกระชบั เขา้ใจง่าย 
บุคลิกของนกัแสดงเหมาะสมกบับทบาทท่ีไดรั้บ 
- โครงเร่ืองเหมาะสมดี มีปมท่ีน าเสนอไดเ้ขา้ใจง่าย 
เช่ือมโยงกบัผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

- เสียงบางช่วงฟังไม่ค่อยชดัเจนวา่ตวัละครพูดอะไร 
- ฉากท่ีตวัละครประสบอุบติัเหตุอาจพิจารณาเพิ่ม
แสงสวา่งใหเ้กิดความสมจริง 
- พิจารณาเพิ่มค าบรรยายใตภ้าพ 
- พิจารณาเพิ่มเพลงประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ
และดึงผูรั้บสารใหเ้ขา้ถึงเน้ือหาไดม้ากยิง่ข้ึน 
- ปรับโทนสีช่วงเวลายอ้นอดีตเพื่อให้ผูช้มรู้สึกถึง
ความแตกต่างระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนั เน่ืองจากบาง
ช่วงของเน้ือเร่ืองท าใหผู้ช้มสับสนระหวา่งอดีตกบั
ปัจจุบนั 
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ตารางท่ี 30 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- วิธีการน าเสนอดว้ยภาพยนตร์สั้ นมีความเหมาะสม 
เพราะสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจน และยงัสามารถกระตุน้
ให้เกิดความตระหนักรู้แก่ผูรั้บสารได้เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากเป็นส่ือประเภทภาพและเสียง สามารถเช่ือ
โยงกบัความรู้สึกของผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
- เป็นการเล่าเร่ืองท่ีเป็นกรณีตวัอย่างให้กบักลุ่มนัก
ด่ืมหนา้ใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
-เล่าเร่ืองดี จบัจุดเร่ืองครอบครัวและอนาคตท่ีเด็ก
วยัรุ่นใฝ่ฝันไดดี้ 
- วิธีการเล่าเร่ืองได้น่าสนใจ เหมือนฉายภาพให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นวา่อยากให้อนาคตตนเองเป็นแบบ
ไหน หากไม่ระมดัระวงัอาจสูญเสียอนาคต 
- ใชก้ลยุทธ์การเล่าเร่ืองดว้ยความกลวัมาน าเสนอได้
เป็นอยา่งดี 
- สามารถน าเสนอเพื่ อส ร้างความตระหนักให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นโทษของสุราไดดี้ 
- ชดัเจน น่าสนใจ ส่ือถึงประเด็นส าคญั และช้ีใหเ้ห็น
ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อให้ผูรั้บสารพิจารณาดว้ยตนเอง
ได ้

- ปรับปรุงเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเป็น
ส่ือรณรงคไ์ด ้
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ตารางท่ี 31 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เหมาะสมส าหรับเป็นส่ือรณรงค ์
- เป็นแนวทางการเล่าเร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพและสร้าง
แรงบนัดาลใจ 
- สามารถช้ีให้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีผูรั้บสารสามารถใช้
วจิารณญาณของตนเองได ้ท าให้รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บ
การยอมรับ มีความรับผิดชอบในฐานะผูใ้หญ่ และ
สามารถตดัสินใจด าเนินชีวติในแบบของตนเอง 
- ผูจ้ดัท ามีการวางแผนมาก่อนล่วงหนา้ ท าให้สามาร
ถ่ายทอดเร่ืองราวของจุดเปล่ียนในการตดัสินใจด่ืม
แอลกอฮอลเ์พียงคร้ังเดียวไดช้ดัเจน 

- สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกให้ผูรั้บ
สารตระหนกัไดม้ากข้ึน 
- อาจสร้างความพึงพอใจต่อผู ้รับสารด้วยการเล่า
เร่ืองในลักษณะเปรียบเทียบให้เห็นประเด็นของ
ครอบครัว คนรัก 
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2.4 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) 
 
ตารางท่ี 32 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- สามารถน าเสนอได้ครบถ้วน ตรงประเด็น เขา้ใจ
ง่าย  อธิบายถึงแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดช้ดัเจน 
- เน้ือหาท่ีน าเสนอเป รียบเทียบผลกระทบของ
แอลกอฮอลใ์นระดบัต่างๆ ไดเ้ขา้ใจง่าย 
- ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายส าหรับการรับรู้ของประชาชน
ทัว่ไป 
- สามารถสรุปขอ้มูลน าเสนอไดดี้มาก ครบถว้น ตรง
ประ เด็น ท่ี ต้อ งก าร ส่ื อส ารให้ ผู ้ รับส ารเข้าใจ
ผลกระทบต่อร่างกายไดดี้ 
- เน้ือหาค่อนขา้งครอบคุลมส่ือให้เห็นถึงผลกระทบ
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
- สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
- เน้ือหาร่วมสมยัเหมาะกบัผูรั้บสาร 

- เพิ่มเน้ือหาในการส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออวยัวะ
อ่ืนๆ ในร่างกายซ่ึงอาจท าให้ถึงแก่ชีวิตหรือทุพพล
ภาพจะท าใหเ้ห็นถึงผลเสียงของแอลกอฮอล์ไดดี้กวา่
น้ี 
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ตารางท่ี 33 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เสียงประกอบน ้ าเสียงน่าฟัง ผูบ้รรยายออกเสียงได้
ถูกตอ้ง ชดัเจน มีการเวน้วรรคตอนควบกล ้าชดัเจน 
- ความเร็วท่ีใชมี้ความเหมาะสมไม่ชา้หรือเร็วเกินไป 
- ในภาพรวมสอดคล้องขอองภาพเคล่ือนไหวทั้ ง
เสียงและค าบรรยาย 
- การยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน
สอดคลอ้งกบัความรู้และความคิดของกลุ่มเป้าหมาย 
- มีการใชภ้าพและสีสันไดเ้หมาะสม เป็นมิตร 
- เน้ือหาสนุกและเขา้ใจง่าย 
- เลือกเสียงเอฟเฟกตท่ี์ดึงดูดความสนใจไดดี้ 
- น่าสนใจและน าไปสู่ความเขา้ใจ หรือส่ือถึงเน้ือหา
ไดดี้ 
- ชวนให้ติดตาม ช่วยส่งเสริมเน้ือหาสารใหเ้ขา้ใจง่าย
มากข้ึน 

- พิจารณาค าบรรยายและเสียงบรรยายให้สอดคลอ้ง
กนั 
- การแบ่งเป็น 2 ตอนอาจมีผูช้มรับชมไม่ครบทั้ง 2 
ตอน อาจท าให้วตัถุประสงค์ในการเชิญชวนให้ลด 
ละ เลิกแอลกอฮอลไ์ม่สามารถส่งไปถึงผูรั้บสารได ้
- ภาพกราฟิกท่ีเลือกใชค้วรเลือกใหเ้ขา้กนัทั้งคลิป 
- พิจารณาภาพกราฟิกแบบไม่ตดัเส้นเพราะดูทนัสมยั 
เขา้กบัรูปแบบท่ีใช ้
- เช็คความถูกตอ้งของตวัสะกด 
- พิจารณาเลือกใช้เสียงเอฟเฟกต์เฉพาะช่วงท่ีเป็น
ประเด็น และจ าเป็นเท่านั้ น เสียงเอฟเฟกต์ในบาง
ช่วงกลบความน่าสนใจของเน้ือหา 
- ความดงัเบาของเสียงทั้ง 2 คลิปไม่เท่ากนั 

 
ตารางท่ี 34 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- รูปแบบ Motion Graphic เป็นวิธีการส่ือสารเพื่อ
การรณรงค์ท่ีน่าสนใจ เพราะสามารถช่วยให้ผูรั้บ
ส ารท าความ เข้าใจ เน้ื อห าส ารได้ ง่ าย ข้ึน จาก
ภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบ 
- รูปแบบการส่ือสารสามารถใส่รายละเอียดท่ี
ซับซ้อนให้เขา้ใจได้ง่ายและพิจารณาประเด็นต่างๆ 
ท่ีตอ้งการส่ือสารไดค้รบถว้น 
- สามารถอธิบายเน้ือหาสารให้เห็นภาพชดัเจนเป็น
รูปธรรม 
- วิธีการน าเสนอเขา้ถึงง่าย รู้สึกเหมือนดูการ์ตูน ท า
ใหเ้ปิดใจกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย ดึงดูความสนใจไดดี้ 

- ผลในแง่ของความตระหนกัคิด ส่ือประเภทน้ีอาจยงั
ไม่สามารถท าใหเ้กิดประสิทธิภาพไดข้นาดนั้น 
- การน าเสนอควรค านึงถึงหลกัจิตวิทยาของผูรั้บสาร 
ช่วงอายุ เพศ ท่ีอยู่ในช่วงของเยาวชน การช้ีน า
ลกัษณะบงัคบั อาจท าให้ไม่สามารถท าให้เกิดการ
ยอมรับ หรือสร้างความรู้สึกดอ้ยค่าได ้
- รูปแบบการน าเสนอเป็นการบรรยายไปเร่ือยๆ 
ค่อนขา้งยากในการดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 35 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เหมาะสมกบัการเป็นส่ือรณรงค ์
- มีการอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท าให้เน้ือหา
สารมีความน่าเช่ือถือ 
- เป็นส่ือรณรงค์ท่ีน่าติดตามและสามารถใช้เป็นส่ือ
เพื่ อ ก ระ ตุ้น  ส ร้ างค ว ามต ระหนั ก รู้ เก่ี ย วกับ
แอลกอฮอลใ์หก้บักลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ขาดการกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัรู้ 
- เพิ่มเติมข้อมูลจากพิษสุราเร้ือรังท่ีรักษาไม่หาย 
กลายเป็นโรคเร้ืองรังท่ีสร้างความทรมานให้กับ
ผูป่้วยและครอบครัว ท าให้เห็นภาพวา่เป็นผลเสียต่อ
ตนเองอยา่งไร 

 
ส่วนที ่3 กำรด ำเนินกจิกรรมพฒันำทกัษะกำรผลติส่ือให้กลุ่มเยำวชน 

 การด าเนินงาน  จดัอบรมพฒันาทกัษะการผลิตส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อรณรงค์ประเด็นการไม่ด่ืม
แอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชน  
 เป้าหมาย นักเรียนได้รับทกัษะความรู้ในการผลิตส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อรณรงค์ประเด็นสาธารณะ
หรือประเด็นปัญหาสังคม  
 รายละเอียดการด าเนินงาน  

ในการลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 2 ในโรงเรียนใน 3 จงัหวดั ได้แก่ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จงัหวดัเชียงราย 
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ และโรงเรียนดอกค าใตว้ิทยาคม จงัหวดัพะเยา ผูว้ิจยัได้ด าเนิน
กิจกรรมจดัอบรมพฒันาทักษะการผลิตส่ือให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถน าทักษะความรู้ไป
ประยกุตใ์ชห้รือต่อยอดกบัการผลิตส่ือเพื่อรณรงคป์ระเด็นทางสังคมไดด้ว้ยตวัเองต่อไป   

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้พิจารณาถึงสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมและทักษะของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมปลาย ตลอดจนพิจารณาถึงระยะเวลาในการจดัอบรมให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทการ
จดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการจดักิจกรรมอบรม
พฒันาทกัษะการผลิตส่ืออินโฟกราฟิกเบ้ืองตน้ให้กบันกัเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โดยก าหนดประเด็นเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน ซ่ึงนกัเรียนเคยไดท้  ากิจกรรมการคิดเชิง
ออกแบบและระดมสมองในประเด็นดงักล่าวมาแลว้ในขั้นตอนการด าเนินงานท่ี 1 (การท ากิจกรรมการคิด
เชิงออกแบบ หรือ Design Thinking)  

ขั้นตอนการจดักิจกรรมอบรมผลิตส่ืออินโฟกราฟิกเบ้ืองตน้ เพื่อรณรงค์การไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มเยาวชน ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัแอลกอฮอล์และประเด็นปัญหา
จากการด่ืมแอลกอฮอล์ 2) การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและน ามาย่อยให้เข้าใจง่าย 3) ร่างไอเดียการ
ออกแบบขอ้มูลและรูปแบบอินโฟกราฟิกท่ีตอ้งการน าเสนอ และ 4) น าร่างแบบท่ีได้ไปท าในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ โปรแกรม PowerPoint โปรแกรมผลิตอินโฟกราฟิกส าเร็จรูป เป็นตน้  
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ภาพท่ี 18 ขั้นตอนการจดัอบรมผลิตส่ือรณรงคไ์ม่ด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทส่ืออินโฟกราฟิก 

 
ภาพท่ี 19 การจดักิจกรรมอบรมพฒันาทกัษะการผลิตส่ืออินโฟกราฟิก 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ผลงานการผลิตอินโฟกราฟิกรณรงคไ์ม่ด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัเรียน 
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ขั้นตอนที ่4 ไดแ้ก่ ปรับปรุงนวตักรรมส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชน 
การด าเนินงาน ผูว้ิจยัแกไ้ขปรับปรุงส่ือ 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย 1) ส่ือภาพน่ิง ไดแ้ก่ ภาพประกอบ

เร่ือง (Content Album) และอินโฟกราฟิก (Infographic) 2) ส่ือภาพเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ ภาพยนตรสั้น (Short 
Film) และโมชนักราฟิก (Motion Graphic) 

เป้าหมาย นวตักรรมส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนเสร็จสมบูรณ์ 
รายละเอียดการด าเนินงาน 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัน าขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่ม

เยาวชนจากทั้งนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 โรงเรียน และขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) 
อาทิ นักวิชาการด้านส่ือ นักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ แพทย ์
พยาบาลวิชาชีพ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ครอบครัวหรือผูป้กครองของเยาวชน กลุ่มรุ่นพี่รุ่นนอ้งในโรงเรียน 
เป็นตน้ โดยแนวทางการปรับปรุงคุณภาพส่ือรณรงคส์ามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 
ตารางท่ี 36 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลจ์ากผลการประเมิน 

 
ส่ือ 

กำรปรับปรุง/แก้ไข 

เน้ือหำ รูปแบบกำรน ำเสนอ 

1. ภำพประกอบเร่ือง 
(Content Album) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- ปรับปรุงภาพใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือ
เร่ืองมากข้ึน 
- ปรับปรุงภาพใหส่ื้อสารถึงความ
รุนแรงท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอลใ์ห้
ชดัเจนมากข้ึน  
- ปรับปรุงภาพใหส้อดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้าหมายในบริบทของประเทศ
ไทย เช่น ภาพเงินสกุลต่างประเทศ เป็น
สกุลเงินไทย 
- เลือกใชภ้าพท่ีสวา่งและเชิงบวกมาก
ข้ึน เพื่อไม่ให้เน้ือหาสร้างความรู้สึก
หม่นหมองจนเกินไป ท าใหไ้ม่รู้สึก
อยากเปิดอ่าน เน่ืองจากเป้าหมายของ
การส่ือสารดว้ยรูปแบบ Content Album 
อาจไม่ไดมุ้่งเนน้การสร้างความรู้สึก
กลวั แต่มุ่งเนน้ใหข้อ้มูลเพื่อกระตุน้ให้
กลุ่มเป้าหมายฉุกคิดหรือเปิดโอกาสให้
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ส่ือ 

กำรปรับปรุง/แก้ไข 

เน้ือหำ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
คิดตามเองบนหลกัเหตผล 

2. อนิโฟกรำฟิก 
(Infographic) 

 
 
 
 
 
 
- 

- ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอใหม่ดว้ย
การออกแบบโดยการใชภ้าพกราฟิก
แทนขอ้ความใหม้ากข้ึน ลดปริมาณ
ตวัหนงัสือใหน้อ้ยลง เพื่อส่ือสารไดเ้ร็ว
และลดความตึงเครียดของประเด็น
เน้ือหาท่ีอาจไม่สอดคลอ้งกบัความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมาย  
- เลือกใชโ้ทนสีท่ีเป็นมิตร อ่านง่าย  
- จดัวางองคป์ระกอบใหน่้าอ่านมากข้ึน 
ไม่ท าใหผู้อ่้านรู้สึกอึดอดัหรือตึงเครียด
เกินไป เน่ืองจากเน้ือหาในอินโฟ
กราฟิกเป็นตวัเลขและสถิติท่ีค่อนขา้ง
ยอ่ยยาก (เขา้ใจยาก) หรือไม่ดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายวยัรุ่น   

3. ภำพยนตร์ส้ัน 
(Short Film) 

- ปรับเน้ือหาในบางฉากเพื่อใหเ้ร่ืองราว
ส่ือสารไดช้ดัเจนมากข้ึน เช่น ผลจากการ
ด่ืมสุราท าใหค้รอบครัวทะเลาะกนั  
 

- เพิ่มค าบรรยาย (Subtitle)  
- ใส่เสียงประกอบใหเ้ร่ืองดูน่าสนใจ
และกระตุน้อารมณ์กลุ่มเป้าหมายได้
มากข้ึน 
- ปรับคุณภาพของภาพในบางฉากท่ีอาจ
มืดเกินไป และล าดบัเร่ืองราวใหม่
เพื่อใหเ้น้ือหาการเล่าเร่ืองเขา้ใจง่ายมาก
ข้ึน เช่น ฉากอดีตและฉากในปัจจุบนั 

4. โมชันกรำฟิก 
(Motion Graphic) 

- แกไ้ขเน้ือหาส่วนตอนจบของคลิปโม
ชนัไม่ใหเ้ป็นการช้ีน าหรือตดัสิน
กลุ่มเป้าหมายจนเกินไป  

- เพิ่มความสอดคลอ้งของคลิปท่ี 1 และ 
2 ใหเ้ป็นต่อเน่ืองจากเป็นเร่ืองราว
เดียวกนัมากข้ึน 
- ใส่เสียงประกอบในคลิปใหม้ากข้ึนใน
ฉากท่ีควรใส่เพิ่มเติม เพื่อดึงดูดความ
สนใจกลุ่มเป้าหมายไม่ใหรู้้สึกเบ่ือ และ
อยากดูคลิปต่อจนจบ 



72 

 

 
ส่ือ 

กำรปรับปรุง/แก้ไข 

เน้ือหำ รูปแบบกำรน ำเสนอ 
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงบรรยายใหดี้ข้ึน 

 
ขั้นตอนที ่5 ไดแ้ก่ การลงพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาเป้าหมาย 3 แห่ง คร้ังท่ี 3 
การด าเนินงาน 1) ผูว้จิยัลงพื้นท่ี 3 โรงเรียน ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา คร้ังท่ี 

3 เพื่อน าส่ือรณรงคช้ิ์นงานสมบูรณ์ไปทดสอบและประเมินผลกบัเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสรุปผลการ
ด าเนินโครงการทั้ งหมด 2) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อประเมินผลส่ือ
ช้ินงานสมบูรณ์ และ 3) ผูว้จิยัเผยแพร่ส่ือรณรงคผ์า่นช่องทางออนไลน์ (Online) เพื่อเป็นการประเมินผลส่ือ
ในวงกวา้ง 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 5 ดงักล่าวน้ีเป็นช่วงระยะเวลาของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีกลบัมารุนแรงมากข้ึนอีกคร้ัง โรงเรียนมธัยมศึกษา
และมหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์เกือบทั้งหมด ท าให้ผูว้จิยัไม่สามารถลงพื้นท่ี
ด าเนินกิจกรรมในคร้ังท่ี 3 ในโรงเรียนทั้ง 3 แห่งได ้ผูว้ิจยัจึงไดป้รับเปล่ียนรูปแบบวิธีการด าเนินกิจกรรมมา
เป็นในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ช่องทาง Google Classroom เป็นช่องทางในการน าส่ือรณรงค์ท่ี เสร็จ
สมบูรณ์ใหน้กัเรียนทั้ง 3 โรงเรียนประเมินผลคุณภาพส่ือแทนการลงพื้นท่ีจริง 

เป้าหมาย ผลการประเมินนวตักรรมส่ือเพื่อทราบการเปล่ียนแปลงทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนภาคเหนือ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ส่วนที ่1 ผลกำรประเมินส่ือรณรงค์ป้องกนักำรด่ืมแอลกอฮอล์จำกกลุ่มเยำวชนเป้ำหมำย คร้ังที ่2 
กำรประเมินคุณภำพส่ือรณรงค์เพ่ือป้องกันกำรด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยำวชนโดยกำรคิดเชิง

ออกแบบ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 
ตารางท่ี 37 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 19 33.30 
เพศหญิง 35 61.40 
เพศทางเลือก 3 5.30 

รวม 57 100 
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จากตารางท่ี 37 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.40 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และเพศทางเลือก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.30 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 38 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามโรงเรียน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียนแม่ริมวทิยาคม 15 26.32 
โรงเรียนแม่ลาววทิยาคม 17 29.82 
โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม 25 43.86 

รวม 57 100 
 

 จากตารางท่ี 38 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ โรงเรียนดอกค าใตว้ิทยาคม จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.86 รองลงมาคือ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 29.82 และ
โรงเรียนแม่ริมวทิยาคม จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 
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ตอนท่ี 2 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบ 

 
 2.1 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) 
 
ตารางท่ี 39 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.36 0.70 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.33 0.67 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ 4.42 0.71 มากท่ีสุด 
4. ปริมาณเน้ือหามีความถูกตอ้งเหมาะสม 4.36 0.73 มากท่ีสุด 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.40 0.74 มากท่ีสุด 
6. ขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

4.38 0.71 มากท่ีสุด 

7. การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามี
ความเหมาะสม 

4.31 0.69 มากท่ีสุด 

8. การอธิบายเน้ือหามีความชดัเจน 4.33 0.75 มากท่ีสุด 
รวม 4.36 0.71 มำกทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 39 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นด้านเน้ือหาโดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็น เน้ือหามีความสอดคล้องกบัภาพประกอบ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.42 รองลงมาคือเน้ือหามีความ
เหมาะสมกบัเยาวชน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.40 และขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.38 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 40 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นภาพ 

ประเด็นด้ำนภำพ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ภาพและขอ้ความมีความเขา้ใจง่าย 4.40 0.78 มากท่ีสุด 
2. ภาพและขอ้ความมีความต่อเน่ือง 4.29 0.71 มากท่ีสุด 
3. การส่ือความหมายของภาพและขอ้ความ 4.49 0.66 มากท่ีสุด 
4. ความน่าสนใจของภาพและขอ้ความ 4.28 0.71 มากท่ีสุด 
5. ความสอดคลอ้งของภาพและขอ้ความ 4.36 0.78 มากท่ีสุด 
6. ความสอดคลอ้งของภาพและเน้ือหา 4.38 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.72 มำกทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 40 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นด้านภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็นด้านการส่ือความหมายของภาพและขอ้ความ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.49 รองลงมาคือ ภาพและ
ข้อความมีความเข้าใจง่าย ท่ีค่าเฉล่ียท่ี 4.40 และความสอดคล้องของภาพและเน้ือหา ท่ีค่าเฉล่ีย 4.38 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 41 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ 4.31 0.77 มากท่ีสุด 
2. การน าเสนอของภาพและขอ้ความมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.70 มากท่ีสุด 

3. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.33 0.77 มากท่ีสุด 
4. การน าเสนอภาพช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ต่อการรับรู้ 

4.42 0.71 มากท่ีสุด 

5. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.35 0.75 มากท่ีสุด 

6. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.55 0.66 มากท่ีสุด 

รวม 4.38 0.72 มำกทีสุ่ด 



76 

 

 
จากตารางท่ี 41พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน

โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นด้านการน าเสนอโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยประเด็นด้านการน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือความหมายได้  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.55 
รองลงมาคือ การน าเสนอภาพช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกต่อการรับรู้ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.42 และการสน าเสนอ
สามารถใหข้อ้มูลและส่ือสารความหมายไดช้ดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.35 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 42 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.51 0.66 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.45 0.66 มากท่ีสุด 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.49 0.69 มากท่ีสุด 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ 4.44 0.69 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.40 0.74 มากท่ีสดุ 
6. ส่ือน้ีท าใหท้่ารู้สึกอยากมีส่วนร่วม 4.38 0.76 มากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.70 มำกทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 42 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ประเด็นด้านความพึงพอใจและทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นดา้นท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.51 รองลงมาคือส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.49 และท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของแอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45 ตามล าดบั 
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2.2 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) 
 
ตารางท่ี 43 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.50 0.68 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.39 0.70 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ 4.44 0.66 มากท่ีสุด 
4. ปริมาณเน้ือหามีความถูกตอ้งเหมาะสม 4.35 0.79 มากท่ีสุด 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.40 0.62 มากท่ีสุด 
6. ขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

4.42 0.68 มากท่ีสุด 

7. การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามี
ความเหมาะสม 

4.42 0.69 มากท่ีสุด 

8. การอธิบายเน้ือหามีความชดัเจน 4.40 0.64 มากท่ีสุด 
รวม 4.41 0.68 มำกทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 43 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นเน้ือหาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็น
ดา้นเน้ือหาเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 4.50 รองลงมาคือเน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.44 และขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม และการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของ
เน้ือหามีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.42 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 44 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นภาพ 

ประเด็นด้ำนภำพ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ภาพและขอ้ความมีความเขา้ใจง่าย 4.39 0.70 มากท่ีสุด 
2. ภาพและขอ้ความมีความต่อเน่ือง 4.30 0.67 มากท่ีสุด 
3. การส่ือความหมายของภาพและขอ้ความ 4.39 0.70 มากท่ีสุด 
4. ความน่าสนใจของภาพและขอ้ความ 4.20 0.75 มากท่ีสุด 
5. ความสอดคลอ้งของภาพและขอ้ความ 4.36 0.69 มากท่ีสุด 
6. ความสอดคลอ้งของภาพและเน้ือหา 4.39 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.33 0.70 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 44 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็น
ดา้นภาพและขอ้ความมีความเขา้ใจง่าย การส่ือความหมายมีความต่อเน่ือง และความสอดคลอ้งของภาพและ
เน้ือหา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากนัอยูท่ี่ 4.39 รองลงมาคือความสอดคลอ้งของภาพและขอ้ความ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.36 และภาพและขอ้ความมีความต่อเน่ือง ท่ีค่าเฉล่ีย 4.30 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 45 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ 4.28 0.75 มากท่ีสุด 
2. การน าเสนอของภาพและขอ้ความมีความ
เหมาะสม 

4.26 0.81 มากท่ีสุด 

3. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.37 0.77 มากท่ีสุด 
4. การน าเสนอภาพช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ต่อการรับรู้ 

4.32 0.76 มากท่ีสุด 

5. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.35 0.74 มากท่ีสุด 

6. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.46 0.66 มากท่ีสุด 

รวม 4.34 0.74 มำกทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 45 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นการน าเสนอโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย
ประเด็นการน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือความหมายได้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.46 รองลงมาคือ 
การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย 4.37 และการสน าเสนอสามารถให้ขอ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจนท่ีค่าเฉล่ีย 4.35 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 46 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.46 0.68 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.51 0.73 มากท่ีสุด 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.49 0.71 มากท่ีสุด 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ 4.42 0.71 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.49 0.72 มากท่ีสุด 
6. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากมีส่วนร่วม 4.32 0.74 มากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.71 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 46 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยประเด็นดา้นท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของแอลกอฮอล์มากกว่าแต่ก่อน มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดท่ี 4.51 รองลงมาคือส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และส่ือน้ีท าให้
ท่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ มีค่าเฉล่ียเท่ากันท่ี 4.49 และ ท่านได้รับรู้ถึงอันตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.46 ตามล าดบั 
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2.3 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) 
 
ตารางท่ี 47 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.40 0.68 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.47 0.63 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความทนัสมยั 4.45 0.69 มากท่ีสุด 
4. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.54 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.68 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 47 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนังสั้ นพบว่าประเด็นด้านเน้ือหาโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็นเน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 4.54 รองลงมาคือ เน้ือหาเรียงล าดับ
ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย 4.47 และเน้ือหามีความทนัสมยัท่ีค่าเฉล่ีย 4.45 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 48 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นการผลิตภาพยนตร์สั้น 

ประเด็นด้ำนกำรผลติหนังส้ัน ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เทคนิคท่ีใชมี้ความสวยงาม 4.25 0.69 มากท่ีสุด 
2. เทคนิคพิเศษท่ีใชมี้ความสมจริง 4.33 0.72 มากท่ีสุด 
3. เทคนิคพิเศษท่ีใชมี้ความเหมาะสม 4.53 0.66 มากท่ีสุด 
4. การส่ือความหมายช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึก 4.28 0.75 มากท่ีสุด 
5. เสียงท่ีใชมี้ความเหมาะสม 4.37 0.70 มากท่ีสุด 
6. เสียงประกอบมีความเหมาะสม 4.43 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.70 มำกทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 48 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนังสั้ น ประเด็นด้านการผลิตหนังสั้ นโดยรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย 
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ประเด็นดา้นเทคนิคพิเศษท่ีใช้มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.53 รองลงมาคือ เสียงประกอบมี
ความเหมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย 4.43 และเสียงท่ีใชมี้ความเหมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย 4.37 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 49 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ความน่าสนใจของการด าเนินเร่ือง 4.21 0.73 มากท่ีสุด 
2. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.46 0.71 มากท่ีสุด 
3. การน าเสนอภาพและเสียงช่วยสร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่อการรับรู้ 

4.44 0.71 มากท่ีสุด 

4. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.53 0.66 มากท่ีสุด 

5. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.44 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.41 0.68 มำกทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 49 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนงัสั้น ประเด็นดา้นการน าเสนออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นดา้น
การสน าเสนอสามารถให้ขอ้มูลและส่ือสารความหมายไดช้ดัเจนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.53 รองลงมาคือ การ
ใช้เทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสมท่ีค่าเฉล่ีย 4.46 และการน าเสนอภาพและเสียงช่วยสร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่อการรับรู้และการน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือความหมายได้ค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.44 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 50 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.51 0.66 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.49 0.73 มากท่ีสุด 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.51 0.68 มากท่ีสุด 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ 4.54 0.66 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.44 0.73 มากท่ีสุด 
6. ส่ือน้ีท าใหท้่ารู้สึกอยากมีส่วนร่วม 4.40 0.70 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.82 มำกทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 50 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภทหนงัสั้น ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นดา้นส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงคมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.54 รองลงมา
คือ ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลงัจากไดรั้บชมและส่ือมีผลต่อความรู้สึกใน
การหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีค่าเฉล่ีเท่ากนัท่ี 4.51 และท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อนมีค่าเฉล่ียท่ี 4.49 ตามล าดบั 
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 2.4 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) 
 
ตารางท่ี 51 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ประเด็นด้ำนเน้ือหำ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.60 0.66 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเรียงล าดบัถูกตอ้งเหมาะสม 4.57 0.73 มากท่ีสุด 
3. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัภาพประกอบ 4.65 0.71 มากท่ีสุด 
4. ปริมาณเน้ือหามีความถูกตอ้งเหมาะสม 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
5. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเยาวชน 4.51 0.68 มากท่ีสุด 
6. ขั้นตอนในการน าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

4.50 0.73 มากท่ีสุด 

7. การจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหามี
ความเหมาะสม 

4.53 0.65 มากท่ีสุด 

8. การอธิบายเน้ือหามีความชดัเจน 4.67 0.71 มากท่ีสุด 
รวม 4.57 0.69 มำกทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 51 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นด้านเน้ือหาโดยรวมอยู่มนระดบัมากท่ีสุด โดย
ประเด็นด้านการอธิบายเน้ือหามีความชัดเจน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.67 รองลงมาคือ  เน้ือหามีความ
สอดคลอ้งกบัภาพประกอบ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.65 และเน้ือหาเขา้ใจง่าย ท่ีค่าเฉล่ีย 4.60 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 52 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

ประเด็นด้ำนภำพเคล่ือนไหวและเสียง ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ภาพเคล่ือนไหวมีความเขา้ใจง่าย 4.55 0.69 มากท่ีสุด 
2. ภาพเคล่ือนไหวมีความต่อเน่ือง 4.46 0.63 มากท่ีสุด 
3. การส่ือความหมายของภาพและขอ้ความ 4.42 0.64 มากท่ีสุด 
4. ความน่าสนใจของภาพเคล่ือนไหว 4.28 0.75 มากท่ีสุด 
5. ภาพเคล่ือนไหวมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.43 0.66 มากท่ีสุด 
6. เสียงประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.50 0.68 มากท่ีสุด 
7. เสียงบรรยายมีความชดัเจน 4.55 0.65 มากท่ีสุด 
8. ความสอดคลอ้งของเสียงบรรยายกบัเน้ือหา 4.44 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.67 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 52 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นด้านภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ประเด็นดา้น ภาพเคล่ือนไหวมีความเขา้ใจง่าย และเสียงบรรยายมีความชดัเจน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากนัท่ี 
4.55 รองลงมาคือเสียงประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 และภาพเคล่ือนไหวมีความ
ต่อเน่ือง ท่ีค่าเฉล่ีย 4.46 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 53 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ประเด็นด้ำนกำรน ำเสนอ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ 4.47 0.78 มากท่ีสุด 
2. ความน่าสนใจขอการด าเนินเร่ือง 4.42 0.71 มากท่ีสุด 
3. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.46 0.71 มากท่ีสุด 
4. การน าเสนอภาพและเสียงช่วยสร้างอารมณ์
ความรู้สึกต่อการรับรู้ 

4.44 0.73 มากท่ีสุด 

5. การสน าเสนอสามารถใหข้อ้มูลและส่ือสาร
ความหมายไดช้ดัเจน 

4.53 0.66 มากท่ีสุด 

6. การน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการส่ือ
ความหมายได ้

4.46 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.71 มำกทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 53 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นด้านการน าเสนอโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยประเด็นด้าน การสน าเสนอสามารถให้ขอ้มูลและส่ือสารความหมายไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.53 
รองลงมาคือขอ้ความมีขนาดและสีสันน่าสนใจ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.47 และการน าเสนอสามารถเป็นตวัแทนในการ
ส่ือความหมายได ้ท่ีค่าเฉล่ีย 4.46 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 54 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติ 

ประเด็นด้ำนควำมพงึพอใจและทศันคติ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลงัจากไดรั้บชม 

4.52 0.73 มากท่ีสุด 

2. ท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของ
แอลกอฮอลม์ากกวา่แต่ก่อน 

4.53 0.66 มากท่ีสุด 

3. ส่ือมีผลต่อความรู้สึกในการหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

4.46 0.67 มากท่ีสุด 

4. ส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ 4.50 0.68 มากท่ีสุด 
5. ส่ือน้ีท าใหท้่านรู้สึกอยากไปบอกต่อ 4.49 0.68 มากท่ีสุด 
6. ส่ือน้ีท าใหท้่ารู้สึกอยากมีส่วนร่วม 4.46 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.68 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 54 พบวา่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
โดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ประเด็นด้านความพึงพอใจและทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นดา้นท่านมีความตระหนกัถึงอนัตรายของแอลกอฮอล์มากกวา่แต่ก่อน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยู่ท่ี 4.53 รองลงมาคือท่านไดรั้บรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลงัจากไดรั้บชม ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.52 และส่ือน้ีมีความเหมาะสมเป็นส่ือรณรงค ์ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 ตามล าดบั 
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ส่วนที่  2 ผลกำรประเมินส่ือรณรงค์ป้องกันกำรด่ืมแอลกอฮอล์จำกกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) อาทิ นักวิชาการด้านส่ือ นักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิชาการด้านนิเทศ
ศาสตร์ แพทย ์พยาบาลวิชาชีพ ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ครอบครัวหรือผูป้กครองของเยาวชน กลุ่มรุ่นพี่รุ่น
นอ้งในโรงเรียน เป็นตน้ โดยผลการเมินส่ือคุณภาพส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนมี
รายละเอียดท่ีสามารถสรุปเป็นประเด็นดงัน้ี 
 

2.1 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) 

 
ตารางท่ี 55 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เน้ือหาส่ือสารออกมาไดดี้ เป็นเร่ืองท่ีคนไม่ค่อยจะ
น าเสนอเท่าไร ส่วนใหญ่เนน้เร่ืองสุขภาพ แต่ส่ือ
เปรียบเทียบใหเ้ห็นเร่ืองของเงินท่ีตอ้งเสียไปดว้ย 
- การเล่าเร่ืองมีความเขา้ใจง่าย มีการแบ่งหมวดหมู่
ของเน้ือหาเหมาะสม เน้ือหามีปริมาณเหมาะสม 

- เน้ือหาไม่แปลกใหม่ 
- พิจารณาเน้ือหาการด่ืมอยา่งปลอดภยั 

 
ตารางท่ี 55 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นภาพ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- ภาพสอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีความเหมาะสม  
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ตารางท่ี 56 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- ดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
- ก าร ส่ื อส ารด้ ว ย  Content Album ถื อ เป็ น ช่ อ ง
ทางการส่ือสารท่ีใช้ส่ือ Social Media ไดเ้ป็นอย่างดี 
และก าลงัเป็นท่ีแพร่หลาย และไดรั้บความนิยมอยูใ่น
ปัจจุบนั 
- น่าสนใจในแง่ของการน ามาเปรียบเทียบกบัส่ิงของ
หรือไลฟ์สไตลท่ี์กลุ่มเป้าหมายใหค้วามสนใจ 

- อาจน าเสนอตัวเลขความสูญเสียในหัวข้อความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและสร้างความตระหนักรู้ท่ี
ชดัเจนข้ึน 

 
ตารางท่ี 57 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เหมาะสมเป็นส่ือเพื่อการรณรงค์ - ถา้มีการจดัวางตกแต่งออกมาในรูปแบบโน๊ตหรือ

ไดอาร่ีและเลือกใชต้วัหนงัสือท่ีดึงดูดสายตามากข้ึน
อาจจะท าใหดู้น่าอ่านมากข้ึน 

   
2.2 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง

ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) 
 
ตารางท่ี 58 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- สวยงาม ภาพและเน้ือหาเหมาะสมเขา้ใจง่าย 

- เน้ือหามีประสิทธิภาพดี ช่วยลดความยากต่อการ

เขา้ใจเน้ือหา และช่วยดึงดูดผูช้ม 

- ศึกษาสาเหตุของปัญหาในกลุ่มเป้าหมายใหลึ้กซ้ึง 
อาจตอ้งอาศยัการวเิคราะห์พฤติกรรม สัมภาษณ์เชิง
ลึก 
- พิจารณาเพิ่มตวัเลขเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่สุรา
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว 
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ตารางท่ี 59 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นภาพ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- รูปภาพสวยงามเหมาะสม มีการใชสี้เพื่อดึงดูด
ความสนใจและท าใหเ้กิดการจดจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 
- สวยงาม มีการจดัองคป์ระกอบใหเ้หมาะสม 
- กระชบัเขา้ใจง่าย ตวัหนงัสือไม่เยอะจนเกินไป 

- ยงัสามารถจดัวางและท าภาพใหดู้ดึงดูดสายตาและ
น่าสนใจไดม้ากกวา่น้ี 

 
ตารางท่ี 60 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- สามารถน าเสนอภาพและเน้ือหาออกมาได้
สอดคลอ้งกนัดี ตรงประเด็น มีการปรับปรุงจากคร้ัง
ท่ีแลว้ไดค้่อนขา้งดี อ่านแลว้เขา้ใจง่ายมากยิง่ข้ึน 
- รูปแบบการน าเสนอมีความชดัเจน ตรงประเด็น 
- เป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม สามารถ
ส่ือสารไดก้บัคนหลากหลายกลุ่มและวยั 

 

 
ตารางท่ี 61 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- การส่ือสารเขา้ใจง่าย มีวามน่าสนใจ เหมาะสมใน
การน าไปเผยแพร่ได ้

- ควรน าส่ือน้ีไปใชค้วบคู่กบัการท ากิจกรรมรณรงค์
หรือกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน เพื่อพฒันาต่อไป 
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2.3 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) 
 
ตารางท่ี 62 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- ส่ือถึงผลกระทบของการด่ืมสุราต่อตวัเองและ
ครอบครัวไดดี้ 

- พิจารณาเน้ือหาท่ีเนน้ความรับผดิชอบต่อสังคม 
- พิจารณาเน้ือหาเร่ืองการด่ืมอยา่งปลอดภยั 
- พิจารณาเน้ือหาหลงัอุบติัเหตุเพื่อดึงดูดอารมณ์
ความรู้สึกไดม้ากยิง่ข้ึน 

 
ตารางท่ี 63 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นเทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เหมาะสมดี - พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ เพื่องานท่ี

สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 
ตารางท่ี 64 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เหมาะสมดี - ปรับปรุงเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเป็น

ส่ือรณรงคไ์ด ้เช่น ฉาก องคป์ระกอบฉาก ตวัละคร 
บทพูด ยงัสามารถพฒันาใหดี้ข้ึนได ้
- เป็นการน าเสนอดา้นลบเพียงดา้นเดียว ควรให้
ขอ้มูลทั้งแง่บวกและแง่ลบ 
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ตารางท่ี 65 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เหมาะสมเป็นส่ือรณรงค์ - พิจารณาปรับปรุงใหเ้ห็นในเชิงประจกัษม์ากยิง่ข้ึน 
 
 2.4 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) 
 
ตารางท่ี 66 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นเน้ือหา 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- เน้ือหาดี น าไปต่อยอดได ้
- เน้ือหาเหมาะสมดี จดัเรียงล าดบัการเล่าเร่ืองไดดี้ 
สร้างความตระหนกัรู้ไดดี้ 

- แนะน าวธีิด่ืมอยา่ปลอดภยั 
- พิจารณาทกัษะการปฏิเสธเวลาเพื่อนชวนด่ืม หรือ
การด่ืมอยา่งปลอดภยั 

 
ตารางท่ี 67 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- ส่ือสารภาพเคล่ือนไหวและเสียงไดเ้หมาะสมดี ตรง
กบัเน้ือหา 
- มีคุณภาพในเร่ืองขององคป์ระกอบศิลป์ สี 
ตวัอกัษร ขนาดของภาพกราฟิกและตวัอกัษร 
- ภาพเคล่ือนไหวมีความต่อเน่ือง 
- ภาพและเสียงสอดคลอ้งกนัดี สนบัสนุนซ่ึงกนัและ
กนั สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงคุณภาพเสียงบรรยายใหดี้ข้ึน (เสียงเอฟ
เฟกตป์ระกอบบางช่วงกลบเสียงบรรยาย) 
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ตารางท่ี 68 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นการน าเสนอ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- ใชรู้ปแบบการน าเสนอไดเ้หมาะสมดี 
- เขา้ใจง่าย คมชดั 

- พิจารณาปรับใหเ้หลือเพียงตอนเดียว 
- เป็นการใหข้อ้มูลทางการแพทยอ์ยา่งเดียวอาจไม่
น าไปสู่การป้องกนัการด่ืมไดม้ากนกั 

 
ตารางท่ี 69 การประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิง
ออกแบบประเภทโมชนักราฟิก (Motion Graphic) ประเด็นดา้นทศันคติและความพึงพอใจ 

ข้อดี ข้อเสนอแนะ 
- ก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อการบริโภค
แอลกอฮอลไ์ด ้ส่ือมีคุณภาพน่าพึงพอใจ 
- เหมาะสมเป็นส่ือเพื่อการรณรงค์ 

- เพิ่มเติมในกรณีของการด่ืมอยา่งปลอดภยั 

 
 ส่วนที ่3 เผยแพร่ส่ือรณรงค์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Online) เพ่ือดูผลกำรตอบรับในวงกว้ำง  

การด าเนินงาน เผยแพร่ส่ือรณรงคผ์า่นช่องทางส่ือสังคมออนไลน์   
เป้าหมาย เพื่อดูผลการตอบรับส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนในวงกวา้ง   
รายละเอียดการด าเนินงาน 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการน าส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ทั้ง 4 ประเภท ไดแ้ก่ ส่ือภาพประกอบ

เร่ือง (Content Album) ส่ืออินโฟกราฟิก (Infographic) ส่ือภาพยนตร์สั้น (Short Film) และส่ือโมชนักราฟิก 
(Motion Graphic) ไปเผยแพร่ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ได้แก่ 1) กลุ่ม “งดเหล้า
เขา้พรรษา” และ 2) กลุ่ม “ArtWork ส่ืองดเหล้า” เพื่อทราบผลการตอบรับจากส่ือรณรงค์ป้องกันการด่ืม
แอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนดว้ยการคิดเชิงออกแบบในวงกวา้งมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม จากการติดตามผลการตอบรับหลงัจากน าส่ือเผยแพร่ลงกลุ่มเฟซบุก๊แฟนเพจเรียบร้อย
แล้ว พบว่า ส่ือรณรงค์ทั้ ง 4 ประเภท ไม่ได้รับการตอบรับทั้งในด้านการถูกเห็น (เห็นแล้ว) การกดถูกใจ 
(Like) การส่งต่อ (Share) หรือการแสดงความคิดเห็นตอบกลับ  (Comment) ทั้ งน้ี ผูว้ิจยัตั้ งข้อสังเกตว่า
เน่ืองจากส่ือรณรงค์ทั้ง 4 ประเภทได้รับการพฒันาเพื่อมุ่งส่ือสารกับกลบันักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(กลุ่มวยัรุ่น) ดงันั้น ประเด็นเน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอจึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจของสมาชิก
เฟซบุ๊กแฟนเพจดงักล่าวน้ีซ่ึงมีความหลากหลายของสมาชิกสูง โดยเฉพาะเร่ืองวยั ทศันคติ และรูปแบบ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต นอกจากน้ี จากการติดตามและสังเกตโพสต์ (Post) ในเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้ง 2 เพจ
ดงักล่าวพบวา่ ผลตอบรับในแต่ละโพสตเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด กล่าวคือ การถูกเห็น (เห็นแลว้) 
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การกดถูกใจ (Like) การส่งต่อ (Share) หรือการแสดงความคิดเห็นตอบกลบั (Comment) ไม่ค่อยไดป้รากฏ
ใหเ้ห็นเช่นเดียวกนั 
 

 
ภาพท่ี 21 เผยแพร่ส่ือรณรงคใ์นเฟซบุก๊แฟนเพจสาธารณะ 

 

 
 

ภาพท่ี 22 เผยแพร่ส่ือรณรงคใ์นเฟซบุก๊แฟนเพจสาธารณะ 
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ภาพท่ี 23 เผยแพร่ส่ือรณรงคใ์นเฟซบุก๊แฟนเพจสาธารณะ 
 

ขั้นตอนที ่6 ไดแ้ก่ วเิคราะห์และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
การด าเนินงาน วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินโครงการการพฒันานวตักรรมส่ือรณรงค์ป้องกนั

การด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนดว้ยการคิดเชิงออกแบบ 
เป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงานแก่ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.) 

 รายละเอียดการด าเนินงาน 
 ผูว้จิยัด าเนินจดัท าร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ ร่างสรุปผลงานส าหรับเผยแพร่ ร่าง Press ข่าว และร่าง 
Infographic สรุปผลการวจิยั เพื่อน าส่งศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.) เพื่อพิจารณาและเขา้สู่กระบวนการจดัท า
เล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ สรุปผลงานส าหรับเผยแพร่ Press ข่าว และ Infographic สรุปผลการวจิยัต่อไป 
 

2. วจิำรณ์และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
พฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือและทศันคติต่อกำรด่ืมแอลกอฮอล์ของเยำวชนในภำคเหนือ 
จากการศึกษาพบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมปลายใน 3 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงหใม่ จงัหวดั

เชียงราย และจงัหวดัพะเยามีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือประเภทส่ือสังคมออนไลน์เป็นหลกั แมว้า่ในประเทศ
ไทยจะมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน แต่เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเปิดรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งหลากหลาย รวมไปถึงการรับชมซีร่ียจ์ากต่างประเทศ จึงสามารถพบเห็น
สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และน าไปสู่การอยากล้ิมลอง รวมไปถึงกลุ่มตวัอย่างสามารถพบเห็น
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พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอลไ์ดใ้นชีวติประจ าวนัผา่นทางเพื่อน ครอบครัว ญาติ ร้านคา้ หรือบุคคล
ในชุมชน ก็ลว้นมีส่วนกระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งริเร่ิมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์เช่นกนั 

ส าหรับทัศนคติท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้น ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น ค่านิยมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อท าให้ตนเองดูดี กา้วขา้วผา่นสู่ความเป็น
ผูใ้หญ่ หรือมองวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความสนุกสนานเวลารวมกลุ่ม ไปจนกระทัง่การใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
เพื่อให้ลืมความทุกข์โศก ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างบางคนมองด่ืมเพื่ออยากรับรู้รสชาติ และการด่ืมเป็นเร่ือง
ปกติท่ียอมรับได ้

ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งบางคนมีทศันคติท่ีแตกต่างออกไป กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งบางคนมีประสบการณ์
ร่วมดา้นลบซ่ึงเป็นผลพวงของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงกลุ่มน้ีมองว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นตวั
ตน้เหตุใหเ้กิดความรุนแรงในครอบครัว อาการป่วยเร้ือรัง หรืออุบติัเหตุท่ีน ามาซ่ึงความศูนยเ์สีย  

 
กำรพัฒนำส่ือรณรงค์ป้องกันกำรด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยำวชนด้วยกำรคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) 
กระบวนกำรออกแบบสำร 
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชกิ้จกรรมการคิดเชิงออกแบบเพื่อทราบขอ้มูลเชิงลึกและไดต้น้แบบส่ือจากเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์  และไดข้อ้มูลและ
ตน้แบบส่ือส าหรับน ามาใชใ้นกิจกรรมสร้างสรรคส่ื์อรณรงคด์ว้ยตวัเอง 

องค์ประกอบในกำรออกแบบสำร 
ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

มาออกแบบส่ือท่ีค านึงถึงการเล่าเร่ืองและการส่ือความหมายดว้ยภาพและเสียง ลกัษณะการใชภ้าษาเพื่อและ
รูปแบบการส่ือสารท่ีดึงดูดและโน้มน้าวใจกลุ่มเปเหมายให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคิด ทศันคติ และ
พฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. เน้ือหาสารสะทอ้นชีวติกลุ่มเป้าหมาย 
2. ตวัละครท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มเป้าหมายและบุคคลท่ีมีความส าคญักบักลุ่มเป้าหหมาย 
3. ภาษาท่ีใชเ้พื่อโนม้นา้วใจ 
4. การใชจุ้ดดึงดูดใจท่ีเหมาะสมกบับริบทของการรณรงค ์
5. การออกแบบส่ิงกระตุน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 
ดว้ยองคป์ระกอบดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบส่ือท่ีเหมาะสม และสามารถเผยแพร่ไดง่้ายผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายเปิดรับเป็นประจ า มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ ส่ือภาพประกอบเร่ือง 
(Content Album) ส่ืออินโฟกราฟิก (Infographic) ส่ือภาพยนตร์สั้ น (Short Film) และส่ือโมชันกราฟิก 
(Motion Graphic)  
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จากนั้นทางทีมผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลการประเมินผลส่ือกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 2 คร้ัง โดยมีผลการ
ประเมิน ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 70  ตารางเปรียบเทียบประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดย
การคิดเชิงออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้น ก่อนและหลงัการปรับปรุงคุณภาพส่ือ 
ประเด็นกำรประเมินคุณภำพ
ส่ือ 

ก่อนกำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ หลงักำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ 

ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ประเด็นดา้นเน้ือหา 4.26 0.69 มากท่ีสุด 4.46 0.68 มากท่ีสุด 
2. ประเด็นดา้นเทคนิคการผลิต
ภาพยนตร์สั้น 

3.99 0.76 มาก 4.36 0.70 มากท่ีสุด 

3. ประเด็นดา้นการน าเสนอ 4.22 0.73 มาก 4.41 0.68 มากท่ีสุด 
4. ประเด็นด้านความพึงพอใจ
และทศันคติ 

4.15 0.80 มาก 4.48 0.82 มากท่ีสุด 

 
เม่ือเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดย

การคิดเชิงออกแบบประเภทภาพยนตร์สั้นพบวา่ก่อนและหลงัการปรับปรุงส่ือพบวา่ หลงัการปรับปรุงส่ือมี
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการปรับปรุงส่ือในทุกประเด็น 

 
ตารางท่ี 71 ตารางเปรียบเทียบประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดย
การคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ก่อนและหลงัการปรับปรุงคุณภาพส่ือ 
ประเด็นกำรประเมินคุณภำพ
ส่ือ 

ก่อนกำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ หลงักำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ 

ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ประเด็นดา้นเน้ือหา 4.53 0.59 มากท่ีสุด 4.57 0.69 มากท่ีสุด 
2. ประเด็นดา้นภาพเคล่ือนไหว
และเสียง 

4.39 0.68 มากท่ีสุด 4.45 0.67 มากท่ีสุด 

3. ประเด็นดา้นการน าเสนอ 4.32 0.73 มากท่ีสุด 4.46 0.71 มากท่ีสุด 
4. ประเด็นด้านความพึงพอใจ
และทศันคติ 

4.33 0.78 มากท่ีสุด 4.49 0.68 มากท่ีสุด 

 
จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดว้า่ เม่ือเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Motion Graphic ก่อนและหลงัการปรับปรุง
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ส่ือพบวา่ หลงัจากการปรับปรุงคุณภาพส่ือค่าเฉล่ียในประเด็นดา้นเน้ือหา ประเด็นภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
ประเด็นด้านการน าเสนอ และประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการปรับปรุง
คุณภาพส่ือ 

 
ตารางท่ี 72 ตารางเปรียบเทียบประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดย
การคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ก่อนและหลงัการปรับปรุงคุณภาพส่ือ 
ประเด็นกำรประเมินคุณภำพ
ส่ือ 

ก่อนกำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ หลงักำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ 

ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ประเด็นดา้นเน้ือหา 4.24 0.73 มากท่ีสุด 4.36 0.71 มากท่ีสุด 
2. ประเด็นดา้นภาพ 4.18 0.77 มาก 4.36 0.72 มากท่ีสุด 
3. ประเด็นดา้นการน าเสนอ   4.09 0.80 มาก 4.38 0.72 มากท่ีสุด 
4. ประเด็นด้านความพึงพอใจ
และทศันคติ 

4.23 0.84 มาก 4.44 0.70 มากท่ีสุด 

 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ เม่ือเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Content Album ก่อนและหลงัการปรับปรุง
ส่ือพบวา่ค่าเฉล่ียหลงัจากการปรับปรุงส่ือมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการปรับปรุงส่ือในทุกๆ ประเด็น 

 
ตารางท่ี 73 ตารางเปรียบเทียบประเมินคุณภาพส่ือรณรงคเ์พื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนโดย
การคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ก่อนและหลงัการปรับปรุงคุณภาพส่ือ 
ประเด็นกำรประเมินคุณภำพ
ส่ือ 

ก่อนกำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ หลงักำรปรับปรุงคุณภำพส่ือ 

ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ ค่ำเฉลีย่ SD ระดับ 
1. ประเด็นดา้นเน้ือหา 4.36 0.67 มากท่ีสุด 4.41 0.68 มากท่ีสุด 
2. ประเด็นดา้นภาพ 4.30 0.70 มากท่ีสุด 4.36 0.70 มากท่ีสุด 
3. ประเด็นดา้นการน าเสนอ 4.25 0.76 มากท่ีสุด 4.34 0.74 มากท่ีสุด 
4. ประเด็นด้านความพึงพอใจ
และทศันคติ 

4.23 0.80 มาก 4.44 0.71 มากท่ีสุด 

 
จากการศึกษา สามารถสรุปไดว้า่การประเมินคุณภาพส่ือรณรงค์เพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ใน

กลุ่มเยาวชนโดยการคิดเชิงออกแบบประเภท Infographic ก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพส่ือพบว่า 
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หลงัจากการปรับปรุงคุณภาพส่ือในประเด็นด้านเน้ือหา ประเด็นด้านภาพ ประเด็นด้านการน าเสนอ และ
ประเด็นดา้นความพึงพอใจและทศันคติมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกวา่ก่อนการปรับปรุงคุณภาพส่ือ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
โครงการ “การพฒันานวตักรรมส่ือเพื่อรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนดว้ยการ

คิดเชิงออกแบบ” มีวตัถุประสงค์ในด าเนินกิจกรรมเพื่อทราบทัศนคติและพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนภาคเหนือ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา และด าเนินกิจกรรมโดย
ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Desing Thinking) มาเป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ       
(6 ขั้นตอน) โดยเร่ิมต้นจากการลงพื้นท่ีท ากิจกรรมย่อยต่างๆ คร้ังท่ี 1 เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึกของกลุ่ม
ตวัอย่างแลว้ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อน าไปพฒันาเป็นส่ือรณรงค์รอบท่ี 1 (Draft ท่ี 1) ไดแ้ก่ ส่ือ
ภาพประกอบเร่ือง (Content Album) ส่ืออินโฟกราฟิก (Infographic) ส่ือภาพยนตร์สั้น (Short Film) และส่ือ
โมชนักราฟิก (Motion Graphic) ขณะท่ีจากการท ากิจกรรมยอ่ยต่างๆ ไปพร้อมกนัน้ี กลุ่มตวัอยา่งก็ไดข้อ้มูล
หรือต้นแบบส่ือ (Prototype) ท่ีจะน ามาฝึกอบรมการผลิตส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อรณรงค์ป้องกันการด่ืม
แอลกอฮอลใ์นคร้ังต่อไปดว้ย  

เม่ือผูว้ิจยัพฒันาส่ือรณรงค ์Draft ท่ี 1 แลว้จึงน าส่ือไปเผยแพร่เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งประเมินผลความ
พึงพอใจจากการเปิดรับส่ือในการลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 2 ซ่ึงผลการประเมินพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อ
ส่ือรณรงค ์Draft ท่ี 1 ทั้ง 4 ประเภทอยูใ่นเกณฑ์มาก – มากท่ีสุด ขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งไดฝึ้กปฏิบติัผลิต
ส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อใช้รณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยตวัเองไปพร้อมกนัในขั้นตอนน้ี โดยผูว้ิจยั
ตอ้งการให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านการคน้ควา้หาขอ้มูล
เน้ือหาดว้ยตวัเองและน ามาสร้างสรรคเ์ป็นส่ือรรณรงคต์ามรูปแบบท่ีตวัเองอยากน าเสนอ ตลอดจนตอ้งการ
เพิ่มทกัษะการผลิตส่ือในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อเป็นความรู้ในการต่อยอดของนกัเรียนต่อไป 

 จากการลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 2 ดังกล่าว ผูว้ิจยัได้ทราบผลการประเมินความพึงพอใจส่ือรณรงค์จาก
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง รวมทั้งไดท้ราบขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) แลว้น ามา
ปรับปรุงพฒันาส่ือรณรงค์ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นน าส่ือไปเผยแพร่ให้กลุ่มตวัอย่างประเมินผลความพึง
พอใจจากการเปิดรับส่ือในการลงพื้นท่ีคร้ังท่ี 3 (จดักิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19) ซ่ึงผลการประเมินพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อส่ือรณรงค ์ทั้ง 4 ประเภท
อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด โดยเม่ือเปิดรับนวตักรรมส่ือรณรงค์ทั้ง 4 ประเภทแล้ว พบว่านักเรียนกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อประเด็นด้าน 1) การรับรู้ถึงอนัตรายของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์หลงัจากไดรั้บชมส่ือ 2) การตระหนกัถึงอนัตรายของแอลกอฮอล์มากกว่าแต่ก่อน และ 3) ส่ือ
รณรงคมี์ผลต่อความรู้สึกอยากหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่การพฒันานวตักรรมส่ือผา่นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
สามารถน ามาใช้กับกระบวนการสร้างสรรค์ส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
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ภาคเหนือได้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก “วตัถุดิบ” ในการผลิตส่ือ ได้แก่ ประเด็นเน้ือหาและรูปแบบการ
น าเสนอเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเชิงลึกกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผลลพัธ์จากการด าเนินโครงการท า
ให้ผูว้ิจยัสามารถผลิตส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ไดส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความรู้สึกอยาก
เปิดรับเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ 

ประเด็นที ่1 
การด าเนินโครงการ “การพฒันานวตักรรมส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน

ดว้ยการคิดเชิงออกแบบ” มีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการพฒันาส่ือรณรงค์เพื่อเปล่ียนทศันคติดา้นบวกท่ีมีต่อ
การด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชน ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีแนวโน้ม
เป็น “นักด่ืมหน้าใหม่” โดยใช้วิธีการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นทศันคติและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
นักเรียนผ่านการจดักิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกส าหรับน ามา
พฒันาส่ือรณรงคใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัเรียนเป้าหมายผูรั้บสารมากท่ีสุด  
 ทั้งน้ี การสร้างสรรคน์วตักรรมผา่นกระบวนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นตอนการ
ท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย 2) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ และ 3) ขั้นตอนการทดสอบ ไม่สามารถท าให้เกิด
นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพไดดี้ท่ีสุดจากการท ากิจกรรมการคิดเชิงออกแบบเพียงคร้ังเดียว กล่าวอีกนยัหน่ึง
คือ การพฒันานวตักรรมส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนให้ไดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด
จ าเป็นตอ้งผา่นกระบวนท าความเขา้ใจ การสร้างสรรค ์และการทดสอบซ ้ าวนกนัหลายคร้ัง (ดงัแผนภาพท่ี 
22) ซ่ึงจากการด าเนินโครงการคร้ังน้ีท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการจ ากดั ผูว้ิจยัจึงก าหนดการทดสอบ 
(ประเมินผลส่ือ) กบักลุ่มเป้าหมายผูรั้บสาร ไดแ้ก่ นกัเรียนและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด 2 คร้ัง ซ่ึง
อาจยงัท าให้นวตักรรมส่ือรณรงคป์ระเด็นปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ตอ้งมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้าหมายผูรั้บสารมากข้ึน 
 ดงันั้น ในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่หากเป็นไปไดค้วรมีการพฒันาต่อยอดโครงการเพื่อให้มี
ระยะเวลาการด าเนินงานท่ีมากข้ึนส าหรับการปรับปรุงและทดสอบคุณภาพส่ือให้เหมาะสมและตรงกบั
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มวยัรุ่นใหม้ากท่ีสุด  
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ภาพท่ี 22 แผนภูมิแสดงกระบวนการท างานของการคิดเชิงออกแบบ 
ท่ีมา : http://designthinking.co.nz/design-thinking-for-execs/ 

 
 ประเด็นที ่2 
 การพฒันาส่ือรณรงคป้์องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนมีแนวทางการพฒันามาจากขอ้มูล
ของกลุ่มเป้าหมายผูรั้บสารผ่านการจดักิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ ดงันั้น ทั้งประเด็นเน้ือหาและรูปแบบ
การน าเสนอของส่ือรณรงค์ท่ีได้จากด าเนินโครงการน้ีจึงมาจากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายแขนงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจไวว้่า 
ประเด็นเน้ือหาการรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์นอกจากการพูดถึงผลกระทบด้านลบของการด่ืม
แอลกอฮอลแ์ลว้ในมิติต่างๆ แลว้ ควรน าเสนอเน้ือหาท่ีใหข้อ้มูลความรู้อยา่งถูกตอ้งกบัเยาวชนในมิติท่ีไม่ใช่
การห้ามหรือหลีกเล่ียงเพียงอย่างเดียวด้วย อาทิ การด่ืมแอลกอฮอล์อย่างไรให้ปลอดภยั การดูแลตวัเอง
หลงัจากการด่ืมแอลกอฮอล ์แนวทางการปฏิเสธการไดรั้บค าชวนใหด่ื้มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ ซ่ึงหน่ึงในปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให้เยาวชนกลายเป็น “นกัด่ืมหนา้ใหม่” ไดแ้ก่ การชวนให้ด่ืมของคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้เสนอแนะดงักล่าวเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และควรน ามาพิจารณาเพื่อเป็น
แนวทางสร้างสรรค์ส่ือรณรงค์ในโอกาสหน้าต่อไป นอกจากจะท าให้ได้ประเด็นเน้ือหาท่ีแปลกใหม่
หลากหลายข้ึนแลว้ ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ียงัเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจยักระตุน้ให้เยาวชนเป็น ‘นกัด่ืมหน้า
ใหม่” เพิ่มมากข้ึน การน าจุด Pain Point ในเร่ืองน้ีมาพูดถึงเพื่อหาแนวทางป้องกนัอาจเป็นอีกหน่ึงวธีิรณรงค์
ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มเยาวชนไดอี้กหน่ึงแนวทางเช่นกนั 
 
 ประเด็นที ่3  
 จากการด าเนินโครงการขั้นตอนท่ี 1 ไดแ้ก่ การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบันกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมปลายทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละทศันคติดา้นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบนานๆ คร้ัง โดยจะสังสรรคเ์ม่ือมีงานเทศกาล หรือวาระโอกาส
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พิเศษต่างๆ ขณะท่ีกลุ่มท่ีด่ืมเป็นประจ ามีพฤติกรรมการด่ืมตั้งแต่ 1-2 คร้ัง ไปจนถึง 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ โดย
เป็นลกัษณะของการรวมกลุ่มด่ืมกบัเพื่อนหรือรุ่นพี่รุ่นน้อง นอกจากน้ี การทดลองด่ืมแอลกอออล์เป็นคร้ัง
แรกและการกลายเป็น “นกัด่ืมหนา้ใหม่” รวมทั้ง “นกัด่ืมเต็มตวั” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เร่ิมทดลองด่ืม
จากค าชักชวนของบุคคลในครอบครัวเอง ได้แก่ พ่อแม่และญาติพี่น้องท่ีมองว่าการให้ลูกหลานด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นการฝึกทกัษะการเอาตวัรอดในสังคมหรือเป็นลกัษณะ “การด่ืมให้รู้” ตลอดจนในอีกหลาย
ครอบครัวพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเร่ิมด่ืมแอลกอฮอล์จากการเห็นตวัอย่างคนใกลชิ้ด อาทิ พ่อแม่ด่ืมให้เห็นเป็น
ปกติ ขณะท่ีมีบางส่วนเร่ิมทดลองด่ืมแอลกอฮอล์จากคนขา้งนอก แต่เม่ือคนในครอบครัวทราบกลบัไม่ห้าม
และสนบัสนุนใหด่ื้มต่อไป เป็นตน้  
 จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัพบว่าหน่ึงในปัจจยัส าคญัต่อการกลายเป็น “นกัด่ืมหน้า
ใหม่” หรือ “นักด่ืมเต็มตวั” ของเยาวชนในภาคเหนือ ได้แก่ ปัจจยัจากคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวท่ี
ชกัชวน – สนบัสนุน – ไม่หา้มใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงันั้น แนวทางการสร้างสรรคส่ื์อรณรงคป้์องกนั
การด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน ผูว้ิจยัเห็นวา่ยงัควรให้ความส าคญักบัเน้ือหาท่ีช้ีให้เห็นถึงผลกระทบอยา่ง
ร้ายแรงจากการทดลองด่ืม ตลอดจนช้ีใหเ้ห็นและท าใหต้ระหนกัมากข้ึนถึงผลกระทบดา้นอ่ืนๆ ท่ีตามมาจาก
การด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิ อุบติัเหตุ ความรุนแรงภายในครอบครัวและสังคม และคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกนั
การสร้างสรรค์ส่ือรณรงคค์วรพิจารณาถึงประเด็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างทกัษะการปฏิเสธค า
ชกัชวนให้ด่ืม แนวทางการหลีกเล่ียงไม่เขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัแอลกอฮอล์ เป็นตน้ ซ่ึง
ประเด็นด้านน้ียงัสอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะของนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้ให้มุมมองต่อการท าส่ือ
รณรงค์ในคร้ังต่อไปเช่นกัน ดังนั้ น ผูว้ิจยัเห็นว่าแนวทางการสร้างสรรค์ส่ือรณรงค์เพื่อป้องกันการด่ืม
แอลกอฮอล์ควรท าให้เยาวชนตระหนกัถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการด่ืมควบคู่ไปกบัแนวทางการปฏิเสธค า
ชกัชวน และทกัษะการหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีตอ้งยุง่เก่ียวกบัแอลกอฮอล ์เพื่อเป็นแนวทางในการลดโอกาส
เส่ียงต่อการเป็น “นกัด่ืมหนา้ใหม่” ของเยาวชนในอนาคต  
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เสริมศิริ นิลด า, กรกนก นิลด า, กฤษณะ แสงจนัทร์, อภิสรา กฤตวาณิชย ์และสาวติรี พรหมสิทธ์ิ.  

(2563). การพฒันาศกัยภาพการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผา่นส่ือดิจิทลัของเกษตรกร 
ผูป้ลูกสับปะรดนางแล. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 15(1), 217-
238.  

สาวติรี พรหมสิทธ์ิ. (2563). รูปแบบการท าการตลาดเชิงเน้ือหาของเฟซบุก๊แฟนเพจวงใน. วารสาร 
การส่ือสาร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2563 
หนา้ 22 – 44. 

สาวติรี พรหมสิทธ์ิ. (2561). บทบาทของเฟซบุก๊แฟนเพจกบัการส่ือสารเพื่อสร้างความเกลียดชงับน 
โลกออนไลน์. วารสารการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2561). คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. เชียงราย. 

เสริมศิริ นิลด า, กรกนก นิลด า, สาวติรี พรหมสิทธ์ิ, กฤษณะ แสงจนัทร์ และอภิสรา กฤตวาณิชย.์  
(2561). การเผยแพร่ข่าวสารเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงรายของส่ือมวลชน 
ทอ้งถ่ินกบัความเขา้ใจ การยอมรับและการใชป้ระโยชน์ของประชาชนจงัหวดัเชียงราย.  
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 21(2), 35-47.  

คุณสมบัติพเิศษ/ควำมเช่ียวชำญ/ควำมสนใจพเิศษ 
ส่ือใหม่, การเล่าเร่ืองขา้มส่ือ, การออกแบบกราฟิกและอินโฟกราฟิก, การส่ือสารรณรงค,์ การ
เคล่ือนไหวทางสังคม, การส่ือสารส่ิงแวดลอ้ม, เยาวชน 
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2. ประวตัินักวจัิยร่วม 
 ช่ือ- นำมสกุล นางสาวณฏัฐา นนัทตนัติ 

กำรศึกษำ 
ปริญญาโท พ.ศ. 2557 ศศ.ม. การส่ือสารศึกษา  

คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ศศ.บ. คณะการส่ือสารมวลชน  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่(เอกหนงัสือพิมพ)์  
 ประสบกำรณ์ (ประสบกำรณ์ด้ำนวชิำกำรและงำนวจัิย) 

ณฏัฐา นนัทตนัติ. (2561). สภาพปัญหา ความคาดหวงั และการพฒันาการใชส่ื้อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ของผูสู้งอายใุนจงัหวดัพะเยา. ทุนอุดหนุนการวจิยั ประจ าปี พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลยัพะเยา. 

ณฏัฐา นนัทตนัติ. (2559). อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
การซ้ือเคร่ืองส าอางของผูช้ายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. ทุนอุดหนุนวจิยั 
มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น. 

 ผลงำนตีพมิพ์ 
ณฏัฐา นนัทตนัติ. (2557). การส่ือสารการตลาดของเคร่ืองส าอางเกาหลีผา่นส่ือออนไลน์และการ 

รู้เท่าทนัส่ือของผูบ้ริโภค.วารสารส่ือสารมวลชน. ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 หนา้ 59-67. 
คุณสมบัติพเิศษ/ควำมเช่ียวชำญ/ควำมสนใจพเิศษ 
การส่ือสารการตลาด, ส่ือใหม,่ การรู้เท่าทนัส่ือ, การส่ือสารสุขภาพ, ผูสู้งอายุ 
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ภำคีเครือข่ำยและกำรให้กำรสนับสนุน (ภำครัฐ, ภำคเอกชน, ภำคประชำชน) 
1. โรงเรียนแม่ลาววทิยาคม จงัหวดัเชียงราย 
2. โรงเรียนแม่ริมวทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม จงัหวดัพะเยา 
4. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
5. มหาวทิยาลยัพะเยา 
6. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
7. ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
ตำรำงเปรียบเทียบวตัถุประสงค์ กจิกรรมทีว่ำงแผนไว้ กจิกรรมทีด่ ำเนินงำนมำ และผลทีไ่ด้รับตลอด
โครงกำร 

วตัถุประสงค์โครงกำร กจิกรรมทีว่ำงแผน กจิกรรมทีด่ ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1) ทศันคติการด่ืม
แอลกอฮอลข์องเยาวชน 
ในภาคเหนือ  

การลงพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรม 
คร้ังท่ี 1 เพ่ือจดักิจกรรม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
และกิจกรรมการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) 

การลงพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรม 
คร้ังท่ี 1 เพ่ือจดักิจกรรม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
และกิจกรรมการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) 

ทราบทศันคติการด่ืม
แอลกอฮอลข์องเยาวชน
ในภาคเหนือ  

2) พฒันาส่ือรณรงคป้์องกนั
การด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่ม
เยาวชนดว้ยการคิดเชิง
ออกแบบ  

1 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล  
2 การพฒันาร่างส่ือรณรงค ์
(ส่ือ Draft 1) 
3 การประเมินผลส่ือคร้ังท่ี 1  
4 การปรับปรุงส่ือ  
5 การประเมินผลส่ือคร้ังท่ี 2 

1 การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล  
2 การพฒันาร่างส่ือรณรงค ์
(ส่ือ Draft 1) 
3 การประเมินผลส่ือคร้ังท่ี 1  
4 การปรับปรุงส่ือ  
5 การประเมินผลส่ือคร้ังท่ี 2 

ไดน้วตักรรมส่ือรณรงค์
ป้องกนัการด่ืม
แอลกอฮอลใ์นกลุ่ม
เยาวชน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
- Content Album 
- Infographic 
- Short Film 
- Motion Graphic  

3) การเปล่ียนแปลงทศันคติ
การด่ืมแอลกอฮอลข์อง
เยาวชนในภาคเหนือ  

การลงพ้ืนท่ีด าเนินกิจกรรม
คร้ังท่ี 3 เพื่อประเมินผลส่ือ
และทราบการเปล่ียนแปลง
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการด่ืม
แอลกอฮอล ์

การประเมินผลส่ือคร้ังท่ี 2 
ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อ
ทราบการเปล่ียนแปลงดา้น
ทศันคติท่ีมีต่อการด่ืม
แอลกอฮอล ์

ผลการเปรียบเทียบดา้น
ทศันคติท่ีมีต่อการด่ืม
แอลกอฮอลข์องเยาวชน
ในภาคเหนือหลงัจากการ
เปิดรับนวตักรรมส่ือ
รณรงคป้์องกนัการด่ืม
แอลกอฮอลด์ว้ยการคิดเชิง
ออกแบบ 
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กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักำรน ำผลจำกโครงกำรไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการด าเนินโครงการ “การพฒันานวตักรรมส่ือรณรงค์ป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
เยาวชนดว้ยการคิดเชิงออกแบบ” ท าให้ไดส่ื้อรณรงค์ป้องการการด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมุ่งเน้นส่ือสารกบักลุ่ม
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ส่ือภาพประกอบเร่ือง ท่ีมีเป้าหมายให้ขอ้มูล
เพื่อกระตุน้การขบคิดถึงเหตุผลของการไม่ควรด่ืมแอลกอฮอล ์2) ส่ืออินโฟกราฟิก มีเป้าหมายเพื่อให้ขอ้มูล
ในภาพใหญ่ด้านสถิติและตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ 3) ส่ือภาพยนตร์สั้ น มี
เป้าหมายเพื่อท าให้มองเห็นผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสามารถเปล่ียนอนาคตได ้ซ่ึงเนน้กระตุน้ให้
เกิดความรู้สึกกลวัหรือตระหนกัถึงความน่ากลวัของผลจากการด่ืมแอลกอฮอล์ และ 4) ส่ือโมชนักราฟิก มี
เป้าหมายเพื่ออธิบายขอ้มูลดา้นวิทยาศาสตร์ในเชิงวิชาการ โดยใชภ้าพกราฟิกการ์ตูนมาช่วยท าให้เน้ือหาท่ี
ค่อนขา้งยากเขา้ใจไดง่้ายและน่าติดตามข้ึน 
 ดงันั้น ส่ือทั้ง 4 ประเภทน้ีสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรณรงค์ป้องกนัการด่ืม
แอลกอฮอล์ในชั้นเรียนหรือในการกิจกรรมอบรบเพื่อป้องกนัการด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวยัรุ่น
ไดทุ้กกิจกรรม 
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ภำพถ่ำยกำรด ำเนินกจิกรรมโครงกำรกำรพฒันำนวตักรรมส่ือรณรงค์ 
เพ่ือป้องกนักำรด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยำวชนด้วยกำรคิดเชิงออกแบบ 

 
กำรด ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่1 ในโรงเรียน 3 จังหวดั ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ และพะเยำ 
โรงเรียนแม่ลำววิทยำคม จังหวดัเชียงรำย 

 

 

 
 

กจิกรรมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
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กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  
(กจิกรรมย่อย 1 เรำคือใคร) 
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กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  
(กจิกรรมย่อย 2 นึกถึงเหล้ำแล้วนึกถึง…) 
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กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  
(กจิกรรมย่อย 3 เร่ืองเหล้ำของเรำ) 
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โรงเรียนแม่ริมวทิยำคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

 
 

 
 

กจิกรรมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
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กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  
(กจิกรรมย่อย 1 เรำคือใคร) 



115 

 

 

 
 

 
 

กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  
(กจิกรรมย่อย 2 นึกถึงเหล้ำแล้วนึกถึง…) 
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กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  
(กจิกรรมย่อย 3 เร่ืองเหล้ำของเรำ) 
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โรงเรียนดอกค ำใต้วทิยำคม อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ 
 

 

 
 

กจิกรรมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
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กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ  
(กิจกรรมยอ่ย 1 เราคือใคร) 
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กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  

(กจิกรรมย่อย 2 นึกถึงเหล้ำแล้วนึกถึง…) 
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กจิกรรมกำรคิดเชิงออกแบบ  
(กจิกรรมย่อย 3 เร่ืองเหล้ำของเรำ) 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ลำววิทยำคม จังหวดัเชียงรำย  
 

 
 

 
 

กำรประเมิลผลคุณภำพส่ือรณรงค์คร้ังที ่1  
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที่ 2 
โรงเรียนแม่ลำววิทยำคม จังหวดัเชียงรำย 
 

 
 

 
 

กำรจัดกจิกรรมอบรมผลติส่ืออนิโฟกรำฟิก 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ลำววิทยำคม จังหวดัเชียงรำย 
 

 
 

 
 

กำรจัดกจิกรรมอบรมผลติส่ืออนิโฟกรำฟิก 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ริมวทิยำคม จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 

 
 

กำรประเมิลผลคุณภำพส่ือรณรงค์คร้ังที ่1 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ริมวทิยำคม จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 

 
 

กำรจัดกจิกรรมอบรมผลติส่ืออนิโฟกรำฟิก 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ริมวทิยำคม จังหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 

 
 

กำรจัดกจิกรรมอบรมผลติส่ืออนิโฟกรำฟิก 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ดอกค ำใต้วทิยำคม จังหวดัพะเยำ 
 

 
 

 
 

กำรประเมิลผลคุณภำพส่ือรณรงค์คร้ังที ่1 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ดอกค ำใต้วทิยำคม จังหวดัพะเยำ 

  
 

 
 

กำรจัดกจิกรรมอบรมผลติส่ืออนิโฟกรำฟิก 
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กำรลงพืน้ทีด่ ำเนินกจิกรรมคร้ังที ่2 
โรงเรียนแม่ดอกค ำใต้วทิยำคม จังหวดัพะเยำ 
 

 
 

 
 

กำรจัดกจิกรรมอบรมผลติส่ืออนิโฟกรำฟิก 
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ตัวอย่ำงผลงำนผลติส่ืออนิโฟกรำฟิกของนักเรียน 

 
 

 

 
 

ตัวอย่ำงผลงำนส่ืออนิโฟกรำฟิกจำกนักเรียนโรงเรียนแม่ลำววทิยำคม  
โรงเรียนแม่ริมวทิยำคม และโรงเรียนดอกค ำใต้วทิยำคม 

 


