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โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับกลุมนิสิต/นักศึกษา 
ดานการสื่อสารและธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 สืบเน่ืองจากที่ดิฉันไดรับผิดชอบในการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารที่คณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิชาระเบียบวิธีการวิจัยดานนิเทศศาสตรที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต และไดสนับสนุนใหนิสิตรวมกลุมกัน “วางแผน” และ “ดําเนินการวิจัย” ในประเด็นตางๆ ที่
เก่ียวของกับการสื่อสารและการพัฒนาสังคม 
 

 ในการดําเนินการดังกลาว ดิฉันเริ่มเห็นความสําคัญของการกระตุนใหนิสิตตระหนักถึงปญหา
สําคัญที่สงผลกระทบกับสังคม และความทาทายในการแสวงหาชองทางในการนําผลการวิจัยดังกลาว
ออกเผยแพรสูสาธารณชน ในขณะเดียวกันดิฉันก็ไดสัมผัสกับปญหาและอุปสรรคในเชิง “งบประมาณ” ที่
จะสนับสนุนใหงานวิจัยของกลุมนิสิตเปนงานวิจัยที่มีมาตรฐานทั้งในเชิงความเที่ยง และความตรง 

 ตัวอยางเชน ในปการศึกษา 2550 นิสิตกลุมหน่ึงซ่ึงมี น.ส. ญาดา วิทยาพันธประชา เปน
หัวหนางานวิจัย ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง “การรับรู การจดจําได และทัศนคติของเยาวชนตอกิจกรรมเพ่ือ
สังคม ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” โดยไดสํารวจเยาวชนชายหญิงอายุ 11-20 ป ในสถานศึกษา 3 
แหง ของกทม.และปริมณฑล ผลการวิจัยดังกลาวมีขอคนพบที่นาสนใจ อาทิ เยาวชน 43.3% ยอมรับวา
เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยชวงอายุที่ทดลองด่ืมมากที่สุดคือ 15 ปในขณะเดียวกันก็มีขอมูลที่นา
ตกใจคือ มีนักเรียนเคยด่ืมเหลาตอนอายุ 2 ขวบ  

 ถึงแมวา งานวิจัยเรื่องดังกลาวจะไดรับความสนใจจากองคกรดานการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยาง “สสส.” ในการประสานกับสื่อมวลชนในการลงพิมพเผยแพรขอมูลดังกลาวใน
หนังสือพิมพฉบับตางๆ อาทิ ไทยรัฐ และกรุงเทพธุรกิจ แตอยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวก็มีขอจํากัดใน
เชิง “จํานวนกลุมตัวอยาง” อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานงบประมาณ สงผลใหกลุมนิสิตเก็บขอมูลเพียง 
100 ตัวอยาง อันทําใหคาความคลาดเคลื่อนมีสูงถึง 10%   

 จากสภาพดังกลาว ทําใหดิฉันเล็งเห็นความสําคัญในการแสวงหาแหลงทุนในการสนับสนุนการ
วิจัยของกลุมนิสิตในการทําวิจัยเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และกลุมเสี่ยงตางๆ 
ทั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณชน และเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกลุมนิสิตในการตื่นตัว
เก่ียวกับการเฝาระวังธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และขยายขอบเขตความสนใจดานการวิจัยในหัวขอ
ตางๆ ที่เก่ียวของ    
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุนใหกลุมนิสิต/นักศึกษาไดริเร่ิมพัฒนาหัวขอวิจัยในมิติดานการส่ือสาร กับธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และกลุมเสี่ยงตางๆ 

2. เพ่ือสนับสนุนใหกลุมนิสิต/นักศึกษาไดมีประสบการณตรงในสัมผัสสภาพปญหาและ
ผลกระทบตางๆ ที่เก่ียวของกับมาตรการดานการสื่อสารของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

3. เพ่ือใหกลุมนิสิต/นักศึกษาไดพัฒนาทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูล ตลอดจนเสนอแนะในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับการสื่อสาร กับธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และกลุมเสี่ยงตางๆ 

 
แนวทางในการดําเนินงาน 

1. สอดแทรกประเด็นดานเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มาตรการดานการส่ือสารการตลาด และ
ผลกระทบเขาไปในวิชา 

2. สนับสนุนดานงบประมาณใหกับนิสิตที่พัฒนางานวิจัยในหัวขอที่เก่ียวของ 
3. ตรวจสอบ และแกไขคุณภาพของเคร่ืองมือกอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. วิเคราะหและชี้แนะกลุมเปาหมายสําคัญที่จะเปนประโยชนตอการวิจัย และการใชประโยชน

จากผลการวิจัย 
5. จัดทําเอกสารตนฉบับสําหรับสงตอใหกับหนวยงานที่สนใจพิมพเผยแพร 
6. ประสานงานกับสื่อมวลชนที่รูจักในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานของนิสิต 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานคร้ังน้ี ไดแก งานวิจัยจํานวน 6 เรื่อง ซ่ึงประกอบดวย 
 1. งานวิจัยดานผูประกอบการ จํานวน 2 เร่ือง คือ การส่ือสารและการบริโภคเหลาปนของวัยรุน 
และการสื่อสารของเคร่ืองด่ืมสายพันธใหม  
 2. งานวิจัยดานผูบริโภค จํานวน 4 เร่ือง คือ การรับรูและการตีความเก่ียวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเด็กวัยรุน, การเปดรับ การจดจํา ภาพลักษณ 
พฤติกรรมการด่ืม และปจจัยที่มีอิทธิพบตอพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง, ความ
ตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอส่ือเพ่ือสังคมของ
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล, การรับรู   ทัศนคติ   และพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลที่เปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
ขอคนพบที่นาสนใจจากงานวิจัย 
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 ผลจากการดําเนินการวิจัย นําไปสูขอคนพบสําคัญซ่ึงเก่ียวของกับสาระตางๆ ในงานวิจัย            
ดังแผนภาพตอไปน้ี 

สาระสําคัญของการวิจัย

ผูประกอบการ
รายใหญ

ผูประกอบการ
รายยอย

การดําเนินธุรกิจใหม

ความตระหนักรู

 ทัศนคติ

พฤติกรรมการรับรู การตีความ

 การจดจํา 

 ภาพลักษณ 

การเปดรับ

ปจจัย

พฤติกรรมผูบริโภค

 
  

จากแผนภาพดังกลาว สรุปสาระสําคัญที่คนพบ ดังน้ี 
 

1. ธุรกิจรายใหมของผูประกอบการขนาดใหญ พบวา 
– ธุรกิจรายใหมสามารถเกิดได และดังได ภายใตขอจํากัดทางกฎหมายเก่ียวกับโฆษณา และ

การลด-แลก-แจก-แถม 
– ธุรกิจรายใหมเนนกิจกรรม อินเตอรเนตเปนหลัก และสนับสนุนความเขมขนโดยสื่อ 360 

องศา  
2. ธุรกิจรายใหมของผูประกอบการรายยอย จากกรณีของ “เหลาปน” พบวา 

– เนน “ทําเล” เปนหลัก (ทองเท่ียว คาขาย และสถานศึกษา) สวนหนึ่งทําโดยรุนพ่ี 
– สรางการรับรูผาน “ชื่อ” หรือ “ขวด” 
– เปนสัญลักษณของ “เด็กที่เพ่ิมด่ืม” 
– ไมตองโปรโมต(พูด) มากกับเยาวชนที่เคยด่ืม  

• เพราะพวกเขาจะลากเพื่อนๆ ไปเอง และด่ืมเพ่ือตัดรสขม รวมทั้งแสดงความ “รัก
นองจริง” 

– ผูผลิตทําแคแนะนํากลุมหนาใหมๆ 
– ผูบริโภคไมคิดวาจะทําใหเมา โดยเริ่มด่ืมหลังเลิกเรียน/เลิกเที่ยว โดยเขาถึง “สื่อ” เร่ืองเหลา

ปนจากสื่อเฉพาะกิจ และสื่อใหม  
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3. ระดับในการเปดรับส่ือของกลุมผูบริโภค (กลุมเยาวชน) พบวา 
– เปดรับขอมูลขาวสารมาก จาก โทรทัศน   
– เปดรับขอมูลขาวสารปานกลาง จากของที่ระลึก วิทยุ นิตยสาร แผนพับ/โปรชัวร/โปสเตอร 

สติกเกอร อินเตอรเนต เพ่ือน/แฟน กิจกรรมสงเสริมการขาย  
4. ความถี่ในการเปดรับส่ือของกลุมผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 

– จากโฆษณา 89.8% 
– จากสถานบันเทิง 73.8% 
– จากรานสะดวกซื้อ 76.5% 
– จากสถานบันเทิง 73.8% 
– จากรานอาหาร 68.3% 

5. การรับรูของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา    
– รับรูมากกวา 40 แบรนด ของ 9 บริษัท ผานกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมเพ่ือสังคม สื่อ

สงเสริม ณ จุดขาย และรานคาสูงสุด (งานหมายเลข 3) 
– รับรูวา ธุรกิจแอลกอฮอลสนับสนุนกีฬาบอลสูงสุด (รอยละ 89) และสูงกวากีฬาอ่ืนๆ (อาทิ 

มวย กอลฟถึงรอยละ 59 หรือมากกวาน้ัน โดยรับรูจากโทรทัศน เสื้อผานักกีฬา และ
หนังสือพิมพ เปนหลัก 

6. ภาพลักษณของธุรกิจในสายตาของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 
– บวก ในดานสินคาไทยที่ทั่วโลกรูจัก และเอกลักษณที่โดดเดนของแตละตราสินคา  
– คอนขางบวก ในดานสินคาที่คนไทยภูมิใจ การจัดกิจกรรมพิเศษทางดนตรี การเขาสังคม 

การทําใหบรรยากาศสนุกสนาน การไดรับการยอมรับของพรีเซนเตอร ความภูมิใจในความ
เปนไทย ความเปนผูใหญ การคืนกําไรใหลูกคา  ธุรกิจที่ไมเอาเปรียบ เทห ความกลา
แสดงออก ความชวยเหลือสังคม ความมีเสนหตอเพศตรงขาม   

– ลบ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพดี  
7. ความตระหนักรูของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) เร่ืองบทบาทตอสังคม  

– สูงสุด ไดแก ชาง และสิงห 
– รองลงมาไดแก ไฮเนเกนส จอนน่ี วอรกเกอร และลีโอ 

8. ชองทางที่ทําใหผูบริโภคตระหนักรูเร่ืองเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
– สูง ไดแก โทรทัศน 
– ปานกลาง ไดแก วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเตอรเตน ปายโฆษณา และโปสเตอร 
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9. การตีความเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) 
– สนับสนุนในระดับสูงวา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทําใหลืมความเครียด ความทุกขไดชั่วขณะ 

เปนสิ่งที่ขาดไมไดในงานเลี้ยง  ทําใหเขากับคนไดงาย พูดคุยสนุกสนานมากขึ้น  แสดงถึง
ความเปนผูใหญ  ความเปนชาย  ความเปนนักเที่ยว นักทองราตรี  

– สนับสนุนในระดับปานกลางวา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทําใหเจริญอาหาร ความคึกคะนองเพ่ิม 
สมรรถะทางเพศเพิ่ม  เปนสัญลักษณของผูหญิงทํางาน  แสดงความเปนหนึ่งเดียวกับกลุม
เพ่ือน  แสดงความเทห   

– สนับสนุนในระดับต่ําวา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลปนสัญลักษณของความสําเร็จ เปนสัญลักษณ
ของคนมีอันจะกิน  

10. ทัศนคติของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) ตอกิจกรรมเพ่ือสังคม 
– โดยรวมไมไดมองบวก หรือลบตอกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือการสนับสนุนกีฬาของธุรกิจ   
– มองบวกเร่ืองกิจกรรมเพ่ือสังคม ในเชิงเนื้อหาดี มีสาระ การเชียรใหคนทํากิจกรรมเพ่ือ

สังคมบาง 
– ปานกลางเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม ในเชิงการความพอใจ ความรูสึกวาเครื่องด่ืมทําราย

สุขภาพ ความตองการเขารวมกิจกรรม/อุดหนุน การไมสนับสนุนใหทํา  
– ปานกลางเรื่องกีฬา ในเชิงการหันมาเลนเพ่ิม การรวมกลุมกัน การมีภาพลักษณดี การชวง

พัฒนาวงการ การลดขอครหารายๆ การไถบาบ การกระตุนการด่ืม การไมจริงใจ การ
รับผิดชอบ การรูไมทัน 

– นอยเร่ืองกิจกรรมเพ่ือสังคม การมองวา ธุรกิจทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือสรางภาพ หรือ
โฆษณาสินคา 

11. การจดจําตราสินคาของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 
– มากที่สุด ไดแก ชาง สิงห อันเดทไพรเพรทิ  
– มาก ไดแก บารคาด้ี เฟรเดอรบรอย 

12. การจดจําสโลแกน ของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 
– มากที่สุด ไดแก สํานึกดี สังคมดี 
– มาก ไดแก Keep Walking  

13. การจดจํากิจกรรมของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 
– มาก ไดแก คอนเสิรตอัสนี วสันต 

14. การจดจําพรีเซนเตอรของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 
– มากที่สุด ไดแก แอด คาราบาว 
– มาก ไดแก เมทินี 
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15. การจดจําโฆษณาเพ่ือสังคมของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 
– สูงสุด ไดแก รีเจนซี่ รองลงมา ไดแก ชาง สิงห ไฮเนเกนส และจอหนนี่ วอรกเกอร 

16. การจดจํากิจกรรมเพ่ือสังคมของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา 
– สูงสุด ไดแก รีเจนซี่ รองลงมาไดแก สิงห ชาง แสงโสม 100 Piper 

17. พฤติกรรมของผูบริโภค  (กลุมเยาวชน) พบวา    
– เด็กสวนใหญเคยด่ืมแอลกอฮอลกอนอายุ 20 ป โดยไมจําเปนตองมีใครชวน พวกเขาชอบ

ด่ืมกับเพ่ือน นิยมด่ืมเบียร เหลา เหลาปน และไวนตามลําดับ โดยดื่มในชวงค่ําๆ ในบาน
เพ่ือน สถานบันเทิง บานตนเอง เปนหลัก เน่ืองในโอกาสของงานรื่นเริง เทศกาล และการ
ใหรางวัลกับตนเอง 

– หากธุรกิจใดทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เด็กจะสนับสนุนในการเผยแพรตราสินคาของธุรกิจน้ันๆ 
และไมเลือกที่จะไมด่ืมผลิตภัณฑเหลาน้ัน 

– สวนธุรกิจที่สนับสนุนกีฬา เด็กไมไดสนใจจะสนับสนุนเปนพิเศษกวาธุรกิจที่ไมไดสนับสนุน
กีฬา 

18. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค  (กลุมเยาวชนผูหญิง) 
– หลัก ไดแก อยากด่ืม เพ่ือนชวน รสชาติ บรรยากาศ  
– รอง ไดแก สถานที การแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ การโฆษณา ราคา สีสัน และฤดูกาล 
– อ่ืนๆ ที่นาสนใจ (ผูหญิง) อาทิ ชื่อเสียงของยี่หอ ครอบครัวแนะทําใหทดลองด่ืม บรรจุภัณฑ

สวยงาม ลดแลกแจกแถม เคยชิน เครียด/มีปญหา 
19.  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค (กรณีเยาวชนและเหลาปน) 

– ผูบริโภคหนาใหม ไดแก อยากลอง ราคา หาซ้ือสะดวก เพ่ือนชวน และบรรยากาศเปนใจ 
– ผูบริโภคที่ด่ืมอยูแลว ไดแก ราคา หาซ้ือสะดวก ทัศนะเชิงบวกตอแอลกอฮอล เพ่ือน 

บรรยากาศ และครอบครัวไมวากลาว 
 

ประโยชน/ปญหาอุปสรรค 

จากการสรุปบทเรียนของนิสิต นักศึกษา พบวา งานน้ีชวยใหนิสิตไดรับประสบการณตรง และ
เปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาไดเรียนรูเร่ืองการวิจัย และการรับทราบปญหาตางๆ เก่ียวกับธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน
อ่ืนๆ ตอไป 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการครั้งน้ี พบปญหา/อุปสรรคตางๆ อันไดแก ความกระชั้นของ
ระยะเวลา และการดําเนินการดังกลาวเปนประสบการณเบื้องตนของนิสิตนักศึกษา ประกอบกับมี
งบประมาณไมสูงมากนัก อันอาจสงผลตอคุณภาพของงานในเชิงภาพรวม 



 

 

 

 

 

"บทสรุปผูบริหาร"  
 

1. การรับรูและการตีความเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลของเด็กวัยรุน 

2. การเปดรับ การจดจํา ภาพลักษณ พฤติกรรมการดื่มและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง 

3. ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤตกิรรมของนิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีตอส่ือเพื่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

4. การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปน
ผูสนับสนุนดานกีฬา 

5. การส่ือสารและปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการด่ืมเหลาปนของวัยรุน 

6. การปฏิบัติการประชาสัมพันธตราสินคาของเบียรพันธุใหม 
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“การรับรูและการตีความเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของเด็กวัยรุน” 
 
คณะผูดําเนินการวิจัย : นางสาวอุษา ศิลปเรืองวิไล และนายกฤษณะ เชื้อชัยนาท 

 
การรับรูและการตีความเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของเด็กวัยรุน เปนโครงการวิจัยท่ีมีแนวคิดเริ่มตนจากโครงการรณรงคตางๆ ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงมุงเนนใหความสําคัญกับประเด็นปญหา
ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดมา 

ปญหาท่ีเกี่ยวของกับประเด็นของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลน้ันมีอยูหลายดาน ท้ังดานท่ีเกิดจาก
ผูผลิต ผูบรโิภค รวมถึงสื่อท่ีเปนตัวกลางในการรับรูตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงลวนแตเปนประเด็นท่ีสามารถ
นํามาศึกษาไดท้ังสิ้น 

ผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยรุนท่ีสวนใหญกําลังอยูในวัยศึกษาและเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยง
ตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและปจจุบันเปนกลุมท่ีมีอัตราการบริโภคจํานวนสูงข้ึน จนทําให
เกิดขอคําถามวา “ทําไม? จึงเปนเชนนั้น, ส่ิงแวดลอม?, ตัวเด็กวัยรุน?, การรับรูขาวสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ/สินคา?, หรือวาการตีความของตัววัยรุนเองท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล? หรือวา
ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลใหเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

โครงการวิจัยช้ินนี้เปนโครงการวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการรับรู การตีความเก่ียวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุน โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย
เพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาการรับรูของเด็กวัยรุนท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2.เพื่อศึกษาการตีความของเด็ก
วัยรุนท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุน  

 
ผลการวิจัยพบวา  

เกี่ยวกับการรับรูท่ีมีตอเน้ือหาท่ีเปนคําเตือนเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนําเสนอโดย
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลและชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูเรื่องการ
ดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับข่ียานพาหนะลดลงมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 

เกี่ยวกับการรับรู ท่ีมีตอสถานท่ีท่ีจําหนายเครื่องดื่มแลกอฮอล และชองทางการเขาถึง
ผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูเร่ืองการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชุมชนมากท่ีสุด 
อยูในระดับการรับรูมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 

เก่ียวกับการรับรูท่ีมีตอย่ีหอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีมีอยูในตลาดพบวา กลุมตัวอยางนึกถึง
ย่ีหอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลย่ีหอ Heineken มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 0.12 

เกี่ยวกับการนึกถึงโฆษณาประสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุม
ตัวอยางมีการนึกถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลย่ีหอ Regency (รีเจนซ่ี) มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 
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เก่ียวกับการพบเห็น หรือไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา พบวา กลุมตัวอยาง มีการเคยเห็นหรือเคยไดยินสื่อประชาสัมพันธท่ี
เกี่ยวของกับแอลกอฮอล จากส่ือกิจกรรมทางสังคม เชนการบริจากผาหม การชวยเหลือผูประสบภัย 
เปนตน มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 

เก่ียวกับการนึกถึงบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทมีอยูในตลาดพบวา กลุมตัวอยางมีการ
นึกถึงบริษัท  รีเจนซี่ มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 
 เก่ียวกับการตีความขอความตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางมี
ความเห็นกับขอความท่ีระบุวา “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหลืมความเครียด ความทุกขได
ช่ัวขณะ” มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 
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“การเปดรับ การจดจํา ภาพลักษณ พฤติกรรมการดื่มและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง” 
 
คณะผูดําเนินการวิจัย : นางสาวจิราพร ขุนศรี,นายบวรสรรค เจ่ียดํารง,นางสาวนาถปราง ไมสูญผล
,และนางสาวกฤษณพร  ประสิทธิ์วิเศษ 
 
 การวิจัยเรื่องการเปดรับ การจดจํา ภาพลักษณ พฤติกรรมการดื่มและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค คือ
เพ่ือศึกษาการเปดรับ การจดจํา ภาพลักษณ พฤติกรรมการดื่มและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา และเก็บ
ขอมูลตามสะดวก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ซ่ึงดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2551 

ผลการวิจัยพบวา  

ดานการเปดรับขอมูลขาวสาร : วัยรุนมีการเปดรับส่ือเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูใน
ระดับนอย โดยจะเปดรับจากส่ือมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ ในรูปแบบของการโฆษณา และการลดแลก
แจกแถมผานรานสะดวกซ้ือ เชน เซเวนอีเลฟเวน และสถานบันเทิงยามราตรี อีกท้ังเปดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับประเภทและขอเสียของการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ดานการจดจํา : วัยรุนสามารถจดจําสโลแกน “สํานึกดีสังคมดี” พรีเซนเตอร “แอด คาราบาว” 
และ ตราสินคา “สิงห” “ชาง” และ “ฮันเดรไพรเพริท” อยูในระดับมากท่ีสุด สวนสโลแกน “ Keep 
Walking”  “บารคารดี้” และ “เฟรเดอรบรอย” สามารถจดจําไดอยูในระดับมาก สําหรับสโลแกน 
“ความสุขท่ีคุณดื่มได” สโลแกน “ความภูมิใจของนักดื่มเบียร” กิจกรรม “บีไลฟปารตี้” กิจกรรม “แรลล่ี 
แบลค เมจิก วูแมน” และ “เคน-ธีรเดช วงศพัวพัน พรีเซ็นเตอร ของสิงห” สามารถจดจําไดในระดับ
นอยท่ีสุด 
 ดานภาพลักษณ : ความคิดเห็นในภาพรวมของวัยรุนพบวา ไมแนใจกับภาพลักษณของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลวาเปนอยางไร แตมีสวนหนึ่งท่ีเห็นดวยตอภาพลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
วา เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของไทยเปนผลิตภัณฑท่ีท่ัวโลกรูจักและรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงามแตละ
ย่ีหอจําเปนตองมีเอกลักษณท่ีโดดเดน สวนภาพลักษณท่ีวัยรุนไมเห็นดวยคือ ผูดื่มเครื่องดื่มแล
กอฮอลเปนผูท่ีมีสุขภาพดี 
 ดานพฤติกรรมการด่ืม : วัยรุนสวนใหญไมเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แตจะดื่มเปนครั้ง
คราว (บางโอกาส) ในโอกาสงานรื่นเริงตางๆ ซ่ึงเร่ิมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยความอยากทดลอง
ดื่มดวยตนเอง เพ่ือนชวน และแฟนชวนดื่ม โดยสวนใหญจะดื่มกับเพ่ือน และดื่มท่ีบานเพ่ือน ในชวง
เวลา 18.01-24.00น. และนิยมดื่มเบียรมากท่ีสุด 
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 ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล : ปจจัยดานความตองการ
อยากดื่ม เพ่ือนชวนดื่ม รสชาติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล บรรยากาศ และสถานท่ีในการดื่ม สวนการ
ดื่มย่ีหอเดียวไมเคยเปล่ียน (ความภักดีในตราสินคา) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุด 
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“ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอ
ส่ือเพื่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 

คณะผูดําเนินการวิจัย : นายโอฬาร โอฬารรัตน,นางสาวกิติยา ปรตัถจริยา,นางสาวบุรินทร นันทวิ
จารณ ,นางสาวปริยดา วันไทย และนางสาวอาทิตยา เข็มทอง 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิต 
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพื่อสังคมของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ท่ีมีลักษณะ
ประชากรตางกัน ไดแก เพศ การศึกษา สถาบันการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา แบง
ออกเปน 2 กลุม คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล และกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีจํานวน 400 คน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่รอยละ 

ผลการวจัิยพบวา  
1. กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความตระหนักรู ในการรับรูตราสินคาท่ีทําการผลิตส่ือเพ่ือสังคม

ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตราสินคาท่ีกลุมตัวอยางมีความรับรูสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก ชาง สิงห ไฮเนเกน ตามลําดับ 

2. กลุมตัวอยางาสวนใหญมีทัศนคติเฉย ในประเด็นดานการเขารวมกิจกรรม หรือความตองการ
ท่ีจะสนับสนุนธุรกิจ การไมตอตาน ความพึงพอใจตอส่ือเพ่ือสังคม สวนประเด็นเนื้อหาสาระมี
ความนาสนใจ และการชวยเชียรใหทํากิจกรรมเพ่ือสังคมนั้น มีทัศนคติท่ีเห็นดวย 

3. กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงลบ ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเห็นดวยวาการทําสื่อเพ่ือ
สังคมคือการ โฆษณาสินคา และย่ิงมีการกระตุนสื่อมากเทาไร ก็ย่ิงมีการสนับสนุนธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากเทาน้ัน และการทําสื่อเพ่ือสังคม คือการสรางภาพลักษณมากกวา
การทําสื่อเพ่ือสังคมอยางแทจริง และกลุมตัวอยางยังมีทัศนคติเฉยๆ ตอประเด็นการทําส่ือ
เพ่ือสังคมทําใหมองขามไปวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทํารายสุขภาพ 

4. จากการศึกษาพบวามีพฤติกรรมเชิงบวกดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีพฤติกรรมในระดับ
แทบจะไมทําการเขารวมกิจกรรมสื่อเพ่ือสังคมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะเลือกซ้ือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีสื่อเพ่ือสังคม และการมีสวนรวมในการเผยแพรสัญลักษณ กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมในระดับทําบอย ในการชักชวนใหผูอ่ืนซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
มีพฤติกรรมในระดับไมทําอยางแนนอนในการแกตางใหกับธุรกิจแอลกอฮอลท่ีทําสื่อเพื่อ
สงัคม และมีพฤติกรรมในระดับนานๆ คร้ังท่ีจะซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีทําสื่อเพ่ือสังคมเพ่ือ
เปนของฝากในโอกาสพิเศษ 

5. จากการศึกาพบวามีพฤติกรรมเชิงลบ ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมในระดับทํา
นานๆ ครั้งท่ีจะเลือกไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนําเสนอส่ือเพื่อสังคม และอธิบายถึงโทษ
ของเครื่องดื่มท่ีแฝงมากับโฆษณาใหคนใกลชิดทราบ มีพฤติกรรมไมทําอยางแนนอนท่ีจะ
ตอตานธุรกิจแอลกอฮอลท่ีทําเพ่ือสังคม และมีพฤติกรรมในระดับเห็นดวยท่ีจะไมเลือกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีทําส่ือเพื่อสังคม 
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 “การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่เปน
ผูสนับสนุนดานกีฬา” 
 
คณะผูดําเนินการวิจัย :นางสาวกมลพรรณ เนียมกุล,นางสาววรินทรขวัญ สะอาดดี,นางสาวศรธีนา 
ช่ืนอังกูร,นางสาวศิรวิรรณ สุรภาพ และนางสาวสุปญนี ปล่ังกมล 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร
ดังกลาว โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอย
ละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัยพบวา  

1. พฤติกรรมการดื่มของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 15-20ป ซ่ึงไดรับการคุมครองจาก
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 สูงถึงรอยละ 64.7 

2. ประเภทกีฬาท่ีเยาวชนมีการรับรูวาธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา
มากท่ีสุด คือกีฬาฟุตบอล โดยสูงถึงรอยละ 89.0 

3. ประเภทของส่ือมวลชนท่ีเยาวชนมีการรับรูวาธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุน
ดานการกีฬามากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน คิดเปนรอยละ 78.5 

4. ประเภทของสื่อเฉพาะกิจท่ีเยาวชนมีการรับรูวาธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุน
ดานการกีฬามากท่ีสุด คือ เสื้อผาท่ีนักกีฬาสวมใส คิดเปนรอยละ 27.8 

5. ประเภทของส่ือบุคคลท่ีเยาวชนมีการรับรูวาธุรกิจเรื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดาน
การกีฬามากท่ีสุด คือ คนในครอบครัว คิดเปนรอยละ 13.5 

6. ทัศนคติโดยรวมของเยาวชนตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา
พบวา อยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.0170 

7. พฤติกรรมโดยรวมของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา
พบวา อยูในระดับต่ํา โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 2.0823 
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“การสื่อสารและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน” 
 
คณะผูดําเนินการวิจัย :นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ,นางสาวทัศนาวด ีแกวสนทิ,นางสาวปานตา 
ดารามิตร,นางสาวปาริฉัตร สมัคราษฎร,นางสาวมาลีวรรณ  ศุขวฒัน,นางสาววรอร เมฆสวัสดิ,์
นางสาวสุพนติตา สวุรรณสะอาด,นางสาวอธิพร จันทรประทิน และนางสาวสโรชา เตชะกฤตภูรพิงศ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษรูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับการดื่มเหลาปนของวัยรุน 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitiative research) ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
interview) การจัดกลุมสนทนา (Focus group) และการสังเกตแบบมีสวนรวม รวมถึงใชการวิเคราะห
เอกสารท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูลตางๆ  

ผลการวิจัยพบวา  
 รูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับการดื่มเหลาปน เกิดข้ึนจากการใชสื่อใน 2 ลักษณะดวยกัน คือ 
สื่อบุคคล และสื่ออ่ืนๆ โดยสื่อบุคคล แบงเปน 2สวน  

ซ่ึงสวนท่ี 1 คือ การสื่อสารระหวางผูทําธุรกิจเหลาปนกับวัยรุนผูบริโภคเหลาปน ท้ังท่ีเปน
วัยรุนผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน และวัยรุนผูบริโภคหนาใหม พบวามีรูปแบบการใชส่ือ
โดยใชกลยุทธ 4P’s ประกอบดวย สรางสรรคผลิตภัณฑ (Produce), การขายในราคาตํ่า (Price), ราน
มีบรรยากาศดีและเขาถึงกลุมเปาหมาย (Place) และการลด-แลก-แจก-แถม (Promotion) รวมถึงการ
ใชกลยุทธปากตอปากในการบอกตอ 

และสวนท่ี 2 คือ การสื่อสารระหวางวัยรุนผูบริโภคเหลาปนดวยกันเอง ท้ังวัยรุนท่ีเปน
ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันและวัยรุนผูบริโภคหนาใหม พบวามีรูปแบบการสื่อสาร
เก่ียวกับการดื่มเหลาปนของวัยรุนเปนรูปแบบการส่ือสารแบบแนวนอนหรือแนวราบ โดยเปนการ
สื่อสารในกลุมเพื่อน 

สื่ออ่ืนๆ ประกอบดวย สื่อเฉพาะกิจ (Special Media) เชน ปายชื่อราน ปายโฆษณา ปาย
โปรโมชั่น รวมถึงเมนูแนะนําตางๆ และสื่อใหม (New Media) ซ่ึงถูกนํามาใชในการสื่อสารเพ่ือ
แนะนํารานเหลาปนและรสชาติของเหลาปนชนิดตางๆ และยังเปนการใชกลยุทธแบบปากตอปาก
ผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปน
แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และปจจัยแวดลอม โดยความอยากลอง, 
ความอยากรู รสชาติเปนปจจัยภายในที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุนผูบริโภคหนาใหม
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยแวดลอม ประกอบดวยการขายในราคาตํ่า และหาซื้อไดงาย และปจจัย
ภายนอก ไดแก เพ่ือน และบรรยากาศของราน และในสวนของวัยรุนผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ปจจุบันพบวา การขายนาคาตํ่า และหาซ้ือไดงาย เปนปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลา
ปนของวัยรุนในกลุมนี้มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรูหรือทัศนคติเชิงบวกตอการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ซ่ึงถือเปนปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก 
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 “การปฏิบัติการประชาสัมพันธตราสินคาของเบียรพันธุใหม” 
 
คณะผูดําเนินการวิจัย :นางสาวจันทรธิดา สังขจันทร,นางสาวจารุวรรณ พ่ึงชัยชาญ ,นางสาวพจี มณี
รัตน,นางสาวพฤกษา เกษมสารคุณ,นางสาวพัทรศรัณย   ตนานุประวัติ,นางสาวภัทรดา ปลอดมีชัย,
นางสาวมณีรัช รอดทรัพย,นางสาวลลิตา จิตตการุญ และนายอิศเรศ คําแหง  

การศึกษาการปฏิบัติการประชาสัมพันธตราสินคาของเบียรพันธุใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาการปฏิบัติการประชาสัมพันธของเบียรพันธุใหม โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) เครื่องมือหลักในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก การวิเคราะหเอกสาร/สื่อ การสังเกตแบบมีสวนรวม 

และการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) กับบุคคลในระดับผูบริหาร การบันทึกภาพสื่อและ

กิจกรรมตางๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนขอมูลจากการสัมภาษณในเบ้ืองตน รวมถึงวิเคราะห สรุป และ

อภิปรายผลขอมูล โดยอิงกับแนวคิดการใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ หลักการตลาดตามรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต และการบูรณาการสื่อแบบ 360 องศา เปนหลัก 

ผลการวิจัยพบวา  

 เบียรพันธุใหมมีการปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคาโดยใชส่ือ เพ่ือสรางการรับรู 
แบงออกเปน สื่อโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือสิ่งพิมพ สื่อกลางแจง และสื่อเคล่ือนท่ี เพ่ือสรางการมีสวนรวม 
แบงออกเปน สื่อออนไลน ส่ือกิจกรรม สื่อบุคคล และส่ือ ณ จุดขาย (ลองชิม)  

นอกจากนั้นแลว เบียรพันธุใหมไดใชวิธีการบูรณาการสื่อในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ 
เพ่ือสรางตราสินคา โดยใชวิธีตางๆ ดังนี้ 

1. การผสมผสานระหวางการยึดรูปแบบการดําเนินชีวิต กับการสื่อสาร 360องศาในการสราง
การรับรูผานสื่อสิ่งพิมพ ส่ือโทรทัศน สื่อกลางแจง และการใชส่ือ ณ จุดขาย 

2. การสรางการมีสวนรวม (Trial) ดวยสื่อ Website, ผานกิจกรรมพิเศษ, ผานของท่ีระลึก 
รวมถึงผานสื่อบุคคล  

อีกท้ังเบียรพันธุใหมไดใชการบูรณาการสื่อในการปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตรา
สินคาภายใตขอจํากัดทางกฎหมาย  

1. มาตรการควบคุมการโฆษณา และการสงเสริมการขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศ
ไทย 

2. การโฆษณาเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไวน  
ซ่ึงเบียรพันธุใหมกลากลาวไดอยางม่ันใจวาใชการปฏิบัติการประชาสัมพันธภายใตขอจํากัด

ของมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด โดยไมละเมิดขอกําหนดใดๆ อยางส้ินเชิง 
 
 



 

 

 

 

“Executive Summary” 
 

1. The Perception and Interpretation on Alcohol Beverage and Drinking Behavior 

of Teenagers 

2. Media Exposure, Memorizing, Image, Drinking Behavior and Factors that 

Influence Drinking Alcohol among Female Teenagers 

3. Awareness, Attitude, and Behavior of Students in Bangkok toward Pro-Social 

Media among Alcohol Business. 

4. Perception, Attitude, and Behavior of Youth toward the Alcohol Business that 

Sponsors Sports 

5. Communication and Factors related to the Alcohol Smoothies of Teenagers 

6. The Public Relations Process of a New Brand of Thai “Beer” 
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The Perception and Interpretation on Alcohol Beverage and Drinking Behavior of 
Teenagers 
 
By Ms. Usa Silpruangchai and Mr. Krisana Cheachainart 
Supervised by Associate Professor Dr. Parichart Sthapitanonda 
Sponsored by Center for Alcohol Studies 
 
 This research aims to find out the perception and the interpretation of the teenagers 
toward alcohol beverage, and their drinking behaviors.  A survey research was 
implemented.  Data were collected from 400 samples in Bangkok. 
  

The results are as follows: 
1. Teenagers perceive the warning content, “Drinking alcohol leads to lower control 

when ones drives, at the highest rate (4.08 from 5.00).  They also perceive the 
alcohols are easily access in the community (4.24 from 5.00), and recall a brand 
Heineken as the most favorite brand (4.12 from 5.00), while recall regency as the 
most PR brand (4.36 from 5).  They can recall a number of Alcohol PR activities 
from the social events presented in the media, such as cloth donation, and 
rescuring the poors (3.86 from 5.00). They also recall the brand, Regency at the 
highest rate (4.32). 

2. Teenagers interpreted the idea that alcohol drinking can temporarily release stress 
and suffering as the highest agreeable topic (4.24 from 5.00).  
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Media Exposure, Memorizing, Image, Drinking Behavior and Factors that Influence 
Drinking Alcohol among Female Teenagers 
 
By  Ms. Krisanaporn Prasithviseth, Ms. Jiraporn Kunsri, Mr. Bowornsarn Jeadamrong, and    
     Ms. Nartprang Maisunpol 
Supervised by Associate Professor Dr. Parichart Sthapitanonda 
Sponsored by Center for Alcohol Studies 
 
 This research aims to study media exposure, memorizing, image, and drinking 
behaviors of female teenagers.  This research also seeks to analyze factors that influence 
drinking alcohol among female teenager.  Quantitative research are applied, and data were 
collected among 400 female teenagers during August to September, 2008. 
 

The results are as follows: 
1. Media exposure: Female teenagers expose to media on alcohol issues at the 

moderate level, mainly from mass media and specialized media, in the style of 
advertising, marketing through convenient stores such as seven-eleven and 
night entertainment place. Also they expose to both information about types and 
disadvantages of drinking alcohol. 

2. Memorizing:  Female teenagers remember a slogan of good remember, good 
society, a presenter-Add Karabal, a logo-Singha, Chang, and 100 pipers at the 
highest rate. 

3. Image: Female teenager are not sure about the image of alcohol products,  but 
they agree that Thai alcohols are widely recognized at the international level.  
The distinguish characteristics are on its beautiful package, and its own identity.  
They don’t agree that alcohol makes a good health. 

4. Drinking behavior: Most female teenagers don’t drink alcohol.  If they drink, they 
drink on some occasions such as the party.  The reasons they drink are the 
willing to taste alcohol product, the requests from friends and boyfriends. They 
usually drink with friends and friends’ houses from 6pm till midnight.  Mostly 
they drink beer. 

5. Factors which have influence toward alcohol drinking include the need to drink, 
the request from friends, the taste, the atmosphere, the place. Alcohol brand 
has the lowest influence on drinking behavior of female teenagers. 
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Awareness, Attitude, and Behavior of Students in Bangkok toward Pro-Social Media 
among Alcohol Business. 
 
By Mr.Olarn Olarnrat, Ms.Kitiya Praraththajariya, Ms. Priyada Wanthai  and             

Ms.Artitaya Khemthong 
Supervised by Associate Professor Dr. Parichart Sthapitanonda 
Sponsored by Center for Alcohol Studies 
 
 This research aims to study awareness, attitude, and behavior of students in 
Bangkok toward pro-social media among alcohol business.  Quantitative data were 
collected from 400 samples from both governmental and non-governmental universities. 
  

The results are as follows: 
1. Bangkok students are aware of the alcohol brands.  The are aware of  Chang, 

Singha, and Heineken at the highest rate. 
2. Bangkok students have moderate attitude toward the participation in alcohol-

related activities, or support of alcohol business, or protest against business, or 
satisfaction on pro-social media.  They have positive attitude toward pro-social 
media and its request in doing pro-social activities. 

3. In terms of negative attitudes, they believe that running pro-social media means 
product advertising.  The more media are used, the more the supports toward 
alcohol business are. Also, making pro-social media means more image building 
than social concerning.  They have moderate attitudes toward pro-social media.  
They also look over the issue of the effect of alcohol on health. 

4. In terms of behavior, they rarely join pro-social events run by alcohol business.  
They buy products, which have pro-social media. They involve in distributing its 
logos.   

5. They don’t buy alcohol, which produce pro-social media, and explain the 
negative effect of alcohol.  However, they don’t protest the businesses that have 
pro-social media, but they agree that they will not selectively drink alcohol, 
which produce pro-social media.    
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Perception, Attitude, and Behavior of Youth toward the Alcohol Business that 
Sponsors Sports 
 
By Ms. Kamolpan Neamkul, Ms. Rinkwan Saarddee, Ms. Sritana Chuenangkool,                    

Ms. Siriwan Suparp and Ms. Supunnee Plangkamon 
Supervised by Associate Professor Dr. Parichart Sthapitanonda 
Sponsored by Center for Alcohol Studies 
 
 This research aims to study the perception, attitude, and behavior of youth toward 
alcohol business that sponsors sport.  By using quantitative approach, questionnaires were 
collected from 400 youths in Bangkok. 
 

The results are as follows: 
1. 64.7% of youths aged 15-20 years drink alcohol. 
2. 89.0% of youths recognize that alcohol business sponsor football, from which 

78.5% access the information from television, while 27.8% from clothes of sport 
players, and 13.5% from family members.   

3. Youths have moderate attitudes (3.01 from 5.00) toward the sport sponsorships 
of alcohol business. 

4. Youth have low involvement (2.08) in alcohol business that supports alcohol. 
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Communication and Factors related to the Alcohol Smoothies of Teenagers 
 
By Ms. Nerisa Chaisupamongkollarp, Ms.thatsanawadi Kaeosanit, Ms. Panta Daramit, 

Ms.Maleewan Sukwat, Ms. Woraon Meksawat, Ms. Athiphorn Chantarapatin,                       
Ms. Suppanitta Suwannasaaart, Ms. Sarocha Techakritpuripong and               
Ms.Parichat Samakrad 

Supervised by Associate Professor Dr. Parichart Sthapitanonda 
Sponsored by Center for Alcohol Studies 
 

This research aims to study the communication style of teenagers who drink alcohol 
smoothies.  Qualitative research was implemented, with the in-depth interview, focus group 
discussions, participatory observation, and documentary research. 

 
The results are as follows: 
1. The media used in promoting alcohol smoothies among teenagers include 

personal media, and others media. 
2. Alcohol smoothies owners use marketing-mix strategy (4ps) plus words of mouth 

in promoting its smoothies. 
3. Teenage drinkers informally communicate about alcohol smoothies among 

friends the horizontal level. 
4. Special media used in promoting alcohol smoothies include name tag of the 

shop, advertising cut-out, promotion plate, menu, and new media.  Also they 
use words of mouth via new communication technologies to promote alcohol 
smoothies. 

5. Factors related to the alcohol smoothies are internal, external, and the context 
factors.  The internal factors include curiosity, interest, tastes.  The internal 
factors include friends, atmosphere.  The contexts include low price, and easy 
accessibility.   
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The Public Relations Process of a New Brand of Thai “Beer” 
 
By  Ms. Chandratida Sangkachandra, Ms. Jaruwan Pungchaicharn Ms.Pajee Maneerat, 

Ms.Patsarun Tananuprawat,Ms.Pattarada Plodmechai, Ms.Phrugsa Gasemsarakoon, 
Ms.Lalita Jitkaroon, Ms.Maneerach Rodsub and Mr. Itsared Kumhang  

Supervised by Associate Professor Dr. Parichart Sthapitanonda 
Sponsored by Center for Alcohol Studies 
 
 This research aims to study the public relations process, which is used to promote a 
new brand of Thai beer, after a new law to control alcohol consumption has been 
implemented. 
 

The results are as follows: 
1. A new brand of Thai “Beer” uses public relations activities to promote its logo, 

by using media to create positive perception and involvement.  They mainly use 
television, radio, print media, outdoor media, and mobile media.  They use 
online media, public events, personal media, and point-of-purchase media to 
encourage public involvement. 

2. A new brand of Thai “Beer” uses integrated media in its public relations 
activities to promote its brand.  The activities include: 

a. Mixing between lifestyle marketing and 360 degree of branding 
communication to encourage public perception via print media, 
television, outdoor media, and point-of-purchase media 

b. Using website, special events, souvenirs, and personal media to 
encourage public participation. 

3. Though there are restrictions in terms of law, they can get access to, and 
recognized by the general publics. 

         
 



      

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการวิจัย  
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การรับรูและการตีความเก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
กับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

อุษา ศิลปเรืองวิไล 
กฤษณะ เชื้อชัยนาท 

 
นักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับกลุมนิสิต/นักศึกษา 
ดานการสื่อสารและธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล" ของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 

ภายในการดูแลของ รองศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท 
ธันวาคม 2551 
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การรับรูและการตีความเก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
กับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุน 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาท่ีเก่ียวของกับประเด็นของเครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ันมีอยูหลายดาน ท้ังดานท่ีเกิดจาก
ผูผลิต ผูบริโภค รวมถึงสื่อท่ีเปนตัวกลางในการรับรูตางๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงลวนแตเปนประเด็นท่ีสามารถ
นํามาศึกษาไดท้ังส้ิน 

ผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยรุนท่ีสวนใหญกําลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียน เปนกลุมท่ีมีความ
เสี่ยงตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปจจุบันเปนกลุมท่ีมีอัตราการบริโภคมีจํานวนสูงข้ึน จนทํา
ใหเกิดขอคําถามวา “ทําไม?จึงเปนเชนนั้น”  สิ่งแวดลอม?, ตัวเด็กวัยรุน?, การรับรูขาวสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ /สินคา?,การตีความของตัววัยรุนเอง? หรือวาปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลใหเด็กวัยรุนมีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

โครงการวิจัยนี้จึงมุงศึกษาเกี่ยวกับการรับรู การตีความเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุนโดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1.    เพ่ือศึกษาการรับรูของเด็กวัยรุนท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
2.  เพ่ือศึกษาการตีความของเด็กวัยรุนท่ีมีตอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุน      

ปญหานําวิจัย 

1. การรับรูของเด็กวัยรุนท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันเปนอยางไร 
2. การตีความหมายตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุนท่ีมีรายไดมีการตีความหมายเปน

อยางไร 
3. เด็กวัยรุนท่ีมีรายไดมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางไร 

 
นิยามศัพท 

การรับรู     หมายถึง กระบวนการจัดรูปแบบ และใหความหมายตอสิ่งเราท่ีมากระทบประสาท
สัมผัสของผูรับ ซ่ึงในท่ีน้ีผูวิจัยหมายถึงเฉพาะกระบวนการเลือกรับขอมูลเนื้อหาท่ี
เปนคําเตือนเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเสนอโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
และการรับรูชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑ อันไดแก ชองทางการจัดจําหนาย,การรับรู
ย่ีหอ (Brand) เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีอยูในตลาด, การรับรูโฆษณาประชาสัมพันธท่ี
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เก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมถึงชองทางท่ีวัยรุนไดเห็นการนําเสนอขอมูล
เก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล, การรับรูบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ท่ีมีอยูในตลาดและการรับรูขอความ/สัญลักษณเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก 
ตัวแทนโฆษณา (Brand Ambassador)/สโลแกน/ขอความโฆษณา 

การตีความ   หมายถึง การแปลความหมาย ไปในทิศทางท่ีอาจสนับสนุนหรือคัดคานเก่ียวกับสาระ
ตางๆ ซ่ึงในท่ีน้ีผูวิจัยหมายถึงการตีความเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  หมายถึง  เครื่องดื่มทุกชนิดท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร ไวน 
รวมถึงของมึนเมาทุกชนิด ไมรวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และ
ยาเสพติดใหโทษ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการจิบ ชิม ดื่ม (ดื่ม/ไมดื่ม), ความถี่ในการดื่ม,
คาใชจายในการดื่ม และเหตุผลในการดื่ม 

กลุมวัยรุน หมายถึง วัยรุนท่ีเปนนักเรียน และกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับอุดมศึกษา ท่ีมีอายุระหวาง 13-19 ป  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 3 แนวคิดดังนี้ 

1. แนวคิดเรื่องการใสรหัส - ถอดรหัส 

2. แนวคิดเรื่องการรับรู   

3. แนวคิดเรื่องการตีความ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการศึกษา 2 แบบ คือ 

  1. การศึกษาวิจัยทางเอกสาร (documentary research) โดยการศึกษารวบรวมขอมูล
เอกสารตางๆ ท้ังท่ีเปนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ การรับรูและการตีความ ความรู
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็กวัยรุนซึ่งผลของการ
คนควารวบรวมไดนําเสนอไวในบทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 



 

 

25 

  2. การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การจัดเก็บขอมูล โดยการใชแบบสอบถาม (Questionaire) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Descriptive 
Study) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางท่ีเลือก
ไวของการศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัย 

           ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ วัยรุนท่ีเปนนักเรียน และกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ท่ีมีอายุระหวาง 13-19 ป ท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม พบโดยบังเอิญ ซ่ึงมีขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 
400  คน สูตรการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนสูตร การกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro 
Yamane และใหมีความคลาดเคล่ือนในการสุม (sampling error) 0.05% ภายใตความเชื่อม่ัน 95 % ดังนี้ 
(Yamane, 1967) 

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 

 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิ จัยครั้งนี้ ผูวิ จัยไดขอมูลจากนักเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาฝงธนบุรี หรือเยาวชนและบุคคลท่ีมีอายุอยูระหวาง 13-19 ป ท่ียังศึกษาอยูและมี
รายได จากการทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ันโดยเลือกกลุมตัวอยางในแตละกลุมแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามข้ึน โดยแบงออกเปน 4 สวน จํานวน 169 ขอ คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
สวนท่ี 2 สอบถามขอมูลเก่ียวกับการรับรู ท่ีมีตอเนื้อหาท่ีเปนคําเตือนเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม 

แอลกอฮอลท่ีเสนอโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลและชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑ 
สวนท่ี 3 สอบถามขอมูลเก่ียวกับการตีความเก่ียวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
สวนท่ี 4 สอบถามขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีได โดยใชสถิติดังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) หาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย(Mean) เพ่ือ
อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน รายไดของ
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ทาน ท่ีมาของรายไดของทานสถานภาพสมรสของบิดา มารดา ปจจุบันทานอาศัยอยูกับ ลักษณะท่ีพัก
อาศัย 

2. สถิติวิเคราะหการผันแปร (Analysis of Varance, ANOVA) เพ่ือหาผลของตัวแปรอิสระตอตัว
แปรตาม โดยมีตัวแปรควบคุมรวมดวย โดยจะทําการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ซ่ึงจะหา
ความสัมพันธโดยตรง (one-way) ระหวางตัวแปร 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

ตอนที่1 ขอมูลสภาพท่ัวไป 

1) เพศ กลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมูลมีจํานวนท้ังสิ้น 400 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 214 คน 
คิดเปน รอยละ 53.5 และเปนเพศหญิง 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5  

2) อายุ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 19 ป มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 
รองลงมาคือ กลุมอายุ 18 ป มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 กลุมอายุ 16 ป มีจํานวน 69 คน คิด
เปนรอยละ 17.3กลุมอายุ 15 ป มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14 อายุ 17 ป จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ13.5 กลุมอายุ  14 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และกลุมอายุ 13 ป มีจํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 4.8 

3) การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาในระดับ ปวส. มีจํานวน 118 คน คิด
เปนรอยละ 29.5 รองลงมาคือ ปวช. มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 มัธยมปลาย มีจํานวน 74 
คน คิดเปนรอยละ 18.5 อุดมศึกษา มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 มัธยมตน มีจํานวน 47 คน คิด
เปนรอยละ 11.8   

4) ดานรายได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดอยูระหวาง 5,001-7,000 บาท มีจํานวน 
154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 มีรายได 7,001- 9,000 บาท มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.5 มี
รายได ต่ํากวา 5,000 มีจํานวนเทากับกลุมรายได 9,000 บาท มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17 

5) ดานท่ีมาของรายได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีท่ีมาของรายได จากพอแม มีจํานวน 
239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 มีรายไดจากการทํางาน มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28 ทุนการศึกษา
มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 และอ่ืนๆ มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 

6) 6. ดานสภาพสมรสของบิดามารดา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีบิดารมารดาท่ีอยูดวยกัน  
มีจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 บิดามารดาแยกกันอยู   มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8 
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บิดาหรือมารดารเสียชีวิต มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 26.3 บิดามารดาหยาราง มีจํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 9.8 และ เสียชีวิตท้ัง 2  คน มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 

7) ดานท่ีอยูอาศัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ อาศัยอยูกับบิดามารดา มีจํานวน 125 คน คิด
เปนรอยละ 31.3 อาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา มีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.3 อาศัยอยูคนเดียว มี
จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 อาศัยอยูกับญาติ มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 อาศัยอยูกับ
คนรักหรือ แฟน  มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10 และ อาศัยอยูกับเพื่อนและอื่นๆ มีจํานวนเทากัน 
คือมีจํานวนรอยละ 10 คิดเปนรอยละ 2.5 

8) ดานลักษณะของท่ีพักอาศัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ อาศัยอยูบานตัวเอง/พอแม มี
จํานวน 92  คน คิดเปนรอยละ 23 อาศัยอยูคอนโดมิเนียม  มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.5 อาศัย
อยูหอพัก / บานเชา มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 อาศัยบานญาติ มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอย
ละ 19.5 และอ่ืนๆ มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.3  

ตอนที่ 2 การรับรูการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เกี่ยวกับการนึกถึงโฆษณา
ประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮล  พบวา กลุมตัวอยางมีการนึกถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ย่ีหอ Regency (รีเจนซ่ี) มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 อยูในระดับการรับรูบอยท่ีสุด รองลงมาคือมี
การนึกถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลย่ีหอ Chang (ชาง) และ Singha (สิงห) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 อยูใน
ระดับการรับรูบอย สวนการนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอ Eristoff มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 2.04 อยูใน
ระดับการรับรูนอย 

 ในสวนความถี่ในการเคยเห็นหรือเคยไดยินสื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา  

1) โฆษณาทางโทรทัศน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินส่ือโฆษณาประชาสัมพันธประเภท
โฆษณาทางโทรทัศน ท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูปานกลาง เปนจํานวน 116 คิดเปน
รอยละ 29 รองลงมารับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 114 คิดเปนรอยละ 28.5 รับรูนอย เปนจํานวน 102 คิด
เปนรอยละ 25.5 รับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 46 คิดเปนรอยละ 11.5 และรับรูบอย เปนจํานวน 22 คิด
เปนรอยละ 5.5 โดยมีคาเฉล่ีย 2.46 

2) โฆษณาทางวิทยุ  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภท
โฆษณาทางวิทยุ  ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 160 คิดเปนรอยละ 40 
รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 96 คิดเปนรอยละ 24 รับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 64 คิดเปนรอยละ 
16 รับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 40 คิดเปนรอยละ 10 และรับรูบอย เปนจํานวน 40 คิดเปนรอยละ 10 โดย
มีคาเฉล่ีย 2.58 
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3) การเปนผูสนับสนุนในรายการโทรทัศน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธประเภทการเปนผูสนับสนุนในรายการโทรทัศน ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย
รับรูนอย เปนจํานวน 184 คิดเปนรอยละ 46 รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 88 คิดเปนรอยละ 22 
รับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 รับรูบอย เปนจํานวน 48 คิดเปนรอยละ 12 และรับรู
บอยท่ีสุด เปนจํานวน 24 คิดเปนรอยละ 6 โดยมีคาเฉล่ีย 2.5 

4) การเปนผูสนับสนุนในรายการวิทยุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญได ยินส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธประเภทการเปนผูสนับสนุนในรายการวิทยุ ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรู
นอย เปนจํานวน 200 คิดเปนรอยละ 50 รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 104 คิดเปนรอยละ 26 
รับรูบอย เปนจํานวน 48 คิดเปนรอยละ 12 รับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 32 คิดเปนรอยละ 8 และรับรูบอย
ท่ีสุด เปนจํานวน 16 คิดเปนรอยละ 4 โดยมีคาเฉล่ีย 2.54 

5) หนังสือพิมพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภท
หนังสือพิมพ ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 176 คิดเปนรอยละ 44 
รองลงมารับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 128 คิดเปนรอยละ 32 รับรูปานกลาง เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 
14 และรับรูบอย เปนจํานวน 40 คิดเปนรอยละ 10 โดยมีคาเฉล่ีย 2.02 

6) นิตยสาร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภทนิตยสาร ท่ี
เกี่ยวของกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 200 คิดเปนรอยละ 50  รองลงมารับรูปาน
กลาง เปนจํานวน 96 คิดเปนรอยละ 24 รับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 72 คิดเปนรอยละ 18 รับรูบอย เปน
จํานวน 24 คิดเปนรอยละ 6 และรับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 8 คิดเปนรอยละ 2 โดยมีคาเฉล่ีย 2.24 

7) เว็บไซต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภทเว็บไซต ท่ี
เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 128 คิดเปนรอยละ 32 รองลงมารับรูนอย
ท่ีสุด เปนจํานวน 80 คิดเปนรอยละ 20 รับรูปานกลาง เปนจํานวน 72 คิดเปนรอยละ 18 รับรูบอย เปน
จํานวน 64 คิดเปนรอยละ 16 และรับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 โดยมีคาเฉล่ีย 2.68 

8) กิจกรรมทางการตลาด เชน Road Show  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธประเภทกิจกรรมทางการตลาด เชน Road Show  ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยรับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 144 คิดเปนรอยละ 36 รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 96 คิดเปน
รอยละ 24 รับรูนอย เปนจํานวน 80 คิดเปนรอยละ 20 และรับรูบอย เปนจํานวน 80 คิดเปนรอยละ 20 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.72 

9) กิจกรรมดานการกีฬา(สปอรตมารเกตติ้ง) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธประเภทกิจกรรมดานการกีฬา(สปอรตมารเกตติ้ง) ท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
โดยรับรูนอย เปนจํานวน 120 คิดเปนรอยละ 30 รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 88 คิดเปนรอยละ 
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22 รับรูบอย เปนจํานวน 72 คิดเปนรอยละ 18 รับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 64 คิดเปนรอยละ 16 และรับรู
บอยท่ีสุด เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 โดยมีคาเฉล่ีย 2.84 

10) กิจกรรมดานดนตรี(Music Marketing) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธประเภทกิจกรรมดานดนตรี(Music Marketing) ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย
รับรูนอย เปนจํานวน 152 คิดเปนรอยละ 38 รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 112 คิดเปนรอยละ 28 
รับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 64 คิดเปนรอยละ 16 รับรูบอย เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 และรับรู
นอยท่ีสุด เปนจํานวน 16 คิดเปนรอยละ 4 โดยมีคาเฉล่ีย 3.00 

11) กิจกรรมทางสังคม เชน การบริจาคผาหม การชวยเหลือผูประสบภัย เมาไมขับ พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภทกิจกรรมทางสังคม เชน การบริจาคผาหม การ
ชวยเหลือผูประสบภัย เมาไมขับ ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 144 
คิดเปนรอยละ 36 รองลงมารับรูบอย เปนจํานวน 112 คิดเปนรอยละ 28 รับรูปานกลาง เปนจํานวน 88 
คิดเปนรอยละ 22 และรับรูนอย เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 โดยมีคาเฉล่ีย 3.86 

12) โปสเตอรบนรถไฟฟาและรถไฟใตดิน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธประเภทโปสเตอรบนรถไฟฟาและรถไฟใตดิน ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย
รับรูนอย เปนจํานวน 200 คิดเปนรอยละ 50 รองลงมารับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 128 คิดเปนรอยละ 32 
รับรูปานกลาง เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 และรับรูบอย เปนจํานวน 16 คิดเปนรอยละ 4 โดยมี
คาเฉล่ีย 1.9 

13) ปายกลางแจง (ขางถนน บนทางดวน) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธประเภทปายกลางแจง (ขางถนน บนทางดวน) ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย
รับรูนอย เปนจํานวน 176 คิดเปนรอยละ 44 รองลงมารับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 136 คิดเปนรอยละ 34 
รับรูปานกลาง เปนจํานวน 72 คิดเปนรอยละ 18 และรับรูบอย เปนจํานวน 16 คิดเปนรอยละ 4 โดยมี
คาเฉล่ีย 1.92 

14) ขอความบนตึก พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินส่ือโฆษณาประชาสัมพันธประเภท
ขอความบนตึก ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 200 คิดเปนรอยละ 50 
รองลงมารับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 104 คิดเปนรอยละ 26 รับรูปานกลาง เปนจํานวน 88 คิดเปนรอยละ 
22 และรับรูบอย เปนจํานวน 8 คิดเปนรอยละ 2 โดยมีคาเฉล่ีย 2.0 

15) แผนพับใบปลิว พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภทแผน
พับใบปลิว ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย และรับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 152 คิดเปน
รอยละ 38 รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 80 คิดเปนรอยละ 20 รับรูบอย เปนจํานวน 8 คิดเปน
รอยละ 2 และรับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 8 คิดเปนรอยละ 2 โดยมีคาเฉล่ีย 1.92 



 

 

30 

16) ขอความบนรถโดยสาร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ประเภทขอความบนรถโดยสาร ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 176 คิด
เปนรอยละ 44 รองลงมารับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 128 คิดเปนรอยละ 32 รับรูปานกลาง เปนจํานวน 72 
คิดเปนรอยละ 18 และรับรูบอย เปนจํานวน 24 คิดเปนรอยละ 6 โดยมีคาเฉล่ีย 1.98 

17) บูทขายสินคา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภทบูทขาย
สินคา ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 104 คิดเปนรอยละ 26 รองลงมา
รับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 96 คิดเปนรอยละ 24 รับรูปานกลาง เปนจํานวน 80 คิดเปนรอยละ 20 รับรู
บอย เปนจํานวน 64 คิดเปนรอยละ 16 และรับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 โดยมี
คาเฉล่ีย 3.1 

18) สื่อสงเสริมการขายในจุดขาย เชน ธงราว, ผาใบ, สติ๊กเกอร, โปสเตอรท่ีราน พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภทสื่อสงเสริมการขายในจุดขาย เชน ธงราว, 
ผาใบ, สติ๊กเกอร, โปสเตอรท่ีราน ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 152 
คิดเปนรอยละ 38 รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 88 คิดเปนรอยละ 22 รับรูบอย เปนจํานวน 72 
คิดเปนรอยละ 18 รับรูนอย เปนจํานวน 56 คิดเปนรอยละ 14 และรับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 32 คิดเปน
รอยละ 8 โดยมีคาเฉล่ีย 3.64 

19) การสงเสริมการขาย เชน ลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธประเภทการสงเสริมการขาย เชน ลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค ท่ีเก่ียวของกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 144 คิดเปนรอยละ 36 รองลงมารับรูปานกลาง เปน
จํานวน 96 คิดเปนรอยละ 24 รับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 64 คิดเปนรอยละ 16 รับรูบอย เปนจํานวน 48 
คิดเปนรอยละ 12 และรับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 48 คิดเปนรอยละ 12 โดยมีคาเฉล่ีย 2.84 

20) จากเพ่ือน,คนรูจัก หรือญาติ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ประเภทจากเพ่ือน,คนรูจัก หรือญาติ ท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูนอย เปนจํานวน 168 
คิดเปนรอยละ 42 รองลงมารับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 96 คิดเปนรอยละ 24 รับรูปานกลาง เปนจํานวน 
64 คิดเปนรอยละ 16 รับรูบอย เปนจํานวน 40 คิดเปนรอยละ 10 และรับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 32 คิด
เปนรอยละ 8 โดยมีคาเฉล่ีย 2.36 

21) รานคา,รานอาหาร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดยินส่ือโฆษณาประชาสัมพันธประเภท
รานคา,รานอาหาร ท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยรับรูบอย เปนจํานวน 152 คิดเปนรอยละ 38 
รองลงมารับรูปานกลาง เปนจํานวน 104 คิดเปนรอยละ 26 รับรูบอยท่ีสุด เปนจํานวน 104 คิดเปนรอย
ละ 26 รับรูนอย เปนจํานวน 40 คิดเปนรอยละ 10 และรับรูนอยท่ีสุด เปนจํานวน 0 คิดเปนรอยละ 0 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.8 
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ในสวนการรับรูเก่ียวกับบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีอยูในตลาด สามารถสรุปผลไดวา  
กลุมตัวอยางมีการนึกถึงบริษัท รีเจนซี่ มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 อยูในระดับการรับรูบอยท่ีสุด 
รองลงมาคือมีการนึกถึงบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 อยูในระดับการรับรูบอย สวน
การนึกถึงบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จํากัด มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 2.25 อยูในระดับการรับรู
นอย 

ตอนที่ 3 การตีความเก่ียวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

1) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงถึงความเปนผูใหญ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวย
มาก มีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 120 คน คิดเปนรอย
ละ 30 เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 และเห็นดวยนอย มีจํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 10 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 

2) ผูชายท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงถึงความเปนชาย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็น
ดวยมาก มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 112 คน คิดเปน
รอยละ 28 เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24 เห็นดวยนอย มีจํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 10 และเห็นดวยนอยท่ีสุด มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 

3) ผูหญิงท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงถึงความเปนผูหญิงทํางาน(Working woman) พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวยนอย มีจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง 
มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 เห็นดวยมาก มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8  และเห็นดวยมาก
ท่ีสุด มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.70 

4) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงถึงความเปนนักเท่ียว ,นักทองราตรี พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญ เห็นดวยมาก มีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 128 
คน คิดเปนรอยละ 32 เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 64คน คิดเปนรอยละ 16 และเห็นดวยนอย มีจํานวน 
48 คน คิดเปนรอยละ 12 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.6 

5) เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสัญลักษณของความสําเร็จ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวย
นอย มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอย
ละ 26 เห็นดวยนอยท่ีสุดเห็นมีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 8 และเห็นดวยมาก มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.4 

6) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแสดงถึงความเปนคนที่มีอันจะกิน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ 
เห็นดวยนอย มีจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 80 คน คิด
เปนรอยละ 20 เห็นดวยนอยท่ีสุดเห็นมีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 เห็นดวยมาก มีจํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 4 และเห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 8คน คิดเปนรอยละ 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.16 
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7) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเขากับผูอ่ืนไดงาย พูดคุยสนุกสนานมากข้ึน พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญ เห็นดวยมาก มีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา เห็นดวยมากท่ีสุด มี
จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28 เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28 และเห็น
ดวยนอยท่ีสุด มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 

8) การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งท่ีขาดไมไดในงานเล้ียงสังสรรค พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญ เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมา เห็นดวยมาก มีจํานวน 144 คน 
คิดเปนรอยละ 36 เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 และเห็นดวยนอย มีจํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

9) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเพ่ิมสมรรถนะทางเพศ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็น
ดวยนอย มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 128 คน คิดเปน
รอยละ 32 เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12 เห็นดวยมาก มีจํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 10 และเห็นดวยนอยท่ีสุด มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.80 

10) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหผูดื่มเกิดความคึกคะนอง กลา ม่ันใจมากข้ึน พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญ เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26 รองลงมา เห็นดวยมากท่ีสุด 
มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24 เห็นดวยนอย มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24 เห็นดวยมาก มี
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 และเห็นดวยนอยท่ีสุด มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6 มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.32 

11) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเจริญอาหาร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวยมาก
ท่ีสุด มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมา เห็นดวยนอย มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26 
เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 เห็นดวยมาก มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 
และเห็นดวยนอยท่ีสุด มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 

12) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหลืมความเครียด ความทุกขไดช่ัวขณะ พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญ เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมา เห็นดวยมาก มีจํานวน 144 
คน คิดเปนรอยละ 36 และเห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 

13) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการแสดงความเปนหนึ่งเดียวกันกับกลุมเพ่ือน เพ่ือแสดง
การรักพวกพอง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวยนอย มีจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 
รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 เห็นดวยมาก มีจํานวน 72 คน คิดเปน
รอยละ 18 เห็นดวยนอยท่ีสุด มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16 และเห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 32 
คน คิดเปนรอยละ 8 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.64 
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14) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการแสดงความเทห พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวย
นอย มีจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46 รองลงมา เห็นดวยปานกลาง มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 
22 เห็นดวยมากท่ีสุด มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12 เห็นดวยนอยท่ีสุด มีจํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 12 และเห็นดวยมาก มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.62 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

1) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกพบวากลุมตัวอยางมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลครั้ง
แรกเมื่ออายุ 13 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาเม่ืออายุ 16 เปนจํานวน 64 คน คิดเปน
รอยละ 16 เม่ืออายุ 15 เปนจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14 เม่ืออายุ 15 เปนจํานวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 14 เม่ืออายุ 14 คน เปนจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12 เม่ืออายุ 12 เปนจํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 10 เม่ืออายุ 11 เปนจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 และ เม่ืออายุ 10 เปนจํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 11.3 

2) สมาชิกในครอบครัว มีผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีบิดาท่ีดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมามีพ่ี-นองท่ีดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลเปนจํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30 มีญาติท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวน 64 คน 
คิดเปนรอยละ 16 และมีมารดาท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10 มี
คาเฉล่ียเทากับ 2.18 

3) ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล พบวาจากลุมตัวอยางสวนใหญมีการดื่มแอลกอฮอล 2-4 ครั้ง
ตอสัปดาหเปนจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมามีการดื่มทุกวัน เปนจํานวน 80 คน คิดเปน
รอยละ 20 มีการดื่ม 1 ครั้งตอสัปดาห และ 1 ครั้งตอเดือน เปนจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16 และมี
การดื่มนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน เปนจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.52 

4)  เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีมีการดื่มบอย พบวาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีเปนเหลากล่ัน เปนจํานวน 154 คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาเปนเบียร เปนจํานวน 131 
คิดเปนรอยละ 32.8 ยาดองและน้ําผลไมผสมแอลกอฮอล (เชน สปายไวน) เปนจํานวน 32 คิดเปนรอย
ละ 8 เหลาขาว เปนจํานวน 24 คิดเปนรอยละ 6 ค็อกเทล เปนจํานวน 17 คิดเปนรอยละ 4.3 และไวน 
เปนจํานวน 10 คิดเปนรอยละ 2.5 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.92 

5) มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับบุคคลอ่ืน โดยพบวาจากกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อท่ีโรงเรียน เปนจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาเปนรุนพี่รุน
นอง เปนจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26 แฟนหรือคนรัก เปนจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14 
เพื่อนท่ีทํางาน เปนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10 และดื่มคนเดียว เปนจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
8 มีคาเฉล่ียเปน 2.68 
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6) คาใชจายในการดื่มแอลกอฮอลแตละครั้ง พบวาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการ
ดื่มแอลกอฮอลแตละคร้ังอยูท่ี 500 -1,000 บาท เปนจํานวน 144 คิดเปนรอยละ 36 รองลงมามีคาใชจาย
นอยกวา500 บาท เปนจํานวน 136 คิดเปนรอยละ 34 คาใชจายแตละคร้ังอยูท่ี 1,000-1,500 บาท เปน
จํานวน 72 คิดเปนรอยละ 18 และคาใชจายแตละครั้งอยูท่ี 1,500-2,000 บาท เปนจํานวน 48 คิดเปน
รอยละ 12 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.08 

7) สถานท่ีในการดื่มแอลกอฮอล พบวาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการดื่มแอลกอฮอลท่ีราน
เหลา เปนจํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาเปนหอพัก เปนจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 
ท่ีราน เปนจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16 ท่ีบานเพ่ือน เปนจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14 ท่ี
ภัตตาคาร เปนจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10 และคาราโอเกะเปนจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 มี
คาเฉล่ียเปน 4.3 

8) ท่ีมาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาจากกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยเพ่ือนซื้อมา เปนจํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาเปนการซื้อดวยตนเอง เปนจํานวน 
160 คน คิดเปนรอยละ 40 ไดเปนของขวัญ/ของรางวัลเปนจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6 และเอามา
จากบาน เปนจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2 มีคาเฉล่ียเทากับ 1.7 

9) เหตุผลท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาจากกลุมตัวอยางสวนใหญดื่มเพราะติดเหลา/ติด
แอลกอฮอล มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาคือดื่มถาการหาซ้ืองายมีจํานวน 72 คน คิด
เปนรอยละ 18 ดื่มเพราะเพื่อนชวนและดื่มถาพบปะสังสรรคกับกลุมเพ่ือนฝูง มีจํานวน 64 คน คิดเปน
รอยละ 16 ดื่มเพราะโฆษณา มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14 ดื่มเพราะชวงท่ีดื่มเปนเทศกาล มี
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10 ดื่มถามีเงินอยูขณะนั้น มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 มีคาเฉล่ีย
เทากับ 5.12 

 ขอเสนอแนะของการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้อาจมีการกระจุกตัวของประชากร ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบใชโควตา ในแตละชวงอายุใหเทาๆกัน 

2. ควรมีการนํารูปแบบการวิจัยครั้งนี้ไปใชกับกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอ่ืน อีก เชน ตางจังหวัด เพ่ือ
เปนการเปรียบเทียบและยืนยันผลของการวิจัย 
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การเปดรับ การจดจํา  ภาพลักษณ พฤติกรรมการด่ืม 
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง 

 
 
 

 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวกฤษณพร   ประสิทธ์ิวิเศษ 
นางสาวจิราพร     ขุนศรี 
นางสาวนาถปราง    ไมสูญผล 
นายบวรสรรค     เจ่ียดํารง 
 

นักศึกษาปริญญาเอก  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 
 
 
 
 

 
งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับกลุมนิสิต/นักศึกษา                               

ดานการสื่อสารและธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล" ของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
ภายในการดูแลของ รองศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท 

ธันวาคม 2551 
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การเปดรับ การจดจํา  ภาพลักษณ พฤติกรรมการด่ืม 
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง 

 
หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานเครือขายองคกรงด
เหลา จัดโครงการ ”วัยมันส รูทันแอลกอฮอล” ซ่ึงเปนโครงการรณรงคสรางกระแสใหวัยรุนไทยได
ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมุงสกัดก้ันการดื่มของนักดื่มหนาใหม หรือกลุมเสี่ยง 
ซ่ึงเปนวัยรุนอายุ 13 -19 ป เปนกลุมท่ีเริ่มท่ีจะทดลอง และใหความสนใจในการลองดื่ม เพ่ือเปน
จุดเริ่มตนในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในระดับท่ีสูง (ดีกรี) สูงตอไป ไดแก ประเภท เหลา เบียร  

 ผลจากการวิจัยพบวา วัยรุนเริ่มดื่มเม่ืออายุ 15 ป และกลุมผูหญิงวัย 15-19 ป เปนกลุมท่ีมี
จํานวนการดื่มเพ่ิมมากข้ึนคือจากรอยละ 1.0 เปนรอยละ 5.6 (นพ.บัณฑิต ศรไพศาล "รายงาน
สถานการณการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย) และมีขอมูลระบุวา เด็กท่ี
เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนอายุ 13 ป มีโอกาสติดไปจนโต ซ่ึงรองประธาน สสส. กลาววา วัยรุน
เปนวัยเปล่ียนผานสูการเปนผูใหญ ดังนั้น ทัศนคติและพฤติกรรมในชวงท่ีเปนวัยรุนจะสามารถสงผล
ตอการเติบโตเปนผูใหญในอนาคต ท้ังในแงการบมเพาะพฤติกรรมตางๆ จนเปนนิสัย ทัศนคติและ
พฤติกรรมบางอยางกอใหเกิดผลกระทบอันไมพึงประสงคตามมา” จากคํากลาวดังกลาว พฤติกรรม
หน่ึงของวัยรุนในวัย 13-19 ป คือ การถูกกระตุนหรือมีแรงจูงใจใหเกิดการทดลองดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลชนิดท่ีมีดีกรีต่ํา คือ ประมาณ 5% เพ่ือเปนการเร่ิมตนกอนท่ีดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
สูงตอไป น่ันคือ เริ่มดื่มจากเครื่องดื่มประเภท Ready to Drink ซ่ึงนอกจากจะมีดีกรีต่ําไมทําใหเกิด
อาการเมาหรือแฮงค ยังมีสวนประสมท่ีหอมหวาน สีสันสวยงาม อีกท้ังมักมีการสื่อสารผานรูปแบบท่ี
มีลีลาเราใจ สนุกสนาน แฝงความเปนกระแสแฟชั่น สงผลใหเกิดแรงกระตุนใหเกิดการอยากทดลอง
ดื่ม ซ่ึงมีผลการวิจัยหลายชิ้นไดระบุวา การโฆษณา เปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลในการชักนําวัยรุนให
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ปจจุบันแมวา กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกฎกระทรวงควบคุมโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 24 ช่ัวโมงทุกสื่อ และออกเปนประกาศราชกิจจานุเบกษา ทําใหบริษัทเจาของธุรกิจ
สินคาประเภทนี้ไมสามารถทําการสื่อสารผานโฆษณาในสื่อสาธารณท่ัวไปได แตธุรกิจก็ยังสามารถ
หาชองทางการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนเชน โฆษณาเคเบ้ิลทีวี การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในสถาน
บันเทิงตางๆ การจัดกิจกรรม นิทรรศการ หรือออกรานในเทศกาลตางๆ รวมท้ังการโฆษณาผาน
ระบบออนไลน ซ่ึงเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงกลุมวัยรุนไดเร็วและสงผลกระทบไดเร็วอีกดวย สงผลให
วัยรุนกลุมเสี่ยงเหลาน้ียังคงมีพฤติกรรมการด่ืมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะผูหญิงซึ่งมีอัตราการดื่มเพ่ิม
สูงข้ึน จึงเปนเหตุใหผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา วัยรุนกลุมเส่ียงท่ีเปนเพศหญิง ซ่ึงมีอายุ
ระหวาง 13-19 ป มีการเปดรับ การจดจํา ภาพลักษณ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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อยางไรบาง รวมถึงศึกษาวา มีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงผลจากการ
วิจัยจะเปนประโยชนในการนําขอมูลไปใชพิจารณาการออกมาตรการควบคุมการสื่อสารไมใหเกิดผล
กระทบตอกลุมเสี่ยง และเปนแนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อปองกันและลด
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนกลุมเสี่ยง อีกท้ังเปนแนวทางในการปกปองเยาวชน
ใหปลอดจากอํานาจของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ปญหานําวิจัย 

 วัยรุนหญิงอายุระหวาง 13-19 ปมีการเปดรับ จดจํา ภาพลักษณ และพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางไร รวมท้ังมีปจจัยใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาการเปดรับสื่อเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 
2. ศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 
3. ศึกษาการจดจําขอมูลขาวสารเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลของท่ีวัยรุน 
4. ศึกษาภาพลักษณท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 
5. ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 
6. ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดอาศัยทฤษฎีการเปดรับสื่อ  (Media  Exposure Theory) แนวคิด
เกี่ยวกับการรับรู (Perception) แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ (Image) แนวคิดเร่ืองสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) แนวคิดเรื่องการบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relation 
Management) และทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค เปนกรอบในการศึกษา โดยมีการศึกษารวมกับ
งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลกระทบของการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
กับเยาวชน งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารและความหมายของสัญญะเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร การรับรู การจดจํา ภาพลักษณ ผานการส่ือสารในรูปแบบ
ตางๆ  และงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานวิจัย 

 การวิจัยเชิงสํารวจ ในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2551 โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ท่ีเปนวัยรุนหญิงอายุ 13 – 19 ป จํานวน 400 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา 
คือในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน เชียงราย และนครราชสีมา จังหวัดละ 150 คน โดยมี
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย เปนคําถามปลายปดแบบการสํารวจรายการ (Check list) และ
แบบมาตรฐานประมาณคา (Rating Scale) เก็บขอมูลโดยอิงความสะดวก และวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลในรูปของตาราง
ประกอบคําบรรยาย 

 

พฤติกรรมการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

▪ ความถ่ีในการดื่ม 
▪ ปริมาณการด่ืม 
▪ โอกาสในการด่ืม 
▪ บุคคลท่ีรวมด่ืม 
▪ สถานท่ีด่ืม 

▪ ชวงเวลาในการดื่ม 
▪ ประเภทของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

วัยรุนเพศหญิง 

▪อาย ุ
▪ระดับการศึกษา 
▪สถานท่ีพักอาศัย 

▪คาใชจายสวนตัวตอเดือน 
 

ภาพลักษณเครื่องดื่มแอลกอออล 

▪ ผลิตภัณฑ 

▪ ราคา 
▪ การสงเสริมการขาย 

▪ การสงเสริมการตลาด 

▪ บุคลิกภาพของผูด่ืม 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

▪ รสชาต ิ  สสีัน 
▪ ราคา  โฆษณา 

▪ การสงเสริมการขาย  คานิยม 
▪ การจัดกิจกรรม  ประสบการณ 

▪ อารมณ  ความรูสึก 
▪ ความผูกพันในตราสินคาหรือบริษัทผูผลิต 

การจดจําขอมูลขาวสาร 

▪ สโลแกน 
▪ พรีเซ็นเตอร 
▪ ตรายี่หอ 
▪กิจกรรม 

การเปดรับขอมูลขาวสาร 

▪ สถานท่ีท่ีเปดรับขอมูลขาวสาร 
▪ กิจกรรมท่ีเปดรับขอมูลขาวสาร 

▪ ขอความท่ีเปดรับ 

การเปดรับส่ือ 
 ความบอยคร้ังในการเปดรับสื่อ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 ดานการเปดรับขอมูลขาวสาร : การเปดรับสื่อเก่ียวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน
หญิงใน รอบสัปดาหน้ันมีการเปดรับอยูในระดับนอย โดยจะมีระดับคาเฉล่ียในการเปดรับจาก
สื่อมวลชนมากท่ีสุดคือ 3.91 รองลงมาคือ ส่ือเฉพาะกิจ เชน แกวน้ํา และจานรองแกว มีคาเฉล่ีย 
3.08 ซ่ึงรอยละ 76.5 เห็นและไดยินภาพหรือขอความเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรานสะดวก
ซ้ือ และสถานบันเทิงยามราตรี สวนอีกรอยละ 14.8 มีการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจากโรงเรียน นอกจากนั้น ในดานการเปดรับขอมูลขาวสารพบวา สวนใหญเปดรับขอมูล
ขาวสารจากโฆษณามากถึง รอยละ 89.8 รองลงมาคือ การลดแลกแจกแถม รอยละ 51.0 โดยเปดรับ
ขอมูลเก่ียวกับประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 80.5 และขอเสียเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 68.5 สวนกิจกรรมเพ่ือสังคมมีการเปดรับเพยีงรอยละ 25.5  

 ดานการจดจํา : วัยรุนหญิงสามารถจดจําสโลแกน “สํานึกดีสังคมดี” ไดมากท่ีสุด รอยละ 81 
รองลงมาคือ “Keep Walking” รอยละ 69.8 สวนสโลแกน ”ความภูมิใจของนักดื่มเบียร” จดจําได            
นอยท่ีสุด รอยละ 19 ดานพรีเซ็นเตอรสามารถจดจํา “แอด คาราบาว” ไดมากท่ีสุด รอยละ 81.5 
รองลงมาคือ “เมทินี ก่ิงโพยม” รอยละ 61.8 สวน “เคน-ธีรเดช วงศพัวพัน” เปนพรีเซ็นเตอรท่ีจดจํา
ไดนอยท่ีสุด รอยละ 27 ดานตราสินคาสามารถจดจําตราสินคาของ “สิงห” ไดมากท่ีสุด รอยละ 98.3 
รองลงมาคือ “ชาง” และ “ฮันเดรดไพเพิรส” รอยละ 94.8 และ 80.5 ตามลําดับ สวน “เฟรดเดอร 
บรอย” เปนตราสินคาท่ีจดจําไดนอยท่ีสุด รอยละ 64.3 สําหรับดานกิจกรรมสามารถจดจํา “คอนเสิรต
อัสนี วสันต” ไดมากท่ีสุด รอยละ 75.0 รองลงมาคือ “Hua Hin Jazz Music Festival” รอยละ 47.5 
สวน “แรลล่ี แบลค เมจิก วูแมน” เปนกิจกรรมท่ีจดจํา ไดนอยท่ีสุด รอยละ 20 

 ดานภาพลักษณ : โดยภาพรวมวัยรุนหญิงมีภาพลักษณในเชิงลบตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยมีคาเฉล่ีย 2.98 โดยเฉพาะในประเด็นท่ีกลาววา พรีเซ็นเตอรเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนบุคคลท่ี
สังคมยอมรับ  การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลายเร่ืองทําใหรูสึกภูมิใจในเอกลักษณความเปน
ไทย เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสัญลักษณของความเปนผูใหญ และผูท่ีดื่ม และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
เปนผูท่ีมีสุขภาพดี นอกจากนั้นยังพบวา องคประกอบบางสวนของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถ
สรางภาพลักษณเชิงบวกตอวัยรุนหญิงได เชน รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีสวยงามแตละย่ีหอจําเปนตองมี
เอกลักษณท่ีโดดเดน  เครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทยเปนผลิตภัณฑท่ีท่ัวโลกรูจัก และเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลเปนผลิตภัณฑแหงความภาคภูมิใจของประเทศผูผลิต 

 ดานพฤติกรรมการดื่ม : วัยรุนหญิงรอยละ 48 ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตรอยละ 
36.8  จะดื่มเปนครั้งคราว (บางโอกาส) และสวนใหญรอยละ 44 จะดื่มในโอกาสงานรื่นเริง รองลงมา
คือ เทศกาล และใหรางวัลตนเอง สําหรับประเภทของเครื่องดื่มท่ีนิยมดื่มมากท่ีสุดคือ เบียร รอยละ 
15.5 รองลงมาคือ เหลา เหลาปน และยาดอง สวนการเริ่มดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกนั้นมี
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สาเหตุมาจากความอยากทดลองดื่มดวยตนเองมากถึง รอยละ 56 รองลงมาคือ เพ่ือนชวนดื่ม และ
แฟนชวนดื่ม โดยสวนใหญจะดื่มกับเพื่อน และดื่มท่ีบานเพ่ือน ในชวงเวลา 18.01 - 24.00 น. และมี
รอยละ 2.8 ท่ีดื่มตลอดท้ังวัน 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล : วัยรุนหญิงรอยละ 56 มี
ความตองการ อยากดื่มเองมากท่ีสุด เหตุผลรองลงมาคือ เพื่อนชวนดื่ม ดื่มเพราะรสชาติของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล บรรยากาศและสถานท่ีในการด่ืม สวนการดื่มย่ีหอเดียวไมเคยเปล่ียน (ความ
ภักดีในตราสินคา) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุด รอยละ 5.3  

 
อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การเปดรับ การจดจํา  ภาพลักษณ พฤติกรรมการดื่มและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง พบวา วัยรุนหญิงท่ีมีพฤติกรรมในการด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุดคือ อายุ 14 ป ซ่ึงผูวิจัยคาดวา นาจะกลายเปนกลุมเสี่ยงในอนาคต ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ท่ีพบวา กลุมผูหญิงวัย 15-19 ป เปนกลุม
ท่ีมีจํานวนการดื่มเพ่ิมมากข้ึนคือจากรอยละ 1.0 เปนรอยละ 5.6 (รายงานสถานการณการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย)  

สําหรับพฤติกรรมในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มักจะเปดรับจาก
สื่อมวลชน โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน สื่อเฉพาะกิจ เชน แกวน้ํา จานรองแกว ท่ีคนเหลา ท่ีเข่ียบุหรี่ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของส่ือของ ปรมะ สตะเวทิน (2541) ท่ีไดกลาววา 
สื่อมวลชนเปนสื่อมีคุณสมบัติท่ีดี คือสามารถเผยแพรขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดภายใน
เวลาอันรวดเร็ว สามารถใหความรู และขาวสารแกผูรับไดเปนอยางดี โดยสื่อโทรทัศน เปนสื่อมวลชน
ท่ีมีคุณสมบัติในดานการดึงดูดความสนใจจากการนําเสนอท้ังภาพและเสียง จึงกอใหเกิดความ
นาสนใจแกวัยรุนมากท่ีสุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีลา ปนเพชร (2542) ท่ีพบวา 
สื่อมวลชนมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อบุคคลในการใหขาวสารแกคนจํานวนมาก เพ่ือกอใหเกิดความรู 
ความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อีกท้ัง งานวิจัยของ Kippax และ Murry (1980) ท่ีไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับการรับรูถึงประโยชนจากการใชสื่อโดยทําการศึกษากับชาวออสเตรเลีย พบวา โทรทัศนเปน
สื่อท่ียอมรับวาตอบสนองไดมากท่ีสุด ท้ังในดานความพึงพอใจและการรับรูถึงประโยชนของการใชส่ือ 
สวนญาดา วิทยาพันธประชา (2550) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับการรับรู การจดจําได และทัศนคติของ
เยาวชนตอกิจกรรมเพ่ือสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ปจจัยท่ีมีสวนในการกระตุนให
เกิดการอยากทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ ส่ือโทรทัศน โดยรับรูขอมูลขาวสารของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลจากปายตราสินคาสนับสนุนในรายการมากท่ีสุด รองลงมาคือ โฆษณาทางโทรทัศน 
สําหรับทีมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551) ศึกษาพบวา การเรียนรูการดื่ม
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล มักจะเรียนรูจากสื่อโทรทัศนเปนหลัก 
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 ในการวิจัยครั้ง ผลจากการวิจัยสวนหนึ่งพบวา สถานท่ีท่ีวัยรุนมีโอกาสไดเห็นและไดยินภาพ
หรือขอความเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุดคือ รานสะดวกซื้อ อาจอธิบายไดวา เน่ืองจาก
รานสะดวกซื้อเปนปจจัยแวดลอมหนึ่งท่ีวัยรุนมีความรูสึกใกลชิด เขาถึงไดงาย เพราะตั้งอยูกระจาย
ในแหลงชุมชนแทบทุกท่ี และเปดตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหสามารถเขาไปซ้ือสินคาไดอยางสะดวกและ
ตลอดเวลา ตางจากสถานที่อ่ืนๆ เชน สถานบันเทิง ท่ีกฎหมายหามผูท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปเขา และ
กําหนดเวลาในการเปด-ปดท่ีชัดเจน ทําใหเปนอุปสรรคตอการเปดรับขอมูลขาวสาร ซ่ึงตรงกับ
แนวคิดของ Schramm (อางถึงใน ภัทรพร บุญวรเมธี, 2548) ท่ีไดกลาวถึง องคประกอบในดาน
ตางๆ ในการเลือกเปดรับ ซ่ึงสภาพแวดลอมเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการเปดรับ
แตกตางกัน 

การศึกษาการรับรู และการจดจําขอมูลขาวสารเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผานการเห็น
และไดยินภาพหรือขอความ พบวา วัยรุนมีการเปดรับขอมูลขาวสารผานการโฆษณามากท่ีสุดน้ัน 
สอดคลองกับแนวคิดของ Gardener และ Trivedi,1998 (อางในสิรฎา เกตุเอ่ียม,2545 ) ท่ีไดกลาววา 
การโฆษณามีบทบาทตอสินคาและบริการ มานาน และมีคุณสมบัติในการเขาถึงผูรับสารเปนจํานวน
มาก เพราะการโฆษณาเปนการสรางความคุนเคยระหวางผูบริโภคกับตราสินคาไดดี ซ่ึงสาเหตุท่ีใช
การโฆษณาแพรหลายในธุรกิจน้ัน เนื่องจากการโฆษณาเปนเคร่ืองมือส่ือสารอยางหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญและเปนสิ่งท่ีผูบริโภคสามารถเห็นงาย สามารถสื่อสารไปยังผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก 
และสอดคลองกับผลการศึกษา ศรีรัช ลาภใหญ (2550) ท่ีพบวา โฆษณาทางโทรทัศนมีผลโดยตรงตอ
การจดจํา ตราสินคา ความภักดีตอตราสินคา ความคาดหวังและความเชื่อ พฤติกรรม และ
ภาพลักษณ นอกจากน้ันผลการวิจัยของ นพ.บัณฑิต ศรไพศาล (2550) ยังพบวา การโฆษณามีผล
ตอตอเยาวชนในดานการทําใหอยากลองดื่ม ซ่ึงเยาวชนที่จดจําโฆษณาไดจะมีความอยากลองดื่ม
เพ่ิมข้ึนเปน 4 เทาเม่ือเทียบกับเยาวชนท่ีจดจําโฆษณาไมไดเลย  อยางไรก็ตาม แมวาในปจจุบันทาง
รัฐบาลจะไดมีการกําหนดกฎเกณฑหรือกฎหมายในการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อมวลชน แตในทางการสื่อสารนั้น การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการก็มิไดจํากัดอยู
เพียงแตสื่อมวลชนอีกตอไป รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบใหมท่ีเรียกวา การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) ไดถูกนํามาใชเพ่ือสรางประสิทธิภาพ
ทางการส่ือสารมากยิ่งข้ึน  โดยสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารผานส่ือไดอยางหลากหลาย โดยไม
จําเปนตองเนนท่ีสื่อมวลชน อยาง โทรทัศน หรือวิทยุเทาน้ัน หรือการสื่อสารในรูปแบบของการ
โฆษณาท่ีจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก แตสามารถเลือกสื่ออยางหลากหลายและมีความ
สอดคลองกัน เชน การเลือกใชสื่อเฉพาะกิจ เชน สติ๊กเกอร เส้ือ ปายแขวน ธงราว หรือเครื่องประดับ
ตางๆ การนิยมจัดกิจกรรม คอนเสิรต การออกราน การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม หรือรักษาส่ิงแวดลอม 
เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและความสัมพันธท่ีดีระหวางผูผลิตและผูบริโภค สงผลตอความรูสึก 
ทัศนคติ ภาพลักษณท่ีดีในสายตาของผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมวัยรุน ท่ีมักถูกจูงใจจาก
กลุมดารา ศิลปนนักรอง หรือผูท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมักนิยมถูกนํามาเปนพรีเซ็นเตอร เพ่ือชวยกระตุนหรือ
จูงใจในการเขารวมกิจกรรมและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ดังนั้น กฎ 
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ระเบียบตางๆ ตองมีความครอบคลุมในเนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอขอมลูขาวสารตางๆ ดวย มิใช
มุงเนนแตเพียง “การโฆษณา” และ “ส่ือมวลชน” เพียงอยางเดียว 

 สวนผลการวิจัยท่ีพบวา สวนใหญมักมีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเภทของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และขอเสียของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลน้ัน สามารถอธิบายดวยแนวคิดการ
เปดรับขอมูลขาวสารไดวา ผูรับสารจะเลือกเปดรับขอมูลขาวสาร โดยข้ึนอยูกับความตองการหรือ
แรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะแตละบุคคลจะมีวัตถุประสงค และความตั้งใจในการใชประโยชน
แตกตางกัน ซ่ึงเปนแนวคิดของ Joseph T.Klapper (1960) กลาวไวใน ทฤษฎีกระบวนการในการ
เลือกรับขาวสาร (Selective Process) ซึ่งระบุวา ข้ันตอนในการเลือกรับขาวสานนั้นมี 3 ข้ันตอนคือ 
การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ การเลือกรับรูหรือตีความ  และการเลือกจดจํา นอกจากน้ัน 
Schramm ยังกลาววา องคประกอบดานตางๆ ในการเลือกเปดรับขาวสารจะประกอบดวย 
ประสบการณ การประเมินประโยชน ภูมิหลัง การศึกษาและสภาพแวดลอม ความสามารถในการรับ 
บุคลิกภาพ อารมณ และทัศนคติ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิ จัยครั้งนี้ ท่ีพบวา วัยรุนมีระดับ
ความสามารถในจดจําสโลแกน “สํานึกดีสังคมดี” ของรีเจนซี่ อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากลักษณะการนําเสนอเน้ือหาไมไดเปนการโฆษณาสินคาโดยตรง แตใชการโฆษณาเชิง
การประชาสัมพันธ คือ การสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกธุรกิจ โดยเฉพาะภาพลักษณดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงจะทําใหธุรกิจเปนท่ียอมรับจากประชาชน  

 สวนกิจกรรมและพรีเซ็นเตอรมีสวนชวยใหวัยรุนจดจําตราสินคาไดดีน้ัน จากการศึกษาพบวา 
คอนเสิรตของอัสนี วสันต และ แอด คาราบาว เปนกิจกรรมและพรีเซ็นเตอรท่ีวัยรุนสามารถจดจําได
มากท่ีสุด ซ่ึงอธิบายไดวา การจัดกิจกรรมประเภทคอนเสิรตเปนการสรางการมีสวนรวมระหวาง
ผูบริโภคกับผูผลิตทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน และเมื่อมีความสัมพันธท่ีดีก็สงผลตอการ
รับรู ภาพลักษณและทัศนคติท่ีดี ก็จะนําไปสูการจดจําตราสินคาน้ันไวในใจ สวนการเลือก   พรีเซ็น
เตอรท่ีมีความเกี่ยวของกับการเปนนักรอง/ นักดนตรี เปนสิ่งท่ีวัยรุนสามารถจดจําไดมาก ก็เปนผล
สืบเนื่องมาจากความผูกพันจากการท่ีมีนักรองเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม ในขณะท่ี ดาราหรือศิลปน 
อยาง เคน-ธีรเดช แมเปนนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง แตไมสามารถชวยสรางการจําจดตราสินคาได ท้ังนี้
เนื่องจาก ดาราหรือศิลปนไมไดเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ของตราสินคาน้ัน จึงสงผล
ตอการจดจําไดคอนขางนอย แสดงใหเห็นวา นักรอง/ดนตรี ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจะเปนสวน
ชวยสงเสริมการจดจําตราสินคาเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นพวรรณ วัฒนะพยุงกุล และคณะ (2550) ท่ีพบวา เบียรไฮเนเกน มีการใชกลยุทธการตลาดเชิง
รูปแบบการดําเนินชีวิตดวยการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนตราสินคา โดยการเลือกใช
กิจกรรมดนตรีเปนหลัก ดังนั้น กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการแสดงดนตรี/นักรอง จึงอาจจะเปนกลยุทธท่ี
ไดผลท่ีจะสามารถทําใหวัยรุนเกิดการจดจําได นอกจากน้ัน การท่ีวัยรุนสามารถจดจําตราสินคาของ 
สิงห ไดใกลเคียงกับ ชางอาจเนื่องมาจากความชัดเจนของรูปภาพท่ีปรากฏบนตราสินคา เชน สิงห ก็
ใชรูปสิงห สวนชางก็เปนรูปชางชัดเจน ทําใหงายแกการจดจํา และอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอ
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ความสามารถในการจดจําคือ ระยะเวลาท่ีสินคาอยูในตลาด เน่ืองจากพบวา ท้ังเบียรสิงห และชาง 
เปนสินคาท่ีอยูในตลาดมานาน จึงมีความสามารถในการจดจําไดมาก ในขณะท่ีเฟรเดอบรอยด ซ่ึง
เปนเบียรย่ีหอใหมในตลาดเบียรเมืองไทย มีการจดจําไดนอยท่ีสุด ท้ังนี้ จึงเปนท่ีนาสนใจวา แมการ
สื่อสารของเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะไมไดสื่อถึงตัวผลิตภัณฑโดยตรงแตกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบ
ดังกลาวขางตน ก็สามารถทําใหกลุมวัยรุนสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวผลิตภัณฑได  ซ่ึงสะทอนใหเห็น
ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมตีอการรับรูและจดจําของวัยรุนไดเปนอยางดี 

 เม่ือพิจารณาเรื่องภาพลักษณท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูวิจัยเห็นวา ภาพลักษณเปนเร่ือง
ของภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของบุคคลท่ีมีตอบุคคล วัตถุ หรือสถาบัน โดยไดรับอิทธิพลจากการรูจัก การมี
ประสบการณ ท้ังนี้ตองมีความประทับใจเพียงพอท่ีจะสรางเปนภาพอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปน
ภาพลักษณในทางบวกหรือทางลบก็ได โดยภาพลักษณสามารถเกิดได 2 ทางคือ เกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ และเกิดข้ึนจากการปรุงแตง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา วัยรุนมีภาพลักษณเชิงลบตอ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจาก พฤติกรรมของวัยรุนบางคนท่ีไมเคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากอน และอาจไดรับขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในดานลบ จึงทํา
ใหมีภาพลักษณเชิงลบตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงอธิบายไดวา เม่ือไมมีประสบการณตรงในการดื่ม 
จึงรับรูภาพลักษณจากการการเปดรับขอมูลขาวสารเทาน้ัน ดังนั้น หากขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเปดรับ
เปนขอมูลในดานลบ เชน อุบัติเหตุจากการเมาแลวขับ การใชความรุนแรงทํารายผูอ่ืนเม่ือเกิดการเมา
สุรา อัตราการเพิ่มข้ึนของโรคมะเร็วตับ เปนตน  และแมวากลุมผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ันจะมี
ความพยายามในการสรางภาพลักษณเชิงบวก ผานการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การโฆษณาเพื่อสราง
ภาพวาเปนเรื่องของสังคมและมิตรภาพ ความกาวหนาและความสําเร็จ เพ่ือแสดงใหเห็นวา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและบริษัทผูผลิตมีเจตนาท่ีดีตอสังคม อยากใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข แตจะดวย
ความพยายามมากเพียงใดก็ตาม ก็มิอาจตานกระแสพลังจากภาครัฐ  เอกชน และองคกรอิสระตางๆ 
ท่ีพยายามรณรงคตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการสรางภาพลักษณในเชิงลบใหกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูตลอดเวลา 

 ดานปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเริ่มดื่มของวัยรุนท่ีพบวา มีสาเหตุมาจากความอยาก
ทดลองดื่มดวยตนเองและเพื่อนชวนดื่ม อีกท้ังนิยมไปดื่มรวมกับเพ่ือนท่ีบานเพ่ือน เปนขอมูลท่ี
สนับสนุนวา วัยรุนเปนวัยอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง และติดเพ่ือน นอกจากนั้น การเลือกดื่ม
เบียรมากกวาดื่มเหลา อาจมีเหตุผลมาจากปจจัยตางๆ เชน เม่ือคํานวณเปรียบเทียบดานราคาท่ีตอง
จายเทากันแลว เบียรจะไดปริมาณการดื่มมากกวาเหลา เบียรจะดื่มงายกวาเหลาเพราะมีดีกรีนอย
กวา ซ่ึงทําใหเมาชา อีกท้ังการดื่มเหลาจะตองมีสวนผสมอื่นๆ อาทิ นํ้า โซดา หรือนํ้าแข็ง (Mixer) 
ในขณะท่ีเบียรสามารถเปดขวดดื่มไดเลย นอกจากนั้น การซื้อเบียรก็สามารถซื้อไดงายในรานสะดวก
ซ้ือ เพราะตําแหนงการวางสินคาจะวางอยูในตูแชใกลกับเครื่องดื่มอ่ืนๆ เชน นมหรือนํ้าผลไม ทําให
สังเกตเห็นและหยิบไดงายกวา และไมจําเปนตองติดตอเคาทเตอรเพ่ือสอบถามอายุ แตสามารถหยิบ
แลวจายเงินไดทันที และจากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยยาเสพติดรวมกับสถาบันวิจัยสังคม 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระบุวา วัยรุนหญิงนิยมดื่มสุราตางประเทศ สุราผลไม หรือไวนคูลเลอร 
เพราะเชื่อวาแอลกอฮอลนอย ดื่มแลวไมเมา ซ่ึงในตางประเทศไดมีการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสุรา
ผลไม หรือ RTD (Ready to drink) พบขอสรุปวา เครื่องดื่มประเภทนี้เปนชองทางแรกท่ีเปดให
เยาวชนในประเทศกลายเปนผูดื่มสุราในท่ีสุด และนักวิจัยกลุมเดียวกัน ตั้งขอสังเกตวา ในปจจุบัน
ผูหญิงนิยมดื่มเบียรมากกวาในยุคท่ีผานมาสาเหตุเนื่องจากมีอิทธิพลการโฆษณา และยังเชื่อวาเบียร
มีแอลกอฮอลนอย ทําใหผูหญิง ซ่ึงแตเดิมคานิยมของสังคมเห็นวา "ไมควรดื่ม" ไดรับการยอมรับ
ระดับหนึ่งวา "ดื่มได" เพราะแอลกอฮอลนอย จึงไมเมา (สรุปสถานการณงดเหลาเขาพรรษา 
สังคมไทยยังนาเปนหวง,ออนไลน) 

สวนโอกาสในการดื่มน้ันวัยรุนหญิงมักจะดื่มในงานรื่นเริง ทําใหเห็นนัยยะท่ีเก่ียวของกับ
งานวิจัยของ กมลทิพย ขลังธรรมเนียม ท่ีพบวา การใหความหมายของเหลา คือ การเปนส่ือกลาง
ทางสังคม ซ่ึงสามารถนํามาใชอภิปรายผลการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้ไดวา วัยรุนจะใหความสําคัญกับ
สังคมเพ่ือนมาก เพราะมักจะด่ืมกับเพื่อนเม่ือมีงานสังสรรคหรืองานรื่นเริง นอกจากนั้น กระแสของ
สังคม กระแสการบริโภคนิยมท่ีมีการเผยแพรผานสื่อตางๆ ท้ังทางโฆษณา ละคร หรือแมกระท่ัง
ภาพยนตร ตางก็มีอิทธิพลท่ีสงเสริมและสนับสนุนวา การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิงนั้น
เปนไปเพ่ือเขาสังคมกลุมเพ่ือนมากกวาการใหความสําคัญกับปจจัยเรื่องรสชาติของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล อยางไรก็ตาม แมวาเหตุผลดังกลาวนั้นดูเหมือนวาจะเปนเหตุผลท่ีเกิดจากความรูสึกของ
ผูดื่ม แตหากพิจารณาตามหลักทฤษฎีจะพบวา ”ความอยากดื่ม” ไมใชเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติของวัยรุน แตกลับเปนความรูสึกท่ีถูกประกอบสรางจากสังคม โดยเฉพาะอิทธิพลของการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ และแมวาในปจจุบันจะมีการควบคุมการโฆษณามากข้ึน แตผลของการเปดเสรี
ในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนหนาท่ีจะมีการควบคุมก็ยังมีอิทธิพลในการหลอหลอมความ
อยากดื่มในจิตใจของวัยรุน ซ่ึงกระบวนการหลอหลอมดังกลาวเปนไปโดยท่ีวัยรุนไมทันตระหนักรู 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

1. สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ถาตองการรณรงคและสกัดก้ันกลุมเสี่ยงไมใหมีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลควรมีการควบคุม กํากับดูแลรานสะดวกซื้ออยางเขมงวด เน่ืองจากเปน
แหลงท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการดื่มไดงาย ท้ังการจัดวางสินคาท่ีซ้ือขายไดสะดวก และการใชสื่อ
โฆษณาตางๆท่ีชวยกระตุนใหเกิดความอยากทดลองดื่ม 

 

2. ส่ือมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน ยังคงเปนสื่อมีอิทธิพลตอการกระตุนการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ดังนั้น รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีกฎระเบียบ ในการออกอากาศท่ีเขมงวด
กวดขัน แตอยางไรก็ตาม ก็มิควรละเลยตอการส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืนๆ สื่อประเภทกิจกรรม 
เชน ลานเบียร คอนเสิรต กิจกรรมเพ่ือสังคม การโฆษณาเชิงภาพลักษณท่ีมุงเนนเรื่องของความสุข 
สนุกสนาน มิตรภาพ และบุคลิกภาพท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมปจจุบัน ซ่ึงการตลาดปจจุบันใชเปนกล
ยุทธการส่ือสารแทนการโฆษณาผานส่ือมวลชน ซ่ึงมีขอจํากัดในการสื่อสาร ดังนั้น ภาครัฐ หรือ
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หนวยงานท่ีมีในการออกกฎหมายจึงตองมีการทําความเขาใจและศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสาร
การตลาดแบบใหม ท่ีมักจะมีการวิธีการนําเสนอท่ีหลีกเล่ียง คําวา ”โฆษณา” การควบคุมการส่ือสาร
จึงตองสรางความครอบคลุม โดยอาจตองมีการขอความรวมมือจากนักการส่ือสารการตลาด นัก
โฆษณา เพ่ือตกลง ทําความเขาใจและกําหนดกฎเกณฑในการสื่อสารการตลาดรวมกัน เพ่ือปองกัน 
และลดความเส่ียงในการส่ือสารท่ีอาจกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน
กลุมเส่ียงนี้กอนถึงวัยอันควร 

 

3. กิจกรรมและพรีเซ็นเตอรท่ีเก่ียวของกับนักรอง ดนตรีหรือการจัดคอนเสิรต เปนสิ่งท่ี
สงผลใหวัยรุนสามารถจดจําขอความหรือภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดดี ดังนั้น จึงควรมีการ
สอดสองดูแล การนําเสนอขอมูลขาวสารผานกิจกรรมดังกลาว ไมใหถูกใชเปนชองทางการในกระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมการการดื่ม ในขณะเดียวกัน ก็อาจใชกิจกรรมและพรีเซ็นเตอรดังกลาว เขามาใชใน
การรณรงคเพื่อปอง และลดการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากสามารถเขาถึงและจูงใจใหวัยรุน
เกิดการมีสวนรวมได 
 

4. นอกจากเหตุผล ”อยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยตนเอง” ยังพบวา ปจจัยเรื่อง
เพ่ือนก็เปนประเด็นสําคัญท่ีทําใหอยากดื่ม และมักไปดื่มท่ีบานเพื่อน ดังนั้น ควรรณรงคใหผูปกครอง
ใสใจ สนใจ ใหความรัก ความอบอุน และสอดสองดูแลพฤติกรรมการคบเพ่ือน ก็จะเปนการชวย
ปองกันความเส่ียงตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดอีกทางหน่ึง   
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะ การสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกในประเด็นตางๆ มากข้ึน อาทิ  ทัศนคติตอเพ่ือนท่ีดื่ม หัวขอท่ีสนทนากันในกลุมท่ีดื่ม 
การวิเคราะหการสรางวาทกรรมในโฆษณาสงเสริมภาพลักษณของผูผลิตและผูแทนจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การวิเคราะหตัวบท หรือเน้ือหาของพฤติกรรมนักแสดงในละคร/ภาพยนตรท่ี
แสดงออกถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล วามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลียนแบบหรือไม อยางไร    

2. ในการทําวิ จัยครั้ งนี้ เจาะจงกลุมตัวอยางเพียง  3 จังหวัด  คือ  เ มืองใหญอยาง
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนเมืองศูนยกลางและ
ประตูสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนเมืองหนาดาน ชายแดนเหนือสุดของ
ประเทศ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางครอบคลุมท้ังประเทศ จะ
ทําใหไดผลการวิจัยท่ีมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

3. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมอ่ืนๆ เชน กลุมเสี่ยงท่ี
เปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ กลุมคนทํางานกลางคืน ซ่ึงอาจทําใหไดขอมูลในอีกมุมมอง
หน่ึง 
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ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
ที่มีตอสื่อเพื่อสังคมของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นายโอฬาร    โอฬารรัตน 
นางสาวกิติยา   ปรัตถจริยา 
นางสาวบุรินทร   นันทวิจารณ 
นางสาวปริยดา   วันไทย 
นางสาวอาทิตยา   เข็มทอง 

 
นิสิตปริญญาโท หลักสตูรนิเทศศาสตรพัฒนาการ 
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 

งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับกลุมนิสิต/นักศึกษา                 
ดานการสื่อสารและธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล" ของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 

ภายในการดูแลของ รองศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท 
ธันวาคม 2551 
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ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีตอสื่อเพื่อสังคมของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 สื่อเพ่ือสังคม เปนหนึ่งในกลยุทธทางการตลาดแบบ "IMC" ซ่ึงกลุมธุรกิจแอลกอฮอลได
นํามาปรับใชในการวางแผนเชิงกลยุทธ ในการโฆษณา ประชาสัมพันธสินคา หลังการออกใชของ 
พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงหามใหมีการโฆษณา ขายสินคา ประเภทแอลกอฮอล 
โดยตรง ผานชองทางการสื่อสารมวลชนทุกประเภท แตท้ังนี้มีขอยกเวน คือ อนุญาตใหธุรกิจ
แอลกอฮอลสามารถจัดทําสื่อในลักษณะเชิงสรางสรรคตอสังคม ผานสื่อมวลชนตางๆ ได  จาก
สาเหตุดังกลาวนี้เองสงผลใหกลุมธุรกิจแอลกอฮอลมีการทุมเม็ดเงินเปนจํานวนมหาศาล ในการ
จัดทําสื่อเพื่อสังคม ผานชองทางการสื่อสารตางๆ ซ่ึงแนวทางสําคัญของการจัดทําส่ือเพ่ือสังคม คือ 
การใชชองทางการส่ือสารมวลชนตางๆ ในการ นําเสนอเรื่องราว  การประกอบกิจกรรม และ
โครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสังคม เชน การจัดคอนเสิรต การบริจาคส่ิงของ หรือ การใหการ
สนับสนุนทางดานการกีฬา เปนตน 

 

 ในสภาพสังคมปจจุบันนั้น ไมสามารถปฏิเสธไดวา กลุมเยาวชน นิสิต นักศึกษา เปนหนึ่งใน
กลุมเปาหมายทางการตลาดท่ีสําคัญ ของกลุมธุรกิจแอลกอฮอล  จากผลวิจัยหลายช้ินท่ีชี้ใหเห็นถึง
แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราการบริโภคแอลกอฮอลในกลุมดังกลาว ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง อีก
ท้ังการเปดรับของกระแสสังคมตอ “การดื่ม” ในกลุมเยาวชน ท้ังจากกลุมผูปกครอง และตัวเยาวชน
เอง  ยอมสงผลตอการวางแผนการทําการตลาดของกลุมธุรกิจแอลกอฮอล ในกลุมน้ีเพ่ิมสูงข้ึน
ตามมาเน่ืองดวยตัวธุรกิจมุงหวัง ท่ีจะสรางความผูกพันในตัวผลิตภัณฑ กับ กลุมผูบริโภค ในกลุม
เยาวชนนิสิต นักศึกษา โดยการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีมุงเนนใหเกิดประสบการณ และความมีสวน
รวมสราง “การเรียนรู ซึมซับ และความคุนเคย” กับตราสินคา ในกลุมเปาหมาย ซ่ึงการวางกลยุทธ
ทางการตลาดในลักษณะดังกลาว เปนการมุงหวังผลสําเร็จในระยะยาว เน่ืองจากกลุมธุรกิจ มุง
เล็งเห็น อํานาจซื้อในอนาคต ในกลุมเยาวชน นิสิต นักศึกษา และยังเปนการสรางการรับรู  สราง
ภาพลักษณท่ีดี ของตราสินคาในกลุมเปาหมายดังกลาว  อีกท้ังยังเปนประโยชนตอการทําการตลาด
ตอตัวธุรกิจเองท้ังในระยะสั้น และระยะยาว และเพ่ือเปนประเมินสถานการณการตอบรับสื่อเพื่อ
สังคมของธุรกิจ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในกลุม เยาวชน นิสิต นักศึกษาในปจจุบัน  วามีแนวโนมไปใน
ทิศทางใด โดยประโยชนจากการทําการวิจัยในครั้งนี้   คือ การสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการ
วางแผนหรือวางมาตรการ  ในการปรับ    กลยุทธในการปองกัน  การเกิดปญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในกลุมเยาวชน นิสิต นักศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีการเขาถึง
สาเหตุและความเปนมาของปญหาไดอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาความตระหนักรูของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพ่ือสังคม
ของธุรกิจแอลกอฮอล 

2. เพ่ือศึกษาความทัศนคติของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพื่อสังคมของ
ธุรกิจแอลกอฮอล 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพื่อสังคมของ
ธุรกิจแอลกอฮอล 

 
ปญหานํา 
 

1. ความตระหนักรูของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีตอส่ือเพ่ือสังคมของธุรกิจ
แอลกอฮอล  อยางไร 

2. ทัศนคติของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีตอสื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจแอลกอฮอล 
อยางไร 

3. พฤติกรรมของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีตอสื่อเพื่อสังคมของธุรกิจ
แอลกอฮอล อยางไร 

 
นิยามศัพท 
 

ความตระหนักรู หมายถึงการท่ีนิสิต นักศึกษาฉุกคิดหรือการเกิดความรูสึก ตอสื่อเพ่ือสังคม
ของกลุมธุรกิจแอลกอฮอล โดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ และกอใหเกิด
ความตระหนักทางดานความรู ความเขาใจ อารมณ ความรูสึก ท่ีสงผล ตอ
พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล 

 
ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น หรือความโนมเอียงของกลุมเปาหมายในการบริโภค

สื่อเพ่ือสังคม อันเกิดจากการเรียนรู จากประสบการณ ท่ีจะประเมินตรา
สินคา วามีลักษณะอยางไร มีความรูสึกทางบวก ทางลบ ชอบ ไมชอบ เห็น
ดวย ไมเห็นดวย ท่ีกลุมเปาหมายมีตอสื่อเพ่ือสังคม ของกลุมธุรกิจ
แอลกอฮอล 

 
ส่ือเพื่อสังคม     สื่อเพื่อสังคม หมายถึง การท่ีกลุมธุรกิจแอลกอฮอล ใชชองทางการ

สื่อสารมวลชน ในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอสังคม และประกอบกิจกรรม 
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โครงการตางๆ  โดยการสนับสนุน การบริจาค ตอบุคคล กลุมบุคคล เชน 
การสนับสนุนดานการเงิน ของรางวัล ในโครงการ กิจกรรมตางๆ ท้ัง 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้สื่อเพ่ือสังคมยังรวมถึง การใชกล
ยุทธการสื่อสารโดยผานขอความท่ีมีความหมายในเชิงบวกตอสังคม ใน
ชองทางการสื่อสารท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอสาธารณชน เชน สโลแกน “Keep Walking” 
ของจอหนนี่ วอลคเกอร เปนตน 

 
นิสิต / นักศึกษา  กลุมคนท่ีกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและ  เอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป 
 

ธุรกิจแอลกอฮอล กลุมผูผลิตสินคาบริโภคประเภทเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล ใน
เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

  1. เพื่อใหหนวยงานประชาสัมพันธขององคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของสามารถนําขอมูลท่ีไดจาก
การวิจัยไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการสื่อสาร ในดานตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา “ส่ือ
เพ่ือสังคมของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล”ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 2. เพ่ือทราบถึง กระแสการตอบรับ สื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในกลุม 
นิสิต นักศึกษา และสถานการณโดยรวม ในปจจุบันวามีแนวโนมไปในทิศทางใด และยังสามารถนํา
ขอมูลดังกลาว ไปใชในการวางแผนกลยุทธ การรณรงค วางมาตรการทางกฎหมาย ในการปองกัน
ปญหาท่ีจะเกิดไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาเรื่อง ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิต นักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชเปน กรอบพิจารณา และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย เพ่ือศึกษา
ตัวแปรตางๆดังนี้ 

ความตระหนักรู

ลักษณะทางประชากร ทัศนคติ

พฤติกรรม 

 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
ประชากร 
 

  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เปนนิสิต นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังในระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
โดยมีชวงอายุไมเกิน 25 ป แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  

 
1) กลุมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล จํานวน 2 สถาบัน สถาบันละ 100 คน รวม 200 

คน  
 

2) กลุมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 2 สถาบัน สถาบันละ 100 คน รวม 200 
คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูลในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questionnaire) 5 สวน และแบบสอบถามปลายเปด 
(Open-Ended Questionnaire) 1 สวน โดยแบงเนื้อหาของคําถามปลายปดเปนดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับ ลักษณะทางกลุมประชากรของนิสิต นักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก  เพศ, อายุ, สถาบัน, ระดับการศึกษา,ระดับรายได,
ท่ีมาของรายได, ท่ีพักอาศัย,การใชเวลาวาง และพฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความตระหนักรู เก่ียวกับกิจกรรมท่ีมีตอสื่อเพ่ือสังคมของ
ธุรกิจแอลกอฮอล ไดแก 

     - กิจกรรมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีผลิตสื่อเพ่ือสังคม 
     - ชองทางการสื่อสารของสื่อเพื่อสังคม ตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
     - ขอความและสโลแกนของสื่อเพ่ือสังคม ตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
     - กิจกรรมของสื่อเพ่ือสังคม ตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับทัศนคติ ท่ีมีตอส่ือเพ่ือสังคมของธุรกิจแอลกอฮอล ไดแก 
     - ทัศนคติตอส่ือเพื่อสังคมในเชิงบวก 
     - ทัศนคติตอส่ือเพื่อสังคมในเชิงลบ 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับพฤตกิรรม ท่ีมีตอสื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจแอลกอฮอล ไดแก 
     - พฤติกรรมในเชิงสนับสนุนธุรกิจแอลกอฮอล ท่ีทําส่ือเพ่ือสังคม 
     - พฤติกรรมในเชิงตอตานธุรกิจแอลกอฮอล ท่ีทําสื่อเพื่อสังคม 
 สวนท่ี 5  เปนการวัดการรับรูตราสินคา ของธุรกิจแอลกอฮอลท่ีทําสื่อเพื่อสังคมไดแก 
     - ตราสัญลักษณของธุรกิจแอลกอฮอลท่ีทําส่ือเพ่ือสังคม 12 ตรา 
 
 - แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) เพ่ือแสดงความคิดเห็น และ
เหตุผลในการสนับสนุนสื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลเรียบรอยแลว 
จึงทําการกําหนดรหัส ลงรหัสบันทึกขอมูล แลวจึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for windows ในการประมวลผล และวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยมีผูชวยวิจัยเก็บ
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูล 
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สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การวิ จัยเ ร่ือง ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของนิสิต นักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจแอลกอฮอล มีวัตถุประสงค ในการวิจัย คือ 

1. เพื่อศึกษาความตระหนักรูของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอส่ือเพ่ือ
สังคมของธุรกิจแอลกอฮอล 

2. เพื่อศึกษาความทัศนคติของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพ่ือสังคม
ของธุรกิจแอลกอฮอล 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอส่ือเพื่อสังคม
ของธุรกิจแอลกอฮอล 

 
ลักษณะของการวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ นิสิต นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 400 คน จากนั้น 
ไดนําขอมูลท่ีไดมาใชในการวิเคราะห และประมวลผล สวนการวิเคราะหขอมูลนั้น สถิติท่ีใช คือคา
รอยละ คาเฉล่ีย เพ่ือใชอธิบายขอมูล ดานลักษณะทางประชากร และวัดคาความตระหนักรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมของนิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
สรุปผลการวิจัย 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลลักษณะทางประชากร 
 
จากการศึกษากลุมตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 400 คนพบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย สวนใหญมีอายุในชวง 20-22 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนมีรายได

อยูในระดับปานกลาง ระหวาง 5,001-10,000 บาท ตอเดือน สวนท่ีมาของรายได มาจากครอบครัว 

สวนท่ีพักอาศัยนั้นกลุมตัวอยางสวนมากอาศัยอยูกับบิดา-มารดา สวนการใชเวลาวางนั้น กลุม

ตัวอยางสวนมาก จะใชเวลาวางในการเลนอินเทอรเน็ต ในสวนพฤติกรรมการดื่มนั้นพบวากลุม

ตัวอยางสวนมาก มีพฤติกรรมการดื่ม นานๆ คร้ัง 

 
 สวนท่ี 2  ความตระหนักรูท่ีมีตอสื่อเพื่อสังคม ของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความตระหนักรู ในการรับรูตราสินคาท่ีทํา
การผลิตส่ือเพ่ือสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตราสินคาท่ี กลุมตัวอยางมีความรับรูสูงสุด 3 
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อันดับแรก ไดแก ชาง สิงห ไฮเนเกน ตามลําดับ ในสวนของความถี่ในการรับสื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ัน กลุมตัวอยางมีการรับสื่อผานชองทางโทรทัศน บอย ทางวิทยุ นานๆ ครั้ง 
ทางหนังสือพิมพ นานๆ ครั้ง ทางนิตยสาร นานๆ คร้ัง ทางอินเตอรเน็ต นานๆ ครั้ง ทางปาย
โฆษณา บอย และทางโปสเตอร นานๆ ครั้ง การรับรูขอความ หรือ สโลแกน ของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลน้ัน พบวา 3 อันดับแรก ไดแก รีเจนซี่ ชาง และสิงห ตามลําดับ การรับรู ส่ือเพ่ือสังคม 
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ัน พบวา 3 อันดับแรก ไดแก รีเจนซี่ สิงห และแสงโสม ตามลําดับ จาก
การศึกษายังพบอีกวามีการจดจําผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 อันดับแรก ดังนี้ สิงห ชาง 
และไฮเนเกน ตางลําดับ 
  
 สวนท่ี 3 ทัศนคติที่มีตอสื่อเพื่อสังคม ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  
 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงบวก ดังนี้  กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ
เฉยๆในประเด็นดานการเขารวมกิจกรรม หรือความตองการท่ีจะสนับสนุนธุรกิจ การไมตอตาน 
ความพึงพอใจตอสื่อเพ่ือสังคม สวนในประเด็นเนื้อหาสาระมีความนาสนใจ และการชวยเชียรใหทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคมนั้น มีทัศนคติท่ีเห็นดวย  

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิงลบ ดังนี้  กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ
เห็นดวยวาการทําสื่อเพ่ือสังคมคือการโฆษณาสินคา และย่ิงมีการกระตุนสื่อมากเทาไหร ก็ย่ิงมีการ
สนับสนุนธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากเทาน้ัน และการทําสื่อเพ่ือสังคม คือการสรางภาพลักษณ
มากกวาการทําสื่อเพ่ือสังคมอยางแทจริง และกลุมตัวอยางยังมีทัศนคติเฉยๆตอประเด็นการทําส่ือ
เพ่ือสังคมทําใหมองขามไปวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทํารายสุขภาพ 

 
  สวนท่ี 4 พฤติกรรมที่มีตอสื่อเพื่อสังคม ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 
จากการศึกษาพบวามีพฤติกรรมเชิงบวก ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีพฤติกรรมใน

ระดับแทบจะไมทําในการเขารวมกิจกรรมสื่อเพ่ือสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะเลือก
ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีสื่อเพื่อสังคม และการมีสวนรวมในการเผยแพรสัญลักษณ กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีพฤติกรรมในระดับทําบอย ในการชักชวนใหผูอ่ืนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีพฤติกรรม
ในระดับไมทําอยางแนนอนในการแกตางใหกับธุรกิจแอลกอฮอลท่ีทําสื่อเพ่ือสังคม และมีพฤติกรรม
ในระดับนานๆครั้งท่ีจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีทําส่ือเพ่ือสังคมเพ่ือเปนของฝากในโอกาสพิเศษ 

จากการศึกษาพบวามีพฤติกรรมเชิงลบ ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมในระดับทํา
นานๆคร้ังท่ีจะเลือกไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนําเสนอสื่อเพ่ือสังคม และอธิบายถึงโทษของ
เครื่องดื่มท่ีแฝงมากับโฆษณาใหคนใกลชิดทราบ มีพฤติกรรมไมทําอยางแนนอนท่ีจะตอตานธุรกิจ
แอลกอฮอลท่ีทําส่ือเพ่ือสังคม และมีพฤติกรรมในระดับเห็นดวยท่ีจะไมเลือกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีทําสื่อเพ่ือสังคม 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

 จากการท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ นิสิต นักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอสื่อเพือ่สังคมของธุรกิจแอลกอฮอล ทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปองกันปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล สามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการปองกัน ปรับเปล่ียนและพัฒนากลยุทธในการ

ปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน นิสิตนักศึกษา  ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. ขอเสนอแนะแกธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการ 
ปรับเปล่ียนและพัฒนากลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธตราสินคาของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลในกลุมเยาวชน นิสิตนักศึกษา  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี

มีตอส่ือเพื่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทาน้ัน ไมไดทําการศึกษาความสัมพันธกับลักษณะ

ทางประชากร เพ่ือใหเกิดความเขาใจในประเด็นดังกลาวชัดเจนย่ิงข้ึน อาจนําผลการวิจัยในครั้งนี้ 

เปนแนวทางในการทําวิจัยในสวนของความสัมพันธกับลักษณะทางประชากร  

 2. จากการท่ีผูทําวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม มี

พฤติกรรมใหความสนใจกับธุรกิจแอลกอฮอลอยางมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาในการทํา

วิจัยครั้งตอไปควรทําวิจัยในประเด็นการศึกษาการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีมีตอตราสินคา (Brand 

Royalty) 
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การรับรู   ทัศนคติ   และพฤติกรรมของเยาวชน 
ตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวกมลพรรณ เนียมกุล  
นางสาวรินทรขวัญ สะอาดดี  
นางสาวศรีธนา ชื่นอังกูร   
นางสาวศิริวรรณ สุรภาพ   
นางสาวสุปญนี ปลั่งกมล  

 
นิสิตปริญญาโท หลักสตูรนิเทศศาสตรพัฒนาการ 
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ  "โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับกลุมนิสิต/นักศึกษา  
ดานการสื่อสารและธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮอล" ของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 

ภายในการดูแลของ รองศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท 
ธันวาคม 2551 
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การรับรู   ทัศนคติ   และพฤติกรรมของเยาวชน 
ตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปจจุบันสถานการณการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน 
ดังจะเห็นไดจาก การท่ีกลุมเยาวชนมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากข้ึน และพบวามี
ผูปวยท่ีเปนโรคเกี่ยวของกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากข้ึน มีอัตราการเกิดข้ึนของ
อุบัติเหตุบนทองถนนท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงข้ึน  ซ่ึงสถานการณความ
รุนแรงดังกลาวสงผลกระทบทางลบที่สําคัญตอสถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

ประเด็นของสถานการณการดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทยท่ีเพิ่มมากข้ึนนี้ อาจเปนผลมาจาก 
การท่ีผูประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดนํากลยุทธการทําการตลาดในทุกรูปแบบมาใช  
เพ่ือทําการตลาดใหเขาถึงกลุมเปาหมาย   ไมวาจะเปนการโฆษณาเพื่อสรางการรับรูผานสื่อตางๆ 
รวมถึงการถายทอดสดกีฬาท่ีคนใหความสนใจจากตางประเทศ นอกจากนั้นในการเพิ่มยอดขาย จะ
มุงเนนไปท่ีการทําโปรโมชั่น ลด  แลก  แจก แถม  ในรานขายเหลา ผับ บาร โดยตรงมากข้ึน  ซ่ึงมี
สวนทําใหธุรกิจกลางคืนเหลาน้ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามลําดับ รวมถึงการเนนการขายในลักษณะปาก
ตอปากมากข้ึน กอปรกับกระแสของสังคมท่ีกําลังมาแรงในขณะนี้คือ แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ
ของธุรกิจตอสังคม หรือ CSR  Corporate Social   Responsibility ท้ังนี้ก็เพ่ือใหผูบริโภคจดจํา 
ระลึกถึงสินคา สรางความคุนเคยหรือชื่นชมตอภาพลักษณหรือตราสินคา   และในที่สุดก็คือการ
ตัดสินใจบริโภค   โฆษณาประเภทนี้สงผลกระทบตอการรับรูและการชักจูงใจผูบริโภค โดยเฉพาะ
กลุมเด็กและเยาวชนที่ยังมีความสามารถในการแยกแยะและกลั่นกรองสารท่ีรับจากสื่อไดนอย 

หน่ึงในกลยุทธสําคัญท่ีผูประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลนํามาใชมากท่ีสุด ในการ
เขาถึงกลุมเปาหมาย ก็คือ  การเปนผูสนับสนุนการแขงขันกีฬาท้ังในระดับนานาชาติ  ระดับประเทศ 
และระดับทองถิ่น  ในรูปแบบการใหเงิน  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  โดยใหการสนับสนุนในหลากหลายชนิด
กีฬา  เปาหมายก็เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณของความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท  ซ่ึงสอด
รับกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการเลนกีฬาเพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา 

ทามกลางสถานการณท่ีผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในขณะท่ีกลุมเยาวชนก็
ตระหนักถึงพิษภัยท่ีเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล และรูเทาทันถึงกลยุทธของผูประกอบการธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาว   ทําใหผูวิจัยเกิดแนวความคิดท่ีจะดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจเก่ียวกับ
การรับรู ทัศนคติ  และพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดาน
การกีฬา ซ่ึงผลท่ีไดจากการวิ จัยครั้งนี้จะชวยใหเห็นภาพท่ีชัดเจนมากข้ึน เ ก่ียวกับการท่ี
ผูประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเขามาสนับสนุนดานกีฬา วามีความสัมพันธกับการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือไม   และสามารถนําไปใชขยายผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในดานอ่ืนๆ ตอไป 
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การรับรูเกี่ยวกับธุรกิจแอลกอฮอล 

ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

พฤติกรรมตอธุรกิจแอลกอฮอล 

ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

     * สมมติฐานที่ 1 

 ** สมมติฐานที่ 2 

ทัศนคติตอธุรกิจแอลกอฮอล 

ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

  *** สมมติฐานที่ 3 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุน
ดานการกีฬาของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬาของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ปญหานําการวิจัย 
 

1. ระดับการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุน 
ดานการกีฬา   ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนอยางไร 

2. ระดับการรับรูเ ก่ียวกับธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา  มี
ความสัมพันธ กับทัศนคติตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา  ของ
เยาวชนในเนตกรุงเทพมหานคร  หรือไม  อยางไร 

3. ระดับการรับรูเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีสนับสนุนดานการกีฬา  มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬาของเยาวชนใน 
เขตกรุงเทพมหานคร   หรือไม  อยางไร 

4. ทัศนคติตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา มีความสัมพันธกับ     
พฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา   ของเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือไม   อยางไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยมุงศึกษาถึงการรับรู ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา โดยทําการศึกษาเฉพาะกลุมเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร   เนื่องจากการวิจัยท่ีผานมานั้น พบวา  กลุมเยาวชนเปนกลุมท่ีมีแนวโนมในการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมมากข้ึนและไดมีการแบงกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาออกเปน  2  
ชวงอายุ  คือ  กลุมเยาวชนอายุ  15 – 20  ป  ซ่ึงไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ. 2551   โดยไดระบุไววาไมใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลซึ่งมี
อายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และกลุมเยาวชนอายุ  21 – 25 ป   ซ่ึงสามารถซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได
โดยเสรี ปราศจากการคุมครองจากขอกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้  กลุมเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ยังเปนกลุมบุคคลท่ีมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการ
กีฬาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล   ไดมากกวาประชากรในพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกดวย 
 
คํานิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 
การรับรู กระบวนการการแปลและการตีความตอสิ่งเราท่ีไดรับ  เปนกระบวนการเลือกรับสาร  

การจัดสารเขาดวยกัน   และการตีความสารตามความเขาใจ   และความรูสึกของ
แตละคน ซ่ึงจะแตกตางกันออกไป  ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้  เปนการวัดระดับการรับรูของ
กลุมตัวอยางจากการรับรูผานทางส่ือมวลชน   สื่อเฉพาะกิจ   และสื่อบุคคล   ใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ทัศนคติ ความรูสึก   ความคิดเห็น   และความเช่ือทางใดทางหนึ่ง   ท้ังทางบวก  ทางลบ  
และไมมีความรู สึกทางใดทางหน่ึง    ตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   ท่ีเปน
ผูสนับสนุนดานการกีฬา 

พฤติกรรม การกระทําหรือการแสดงออกของเยาวชน   ตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล   ท่ีเปน
ผูสนับสนุนดานการกีฬา    โดยการกระทําน้ันเปนไปโดยมีจุดมุงหมาย  และเปนไป
อยางใครครวญมาแลว   ซ่ึงการท่ีมีพฤติกรรมแตกตางกันนั้น   เกิดข้ึนไดเพราะ
ความแตกตางอันเนื่องมาจากการเปดรับส่ือ  และความแตกตางในการแปลความ
สารท่ีไดรับ   ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปแบบของการยอมรับ  การปฏิเสธ  และการ
เลือกบางสิ่งบางอยาง   ตามสิ่งท่ีสอดคลองกับการรับรู  และทัศนคติท่ีมีตอธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา   ซ่ึงวัดไดจากแบบสอบถามที่
สรางข้ึน 

เยาวชน เยาวชน   ท่ีอยูในชวงอายุ   อายุ 15-20 ป  และ  21 – 25 ป   ท้ังท่ีมีพฤติกรรม
การเลนกีฬา และ ไมได เลนกีฬา   โดยแบงออกเปนกลุมผู ท่ีดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล  และกลุมผูท่ีไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หนวยงานธุรกิจในรูปแบบบริษัท ท่ีประกอบกิจการการคาเปนหลัก 

ดวยการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเภทเหลา / เบียร  ใน
ลักษณะการขายสงใหตัวแทน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหา
กําไรจากการจัดจําหนาย 

ผูสนับสนุน หนวยงานธุรกิจในรูปแบบบริษัท  ท่ีประกอบกิจการการคาเปนหลัก ดวยการผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเภทเหลา / เบียร   ในลักษณะการขายสงใหตัวแทน   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรจากการจัดจําหนาย   ท่ีเขามามีสวนรวมในการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการกีฬาในหลากหลายรูปแบบ  ไมวาจะเปนในรูปของ
ทุนทรัพย   วัสดุอุปกรณ   และปจจัยอ่ืนๆ 

การกีฬา กิจกรรมท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน   ไมใชงานหรือภาระท่ีทําใหเกิดความเหนื่อย
หนาย ซ่ึงในปจจุบันธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล     ไดใหการสนับสนุนดานการกีฬา
เพ่ิมมากข้ึน 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

ผลท่ีไดจากการวิจัยนี้   ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางการรับรู   ทัศนคติ   และ
พฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล   ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา   เพ่ือเปน
แนวทางในการวางแผนการส่ือสารใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล    นําไปใชในการวางแผน  ปรับปรุง   และสงเสริมงานประชาสัมพันธ   เพ่ือควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล   ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย   ในลักษณะของกลุมเยาวชนมาก
ย่ิงข้ึน    ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานเพ่ือควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาวนั้น   
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต 
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แนวความคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษา “การรับรู   ทัศนคติ   และพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา”  ไดทําการศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวิจัย  ดังนี้ 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู 
2. แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
3. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
4. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ  และ

พฤติกรรม 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การรับรู   ทัศนคติ  และพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล  ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา” เปนการใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research)   
แบบวัดครั้งเดียว  (One  Shot  Study)  โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 
 ประชากรเปาหมายสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  คือ  เยาวชนอายุระหวาง  15 – 25  ป  ท่ีอาศัย
อยู ในเขตกรุงเทพมหานคร   จํานวน   870,223  คน   จากขอมูลของกรมการปกครอง   
กระทรวงมหาดไทย  ณ  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2550 
 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  สามารถแจกแจงตามสมมติฐาน  ไดดังตอไปนี้ 
 

สมมติฐานขอท่ี  1 การรับรูเก่ียวกับธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการ
กีฬา    มีความสัมพันธกับทัศนคติตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา ของ
เยาวชนในเนตกรุงเทพมหานคร   

ตัวแปรอิสระ การรับรูเก่ียวกับธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา     
 ตัวแปรตาม ทัศนคติตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
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สมมติฐานขอท่ี  2  การรับรูเก่ียวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีสนับสนุนดานการกีฬา    
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา ของ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ การรับรูเก่ียวกับธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา     
ตัวแปรตาม พฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

    
สมมติฐานขอท่ี  3 ทัศนคติตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา         

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา   ของ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ ทัศนคติตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
 ตัวแปรตาม พฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา   
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามชนิดปลายปด   
(Closed – Ended Questionnaire) โดยไดแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน  4 สวน เพ่ือวัด
ตัวแปรลักษณะทางประชากร การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังนี้ 

 
สวนท่ี 1  เปนคําถามท่ัวไปเพ่ือวัดตัวแปรลักษณะทางประชากรพฤติกรรมการเลนกีฬาและ 

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน ไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา แหลงท่ีมาของรายได 
รายไดตอเดือน พฤติกรรมการเลนกีฬา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 8  ขอ 

 
สวนท่ี 2   คําถามเพื่อวัดตัวแปร  “การรับรู” 
การศึกษาการรับรู   ประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ ครอบคลุมถึงการรับรูเกี่ยวกับการ

เปนผูสนับสนุนหลักในกีฬาประเภทตางๆ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล    การรับรูถึงส่ือท่ีนําเสนอ
เกี่ยวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และความบอยครั้งในการรับรู
เก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ผานทางสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ  
และสื่อบุคคล 

 
สวนท่ี 3   คําถามเพื่อวัดตัวแปร  “ทัศนคติ” 
การศึกษาทัศนคติ   ประกอบดวยคําถามจํานวน 10  ขอ คําตอบสําหรับคําถามมีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรต (Likert) 5 ระดับซึ่งผูทํา
แบบสอบถามตองจัดลําดับความมาก - นอยของความเห็น  เร่ิมตนจากเห็นดวยอยางย่ิงไปจนถึง     
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ไมเห็นดวยอยางย่ิง เพ่ือใหทราบถึงระดับทัศนคติของกลุมตัวอยาง   โดยแบงเปนคําถามเชิงบวก  
จํานวน 5  ขอ และคําถามเชิงลบ จํานวน  5  ขอ 

 
สวนท่ี 4   คําถามเพื่อวัดตัวแปร  “ พฤติกรรม “ 
การศึกษาพฤติกรรม   ประกอบดวยคําถามจํานวน 10 ขอ คําตอบสําหรับคําถามมีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรต (Likert)  5 ระดับ ซ่ึงผูทํา
แบบสอบถาม ตองจัดลําดับความมาก  - นอยของความเห็น  เริ่มตนจากเห็นดวยอยางย่ิง ไปจนถึง
ไมเห็นดวยอยางย่ิง เพื่อใหทราบถึงระดับพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  ในการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  ไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย  และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   เพ่ือเปนการอธิบายถึงขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับกลุมตัวอยาง  ดังตอไปนี้ 

‐ ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

‐ การรับรูเก่ียวกับธุรกจิเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

‐ ทัศนคติตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 

‐ พฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
 
การประมวลผลขอมูล 
 การประมวลผลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  ในการประมวลผลขอมูล เพ่ือคํานวณคาสถิติท่ี
ตองการ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนท่ี  1    ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

 เพศ  
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิง   คิดเปนรอยละ 43.8  

และ  56.3  

 อายุ  
 แบงเปนกลุมตัวอยาง อายุ 15-20 ป จํานวน 354 คนคิดเปน รอยละ 88.5 และกลุมตัวอยาง 
อายุ 21-25 ป    จํานวน 46 คน    คิดเปนรอยละ 11.5  
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 ระดับการศึกษา 
 กลุมตัวอย าง ท่ีศึกษา  สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก ท่ี สุด  คิด เปน 
รอยละ 51.5   รองลงมา  คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเปนรอยละ 23.0  และ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 18.5   สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีมีนอยท่ีสุด    คิดเปนรอยละ 0.3  

 รายได 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 บาทหรือนอยกวา คิดเปนรอยละ 56.5  
รองลงมามี ร ายได เฉ ล่ียต อ เดื อน  คื อ  5 , 001 -8 ,000  บาท  คิด เปนร อยละ  31 .3  และ 
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  8,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 12.3  

 แหลงท่ีมาของรายได 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีแหลง ท่ีมาของรายไดจากผูปกครอง  คิดเปนรอยละ  80  
และมีแหลงท่ีมาของรายไดจากการทํางาน คิดเปนรอยละ 20 กลุม 

 พฤติกรรมการเลนกีฬา 
 ตัวอยางท่ีศึกษามีพฤติกรรมการเลนกีฬา คิดเปนรอยละ 63.5 และไมมีพฤติกรรมการเลน
กีฬา   คิดเปนรอยละ 36.5  

 การเปนนักกีฬา 
 กลุมตัวอย าง ท่ีศึกษาเปนนัก กีฬา  คิด เปนรอยละ  15 .8  และไม ได เปนนักกีฬา  
คิดเปนรอยละ 84.3  

 พฤติกรรมการด่ืม 
 กลุมตัวอยางท่ีศึกษามีพฤติกรรมการดื่มแบบไมดื่มเลยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.3   
รองลงมาคือ การดื่มแบบนาน ๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.0   และแทบจะไมดื่ม  คิดเปนรอยละ  
19.8     สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการดื่มเปนประจํามีนอยท่ีสุด    คิดเปนรอยละ 5.5 

 
ตอนท่ี  2   การรับรูเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
 

การรับรูเก่ียวกับการเปนผูสนับสนุนหลักในกีฬาประเภทตางๆ ของธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (จําแนกตามประเภทกีฬา) 

จากการศึกษาการรับรูเก่ียวกับการเปนผูสนับสนุนหลักในกีฬาประเภทตาง ๆ ของธุรกิจ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา ประเภทกีฬาท่ีมีการรับรูมากท่ีสุด คือ ฟุตบอล คิดเปนรอยละ 89.0 
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รองลงมาคือ มวย คิดเปนรอยละ 30.0 และ กอลฟ คิดเปนรอยละ 23.5   สําหรับกีฬาเรือใบมีการ
รับรูนอยท่ีสุด    คิดเปนรอยละ 8.5 
 

การรับรูถึงสื่อที่นําเสนอเก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล (จําแนกตามประเภทของสื่อ) 

จากการศึกษาการรับรูถึงสื่อท่ีนําเสนอเก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ประเภทของสื่อท่ีมีการรับรูมากท่ีสุด คือ โทรทัศน คิดเปนรอยละ 78.5 
รองลงมา คือ หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 60.5 และ อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 36.0 สําหรับการ
รับรูผานทางสื่ออ่ืน ๆ มีนอยท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 1.0 
 

ความบอยครั้งในการรับรูเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล (ผานทางสื่อมวลชน) 

กลุมตัวอยางมีการรับรูเก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานทางสื่อมวลชน  ประเภทโทรทัศนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต
ตามลําดับ สําหรับการรับรูเก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลผาน
ทางส่ือมวลชนทุกประเภทของกลุมตัวอยาง   พบวา   อยูในระดับปานกลาง 
 

ความบอยครั้งในการรับรูเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล (ผานทางสื่อเฉพาะกิจ) 

กลุมตัวอยางมีการรับรูเก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานทางส่ือเฉพาะกิจ  ประเภทเส้ือผาท่ีนักกีฬาสวมใสมากท่ีสุด รองลงมาคือ โปสเตอร  และ
แคมเปญตามลําดับ  สําหรับการรับรูเก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลผานทางส่ือเฉพาะกิจทุกประเภทของกลุมตัวอยาง   พบวา   อยูในระดับปานกลาง 
 

ความบอยครั้งในการรับรูเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล (ผานทางสื่อบุคคล) 

กลุมตัวอยางมีการรับรูเก่ียวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานทางสื่อบุคคล  ในลักษณะเพื่อนฝูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ คนในครอบครัว และตัวแทนจําหนาย
สินคาตามลําดับ  สําหรับการรับรูเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการกีฬาของธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ผานทางส่ือบุคคลทุกประเภทของกลุมตัวอยาง   พบวา   อยูในระดับต่ํา  
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ตอนท่ี  3   ทัศนคติตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
 
 กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬาในระดับ
ปานกลางหรือเฉยๆ   โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 3.1070   ซ่ึงในหัวขอ การเปนสวนสําคัญ 
ในการพัฒนาวงการกีฬาของไทย มีคาเฉล่ียสูงสุด ในลักษณะของทัศนคติระดับปานกลางหรือเฉยๆ  
คือ   3.34  รองลงมา  คือ   หัวขอการทําใหเยาวชนหันมาเลนกีฬามากข้ึน มีคาเฉล่ีย  3.27  
 สําหรับหัวขอ การพยายามลดขอกลาวหาวาเปนตัวบอนทําลายสุขภาพ กลุมตัวอยางมี
ลักษณะของระดับทัศนคติปานกลางหรือเฉยๆ    โดยมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ  2.61 
 สวนในหัวขออ่ืนๆ   กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุน
ดานการกีฬาในระดับปานกลางหรือเฉยๆ  เชนเดียวกัน  
 
ตอนท่ี  4   พฤติกรรมตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
 
 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมรวมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานกีฬาใน
ระดับต่ํา โดยมีคาเฉล่ียโดยรวม 2.0823 ซ่ึงในหัวขอ การชักชวนใหผูอ่ืนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีได
จัดข้ึน   มีคาเฉล่ียสูงสุดในลักษณะของพฤติกรรมรวมต่ําคือ 2.21รองลงมา คือ หัวขอการบริโภค
ดวยตนเอง   มีคาเฉล่ีย  2.15 
 สําหรับหัวขอ การคอยแกตางใหเม่ือถูกกลาวหาในทางเสียหาย กลุมตัวอยางมีลักษณะของ
พฤติกรรมรวมต่ํา   โดยมีคาเฉล่ียต่ําสุด   คือ 1.96 
 สวนในหัวขออ่ืน ๆ  กลุมตัวอยางมีลักษณะของพฤติกรรมรวมตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬาในระดับต่ําเชนเดียวกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางในดานของพฤติกรรมการดื่ม  พบวา  หากมีการ
จําแนกพฤติกรรมการดื่มของกลุมตัวอยางออกเปน  2  ประเภท  คือ   การดื่ม  และไมดื่ม   จะ
พบวาพฤติกรรมการดื่มของกลุมตัวอยาง   ไมวาจะเปนการดื่มเปนประจํา  ดื่มบอย  ดื่มแบบนาน ๆ 
ครั้ง  หรือแทบจะไมดื่มเลย  สูงถึงรอยละ  64.7   ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีไมมีพฤติกรรมการดื่มเลย   
กลับคิดเปนรอยละ   35.3   ซ่ึงหากยอนกลับไปดูชวงอายุของกลุมตัวอยาง   พบวา   กลุมตัวอยาง
ท่ีมีอายุระหวาง  15 – 20  ป   คิดเปนรอยละ  88.5   ซ่ึงกลุมตัวอยางในชวงอายุน้ีไดรับการ
คุมครองจากพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ.  2551   โดยระบุไววาไมใหขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา  20  ปบริบูรณ   แตกลับพบวา   ตัวเลขของ
พฤติกรรมการดื่มท่ีมาจากกลุมตัวอยางซึ่งคอนไปทางชวงอายุ  15 – 20  ป  กลับสูงถึงรอยละ  64 
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 การรับรูของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา  จําแนก
ตามประเภทกีฬา  พบวา  ประเภทกีฬาท่ีเยาวชนมีการรับรูมากท่ีสุด  คือ  กีฬาฟุตบอล   โดยสูงถึง
รอยละ  89.0   ท้ังนี้เน่ืองจากกีฬาฟุตบอลเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย   ดังจะเห็นได
จากการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลนัดสําคัญในหลายๆ ประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
เยอรมัน   ประเทศอิตาลี   ประเทศสเปน ฯลฯ  รวมถึงการจัดการแขงขันฟุตบอลยุโรป  และฟุตบอล
โลก ซ่ึงเปนท่ีสนใจของคนท่ัวโลกรวมถึงเยาวชนไทยดวยเชนเดียวกัน จึงทําใหการรับรูของเยาวชน
ตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา ในประเภทกีฬาฟุตบอลสูงกวากีฬา
ประเภทอ่ืนๆ 
 

 การรับรูของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา  จําแนก
ตามประเภทของส่ือมวลชน  ซ่ึงเยาวชนมีการรับรูมากท่ีสุด  คือ  สื่อโทรทัศน  คิดเปนรอยละ 78.5   
ท้ังนี้ เนื่องจากเปนสื่อท่ีงายและสะดวกในการเขาถึงและการเปดรับ นําเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีเรา
ความสนใจของผูรับสารท้ังภาพและเสียง จึงทําใหเยาวชนเกิดการรับรูไดมากท่ีสุด 
 

 การรับรูของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา  จําแนก
ตามประเภทของสื่อเฉพาะกิจ  ซ่ึงเยาวชนมีการรับรูมากท่ีสุด  คือ  เสื้อผาท่ีนักกีฬาสวมใส คิดเปน
รอยละ  27.8  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการเปดรับส่ือมวลชน ประเภทสื่อโทรทัศน ท่ีมีการเสนอ
ภาพการแขงขันกีฬาฟุตบอล   ซ่ึงนักกีฬาตางก็สวมใสเสื้อผาท่ีมีตราสัญลักษณของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬาประเภทนั้นๆ จึงทําใหการรับรูของเยาวชนผานทางเส้ือผา
ท่ีนักกีฬาสวมใสมีตัวเลขสูงสุดในบรรดาสื่อเฉพาะกิจท้ังหมด 
 

 การรับรูของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา  จําแนก
ตามประเภทของสื่อบุคคล  ซ่ึงเยาวชนมีการรับรูมากท่ีสุด  คือ   คนในครอบครัว  คิดเปนรอยละ  
13.5 โดยมีความเชื่อมโยงกันกับกีฬาฟุตบอล  ซ่ึงเปนกีฬาท่ีเยาวชนมีการรับรูถึงการสนับสนุนจาก
ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด  และเปนกีฬาท่ีสามารถรับชมกันไดท้ังครอบครัว   จึงทําใหการ
รับรูผานทางสื่อบุคคล ประเภทคนในครอบครัว  มีตัวเลขสูงสุดในบรรดาสื่อบุคคลท้ังหมด 
 

 นอกจากนี้ ทัศนคติของเยาวชนตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
ในแตละประเด็น   พบวา   เยาวชนมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉล่ียอยูท่ี   
3.0170    โดยประเด็นท่ีเยาวชนใหความสําคัญมากท่ีสุด  คือ  การเปนสวนสําคัญในการพัฒนา
วงการกีฬาของไทย   ซ่ึงเปนการใหความหมายในเชิงบวกตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปน
ผูสนับสนุนดานการกีฬา  ในทางตรงกันขาม ประเด็นท่ีเยาวชนใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ  การ
พยายามลดขอกลาวหาวาเปนตัวบอนทําลายสุขภาพ ซ่ึงเปนการใหความหมายในเชิงลบตอธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา  อยางไรก็ตาม คาเฉล่ียของท้ังสองประเด็นตาง
ก็อยูในระดับทัศนคติปานกลางหรือเฉย ๆ เชนเดียวกันกับในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีไดระบุไวใน
แบบสอบถาม   ซ่ึงสอดคลองกับการใหความหมายของทัศนคติโดยนิวคอมบ (Newcomb, 1954 )  
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ท่ีระบุไววาทัศนคติเปนความโนมเอียงของจิตใจท่ีมีตอประสบการณท่ีไดรับโดยอาจเปนไปใน
ลักษณะของการเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือรูสึกเฉยๆ  ก็เปนได 
 

 สําหรับพฤติกรรมของเยาวชนตอธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬา 
ในแตละประเด็น พบวา เยาวชนมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับต่ํา  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 2.0823  โดย
ประเด็นท่ีเยาวชนใหความสําคัญมากท่ีสุด  คือ  การชักชวนใหผูอ่ืนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดานการกีฬาไดจัดข้ึน ในทางตรงกันขาม ประเด็นท่ีเยาวชน
ใหความสําคัญนอยท่ีสุด  คือ  การคอยแกตางใหกับธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุนดาน
การกีฬา   เม่ือถูกกลาวหาในทางเสียหาย    อยางไรก็ตาม คาเฉล่ียของท้ังสองประเด็นตางก็อยูใน
ระดับพฤติกรรมท่ีต่ําเชนเดียวกันกับในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีไดระบุไวในแบบสอบถาม 
 

 แมวางานวิจัยของ สุรพงษ   โสธนะเสถียร (2533)  ไดระบุไววา  พฤติกรรมเปนการ
แสดงออกของบุคคล   โดยมีพ้ืนฐานมาจากความสัมพันธของความรูและทัศนคติท่ีมีอยูเดิม แตทวา
ผลการวิจัยในคร้ังนี้   ชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปน
ผูสนับสนุนดานการกีฬาอยูในระดับปานกลาง   แตกลับมีพฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี
เปนผูสนับสนุนดานการกีฬาอยูในระดับต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องชองวางของความรู   
ทัศนคติ   และการยอมรับปฏิบัติ หรือ  KAP – gap ของโรเจอรส (Rogers, 1971) ท่ีระบุไววาเม่ือ
การสื่อสารกอใหเกิดความรู และทัศนคติในทางบวกตอสิ่งท่ีเผยแพรน้ันแลว แตในข้ันตอนการ
ยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันขามก็ได 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 1.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Quota Sampling)  
เพ่ือใหมีการกระจายตัวของกลุมตัวอยางท่ีเทาๆ กันใน  2  ชวงอายุท่ีไดกําหนดไว เพราะในแตละ
ชวงอายุอาจมีการรับรู   ทัศนคติ   และพฤติกรรมตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปนผูสนับสนุน
ดานการกีฬาในลักษณะท่ีแตกตางกันไป เพ่ือทําใหขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนท่ีดี
ของประชากรน่ันเอง 
 

2.   ในการศึกษาครั้งนี้เปนลักษณะของการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงลักษณะของการใชแบบสอบถาม
น้ันมีขอจํากัดในเรื่องของการไมเปดโอกาสใหคณะผูวิจัย ไดใหคําอธิบายเพิ่มเติมแกผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นท่ีสงสัย หรือซักถามรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามในระดับ
ท่ีลึกซ้ึงลงไป จึงควรมีการทําการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวยเพ่ือให
ไดขอมูลในเชิงลึกท่ีมีประโยชนสําหรับการวิจัยในเรื่องดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน 
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รูปแบบการส่ือสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการด่ืมเหลาปนของวัยรุน 

 
 
 
 
 

 
โดย 

 
นางสาวเณริศา   ชัยศุภมงคลลาภ 
นางสาวทัศนาวดี  แกวสนิท 
นางสาวปานตา   ดารามิตร 
นางสาวปาริฉัตร   สมัคราษฎร 
นางสาวมาลีวรรณ   ศุขวัฒน 
นางสาววรอร  เมฆสวัสด์ิ 
นางสาวสุพนิตตา  สุวรรณสะอาด 
นางสาวอธิพร  จันทรประทิน  
นางสาวสโรชา  เตชะกฤตภูริพงศ 

 
นิสิตปริญญาโท หลักสตูรนิเทศศาสตรพัฒนาการ 
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับกลุมนิสิต/นักศึกษา          

ดานการสื่อสารและธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล" ของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
ภายในการดูแลของ รองศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท 

ธันวาคม 2551 
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รูปแบบการส่ือสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการด่ืมเหลาปนของวัยรุน 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากสถานการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทย โดยผลสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติป 2550 พบวา ผูดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกที่อายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวนมากข้ึนกวาในอดีต 
และเยาวชนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ดื่มสุรามากถึง 19.3 ลานคน ทําใหธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ปจจุบันมีการแขงขันสูงข้ึน ผูประกอบธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจึงไดปรับเปล่ียนรูปแบบของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือกระตุนการดื่มในกลุมนักดื่มท้ังนักดื่มในปจจุบันและนักดื่มหนาใหม โดย
อาศัยชองวางของกฎหมายท่ีไมมีขอกําหนดท่ีชัดเจนเก่ียวกับระดับความเขมของแอลกอฮอลและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ สงผลใหเกิดแอลกอฮอลพันธุใหมท่ีไดรับความนิยมในหมูวัยรุนเปนอยางมาก
ในปจจุบัน น่ันคือ “เหลาปน” ซ่ึงถือเปนแอลกอฮอลพันธุใหม มหันตภัยใกลตัวท่ีนาจับตามองในฐานะ
ของสุราท่ีใชนํ้าผลไมบังหนา 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน” 
จึงมุงวิเคราะหรูปแบบการส่ือสารเก่ียวกับการดื่มเหลาปน และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลา
ปนของวัยรุน  

ปญหานําวิจัย 

1. รูปแบบการส่ือสารเก่ียวกับการดื่มเหลาปนมีลักษณะอยางไร 
2. ปจจัยใดท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปนของวัยรุน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ มุงวิเคราะหรูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับการดื่มเหลาปนสูกลุมวัยรุนวามีลักษณะ
อยางไร และมุงศึกษาปจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน  ดังนั้น กลุมเปาหมาย 
คือ กลุมวัยรุนอายุระหวาง 13 - 19 ป ท่ีมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และดื่มหรือเคย
ดื่มเหลาปน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงรูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับการดื่มเหลาปนของวัยรุนและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การดื่มเหลาปนของวัยรุนเพ่ือใชเปนแนวทางในการรณรงคการลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในวัยรุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือประโยชนตอการผลักดันนโยบายหรือเปนขอมูลประกอบในการสรางมาตรการท่ี
เ ก่ียวของใหมีการควบคุมการจําหนายเหลาปนแกบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา 20 ป ซ่ึง
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ป พ.ศ. 2551 ไดมีขอหามบังคับไว  
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยเรื่อง“รูปแบบการสื่อสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการด่ืมเหลาปนของวัยรุน” 
ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร 

 ในการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการด่ืมเหลาปนของ
วัยรุนนั้น มีการส่ือสารในหลายลักษณะท้ังระหวางผูทําธุรกิจเหลาปนกับผูบริโภคเหลาปน และ
ระหวางผูบริโภคเหลาปนดวยกันเอง โดยใชวิธีการสื่อสารท่ีหลากหลาย ซ่ึงรูปแบบการสื่อสาร
สามารถจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ คือ (อางใน อริสรา ธนูแผลง , 2544:12-17) จําแนกตามทิศ
ทางการสื่อสาร, จําแนกตามลักษณะการใช, จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการสื่อสาร และจําแนกตาม
การไหลของขาวสาร 
 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 

แนวคิด 4P’s หรือ “สวนผสมการตลาด” ประกอบดวยองคประกอบ 4 อยาง คือ ผลิตภัณฑ 
(product) ราคา (price) สถานท่ีหรือการจัดจําหนาย (place or distribution) และการสงเสริม
การตลาด (promotion) 
 

3.  แนวคิดการประยุกตใชส่ือใหม (New media) 

 แนวคิดการประยุกตใชสื่อใหม ประกอบดวย การส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer – 
mediated Communication), การส่ือสารท่ีใชการบริโภคและการกระจายเนื้อหาเเนวใหม, ส่ือเสมือน
จริง (Virtual Reality) และการเปล่ียนรูปแบบและการเคลื่อนออกจากจุดเดิมของสื่อเดิม 

 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

           ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค สามารถแบงไดเปน 
            1. ปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคล (Individual Factors) ไดแก ความตองการแรงจูงใจ 
การรับรู การเรียนรู ความเช่ือและทัศนคติและบุคลิกภาพ 

2. ปจจัยภายนอกหรือปจจัยทางสังคม (Social Factors) ไดแก ครอบครัว กลุมอางอิง ช้ัน
ทางสังคม และวัฒนธรรม 
 ทางผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหและตอบ
ปญหานําวิจัย เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปนของวัยรุนและพฤติกรรมการด่ืมเหลาปนของวัยรุน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของ
วัยรุน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับ
การดื่มเหลาปน และปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปนของวัยรุน  

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ซ่ึง
แบงกลุมผูใหสัมภาษณออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูทําธุรกิจเหลาปน และวัยรุนผูบริโภคเหลาปน โดยการ
จัดกลุมสนทนา (Focus group interview) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังทําการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) ควบคูกันไปดวย 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary 
Research) จากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก บทความและบทวิเคราะหทางนิตยสาร ขาวตัดจากหนังสือพิมพ 
ขอความหรือขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเผยแพรบนส่ือออนไลน และบทสัมภาษณทางสื่อตางๆ เปนตน 
 
การสุมตัวอยาง 

แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยนี้ แบงออกเปน 2 กลุม โดยในสวนแรก เปนกลุมผูทําธุรกิจเหลา
ปน ซ่ึงผูวิจัยตองทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) จึงไดทําการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และการสุมตัวอยางโดยอิงความสะดวก (Convenience sampling) หรือ
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) หลังจากน้ัน ไดทําการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลัก
เครือขาย (Network sampling) หรือเทคนิคกอนหิมะ (snowball technique) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ี
ดีในการวิจัย  

สวนกลุมตัวอยางของการวิจัยในสวนท่ี 2 คือ วัยรุนผูบริโภคเหลาปน ผูวิจัยทําการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑในการเลือกกลุม
ตัวอยาง เพ่ือใหไดกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุนท่ีมีอายุระหวาง 13 – 19 ป ซ่ึงเปนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 
ขนาดและจํานวนกลุมสนทนา 

เนื่องจากกลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนผูทําธุรกิจเหลา
ปนไดแก เจาของราน ผูขาย และผูคิดรูปแบบหรือออกแบบราน ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-
depth interview) และสวนท่ีสองเปนวัยรุนผูบริโภคเหลาปน ทําการจัดกลุมสนทนา (Focus group 
interview) กับนักเรียน นักศึกษาท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพฤติกรรมการดื่ม หรือเคยดื่ม
เหลาปน  
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแนวทางการสอบถาม ซ่ึงใชแบบสัมภาษณโดยอิงโครงสรางปานกลาง 
(Semi-structural interview / moderated scheduled interview) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยผูวิจัย
ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) การจัดกลุมสนทนา (Focus group interview) 
และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) รวมถึงใชการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ 
(Documentary Research) จากแหลงขอมูลตางๆ  
 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

สวนที่ 1 ผูทําธุรกิจเหลาปน 

ผูวิจัยคัดเลือกกลุมเปาหมายซ่ึงเปนผูทําธุรกิจเหลาปน ไดแก เจาของราน ผูขาย และผูคิด
รูปแบบหรือออกแบบราน ท่ีทําธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth interview) จากน้ัน ทําการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักเครือขาย (Network sampling) รวมถึง
ทําการสุมตัวอยางโดยอิงความสะดวก (Convenience sampling) หรือการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) ควบคูกันไปดวย นอกจากน้ี ไดทําการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) โดยสวมบทบาทเปนลูกคาในรานเหลาปน และทําการสังเกตรูปแบบการสื่อสารเพื่อขาย
เหลาปนของผูทําธุรกิจเหลาปน ควบคูไปกับการสังเกตบริบทแวดลอมของรานเหลาปน และคนควา
เพ่ือวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary Research) จากแหลงขอมูลตางๆ 

สวนที่ 2 วัยรุนผูบริโภคเหลาปน 

ผูวิจัยคัดเลือกกลุมเปาหมายซึ่งเปนวัยรุนผูบริโภคเหลาปน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ซ่ึงใชการกําหนดชวงอายุเปนเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง เพ่ือทําการจัด
กลุมสนทนา (Focus group interview) กับกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุนท้ังเพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีอายุ
ระหวาง 13 – 19 ป ซ่ึงเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่ีมีพฤติกรรมการดื่ม หรือเคยด่ืมเหลาปน โดยในการจัดกลุมสนทนาได
มีการนัดหมายวัน เวลา สถานท่ีท่ี จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมท้ังหมดมาสรุปและ
วิเคราะหผล นอกจากน้ี ผูวิจัยไดทําการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยสวม
บทบาทเปนลูกคาในรานเหลาปน และทําการสังเกตรูปแบบการส่ือสารเก่ียวกับเหลาปนของวัยรุน
ผูบริโภคเหลาปน ควบคูไปกับการสังเกตพฤติกรรมของวัยรุนผูบริโภคเหลาปนภายในราน และ
คนควาเพ่ือวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Documentary Research) จากแหลงขอมูลตางๆ  
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การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 

ในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีกําหนดไวในบทท่ี 2 
ประกอบการวิเคราะหขอมูล และทําการตีความขอมูลท้ังหมดในลักษณะการวิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis)  

จากน้ันผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัย โดยการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมด ในรูปแบบ
การพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ในประเด็นท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค คือ เพ่ือวิเคราะห
รูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับการดื่มเหลาปน และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปนของวัยรุน 
 

ผลการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน” 
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงวิเคราะหรูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับ
การดื่มเหลาปน และปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปนของวัยรุน ท้ังน้ีเพื่อใหไดผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการดําเนินการวิจัย ในการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 สวน
ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

สวนท่ี 1 รูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับการด่ืมเหลาปน 

จากการศึกษาวิจัย พบวา รูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับการดื่มเหลาปนเกิดข้ึนจากการใชสื่อใน 
2 ลักษณะดวยกัน คือ สื่อบุคคลและสื่ออ่ืนๆ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.ส่ือบุคคล 

1) การส่ือสารระหวางผูทําธุรกิจเหลาปนกับวัยรุนผูบริโภคเหลาปน 

- ไมตองพูดอะไรมาก...แคมองตาก็รูใจ: ผูทําธุรกิจเหลาปนกับวัยรุนผูบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบัน 

 ผูทําธุรกิจเหลาปนสวนมาก ยืนยันตรงกันวา การเสนอขายเหลาปนใหกับผูบริโภคในปจจุบัน 
ซ่ึงเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชนิดอ่ืนๆ  หรือ เคยดื่มเหลาปนมากอนแลว แทบไมจําเปนตองให
ขอมูลใดกับผูบริโภคเลย ไมจําเปนตองมีกระท่ังเมนู หรือสูตรตางๆของเหลาปนใหไดเลือก สวนมากผู
ดื่มจะสามารถสั่งเหลาปนไดเลย ตามประสบการณท่ีมีอยู โดยผูขายหรือเด็กในรานมีหนาท่ีเพียงรับ
คําสั่งเทาน้ัน และบางครั้งการเขาไปแนะนํา อาจทําใหผูดื่มไมพอใจเสมือนเปนการสบประมาทวาผูดื่ม
ขาดประสบการณการดื่ม 
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- หนาใหม...ตองชวนหนอย: ผูทําธุรกิจเหลาปนกับวัยรุนผูบริโภคหนาใหม 

นักศึกษานองใหมของมหาวิทยาลัยหลายคน ยอมรับวา ทดลองดื่มเหลาปนครั้งแรก จากการ
เขาไปรับประทานอาหารตามรานตางๆ แลวผูทําธุรกิจเขามาแนะนําใหทดลองชิม ขณะท่ีผูขายบอก
วา สําหรับผูบริโภคหนาใหม บางสวนท่ีสนใจจะทดลองดื่ม ก็จะมีการสอบถาม รสชาติ วารสไหน
อรอย รสไหนฮิตจึงจะอธิบาย หรือถาโตะไหนไมไดสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดอ่ืน ก็จะลองถามดู 
แตถาเปนชวงท่ีทางรานมีโปรโมชั่น ก็จะพยายามแนะนําอยางเต็มท่ีเพ่ือเชิญชวนใหลูกคาสั่งเพ่ิม 

2) การส่ือสารระหวางวัยรุนผูบริโภคเหลาปนดวยกันเอง 

- เคร่ืองด่ืมข้ันเวลาของคนรูใจ: วัยรุนผูบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบันกับ
วัยรุนผูบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบัน 

ในบางครั้งระหวางดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดอ่ืน ในกลุมนักดื่มก็จะรูจังหวะเวลาวาควรสั่ง
เหลาปนมาดื่ม เพ่ือค่ันระหวางการดื่มแอลกอฮอลท่ีมีดีกรีแรงกวา และในกลุมวัยรุนท่ีนิยมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ี มักมีพฤติกรรมการรวมกลุมเพ่ือดื่มกันเปนประจํา การสั่งเหลาปนนั้นจึงดู
เหมือนวาจะเปนการวัดความรูใจของเพื่อนในกลุม หรือแมแตพฤติกรรมอยากลองก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ในการส่ังเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนกัน 

- นํ้าหวานรสใหม ไมเมางาย: วัยรุนผูบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันกับ
วัยรุนผูบริโภค 

การชวนใหผูดื่มหนาใหมทดลองดื่มนั้น หากเปนในกลุมเพ่ือนชายและหญิง สวนมากฝายชาย
จะเปนผูสั่งเหลาปนใหฝายหญิงท่ีไมดื่มแอลกอฮอลไดทดลองดื่ม โดยการเชิญชวนดวยสีสันท่ีคลาย
นํ้าหวาน มีรสชาติอรอย และไมเมามาก ทําใหผูบริโภคหนาใหมกลาทดลองดื่ม โดยไมกลัววาจะทํา
ใหเกิดอาการเมา และสามารถเขากลุมไดอยางไมเขินอาย และมักใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
ตัวเช่ือมสัมพันธภาพดวย 

 “มันดื่มงายไงพ่ี ประมาณวาเมาไมรูตัว เพราะวารสมันหวานๆ ม๊ัง พวกผูหญิงเคาก็คงคิดวา
มันก็แคนํ้าหวานไง สุดทายก็... (หัวเราะ)” 

     (ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3,เพศชาย) 

- เคร่ืองด่ืมคุมคา: วัยรุนผูบริโภคหนาใหมกับวัยรุนผูบริโภคหนาใหม 

 ผูบริโภคหนาใหมกับผูบริโภคหนาใหม ท่ีชวนกันทดลองด่ืมเหลาปนนั้น สวนมากจะเปนการ
ตัดสินจากลักษณะภายนอกของเหลาปนท่ีมีสีสันสวยงาม ดูไมเหมือนเหลา มองแลวคลายนํ้าหวาน
มากกวา เลยรูสึกวาไมนาจะทําใหมีอาการเมาได บวกกับการฟงเพ่ือนพูดถึงรสชาติในกลุมเพ่ือนกลุม
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ใหญท่ีเคยไดทดลองมาแลว และราคาท่ีเล็งเห็นแลววาคุมคา ไมแพงมากนัก ทําใหนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาสามารถท่ีจะรวมกลุมกันดื่มได  

 “ไดยินเพื่อนในหองเคาคุยกัน ก็เลยชวนเพ่ือนในกลุมไปลองๆ ก็หวานๆดีคะ” 

  (ผูใหสัมภาษณ, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมท่ี 2, เพศหญิง) 

2.  ส่ืออ่ืนๆ  

2.1 ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) 

ลักษณะของรูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับเหลาปน โดยการใชสื่อเฉพาะกิจ สวนมากจะเปนส่ือ
ท่ีผูทําธุรกิจจัดทําข้ึน เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ ใหขอมูลเก่ียวกับเหลาปน เพ่ือดึงดูดลูกคา เชน 
ปายช่ือราน ปายโฆษณา ปายโปรโมช่ัน  รวมถึงเมนูแนะนําตางๆ เปนตน 

2.2 ส่ือใหม (New Media) 

ลักษณะของรูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับเหลาปน โดยการใชคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเตอรเน็ต มีการส่ือสารในหลายลักษณะดวยกัน  ท้ังการตั้งหัวขอการสนทนาในเว็บบอรดหรือ
กระทูในเวบไซตตางๆ ท่ีมีท้ังการแนะนํารานเหลาปน แนะนําเหลาปนรสชาติตางๆ แนะนําสูตรการ
ทําเหลาปนรสตางๆ รวมถึงการบอกเลาประสบการณการด่ืมเหลาปนของกลุมวัยรุน ท่ีถือไดวาเปน
การส่ือสารเพ่ือสรางชุมชนบนสื่อออนไลน (Online Community) ระหวางผูทําธุรกิจเหลาปน และใน
กลุมนักดื่มดวยกันเอง 

สวนท่ี 2 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน 

 จากการศึกษาวิจัย พบวา วัยรุนผูบริโภคเหลาปนแบงไดเปน 2 กลุม คือ ผูบริโภคหนาใหม
และผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน โดยปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปนแบงออกเปน 3 
ลักษณะ คือ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกและปจจัยแวดลอม ดังขอสรุปตอไปน้ี 
 
กลุมท่ี 1 ผูบริโภคหนาใหม 
 

ปจจัยภายใน  
(1) ความอยากลอง, ความอยากรูรสชาติ  ถือไดวาเปนตนเหตุสําคัญท่ีทําใหตัดสินใจท่ี

จะทดลองดื่มเหลาปน เพราะตองการรูวารสชาติจะเปนอยางไร นอกน้ันอาจมีสวนประกอบอ่ืนๆ เชน 
เพ่ือนท่ีเคยดื่มแลวชวนใหลอง โดนเพ่ือนในกลุมหลอกวาเปนน้ําผลไมปน 
 “จริงๆแลวก็เปนเพราะใจของตัวเองแหละพี่ อยากรูเปนไง ก็ลองซะหนอย” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศชาย) 
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ปจจัยแวดลอม 

 (1)  การขายในราคาต่ํา เปนสวนชวยสนับสนุนใหวัยรุนมี ‘กําลังซื้อ’ เหลาปนมาทดลองดื่ม
ได ไมวาจะเปนวัยรุนในระดับมัธยมศึกษา และวัยรุนในระดับอุดมศึกษา โดยราคาของเหลาปน
สวนมากจะมีราคาไมเกินเหยือกละ 160 บาท รวมถึงโปรโมชั่นท่ีดึงดูดใจ ซ่ึงวัยรุนสวนมากดื่มเหลา
ปนรวมกันเปนกลุม เม่ือนํามาหารเฉล่ียจะประหยัดกวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทอ่ืน
คอนขางมาก 

 (2) หาซ้ือไดงาย  จากรานคารอบๆ บริเวณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปดเปนรานอาหารและ
บางสวนหาซื้อดื่มไดตามยานหอพักท่ีอยูอาศัย รวมถึงแหลงชอปปงตางๆ ท่ีมักจะมีรานขายเหลาปน
ตั้งอยู สีสันท่ีลอตาลอใจใหวัยรุนหยุดซ้ือ เพียงใสถุงหรือแกวพลาสติกก็หาซ้ือดื่มกันไดโดยงาย 

 “ก็กินท่ีรานขาว ขางๆมหาวิทยาลัย เพราะมันขายในรานขาวเลย” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศชาย) 

ปจจัยภายนอก 

  (1) เพ่ือน คําชักชวนของเพ่ือน นับเปนสาเหตุสําคัญประการแรกท่ีทําใหวัยรุนหนาใหม ได
ทดลองดื่มเหลาปนโดยเฉพาะการสังสรรคกันในกลุมเพ่ือน ท่ีหากใครไมดื่มก็ดูเหมือนแปลกแยก ไม
เขาพวก ไมสามารถเขาสังคมในกลุมได ผูบริโภคหนาใหมโดยเฉพาะหญิงสาว ท่ีเห็นวาเหลาปน มีสี
สวย และไมมีกล่ินแอลกอฮอลปนมากนัก มักจะตัดสินใจดื่มโดยไมกังวลเทาใดนัก 

 “วันนั้นนัดเจอเพื่อนเกา เพื่อนๆก็ชวนใหกิน เคาก็กินกันหมดอะพ่ี” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศหญิง) 

(2) บรรยากาศของราน ท่ีสวนมากตกแตงแบบเกไก มีรสนิยม ช่ือฮิตติดหู ดูอินเทรนด
เหมาะสําหรับนั่งสังสรรคพูดคุยในหมูเพ่ือนฝูง เปนอีกสวนหน่ึงท่ีทําใหวัยรุนเลือกท่ีจะเขาไปในราน  

“เพ่ือนๆชวน ดูท่ีตัวรานมากกวา บรรยากาศโอเค ก็กินขาวกัน พอเพ่ือนส่ังเราก็ลองกิน” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศชาย) 

กลุมท่ี 2 ผูบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบัน 

 ปจจัยแวดลอม 

 (1) การขายในราคาต่ํา ผูท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําแลว สวนมากเปล่ียนมา
ดื่มเหลาปนเพียงคร้ังคราว โดยสวนมากจะดื่มเวลาที่ไมตองการเมา ดื่มในการสังสรรคท่ีไมจริงจังมาก
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นัก เนื่องจากเหลาปนมีราคาต่ํากวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทอ่ืนๆ จึงไมจําเปนตองมีเงินใน
กระเปาถึง 1,000 บาทก็สามารถดื่มได 

 (2) หาซ้ือไดงาย สถานท่ีตั้งของรานเหลาปนท่ีอยูใกลกับสถานศึกษามาก ทําใหผูบริโภคใน
ปจจุบัน สามารถหาซ้ือเหลาปนดื่มไดงาย โดยไมจําเปนตองเดินทางไปตามราน หรือยานเฉพาะ
สําหรับจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แมขณะสวมชุดนักศึกษาก็สามารถซื้อเหลาปนมาดื่มได และไม
มีการตรวจบัตรประชาชนแตอยางใด  

 “อยูขางมหาวิทยาลัยในซอยวัดเน้ียเองพ่ี ใสชุดนักศึกษาก็กินได” 

   (ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศหญิง) 

ปจจัยภายใน  

(1) ความรูหรือทัศนคติเชิงบวกตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล วัยรุนเกือบ
ท้ังหมดไมรูสึกวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือ การดื่มเหลาปน เปนเรื่องท่ีผิด หรือผิดตอ
ศีลธรรมอันดี โดยสวนมาก จะเห็นวา เมื่อดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนสวนผสมแลวสามารถดูแล
ตัวเองได ไมกอใหเกิดปญหาตามมา เปนเรื่องท่ีสามารถทําได โดยท่ีผูปกครองสวนใหญไมไดลงโทษ
แตอยางใด และเปนเหมือนกับเครื่องมือท่ีชวยใหเขาสังคมไดเปนอยางดี ท้ังในกลุมวัยรุนผูหญิงและ
ผูชาย โดยเฉพาะการดื่มเหลาปน วัยรุนใหนิยามวา “เปนแคการดื่มน้ําหวาน” 

“ก็เฉยๆ ไมรูสึกนะพ่ี พอแมยังไมเห็นวาไรเลย” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศชาย) 

“ทําไม เราเปนผูหญิงกินเหลาไมไดเหรอ แคเหลาปนไมเห็นเปนไรเลย ไมไดกินทุกวัน 
ผิดตรงไหนอะพี่ ก็แคเหลาปน ธรรมดาออก” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศหญิง) 

ปจจัยภายนอก 

(1) เพ่ือน  เชนเดียวกับผูบริโภคหนาใหม กลุมเพ่ือนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางมาก 
แทบทุกคนดื่มเหลาปน เปนเพราะเพื่อนในกลุมดื่ม และสวนมากการดื่มเหลาปนจะเปนสวนประกอบ
ในม้ืออาหาร ในการพูดคุยสังสรรคกับหมูเพื่อนฝูงมากกวา 

“เวลาไปกินขาวเย็นกันในกลุม ก็ส่ังมากินดวย เหมือนสั่งน้ําหวานกินกับขาว” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศหญิง) 
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(2) บรรยากาศของราน ผูบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน เลือกรานสําหรับดื่มเหลา
ปน จากบรรยากาศ โดยเลือกรานท่ีเสียงไมดังมากนัก มีดนตรีสดเลนภายในรานหรือเปดเพลงเบาๆ 
ใหสามารถคุยกับเพื่อนในกลุมไดอยางมีอรรถรส เพราะสวนมากจะดื่มเหลาปนเพื่อการพูดคุย หารือ
ไมวาจะเปนเรื่องการเรียน เร่ืองเท่ียว เรื่องความรัก เรื่องเพ่ือน หรือเร่ืองท่ัวๆไป นอกจากน้ีรานท่ี
เลือกตองเดินทางไปกลับไดสะดวกดวย  

“ชอบไปท่ีรานบรรยากาศสบายๆ ไมวุนวาย คุยกันได สนใจพวกเรากันเองมากกวา”   

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศหญิง) 

(3) ครอบครัว  จากคําบอกเลาของกลุมตัวอยางพบวา ผูปกครองของวัยรุนในกลุมผูบริโภค
ในปจจุบัน ไมมีการวากลาว หากวัยรุนจะดื่มเหลาปน เน่ืองจากเห็นวา สามารถดูแลตัวเองได ไม
เดือดรอนผูอ่ืน และการดื่มเหลาปนของกลุมผูบริโภคในปจจุบัน ท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภท
อ่ืนเปนประจํา สวนมากจะไมดื่มจนถึงข้ันมึนเมา  

“ก็ไมไดวาไร แคไมตองไปรับเราจากโรงพักก็พอแลว” 

(ผูใหสัมภาษณ, นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมท่ี 3, เพศชาย) 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน” 
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงวิเคราะหรูปแบบการสื่อสารเก่ียวกับ
การดื่มเหลาปน และปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเหลาปนของวัยรุน  

สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาในสวนของรูปแบบการสื่อสาร พบวา การเสนอขายเหลาปนใหกับผูบริโภคใน
ปจจุบัน แทบไมตองใหขอมูลใดกับผูบริโภคเลย ขณะท่ีกับผูบริโภคหนาใหม จะแนะนําใหทดลองชิม 
บางครั้งก็มีการตัดสินใจจากเมนูเหลาปน โดยกอนตัดสินใจจะมีการสอบถามถึงรสชาติของเหลาปน
แตละชนิด รวมไปถึงความนิยมในรสชาติตางๆ   

 สวนการส่ือสารระหวางผูบริโภคดวยกันนั้น ผูดื่มท่ีคุนเคยกันดี หรือเปนกลุมนักดื่มกลุม
เดียวกัน พบวา แทบไมตองมีการปรึกษากันเลยก็สามารถสั่งเหลาปนแทนกันได บางครั้งก็สั่งเหลา
ปนมาดื่มค่ันการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล หากเปนการสื่อสารของผูบริโภคในปจจุบันกับผูบริโภคหนา
ใหม ฝายชายจะสั่งเคร่ืองดื่มใหฝายหญิง รุนพ่ีส่ังใหรุนนอง สวนผูบริโภคหนาใหมดวยกันจะการ
สื่อสารจะเปนไปในลักษณะชักชวนกันไปดื่ม 
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 ดานปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการด่ืมเหลาปนของวัยรุนนั้น สําหรับปจจัยภายในกลุมวัยรุน
สวนใหญยอมรับวา “ความอยากลอง” เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหตัดสินใจท่ีจะทดลองดื่มเหลาปน รวมถึง
การชักชวนของเพ่ือน ราคาขายท่ีคอนขางต่ํา ทําใหวัยรุนมี ‘กําลังซื้อ’ เหลาปนมาทดลองดื่มได  

 นอกจากน้ี ยังพบวารานเหลาปนสวนมากตั้งอยูใกลกับสถานศึกษา และมีการตกแตงรูปแบบ
ของรานเพ่ือสรางบรรยากาศใหเปนท่ีถูกใจวัยรุน ทําใหไมวาจะเปนวัยรุนในระดับใด ก็สามารถเขาถึง
เหลาปนได  

 ท้ังนี้ ยังคนพบอีกวา พฤติกรรมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนนั้น สวนใหญไมรูสึก
เลยวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องท่ีผิดตอศีลธรรม กลับมองวาเปนเรื่องปกติท่ีคนในสังคม
ท่ัวไปปฏิบัติกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุน” 
พบวาการศึกษาในสวนของรูปแบบการส่ือสารมีขอคนพบคือ ผูทําธุรกิจเหลาปนสวนมากยืนยัน
ตรงกันวา การเสนอขายเหลาปนใหกับผูบริโภคในปจจุบัน แทบไมจําเปนตองใหขอมูลใดเลย ขณะท่ี
ผูบริโภคหนาใหม จะแนะนําใหทดลองชิม บางครั้งก็ตัดสินใจจากเมนูเหลาปน โดยจะมีการสอบถาม
ถึงรสชาติของเหลาปนแตละชนิด รวมไปถึงความนิยมในรสชาติตางๆ   

 จากการศึกษารูปแบบการส่ือสารระหวางผูทําธุรกิจเหลาปนกับวัยรุนผูบริโภคเหลาปน พบวา 
มีรูปแบบการสื่อสารโดยใชกลยุทธ 4P’s ประกอบดวย Produce, Price, Place และ Promotion ดังนี้ 

 สรางสรรคผลิตภัณฑ (Produce) เปนการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจ โดยทําการ 
Re-innovation เนนรสชาติท่ีหวานอมเปรี้ยว ไมขม ไมมีกล่ินแอลกอฮอล รูปลักษณและสีสันสวยงาม 
บรรจุในภาชนะท่ีเกไก  

 การขายในราคาต่ํา (Price) โดยใชกลยุทธดานราคาในการทําการตลาดเพ่ือใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย ดวยการปรับราคาใหต่ํากวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยท่ัวไป 

 รานมีบรรยากาศดีและเขาถึงกลุมเปาหมาย (Place) ผูทําธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเลือกใช
พ้ืนท่ีท่ีผูบริโภคเขาถึงผลิตภัณฑไดงายข้ึน ใกลสถานศึกษา และมีการตกแตงรูปแบบของรานเพื่อ
สรางบรรยากาศใหเปนท่ีถูกใจวัยรุน  

 ลด-แลก-แจก-แถม (Promotion) สงเสริมการขายเพ่ือโนมนาวใจใหผูบริโภครูสึกอยากท่ีจะ
ดื่มหรือทดลองดื่ม   
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 การสื่อสารระหวางผูบริโภคดวยกันน้ัน ผูดื่มท่ีคุนเคยกันดี พบวาแทบไมตองมีการปรึกษากัน
เลยก็สามารถสั่งเหลาปนแทนกันได หากเปนการส่ือสารของผูบริโภคในปจจุบันกับผูบริโภคหนาใหม 
ฝายชายจะส่ังใหฝายหญิง รุนพ่ีสั่งใหรุนนอง สวนผูบริโภคหนาใหมดวยกันจะการสื่อสารจะเปนไปใน
ลักษณะชักชวนกันไปดื่ม 

นอกจากน้ี ยังรวมถึงการใชกลยุทธปากตอปากในการบอกตอเพ่ือกระตุนการดื่มเหลาปน 
การใชสื่อเฉพาะกิจ ซ่ึงเปนส่ือท่ีผูทําธุรกิจจัดทํา รวมถึงการส่ือสารผานทางเว็บไซต ถือเปนสื่อใหม 
(New Media) การใชกลยุทธแบบปากตอปากผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนลักษณะเฉพาะของ
สื่อใหมท่ีเปนการสรางประสบการณใหมของการรวมตัวเปนกลุม การกําหนดอัตลักษณและการกอ
เกิดเปนชุมชน(New Experience of relationship between Embodiment,Identity and Community) 

 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเหลาปนของวัยรุนนั้น พบวา ปจจัยท่ีมีผลประกอบดวย 
ปจจัยภายใน  ปจจัยแวดลอม และปจจัยภายนอก กลุมวัยรุนสวนใหญ ยอมรับวา “ความอยากลอง” 
เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหตัดสินใจท่ีจะทดลองดื่มเหลาปน ราคาขายท่ีคอนขางต่ํา ทําใหวัยรุนมี ‘กําลัง
ซ้ือ’ เหลาปนมาทดลองดื่ม กลยุทธทางการตลาดมีสวนอยางมากท่ีทําใหหลายคนมองวา เหลาปน
เปนเสมือนทางเลือกของผูบริโภคท่ีตองการเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแคเพียงกล่ินไอภายใต
รูปลักษณของนํ้าผลไมปนไดเปนอยางดี 

  ท้ังนี้ สําหรับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนนั้น สวนใหญไมรูสึกเลยวา 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องท่ีผิดตอศีลธรรม แตกลับมองวา เปนเรื่องปกติหรือเรื่องท่ีคนใน
สังคมท่ัวไปปฏิบัติกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา วัยรุนท่ีดื่มเหลาปนมีทัศนคติในเชิงบวก จึงเกิดการตัดสินใจ
ซ้ือข้ึน และน่ีเปนเสมือนการสงสัญญาณเตือนเราทุกคนวา ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนทางสังคมดังกลาว 
อาจกําลังเปนมหันตภัยใกลตัวท่ีหลายคนมองขาม  

โดยสรุป หากมองเพียงผิวเผิน “เหลาปน” อาจเปนเพียงน้ําผลไมท่ีมีสวนผสมของหัวเช้ือ
แอลกอฮอล ในความคิดของหลายคน แตในความเปนจริงแลว เหลาปนคือภัยเงียบท่ีกําลังกัดกิน
เยาวชนและเปนเหมือนฉนวนในการสรางนักดื่มหนาใหม ดวยการทําการคาโดยอาศัยชองโหวของ
กฏหมาย ควบคูไปกับการใชกลยุทธการตลาดโดย “สรางสรรคผลิตภัณฑ ปรับลดตนทุน ขายในราคา
ต่ํา เพ่ือเปดโอกาสใหเขาถึงไดงาย” ทําใหธุรกิจนํ้าเมารูปแบบใหมไดกอตัวข้ึนในสังคมปจจุบันอยาง
กวางขวาง  

กอนท่ีทุกสิ่งทุกอยางจะสายเกินแก และกอนท่ีกระแสการรุกเรามอมเมาเยาวชนของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะสรางแรงกระเพ่ือมและบอนทําลายสังคมไปมากกวาน้ี ถึงเวลาแลวท่ีทุกคน
ควรหันกลับมาตระหนัก ใหความสําคัญ และรวมกันเปนสวนหนึ่งในการแกปญหา เพื่อตัดชอง
ทางการมอมเมาเยาวชนบนเสนทางอบายมุข และประกอบสรางภูมิคุมกันท่ีแข็งแกรงใหกับสังคม
อยางจริงจัง 
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โดย 

นางสาวจันทรธิดา  สังขจันทร 
นางสาวจารุวรรณ  พ่ึงชัยชาญ  
นางสาวพจี    มณีรัตน 
นางสาวพฤกษา   เกษมสารคุณ 
นางสาวพัทรศรัณย  ตนานุประวัติ 
นางสาวภัทรดา    ปลอดมีชัย 
นางสาวมณีรัช    รอดทรัพย 
นางสาวลลิตา    จิตตการุญ  
นายอิศเรศ    คําแหง 

 
นิสิตปริญญาโท หลักสตูรนิเทศศาสตรพัฒนาการ 
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของ "โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับกลุมนสิิต/นักศึกษาดาน

การสื่อสารและธุรกิจเครือ่งด่ืมแอลกอฮฮอล" ของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.)  

ภายในการดูแลของ รองศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท 

ธันวาคม 2551 
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ในสภาพสังคมท่ีมีความวุนวาย สมาชิกในสังคมมีความคิดแผกแยกออกเปนหลายฝาย ความ
ไมแนนอนทางดานการเมือง ความไมแนนอนทางดานนโยบายการบริหารประเทศ รวมถึงมาตรการ
ควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเทศไทย จากสถานการณความ
วุนวายในลักษณะดังกลาว รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายท่ีเครงครัดน้ี ลวนสงผลตอความรูสึกของ
ผูประกอบการธุรกิจตางๆ ถึงความไมเอ้ืออํานวยทางการตลาดในการริเริ่มนําสินคาใหมเขาตลาดสู
สายตาผูบริโภค 

 ทวามีผูประกอบการธุรกิจสินคาประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลย่ีหอหน่ึงตัดสินใจนําสินคาย่ีหอ
ใหมเขาสูตลาด สูสายตาผูบริโภค โดยการปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อสรางตราสินคา “เบียรพันธุ
ใหม” ผลิตภัณฑตัวนี้ใชการปฏิบัติการประชาสัมพันธภายใตขอจํากัดทางดานสังคม การเมือง และขอ
กฎหมาย ลวนเปนประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาถึงวิธีการเลือกใชสื่อเพ่ือนําเสนอภาพสินคาออกสู
สายตาประชาชน และรูปแบบวิธีการบูรณาการสื่อตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติการประ
สัมพันธสินคาใหประสบความสําเร็จ ดวยเหตุน้ีทางคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการปฏิบัติการ
ดังกลาว โดยมุงศึกษาการใชส่ือเพ่ือสรางตราสินคา และ การบูรณาการสื่อในการปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธตราสินคาของ “เบียรพันธุใหม” เพ่ือใหเขาถึงผูบริโภคอยางท่ัวถึง  

ปญหานําการวิจัย 

1. เบียรพันธุใหมมีการใชสื่ออะไรบาง ในการปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคา 
2. เบียรพันธุใหมมีการบูรณาการส่ืออยางไร ในการปฏิบัติการประชาสมัพันธเพ่ือสรางตรา 

สินคา 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเอกสาร/ส่ือ การสังเกตแบบมีสวนรวม 
การสัมภาษณเจาะลึกบุคคลระดับผูบริหารของบริษัทผูผลิตเบียรพันธุใหม รวมการบันทึกภาพสื่อและ
กิจกรรมตางๆในการปฏิบัติการประชาสัมพันธตราสินคาของเบียรพันธุใหม ตั้งแตเริ่มเปดตัวสินคา
ในชวงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกันยายน ปพ.ศ. 2551 โดยใชกรอบแนวคิดการใชสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ และการบูรณาการสื่อแบบ 360 องศาในการวิเคราะหขอมูลภายใตเง่ือนไขมาตรการ
ควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายเครื่องแอลกอฮอลใน ประเทศไทย 
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นิยามศัพท 
 
การปฏิบัติการประชาสัมพันธ  หมายถึง การใชสื่อประเภทตางๆ ตามแผนการท่ีไดกําหนดไว โดย

จะดําเนินการส่ือสาร และจัดกิจกรรมทางการส่ือสาร อันจะนําไปสูผลท่ีทําให
บุคคลภายนอก หรือประชาชนท่ัวไปไดรับทราบถึงตราสินคาของเบียรพันธุ
ใหม รวมถึงเทคนิควิธีการดําเนินงานตามแผนการท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจน 
ภายใตมาตรการควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายเค ร่ือง
แอลกอฮอลใน ประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 

 
เบียรพันธุใหม  หมายถึง ตราสินคาของเบียรสัญชาติไทยชนิดหน่ึง  มีตราสัญลักษณเปนรูป

ขนนกสีแดง เขาสูตลาดเม่ือไตรมาสท่ีสอง ปพ.ศ. 2551 ตั้งแตวันท่ี 30 

พฤษภาคม โดยเนนกลุมลูกคาระดับบน  

การบูรณาการส่ือ  หมายถึง  การสื่อสารผาน “สื่อ” แบบครบวงจร 360 องศา โดยยึดผูบริโภคเปน

ศูนยกลาง และดําเนินการสื่อสารตามแผนท่ีไดวางไว ผานสื่อมวลชน สื่อ

กลางแจง สื่อเคล่ือนท่ี สื่อออนไลน สื่อกิจกรรม สื่อ ณ จุดขาย เปนตน โดย

เนนการบูรณาการสื่อทุกประเภทดวยกัน เพ่ือสรางการรับรู ความพึงพอใจ 

การยอมรับ และมีสวนรวมในการสนับสนุนผลิตภัณฑในท่ีสุด ภายใตมาตรการ

ควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายเครื่องแอลกอฮอลใน ประเทศไทย 

ป พ.ศ. 2546 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพ่ือเปนประโยชนตอนักวิชาการ นักวิจัย ผูรณรงคเรื่องแอลกอฮอล และผูท่ีเกี่ยวของในดาน

กฎหมายไดทราบถึงกลยุทธในการปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคาภายใตขอจํากัด
ตางๆ ทางสังคม 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรการในการควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใหรัดกุมย่ิงข้ึน 

3. เพื่อใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปรูเทาทันกลยุทธในการประชาสัมพันธภายใตขอจํากัดตางๆ 
ทางสังคม 

4. เพื่อเปนตัวอยางของกรณีศึกษาการประชาสัมพันธทางการตลาดโดยใชกลยุทธแบบผสมผสาน
และสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลากเพ่ือการปลูกฝงความคิดทัศนคติและพฤติกรรมตางๆของคน
ไทยเพ่ือนําไปประยุกตใชกรณีศึกษาอ่ืนๆ ตอไป 
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แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อสรางตราสินคาของเบียรพันธุใหม เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชส่ือและการบูร

ณาการสื่อเพ่ือสรางตราสินคาของ “เบียรพันธุใหม” ในชวง เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ป พ.ศ. 

2551 โดยคณะผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา 

ดังตอไปน้ี  

 
 

1) แนวคิดการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธการตลาด แบบ Above the line และ Below 

the line เพ่ือนํามาเปนเกณฑในการแบงประเภทการใชสื่อประชาสมัพันธ กลาวคือ 

   การใชสื่อแบบ Above the line คือ การใชส่ือประชาสัมพันธการตลาดเพ่ือกระจายขอมูลใน

วงกวาง เนนสรางการรับรูโดยใชส่ือมวลชน อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ สื่อ  

การใชส่ือแบบ  Below the line คือ การใชส่ือประชาสมัพันธการตลาดเพ่ือส่ือสารเขาถึง

กลุมเปาหมายโดยตรง เนนการสรางสวนรวมกับกลุมเปาหมาย  โดยใชสื่ออ่ืนๆท่ีนอกเหนือจาก

สื่อมวลชน อาทิ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล ส่ือออนไลน (เกษม พิพัฒนเสรีธรรม, 2550)  

 

2) แนวคิดการตลาดเชิงรูปแบบการดําเนินชีวิต เพ่ือนํามาใชวิเคราะหการบูรณาการสื่อใน

การปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคาของเบียรพันธุใหม  

การตลาดเชิงรูปแบบการดําเนินชีวิต เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีอาศยัการเชื่อมโยงกลวิธีทาง
การตลาดของตราสินคาใหเขากับรูปแบบการดําเนินชวีติของผูบริโภค ไมวาจะเปนการออกแบบ
สินคาหรือบริการ การสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด ฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมการตลาดเหลาน้ี
ตองอยูภายในกรอบของกิจกรรมท่ีทําในแตละวันหรือกิจวัตร ซ่ึงกิจกรรมท่ีใชกลยุทธทางการตลาด
เชิงรูปแบบการดําเนินชวีิต อาทิ การสนับสนุนภาพยนตร การจัดคอนเสิรต การแขงขันกีฬา เปนตน1 
                                                            

1
 อางใน นพวรรณ วัฒนพยุงกุล และคณะ. AD@Chula on Intergrated Marketing Communications.

กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550, หนา 35. 
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3) มาตรการควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายเคร่ืองแอลกอฮอลในประเทศ
ไทย1  เพ่ือใชเปนกรอบในการศึกษาขอจํากัดดานการประชาสัมพันธแอลกอฮอลและแนวทางท่ีเบียร
พันธใหมใชในการปฏิบัติการประชาสัมพนัธภายใตขอจํากัดของกฏหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2546 กําหนดให 

‐ หามเผยแพรสปอตโฆษณาเคร่ืองดื่มทุกชนิดท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลหรือสปอต
โฆษณาของบริษัทผูผลิตในชวงเวลา 5.00-22.00น 

‐ หามการโฆษณาประชาสัมพันธทุกรูปแบบ รวมท้ังการแสดงเครื่องหมายการคาชื่อ
ผลิตภัณฑ ช่ือบริษัทผูผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลท้ังภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหวตลอดจนการกลาวถึงผูสนับสนุนรายการและหามแพรภาพโฆษณาใน
รายการท่ีมีการถายทอดการแขงขันกีฬาภายในประเทศทางวิทยุและโทรทัศนในชวงเวลา 
5.00-22.00 น. ยกเวนภาพเครื่องหมายการคา ชื่อผลิตภัณฑหรือชื่อผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมี
สวนผสมของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลซ่ึงติดมากับการถายทอดการแขงขันกีฬาอาชีพ
ภายในประเทศและการแพรภาพรายการกีฬาและการถายทอดสดกฬีาจากตางประเทศอยู
แลว และใหโฆษณาไดเฉพาะภาพลักษณของบริษัทหรือกิจการเทาน้ัน โดยหามการโฆษณา 

‐ การโฆษณาเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไวน 

 ไมใหมีการแสดงภาพการดืม่หรือเสี่ยงดื่ม หรือชักชวนใหมีการดื่มในทุกๆโอกาส 
โดยเฉพาะกลุมวัยรุน 

 ไมใหมีการแสดงภาพสตรีท่ีแตงกายไมสุภาพหรือแสดงอิริยาบถท่ีขัดตอ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 หามโฆษณาท่ีกอใหเกิดความเขาใจวา การดื่มสุราจะทําใหประสบความสําเร็จ ท้ัง
ทางสังคมและทางเพศ หรือทําใหสมรรถนะทางรางกายดีข้ึน 

 ใหแสดงคําเตอืน “การดื่มสรุาทําใหความสามารถในการขับข่ียานพาหนะลดลง” 
โดยใชตวัอักษรเสนทึบ และอานไดชัดเจน โดยมีสีของขอความตัดกับเสนทึบของ
สีพ้ืนดังนี ้

 สื่อสิ่งพิมพ แสดงคําเตือนในขอความโฆษณา 
 สื่อวิทยุ  แสดงคําเตือนในสวนเสียงโฆษณา ฟงไดชัดเจน 

สื่อโทรทัศน แสดงคําเตือนในสวนเสียงโฆษณา หรือเปนอักษรลอย
(SUPER) ในภาพอยางใดอยางหนึ่ง 

 

                                                            

 
1 อางใน สุษม สุภนิตย, “คําอธิบายกฎหมายเกีย่วกับโฆษณา”, พิมพครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ : นิติบเรรณาการ, 

2550, หนา 123. 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อสรางตราสินคาของเบียรพันธุใหม เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชส่ือและการบูร

ณาการส่ือเพ่ือสรางตราสินคาของ “เบียรพันธุใหม” ในชวง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ป 

พ.ศ. 2551 โดยมีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

แหลงขอมูลท่ีใชศึกษาวิจัย 

1. ขอมูลทุติยภูมิ (SECONDARY DATA) เปนการศึกษาและคนควาจากเอกสาร นิตยสาร 

การนําเสนอขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อใหมอันไดแก INTERNET รวมถึงเว็บไซตของเบียรพันธุใหม 

นอกจากน้ียังรวมไปถึงผลงานโฆษณาตางๆ โดยศึกษาและวิเคราะหถึงวิธีการนําเสนองานโฆษณาที่

ใชส่ือสารไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย  

2. ขอมูลปฐมภูมิ (PRIMARY DATA) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดย

(QUALITATIVE RESEARCH) ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม(PARTICIPANTORY 

OBSERVATION) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) กับบุคคลในระดับ

บริหารท่ีมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคาของ “เบียรพันธุใหม”   

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. คําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก(IN-DEPTH INTERVIEW) กับบุคคลในระดับ

บริหารท่ีมีสวนเก่ียวของในการกําหนด การปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคาของ “เบียร

พันธุใหม” โดยกําหนดคําถามลักษณะปลายเปด (OPEN-ENDED) โดยมีแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

• ประเด็นเกี่ยวกับการสรางตราสินคา  

• ประเด็นเกี่ยวกับการใชสื่อ  

• ประเดน็เกี่ยวกับการบูรณาการสื่อ 
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2. คณะผูวิจัยใชการจดบันทึกถอยคําท่ีไดรับฟงจากผูใหสัมภาษณ เพ่ือเปนประโยชนในการ
วิจัยและอางอิง 

3. คณะผูวิจัยใชเทปบันทึกเสียง เปนอุปกรณเสริมนอกเหนือจากการจดบันทึก ในระหวาง

การสัมภาษณ 

4. คณะผูวิจัยใชการศึกษาและคนควาจากเอกสาร นิตยสาร การนําเสนอขาวสารจาก

สื่อมวลชน และสื่อใหม เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบวาตรงกับท่ีผูใหสัมภาษณไดอธิบายไว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ เปนการรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE 

RESEARCH) ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (PARTICIPANTORY OBSERVATION) ตามลําดับ

ตอไปน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 สํารวจขอมูลเบ้ืองตน จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ประเภทเอกสาร นิตยสาร 

เว็บไซต และ SEARCH ENGINE ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเบียรภัณฑใหม รวมถึงการสังเกตสื่อโฆษณา

ทุกประเภท  

ข้ันตอนท่ี 2 การสังเกตแบบมีสวนรวม คณะผูวิจัยเขาไปศึกษาขอมูลยัง ผับ บาร ท่ีเปน

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมของสินคาเบียรพันธุใหม ในฐานะผูเขารวมกิจกรรม ดําเนินการเก็บขอมูลท่ีจาก

กลุมเปาหมายท่ีเปนผูรวมกิจกรรมในพ้ืนท่ี พรอมกับสังเกตรายละเอียดและบันทึกขอมูลการจัด

กิจกรรมจากพ้ืนท่ีจริง 

 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก(IN-DEPTH INTERVIEW) กับบุคคลในระดับ

บริหารท่ีมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคาของ “เบียรพันธุใหม” 

ดวยคําถามลักษณะปลายเปด (OPEN -ENDED) เพ่ือใหบุคคลท่ีใหสัมภาษณสามารถอธิบาย และให

คําตอบท่ีครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และบันทึกเทประหวางการใหสัมภาษณ  

ข้ันตอนที่ 4 คณะผูวิจัยทําการสรุป รวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยท้ังหมดท่ีไดจากการจด

บันทึก บันทึกเทป ภาพกิจกรรมทางการตลาดตางๆ และบันทึกสื่อโฆษณาทุกประเภท เพ่ือนํามา

สนับสนุนขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและสัมภาษณในเบ้ืองตน เพ่ือนําไปสรุป วิเคราะห และนําเสนอ

ขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

จากการรวบรวมขอ มูลเอกสารต างๆ  การสัง เกตแบบมีสวนรวม (PARTICIPANT 

OBSERVATION) และ สัมภาษณแบบเจาะลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) คณะผูวิจัยการสรุป 
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วิเคราะห และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการศึกษาท้ังหมด ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ ดังท่ีกลาวมาแลวในบทที่ 2 

 

การนําเสนอขอมูล 

คณะผู วิ จั ยนํ า เ สนอข อ มู ล ท่ี ได จ ากการ สัมภาษณ  การสั ง เกตแบบมี ส วนร วม

(PARTICIPANTORY OBSERVATION) และขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากเอกสารตางๆมาวิเคราะหและ

สรุปผลรวมกัน โดยนําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆกัน ตามลําดับของการดําเนิน

กิจกรรมทางการตลาดของสินคา 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อสรางตราสินคาของเบียรพันธุใหม เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชส่ือและการบูร

ณาการสื่อเพ่ือสรางตราสินคาของ “เบียรพันธุใหม” ในชวง เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ป พ.ศ. 

2551 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 

 ปญหานําการวิจัย ขอ 1)  เบียรพันธุใหมมีการใชส่ืออะไรบาง ในการปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคา 
 

การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัย ไดนําแนวคิดการใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ แบบ Above the 

Line และBelow the Line มาใชในการจําแนกประเภทสื่อไดเปน 2 ประเภท คือ  

1.ส่ือเพ่ือสรางการรับรู (Above the Line) คือ ส่ือท่ีทําหนาท่ีสรางการรับรูใหเกิดกับ

กลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวยส่ือตางๆ อาทิ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อกลางแจง และส่ือ

เคล่ือนท่ี 

2. ส่ือเพ่ือสรางการมีสวนรวม (Below the Line) คือ สื่อท่ีทําหนาท่ีสรางการมีสวนรวมให

เกิดกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวยสื่อตางๆ อาทิ สื่อออนไลน สื่อกิจกรรม ส่ือบุคคล ส่ือ ณ จุด

ขาย และของท่ีระลึก 
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แผนภาพที่ 1 แสดงการแบงประเภทสื่อในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ 

 

ส่ือเพื่อสรางการรับรู (Above the Line) 

 

ส่ือเพื่อสรางการมีสวนรวม (Above the Line) 
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 ปญหานําการวิจัย ขอ 2) เบียรพันธุใหมมีการบูรณาการสื่ออยางไร ในการปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางตราสินคา 

เบียรพันธุใหมใชกลยุทธการบูรณาการสื่อโดยยึดหลักการตลาดตามรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต แลวดําเนินการสื่อสารแบบ 360 องศา เพ่ือใหครอบคลุมทุกมิติชีวิตของผูบริโภคท่ีมี
ลักษณะดังตอไปน้ี (ดูแผนภาพท่ี2) 

‐ ชีวติในสังคมเมืองท่ีใชเวลาเดินทางบนทองถนน ใชส่ือเคล่ือนท่ีและสื่อกลางแจง   

‐ ชีวติไรสายท่ีลอมรอบดวยเทคโนโลยี ใชสื่อออนไลน    

‐ ชีวติทันสมัยไมพลาดขาวสาร ใชสื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ   

‐ ชีวติมีสีสัน รักความสนุกสนาน ความบันเทิง ใชส่ือกจิกรรม สื่อบุคคล และส่ือ ณ จุดขาย   
 

โดยอาศัยชองโหวของมาตรการควบคุมการโฆษณาและการสงเสริมการขายเครื่อง
แอลกอฮอลในประเทศไทย  ซ่ึงเบียรพันธุใหมไดเนนการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการมีสวนรวม
เปนหลัก ผานสื่อท่ีไมถูกจํากัดดวยขอกฎหมาย ไดแก สื่อออนไลน สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล และ
ประชาสัมพันธเพียงเพ่ือสรางการรับรู ผานสื่อท่ีถูกจํากัดโดยขอกฎหมาย โดยใชภาพตราสัญลักษณ
แทน ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อกลางแจง และสื่อเคล่ือนท่ี ดังตาราง 

ขอจํากัดทางกฎหมาย การโฆษณาของเบียรพันธุใหม ภาพตัวอยาง 

การ ไมใหมีการแสดงภาพการดื่มหรือ
เสี่ยงดื่ม หรือชักชวนใหมีการดื่มใน
ทุกๆโอกาส โดยเฉพาะกลุมวัยรุน 

นําเสนอเฉพาะในสวนของตรา
สินคาคือ โลโก และสโลแกน ท่ี

พูดถึงการทําความด ี  

การหามแสดงภาพสตรีท่ีแตงกายไม
สุภาพหรือแสดงกริยาท่ีขัดตอสังคม

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

-Brand Ambassador นําเสนอ
ภาพหนุมสาวท่ีมีสเนห นาคนหา 
- The Gang สาวสวยแนะนํา
สินคา ในงานกิจกรรมพิเศษท่ี ไม
ถูกจํากัดดวยขอกฎหมาย 

 

 

 

หามโฆษณาท่ีกอใหเกิดความเขาใจ
วาการดื่มสุราจะทําใหประสบความ 
สําเร็จ ท้ังทางสังคมและทางเพศ หรือ
ทําใหสมรรถนะทางรางกายดีข้ึน 

ทุกสื่อโฆษณาของตราสินคา 
“เบียรพันธุใหม” จะมีเพียง โลโก
และสโลแกนพูดถึงการทําความด ี

 

 
 

การแสดงคําเตือนในสื่อทุกสื่อ “การ
ดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับข่ี

ยานพาหนะลดลง” 

ทุกส่ือระบุคําเตือน 
“การดื่มสุราทําใหความสามารถ
ในการขับข่ียานพาหนะลดลง” 
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      ภาพท่ี 2 แสดงการบูรณาการสื่อตามรูปแบบการดําเนินชีวิตภายใตขอจํากัดของกฎหมาย 
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บทสงทาย 

 งานวิจัยชิ้นนี้ไดสะทอนใหเห็นถึง “ความเปนไปได” ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในการแจงเกิด
ในสังคมไทย ท้ังๆ ท่ีหลายฝายมองวา กฎ ระเบียบตางๆ ทางกฎหมายในสังคมไทย น้ันเครงครัดเกิน
กวาท่ีผูประกอบการจะกลาเปดตัวผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอใหม ในขณะเดียวกันงานวิจัย
เรื่องนี้ ก็สะทอนใหกลุมผูควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดรับรูถึงชองโหวตางๆ ทาง
กฎหมาย ซ่ึงจําเปนตองมีการแกไขตอไปในอนาคต หากตองการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลใหเขมงวด รวมท้ังการปองกันการเขาถึงส่ือท่ีกระตุนเราใหเกิดการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลในหมูเยาวชน 
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