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Executive Summary 
 

 “The Impact of Alcohol Companies’ Integrated Marketing Communication (IMC) on Thai Youth: 
Case of Youth Aged between 15-24 in Bangkok and Another Four Provinces (Chonburi, Chiang Mai, 
Konkaen, Songkla)” collected the data from the total number of 2,474 respondents. Field survey 
research, as one of Quantitative methodology, was conducted. This project was carried out during 26th 
September 2012 - 25th March 2013. The findings are summarized as belows.  
 

The Awareness and Recall toward Alcoholic Drinks’ Integrated Marketing Communication (IMC) 
In the past 12 months, the top 3 places that either drink or non-drink respondents 

acknowledged the Alcoholic Drinks’ Integrated Marketing Communication (IMC) from were 1) at the 
alcoholic drink zone or at the product stands/shelves in the supermarket, 2) core sources of medias, 
e.g., TV broadcast, radio, newspaper, magazine, billboard, bus poster, BTS, etc. and 3) alcohol’s 
packaging since the bottle or can are colorful and interesting.  
  Respondents could recall about the alcoholic drinks through IMC media which are the core 
sources of medias, e.g., TV broadcast, radio, newspaper, magazine, billboard, bus poster, BTS, etc., 
the product stands/shelves in the convenient store and the alcoholic drinks’ adds on websites/internet.  
 Regarding the attitudes towards the Integrated Marketing Communication (IMC) of the 
Alcoholic Drinks’ Companies showed that either alcoholic drinkers or non-alcoholic drinkers had 
positive attitudes. E.g., supporting or sponsoring concert or sport competition enhancing the 
company’s image or even making the company becoming more international. Moreover, the alcoholic 
drinks’ advertisements through the media were interesting including the cheer beer girl who makes the 
alcoholic drinks to be more attractive and stimulate drinkers to test or buy more.    
 
Alcohol Drinking Behavior and the Drinking Tendency of the Youth  

The findings revealed that the average ages of men and women starting to drink alcohol at 15 
years and 6 months old and 16 years and 4 months old, respectively. The reason for their first time 
trying was they wanted to try and beer was the first type of alcoholic drinks for them. They stated that 
they drink 1-2 days/week particularly beer and they could drink anytime they wanted even without 
special occasion.   

Purchase behavior and sources to buy alcoholic drinks between male and female respondents 
were different. It is found that male would consider low price as priority factor meanwhile female would 
consider the favorite flavor. Moreover, sources to buy alcoholic drinks, male would buy at the local 
grocery shop but female would buy at the convenient store. The average expense for one time drink, 
male spent 322.57 baht and female spent 315.60 baht.  

Apart from this, the findings disclosed the drinking behavior tendency in the next 12 months found 
that almost half of the respondents who drink alcoholic drinks would drink the same amount or even drink 
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more than before. Moreover, for a group of the non-drinker, they felt that they were not sure whether they 
would drink any alcoholic drinks in the next 12 months.  On the other hand, for the group of drinker, of 21.5% 
would stop drinking in the next 5 years. 

 
Integrated Marketing Communication (IMC) Factors affecting the attitude and drinking behavior of the 
youth both in the short run and long run period including other influencing factors and the feedback 
from IMC implementation   

The tendency of drinking behavior of the youth whether to consume the alcoholic drinks or 
not is upon their attitudes towards alcoholic drinks consumption   

The researchers also conducted Structural Equation Modeling (SEM) analysis, and found that 
the more the samples are exposed to the alcohol’s integrated marketing communication (IMC), the 
more the IMC become influential on them as well as the more the IMC being awared/recalled. 
Besides, both IMC’s influence and awareness/recalls have the direct impact on their drinking attitudes, 
and make them think that drinking alcohol is socially acceptable, or even have a positive attitude 
toward drinking. Interestingly, these drinking attitudes also have a direct significant impact on their 
drinking behavior. That is, when they think that drinking is socially acceptable, makes them feel 
relaxed, fun, mature and confident, they would then be more prone toward drinking. 

Nevertheless, there are two significant factors that are able to counterbalance the power of 
IMC (influence and awareness/recalls) on the drinking attitudes, which are 1) anti-drinking campaign’s 
awareness/recalls and 2) the influences of reference groups (family, school, friend and community). In 
addition, their own psychological characteristics is also another factor that can counterbalance the 
power of drinking behavior , and 3) the psychographics of the respondents, respectively.   

Therefore, if any organizations or department involving with the anti-drinking campaign would 
like to concentrate on the youth they should concern the Alcoholic Drinks’ Integrated Marketing 
Communication (IMC) media of each individual company. For example, the sources of the IMC, the 
main media, website, the cheer beer girl, product’s package, the product stands/shelves, as well as 
the sponsoring or supporting concert or sport competition or other events/activities. These IMCs are 
directly and indirectly presented through the media with variety of techniques to draw youth’s 
attentions and eventually they may influent them in drinking. 

Thus, the relevant organizations should improve the format of the campaign to be more 
interest and enhance them up to the same level of alcohol’s marketing activities. Therefore, in order to 
create the negative attitude and reduce the tendency towards drinking, the researcher teams have 
provided the following recommendations.   

1) The government sector should strictly control the enforcement of the Alcohol Control Act 
B.E.2551in making IMC.  
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2) There should be law or regulations to control both local and imported alcoholic drinks in 
terms of providing warnings or pictures on the alcohols’ packages to show the negative or 
disadvantages of drinking alcohols as we can see these on the cigarette’s package in the present.  

3) The product brand’s logo e.g. drinking water, soda, etc. should be not the same ones as 
used by the company’s logo since it can create misunderstand/misremember by the consumers.  

4) Any media advertisements through the TV, film, Video CD, or any kind of electronics media 
which could convey and deliver both visual and audio information to the consumers should be 
controlled for not allowing any use of audio description towards the slogan used in any particular 
alcohol advertisements.   

5) Making sale promotion, advertisement, informing over-qualities, or persuade to drink by the 
cheer beer girl or presenters of the company should be banded.  

6) There should be the laws or regulations to control area of product placement at the selling 
point. It should not attract the customers with outstanding presentation or advertisement as well as it 
has been done in the Tobacco Products Control Act. 

7) There should be the laws or regulations to control the use of product package or alcohol 
containers for all local brands to be in the same pattern and color; light brown. 

 

Anti-Drinking Campaign  
1) Channel: the findings found that the respondents acknowledged through the main media 

e.g. TV, radio, newspaper, billboard, etc. therefore, relevant organizations of department should 
consider these aforementioned channels for its anti-drinking campaign in order to increase efficiency in 
terms of people awareness and understanding towards drinking. At the same time, Social network is 
one of the most influential channels among the youth. Considering to the cost and outcome from the 
use of this channel, it would provides more effectiveness and the same results as the above channel.   

Create the ‘role model’ in order to expand the effectiveness of the campaign between person 
in person or group in group target. 

2) Content: contents to be used in the campaign should convey or present the receivers the 
disadvantages and penalty from taking or drinking alcoholic drinks. Moreover, it should provide more 
understanding which might directly happen to them. The present campaigns are presented only in 
special occasion e.g. new year, Songkrant festival, or in the Buddhism days, therefore, receiver or 
consumer would not understand the concept of the campaign clearly since less frequency of the 
advertisement they have seen occasionally.  

Moreover, there should have an evaluation or a study on feedback both before and after of a 
particular campaign to check in what level that people be aware and acknowledge or understanding. 
This could provide an appropriate result for the campaign makers whether they should improve or get 
what they would like to have from each individual campaign or not.  
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3) The general sport events should be sponsored relevant organization as the same level as 
the alcohol’s company does.    

4) Providing space or area for youth to do activities they want and support them would help 
them to know and understand self-value, and being in the society without using or drinking alcohol. 

Therefore, relevant organizations should provide funds and support interested activities e.g. 
volunteer for rural development camp, football competition, dhamma camp, etc. 

 
 

Developmental Assets (DA)   
1)  School or institution plays important role in educating students/youth to have efficient and 

useful information towards the disadvantage of taking or drinking alcoholic beverages. Therefore, thus 

places should make any policy to be free from all vices. In the past, the Ministry of Education has 

operating the campaign; White School without Drug and Vices. It should continue and expand the 

campaign as well as the teachers should be available and be able to provide suggestions students 

both about studies and the future. 

2)  Relevant organizations should strengthen the family’s role for the family institute, create 

understanding and know each individual’s role for family members. Parents and family members 

should know ways to appropriately deal with teenagers and making themselves to be trustable and 

feel free to talk with anytime.  

3)  Relevant organizations should promote and foster all activities which are helping youth to 

be more confident and be able to make consideration. Moreover, the activities should educate them to 

know what is right or wrong, which result in affecting their communities or surroundings.  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการศึกษาผลกระทบจากการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน : กรณีศึกษากลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร และ       
4 จังหวัดใหญ (ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน สงขลา)” ไดทําการสํารวจกับกลุมเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา ซึ่งมีขนาดตัวอยางจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,474 ตัวอยาง 
ดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 
Methodology) โดยทําการศึกษาวิจัยระหวางวันที่ 26 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

อัตราการรับรู จดจํา และทัศนคติตอการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัท 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ผลการศึกษาการรับรู IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 12 เดือนของกลุมตัวอยางที่ดื่มและ
ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3 อันดับแรก ไดแก โซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล / ชั้นวางตามหางสรรพสินคา 
รองลงมาคือ สื่อกระแสหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล 
รถไฟฟา ฯลฯ และความมีสีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ที่สะดุดตา  

  ชองทางที่ทําใหกลุมตัวอยางจดจําขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมากที่สุด คือ สื่อกระแสหลัก 
เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ รองลงมา คือ      
ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อรานโชวหวย และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต  
 สําหรับทัศนคติที่มีตอการทํา IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 
2 กลุมมีทัศนคติตอการทํา IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปในทิศทางบวก เชน การใหการสนับสนุน 
หรือการเปนสปอนเซอรใหกับคอนเสิรต/ กีฬา เพื่อเปนการยกระดับภาพลักษณของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใหมีความเปนสากล หรืออินเตอรมากย่ิงขึ้น รวมท้ังโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสื่อชองทางหลักนําเสนอ
ไดนาสนใจ ชวนใหติดตาม นอกจากนี้สิ่งที่นาพิจารณา คือ สาวเชียรเหลา/ เบียร มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล มีความนาสนใจ อยากทดลองชิม หรือซื้อมากขึ้น 
 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและแนวโนมการดื่มในอนาคตของกลุมเยาวชน  
ผลการสํารวจในครั้งนี้พบวา เพศชายมีอายุเฉลี่ยเริ่มตนของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่อายุ    15 ป 

6 เดือน สวนเพศหญิงเริ่มตนที่อายุ 16 ป 4 เดือน เหตุผลในการดื่มครั้งแรกคือ อยากลอง และเครื่องดื่มที่ดื่มใน
ครั้งแรก คือ เบียร สําหรับความถี่ในการดื่มคือ 1-2 วันตอสัปดาห โดยเครื่องดื่มที่ดื่มหนักมากที่สุด ไดแก  เบียร 
และในการดื่มนั้นไมจําเปนตองมีโอกาสพิเศษ สําหรับความแตกตางระหวางเพศชายและหญิงที่พบจากการ
สํารวจคือ พฤติกรรมการซื้อและสถานที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเพศชายจะเนนในเรื่องของราคาที่ถูก 
ขณะที่เพศหญิงเลือกซื้อเพราะชอบในรสชาติ สําหรับสถานที่ซื้อพบวา เพศชายจะซื้อที่รานขายของชํา/โชวหวย 
สวนเพศหญิงซื้อที่รานสะดวกซื้อ ทั้งนี้คาใชจายเฉลี่ยการดื่มตอครั้งของเพศชายอยูที่ 322 บาท 57 สตางค และ
เพศหญิงอยูที่ราคา 315 บาท 60 สตางค   
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เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความตองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอีก 12 เดือนขางหนา 
พบวา กลุมคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกือบครึ่งมีแนวโนมในการดื่มเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น สิ่งที่นาพิจารณาคือ 
ปจจุบันคนที่ไมดื่มเกือบครึ่งยังรูสึกไมแนใจวาจะดื่มในอีก 12 เดือนขางหนา 

นอกจากนี่เมื่อศึกษาความตองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต พบวา กลุมคนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรอยละ 21.5 ตองการเลิกดื่มในอนาคตอีก 5 ปขางหนา 

   

ปจจัยทางดานการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีตอทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน และผลลัพธจากการทําการส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน 

แนวโนมของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนที่จะดื่มหรือไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลขึ้นอยูกับทัศนคติที่มีตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อกลุมตัวอยางยิ่งพบเห็น IMC ของ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น ก็จะทําใหการสื่อสารทางการตลาดเหลานั้นมีอํานาจมาก และทําใหเกิด
การรับรูและจดจําเครื่องมือเหลานั้นไดมากขึ้น ซึ่งทั้งอํานาจของขอมูลและการรับรู-จดจํา IMC นั้นตางก็มีผล
โดยตรงกับทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล ทําใหเยาวชนคิดวา การดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องธรรมดา หรือทําใหมี
ทัศนคติเชิงบวกกับการดื่ม และที่นาพิจารณาคือ ทัศนคติตอการดื่มเหลานี้มีผลทางตรงกับแนวโนมการดื่มของ
เยาวชน กลาวคือ เมื่อกลุมตัวอยางคิดวาการดื่มเปนเรื่องธรรมดาในสังคม หรือการดื่มชวยใหตนเองผอนคลาย
ความเครียด สนุกสนาน เปนผูใหญหรือเพิ่มความมั่นใจ ฯลฯ ก็จะทําใหกลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะหันไปดื่ม
แอลกอฮอลมากขึ้น  

สิ่งที่จะชวยคานอํานาจของ IMC และทําใหเยาวชนมีทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปในทาง
ลบได คือ 1) การรับรูและจดจําตอการรณรงคลดการดื่ม 2) อิทธิพลของกลุมอางอิง (ไดแก ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา เพื่อนและชุมชน) และ 3) คุณลักษณะของกลุมตัวอยางเอง  

ดังนั้นหากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องการรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองการเขาถึงกลุม
เยาวชนก็ควรใหความสนใจตอสื่อตางๆ ที่ทางบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดทําขึ้น เชน สื่อกระแสหลัก เว็บไซต 
สาวเชียรเหลา/เบียร แพ็คเกจของเครื่องดื่ม ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ 
คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ ที่มีการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนผานทั้งสื่อทางตรงและทางออมอยู
ตลอดเวลา โดยมีการใชเทคนิคตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนไดอยางดีเยี่ยม และอาจมีผลตอแนวโนม
การดื่มของกลุมตัวอยางในที่สุด ซึ่งหนวยงานที่ทําการณรงคอาจใชวิธีการนําเสนอการรณรงคผานรูปแบบการ
สื่อสารของการรณรงคใหมีความนาสนใจและทัดเทียมกับ IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จัดทําขึ้น เพื่อ
เปนการชี้ใหเห็นโทษของการดื่ม และสรางทัศนคติที่ไมดีตอการดื่ม ทําใหพฤติกรรมการดื่มมีแนวโนมลดลงใน
ที่สุด ทั้งนี้คณะผูวิจัยไดใหขอเสนอที่ไดรับจากงานวิจัยดังตอไปนี้ 
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจิัย 
1) ภาครัฐควรเขมงวดการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ป 2551 

ในเรื่องการทําสื่อสารทางการตลาด 
2) ออกกฎหมายควบคุมใหมีการติดรูปภาพคําเตือนขางขวดหรือภาชนะบรรจุ รวมถึงหีบหอบรรจุ

สินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยตองติดรูปภาพคําเตือนซึ่งตอง

เปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงโทษที่ไดรับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพอุบัติเหตุ ดังเชน ภาพคําเตือน

บนซองบุหรี่ในปจจุบัน  

3) ภาพสัญลักษณสินคาใดๆ เชน น้ําดื่มบรรจุขวด โซดา ควรปรับเปลี่ยนและไมควรใชซ้ําหรือทําให

เขาใจวาเปนภาพสัญลักษณเดียวกับภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

4) ในการทําโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน การฉายภาพ ภาพยนตร วีดิทัศน การแสดง

ภาพโดยผานเครื่องมือทางอิเลคโทรนิคหรือสื่ออื่นใดในทํานองเดียวกัน ควรมีขอหามไมใหมีเสียงบรรยาย

สโลแกนประกอบภาพตราสัญลักษณนั้น 

5) หามมีการจําหนาย โฆษณา เผยแพรประชาสัมพันธ อวดอางสรรพคุณ ชักจูงใหมีการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสาวเชียรเบียร หรือพรีเซนเตอรของบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

6) ออกกฎหมายควบคุมพื้นที่โชวสินคา หรือจําหนายสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดขายไมใหมี

ความโดดเดนสะดุดตา เชนเดียวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  

7) ออกกฎหมายควบคุมใหขวด บรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตภายในประเทศ ทุกยี่หอ 

บรรจุในขวดแกวสีชา รูปทรงเรียบเหมือนกันทุกยี่หอ  

 

การรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอล   
1) ดานชองทางการนําเสนอ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อกระแสหลัก 

อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ปายกลางแจง ดังนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาชองทางดังกลาวใน
การรณรงค เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และจะสงผลตอการตระหนัก การรับรู และความเขาใจของเยาวชนตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ขณะเดียวกันการสื่อสารผานทาง Social network ถือเปนอีกชองทางหนึ่งที่มีอิทธิพลกับ
เยาวชนเปนอยางมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาดานตนทุนแลวมีประสิทธิภาพมากกวาและกอใหเกิดประสิทธิผล
เชนเดียวกัน 

สรางกลุมตนแบบ หรือกลุมที่เปนแบบอยางที่ดี (Role Model) เพื่อใหการรณรงคเกิดการแพรกระจาย
ระหวางบุคคลตอบุคคล หรือกลุมตอกลุม 

2) ดานเนื้อหาของการรณรงค ถือเปนสิ่งที่หนวยงานที่รับผิดชอบควรนํามาพิจารณา โดยเนื้อหาควร
เนนรูปแบบการนําเสนอที่ตองสื่อใหเยาวชนเห็นถึงโทษและพิษภัยที่จะไดรับจากการดื่ม ทําใหเยาวชนเขาใจถึง
ปญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรง เพราะการรณรงคในปจจุบันเนนการรณรงคในชวงเทศกาล ตาง ๆ เชน วัน
ปใหม วันสงกรานต หรือวันสําคัญของศาสนา และขาดความตอเนื่องของการรณรงคตลอดทั้งป  

นอกจากนี้ควรมีการทดสอบการรับรู การเขาถึง และความเขาใจดานเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อการรณรงคลด
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับกลุมเยาวชนกอนและหลังการเผยแพรถือเปนสิ่งจําเปน และสําคัญยิ่ง เพื่อจะได
ทราบถึงผลตอบรับจากเยาวชนวาเปนไปตามวัตถุประสงคของการทําโฆษณาแตละสื่อหรือไม 
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3) การสนับสนุนดานการกีฬา หรือการเปนสปอนเซอร เพื่อใหทัดเทียมกับบริษัท ผูผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่พยายามเขาถึงกลุมเยาวชน โดยการเปนสปอนเซอรใหกับการแขงขันกีฬา  

4) การเปดพื้นที่ใหกับเยาวชนในการทํากิจกรรม และการสนับสนุนจัดกิจกรรมสรางสรรคใหกับเยาวชน 
จะชวยทําใหเยาวชนเขาใจและรูคุณคาของตนเอง รูจักการเขาสังคมโดยไมตองพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอลได
เปนอยางดี  

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ควรใหทุน และใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องที่เยาวชนใหความสนใจ เชน การจัดทําคายอาสา กิจกรรมการแขงขันฟุตบอล     
การจัดกลุมเยาวชนไปปฏิบัติธรรม  

 

ตนทุนชีวิต 
1)  การเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน จัดทําโดยสถานศึกษาที่จะทําใหเยาวชนตระหนัก รูถึงโทษ 

และผลกระทบที่เกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล สถาบันการศึกษาควรจัดทํานโยบายเปนสถานที่ที่ปลอดอบายมุข
ทุกชนิด ที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพื่อใหโรงเรียนนําไปขับเคล่ือน ซึ่งควรมีการเสนอและขยายผลในวงกวางอยางจริงจัง คณาจารยควรให
คําแนะนําแกเยาวชนไดในเรื่องการเรียน และอนาคต 

2)  หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการสรางภูมิคุมกันในสถาบันครอบครัว สรางความเขาใจ และรับรู

ถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง วิธีการรับมือกับวัยรุน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่ถูกตอง และทําใหเยาวชนรูสึก

วาตนเองสามารถพูดคุย และปรึกษากับคนในครอบครัวได 

3)  หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมฝกใหเยาวชนมีความกลาตัดสินใจ มีความ

มั่นใจ สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูก และไมถูกตอง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนกลาตัดสินใจ เลือกทําในส่ิงที่

ถูกตองและสงผลกระทบตอสังคมรอบขาง 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

โครงการนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของคณะทํางานศูนยวิจัยปญหาสุรา ที่รวมกําหนด
กรอบแนวทางการดําเนินโครงการ ใหคําแนะนํา รวมถึงตรวจทานเนื้อหาและเครื่องมือวัดใหมีความสมบูรณ
ครบถวนและสําเร็จลุลวงไปดวยดี คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

งานวิจัยครั้งนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงได หากมิไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากเยาวชน
ผูเขารวมการสนทนากลุมและตอบแบบสัมภาษณทุกทาน ที่สละเวลาในการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตองานวิจัย ซึ่งคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่เก็บขอมูลภาคสนาม ผูชวยนักวิจัย นักสถิติ และคณะทํางานของศูนย
เครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชนที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ใหความรวมมือและทํางานอยาง
เขมแข็งในการดําเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จได 

 
 
 

                                                                              คณะผูวิจัย 
                                  ศูนยวิจัยความสุขชุมชน  
                                                                                   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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คํานํา 
 

 ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) เปนหนวยงานท่ีทําหนาที่เปนศูนยวิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคสุรา
ระดับชาติดวยกลไกการประสานและสนับสนุนกิจกรรมการสรางความรูและใชความรู เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา ติดตามและประเมินผลนโยบายมาตรการและการดําเนินการตางๆ ในการปองกันและแกไขปญหาสุรา 
ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ไดมอบหมายใหศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน: กรณีศึกษากลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดใหญ (ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน สงขลา)” 
 

ทางศูนยวิจัย ฯ ไดทําการสํารวจกลุมเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัว
เมืองใหญในแตละภูมิภาคทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ไดแก ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา เนื้อหา
ประเด็นสําคัญของการสํารวจประกอบดวย การพบเห็น และจดจํากิจกรรมทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาของโครงการ 
 
 ปจจุบันผูผลิต และผูจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณใหกับตัวสินคาใน
เชิงบวกมากยิ่งขึ้น โดยนําเสนอในรูปแบบของส่ือและกิจกรรมตางๆ ที่มีเนื้อหาเนนการทําความดี มีความ
รับผิดชอบตอสังคม มากกวาการขายสินคาโดยตรง นอกจากนี้ รูปแบบการโฆษณานั้นเปลี่ยนไป โดยเนนการ
โฆษณาในลักษณะแฝงมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจากผลวิจัยของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) พบวา ภายหลังการออก 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 กลุมผูประกอบการไดมีการโฆษณาในรูปแบบแฝงผานสื่อ
กระแสหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ ปายกลางแจง อยางไรก็ดี ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมีการใชสื่อการตลาด
รูปแบบอื่นๆ เชน สื่อออนไลน สื่อเครือขายสังคม เพื่อใหเขาถึงกลุมตัวอยางไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้งมีการ
จัดการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เชน สนับสนุนการกีฬา คอนเสิรต บริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อเปน
การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตัวสินคา จากผลการศึกษาตางประเทศของ Gordon และทีมงาน (2009) พบวา 
การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship) และสื่อออนไลนมีความสําคัญ และมีผลตอกลุมเยาวชน 
โดยสื่อตางๆ เหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมของกฎหมายเนื่องจากเปนสื่อที่มาในรูปแบบแฝงสอดคลองกับ 
World Advertising Research Center ในป 2008 กลาววาบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสื่อออนไลนเพิ่มขึ้น 70% และมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นอีกในปถัดไป เพื่อทดแทนสื่อกระแสหลัก ประกอบ
กับกลุมเยาวชนเปนกลุมเสี่ยงที่อาจจะถูกกําหนดใหเปนกลุมเปาหมายในปจจุบันหรืออนาคตสําหรับ
ผูประกอบการที่ตองการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งในและตางประเทศยืนยันอยาง
ชัดเจนวา การโฆษณา และการสงเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรู การจดจําได และการทดลองดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชนที่สูงขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อใหรูเทาทันสถานการณจริงในปจจุบัน จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาการรับรู ทัศนคติตอ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรม และแนวโนมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนตอไป 
 

วัตถุประสงค และเปาหมาย 

1) เพื่อศึกษาอัตราการรับรู จดจํา และทัศนคติตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC)   
ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและแนวโนมการดื่มในอนาคตของกลุมเยาวชน 
3) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีตอทัศนคติ และ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
4) เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

เยาวชน 
5) เพื่อศึกษาผลลัพธจากการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1) เพื่อรับทราบสถานการณจริงของการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของ

บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อเฉพาะกิจ (สื่อสังคมออนไลน การบอกตอ และ 
CSR)  

2) เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการรับรู ทัศนคติตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของ
บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรม และแนวโนมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

3) นําผลลัพธที่ไดจากการศึกษา ไปใชในการวางแผน หรือกําหนดนโยบายในการปองกัน การเขาถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งระดับบุคคล กลุมเพื่อน และมหภาค โดยสรางกระแสสังคมใหเกิดความสนใจ รับรูและ
เขาถึงปญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 

ขอบเขตการศึกษา 
โครงการนี้ตองการศึกษาผลกระทบจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัท

เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน กรณีศึกษา: กลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและ      
4 จังหวัดใหญในแตละภูมิภาคทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ไดแก จังหวัดชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน 
และสงขลา รวมจํานวนตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 2,474 ตัวอยาง โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ตัวแปรตามคือ การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค และตัวแปรแทรกที่สงผลตอความสัมพันธของตัว
แปรตนกับตัวแปรตาม ไดแก อํานาจของขอมูล การเปดรับสาร/ การเขาถึงสาร และอิทธิพลของกลุมอางอิง  
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
โครงการศึกษาผลกระทบจากการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัท

เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน: กรณีศึกษากลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและ        
4 จังหวัดใหญ (ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน สงขลา) ในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร วรรณกรรม แนวคิด 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

คําวา “เยาวชน” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดให
ความหมายของคําวา “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ และไมใช 
เปนผูบรรลุนิติภาวะแลวดวยการสมรส 

องคการสหประชาชาติ (สุภักดิ์ อนุกูล วันสําคัญของไทย, หนา 82) ไดใหความหมายสากลของคําวา 
เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุมสาว คือ ผูมีอายุระหวาง 15 – 25 ป 

สํานักงานสถิติแหงชาติกลาววา เยาวชน หมายถึง กลุมคนที่อายุ 15 - 24 ป ซึ่งถือเปนวัยที่อยูในชวง
หัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต  

สุรา  หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล ซึ่งสามารถดื่มกินได เชนเดียวกับน้ําสุรา
หรือด่ืมกินไมไดแตเมื่อผสมกับน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นแลว สามารถดื่มกินได เชนเดียวกับน้ําสุรา          
(สูตร ไพศาล, 2546) ในการวิจัยในครั้งนี้ สุราหมายรวมถึง เหลา เบียร สุราขาว เหลาปน สุราพื้นบาน เชน 
สาโท สปาย ไวน เหลายาดอง เหลาขาวผสมน้ําแดง (ที่มา: สูตรไพศาล ฝายวิชาการ. 2546) พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.]) 
 ในประเทศไทยนั้น สุรา คือ เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอลผสมอยูไมเกินรอยละ 80 ของปริมาณ

ทั้งหมด ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ สุรากลั่นและไมกลั่น 

โดยพฤติกรรมการบริโภคสุรา มี 3 ลักษณะ คือ 1) การดื่มเพียงเล็กนอย เชน การดื่มเพื่อเขาสังคม 
เพื่อใหรับประทานอาหารได ชวยแกหนาว หรือเพื่อผอนคลายความเจ็บปวด เปนตน 2) การดื่มจนครองสติ
ไมได คือ การดื่มสุราจนเมา ขาดสติ และพฤติกรรมการแสดงออกจากการดื่มอาจผิดไปจากปกติ และ          
3) การดื่มจนติดเปนนิสัย ถาไมดื่มจะมีอาการผิดปกติ เมื่อดื่มมากๆ จะกลายเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง บุคลิกภาพ
บกพรอง อารมณไมปกติ (รองศาสตราจารยบุญเสริม หุตะแพทย, รายงานการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสุรา
ของเยาวชนไทย:  การสํารวจองคความรู สถานการณ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสุรา) 

แบรนด/ตราสินคา (Brand) ชื่อ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol) การออกแบบ (Design) 
หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาว เพื่อระบุถึงสินคา/บริการของผูขาย เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขง 
โดยความสําคัญของตราสินคาตอผูบริโภค คือ ทําใหผูบริโภคสามารถเรียกชื่อสินคาไดถูกตอง รูจักคุณภาพ
และความแตกตางระหวางสินคา ทราบถึงผลิตภัณฑใหมจากแบรนดนั้นๆ รวมไปถึงอิสระของผูบริโภคในการ
เลือกซื้อสินคาแบรนดใดก็ได นอกจากนี้ แบรนดยังมีความสําคัญตอผูขาย คือ ผูขายสามารถใชแบรนดในการ
โฆษณาและกิจกรรมการสงเสริมการตลาดตางๆ และแบรนดยังชวยในการสรางยอดขายและควบคุมสวนแบง
การตลาด รวมไปถึงแนะนําสินคาใหมและกําหนดตําแหนงของแบรนด (Positioning) 
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สวนประกอบของแบรนด (Brand Elements) กับการรับรูตอแบรนด (Brand Awareness) 
สวนประกอบของแบรนด อาทิ ชื่อ โลโก ตราสัญลักษณ หรือหีบหอ/แพคเก็จนั้น ลวนมีผลตอการรับรูและ
ยกระดับการรับรูตอแบรนด และทําใหแบรนดนั้นแตกตางจากสินคาคูแขง ดังนั้น สวนประกอบของแบรนด
ตางๆ นั้น ทําใหผูขายบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายในการสรางการรับรูและยกระดับแบรนดไดงายขึ้น 
 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  
 ผลจากการเขาถึงกิจกรรมการตลาดและการโฆษณา ผลจากการเขาถึงกิจกรรมการตลาดและ 
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมเยาวชนที่ดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถอธิบายไดโดย
การประยุกตใชโมเดลลําดับขั้นตอนของผลกระทบ หรือ Hierarchy of Effects Model (Belch และ Belch, 
2007) 

โมเดลลําดับขั้นตอนของผลกระทบ (Hierarchy of Effects Model) เปนโมเดลที่แสดงถึงการผาน
ขั้นตอนตางๆ ของผูซื้อ ต้ังแตขั้นตอนการรับรู การเกิดความรู ความชอบ ความพอใจ ความเชื่อมั่น และการซื้อ 
หรืออาจหมายถึง กระบวนการของงานโฆษณาที่มีผลกระทบตอผูรับขาวสาร โดยที่ผูบริโภคงานโฆษณาชิ้น
นั้นๆ ผานลําดับขั้นตอนตางๆ จากการรูจักผลิตภัณฑหรืองานบริการ จนกระทั่งเกิดการซื้อ ซึ่งกระบวนการ
หรือลําดับขั้นตอนของโมเดลมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การรับรู (Awareness) การเริ่มรูจักขาวสารของผลิตภัณฑ/บริการ โดยทั่วไปแลว จะอยูใน
ขั้นตอนของการแนะนําผลิตภัณฑใหม 

2) การเกิดความรู (Knowledge) เปนขั้นตอนที่ผูรับสารเกิดความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติ รูปลักษณ 
และองคประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ/บริการ 

3) ความชอบ (Liking) ผูรับสารเกิดความรูสึกที่ดีตอแบรนด/ตราสินคา 
4) ความพอใจ (Preference) ผูรับขาวสารเกิดความรูสึกพอใจในแบรนด/ตราสินคาเหนือแบรนด/

ตราสินคาอื่นๆ  
5) ความเชื่อมั่น (Conviction) ผูรับขาวสารแนใจวาควรซื้อหรือต้ังใจซื้อสินคานั้น 
6) การซื้อ (Purchase) ผูรับขาวสารเกิดพฤติกรรมการซื้อ 
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โดยโมเดลลําดับขั้นตอนของผลกระทบขางตนนั้น สามารถนํามาจัดเทียบเคียงไดกับโครงสรางของ

ทัศนคติ หรือ Structure of Attitudes (McLeod, 2009) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

โมเดลลําดับขั้นตอนของผลกระทบ  

(Hierarchy of Effects Model) 
โครงสรางของทัศนคติ  (Structure of Attitudes) 

การรับรู (Awareness) Cognitive Component เกี่ยวของกับความเขาใจ ความเชื่อ  

หรือความรูที่มีตอสิ่งตางๆ เชน ฉันเชื่อวาการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใหโทษแกรางกาย 
การเกิดความรู (Knowledge) 

ความชอบ (Liking) Affective Component เกี่ยวของกับความรูสึก หรืออารมณที่

มีตอสิ่งตางๆ เชน ฉันไมชอบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ความพอใจ (Preference) 

ความเชื่อมั่น (Conviction) 

การซื้อ (Purchase)  Behavioral Component เกี่ยวของกับอิทธิพลของทัศนคติที่

มีตอการกระทําของบุคคลนั้นๆ เชน ฉันจะหลีกเลี่ยงการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

 การรับรูตอแบรนด (Brand Awareness) คือ ความสามารถของผูบริโภคในการระบุแบรนด /    
ตราสินคาภายใตสถานการณตางๆ การรับรูตอแบรนดนั้นเปนปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของแบ
รนดในใจของผูบริโภค ซึ่งเปนสัญญาณที่แสดงถึงโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินคาจากแบรนดนั้นๆ โดยตรง  

การรับรูตอแบรนดนั้นมี 4 ระดับ ไดแก การรูจัก (Recognition) การจดจําได (Recall) อันดับการ
ครอบครองใจผูบริโภค (Top-of-Mind) การมีอํานาจครอบงําใจผูบริโภค (Dominant) 
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ที่มา: Barry, T. E. & Howard, D. J. (1990) ‘A review and critique of the hierarchy of effects in advertising’.  
International Journal of Advertising, 9: 121-135.   
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1) การรูจัก (Recognition) คือ ความคุนเคยของผูบริโภคที่มีตอแบรนด/ตราสินคาตางๆ โดยไม
จําเปนตองจดจําวาเคยเห็นแบรนด/ตราสินคานั้นๆ จากแหลงใด ผลจากการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่รูจักแบรนดที่
สรางความรูสึกทางบวก มีแนวโนมจะซื้อสินคาจากแบรนดนั้นมากกวาแบรนดอื่นๆ อยางไรก็ตาม ผูบริโภคอาจ
รูจักหลายแบรนดแตสามารถจดจําจํานวนแบรนดไดเพียงเล็กนอย ดังนั้น การรูจักแบรนดถูกจัดใหอยูระดับ
ลางสุดของการรับรูตอแบรนด และตองมีสิ่งกระตุนเพื่อสรางการรับรู 

2) การจดจําได (Recall) การที่ผูบริโภคจะจดจําแบรนดไดนั้น ขึ้นอยูกับวาแบรนดนั้นอยูในใจของ
ผูบริโภคหรือไม และการจดจําแบรนดไดมีผลตอโอกาสที่แบรนดนั้นจะถูกเลือกซื้อ การจดจําแบรนดไดนั้น
เกิดขึ้นโดยไมมีการกระตุนหรือการแนะนํา (Unaided Awareness) ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบรนดนั้นไดรับความ
สนใจจากผูบริโภค ซึ่งมีแนวโนมวาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาจากแบรนดนั้นเปนอันดับแรก 

3) อันดับการครอบครองใจผูบริโภค (Top-of-Mind) เกิดจากความสามารถในการสรางการรับรู  
ซึ่งทําไดยากในสภาพตลาดปจจุบัน อันเนื่องมาจากจํานวนแบรนดที่เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี เมื่อผูบริโภคระลึก
ถึงแบรนดนั้นๆ เปนอันดับแรก ทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางรวดเร็ว  

4) การมีอํานาจครอบงําใจผูบริโภค (Dominant) สงผลใหระดับการรับรูตอแบรนดสูงอยางไมมี
ขีดจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตราสินคานั้นกลายเปนชื่อสามัญของสินคาประเภทเดียวกัน (Generic Name) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. Free Press, New York   
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การส่ือสาร (Communication) 
แบบจําลองกระบวนการสื่อสาร (Model of Communication Process)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบจําลองการสื่อสารตามภาพขางตนนั้น ไดกลาวถึงองคประกอบของการสื่อสาร ดังนี้ 
1) แหลงสาร/ผูสงสาร (Source/Sender) บุคคลหรือองคกรที่ตองการแบงปนขอมูลกับบุคคลหรือ

กลุมคนอีกกลุมหนึ่ง เนื่องจากการรับรูของผูรับสารนั้นมีผลตอผลลัพธของการสื่อสาร ดังนั้น นักการตลาดควร

ตระหนักถึงความนาเชื่อถือและความคุนเคยของสารรวมถึงชองทางที่จะนํามา  ใชงาน 

2) การเขารหัส (Encoding) กระบวนการสื่อสารจะเริ่มตนเมื่อผูสงสารคัดเลือกคําสัญลักษณ 
รูปภาพ หรืออื่นๆ เพื่อเปนตัวแทนของสารในการสงใหกับผูรับสาร ซึ่งการเขารหัสคือการนําความคิดหรือขอมูล
ตางๆ มาแปลงเปนสัญลักษณตางๆ  

3) ชองทาง/สาร (Channel Message) ขั้นตอนการเขารหัสนํามาซึ่งการพัฒนาของสาร ซึ่ง
ประกอบดวย ขอมูลหรือความหมายที่ผูสงสารตองการที่จะสื่อ โดยสารนั้นจะตองถูกจัดไวในรูปแบบที่เหมาะสม
กับชองทางของการสื่อสาร โดยชองทางของการสื่อสารนั้นแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ การติดตอสื่อสารที่ใช
คน (การติดตอทางตรงโดยบุคคลกับกลุมเปาหมาย) และไมใชคน (การสงสารไมมีการติดตอสื่อสารโดยตรง
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร) 

4) การถอดรหัส (Decoding) ขั้นตอนของการเปลี่ยนสารของผูสงสารกลับมาเปนความคิด  
5) ผูรับสาร (Receiver) บุคคลหรือกลุมคนที่ผูสงสารแบงปนความคิดหรือขอมูลดวย โดยทั่วไปแลว 

ผูรับสารคือผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายทางการตลาดหรือการสื่อสารที่อาน ไดยินหรือพบเห็น และถอดรหัส
สารของนักการตลาด 

แหลงสาร/     
ผูสงสาร เขารหัส ชองทาง/สาร ถอดรหัส ผูรับสาร 

เสียงรบกวน 

ตอ
บส

นอ
ง 

ฟด
แบ

ค 

ผูสงสาร ผูรับสาร 

ที่มา:    George E. Belch and Michael A. Belch (2007). Advertising and Promotion, 
           McGraw-Hill, New York.  
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6) เสียงรบกวน (Noise) ในกระบวนการของการสื่อสารนั้น สารมักถูกบิดเบือนดวยปจจัยภายนอก
ตางๆ ซึ่งเสียงรบกวนเหลานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความตั้งใจของผูสงสารและความเขาใจของผูรับสารไมตรงหรือ
สอดคลองกัน 

7) การตอบสนอง/ฟดแบค (Response/Feedback) ปฏิกิริยาของผูรับสารเมื่อเห็น ไดยิน หรืออาน
สารนั้นเรียกวาการตอบสนอง ในขณะที่นักการตลาดนั้นใหความสนใจกับฟดแบค ซึ่งก็คือบางสวนของการ
ตอบสนองของผูรับสารที่ถูกสื่อสารกลับมายังผูสงสาร 

 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication – IMC)   
 

การใชเครื่องมือทางการตลาดหลากหลายประเภทมาจัดกระบวนการใชงานใหมีความสอดคลอง 
ตอเนื่อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร กลาวคือ การนําเครื่องมือทางการตลาด 
อาทิ สินคา/บริการ ชองทางจัดจําหนาย การโฆษณา การใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การสงเสริมการ
ขาย การจัดกิจกรรม มาใชในการสื่อสารโครงการรณรงคทางการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง
เหมาะสม โดยเครื่องมือสําหรับ IMC ประกอบดวย 

 
1) การโฆษณา (Advertising) การใชสื่อประเภทตางๆ ที่สามารถสงสารไปยังกลุมเปาหมายได

อยางทั่วถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผานสื่อมวลชนตางๆ อาทิ โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร และสื่อ

เฉพาะกิจ อาทิ ปายโฆษณากลางแจง โบรชัวร เปนตน 

2) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การติดตอสื่อทางตรงเพื่อใหไดรับการตอบสนองจาก
กลุมเปาหมาย อาทิ การสงแคตตาล็อคสินคาทางไปรษณีย การตลาดทางโทรศัพท การจัดการฐานขอมูล การ
ขายตรงผานสื่อตางๆ อาทิ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต เปนตน 

3) การตลาดบนอินเทอรเน็ต (Interactive/ Internet Marketing) รูปแบบการสื่อสารออนไลน ที่
ผูบริโภคสามารถมีสวนรวม/เปลี่ยนแปลงในรูปแบบและเนื้อหาของขอมูลที่ตนไดรับ กลาวคือ ผูบริโภคเปนทั้ง
ผูรับสารและผูสงสาร อาทิ ลิงคโฆษณา กระทู สื่อทางสังคมออนไลน (เชน Facebook, Twitter) รวมไปถึง
โฆษณาทางโทรศัพท อาทิ การสงขอความ 

4) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือทางการตลาดเพื่อกระตุนความสนใจให
เกิดการทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคา เชน ลดราคา ของแถม 
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5) การใหขาว/ การประชาสัมพันธ (Publicity/ Public Relations)  
5.1 การใหขาว (Publicity) การสื่อสารเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑ การใหบริการ หรือความ

คิดเห็นตางๆ เพื่อใหสื่อตางๆ สงเนื้อหาเหลานั้นไปยังผูบริโภคในรูปแบบตางๆ โดยไมตอง
จายเงินใหกับสื่อเหลานั้น อาทิ บทความขาว การจัดงานแถลงขาว เปนตน  

5.2 การประชาสัมพันธ (Public Relations) การสื่อสารขององคกรตอกลุมตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอความสําเร็จขององคกร (Stakeholder) เพื่อใหขอมูล สรางทัศนคติและ
ภาพลักษณที่ดีตอองคกรและผลิตภัณฑ อาทิ การระดมทุน การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR) การเปนผูสนับสนุน (Sponsorship) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

6) การขายโดยบุคคล/การใชพนักงานขาย (Personal Selling) รูปแบบการติดตอสื่อสารไปยัง
กลุมเปาหมายโดยตรงโดยพนักงานขาย ทําใหผูสงสาร/องคกรจะสามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับสาร 
(กลุมเปาหมาย) ไดทันที 
 นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือทางการตลาดเกิดขึ้นอีกมากมายในขณะนี้ อาทิ กลยุทธแบบปากตอปาก 
(Words of Mouth) การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (Merchandising) การใชสื่อนอกบาน (Out of Home) เปนตน 
โดยเครื่องมือแตละชนิดยอมมีคุณสมบัติ จุดเดนและจุดดอยแตกตางกันออกไป 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

พฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนไทย  

รายงานการวิจัย “พฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนไทย: การสํารวจองคความรู สถานการณ และ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสุรา” โดย รองศาสตราจารยบุญเสริม หุตะแพทย และคณะ            
ป พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสุราและปจจัยที่เกี่ยวของ จาก 1,994 ตัวอยาง ใน 
10 จังหวัด ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ 1) การวิจัยเชิงเอกสาร พบวา การวิจัยที่เกี่ยวของต้ังแตป 2536-2546 
มีเนื้อหา 3 กลุมหลัก คือ งานวิจัยที่เนนพรรณนาพฤติกรรมการบริโภคสุรา งานวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชน และงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการบริโภคสุราและ     
การปองกัน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งเคยดื่มสุราอยางนอยหนึ่งครั้งในชีวิต และ
เกือบทั้งหมดของกลุมนี้ยังดื่มสุราในปจจุบัน โดยปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสุรา 
ไดแก อายุ เจตคติตอการดื่มสุรา ความเชื่อเกี่ยวกับสุรา การรับรูความสัมพันธของพอแมและพี่นอง อิทธิพล
ของเพื่อน การเขาถึงแหลงซื้อ-ขายสุรา ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง การมีวินัยในตัวเอง
การควบคุมการดื่มสุราของเยาวชนโดยพอแม และการรับรูโทษของการดื่มสุรา และ 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
พบวา เยาวชนเริ่มดื่มสุราจากการชักชวนของเพื่อนเพราะตองการทดลองดื่ม และมีชวงอายุของการดื่มตํ่าลง 
ในขณะที่การไมดื่มของเยาวชนเปนเพราะไมประทับใจในการดื่มครั้งแรก ตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา และ
ถูกพอแมควบคุมการดื่มสุรา 

นอกจากนี้ จากการศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: 
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในระดับอําเภอของประเทศไทย” พบวา นักเรียนที่ดื่มสุราเปนนักเรียนหญิงมากกวา
นักเรียนชาย โดยอายุเริ่มแรกของการดื่มสุราอยูที่อายุ 10 ป สาเหตุในการดื่มสุราครั้งแรก คือ อยากลอง 
รองลงมาคือ ดื่มในงานเลี้ยงสังสรรคกับเพื่อน  เพื่อนชวน และสาเหตุที่ดื่มสุราในปจจุบัน 3 อันดับแรก คือ ดื่ม
เพื่อความสนุกสนาน เพื่อนชวน และดื่มเพราะคลายเครียด (เกรียงไกร ,วิไลรัตน,และปรพร , 2550) 
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 ขณะที่ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกดื่มสุราของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา       
การเลี้ยงสังสรรคกับกลุมเพื่อนในผับ/บารเปนปจจัยที่สงผลมากที่สุดตอการเลือกดื่มสุรา รองลงมา คือ       
ดานผลิตภัณฑ การเลือกซื้อผลิตภัณฑจากรสชาติ ดานราคา เลือกซื้อสุราจากรสชาติแตมีราคาสูง ดานชองทาง
จําหนาย เลือกซื้อสุราจากรานสะดวกซื้อทั่วไปและหาซื้องาย และดานการสงเสริม ศึกษาการตลาด คือ       
การสงเสริมการขาย การใชโฆษณาผานสื่อตางๆ เปนลําดับสุดทาย (ขวัญธิชา อธิคมเสรณี และคณะฯ, 2550) 

 
ผลจากการรับรูกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ที่ผานมา ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมีการจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม จากผล
สํารวจที่ไดมีการสอบถามการรับรู ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทย: กรณีศึกษากิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย รศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท 
(2553) กลาวไววาเยาวชนมีทัศนคติที่ดี และอยากมีสวนรวมกับกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
(CSR) ที่ทางธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนผูจัดขึ้น ซึ่งจากผลสํารวจ พบวา เยาวชนที่มีพฤติกรรมดื่มหนักจะ
รูจักกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มากกวาเยาวชนที่มีพฤติกรรมดื่มเบา ในขณะที่เยาวชนที่
ระบุวาไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมคอยรูจักกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางไรก็ตาม 
ผลการวิจัยกลับพบวาไมวาจะเปนเยาวชนที่ดื่มหรือไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ลวนแลวแตมีความสนใจที่จะ
เขารวมกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะกิจกรรมที่
อยูในความสนใจและตนเองเกี่ยวของโดยตรงหรือเปนกิจกรรมที่ตนเองไดรับประโยชน  

การรับรูผานทางสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีออกมาหลากหลายรูปแบบ จากผลสํารวจ
พฤติกรรมการดื่มและการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรณีศึกษาเยาวชนอายุ 9-25 ปทั่วประเทศ โดย
คณะผูวิจัย ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2552) พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางที่ชอบ
โฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอตางๆ ใหเหตุผลวาตัวโฆษณาถายทําดี นําเสนอความเปนไทย ใหแงคิด 
เตือนสติแสดงถึงมิตรภาพ และเพลงประกอบ ในดานของสื่อโฆษณาที่พบเห็นอันดับที่ 1 คือสื่อโทรทัศน 
รองลงมาคือ ปายกลางแจง อินเทอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ สื่อเคลื่อนที่ (ปายโฆษณาที่ติดอยูตามบริการขนสง) 
และการโฆษณาโดยใชสื่อบุคคล ทั้งนี้ อนุพงษ พูลพร (2552) รายงานผลจากการเปดรับสื่อตอการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศนของประชาชน ในเขตอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศนในชวงเวลา 22.00 น.- 24.00 น. โดย 1 ใน 
3 ของกลุมตัวอยางเคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกครั้งที่ดูโทรทัศน 

นอกจากนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ป - 60 ป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
หัวเมืองใหญ 4 จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม ขอนแกน ชลบุรี และสงขลา (ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล)  
จากจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 3,603 ตัวอยาง โดยคณะผูวิจัย ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(2551) พบวา ตัวอยางกวาครึ่งเห็นวาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีอยูในปจจุบัน มุงหวังผลในเชิงการตลาด
มากกวาหวังผลในเชิงการสรางสรรคสังคม 
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กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการรับรู 
การมีอํานาจครอบงําใจ 
อันดับการครอบครองใจ 
การจดจําไดการรูจัก 

บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ผูสงสาร) ผูบริโภค/ไมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
(ผูรับสาร) 

การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ของ 

บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล     
(ผูสงสาร) – IMC 

 

ลําดับขั้นตอนของผลกระทบ 

การรับรู เกิดความรู ความชอบ ความ
พอใจ 

ความ
เชื่อมั่น 

การซื้อ/
การดื่ม
บริโภค 

เนื้อหา (สาร) 
- สินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
- ตราสัญลักษณ/ โลโก 

ฯลฯ 
 

การเปดรับสาร/       
การเขาถึงสาร 

อิทธิพลของกลุมอางอิง Psychographic อํานาจของขอมูล 
การเปดรับสาร/การ

Feedback Feedback 
หมายเหตุ:  

 Cognitive Component  Affective Component  Behavioral Component 



    

-12- 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษา นิยาม 

ตัวแปรตน  
ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ตอง

ใชการจูงใจหลายรูปแบบ/เครื่องมือ กับกลุมเปาหมายอยาง
ตอเนื่อง โดยมุงสรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลอง
กับความตองการของผูผลิต 

เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ 

การนําเครื่องมือทางการตางๆ มาใชในการสื่อสารโครงการ
รณรงคทางการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง
เหมาะสม โดยเครื่องมือทางการตลาดประกอบดวย  
1. การโฆษณา - การโฆษณาผานทางโทรทัศน หนังสือพิมพ 
วิทยุ นิตยสาร 

2. การตลาดทางตรง - การขายตรงผานสื่อตางๆ อาทิ โทรทัศน  
สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต 

3. การตลาดบนอินเทอรเน็ต - อาทิ ลิงคโฆษณา กระทู สื่อทาง
สังคมออนไลน (เชน Facebook, Twitter) รวมไปถึงโฆษณา
ทางโทรศัพท อาทิ การสงขอความ 

4. การสงเสริมการขาย – อาทิ ลดราคา ของแถม 
5. การใหขาว/ การประชาสัมพันธ อาทิ บทความขาว การจัด
งานแถลงขาว การระดมทุน การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
การเปนผูสนับสนุน (Sponsorship) การตลาดเชิงกิจกรรม 
(Event Marketing) 

6.การขายโดยใชพนักงานขาย  - การติดตอสื่อสารไปยัง
กลุมเปาหมายโดยตรงโดยใชพนักงานขาย      

ตัวแปรแทรก  
อํานาจของขอมูล ระดับอิทธิพลของเนื้อหาของการสื่อสารทางการตลาดที่มีตอผูรับสื่อ 
การเปดรับสาร/การเขาถึงสาร การเปดรับขาวสาร หรือการเขาถึงขาวสารของผูรับสาร ซึ่งจะทํา

การเลือกรับสารเพียงบางสวน โดยระดับของขาวสารที่ไดรับจะ
แตกตางกันไปตามแตละคน 

อิทธิพลของกลุมอางอิง อิทธิพลของกลุมคนที่มีผลตอการรับสารของผูรับ โดยตัวอยาง
ของกลุมอางอิง ไดแก ครอบครัว เพื่อน ดารา บุคคลมีชื่อเสียง
ตางๆ เปนตน 

คุณลักษณะของตัวเอง 
(Psychographic) 

ลักษณะทางจิตวิทยา หรือจิตนิสัย ประกอบดวยแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ ซึ่งการประเมินบุคลิกภาพนั้น จะต้ังอยู
บนพื้นฐานของกิจกรรมที่ทําความสนใจ และความคิดเห็นของ
แตละบุคคล 
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ตัวแปรที่ศึกษา นิยาม 

ตัวแปรตาม  
การรับรู ความสามารถของผูบรโิภคในการระบุแบรนด/ตราสินคาภายใต

สถานการณตางๆ การรับรูตอแบรนดนั้นเปนปจจัยที่แสดงใหเห็นถึง
ความแข็งแกรงของแบรนดในใจของผูบรโิภค ซึ่งเปนสัญญาณที่แสดง
ถึงโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินคาจากแบรนดนั้นๆ 

ทัศนคติ ความรูสึกในการประเมินวาชอบ หรือไมชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งทัศนคติ
เปนสวนสําคัญที่จะกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคล 

พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในการคนหา การเลือกซื้อ การใช 
การประเมินผล หรอืจัดการกับสินคาและบริการ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธวีิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยการ
สนทนากลุม (Focus Group) ควบคูกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) โดยการสํารวจ
ภาคสนาม (Field Survey Research) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. การสนทนากลุม (Focus Group) คณะผูวิจัยไดดําเนินการสนทนากลุมเพื่อคนหาประเด็นในการสราง

เครื่องมือวัดหรือแบบสอบถาม สําหรับประเด็นในการพูดคุย ไดแก พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
แนวโนมที่จะดื่มในอนาคต มุมมองที่มีตอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล การรณรงคตอการดื่ม 
สาเหตุของการดื่ม/ไมดื่มแอลกอฮอล เปนตน ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมกรอบในการดําเนินงาน รวมถึงประเด็นการสนทนา 
2) คัดเลือกผูเขารวมการสนทนาตามคุณสมบัติที่กําหนด  
3) ดําเนินการจัดสนทนากลุม 
4) จัดการขอมูล และทําเปนแบบสอบถามสงใหกับศวส.พิจารณาในเบื้องตน 

2. การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Pretest Questionnaire)  ภายหลังทําแบบสอบถามสง 
ศวส. ทางศูนยวิจัยความสุขชุมชนฯ ไดทําการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 Cognitive test เพื่อทดสอบความเขาใจในขอคําถามในแตละขอ โดยทําการสัมภาษณกับกลุมเยาวชน
จํานวน 30 คน 

2.2 Pre-test กับกลุมเปาหมายจริง โดยใชแบบสอบถามที่ปรับแกจาก Cognitive Interview ซึ่งในที่นี้ได
ทําการเก็บขอมูลกับกลุมเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป ในเขตบางกะป และเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จํานวน
ทั้งสิ้น 204 ตัวอยาง โดยผลการทดสอบแบบสอบถามดวยวิธีการทางสถิติ พบวา มีการแกไขขอคําถามบางขอ 
เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจและสามารถตอบแบบสอบถามไดอยางชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น  

 

3. การวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research) ไดใชแบบสอบถามที่ทําการปรับแกไข
เรียบรอยแลว ทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face to face Interview)
กับกลุมประชากรเปาหมาย  

 
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) และขนาดตัวอยาง (Sample Size) 
 

1. การสนทนากลุม (Focus Group) คณะผูวิจัยไดจัดทําการสนทนากับกลุมเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 24 คน แบงเปน 2 กลุมดังนี้ 

กลุมที่ 1  เปนกลุมเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป โดยพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอล มจีํานวน 12 คน 
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กลุมที ่2  เปนกลุมเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป โดยพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และไมเคยดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย มีจาํนวน 12 คน 

 

2. การวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research) โดยกลุมประชากรเปาหมายในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ กลุมเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใหญในแตละภูมิภาคทั้งใน
และนอกเขตเทศบาล ไดแก ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา ซึ่งมีขนาดตัวอยางรวมทั้งสิ้น 2,474 ตัวอยาง 
จําแนกแตละจังหวัด ดังนี้ 

 

ลําดับที ่ จังหวัด จํานวน (ตัวอยาง) 

1 กรุงเทพมหานคร 1,135 
2 ชลบุรี 285 
3 เชียงใหม 341 
4 ขอนแกน 383 
5 สงขลา 330 
 รวมทั้งส้ิน 2,474 

 
การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 

1. การสนทนากลุม (Focus Group) ใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

กําหนดคุณลักษณะของผูเขารวมสนทนาทั้ง เพศ ศาสนา ภูมิลําเนา อายุ และการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหมีความ

หลากหลายและแตกตางของผูเขารวมสนทนา 

2. การวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research) ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) โดยมีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใน
แตละภูมิภาค ไดแก ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา เปนชั้นภูมิ (Stratum) และแบงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ออกเปน ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก และตางจังหวัดจะแบงออกเปน ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยมี
ลําดับขั้นดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร เขตปกครอง เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง บล็อค (ที่เลือกต้ัง) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่
สอง และเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ป ในตัวอยางบล็อค (ที่เลือกต้ัง) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม โดยกําหนดขนาด
ตัวอยางตามสัดสวนของเพศและชวงอายุของประชากรเปาหมาย  
 ตางจังหวัด กําหนดใหอําเภอ/เทศบาล เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง ตําบล เปนหนวย ตัวอยางขั้นที่สอง 
และเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปในตัวอยางตําบล เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม โดยกําหนดขนาดตัวอยางตาม
สัดสวนของเพศและชวงอายุของประชากรเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 



    

-16- 
 

แผนแบบการสุมตัวอยาง แบบแบงชั้นภมูิหลายขั้น (Stratified Multi-stage Sampling) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   แบงชั้นภูมิยอย      
 
 
 
                                       สุมตัวอยางข้ันที่ 1 : Systematic Sampling with Probability 
                                                                                  Proportional to Size 
 

                    ตัวอยางเขต                                     ตัวอยางเทศบาล              ตัวอยางอําเภอ 
                                            สุมตัวอยางข้ันที่ 2 : Systematic Sampling with Probability  
                                                                         Proportional to Size                   
 
 

               ตัวอยางหนวยเลือกต้ัง                               ตัวอยางตําบล               ตัวอยางตําบล  
 
                                           สุมตัวอยางข้ันที่ 3 : Quota Sampling 

 
 

              ตัวอยางประชากรเปาหมาย               ตัวอยางประชากรเปาหมาย   ตัวอยางประชากรเปาหมาย 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรที่มีอายุ 15 - 24 ป 

กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา เชียงใหม ขอนแกน 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน 
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เครื่องมือวัด (Measurement) 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสรางคําถามที่สอดคลองกับขอบเขต
เนื้อหาของแตละกลุมเปาหมาย สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ไดใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scales) ในการประเมิน
ความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา ชื่อตัวแปร ขอคําถาม มาตรวัด

การรับรูและจดจํา
ไดตอ IMC 
(IMC 
AWARENESS) 

MAR1 คุณรูจักกิจกรรมทางการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จากสื่อหรือชองทางตางๆ  

มาตรวัดลิเคิรทสเกล 
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                ไมเห็นดวยเลย 

MAR2 คุณสามารถจดจํากิจกรรมทางการตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จากสือ่หรือชองทางตางๆ 
ได 

MAR3 คุณสามารถนึกถึงลักษณะเดนของกิจกรรม
ทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละ
ยี่หอได

MAR4 คุณสามารถเลาเรื่องราว หรอืเนื้อหาของ
กิจกรรมทางการตลาดของเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลแตละยี่หอได 

การรับรูและจดจํา
ไดตอการรณรงค 
(CAMPAIGN 
AWARENESS) 

CAMP1 คุณรูจักการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอล
จากสือ่ หรอืชองทางตางๆ 

มาตรวัดลิเคิรทสเกล 
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                ไมเห็นดวยเลย 

CAMP2 คุณสามารถจดจําการรณรงคลดการดื่ม
แอลกอฮอลจากสื่อหรือชองทางตางๆ ได 

CAMP3 คุณสามารถนึกถึงลักษณะเดนของแตละ
โครงการการรณรงคลดการดืม่แอลกอฮอลได

CAMP4 คุณสามารถเลาเรื่องราวหรอืเนือ้หาแตละ
โครงการการรณรงคลดการดืม่แอลกอฮอลได

CAMP5 คุณสามารถแยกแยะ/ บอกถึงความตาง
ระหวางการโฆษณาและการรณรงคลดการ
ดื่มแอลกอฮอลออกจากกันได

CAMP6 การทําภาพเบลอ/เซ็นเซอรเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในหนงั/ละคร ทาํใหเกิดจุดเดน 
มากกวาการไมเซ็นเซอร

CAMP7 คุณชอบ/ประทับใจ การรณรงคลดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจบุัน
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ตัวแปรที่ศึกษา ชื่อตัวแปร ขอคําถาม มาตรวัด 

ทัศนคติตอการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
(ATTITUDE) 

HOW1 การดื่มแอลกอฮอล เปนเรื่องธรรมดา ยอมรับได  มาตรวัดลิเคิรทสเกล  
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                ไมเห็นดวยเลย 

HOW2 การดื่มแอลกอฮอล ทําใหผอนคลายความเครียด  
HOW3 การดื่มแอลกอฮอล ไมสงผลเสียตอสุขภาพ 
HOW4 การดื่มแอลกอฮอล ทําใหบรรยากาศงานเลี้ยง สังสรรค

สนุกสนานมากขึ้น 
HOW5 การดื่มแอลกอฮอล ทําใหคุณรูสึกเปนผูใหญ 
HOW6 การดื่มแอลกอฮอล ทําใหคุณมีความมั่นใจ  

กลาพูดคุยกลาแสดงออก  
HOW7 ย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่คุณ (จะ) 

เลือกดื่มมีผลตอภาพลักษณของคุณ 
HOW8 การดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติ เปนตนเหตุของการ

ทะเลาะวิวาท 
HOW9 การดื่มแอลกอฮอลทําใหเสียบุคลิกภาพ และ 

ลดคุณคาของตนเอง  
อํานาจของขอมูล 
(INFLUENCE) 

ACT1 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสื่อโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร  ปายกลางแจง ปายพันรอบ
รถเมล รถไฟฟา ฯลฯ นําเสนอไดนาสนใจ ชวนใหติดตาม 

มาตรวัดลิเคิรทสเกล  
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                ไมเห็นดวยเลย 

ACT2 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนอินเทอรเน็ต หรือตาม
เว็บไซตของผลิตภัณฑ นําเสนอไดนาสนใจ ชวนให
ติดตาม 

ACT3 ไมวาโลโกจะสีไหน ก็ทําใหนึกถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
อยูดี 

ACT4 การจัดวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนชั้นจําหนาย  
จัดเรียงไดสะดุดตา มีสีสันที่ดึงดูดใจ 

ACT5 ขอมูลจากกระทู/ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต มักจะมีประเด็นที่
นาสนใจ และนาเชื่อถือ 

ACT6 เวลาที่เพ่ือนโพสตภาพ หรือสงตอขอความบรรยากาศ
การสังสรรคที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล บน Facebook/ 
Instragram/ Twitter ทําใหสนใจ อยากมีสวนรวมกับเพ่ือน 

ACT7 เครื่องดื่มแอลกอฮอลมักจะมีโปรโมชั่น ลด/ แลก/ แจก/ 
แถม ที่โดนใจ ชวนใหสนใจ นาทดลองชิม หรือซื้อ 

ACT8 การจัดงานแถลงขาว/ การเปดตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ย่ีหอใหม  ๆมักเปนงานที่ย่ิงใหญ นาสนใจ ถูกใจวัยรุน 
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ตัวแปรที่ศึกษา ชื่อตัวแปร ขอคําถาม มาตรวัด 

อํานาจของขอมูล (ตอ) 
(INFLUENCE) 

ACT9 การชวยเหลือสังคม/ กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหบริษัทมีภาพลักษณที่ดี

มาตรวัดลิเคิรทสเกล 
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  

      ไมเห็นดวยเลย 

ACT10 การสนับสนุน หรือเปนสปอนเซอร ใหกับคอนเสิรต/ 
กีฬา เปนการยกระดับภาพลักษณของบริษัทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใหมีความเปนสากล หรืออินเตอรมากยิ่งขึ้น 

ACT11 สาวเชียรเหลา/เบียร มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล มีความนาสนใจ นาทดลองชิม หรือซื้อ

ACT12 คุณชอบ/ ประทับใจกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน

ACT13 การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล มีความนาสนใจ นาทดลองชิม หรือซื้อ

ความถี่ในการพบเห็น 
IMC 
(FREQUENCY) 

SEE1 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ นติยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบ
รถเมล รถไฟฟา ฯลฯ    

มาตรวัดลิเคิรทสเกล  
(Likert Scale)  
ต้ังแต 
5 คะแนน = พบเห็นบอยที่สุด 
4 คะแนน = บอย 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                  ไมเคยเห็น 

SEE2 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต
SEE3 โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนสินคาน้ําดื่ม 

หรือโซดา
SEE4 โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนสิ่งของ เชน 

แกว เสื้อ รม
SEE5 สีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่

สะดุดตา
SEE6 ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อ รานโชว

หวย
SEE7 โซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล / ชั้นวาง ตามหางสรรพสินคา 
SEE8 กระทู/ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลบนเว็บไซต
SEE9 ภาพ/ ขอความที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล

บน Facebook/ Instragram/ Twitter
SEE10 โปรโมชั่น ลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค ของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล
SEE11 ขาวการจัดงาน การเปดตัวสินคาของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล
SEE12 กิจกรรมเพื่อสังคม การแจกผาหมของบริษัทเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล
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ตัวแปรที่ศึกษา ชื่อตัวแปร ขอคําถาม มาตรวัด 
ความถี่ในการพบเห็น 
IMC (ตอ) 
(FREQUENCY) 

SEE13 การเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/คอนเสิรต/กิจกรรมตางๆ  มาตรวัดลิเคิรทสเกล  
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = พบเห็นบอยที่สุด 
4 คะแนน = บอย 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  

                ไมเคยเห็น

SEE14 สาวเชียรเหลา/ เบียร
SEE15 การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว เชน พอ แม ญาติ เพื่อน 
SEE16 อื่น  ๆระบุ ...............................................

อิทธิพลของกลุมอางอิง 
(REFERENCE GROUP) 

ATM1 คุณไดรับความรัก ความอบอุน เอาใจใส และ
การสนับสนุนในทางที่ดีจากครอบครัว

มาตรวัดลิเคิรทสเกล       
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                 ไมเห็นดวยเลย 

ATM2 คุณปรึกษาหารือ และขอคําแนะนําจากผูปกครองได
อยางสบายใจ ไมวาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ

ATM3 คุณมีผูปกครองที่เปนแบบอยางที่ดีใหทําตาม
ATM4 คุณสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ เชน 

วิทยุ ทีวี สื่อประเภทอื่น  ๆภายในครอบครัวได
ATM5 คุณอยูในสถาบันการศึกษาที่เอาใจใส สนับสนุน และ

ชวยเหลือเปนอยางดี
ATM6 คุณรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในสถาบันการศึกษา
ATM7 คุณอยูในสถาบันการศึกษาที่มีระเบียบกฎเกณฑที่

ชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแลใหปฏิบัติตาม
ATM8 คุณรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของคณุ
ATM9 คุณมีเพื่อนสนิทที่ชักชวนใหคุณทําความดี
ATM10 คุณทํากิจกรรมที่สรางสรรครวมกับเพื่อน เชน ศิลปะ 

ดนตรี กีฬา กิจกรรมทางศาสนา
ATM11 คุณมีญาติหรือผูใหญนอกเหนือจากผูปกครอง 

ที่คุณสามารถปรึกษาหารือและขอความชวยเหลือได
อยางสบายใจ

ATM12 คุณรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชนเปน
ประจํา

ATM13 คุณรูสึกอบอุน มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตเมื่ออยู
ในชุมชนของคุณ
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ตัวแปรที่ศึกษา ชื่อตัวแปร ขอคําถาม มาตรวัด
คุณลักษณะของ
ตนเอง 
(PSYCHOGRAPHIC) 
 

ARE1 คุณกลายืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อ เชน กลาเสนอ
ความคิดเห็น แมวาบางครั้ง ความเห็นอาจ
แตกตางจากผูอื่น

มาตรวัดลิเคิรทสเกล       
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                ไมเห็นดวยเลย 

ARE2 คุณกลาที่จะพูดความจริงเสมอ ถึงแมวามันจะยาก 
ARE3 คุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทํา ไมวาผลจะเปน

อยางไรก็ตาม
ARE4 คุณมีการวางแผนและไตรตรองกอนลงมอืทาํ

เสมอ
ARE5 คุณเห็นอกเห็นใจ และใสใจในความรูสึกของผูอื่น 
ARE6 คุณสามารถปรับตัวใหอยูรวมกับคนอื่นได 
ARE7 คุณกลาปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เชน 

เพศสัมพันธ ยาเสพติด ความรุนแรง และสื่อที่ไม
ดี เปนตน

ARE8 คุณควบคุมสถานการณและแกไขปญหาดวย
สติปญญามากกวาอารมณ

ARE9 คุณรูสึกวาตนเองมีคุณคา
ARE10 คุณมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน
ARE11 คุณรูสึกพอใจในชีวิตความเปนอยูของตนเอง

แนวโนมของ
พฤติกรรม 
(INTENTION) 

OP1 หากมีการนัดดื่มแอลกอฮอล คุณจะไปรวมและ
ดื่มเสมอ

มาตรวัดลิเคิรทสเกล 
(Likert Scale) ต้ังแต 
5 คะแนน = เห็นดวยมากที่สุด 
4 คะแนน = มาก 
3 คะแนน = ปานกลาง 
2 คะแนน = นอย 
1 คะแนน = นอยที่สุด/  
                ไมเห็นดวยเลย

OP2 เพื่อนมักจะชวนคุณ ใหมาดื่มดวยกัน
OP3 คุณมักจะเปนคนชวนใหเพือ่นมาดื่มดวยกัน
OP4 หากคุณชวนเพื่อนใหดื่มแอลกอฮอลดวยกันและ

เพื่อนปฏิเสธ คุณจะชวนตอจนเพื่อนยอมมาดื่ม
ดวยกัน 
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สถิติที่ใชและการแปลผล 
ในการสํารวจครั้งนี้ ไดนําขอมูลจากการสํารวจมาวิเคราะหเชิงปริมาณตามกรอบวัตถุประสงคของ     

การวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งจะมีการนําเสนอทั้งในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) อาทิ ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคามัธยฐาน  

สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ในการแปลผลจะพิจารณาจากคาเฉล่ียของคะแนนคําตอบ      
ในแตละขอ (Item) ที่มีต้ังแต 1-5 โดยมีเกณฑการแปลผลของคะแนนตามชวง (Interval) ดังนี้  
  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  นอยที่สุด/ไมเห็นดวยเลย 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  นอย 
  คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  มาก 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
 

ผลการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือวัด (แบบสอบถาม) 
 ความเที่ยงของแบบสอบถามถูกทดสอบดวยวิธีการวัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) 

ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α) โดยผลการทดสอบมีดังน้ี 

 

ตัวแปรที่ศึกษา คาความเที่ยง
การรับรูและจดจําไดตอ IMC (IMC AWARENESS) 0.82 

การรับรูและจดจําไดตอการรณรงค (CAMPAIGN AWARENESS) 0.80 

ทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล (ATTITUDE) 0.79 

อํานาจของขอมูล (INFLUENCE) 0.88 

ความถี่ในการพบเห็น IMC (FREQUENCY) 0.83 

อิทธิพลจากกลุมอางอิง (REFERENCE GROUP) 0.91 

คุณลักษณะของตนเอง (PSYCHOGRAPHIC)   0.88 

ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการดื่ม (INTENTION) 0.91 

 
การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

ศูนย เครือขายวิชาการเพื่อ สังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน  ( ศูนย วิจัยความสุขชุมชน ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการดําเนินการวิจัยทุกขั้นตอนในการวิจัยแตละรูปแบบ ดังนี้ 

 

1. การสนทนากลุม (Focus Group) 
1.1 ผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) คือ คณะผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยประจําศูนยวิจัย

ความสุขชุมชน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย  
1.2 ผูจดบันทึก (Notetaker) เปนเจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ โดยจะตองเขาฟงคําอธิบายและฝกซอมกอน
ปฏิบัติงาน จะอยูรวมในการสนทนากลุมตลอดเวลา ทําหนาที่ในการจดบันทึกและถอดเทปดวยตนเอง เพื่อความ
เขาใจในส่ิงที่ไดบันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน 
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1.3 ผูชวยทั่วไป (Assistant) เปนเจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ โดยจะตองเขาฟงคําอธิบายและฝกซอมกอน
ปฏิบัติงาน คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทปขณะที่กําลังดําเนินการสนทนา และอํานวยความสะดวก
แกผูดําเนินการสนทนาและผูจดบันทึก เพื่อใหแตละคนทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ 

 

2. การวิจัยเชิงสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research) 
      

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 พนักงานเก็บขอมูลเปนเจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน และนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งจะตองเขาฟงคําอธิบายและฝกซอมการสัมภาษณโดย
ใชแบบสอบถามกอนปฏิบัติงาน 

1.2 เจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเปนอาจารย/พนักงานประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน 
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย โดยจะทําการแนะนําและควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานเก็บรวบรวมขอมูลและพนักงานตรวจสอบขอมูลอีกชั้นหนึ่ง  ทั้งนี้ใหเปนไปตามกรอบและขั้นตอนของ
โครงการวิจัยอยางแทจริง 

1.3 พนักงานตรวจสอบความถูกตองเปนอาจารย/พนักงานประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน จะทํา
การตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขอมูล ถาหากตรวจพบวาพนักงาน
สัมภาษณผูใดสรางขอมูลขึ้นมาเอง งานสัมภาษณของพนักงานผูนั้นจะตกเปนโมฆะทั้งหมดและจะดําเนินการขั้น
เด็ดขาดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลขอมูล 
2.1 จะมีการตรวจสอบความสมบูรณและความสอดคลองของคําตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.2 จะมีการตรวจสอบการลงรหัสและการปอนขอมูลของคําตอบในแบบสอบถามโดยการใช

โปรแกรมทางสถิติในการประมวลผล 
 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน 
3.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย และความเหมาะสมของขอมูล 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการวัดของขอมูลและวัตถุประสงคการวิจัยเปนสําคัญ 
3.2 การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัย จะดําเนินการโดยอาจารยระดับปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอกประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน รางรายงานวิจัยฉบับนี้จะมีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Research 
Project Committee) ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการวิเคราะหกอนไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ 
 
ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

โครงการนี้ไดดําเนินการระหวางวันที่ 26 กันยายน 2555 – วันที่ 25 มีนาคม 2556 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 การนําเสนอผลการดําเนินโครงการ “การศึกษาผลกระทบทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน: กรณีศึกษากลุมเยาวชนอายุ 15-24 ปในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ (ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน สงขลา)” นี้จะนําเสนอเปน 5 ตอน
ดังตอไปนี้คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การรบัรู จดจํา กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ตอนที่ 3 ทัศนคติตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และแนวโนมการดื่มในอนาคต 
ตอนที่ 5 ปจจยัดานตนทุนชีวิตที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจ พบวา รอยละ 50.1 ระบุเพศชาย รอยละ 49.9 ระบุเพศ
หญิง เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา รอยละ 51.6 มีอายุ 15-19 ป และรอยละ 48.4 มีอายุ 20-24 ป 

ดานศาสนา พบวา รอยละ 93.4 นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงรอยละ 4.5 นับถือศาสนาอิสลาม และรอยละ 
2.1 นับถือศาสนาคริสต 

สําหรับดานการศึกษาของกลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูคิดเปน รอยละ 85.8 โดยที่ตัวอยางรอยละ 59.6 
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 16.4 กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 10.5 กําลังศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา รอยละ 7.8 กําลังศึกษาในระดับปวช. รอยละ 5.2 กําลังศึกษาในระดับ
ปวส. และรอยละ 0.5 กําลังศึกษาในระดับที่สูงกวาระดับปริญญาตรี ตามลําดับ  ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมได
ศึกษาแลว คิดเปนรอยละ 14.2 โดยที่ตัวอยางรอยละ 27.3 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย รอยละ 21.9 
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตนหรือตํ่ากวา รอยละ 21.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 15.7 
สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. รอยละ 13.4 สําเร็จการศึกษาในระดับปวช. และรอยละ 0.6 สําเร็จการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี   

รายไดสวนตัวตอเดือนพบวา ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 76.4 ระบุยังไมมีรายไดเปนของตัวเอง มี
เพียงรอยละ 23.6 เทานั้นที่ระบุมีรายไดเปนของตัวเอง โดยพบวา รอยละ 49.1 มีรายไดอยูที่เดือนละ 5,001-
10,000 บาท รอยละ 23.7 มีรายไดไมเกิน 5,000 บาท รอยละ 17.6 มีรายได 10,001-15,000 บาท รอยละ 7.2 มี
รายได 15,001-20,000 บาท และรอยละ 2.4 มีรายไดมากกวาเดือนละ 20,000 บาท  

เมื่อสอบถามตัวอยางเกี่ยวกับบุคคล ที่พักอาศัยอยูดวยในปจจุบัน พบวา ตัวอยางเกินครึ่งหรือรอยละ 
88.3 พักอาศัยอยูกับครอบครัว/ญาติ มีเพียง รอยละ 11.7 เทานั้นที่พักอาศัยอยูคนเดียว 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําในรอบ 12 เดือนที่ผานมา พบวา ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 98.5 
ไดทํากิจกรรมยามวาง เชน เลนเกมคอมพิวเตอร /อินเทอรเน็ต/เฟซบุค ดูภาพยนตร อานหนังสือ เลนกีฬา และ   
ฟงดนตรี เปนตน  

(ศึกษาเพิ่มเตมิจากตารางที่ 1-3) 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   
1. ชาย 1,239 50.1 
2. หญงิ 1,235 49.9 

รวมทั้งส้ิน 2,474 100.0 

อายุ   
1. 15 ป -19 ป 1,278  51.6 
2. 20 ป -24 ป   1,196 48.4 

รวมทั้งส้ิน 2,474 100.0 

ศาสนา   
1. พุทธ 2,311 93.4 
2. คริสต 52 2.1 

3. อิสลาม 111 4.5 
รวมทั้งส้ิน 2,474 100.0 

ระดับการศึกษา   

1) กําลังศึกษา  โดยศึกษาอยูในระดับ   2,123 85.8 

• มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา     จํานวน 223 รอยละ 10.5   

• มัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน 348 รอยละ 16.4   

• ปวช. จํานวน 166 รอยละ 7.8   

• ปวส. จํานวน 111 รอยละ 5.2   

• ปริญญาตรี จํานวน 1,265 รอยละ 59.6   

• สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 10 รอยละ 0.5   

รวมท้ังส้ิน 2,123   100.0   
2) ไมไดศึกษาแลว  โดยจบการศึกษาในระดับ 351 14.2 

• มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา     จํานวน 77 รอยละ 21.9   

• มัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน 96 รอยละ 27.3   

• ปวช. จํานวน 47 รอยละ 13.4   

• ปวส. จํานวน 55 รอยละ 15.7   

• ปริญญาตรี จํานวน 74 รอยละ 21.1   

• สูงกวาปริญญาตรี จํานวน    2 รอยละ 0.6   

รวมท้ังส้ิน 351  100.0   

รวมทั้งส้ิน 2,474 100.0 
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

รายไดสวนตัวตอเดือน   
1. ไมมีรายได 1,882 76.4 
2.  ม ีรายไดประมาณตอเดือน 580 23.6 

• ไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 136 รอยละ 23.7   

• 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 281 รอยละ 49.1   

• 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 101 รอยละ 17.6   

• 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 41 รอยละ 7.2   

• มากกวา 20,000 บาท จํานวน 14 รอยละ 2.4   

 รวมทั้งสิ้น 573  100.0   

รวมทั้งส้ิน 2,462 100.0 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยาง จําแนกตามผูทีพั่กอาศัยอยูดวยในปจจุบัน  

                ผูทีพั่กอาศัยอยูดวยในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

1. พักอาศัยอยูกับครอบครัว/ญาติ 2,181  88.3 
2. อยูคนเดียว 289  11.7 

รวมทั้งส้ิน 2,470  100.0  
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุกิจกรรมที่ทําในรอบ 12  เดือนที่ผานมา 

กิจกรรมที่ทําในรอบ 12  เดอืนที่ผานมา จํานวน รอยละ 

1. ไมไดทํากิจกรรม 37 1.5 
2. ทํากิจกรรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 2,437 98.5 

• เลนเกมส/คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต/
เฟสบุค 

จํานวน 1,740 รอยละ 71.4 
  

• ดูภาพยนตร จํานวน 1,614 รอยละ 66.2   

• อานหนังสือ จํานวน 1,510 รอยละ 62.0   

• เลนกีฬา จํานวน 1,482 รอยละ 60.8   

• ฟงดนตร ี จํานวน 1,130 รอยละ 46.4   

• การดูกีฬา (ถายทอด/สด) จํานวน 1,077 รอยละ 44.2   

• เลนดนตร ี จํานวน   755 รอยละ 31.0   

• แขงขันกีฬา จํานวน   676 รอยละ 27.7   

• อื่นๆ ระบุ รองคาราโอเกะ ดูละคร 
ทํางาน เขาวัดทําบุญ วาดรูป เปนตน 

จํานวน   87 รอยละ  3.6   

รวมทั้งส้ิน 2,474 100.0 
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ตอนที่ 2 การรับรู จดจํา กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

เมื่อพูดถึงคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ในภาพรวม พบวา สิ่งที่ตัวอยางสวนใหญหรือรอยละ 71.2 นึกถึง
คือ เทศกาล/งานเลี้ยงสังสรรค รองลงมา รอยละ 67.6  นึกถึงความมึนเมา/ขาดสติ รอยละ 56.2 นึกถึงอุบัติเหตุ    
รอยละ 56.1 นึกถึงสถานบันเทิง/ผับ/บาร รอยละ 48.4 นึกถึงความสนุกสนาน ตามลําดับ  

 เมื่อสอบถามตัวอยางเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นการทําโฆษณา (IMC) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในรอบ       
12 เดือนที่ผานมา ในภาพรวม 3 อันดับแรกพบวา สิ่งที่กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมพบเห็นบอย-บอยที่สุดคือ รอยละ 
64.7 ระบุโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพัน
รอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ รองลงมา คือ รอยละ 60.7 ระบุชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อรานโชว
หวย และรอยละ 60.2 ระบุสาวเชียรเหลา/เบียร  สําหรับสิ่งที่พบเห็นนอย-นอยที่สุด/ไมเคยพบเห็นคือ รอยละ 38.8 
กระทู/การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต รองลงมาคือ รอยละ 35.6 ภาพ/ 
ขอความที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล บน Facebook/ Instragram/ Twitter และรอยละ 34.3 โปรโมชั่น ลด/แลก/แจก/
แถม/ชิงโชค ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสังเกตที่กลุมตัวอยางที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลระบุ
พบเห็นบอย-บอยที่สุดคือ รอยละ 64.7 สาวเชียรเบียร รองลงมาคือ รอยละ 63.3 ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตาม
รานสะดวกซื้อรานโชวหวย และรอยละ 62.7 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ทางส่ือโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ  

สําหรับชองทางที่ทําใหตัวอยางจดจําขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมากที่สุด ในภาพรวม 3 
อันดับแรก พบวา รอยละ 28.4 ระบุโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 
ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา รองลงมาคือ รอยละ 8.6 ระบุชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามราน
สะดวกซื้อรานโชวหวย และรอยละ 8.0  ระบุโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต และเมื่อวิเคราะหจําแนก
ตามกลุมไมดื่มและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับภาพรวม 

ทั้งนี้ชองทางการทําโฆษณาหรือกิจกรรมสงเสริมการขายที่ตัวอยางชื่นชอบมากที่สุดในภาพรวม 3 อันดับ
แรก คือ รอยละ 16.6 ระบุการทําโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณากลางแจง ปายพัน
รอบรถเมล รถไฟฟา รองลงมา คือ รอยละ 11.5  ระบุการเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/คอนเสิรต/กิจกรรมตางๆ และ
รอยละ 10.9 ระบุสาวเชียรเหลา/ เบียร ตามลําดับ 
  

(ศึกษาเพิ่มเตมิจากตารางที่ 4-7) 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุส่ิงที่นึกถงึเมื่อพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล    
จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

ส่ิงที่นึกถึงเมือ่พูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 

1. เทศกาล/งานเล้ียงสังสรรค 78.3 63.9 71.2 
(981) (780) (1761) 

2. ความมึนเมา/ ขาดสติ    65.8 69.5 67.6 
(824) (849) (1,673) 

3. อุบัติเหตุ    
50.7 61.8 56.2 
(635) (755) (1,390) 

4. สถานบันเทิง/ ผับ/ บาร  
60.8 51.3 56.1 
(762) (626) (1,388) 

5. ความสนุกสนาน                 
58.0 38.6 48.4 
(727) (471) (1,198) 

6. การทะเลาะวิวาท    
42.1 54.2 48.1 
(527) (662) (1,189) 

7. การสิ้นเปลืองเสียคาใชจาย  
47.1 47.5 47.3 
(590) (580) (1,170) 

8. เพื่อน     
45.6 22.9 34.4 
(571) (279) (850) 

9. สุขภาพเสื่อมโทรม การเจ็บปวย 
27.1 31.8 29.4 
(339) (388) (727) 

10. ผิดศีล    
25.9 32.8 29.3 
(324) (400) (724) 

11. อื่นๆ อาทิ การดูบอล การทําใหผูอื่นเดือดรอน ความตาย      
การสูญเสีย การมีเพศสัมพันธ และการไมมีแรงทํางาน เปนตน 

1.8 1.4 1.6 
(22) (17) (39) 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวน คารอยละและคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นสิ่งตางๆ ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา  
                 จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล 

สิ่งที่พบเห็นในระยะเวลา  
12 เดือน ที่ผานมา 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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ลีย่
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าม

 
หม

าย
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เฉ
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คว
าม

 
หม

าย
 

1. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบ
รถเมล รถไฟฟา ฯลฯ     

21.2 41.5 25.9 10.3 1.1 3.72 บอย 24.0 42.8 24.5 7.4 1.3 3.81 บอย 22.6 42.1 25.2 8.9 1.2 3.76 บอย 

(266) (520) (325) (129) (13)   (292) (522) (299) (90) (16)   (558) (1,042) (624) (219) (29)   

2. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบน
เว็บไซต 

8.6 26.5 34.9 23.8 6.2 3.08 
ปาน
กลาง 

8.9 29.0 37.7 20.4 4.0 3.18 
ปาน
กลาง 

8.7 27.8 36.3 22.1 5.1 3.13 
ปาน
กลาง 

(108) (332) (436) (298) (78)   (108) (354) (460) (249) (49)   (216) (686) (896) (547) (127)   

3. โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
บนสินคาน้ําดื่ม หรือโซดา  

21.0 38.7 30.5 8.2 1.6 3.69 บอย 17.3 38.5 32.0 10.6 1.6 3.59 บอย 19.2 38.5 31.3 9.4 1.6 3.64 บอย 

(263) (483) (381) (103) (20)   (210) (467) (389) (129) (19)   (473) (950) (770) (232) (39)   

4. โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
บนสิ่งของ เชน แกว เสื้อ รม 

13.2 35.6 35.5 13.6 2.1 3.44 
ปาน
กลาง 

12.4 35.5 34.1 15.8 2.2 3.40 
ปาน
กลาง 

12.8 35.6 34.8 14.7 2.1 3.42 
ปาน
กลาง 

(165) (444) (442) (170) (25)   (151) (431) (414) (192) (27)   (316) (875) (856) (362) (52)   

5. สีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สะดุดตา  

18.3 38.5 32.1 10.2 0.9 3.63 บอย 16.4 38.0 33.9 9.6 2.1 3.57 บอย 17.4 38.2 33.0 9.9 1.5 3.60 บอย 

(229) (481) (401) (128) (11)   (200) (463) (413) (117) (25)   (429) (944) (814) (245) (36)   

6. ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามราน
สะดวกซื้อ รานโชวหวย 

25.5 37.8 27.6 7.7 1.4 3.78 บอย 23.0 35.2 31.5 8.9 1.4 3.70 บอย 24.2 36.5 29.5 8.3 1.5 3.74 บอย 

(319) (473) (346) (97) (17)   (280) (430) (384) (108) (17)   (599) (903) (730) (205) (34)   

7. โซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล / ชั้นวาง
ตามหางสรรพสินคา 

23.2 35.0 30.8 9.7 1.3 3.69 บอย 20.3 35.1 32.7 11.1 0.8 3.63 บอย 21.8 35.0 31.7 10.4 1.1 3.66 บอย 

(290) (439) (386) (121) (16)   (246) (424) (396) (135) (10)   (536) (863) (782) (256) (26)   

8. กระทู/ การแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลบน
เว็บไซต  

5.2 21.6 31.0 29.8 12.4 2.77 
ปาน
กลาง 

5.2 21.3 38.3 25.1 10.1 2.86 
ปาน
กลาง 

5.2 21.5 34.5 27.5 11.3 2.82 
ปาน
กลาง 

(65) (271) (388) (373) (156)   (63) (260) (466) (306) (123)   (128) (531) (854) (679) (279)   
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ตารางที่ 5 (ตอ)  แสดงจํานวน คารอยละและคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นสิ่งตางๆ ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา  
       จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล 

สิ่งที่พบเห็นในระยะเวลา 12 เดือน 
ที่ผานมา 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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าย
 

9. ภาพ/ ขอความที่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บน Facebook/ 
Instragram/ Twitter  

8.1 23.2 33.1 26.3 9.3 2.95 
ปาน
กลาง 

7.6 22.3 34.4 25.7 10.0 2.92 
ปาน
กลาง 

7.8 22.8 33.8 26.0 9.6 2.93 
ปาน
กลาง 

(101) (291) (416) (329) (116)   (92) (271) (419) (313) (122)   (193) (562) (835) (642) (238)   

10.โปรโมชั่น ลด/แลก/แจก/แถม/ 
    ชิงโชค ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

8.2 24.6 33.0 23.1 11.1 2.96 
ปาน
กลาง 

7.3 25.2 33.2 23.6 10.7 2.95 
ปาน
กลาง 

7.8 24.9 33.0 23.4 10.9 2.95 
ปาน
กลาง 

(102) (307) (413) (288) (138)   (89) (306) (402) (287) (130)   (191) (613) (815) (575) (268)   

11.ขาวการจัดงาน การเปดตัวสินคา
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

6.1 24.8 37.3 22.3 9.5 2.96 
ปาน
กลาง 

6.3 27.2 34.8 22.2 9.5 2.99 
ปาน
กลาง 

6.2 26.0 36.0 22.3 9.5 2.97 
ปาน
กลาง 

(76) (309) (465) (278) (119)   (77) (331) (421) (270) (116)   (153) (640) (886) (548) (235)   

12.กิจกรรมเพื่อสังคม การแจกผาหม
ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

8.7 29.5 34.8 20.3 6.7 3.13 
ปาน
กลาง 

8.8 30.7 35.4 18.1 7.0 3.16 
ปาน
กลาง 

8.8 30.1 35.0 19.2 6.9 3.15 
ปาน
กลาง 

(109) (369) (435) (254) (84)   (107) (373) (430) (220) (85)   (216) (742) (865) (474) (169)   

13.การเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ 
คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ 

25.3 36.2 26.4 9.5 2.6 3.72 บอย 21.9 35.7 28.3 10.6 3.5 3.62 บอย 23.6 35.9 27.3 10.1 3.1 3.67 บอย 

(316) (451) (330) (119) (33)   (266) (435) (344) (129) (43)   (582) (886) (674) (248) (76)   

14.สาวเชียรเหลา/ เบียร 
32.0 32.7 26.3 7.2 1.8 3.86 บอย 21.8 33.8 28.5 12.0 3.9 3.57 บอย 27.0 33.2 27.4 9.6 2.8 3.72 บอย 
(400) (410) (329) (90) (22)   (265) (411) (346) (146) (48)   (665) (821) (675) (236) (70)   

15.การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว เชน 
พอ แม ญาติ เพื่อน 

20.2 29.2 33.9 14.0 2.7 3.50 
ปาน
กลาง 

14.2 28.5 32.5 17.0 7.8 3.24 
ปาน
กลาง 

17.2 28.9 33.3 15.4 5.2 3.37 
ปาน
กลาง 

(252) (364) (423) (174) (34)   (172) (346) (395) (206) (95)   (424) (710) (818) (380) (129)   

16.อื่นๆ อาทิ เห็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่รานอาหาร ผับ บาร 
เปนตน 

22.9 34.9 24.1 13.3 4.8 3.58 บอย 17.5 33.7 33.7 8.8 6.3 3.48 บอย 20.2 34.5 28.8 11.0 5.5 3.53 บอย 

(19) (29) (20) (11) (4)   (14) (27) (27) (7) (5)   (33) (56) (47) (18) (9)   
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ตารางที่ 6 แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุชองทางที่ทําใหจําขอมูลเกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล (คารอยละที่ไดจากการถวงน้ําหนัก) 

ชองทางทีท่ําใหจําขอมูลเกีย่วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 

1. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสอืพิมพ 
นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ 

28.6 28.2 28.4 

2. ชั้นวางเครื่องดืม่แอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อ รานโชวหวย 8.6 8.7 8.6 
3. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต 7.5 8.6 8.0 
4. โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนสินคาน้ําดื่ม หรอืโซดา 7.4 8.0 7.7 
5. การเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ 7.4 6.4 6.9 
6. การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว เชน พอ แม ญาติ เพื่อน 6.5 6.5 6.5 
7. สาวเชียรเหลา/ เบียร 6.5 5.1 5.8 
8. โซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล / ชั้นวางตามหางสรรพสินคา 6.1 5.4 5.7 
9. โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนสิ่งของ เชน แกว เสื้อ รม 5.4 5.9 5.6 
10. สีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ของเครือ่งดื่มแอลกอฮอลที่สะดุดตา 5.2 5.8 5.5 
11. ภาพ/ ขอความที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล บน Facebook/ Instragram/ 

Twitter 
3.7 3.1 3.4 

12. โปรโมชัน่ ลด/ แลก/ แจก/ แถม/ ชิงโชค ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2.2 2.3 2.3 
13. กิจกรรมเพื่อสงัคม การแจกผาหมของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1.9 2.4 2.1 
14. กระทู/ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

บนเว็บไซต 
1.3 1.8 1.6 

15. ขาวการจัดงาน การเปดตัวสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1.0 1.1 1.1 
16. ผับ / สถานบันเทิง / รานเหลา 0.6 0.5 0.6 
17. โทรศัพท - 0.1 0.1 
18. รานอาหาร 0.1 0.1 0.1 

รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 7 แสดงคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความชอบที่มีตอชองทางท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (คารอยละที่ไดจากการถวงนํ้าหนัก) 

ความชอบที่มีตอชองทางที่เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 

1. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปาย
กลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ 

15.9 17.2 16.6 

2. การเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ 11.4 11.7 11.5 

3. สาวเชียรเหลา/ เบียร 13.0 8.7 10.9 

4. กิจกรรมเพื่อสังคม การแจกผาหมของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 8.3 11.2 9.7 

5. โปรโมชั่น ลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 8.2 6.3 7.3 

6. สีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สะดุดตา 5.9 6.5 6.2 

7. การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว เชน พอ แม ญาติ เพ่ือน 7.0 4.2 5.6 

8. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต 4.6 5.5 5.0 

9. ภาพ/ ขอความที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล บน Facebook/ Instragram/ Twitter 4.8 5.1 5.0 

10. โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนส่ิงของ เชน แกว เส้ือ รม 4.4 5.1 4.8 

11.  โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนสินคาน้ําดื่ม หรือโซดา 4.0 4.9 4.4 

12.  ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อรานโชวหวย 4.0 4.3 4.1 

13.  โซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล / ชั้นวางตามหางสรรพสินคา 3.3 3.6 3.4 

14.  ขาวการจัดงาน การเปดตัวสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2.6 3.2 2.9 

15.  กระทู/ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต 1.8 2.0 1.9 

16.  ผับ / สถานบันเทิง / รานเหลา 0.7 0.4 0.6 

17.  รานอาหาร 0.1 - 0.1 

18.  โทรศัพท - 0.1 - 

รวมท้ังสิ้น 100.0 100.0 100.0 
 
 

ตอนที่ 3  ทัศนคติตอการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮล 
 

ผลการสํารวจในภาพรวมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ ตัวอยางระบุเห็นดวยมาก-มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รอยละ 50.5 ระบุการสนับสนุน หรือ           
เปนสปอนเซอรใหกับคอนเสิรต/กีฬา เปนการยกระดับภาพลักษณของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมีความเปน
สากล หรืออินเตอรมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ รอยละ 48.4 ระบุเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสื่อโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ นําเสนอไดนาสนใจ ชวนใหติดตาม 
และรอยละ 46.2 ระบุสาวเชียรเหลา/เบียร มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความนาสนใจ นาทดลองชิม หรือ
ซื้อ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหจําแนกตามกลุมดื่มและกลุมไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ทั้งสองกลุมมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกับภาพรวม 
 และเมื่อสอบถามตัวอยางถึงความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
การรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ตัวอยางระบุเห็นดวยมาก-มากที่สุด ผลการสํารวจพบวา การทํา
กิจกรรมทางการตลาดที่ตัวอยางระบุเห็นดวยมาก-มากที่สุดคือ รอยละ 48.8 ระบุรูจักกิจกรรมทางการตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จากสื่อหรือชองทางตางๆ รองลงมาคือ รอยละ 37.1 ระบุสามารถจดจํากิจกรรมทางการตลาด
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล  จากสื่อหรือชองทางตางๆ ได และรอยละ 36.0 ระบุสามารถนึกถึงลักษณะเดนของกิจกรรม
ทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละยี่หอได เมื่อวิเคราะหจําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่ม พบวา ทั้งสอง
กลุมมีความเห็นไปในทางเดียวกับภาพรวม 
 สําหรับการรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ตัวอยางระบุ เห็นดวยมาก-มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ   
รอยละ 56.0 ระบุรูจักการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอลจากสื่อหรือชองทางตางๆ รองลงมา คือ รอยละ 52.1 ระบุ 
การทําภาพเบลอ/เซ็นเซอรเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในหนัง/ละคร ทําใหเกิดจุดเดน มากกวาการไมเซ็นเซอร และ  
รอยละ 46.8 ระบุสามารถจดจําการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอลจากสื่อหรือชองทางตางๆ ได และสามารถ
แยกแยะ/ บอกถึงความตางระหวางการโฆษณาและการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอลออกจากกันได ซึ่งมีคารอยละ
เทากัน ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหแยกจําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มพบวา ทั้งสองกลุมมีความเห็นไปในทางเดียวกับ
ภาพรวม  
 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของตัวอยางที่มีตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลสํารวจในภาพรวม 
พบวา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตัวอยางเห็นดวยมาก-มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รอยละ 64.4 ระบุ
การดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติ เปนตนเหตุของการทะเลาะวิวาท รองลงมาคือ รอยละ 56.1 ระบุการดื่ม
แอลกอฮอลทําใหเสียบุคลิกภาพ และลดคุณคาของตนเอง และรอยละ 42.3 ระบุการดื่มแอลกอฮอล เปนเรื่อง
ธรรมดา ยอมรับได เมื่อวิเคราะหจําแนกตามกลุมดื่ม และกลุมไมดื่มพบวาทั้งสองกลุมมีความเห็นไปในทางเดียวกับ
ภาพรวม 
 และเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พบวา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตนเองเปนบอย-บอยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รอยละ 47.4 ระบุ
เพื่อนมักจะชวน ใหมาดื่มดวยกัน รองลงมาคือ รอยละ 37.7 ระบุหากมีการนัดดื่มแอลกอฮอล จะไปรวมและ      
ดื่มเสมอ และรอยละ 29.6 ระบุมักจะเปนคนชวนใหเพื่อนมาดื่มดวยกัน ขณะที่กลุมที่ไมดื่มระบุเปนบอย-บอยมาก
ที่สุด ตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเรื่องดังกลาวในแตละประเด็นไมถึง รอยละ 20 
    

(ศึกษาเพิ่มเตมิจากตารางที่ 8-11) 
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ตารางที่ 8    แสดงจํานวน คารอยละและคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
 จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

กิจกรรมทางการตลาดของ 
บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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1. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสื่อ
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบ
รถเมล รถไฟฟา ฯลฯ นําเสนอได
นาสนใจ ชวนใหติดตาม 

12.8 37.5 38.3 8.4 3.0 3.49 
ปาน
กลาง 

12.2 34.2 36.2 13.0 4.4 3.37 
ปาน
กลาง 

12.5 35.9 37.4 10.6 3.6 3.43 
ปาน
กลาง 

(161) (470) (480) (105) (37)   (149) (417) (441) (158) (53)   (310) (887) (921) (263) (90)   

2. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบน
อินเทอรเน็ต หรือตามเว็บไซตของ
ผลิตภัณฑ นําเสนอไดนาสนใจ ชวน
ใหติดตาม        

7.0 28.3 44.3 16.4 4.0 3.18 
ปาน
กลาง 

6.1 26.8 41.1 19.3 6.7 3.06 
ปาน
กลาง 

6.6 27.5 42.7 17.9 5.3 3.12 
ปาน
กลาง 

(88) (354) (555) (206) (50)   (75) (327) (501) (236) (82)   (163) (681) (1,056) (442) (132)   

3. ไมวาโลโกจะสีไหน ก็ทําใหนึกถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูดี 

15.0 31.5 36.2 14.7 2.6 3.42 
ปาน
กลาง 

10.1 27.6 39.6 17.6 5.1 3.20 
ปาน
กลาง 

12.6 29.6 37.8 16.2 3.8 3.31 
ปาน
กลาง 

(188) (394) (452) (184) (33)   (123) (336) (483) (215) (62)   (311) (730) (935) (399) (95)   

4. การจัดวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลบน
ชั้นจําหนาย จัดเรียงไดสะดุดตา     
มีสีสันที่ดึงดูดใจ 

10.8 34.7 40.4 11.3 2.8 3.39 
ปาน
กลาง 

8.9 32.0 38.5 15.8 4.8 3.24 
ปาน
กลาง 

9.8 33.4 39.4 13.6 3.8 3.32 
ปาน
กลาง 

(135) (434) (506) (142) (35)   (108) (390) (469) (193) (58)   (243) (824) (975) (335) (93)   

5. ขอมูลจากกระทู/ การแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบนเว็บไซต มักจะมี
ประเด็นที่นาสนใจ และนาเชื่อถือ 

5.6 25.6 40.1 23.2 5.5 3.03 
ปาน
กลาง 

5.4 23.0 42.4 23.0 6.2 2.98 
ปาน
กลาง 

5.5 24.3 41.2 23.1 5.9 3.00 
ปาน
กลาง 

(70) (320) (502) (290) (69)   (66) (280) (517) (280) (76)   (136) (600) (1,019) (570) (145)   
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ตารางที่ 8 (ตอ) แสดงจํานวน คารอยละและคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่ม 
                         เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 กิจกรรมทางการตลาดของ 
บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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6.เวลาที่เพื่อนโพสตภาพ หรือสงตอ    
  ขอความบรรยากาศการสังสรรคที่มี   
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล บน Facebook/  
  Instragram/ Twitter ทําใหสนใจ   
  อยากมีสวนรวมกับเพื่อน 

10.3 25.3 37.5 20.4 6.5 3.13 ปาน
กลาง 

5.9 22.9 35.4 23.2 12.6 2.86 ปาน
กลาง 

8.1 24.1 36.5 21.8 9.5 3.00 ปาน
กลาง 

(129) (316) (469) (255) (81)   (72) (279) (431) (282) (154)   (201) (595) (900) (537) (235)   

7.เครื่องดื่มแอลกอฮอลมักจะมี  
  โปรโมชั่น ลด/ แลก/ แจก/ แถม ที่  
  โดนใจ ชวนใหสนใจ นาทดลองชิม  
  หรือซื้อ 

10.9 28.4 35.1 18.0 7.6 3.17 ปาน
กลาง 

7.6 21.9 34.4 25.7 10.4 2.91 ปาน
กลาง 

9.3 25.2 34.7 21.8 9.0 3.04 ปาน
กลาง 

(137) (355) (440) (225) (95)   (93) (268) (419) (314) (127)   (230) (623) (859) (539) (222)   

8.การจัดงานแถลงขาว/ การเปดตัว  
  เครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หอใหมๆ มัก 
  เปนงานที่ยิ่งใหญ นาสนใจ ถูกใจ 
  วัยรุน 

7.8 29.2 37.0 20.4 5.6 3.13 ปาน
กลาง 

6.9 26.0 37.5 21.1 8.5 3.02 ปาน
กลาง 

7.4 27.6 37.3 20.7 7.0 3.08 ปาน
กลาง 

(98) (366) (463) (255) (70)   (84) (316) (457) (257) (103)   (182) (682) (920) (512) (173)   

9.การชวยเหลือสังคม/ กิจกรรมเพื่อ 
  สังคมของบริษัทเครื่องดื่ม 
  แอลกอฮอล ทําใหบริษัทมี 
  ภาพลักษณที่ดี 

14.0 33.1 35.6 13.5 3.8 3.40 ปาน
กลาง 

11.0 29.9 37.0 17.3 4.8 3.25 ปาน
กลาง 

12.5 31.5 36.4 15.4 4.2 3.33 ปาน
กลาง 

(175) (414) (446) (169) (47)   (134) (365) (453) (211) (58)   (309) (779) (899) (380) (105)   
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ตารางที่ 8 (ตอ)  แสดงจํานวน คารอยละและคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
       จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 กิจกรรมทางการตลาดของ 
บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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10.การสนับสนุน หรือเปนสปอนเซอร  
    ใหกับคอนเสิรต/ กีฬา เปนการ 
    ยกระดับภาพลักษณของบริษัท 
    เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมีความเปน 
    สากล หรืออินเตอรมากยิ่งขึ้น 

18.5 36.7 31.5 10.8 2.5 3.58 มาก 13.3 32.3 36.0 13.8 4.6 3.36 ปาน
กลาง 

15.9 34.6 33.7 12.3 3.5 3.47 ปาน
กลาง 

(231) (460) (395) (135) (31)   (162) (396) (439) (168) (56)   (393) (856) (834) (303) (87) (231)  

11.สาวเชียรเหลา/เบียร มีสวนกระตุน 
    ใหเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความ 
    นาสนใจ นาทดลองชิม หรือซื้อ 

18.9 31.7 34.4 12.0 3.0 3.52 มาก 12.3 29.3 33.7 17.4 7.3 3.22 ปาน
กลาง 

15.7 30.5 34.1 14.6 5.1 3.37 ปาน
กลาง 

(237) (397) (430) (150) (38)   (150) (357) (412) (212) (89)   (387) (754) (842) (362) (127)   

12.ชอบ/ ประทับใจกิจกรรมทางการ
ตลาดของบริษัทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในปจจุบัน 

8.2 27.2 45.6 14.8 4.2 3.20 ปาน
กลาง 

5.8 22.4 39.5 23.1 9.2 2.93 ปาน
กลาง 

7.0 24.9 42.5 18.9 6.7 3.07 ปาน
กลาง 

(103) (341) (570) (186) (53)   (71) (274) (482) (282) (112)   (174) (615) (1,052) (468) (165)   

13.การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว  
    มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล มีความนาสนใจ  
    นาทดลองชิม หรือซื้อ 

14.1 31.2 38.4 11.3 5.0 3.38 ปาน
กลาง 

7.4 19.7 39.5 21.7 11.7 2.89 ปาน
กลาง 

10.8 25.5 39.0 16.4 8.3 3.14 ปาน
กลาง 

(176) (390) (482) (141) (63)   (90) (240) (482) (265) (143)   (266) (630) (964) (406) (206)   
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ตารางที่ 9  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล     
 จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่ม  แอลกอฮอล  

 

กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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คว
าม

 
หม

าย
 

1. รูจักกิจกรรมทางการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  จากสื่อหรือชองทาง
ตางๆ  

13.5 38.6 35.1 11.0 1.8 3.51 มาก 12.5 32.8 38.5 13.2 3.0 3.38 ปาน
กลาง 

13.0 35.8 36.7 12.1 2.4 3.45 ปาน
กลาง 

(169) (484) (439) (138) (22)   (152) (400) (469) (161) (37)   (321) (884) (908) (299) (59)   

2. สามารถจดจํากิจกรรมทางการตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  จากสื่อหรือ
ชองทางตางๆ ได  

8.8 30.9 43.2 14.9 2.2 3.29 ปาน
กลาง 

6.6 28.0 40.6 19.8 5.0 3.11 ปาน
กลาง 

7.7 29.4 42.0 17.3 3.6 3.20 ปาน
กลาง 

(110) (387) (542) (187) (27)   (81) (341) (495) (242) (61)   (191) (728) (1,037) (429) (88)   

3. สามารถนึกถึงลักษณะเดนของ
กิจกรรมทางการตลาดของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตละยี่หอได 

9.7 29.1 42.2 16.1 2.9 3.27 ปาน
กลาง 

6.9 26.2 39.8 21.1 6.0 3.07 ปาน
กลาง 

8.3 27.7 41.1 18.5 4.4 3.17 ปาน
กลาง 

(122) (364) (529) (201) (36)   (84) (320) (486) (257) (73)   (206) (684) (1,015) (458) (109)   

4. สามารถเลาเรื่องราว หรือเนื้อหาของ
กิจกรรมทางการตลาดของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตละยี่หอได 

5.9 23.1 40.9 23.6 6.5 2.98 ปาน
กลาง 

4.8 21.1 36.5 26.7 10.9 2.82 ปาน
กลาง 

5.4 22.1 38.7 25.1 8.7 2.90 ปาน
กลาง 

(74) (289) (512) (296) (82)   (59) (258) (445) (326) (133)   (133) (547) (957) (622) (215)   
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ตารางที่ 9 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอการรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล   
          จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเครื่องดื่ม  แอลกอฮอล  

 
 
 

การรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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คว
าม

 
หม

าย
 

1. รูจักการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอล
จากสื่อหรือชองทางตางๆ  

16.8 39.2 35.1 7.5 1.4 3.63 มาก 16.7 39.3 33.9 8.5 1.6 3.61 มาก 16.8 39.2 34.5 8.0 1.5 3.62 มาก 
(210) (490) (440) (94) (17)   (204) (478) (414) (104) (20)   (414) (968) (854) (198) (37)   

2. สามารถจดจําการรณรงคลดการดื่ม
แอลกอฮอลจากสื่อหรือชองทางตางๆ 
ได   

11.1 36.9 40.1 10.5 1.4 3.46 ปาน
กลาง 

10.3 35.2 41.0 11.3 2.2 3.40 ปาน
กลาง 

10.7 36.1 40.5 10.9 1.8 3.43 ปาน
กลาง 

(139) (461) (502) (131) (17)   (126) (430) (500) (138) (27)   (265) (891)  (1,002) (269) (44)   

3. สามารถนึกถึงลักษณะเดนของแตละ
โครงการการรณรงคลดการดื่ม
แอลกอฮอลได 

10.5 31.4 42.4 14.6 1.1 3.35 ปาน
กลาง 

8.5 34.8 39.9 14.1 2.7 3.32 ปาน
กลาง 

9.5 33.1 41.1 14.4 1.9 3.34 ปาน
กลาง 

(131) (393) (532) (183) (14)   (103) (424) (486) (172) (33)   (234) (817) (1,018) (355) (47)   

4. สามารถเลาเรื่องราวหรือเนื้อหาแตละ
โครงการการรณรงคลดการดื่ม
แอลกอฮอลได 

9.1 25.1 40.8 21.6 3.4 3.15 ปาน
กลาง 

6.7 27.0 43.4 19.0 3.9 3.14 ปาน
กลาง 

7.9 26.0 42.2 20.3 3.6 3.14 ปาน
กลาง 

(114) (314) (511) (271) (42)   (81) (329) (529) (231) (47)   (195) (643) (1,040) (502) (89)   

5. สามารถแยกแยะ/ บอกถึงความตาง
ระหวางการโฆษณาและการรณรงค 
ลดการดื่มแอลกอฮอลออกจากกันได 

13.6 34.4 37.6 12.7 1.7 3.46 ปาน
กลาง 

12.9 32.8 37.8 13.8 2.7 3.39 ปาน
กลาง 

13.2 33.6 37.8 13.2 2.2 3.43 ปาน
กลาง 

(170) (431) (471) (159) (21)   (157) (400) (460) (168) (33)   (327) (831) (931) (327) (54)   

6. การทําภาพเบลอ/เซ็นเซอรเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในหนัง/ละคร ทําใหเกิด
จุดเดน มากกวาการไมเซ็นเซอร 

23.9 31.0 32.6 10.3 2.2 3.64 มาก 18.1 31.2 34.2 12.2 4.3 3.47 ปาน
กลาง 

21.0 31.1 33.5 11.2 3.2 3.56 มาก 

(299) (388) (409) (129) (27)   (220) (380) (418) (148) (52)   (519) (768) (827) (277) (79)   

7. ชอบ/ประทับใจ การรณรงคลดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน 

13.9 30.0 40.8 11.9 3.4 3.39 ปาน
กลาง 

16.8 26.7 39.2 12.6 4.7 3.38 ปาน
กลาง 

15.3 28.4 40.0 12.3 4.0 3.39 ปาน
กลาง 

(174) (375) (511) (149) (42)   (205) (326) (477) (154) (57)   (379) (701) (988) (303) (99)   
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ตารางที่  10 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล  จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 
ความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

การดื่มแอลกอฮอล 
 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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1. การดื่มแอลกอฮอล เปนเรื่อง
ธรรมดา ยอมรับได 

16.8 38.0 37.3 6.2 1.7 3.62 มาก 7.7 21.9 44.2 17.5 8.7 3.02 ปาน
กลาง 

12.3 30.0 40.8 11.8 5.1 3.33 ปาน
กลาง 

(210) (476) (468) (77) (21)   (94) (267) (540) (214) (106)   (304) (743)  (1,008) (291) (127)   

2. การดื่มแอลกอฮอล ทําใหผอนคลาย
ความเครียด 

12.6 30.2 39.8 13.0 4.4 3.34 ปาน
กลาง 

4.7 18.7 35.7 26.6 14.3 2.73 ปาน
กลาง 

8.7 24.5 37.7 19.8 9.3 3.04 ปาน
กลาง 

(157) (378) (497) (163) (55)   (57) (228) (436) (325) (174)   (214) (606) (933) (488) (229)   

3. การดื่มแอลกอฮอล ไมสงผลเสียตอ
สุขภาพ 

9.3 16.0 26.0 25.4 23.3 2.63 ปาน
กลาง 

6.6 15.6 20.8 22.2 34.8 2.37 นอย 8.0 15.8 23.5 23.8 28.9 2.50 นอย 

(116) (200) (326) (318) (291)   (80) (189) (254) (269) (422)   (196) (389) (580) (587) (713)   

4. การดื่มแอลกอฮอล ทําให
บรรยากาศงานเลี้ยง สังสรรค
สนุกสนานมากขึ้น 

21.0 31.7 32.8 10.8 3.7 3.56 มาก 7.9 20.8 38.2 19.9 13.2 2.90 ปาน
กลาง 

14.5 26.3 35.5 15.3 8.4 3.23 ปาน
กลาง 

(263) (397) (410) (135) (46)   (96) (253) (467) (242) (161)   (359) (650) (877) (377) (207)   

5. การดื่มแอลกอฮอล ทําใหรูสึกเปน
ผูใหญ 

6.6 17.5 39.0 24.6 12.3 2.82 ปาน
กลาง 

4.8 14.1 28.3 27.3 25.5 2.45 นอย 5.7 15.8 33.8 25.9 18.8 2.64 ปาน
กลาง 

(83) (219) (488) (308) (154)   (58) (172) (345) (332) (311)   (141) (391) (833) (640) (465)   
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ตารางที่ 10 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล  จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 
ความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

การดื่มแอลกอฮอล 
 

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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6. การดื่มแอลกอฮอล ทําใหมีความ
มั่นใจ กลาพูดคุย กลาแสดงออก 

13.2 29.4 35.1 15.0 7.3 3.26 ปาน
กลาง 

6.0 18.2 31.0 25.2 19.6 2.66 ปาน
กลาง 

9.6 23.9 33.1 20.0 13.4 2.96 ปาน
กลาง 

(165) (367) (440) (187) (91)   (73) (222) (376) (307) (239)   (238) (589) (816) (494) (330)   

7. ยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่คุณ 
(จะ) เลือกดื่มมีผลตอภาพลักษณ
ของคุณ 

12.2 23.8 39.3 17.2 7.5 3.16 ปาน
กลาง 

4.9 16.3 33.5 26.7 18.6 2.62 ปาน
กลาง 

8.6 20.1 36.4 21.9 13.0 2.89 ปาน
กลาง 

(152) (298) (492) (215) (94)   (60) (199) (408) (325) (227)   (212) (497) (900) (540) (321)   

8. การดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติ 
เปนตนเหตุของการทะเลาะวิวาท 

37.7 29.7 23.5 7.2 1.9 3.94 มาก 36.4 24.8 22.7 10.9 5.2 3.76 มาก 37.1 27.3 23.1 9.0 3.5 3.85 มาก 
(472) (372) (293) (90) (24)   (443) (302) (276) (132) (63)   (915) (674) (569) (222) (87)   

9. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเสีย
บุคลิกภาพ และลดคุณคาของ
ตนเอง 

27.4 29.8 31.3 8.7 2.8 3.70 มาก 31.2 23.9 27.3 11.6 6.0 3.63 มาก 29.3 26.8 29.4 10.1 4.4 3.67 มาก 
(343) (373) (393) (109) (35)   (381) (291) (334) (141) (73)   (724) (664) (727) (250) (108)   
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวน คารอยละและคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 
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1. หากมีการนัดดื่มแอลกอฮอล จะไป
รวมและดื่มเสมอ 

12.3 25.4 39.3 17.8 5.2 3.22 ปาน
กลาง 

4.1 10.2 19.2 21.9 44.6 2.07 นอย 8.3 17.9 29.4 19.8 24.6 2.65 ปาน
กลาง 

(154) (318) (492) (223) (65)   (50) (124) (235) (267) (544)   (204) (442) (727) (490) (609)   

2. เพื่อนมักจะชวนใหมาดื่มดวยกัน 
16.6 30.8 34.4 13.4 4.8 3.41 ปาน

กลาง 
5.4 12.6 23.5 23.1 35.4 2.30 นอย 11.1 21.8 29.0 18.2 19.9 2.86 ปาน

กลาง 
(208) (386) (431) (168) (60)   (66) (154) (286) (282) (431)   (274) (540) (717) (450) (491)   

3. มักจะเปนคนชวนใหเพื่อนมาดื่ม
ดวยกัน 

8.5 21.1 35.0 21.9 13.5 2.89 ปาน
กลาง 

3.7 7.5 15.0 18.7 55.1 1.86 นอย 6.2 14.4 25.1 20.3 34.0 2.38 นอย 

(107) (264) (438) (274) (169)   (45) (91) (182) (228) (671)   (152) (355) (620) (502) (840)   

4. หากชวนเพื่อนใหดื่มแอลกอฮอล
ดวยกันและเพื่อนปฏิเสธ ก็จะชวน
ตอ จนเพื่อนยอมมาดื่มดวยกัน 

7.3 18.0 32.0 22.8 19.9 2.70 ปาน
กลาง 

3.0 7.8 19.0 18.2 52.0 1.92 นอย 5.2 13.0 25.5 20.6 35.7 2.31 นอย 

(91) (226) (401) (286) (249)   (37) (95) (231) (222) (634)   (128) (321) (632) (508) (883)   
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และแนวโนมการดื่มในอนาคต 
  

ผลการศึกษาโดยรวมพบวา ตัวอยางรอยละ 25.4 ระบุอายุที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนครั้งแรก
คืออายุ 15 ป รองลงมา รอยละ 17.0 อายุ 18 ป และรอยละ 12.5 อายุ 16 ป ตามลําดับ (เมื่อพิจารณาอายุ
เฉลี่ยของเพศชายที่เริ่มตนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก คือ อายุ 15 ป 6 เดือนสวนเพศหญิงคืออายุเฉลี่ย 
16 ป 4 เดือน อยางไรก็ตามผลการสํารวจยังพบวา อายุเฉลี่ยที่นอยที่สุดของการเริ่มตนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของเพศชายคืออายุ 8 ป และเพศหญิงคืออายุเฉลี่ย 9 ป) 

สําหรับประเภทของเครื่องดื่มที่ตัวอยางระบุเริ่มตนดื่มเปนครั้งแรก พบวา รอยละ 47.2 ระบุเบียร 
รองลงมาคือ รอยละ 22.9 ระบุเหลา รอยละ 17.7 ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มบรรจุขวด เชน 
สปาย บาคารดี้ และรอยละ 5.1 ระบุเหลาปน ตามลําดับ  

และเมื่อวิเคราะหเหตุผลของการเริ่มตนดื่มแอลกอฮอลเปนครั้งแรกในภาพรวม พบวา รอยละ 64.3 
ระบุอยากลองดื่ม รอยละ 61.9 เพื่อนชักชวนใหดื่ม รอยละ 51.0 อยากสนุก รอยละ 40.9 อกหัก/เหงา/เครียด/
ทุกข/ไมสบายใจ และรอยละ 34.3 พบเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลบอย นอกจากนี้เมื่อจําแนกปจจัยหรือบุคคล
แวดลอมที่อาจสงผลตอความตองการดื่มแอลกอฮอล พบวาตัวอยางกวารอยละ 90 ระบุมีบุคคลรอบขางที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และสวนใหญคือ เพื่อน รอยละ 93.7 ญาติ รอยละ 53.0 และพี่นอง รอยละ 40.5 
ตามลําดับ  

สําหรับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางในชวงระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา 
สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือรอยละ 49.4 เปนกลุมที่ไมเคยดื่มเลย โดยระบุเหตุผลของการไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดังนี้คือ รอยละ 68.7 ไมอยากดื่ม รอยละ 44.3 คําสั่งสอนของผูปกครอง และรอยละ 30.2 
เคยเห็นโทษจากการดื่ม ถูกหามไมใหดื่ม เปนตน (อยางไรก็ตาม ในกลุมดังกลาวถึงรอยละ 54.4 ระบุวาไมคิด
ที่จะลองดื่มแอลกอฮอลในอนาคต) รอยละ 37.8  คือกลุมที่ปจจุบันดื่ม และรอยละ 37.8 คือกลุมที่ไมเคยดื่ม
เลย   

สําหรับความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนที่ผานมา พบวา รอยละ 
21.5 ดื่ม 1 วันตอเดือน รอยละ 21.0 ดื่ม 1-2 วันตอสัปดาห และรอยละ 18.8 ดื่มนอยกวาเดือนละครั้ง เปนตน 
โดยกลุมที่ดื่มทุกวันมีอยูที่รอยละ 3.7 และเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  

ผลสํารวจพบวา ประเภทของเครื่องดื่มแอลกฮอลที่ตัวอยางดื่มบอย ในภาพรวม คือ รอยละ 79.5 ระบุ
เบียร   รอยละ 57.5 ระบุเหลา รอยละ 34.1 ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มบรรจุขวด เชน สปาย   
บาคารดี้ รอยละ 32.3 ระบุเหลาปน รอยละ 15.9 ระบุไวน รอยละ 13.6 ระบุวอดกา/เตกีลา เปนตน ซึ่งเมื่อ
จําแนกตามเพศพบวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่คลายกัน แตกตางกันที่สัดสวน
ของเพศชายที่ดื่มเหลาขาวจะสูงกวาเพศหญิง  

สําหรับปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มแตละครั้งในภาพรวมโดยประมาณ จําแนกตามประเภทเครื่องดื่มได
ดังนี้  

1 เหลาสี            ปริมาณการดื่มตอครั้งประมาณ 10 แกว 
2 เบียร     ปริมาณการดื่มตอครั้งประมาณ  1 ขวดกลม 
3 เครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มบรรจุขวด  

เชน สปาย บาคารดี้   
ปริมาณการดื่มตอครั้งประมาณ 1 ขวดกลม 

4 ไวน      ปริมาณการดื่มตอครั้งประมาณ 1 ขวดกลม 
5 เหลาปน          ปริมาณการดื่มตอครั้งประมาณ  1 แกว  

เปนตน 
 (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก) 
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เมื่อสอบถามตัวอยางถึงระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนมึนเมาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา พบวา 
รอยละ 72.5 ระบุเคยดื่มจนเมาเปนบางครั้ง รอยละ 17.4 ดื่มหนักจนเมาทุกครั้ง และรอยละ 10.1 ไมเคยดื่ม
หนักจนเมา ดานจํานวนผูที่รวมดื่มดวย พบวาเพียงรอยละ 2.0 ที่ดื่มคนเดียว ขณะที่รอยละ 22.6 ดื่มรวมกับ
ผูอื่นจํานวน 5 คน รองลงมารอยละ 15.8 รวมดื่มกับผูอื่นจํานวน 10 คน และรอยละ 15.7 ดื่มรวมกับผูอื่น
จํานวน 4 คน (เมื่อพิจารณาจํานวนเฉลี่ยของผูที่รวมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะอยูที่จํานวน 6 คน)  

ทั้งนี้กลุมคนที่ตัวอยางระบุรวมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยสวนใหญหรือรอยละ 94.6 คือ เพื่อน 
รองลงมา รอยละ 23.0 คือ ญาติ และรอยละ 21.7 คือ พี่นอง เปนตน 

 สําหรับประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตัวอยางระบุดื่มหนักในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 5 อันดับ
แรกมีดังนี้ รอยละ 51.6 ระบุเบียร รองลงมาคือ รอยละ 32.7 ระบุเหลา รอยละ 6.8 ระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผสมพรอมดื่มบรรจุขวด เชน สปาย บาคารดี้  รอยละ 4.1 ระบุเหลาปน และรอยละ 1.8  ระบุไวน ตามลําดับ 
ซึ่งตัวอยางเกินกวาครึ่งระบุหากตองการดื่มจนเมาก็จะดื่มโดยไมจําเปนตองมีโอกาสพิเศษ ขณะที่กวารอยละ 
40 ระบุวาจะดื่มจนเมาก็ตอเมื่อเปนโอกาสพิเศษเทานั้น เชน งานแตงงาน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต 
งานกีฬาสี งานวันเกิด เปนตน  

เมื่อสอบถามตัวอยางถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมพบวา สวนใหญ รอยละ 
88.4 ระบุเพื่อนจะเปนคนซื้อ รองลงมาคือ รอยละ 66.6 จะซื้อดื่มเอง และรอยละ 17.8 ญาติเปนคนซื้อ เปนตน   

ทั้งนี้สถานที่ที่ตัวอยางระบุซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา รอยละ 58.4 ซื้อที่รานสะดวกซื้อ รอยละ 
58.1 ซื้อที่รานขายของชําหรือโชหวย รอยละ 37.5 ซื้อที่เธค/ผับ/คลับ/บาร/รานคาราโอเกะ รอยละ 34.6 ซื้อที่
รานเครื่องดื่ม และ รอยละ 21.8 ซื้อที่รานอาหาร ซึ่งเมื่อจําแนกตามเพศพบวา เพศหญิงจะมีการซื้อที่ราน
สะดวกซื้อมากที่สุด ในขณะที่  เพศชายจะซื้อที่รานขายของชําหรือโชหวย โดยมีคาใชจายตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตละครั้งอยูที่ 101-200 บาท รอยละ 33.5 ไมเกิน 100 บาท รอยละ 23.2 คาใชจาย 201-300 
บาท รอยละ15.1 คาใชจาย 401-500 บาท รอยละ 14.7 คาใชจายมากกวา 500 บาทขึ้นไป รอยละ 8.3 
คาใชจาย 301- 400 บาท รอยละ 4.2 และไมเสียคาใชจายอยูที่ รอยละ 1.0 ตามลําดับ (เมื่อพิจารณาจํานวน
เงินคาใชจายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีจํานวนเฉลี่ยอยูที่ 319 บาท 69 สตางค)  

สําหรับปจจัยในการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 5 อันดับแรก พบวา รอยละ 51.5 เลือกจากราคา 
รอยละ 50.0 เลือกรสชาติ รอยละ 49.4  เลือกซื้อโดยดูจากจํานวนเงินที่มี รอยละ 35.7  เลือกซื้อตามมติของ
กลุมเพื่อน และรอยละ 34.9 เลือกซื้อเพราะความเคยชิน ตามลําดับ ซึ่งหากจําแนกตามเพศพบวา เพศหญิงจะ
เลือกซื้อที่รสชาติ ราคา จํานวนเงินที่มี กินตามเพื่อน และซื้อตามความเคยชิน ในขณะที่เพศชายจะเลือกที่ 
ราคา จํานวนเงินที่มี รสชาติ ความเคยชินและกินตามเพื่อน เปนตน 

และเมื่อสอบถามตัวอยางถึงความตองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคตอีก 12 เดือนขางหนา 
พบวา รอยละ 45.2 จะดื่มนอยลง รอยละ 37.3 ดื่มเทาเดิม รอยละ 12.4 ตองการเลิกดื่ม และรอยละ 5.1 คิดวา
มีโอกาสดื่มเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหจําแนกตามคุณลักษณะทั่วไปของตัวอยางพบวา  ในกลุมที่ระบุมีการ
ดื่มนอยลง ดื่มเทาเดิม และดื่มเพิ่มขึ้นจะเปนเพศชายที่มีอายุ 20-24 ป และกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
สวนในกลุมที่ระบุเลิกดื่มโดยสวนใหญจะเปนเพศหญิงที่มีอายุ 20-24 ป และกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
และเมื่อสอบถามเพิ่มเติมถึงความตองการดื่มในอีก 5 ปขางหนาพบวา เกือบรอยละ 50 ของกลุมที่ดื่มใน
ปจจุบันคิดวาจะดื่มนอยลง ซึ่งจากตัวเลขขางตนจะเห็นไดวากลุมที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุดใน
ปจจุบันคือ กลุมคนอายุ 20-24 ป  

(ศึกษาเพิ่มเตมิจากตารางที่ 12-32) 
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ตารางที่  12  ตารางแสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของตัวอยางในชวง 12 เดือนที่ผานมาโดยสรุป 

กลุมตัวอยาง 
ที่ดื่ม

แอลกอฮอล 

อายุ 
ที่เริ่มตนดื่ม
ครั้งแรก 

 

เหตุผล 
ในการดื่ม 

  (Top Boxes) 

เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
ที่ดื่มครั้งแรก
มากที่สุด 

ความถี่ 
ในการดื่มโดย

เฉลี่ย 

เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 
ที่ดื่มหนักที่สุด 

ปจจัย 
ในการเลือกซื้อ 

โอกาสในการดืม่ สถานที่ซื้อ 
คาใชจาย 
ตอครั้ง 

ชาย 
15 ป อยากลองดื่ม เบียร 

1-2 วัน ตอ
สัปดาห 

เบียร ราคา 
ไมจําเปนตองมี
โอกาสพิเศษ 

รานขายของชํา 
/โชหวย 

101-200 บาท 

27.6 66.5 56.3 22.3 56.7 50.4 60.7 59.5 32.1 

หญิง 
15 ป อยากลองดื่ม เบียร 

นานๆที/นอย
กวาเดือนละ

ครั้ง 
เบียร รสชาติ 

ไมจําเปนตองมี
โอกาสพิเศษ 

รานสะดวกซื้อ 101-200 บาท 

22.3 61.4 33.9 26.9 43.1 53.1 53.7 59.6 35.4 

ภาพรวม 
15 ป อยากลองดื่ม เบียร เดือนละครั้ง เบียร ราคา 

ไมจําเปนตองมี
โอกาสพิเศษ 

รานสะดวกซื้อ 
101-200 บาท 

25.4 64.3 47.2 21.5 51.6 51.5 57.9 58.4 33.5 
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ตารางที่ 13  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุอายุที่เริม่ดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลครั้งแรก  
                    จําแนกตามเพศ  

อายุที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ครั้งแรก 

ชาย หญิง ภาพรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  อายุ 8 ป 11 1.5 - - 11 0.9 
2.  อายุ 9 ป 1 0.1 1 0.2 2 0.2 
3.  อายุ 10 ป 12 1.7 1 0.2 13 1.1 
4.  อายุ 11 ป 2 0.3 1 0.2 3 0.2 
5.  อายุ 12 ป 40 5.5 14 2.8 54 4.4 
6.  อายุ 13 ป 66 9.1 31 6.1 97 7.9 
7.  อายุ 14 ป 60 8.3 32 6.3 92 7.5 
8.  อายุ 15 ป 200 27.6 114 22.3 314 25.4 
9.  อายุ 16 ป 87 12.0 67 13.2 154 12.5 
10.  อายุ 17 ป 70 9.7 73 14.4 143 11.6 
11.  อายุ 18 ป 111 15.3 99 19.5 210 17.0 
12.  อายุ 19 ป 33 4.6 41 8.1 74 6.0 
13.  อายุ 20 ป 28 3.9 31 6.1 59 4.8 
14.  อายุ 21 ป 3 0.4 2 0.4 5 0.4 
15.  อายุ 22 ป - - 1 0.2 1 0.1 

รวมทั้งส้ิน 724 100.0 508 100.0 1,232 100.0 

อายุเฉลี่ยที่เริม่ดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล
ครั้งแรก (Mean) 

15 ป 6 เดือน 16 ป 4 เดือน 15 ป 11 เดือน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2 ป 5 เดือน 2 ป 1 เดือน 2 ป 4 เดือน 

คาตํ่าสุด (Min) 8 ป 9 ป 8 ป 

คาสูงสุด (Max) 21 ป 22 ป 22 ป 
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ตารางที่  14  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลทีเ่ริ่มดื่มครั้งแรก  
                     จําแนกตามเพศ 

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เริ่มดื่มครั้งแรก ชาย หญิง ภาพรวม 

1. เบียร 
56.3 33.9 47.2 
(366) (152) (518) 

2. เหลา 
25.9 18.6 22.9 
(168) (83) (251) 

3. เครื่องดื่มแอลกอฮอลผสมพรอมดื่มบรรจุขวด เชน สปาย บาคารดี้  
     สเมอรนอฟ 

6.6 33.7 17.7 
(43) (151) (194) 

4. เหลาปน 
2.8 8.5 5.1 
(18) (38) (56) 

5. เหลาขาว 
3.5 0.9 2.5 
(23) (4) (27) 

6. ไวน 
2.2 1.6 1.9 
(14) (7) (21) 

7. สาโท/ยาดอง 
1.7 1.3 1.5 
(11) (6) (17) 

8. วอดกา/เตกีลา 
0.8 1.1 0.9 
(5) (5) (10) 

9. คอกเทล 
0.2 0.4 0.3 
(1) (2) (3) 

รวมทั้งส้ิน 
100.0 100.0 100.0 
(649) (448) (1,097) 
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ตารางที่  15  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ที่ระบุเหตุผลที่เลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก จําแนกตามเพศ 

เหตุผลที่เลือกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลครั้งแรก 

ชาย หญิง ภาพรวม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
/ 

ไม
มีผ

ล 

คา
เฉ
ลีย่

 

คว
าม

 
หม

าย
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
/ 

ไม
มีผ

ล 

คา
เฉ
ลีย่

 

คว
าม

 
หม

าย
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
/ 

ไม
มีผ

ล 

คา
เฉ
ลีย่

 

คว
าม

 
หม

าย
 

1. อยากลองดื่ม 
28.2 38.3 24.9 5.7 2.9 3.83 มาก 26.4 35.0 30.0 5.9 2.7 3.76 มาก 27.4 36.9 27.1 5.8 2.8 3.80 มาก 

(207) (281) (183) (42) (21)   (135) (179) (154) (30) (14)   (342) (460) (337) (72) (35)   

2. เพื่อนชักชวนใหดื่ม 
21.4 43.7 25.8 5.7 3.4 3.74 มาก 19.8 37.5 30.0 8.8 3.9 3.60 มาก 20.7 41.2 27.5 7.0 3.6 3.68 มาก 

(157) (321) (189) (42) (25)   (101) (191) (153) (45) (20)   (258) (512) (342) (87) (45)   

3. ผูใหญ/พอ/แมใหลอง 
3.5 10.6 16.3 25.2 44.4 2.04 นอย 3.5 10.2 18.8 19.3 48.2 2.01 นอย 3.5 10.4 17.3 22.8 46.0 2.03 นอย 
(26) (78) (120) (185) (326)   (18) (52) (96) (99) (247)   (44) (130) (216) (284) (573)   

4. เห็นคนในครอบครัวดื่ม 
4.9 12.4 27.1 26.3 29.3 2.37 นอย 4.3 11.1 21.5 28.1 35.0 2.22 นอย 4.7 11.9 24.7 27.1 31.6 2.31 นอย 
(36) (91) (198) (193) (215)   (22) (57) (110) (144) (179)   (58) (148) (308) (337) (394)   

5. อยากดูเทห 
5.7 15.0 27.5 26.2 25.6 2.49 นอย 1.6 10.0 19.9 27.3 41.2 2.03 นอย 4.0 12.9 24.5 26.6 32.0 2.30 นอย 
(42) (110) (202) (192) (188)   (8) (51) (102) (140) (211)   (50) (161) (304) (332) (399)   

6. อยากเปนผูใหญ 
8.0 16.8 28.0 25.1 22.1 2.64 ปาน

กลาง 
2.9 9.8 24.5 26.3 36.5 2.16 นอย 6.0 13.9 26.5 25.6 28.0 2.44 นอย 

(59) (123) (205) (184) (162)   (15) (50) (125) (134) (186)   (74) (173) (330) (318) (348)   

7. อยากสนุก 
22.7 32.8 26.5 11.2 6.8 3.53 มาก 15.7 29.0 27.3 15.3 12.7 3.20 ปาน

กลาง 
19.8 31.2 27.0 12.8 9.2 3.40 ปาน

กลาง 
(167) (241) (195) (82) (50)   (80) (148) (140) (78) (65)   (247) (389) (335) (160) (115)   
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ตารางที่ 15 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ที่ระบุเหตุผลที่เลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก จําแนกตามเพศ 

เหตุผลที่เลือกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลครั้งแรก 

ชาย หญิง ภาพรวม 

มา
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ี่สุด
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นก

ลา
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ย 
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าย
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ี่สุด
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ก 
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นก

ลา
ง 
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ย 
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/ 

ไม
มีผ
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เฉ
ลีย่

 

คว
าม

 
หม

าย
 

8. อกหัก/เหงา/เครียด/ทุกข/ 
ไมสบายใจ 

19.4 22.0 26.5 16.9 15.2 3.14 ปาน
กลาง 

19.1 21.1 25.3 15.6 18.9 3.06 ปาน
กลาง 

19.3 21.6 26.0 16.4 16.7 3.10 ปาน
กลาง 

(142) (161) (194) (124) (111)   (98) (108) (129) (80) (97)   (240) (269) (323) (204) (208)   

9. พบเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลบอย 
14.6 23.2 30.6 19.5 12.1 3.09 ปาน

กลาง 
10.2 19.1 29.9 20.1 20.7 2.78 ปาน

กลาง 
12.8 21.5 30.3 19.7 15.7 2.96 ปาน

กลาง 
(107) (170) (225) (143) (89)   (52) (98) (153) (103) (106)   (159) (268) (378) (246) (195)   

10. เห็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลบอย 

9.8 20.9 37.2 19.1 13.0 2.95 ปาน
กลาง 

7.0 17.8 30.6 22.1 22.5 2.65 ปาน
กลาง 

8.7 19.6 34.5 20.3 16.9 2.83 ปาน
กลาง 

(72) (153) (273) (140) (95)   (36) (91) (157) (113) (115)   (108) (244) (430) (253) (210)   

11. อื่นๆ อาทิ มีคนเอาเหลามาใหดื่ม 
19.7 15.5 38.0 8.5 18.3 3.10 ปาน

กลาง 
3.0 24.2 21.3 21.2 30.3 2.48 นอย 14.4 18.3 32.7 12.5 22.1 2.90 ปาน

กลาง 
(14) (11) (27) (6) (13)   (1) (8) (7) (7) (10)   (15) (19) (34) (13) (23)   
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ตารางที่  16  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของบุคคลรอบขาง 
   จําแนกตามกลุมดื่ม และไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของบุคคลรอบขาง ดื่ม ไมดื่ม ภาพรวม 

1.  มี  โดยมีความสัมพันธเปน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
98.9 85.2 92.1 

(1,239) (1,038) (2,277) 

• เพ่ือน 93.7 69.2 82.6 
(1,161) (712) (1,873) 

• ญาติ 53.0 56.6 54.6 
(657) (582) (1,239) 

• พอ/ แม 35.8 35.2 35.5 
(443) (362) (805) 

• พ่ีนอง 40.5 26.2 34.0 
(502) (270) (772) 

• แฟน/ คูรัก 28.2 12.9 21.3 
(350) (133) (483) 

• คนที่เพ่ิงรูจักตามสถานที่ดื่มตางๆ     24.6 12.1 18.9 
(305) (124) (429) 

• อ่ืนๆ อาทิ คนรูจัก เพื่อนของเพื่อน รุนพี ่เปนตน 0.6 0.8 0.7 
(8) (8) (16) 

2.  ไมมี  1.1 14.8 7.9 
(14) (181) (195) 

รวมท้ังสิ้น 
100.0 100.0 100.0 

(1,253) (1,219) (2,472) 
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ตารางที่  17  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุเหตุผลและรูปแบบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

การดื่ม จํานวน รอยละ 

1.  ไมดื่ม เหตุผลที่ไมดื่ม เพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 1,221 49.4 

• ไมอยากดื่ม จํานวน 824 รอยละ 68.7   

• คําสั่งสอนของผูปกครอง จํานวน 531 รอยละ 44.3   

• เคยเห็นถึงโทษจากการดื่ม จํานวน 362 รอยละ 30.2   

• ถูกหามไมใหดืม่      จํานวน 248 รอยละ 20.7 

 

 

• แพ/ไมสบาย/รักษาสุขภาพ     จํานวน 247 รอยละ 20.6 

 

• ราคาแพง    จํานวน 225 รอยละ 18.8 

• รักษาภาพพจน จํานวน 156 รอยละ 13.0 

• การรณรงคของรัฐบาล/หนวยงาน/
องคกร 

จํานวน 95 รอยละ 7.9 

• ไมมีเพื่อนรวมวง     จํานวน 60 รอยละ 5.0 

• อื่นๆ อาทิ ผิดศีล ไมชอบ กลวัการ
เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการดื่ม
สุรา ไมมีเงิน และยังเด็กเกินไป 
เปนตน 

จํานวน 44 รอยละ 3.7 

   1.1 ความคิดที่จะทดลองดื่มในอนาคต    

  
• อยากลอง จํานวน 46 รอยละ 3.9 

• ยังไมแนใจ จํานวน 498 รอยละ 41.7 

• ไมลอง จํานวน 650 รอยละ 54.4 

รวมท้ังส้ิน  100.0   
2.  ปจจุบัน ดื่ม                                                              936 37.8 
3.  ดื่ม แตไมไดดื่มในรอบ 12 เดือนที่ผานมา    317 12.8 

รวมท้ังสิ้น 2,474 100.0 
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ตารางที่  18   แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยเฉลี่ย 
                      ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา  จําแนกตามเพศและชวงอายุ 

ความถี่ในการด่ืมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล 

ชาย หญิง 
ภาพรวม 

15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

1.  ทุกวัน 
4.1 5.0 4.7 2.3 1.9 2.0 3.7 
(9) (18) (27) (3) (4) (7) (34) 

2.  5-6 วันตอสัปดาห   
8.7 10.0 9.5 4.5 4.7 4.6 7.7 
(19) (36) (55) (6) (10) (16) (71) 

3.  3-4 วันตอสัปดาห          
16.4 19.2 18.2 15.2 9.3 11.5 15.7 
(36) (69) (105) (20) (20) (40) (145) 

4.  1-2 วันตอสัปดาห     
25.2 20.6 22.3 21.2 17.2 18.7 21.0 
(55) (74) (129) (28) (37) (65) (194) 

5.  1 วันตอเดือน                
18.7 21.2 20.2 19.7 26.5 23.9 21.5 
(41) (76) (117) (26) (57) (83) (200) 

6.  2-3 วันตอเดือน       
11.4 10.9 11.1 12.9 12.1 12.4 11.6 
(25) (39) (64) (17) (26) (43) (107) 

7.  นอยกวาเดือนละครั้ง 
15.5 13.1 14.0 24.2 28.3 26.9 18.8 
(34) (47) (81) (32) (61) (93) (174) 

รวมท้ังสิ้น 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(219) (359) (578) (132) (215) (347) (925) 
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ตารางที่  19 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุประเภทของเครื่องแอลกอฮอลที่ดื่มบอย  จําแนกตามเพศและอายุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทของเครื่องแอลกอฮอลที่ดื่มบอย 
ชาย หญิง 

ภาพรวม 
15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

 
1.  เบียร ยี่หอ/แบรนดที่ดื่ม คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

86.3 87.3 86.9 72.9 66.2 68.9 79.5 
(253) (385) (638) (153) (200) (353) (991) 

• ลีโอ จํานวน 784 รอยละ 81.0        
• ชาง จํานวน 540 รอยละ 55.8        
• สิงห จํานวน 308 รอยละ 31.8        
• ไฮเนเกน จํานวน 112 รอยละ 11.6        
• อาชา จํานวน 60 รอยละ 6.2        
• อื่นๆ อาทิ เชียร อาซาฮี ไทเกอร บั๊ดไวเซอร  

เปนตน 
จํานวน 33  รอยละ 3.4        

2. เหลา ยีหอ/แบรนดทีดืม คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 57.0 66.7 62.8 48.1 51.3 50.0 57.5 
(167) (294) (461) (101) (155) (256) (717) 

• Blend 285 จํานวน 435 รอยละ 61.7        
• Crowd จํานวน 285 รอยละ 40.4        
• หงษทอง จํานวน 199 รอยละ 28.2        
• แสงโสม จํานวน 103 รอยละ 14.6        
• 100 Pipers จํานวน 89 รอยละ 12.6        
• รีเจนซี ่ จํานวน 70 รอยละ 9.9        
• Ben More จํานวน 63  รอยละ 8.9         
• อื่นๆ อาทิ แมโขง ABSOLUTE Ballantine  

แสงทิพย ชีวาส   เฟมัส เกราส เปนตน 
จํานวน 46 รอยละ 6.5        

3. เครื่องดื่มแอลกอฮอลพรอมดื่มแบบบรรจุขวด เชน สปาย บาคารดี้ สเมอรนอฟ เปนตน 22.9 21.5 22.1 54.8 49.0 51.4 34.1 
(67) (95) (162) (115) (148) (263) (425) 

4. เหลาปน 23.2 28.6 26.4 40.0 41.4 40.8 32.3 
(68) (126) (194) (84) (125) (209) (403) 

5. ไวน 10.9 13.8 12.7 21.9 19.5 20.5 15.9 
(32) (61) (93) (46) (59) (105) (198) 
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ตารางที่  19 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุประเภทของเครื่องแอลกอฮอลที่ดื่มบอย   จําแนก ตามเพศและอายุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ประเภทของเครื่องแอลกอฮอล 

ที่ดื่มบอย 
ชาย หญิง 

ภาพรวม 
15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

6. วอดกา / เตกีลา 12.6 14.1 13.5 11.4 15.2 13.7 13.6 
(37) (62) (99) (24) (46) (70) (169) 

7. เหลาขาว 14.7 13.6 14.0 2.9 4.0 3.5 9.7 
(43) (60) (103) (6) (12) (18) (121) 

8. สาโท / ยาดอง 
11.3 12.9 12.3 5.2 5.3 5.3 9.4 
(33) (57) (90) (11) (16) (27) (117) 

9. คอกเทล 
5.5 7.9 6.9 12.4 9.9 10.9 8.6 
(16) (35) (51) (26) (30) (56) (107) 

10. อื่นๆ อาท ิเหลาอุ เหลากลั่น และเหลาไม เปนตน 
- 0.7 0.4 0.5 - 0.2 0.3 
- (3) (3) (1) - (1) (4) 

 

ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุระดับการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลจนมึนเมา  
                    ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  จาํแนกตามเพศและชวงอายุ 

ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนมนึเมา 
ชาย หญิง 

ภาพรวม 
15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

1. ไมเคยเลย 
6.8 8.0 7.6 14.1 14.4 14.2 10.1 
(15) (29) (44) (19) (31) (50) (94) 

2. เปนบางครั้ง 73.6 71.5 72.2 72.6 73.1 73.0 72.5 
(161) (258) (419) (98) (158) (256) (675) 

3. ทุกครั้ง 19.6 20.5 20.2 13.3 12.5 12.8 17.4 
(43) (74) (117) (18) (27) (45) (162) 

รวมทั้งสิ้น 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(219) (361) (580) (135) (216) (351) (931) 
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ ระบุจํานวนผูที่รวมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

จํานวนผูที่รวมดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

1.  คนเดียว 24 2.0 
2.  2 คน 43 3.5 
3.  3 คน 170 13.9 
4.  4 คน 193 15.7 
5.  5 คน 278 22.6 
6.  6 คน 147 12.0 
7.  7 คน 64 5.2 
8.  8 คน 73 5.9 
9.  9 คน 7 0.6 
10.  10 คน 194 15.8 
11.  มากกวา 10 คน 34 2.8 

รวมทั้งส้ิน 1,227 100.0 

เฉลี่ย (Mean) 6 คน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3 คน 

คาตํ่าสุด (Min) 1 คน 

คาสูงสุด (Max) 20 คน 
 
 
ตารางที่  22 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความสัมพันธของผูท่ีรวมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   
                 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ความสัมพันธของผูทีร่วมดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

1. เพื่อน 1,175 94.6 
2. ญาติ 286 23.0 
3. พี่นอง 269 21.7 
4. แฟน/คูรัก 230 18.5 
5. พอ/แม 100 8.1 
6. คนแปลกหนา 68 5.5 
7. อื่นๆ อาทิ คนรูจัก เพื่อนรวมงาน เพื่อนของเพื่อน และรุนพี่ เปนตน 16 1.3 
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุประเภทของเครื่องดืม่แอลกอฮอลที่ดื่มหนัก  
                   ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา จาํแนกตามเพศและชวงอายุ  

ประเภทของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทีด่ื่มหนัก 

ชาย หญิง 
ภาพรวม 

15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

1. เบียร  55.6 57.4 56.7 48.2 39.9 43.1 51.6 
(122) (206) (328) (65) (86) (151) (479) 

2. เหลา  32.9 37.0 35.5 23.0 31.2 28.0 32.7 
(72) (133) (205) (31) (67) (98) (303) 

3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล
พรอมด่ืมแบบบรรจุขวด 
เชน สปาย บาคารดี้ 
สเมอรนอฟ เปนตน 

2.3 1.4 1.7 14.8 15.3 15.1 6.8 
(5) (5) (10) (20) (33) (53) (63) 

4. เหลาปน 4.6 1.4 2.6 7.4 6.0 6.6 4.1 
(10) (5) (15) (10) (13) (23) (38) 

5. ไวน 1.4 0.6 0.9 3.7 3.3 3.4 1.8 
(3) (2) (5) (5) (7) (12) (17) 

6. วอดกา / เตกีลา 1.4 0.6 0.9 2.2 1.9 2.0 1.3 
(3) (2) (5) (3) (4) (7) (12) 

7. เหลาขาว 1.8 0.8 1.2 0.7 0.5 0.6 1.0 
(4) (3) (7) (1) (1) (2) (9) 

8. คอกเทล - 0.8 0.5 - 0.5 0.3 0.4 
- (3) (3) - (1) (1) (4) 

9. สาโท / ยาดอง - - - - 1.4 0.9 0.3 
- - - - (3) (3) (3) 

รวมทั้งส้ิน 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(219) (359) (578) (135) (215) (350) (928) 
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ตารางที่ 24  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ ระบุโอกาสที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
   จําแนกตามเพศและชวงอายุ  

โอกาสที่จะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

ชาย หญิง 
ภาพรวม 

15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

1. มีเงื่อนไขโอกาสพิเศษ
เทานั้น เชน  
งานแตงงาน ปใหม 
สงกรานต กีฬาสี  
งานวันเกิด 

43.9 36.2 39.3 51.9 42.3 46.3 42.1 
(129) (159) (288) (108) (127) (235) (523) 

2. ไมจําเปนตองมีเงื่อนไข
โอกาสใดเปนการเฉพาะ 
ดื่มไดเมื่อมีโอกาส 

56.1 63.8 60.7 48.1 57.7 53.7 57.9 
(165) (280) (445) (100) (173) (273) (718) 

รวมทั้งส้ิน 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(294) (439) (733) (208) (300) (508) (1,241) 

 
ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุบุคคลทีเ่ปนคนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
  จําแนกตามเพศและชวงอายุ  

บุคคลที่เปนคนซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล   

ชาย หญิง 
ภาพรวม 

15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

1. เพื่อน  86.3 90.2 88.7 87.6 88.4 88.1 88.4 
(253) (396) (649) (184) (267) (451) (1,100) 

2. ตัวเอง 64.5 73.3 69.8 58.1 64.6 61.9 66.6 
(189) (322) (511) (122) (195) (317) (828) 

3.  ญาติ 16.7 17.5 17.2 17.1 19.5 18.6 17.8 
(49) (77) (126) (36) (59) (95) (221) 

4.  พี่นอง 12.3 15.5 14.2 16.2 18.2 17.4 15.5 
(36) (68) (104) (34) (55) (89) (193) 

5.  แฟน/ คูรกั 3.8 8.2 6.4 18.6 19.9 19.3 11.7 
(11) (36) (47) (39) (60) (99) (146) 

6.  พอ/ แม 5.8 3.9 4.6 6.7 7.9 7.4 5.8 
(17) (17) (34) (14) (24) (38) (72) 

7. คนแปลกหนา 3.1 3.9 3.6 2.4 3.3 2.9 3.3 
(9) (17) (26) (5) (10) (15) (41) 

8.  อื่นๆ อาทิ เพือ่น
รวมงาน รุนพี่ เปนตน 

1.0 1.8 1.5 2.4 1.0 1.6 1.5 
(3) (8) (11) (5) (3) (8) (19) 
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ตารางที่  26  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุสถานทีซ่ื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
       จําแนกตามเพศและชวงอายุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สถานที่ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

ชาย หญิง 
ภาพรวม 

15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

1. รานสะดวกซื้อ   
52.9 60.6 57.6 62.2 57.7 59.6 58.4 
(154) (265) (419) (130) (172) (302) (721) 

2. รานขายของชาํ/ โชวหวย    
58.1 60.4 59.5 54.1 57.7 56.2 58.1 
(169) (264) (433) (113) (172) (285) (718) 

3. ผับ เธค บาร คาราโอเกะ      
32.0 40.3 37.0 33.0 41.9 38.3 37.5 
(93) (176) (269) (69) (125) (194) (463) 

4. รานเครื่องดื่ม                      
33.0 36.6 35.2 38.8 30.2 33.7 34.6 
(96) (160) (256) (81) (90) (171) (427) 

5. รานอาหาร 
23.0 24.5 23.9 16.7 20.1 18.7 21.8 
(67) (107) (174) (35) (60) (95) (269) 

6. รานเรขาย            
4.1 4.8 4.5 1.9 1.7 1.8 3.4 
(12) (21) (33) (4) (5) (9) (42) 

7. อื่นๆ อาทิ หางสรรพสินคา   
1.0 1.8 1.5 1.4 1.7 1.6 1.5 
(3) (8) (11) (3) (5) (8) (19) 
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ตารางที่ 27  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุคาใชจายตอการดื่มแอลกอฮอล  
   (นับเฉพาะคาใชจายของตัวเอง) จําแนกตามเพศ และชวงอายุ 

คาใชจายในการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ชาย หญิง 
ภาพรวม 

15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม  

1. ไมเสียคาใชจาย 
 

0.8 1.2 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 
(2) (5) (7) (2) (3) (5) (12) 

2. ไมเกิน 100 บาท 
 

31.3 16.9 22.5 23.4 24.6 24.2 23.2 
(83) (70) (153) (45) (70) (115) (268) 

3. 101 - 200 บาท 
 

30.8 32.9 32.1 38.1 33.8 35.4 33.5 
(82) (136) (218) (73) (96) (169) (387) 

4. 201 - 300 บาท 
 

13.9 19.1 17.1 10.9 13.0 12.2 15.1 
(37) (79) (116) (21) (37) (58) (174) 

5. 301 - 400 บาท 
 

5.6 4.4 4.9 2.6 3.5 3.2 4.2 
(15) (18) (33) (5) (10) (15) (48) 

6. 401 - 500 บาท 
 

13.5 14.8 14.3 15.1 15.5 15.3 14.7 
(36) (61) (97) (29) (44) (73) (170) 

7. มากกวา 500 บาทขึ้นไป 
 

4.1 10.7 8.1 8.9 8.5 8.6 8.3 
(11) (44) (55) (17) (24) (41) (96) 

รวมทั้งส้ิน 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(266) (413) (679) (192) (284) (476) (1155) 

เฉลี่ย (Mean) 
322 บาท 57 สตางค 315 บาท 60 สตางค 

319 บาท  
69 สตางค 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

351 บาท 33 สตางค 350 บาท 47 สตางค 
350 บาท  
84 สตางค 

คาตํ่าสุด (Min) 
ไมเสียคาใชจาย ไมเสียคาใชจาย 

ไมเสีย
คาใชจาย 

คาสูงสุด (Max) 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 
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ตารางที่  28 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุปจจัยในการเลือกซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 จําแนกตามเพศ  และชวงอายุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ปจจัยในการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ชาย หญิง 
ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 15-19 ป 20-24 ป ภาพรวม 

1. ราคา 48.4 51.7 50.4 51.9 53.9 53.1 51.5 
(138) (222) (360) (107) (159) (266) (626) 

2. รสชาติ   41.1 49.4 46.1 48.5 60.3 55.5 50.0 
(117) (212) (329) (100) (178) (278) (607) 

3. จํานวนเงินที่มี  49.1 49.2 49.2 49.0 50.2 49.7 49.4 
(140) (211) (351) (101) (148) (249) (600) 

4. กินตามมติกลุมเพื่อน  29.1 35.0 32.6 43.7 37.6 40.1 35.7 
(83) (150) (233) (90) (111) (201) (434) 

5. ความเคยชิน 32.3 37.1 35.2 33.5 35.3 34.5 34.9 
(92) (159) (251) (69) (104) (173) (424) 

6. หาซื้องาย 31.6 28.7 29.8 26.7 24.1 25.1 27.9 
(90) (123) (213) (55) (71) (126) (339) 

7. ยี่หอมีชื่อเสียง 9.8 13.8 12.2 12.1 11.5 11.8 12.0 
(28) (59) (87) (25) (34) (59) (146) 

8. แพคเกจดึงดูด   8.4 8.9 8.7 6.3 8.5 7.6 8.2 
(24) (38) (62) (13) (25) (38) (100) 

9. คนเชียร/ แนะนํา   6.7 8.2 7.6 5.3 5.8 5.6 6.7 
(19) (35) (54) (11) (17) (28) (82) 

10. ระดับความดูดีของ
เครื่องดื่ม 

6.3 6.5 6.4 4.4 6.4 5.6 6.1 
(18) (28) (46) (9) (19) (28) (74) 

11. โฆษณาบอย     4.6 4.0 4.2 4.9 1.4 2.8 3.6 
(13) (17) (30) (10) (4) (14) (44) 

12. ของแถม   2.5 3.5 3.1 2.9 4.4 3.8 3.4 
(7) (15) (22) (6) (13) (19) (41) 

13. อื่นๆ อาทิ ขึ้นอยูกับ 
คนจายเงิน ยีห่อที่ตน 
ชื่นชอบ เปนตน 

0.4 1.2 0.8 - - - 0.5 
(1) (5) (6) - - - (6) 
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ตารางที่ 29  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความตองการในการดื่ม 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในอีก 12 เดือนขางหนา   

ความตองการในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในอีก 12 เดือนขางหนา จํานวน รอยละ 

1. ดื่มเพิ่มขึ้น 63 5.1 
2. ดื่มเทาเดิม 464 37.3 
3. ดื่มนอยลง 564 45.2 
4. เลิกดื่ม 154 12.4 

รวมทั้งส้ิน 1,245 100.0 
 

 

ตารางที่ 30  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความตองการในการดื่มเครื่องดื่ม 
 แอลกอฮอล ในอีก 5 ปขางหนา   

ความตองการในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในอีก 5 ปขางหนา จํานวน รอยละ 

1. ดื่มเพิ่มขึ้น 80 6.4 
2. ดื่มเทาเดิม 317 25.4 
3. ดื่มนอยลง 581 46.7 
4. เลิกดื่ม 268 21.5 

รวมทั้งส้ิน 1,246 100.0 
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ตารางที่ 31  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุความตองการในการดื่มเครื่องดื่ม 
 แอลกอฮอล ในอีก 12 เดือนขางหนา จําแนกตามคุณลักษณะทั่วไป 

คุณลักษณะทัว่ไป 
ความตองการในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอีก 12 เดือนขางหนา 
ดื่มเพิ่มขึ้น ดื่มเทาเดิม ดื่มนอยลง เลิกดื่ม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. เพศ         
•     ชาย 45 71.4 288 62.1 332 58.9 69 44.8 
•     หญิง 18 28.6 176 37.9 232 41.1 85 55.2 

รวมทั้งส้ิน 63 100.0 464 100.0 564 100.0 154 100.0 
2. อายุ         
• 15 – 19 ป 28 44.4 178 38.4 241 42.7 56 36.4 
• 20 – 24 ป 35 55.6 286 61.6 323 57.3 98 63.6 

รวมทั้งส้ิน 63 100.0 464 100.0 564 100.0 154 100.0 
3. ระดับการศึกษา  

(กําลังศึกษา) 
        

• มัธยมศึกษา
ตอนตนหรอืตํ่ากวา   

8 15.1 12 3.3 17 3.6 7 5.3 

• มัธยมศึกษาตอน
ปลาย    

4 7.5 34 9.3 60 12.7 10 7.6 

• ปวช. 5 9.4 22 6.0 40 8.5 4 3.1 
• ปวส. 3 5.7 21 5.7 22 4.7 7 5.3 
• ปริญญาตร ี 33 62.3 276 75.2 328 69.7 103 78.7 
• สูงกวาปริญญาตรี - - 2 0.5 4 0.8 - - 

รวมทั้งส้ิน 53 100.0 367 100.0 471 100.0 131 100.0 
4. ระดับการศึกษาที่ 

สําเร็จมา 
        

• มัธยมศึกษา
ตอนตนหรอืตํ่ากวา   

- - 15 15.5 19 20.4 6 26.1 

• มัธยมศึกษาตอน
ปลาย    

2 20.0 31 32.0 24 25.8 8 34.8 

• ปวช. 2 20.0 11 11.3 11 11.8 2 8.7 
• ปวส. 3 30.0 17 17.5 16 17.2 1 4.3 
• ปริญญาตร ี 3 30.0 22 22.7 22 23.7 6 26.1 
• สูงกวาปริญญาตรี - - 1 1.0 1 1.1 - - 

รวมทั้งส้ิน 10 100.0 97 100.0 93 100.0 23 100.0 
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ตารางที่ 32  แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางท่ีระบุความตองการในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล                     
ในอีก 5 ปขางหนา  จําแนกตามคุณลักษณะทั่วไป 

คุณลักษณะทั่วไป 

ความตองการในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในอีก 5 ปขางหนา   

ดื่มเพิ่มข้ึน ดื่มเทาเดิม ดื่มนอยลง เลิกดื่ม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพศ         

•    ชาย 51 63.7 210 66.2 336 57.8 138 51.5 

•    หญิง 29 36.3 107 33.8 245 42.2 130 48.5 

รวมท้ังสิ้น 80 100.0 317 100.0 581 100.0 268 100.0 

2. อายุ         

• 15 – 19 ป 45 56.2 113 35.6 234 40.3 112 41.8 

• 20 – 24 ป 35 43.8 204 64.4 347 59.7 156 58.2 

รวมท้ังสิ้น 80 100.0 317 100.0 581 100.0 268 100.0 

3. ระดับการศึกษา  

(กําลังศึกษา) 
        

• มัธยมศึกษาตอนตน
หรือตํ่ากวา     

8 11.3 5 2.0 17 3.5 14 6.4 

• มัธยมศึกษาตอนปลาย   9 12.7 25 10.1 52 10.7 22 10.0 

• ปวช. 8 11.3 14 5.7 39 8.0 10 4.5 

• ปวส. 2 2.8 13 5.3 27 5.6 11 5.0 

• ปริญญาตรี 44 61.9 189 76.5 345 71.2 163 74.1 

• สูงกวาปริญญาตรี - - 1 0.4 5 1.0 - - 

รวมท้ังสิ้น 71 100.0 247 100.0 485 100.0 220 100.0 

4. ระดับการศึกษาที่สําเร็จมา         

• มัธยมศึกษาตอนตน
หรือตํ่ากวา     

1 11.1 11 15.7 15 15.6 13 27.1 

• มัธยมศึกษาตอนปลาย   3 33.4 21 30.0 25 26.0 16 33.3 

• ปวช. 2 22.2 9 12.9 10 10.4 5 10.4 

• ปวส. 1 11.1 17 24.3 17 17.7 2 4.2 

• ปริญญาตรี 2 22.2 11 15.7 28 29.3 12 25.0 

• สูงกวาปริญญาตรี - - 1 1.4 1 1.0 - - 

รวมท้ังสิ้น 9 100.0 70 100.0 96 100.0 48 100.0 
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ตอนที่ 5 ปจจัยดานตนทุนชีวิตที่มีอิทธพิลตอทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล  
 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในเชิงจิตวิทยาที่มีตอตนเองในภาพรวม พบวารอยละ 
63.9 ระบุ เห็นอกเห็นใจ และใสใจในความรูสึกของผูอื่น รองลงมาคือ รอยละ 63.8 ระบุ กลาปฏิเสธพฤติกรรม
เสี่ยงตางๆ เชน เพศสัมพันธ ยาเสพติด ความรุนแรง และสื่อที่ไมดี เปนตน และรอยละ 63.6 ระบุ รูสึกวาตนเอง
มีคุณคา  

เมื่อสอบถามตัวอยางถึงกลุมอางอิงและบรรยากาศรอบตัว  พบวา รอยละ 74.4 ระบุตัวเองไดรับความ
รัก ความอบอุน เอาใจใส และการสนับสนุนในทางที่ดีจากครอบครัว รองลงมาคือ รอยละ 69.4 ระบุตัวเองมี
ผูปกครองที่เปนแบบอยางที่ดีใหทําตาม และ รอยละ 64.8 ระบุตัวเองปรึกษาหารือ และขอคําแนะนําจาก
ผูปกครองไดอยางสบายใจ ไมวาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ  

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหจําแนกตามกลุมดื่มและกลุมไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ทั้ง 2 กลุมมีความ
คิดเห็นที่ไมมีความตางกัน ทั้งในเรื่องของความคิดเห็นในเชิงจิตวิทยาที่มีตอตนเอง กลุมอางอิง และบรรยากาศ
รอบตัว     

 
 (ศึกษาเพิ่มเติมจากตารางที่ 33) 
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ตารางที่ 33  แสดงจํานวน คารอยละ และคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุความคิดเหน็ในเรื่องตางๆ จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเอง 
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1. กลายืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อ เชน กลา
เสนอความคิดเห็นแมวาบางครั้ง 
อาจความเห็นแตกตางจากผูอื่น 

17.2 44.5 34.5 3.2 0.6 3.75 มาก 21.4 41.1 29.2 6.2 2.1 3.74 มาก 19.3 42.8 31.9 4.7 1.3 3.74 มาก 

(216) (558) (432) (40) (7)   (261) (501) (356) (75) (26)   (477) (1,059) (788) (115) (33)   

2. กลาที่จะพูดความจริงเสมอ ถึงแมวา
มันจะยาก 

15.3 44.2 35.0 5.1 0.4 3.69 มาก 16.7 42.8 33.0 6.1 1.4 3.67 มาก 16.0 43.5 34.0 5.6 0.9 3.68 มาก 

(192) (554) (437) (64) (5)   (204) (521) (402) (74) (17)   (396) (1,075) (839) (138) (22)   

3. รับผิดชอบในสิ่งที่คุณทํา ไมวาผลจะ
เปนอยางไรก็ตาม 

18.1 43.3 33.1 5.3 0.2 3.74 มาก 20.4 38.4 32.6 7.3 1.3 3.69 มาก 19.2 40.9 32.9 6.3 0.7 3.72 มาก 
(227) (542) (415) (67) (2)   (248) (468) (397) (89) (16)   (475) (1,010) (812) (156) (18)   

4. มีการวางแผนและไตรตรองกอนลง
มือทําเสมอ 

13.0 40.0 37.8 8.4 0.8 3.56 มาก 15.8 39.8 34.3 8.5 1.6 3.60 มาก 14.4 39.9 36.1 8.4 1.2 3.58 มาก 
(163) (501) (472) (105) (10)   (192) (484) (418) (103) (19)   (355) (985) (890) (208) (29)   

5. เห็นอกเห็นใจ และใสใจในความรูสึก
ของผูอื่น 

21.8 42.7 28.4 6.5 0.6 3.79 มาก 23.6 39.6 28.5 7.1 1.2 3.77 มาก 22.7 41.2 28.4 6.8 0.9 3.78 มาก 
(273) (534) (357) (81) (7)   (287) (482) (346) (87) (15)   (560) (1,016) (703) (168) (22)   

6. สามารถปรับตัวใหอยูรวมกับคนอื่น
ได 

21.0 41.2 31.0 6.1 0.7 3.76 มาก 21.4 39.3 31.7 6.0 1.6 3.73 มาก 21.2 40.3 31.4 6.0 1.1 3.74 มาก 
(263) (515) (387) (76) (9)   (260) (478) (386) (73) (19)   (523) (993) (773) (149) (28)   

7. กลาปฏิเสธพฤติกรรมเสียงตางๆ 
เชน เพศสัมพันธ ยาเสพติด ความ
รุนแรง และสื่อที่ไมดี เปนตน 

27.5 35.0 28.5 7.5 1.5 3.79 มาก 33.4 31.8 25.7 6.7 2.4 3.87 มาก 30.4 33.4 27.2 7.1 1.9 3.83 มาก 
(344) (438) (358) (94) (19)   (407) (387) (313) (82) (29)   (751) (825) (671) (176) (48)   
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ตารางที่ 33 (ตอ)  แสดงจํานวน คารอยละ และคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นในเรือ่งตางๆ จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเอง 
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8. ควบคุมสถานการณและแกไขปญหา
ดวยสติปญญามากกวาอารมณ 

16.9 40.3 34.0 7.4 1.4 3.64 มาก 16.4 37.5 37.3 7.1 1.7 3.60 มาก 16.7 38.9 35.7 7.2 1.5 3.62 มาก 

(212) (504) (426) (92) (17)   (200) (456) (453) (86) (21)   (412) (960) (879) (178) (38)   

9. รูสึกวาตนเองมีคุณคา 
23.8 38.8 30.2 6.6 0.6 3.79 มาก 28.0 36.6 27.2 6.7 1.5 3.83 มาก 25.9 37.7 28.6 6.7 1.1 3.81 มาก 

(298) (485) (376) (83) (8)   (340) (445) (330) (82) (18)   (638) (930) (706) (165) (26)   

10.มีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน 
21.6 39.0 31.0 7.2 1.2 3.73 มาก 25.3 38.6 27.5 7.1 1.5 3.79 มาก 23.5 38.8 29.2 7.2 1.3 3.76 มาก 
(270) (487) (388) (90) (15)   (309) (471) (334) (87) (18)   (579) (958) (722) (177) (33)   

11.รูสึกพอใจในชีวิตความเปนอยูของ
ตนเอง 

23.5 38.1 31.2 6.2 1.0 3.77 มาก 28.5 34.5 29.0 5.9 2.1 3.82 มาก 26.0 36.4 30.1 6.0 1.5 3.79 มาก 
(294) (477) (390) (77) (13)   (347) (420) (352) (72) (25)   (641) (897) (742) (149) (38)   
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ตารางที่ 33 (ตอ)  แสดงจํานวน คารอยละ และคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นในเรือ่งบรรยากาศรอบตัว  
                             จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

บรรยากาศรอบตัว 
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1. ไดรับความรัก ความอบอุน เอาใจใส 
และการสนับสนุนในทางที่ดีจาก
ครอบครัว 

37.3 36.4 23.5 2.3 0.5 4.08 มาก 40.0 35.1 20.2 3.8 0.9 4.09 มาก 38.6 35.8 21.9 3.0 0.7 4.09 มาก 

(467) (456) (295) (29) (6)   (487) (428) (247) (46) (11)   (954) (884) (542) (75) (17)   

2. ปรึกษาหารือ และขอคําแนะนําจาก
ผูปกครองไดอยางสบายใจ ไมวา
เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ 

24.8 38.7 29.5 5.7 1.3 3.80 มาก 29.8 36.4 27.3 5.5 1.0 3.89 มาก 27.2 37.6 28.5 5.6 1.1 3.84 มาก 

(310) (484) (371) (71) (16)   (363) (444) (333) (67) (12)   (673) (928) (704) (138) (28)   

3. มีผูปกครองที่เปนแบบอยางที่ดีใหทํา
ตาม 

31.0 37.4 25.9 4.7 1.0 3.93 มาก 35.4 35.1 24.7 3.7 1.1 4.00 มาก 33.1 36.3 25.3 4.2 1.1 3.96 มาก 

(388) (469) (324) (59) (13)   (430) (427) (301) (45) (13)   (818) (896) (625) (104) (26)   

4. สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราว
เกี่ยวกับสื่อ เชน วิทยุ ทีวี สื่อ
ประเภทอื่นๆ ภายในครอบครัวได 

21.6 34.2 34.2 7.4 2.6 3.65 มาก 23.2 35.7 29.7 9.4 2.0 3.69 มาก 22.4 34.9 32.0 8.4 2.3 3.67 มาก 

(271) (428) (428) (93) (32)   (282) (435) (362) (115) (24)   (553) (863) (790) (208) (56)   

5. อยูในสถาบันการศึกษาที่เอาใจใส 
สนับสนุน และชวยเหลือเปนอยางดี 

19.6 38.2 33.7 7.6 0.9 3.68 มาก 22.3 41.3 28.1 6.7 1.6 3.76 มาก 21.0 39.7 30.9 7.2 1.2 3.72 มาก 

(246) (478) (422) (95) (11)   (272) (503) (343) (82) (19)   (518) (981) (765) (177) (30)   

6. รูสึกปลอดภัยเมื่ออยูใน
สถาบันการศึกษา 

16.2 38.1 36.9 7.4 1.4 3.60 มาก 19.7 39.6 32.2 6.9 1.6 3.69 มาก 17.9 38.9 34.6 7.1 1.5 3.65 มาก 

(202) (477) (462) (92) (17)   (239) (482) (391) (84) (20)   (441) (959) (853) (176) (37)   

7. อยูในสถาบันการศึกษาที่มีระเบียบ
กฎเกณฑที่ชัดเจน มีเหตุผล และมี
การดูแลใหปฏิบัติตาม 

16.8 40.8 35.5 5.6 1.3 3.66 มาก 17.6 41.5 32.9 6.8 1.2 3.67 มาก 17.2 41.2 34.1 6.2 1.3 3.67 มาก 

(210) (511) (444) (70) (16)   (214) (506) (400) (83) (15)   (424) (1,017) (844) (153) (31)   
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ตารางที่ 33 (ตอ)  แสดงจํานวน คารอยละ และคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ระบุความคิดเห็นในเรือ่งบรรยากาศรอบตัว  
                             จําแนกตามกลุมดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 บรรยากาศรอบตัว 
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8. รักและผูกพันกับสถาบันการศึกษา 

ของคุณ 

22.1 36.7 35.1 5.0 1.1 3.74 มาก 21.4 39.4 30.6 7.1 1.5 3.72 มาก 21.8 38.0 32.9 6.0 1.3 3.73 มาก 

(277) (459) (440) (62) (14)   (260) (479) (372) (86) (18)   (537) (938) (812) (148) (32)   

9. มีเพื่อนสนิทที่ชักชวนใหคุณทําความดี 
21.8 37.6 33.4 6.3 0.9 3.73 มาก 22.8 40.3 28.7 6.6 1.6 3.76 มาก 22.3 38.9 31.0 6.5 1.3 3.75 มาก 

(272) (469) (415) (79) (11)   (277) (489) (348) (80) (20)   (549) (958) (763) (159) (31)   

10.ทํากิจกรรมที่สรางสรรครวมกับเพื่อน 
เชน ศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมทาง
ศาสนา 

25.0 36.0 30.5 7.7 0.8 3.77 มาก 22.8 39.7 28.9 7.1 1.5 3.75 มาก 23.9 37.8 29.8 7.4 1.1 3.76 มาก 
(313) (451) (382) (96) (10)   (277) (483) (352) (87) (18)   (590) (934) (734) (183) (28)   

11.มีญาติหรือผูใหญนอกเหนือจาก
ผูปกครอง ที่คุณสามารถปรึกษาหารือ
และขอความชวยเหลือไดอยางสบาย
ใจ 

20.6 39.2 32.1 6.7 1.4 3.71 มาก 22.1 39.1 29.0 8.5 1.3 3.72 มาก 21.4 39.2 30.4 7.6 1.4 3.72 มาก 
(258) (490) (401) (84) (18)   (269) (476) (352) (103) (16)   (527) (966) (753) (187) (34)   

12.รวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใน
ชุมชนเปนประจาํ 

13.1 31.4 40.5 12.7 2.3 3.40 ปาน
กลาง 

14.6 31.6 38.0 13.5 2.3 3.43 ปาน
กลาง 

13.9 31.5 39.2 13.1 2.3 3.42 ปาน
กลา
ง 

(164) (393) (506) (159) (29)   (178) (385) (463) (164) (28)   (342) (778) (969) (323) (57)   

13.รูสึกอบอุน มีความสุข และภูมิใจในวิถี
ชีวิตเมื่ออยูในชุมชนของคุณ 

21.1 37.2 33.6 6.6 1.5 3.70 มาก 22.1 35.6 33.2 7.0 2.1 3.69 มาก 21.6 36.4 33.4 6.8 1.8 3.69 มาก 
(264) (465) (421) (82) (19)   (269) (434) (404) (85) (26)   (533) (899) (825) (167) (45)   
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ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling – SEM)  
 

การศึกษาครั้งนี้ไดใชวิธีการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง หรือ Structural Equation Modeling (SEM) 
เพื่อคนหาโมเดลในการอธิบายถึงการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ปจจุบันมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลของกลุมเยาวชนอยางไร ซึ่งจากผลการวิเคราะหพบวา 

แนวโนมการดื่มแอลกอฮอลของกลุมเยาวชนนั้นเกิดจากทัศนคติตอการดื่มมากที่สุด (β =.516) รองลงมาคือ 
อํานาจของขอมูล IMC ที่กระตุนใหเกิดความสนใจ อยากมีสวนรวม และทดลองดื่ม (β =.107) การรับรูและจดจําไดตอ 
IMC (β =.056) และภูมิคุมกันของตนเอง/คุณลักษณะ/บุคลิกภาพ (β = -.080)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่สงผลตอทัศนคติในการดื่ม พบวา อํานาจของขอมูล IMC มีผลตอทัศนคติของ
กลุมเยาวชนมากที่สุด (γ =.458) รองลงมาคือ การรับรูและจดจําไดตอ IMC (γ =.119) การรับรูและจดจําไดตอการ
รณรงค (γ =.067) และอิทธิพลจากกลุมอางอิง ไดแก ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา และชุมชน (γ = -.114) 

ประเด็นสุดทายที่ควรพิจารณานั่นคือ ความถี่ในการพบเห็น IMC ในปจจุบัน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สงผล
ตออํานาจของขอมูล และการรับรู-จดจําไดตอ IMC (γ =.636, γ =.578 ตามลําดับ) 

 
จากโมเดล หรือแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) สะทอนใหเห็นวา  
1) การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีอิทธิพลโดยตรงตอทัศนคติในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

มากกวาทําใหเกิดพฤติกรรมการดื่ม กลาวคือ IMC มีสวนอยางมากที่ทําใหกลุมเยาวชนมีทัศนคติในเชิงบวกตอเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยเฉพาะอํานาจของขอมูล IMC ที่มีสวนสําคัญยิ่งที่ทําใหกลุมวัยรุนเกิดความสนใจและอยากมีสวนรวม 

2) การตัดสินใจที่จะดื่มหรือไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมเยาวชนนั้น ขึ้นอยูกับทัศนคติตอการดื่มเปน
สําคัญ กลาวคือ ถากลุมเยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็มีโอกาสที่จะทําใหมีการทดลองดื่มไดงายขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเยาวชนที่มีภูมิคุมกันตนเองคอนขางต่ํา และประกอบกับ IMC มีอํานาจคอนขางมาก ก็จะยิ่งสงผล
ทําใหงายตอการตัดสินใจที่จะดื่ม 

3) การรณรงคในปจจุบัน และกลุมอางอิง เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอทัศนคติในการดื่มแอลกอฮอลเชนเดียวกัน  
4) IMC ในปจจุบัน มีความหลากหลายและมีความถี่ในการนําเสนอ ดังนั้นจึงทําให IMC มีอํานาจของขอมูล

คอนขางมาก อีกทั้งมีผลตอการรับรูและจดจําของกลุมเยาวชน 
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ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไป และปจจัยอื่นๆ ของกลุมตัวอยาง และ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

จากการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง และปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีคนรอบขางดื่ม และพักอาศัย
อยูคนเดียว จากการศึกษาสามารถอธิบายไดดังนี้ เพศชายมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการดื่มมากกวาเพศหญิง เยาวชนที่มี
อายุ 20-24 ปมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการดื่มมากกวาเยาวชนที่อายุนอยกวา เมื่อพิจารณาดานการศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยางที่ไมไดศึกษาตอ สวนใหญมาจากกลุมตัวอยางที่ไมไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการ
ดื่มมากกวากลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยู    

สิ่งที่นาพิจารณา คนรอบขางของกลุมตัวอยาง มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนเดียวกัน โดย
ที่กลุมตัวอยางที่ระบุคนรอบขางดื่มมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมตัวอยางที่ระบุไมมี
คนรอบขางดื่ม ถึง 13 เทา ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางที่ระบุพักอาศัยอยูคนเดียวมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมตัวอยางที่พักอาศัยอยูกับครอบครัว/ญาติ 

จากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ในสังคมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน มักจะพบในกลุมเพศ

ชาย และเยาวชนที่มีอายุเกิน 20 ปขึ้นไป สิ่งที่นาพิจารณา คือ กลุมที่ไมไดศึกษาตอ ซึ่งสวนใหญจบการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี มีโอกาสที่จะดื่มมากกวากลุมเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู นอกจากนี้ สังคมรอบขางของเยาวชน เปนตัวกระตุน

ใหเยาวชนมีโอกาสที่จะดื่มมากขึ้น เชน เพื่อน ญาติ พอ/แม พี่นอง และรูปแบบการใชชีวิตของเยาวชน คือ เยาวชนที่มา

พักอาศัยอยูคนเดียวมีโอกาสที่จะดื่มมากกวาเยาวชนที่อยูกับครอบครัว/ญาติ ที่มีคนคอยดูแล ใหคําปรึกษาได 
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ผลการวเิคราะหแบบจําลองโครงสรางของผลกระทบจากการทําการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษทัเครื่องดื่มแอลกอฮอลทีม่ีตอเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตนทุนชีวิต 

 

ความถี่ในการพบเห็น IMC 
(FREQUENCY) 

อํานาจของขอมูล 
(INFLUENCE) 

การรับรูและจดจําไดตอ IMC    
(IMC AWARENESS) 

 การรับรูและจดจําไดตอ      
การรณรงค                

(CAMPAIGN AWARENESS) 

อิทธิพลจากกลุมอางอิง 
(REFERENCE GROUP) 

คุณลักษณะของตนเอง 
(PHYCHOGRAPHIC) 

ทัศนคติตอการดื่ม
แอลกอฮอล 

(ATTITUDE) 

แนวโนมของพฤติกรรม 
(INTENTION) 

.636*** 

.578*** 

.458*** 

.119*** 

.067** 

-.114*** -.080*** 

.516*** 

.107*** 

.056*** 
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ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไป และปจจัยอื่นๆ ของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรม 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 

ปจจัย/ตัวแปร 
ผลการวเิคราะหหลายตัวแปร 

ORadj(95%CI) p-value 

เพศ 
- หญิง 
- ชาย 

 
1 

2.269(1.903-2.705) 

 
 

0.000 
อายุ 
- 15-19 ป 
- 20-24 ป 

 
1 

1.564(1.292-1.892) 

 
 

0.000 
ระดับการศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปวช./ปวส. 
- ปริญญาตรีหรอืสูงกวา 
- ไมไดศึกษาตอ 

 
1 

1.929(1.420-2.621) 
2.970(2.327-3.789) 
3.466(2.526-4.756) 

 
 

0.000 
0.000 
0.000 

คนรอบขางดื่มแอลกอฮอล 
- ไมมี 
- มี 

 
1 

13.720(7.813-24.092) 

 
 

0.000 
การพักอาศัย 
- อยูกับครอบครวั/ญาติ 
- อยูคนเดียว 

 
1 

1.651(1.242-2.195) 

 
 

0.001 
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บทที่ 5 

 บทสรุป และอภิปรายผล 

โครงการศึกษาผลกระทบจากการทําสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ที่มีตอเยาวชน: กรณีศึกษากลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดใหญ (ชลบุรี เชียงใหม 
ขอนแกน สงขลา)” กลุมเปาหมายที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุมเยาวชน อายุ 15 – 24 ป   ในจังหวัด กทม. ชลบุรี 
ขอนแกน เชียงใหม และสงขลา โดยมีวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) 
แบงเปนชั้นภูมิ (Stratum) และแบงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก และตางจังหวัด ในเขตและนอกเขต
เทศบาล โดยสุมจากเขตปกครอง และเทศบาล จํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 2,474 ตัวอยาง 
(แบงเปน กทม. 1,135 ตัวอยาง ชลบุรี 285 ตัวอยาง ขอนแกน 383 ตัวอยางเชียงใหม 341 ตัวอยาง และสงขลา 330 
ตัวอยาง) ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยูในระหวางวันที่ 26 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาอัตราการรับรู จดจํา และทัศนคติตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัท

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและแนวโนมการดื่มในอนาคตของกลุมเยาวชน  

3) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีตอทัศนคติ และพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

4) เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

5) เพื่อศึกษาผลลัพธจากการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัทเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน 
  

อัตราการรับรู จดจํา และทัศนคติตอการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของบริษัท เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  

ผลการศึกษาการรับรู IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 12 เดือนของกลุมตัวอยางที่ดื่มและไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในภาพรวม 3 อันดับแรก พบวา รับรูผานทางโซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล / ชั้นวางตาม
หางสรรพสินคา รองลงมาคือ สื่อกระแสหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบ
รถเมล รถไฟฟา ฯลฯ และทางสีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สะดุดตา  

สําหรับชองทางที่กลุมตัวอยางดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระบุ พบเห็นบอย-บอยที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ สาว
เชียรเหลา/เบียร รองลงมาคือ ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อรานโชวหวย และโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ ขณะที่
กลุมตัวอยางที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระบุ เห็นจากสื่อกระแสหลักตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 
ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ รองลงมาคือ ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อรานโชว
หวย และการเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ  

สิ่งที่ควรพิจารณา คือ IMC กลุมที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรับรูมากกวากลุมที่ไมดื่ม ไดแก 1) การดื่มสังสรรค
ของคนใกลตัว เชน พอ แม ญาติ เพื่อน 2) สาวเชียรเหลา/เบียร และ 3) สีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่สะดุดตา  
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สําหรับชองทางที่ทําใหกลุมตัวอยางจดจําขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมากที่สุดและมีความสอดคลอง
กับการรับรู IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 12 เดือน คือ สื่อกระแสหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ รองลงมา คือ ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อ
รานโชวหวย และโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต  
 สรุปผลการศึกษาทัศนคติที่มีตอการทํา IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 
2 กลุมมีทัศนคติตอการทํา IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปในทิศทางบวก เชน การใหการสนับสนุน หรือการเปน
สปอนเซอรใหกับคอนเสิรต/ กีฬา เพื่อเปนการยกระดับภาพลักษณของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมีความเปนสากล 
หรืออินเตอรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสื่อชองทางหลักนําเสนอไดนาสนใจ ชวนใหติดตาม 
นอกจากนี้สิ่งที่นาพิจารณา คือ สาวเชียรเหลา/เบียร มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความนาสนใจ นาทดลองชิม 
หรือซื้อมากขึ้น 
 
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและแนวโนมการดื่มในอนาคตของกลุมเยาวชน  

จากตัวอยางที่ทําการศึกษาในครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 2,474 ตัวอยาง พบวา รอยละ 50.6 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รอยละ 49.4 ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยในกลุมของคนที่ดื่มพบวาเปนเพศชาย รอยละ 59.0 และเปนเพศหญิง   
รอยละ 41.0 สําหรับอายุของผูดื่ม พบวา รอยละ 59.5 มีอายุ 20-24 ป และรอยละ 40.5 มีอายุ 15-19 ป  

ผลการสํารวจในครั้งนี้พบวา เพศชายมีอายุเฉลี่ยเริ่มตนของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคืออายุ 15 ป   6 เดือน 
สวนเพศหญิงคืออายุ 16 ป 4 เดือน เหตุผลในการดื่มครั้งแรกคือ อยากลอง และเครื่องดื่มที่ดื่มในครั้งแรก คือ เบียร 
สําหรับความถี่ในการดื่มคือ 1-2 วันตอสัปดาห โดยเครื่องดื่มที่ดื่มหนักมากที่สุดคือ เบียร และในการดื่มนั้นไมจําเปนตอง
มีโอกาสพิเศษ สําหรับความแตกตางระหวางเพศชายและหญิงที่พบจากการสํารวจคือ พฤติกรรมการซื้อและสถานที่ซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเพศชายจะเนนในเรื่องของราคาที่ถูก ขณะที่เพศหญิงเลือกซื้อเพราะชอบในรสชาติ สําหรับ
สถานที่ซื้อพบวา เพศชายจะซื้อที่รานขายของชํา/โชวหวย สวนเพศหญิงซื้อที่รานสะดวกซื้อ ทั้งนี้คาใชจายเฉลี่ยการดื่ม
ตอครั้งของเพศชายอยูที่ 322 บาท 57 สตางค และเพศหญิงอยูที่ราคา 315 บาท 60 สตางค   

เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความตองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคตอีก 12 เดือนขางหนา พบวา 
กลุมคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกือบครึ่งมีแนวโนมในการดื่มเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น สิ่งที่นาพิจารณาคือ ปจจุบันคนที่ไม
ดื่มเกือบครึ่งยังรูสึกไมแนใจวาจะดื่มในอนาคตอีก 12 เดือนขางหนา 

ทั้งนี้จากการศึกษาความตองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต พบวา กลุมคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รอยละ 21.5 ตองการเลิกดื่มในอนาคตอีก 5 ปขางหนา 
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ปจจัยทางดานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีตอทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของเยาวชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน และผลลัพธจากการทําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอเยาวชน 

 

แนวโนมของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนท่ีจะดื่มหรือไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นอยู
กับทัศนคติที่มีตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เกิดขึ้นจากทั้งอํานาจของขอมูล (ไดแก การนําเสนอไดนาสนใจ ชวนให
ติดตาม การจัดเรียงไดสะดุดตา มีสีสันที่ดึงดูดใจ อยากมีสวนรวม โดนใจ นาทดลองชิม หรือเปนงานที่ยิ่งใหญถูกใจวัยรุน 
เปนตน) และการรับรูจดจําไดตอ IMC (ไดแก การรูจัก จดจํา นึกถึงลักษณะเดนสามารถเลาเรื่องราว หรือเนื้อหาของ
กิจกรรมทางการตลาดไดเปนอยางดี) ทั้งนี้อํานาจของขอมูลและการรับรูจดจําไดตอ IMC มาจากความถี่ในการพบเห็น 
IMC ที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดทําขึ้น (ไดแก สาวเชียรเหลา/เบียร ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อ
รานโชวหวย สื่อกระแสหลัก เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ 
และการเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ เปนตน) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหในภาพรวม 
พบวา เมื่อเยาวชนยิ่งพบเห็น IMC ของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น ก็จะทําใหการสื่อสารทางการตลาด
เหลานั้นมีอํานาจมาก และทําใหเกิดการรับรูและจดจําเครื่องมือเหลานั้นไดมากขึ้น ซึ่งทั้งอํานาจของขอมูลและการรับรู-
จดจํา IMC นั้นตางก็มีผลโดยตรงกับทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล ทําใหเยาวชนคิดวา การดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่อง
ธรรมดา หรือทําใหมีทัศนคติเชิงบวกกับการดื่ม  

นอกจากนี้สิ่งที่หนวยงานควรใหความสําคัญ คือ เรื่องของการรับรูและจดจําไดตอการรณรงค จากการวิเคราะห
ทางสถิติพบวา การรณรงคมีสวนสําคัญตอทัศนคติในทิศทางบวก ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเนื้อหาของการรณรงคยังเขาไมถึง
กลุมเยาวชน ซึ่งจากการทําสนทนากลุม พบวา เนื้อหาการรณรงคปจจุบัน มีเนื้อหาที่จดจํายาก ไมสามารถทําใหตระหนัก
ถึงโทษของการดื่ม และไมเขาใจวาตองการส่ือสารถึงเรื่องอะไร ดังเชนการโฆษณา “งดเหลาเขาพรรษา” ที่ผูเขารวม
สนทนาไมเขาใจถึงความสําคัญของวันทางศาสนา และไมสามารถเชื่อมโยงกับการดื่ม-ไมดื่มเหลา หรือแมกระทั่งสโลแกน 
“จน เครียด กินเหลา” ก็เชนเดียวกันที่ผูเขารวมสนทนาบางคนมองวา เปนเพียงแคคําสโลแกนที่บอกถึงสาเหตุของการ
ดื่มเหลาเทานั้น  และยังไมสงผลใหเยาวชนรูสึกวาอยากงดเหลาหรือเลิกดื่มเหลา  

 จะเห็นไดวาทัศนคติตอการดื่มเหลานี้มีผลทางตรงกับแนวโนมการดื่มของเยาวชน กลาวคือ เมื่อกลุมตัวอยางคิด
วาการดื่มเปนเรื่องธรรมดาในสังคม หรือการดื่มชวยใหตนเองผอนคลายความเครียด สนุกสนาน เปนผูใหญหรือเพิ่ม
ความมั่นใจ ฯลฯ ก็จะทําใหกลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะหันไปดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น  

อยางไรก็ดี สิ่งที่จะชวยคานอํานาจของ IMC (อํานาจของขอมูล และการรับรู/จดจํา) และทําใหเยาวชนมีทัศนคติ
ตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปในทางลบได คือ 1) การรับรูและจดจําตอการรณรงคลดการดื่ม (ซึ่งไดแก การรูจัก 
จดจํา นึกถึงลักษณะเดนสามารถเลาเรื่องราว หรือเนื้อหาของการรณรงคไดเปนอยางดี สามารถแยกแยะ/ บอกถึงความ
ตางระหวางการโฆษณาและการรณรงคออกจากกันได การชอบ/ประทับใจตอการรณรงค เปนตน) 2) อิทธิพลของกลุม
อางอิง (ไดแก ครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อนและชุมชน) และ 3) คุณลักษณะของกลุมตัวอยางเอง (เชน การมีความ
กลาที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อ การกลาพูดความจริงเสมอ และรับผิดชอบในสิ่งที่ทํา เปนตน)  

ดังนั้นหากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องการรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองการเขาถึงกลุมเยาวชนก็
ควรใหความสนใจในสื่อตางๆ ที่ทางบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดทําขึ้น เชน สื่อกระแสหลัก เว็บไซต สาวเชียรเหลา/
เบียร แพ็คเกจของเครื่องดื่ม ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ 
ที่มีการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนผานทั้งสื่อทางตรงและทางออมอยูตลอดเวลา โดยมีการใชเทคนิคตางๆ 
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เพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนไดอยางดีเยี่ยม และอาจมีผลตอแนวโนมการดื่มของกลุมตัวอยางในที่สุด ซึ่งหนวยงาน
ที่ทําการณรงคอาจใชวิธีการนําเสนอการรณรงคผานรูปแบบการสื่อสารของการรณรงคใหมีความนาสนใจและทัดเทียมกับ 
IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดทําขึ้น        เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ไมดีตอการดื่ม และทําใหพฤติกรรมการ
ดื่มมีแนวโนมลดลงในที่สุด ทั้งนี้คณะผูวิจัยไดใหขอเสนอที่ไดรับจากงานวิจัยดังตอไปนี้ 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจิัย 
ผลที่ไดรับจากการศึกษา ทําใหทราบถึงแนวโนมของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

ทัศนคติของเยาวชนที่มีตอการดื่ม และวิธีการปองกันและเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชนไมใหเขาไป ของเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไปในอนาคต และเพื่อใหงานวิจัยชิ้นนี้เปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยขอนําเสนอ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยในครั้งนี้ ไดนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายควบคุม และปรับปรุงรูปแบบ
การรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตอไปในอนาคตได ดังตอไปนี้คือ 

 

ดานนโยบายควบคุม  
1) ภาครัฐควรเขมงวดการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ป 2551 ในเรื่อง

การทําสื่อสารทางการตลาด 
2) ออกกฎหมายควบคุมใหมีการติดรูปภาพคําเตือนขางขวดหรือภาชนะบรรจุ รวมถึงหีบหอบรรจุสินคา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ โดยตองติดรูปภาพคําเตือนซึ่งตองเปนภาพที่แสดง
ใหเห็นถึงโทษที่ไดรับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพอุบัติเหตุ ดังเชน ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ในปจจุบัน ซึ่ง
สอดคลองกับสิ่งที่ผูเขารวมสนทนากลุมกลาวไววา 

“พอผมเคยสูบบุหรี่และกินเหลาเยอะมาก แตตอนนี้เขาเลิกสูบบุหรี่ไปแลว เพราะตั้งแตมีรูปภาพคําเตือนที่ติดบน
ซองบุหรี่เขาเห็นเขาก็กลัว เราก็นาจะเอาภาพที่กินเหลาแลวเกิดอุบัติเหตุหรือโรครายที่เกิดจากการดื่มเหลามาติดบน
ขวดเหลาขวดเบียรรูปใหญ ๆ ก็นาจะชวยทําใหคนดื่มเกิดความกลัวไดเหมือนกัน (เยาวชนที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อายุ 15 ป , วันที่ 25 ตุลาคม 2555) 

3) ภาพสัญลักษณสินคาใดๆ เชน น้ําดื่มบรรจุขวด โซดา ควรปรับเปล่ียนและไมควรใชซ้ําหรือทําใหเขาใจวา
เปนภาพสัญลักษณเดียวกับภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

4) ในการทําโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน การฉายภาพ ภาพยนตร วีดิทัศน การแสดงภาพโดย
ผานเครื่องมือทางอิเลคโทรนิคหรือสื่ออื่นใดในทํานองเดียวกัน ควรมีขอหามไมใหมีเสียงบรรยายสโลแกนประกอบภาพ
ตราสัญลักษณนั้น 

5) หามมีการจําหนาย โฆษณา เผยแพรประชาสัมพันธ อวดอางสรรพคุณ ชักจูงใหมีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสาวเชียรเบียร หรือพรีเซนเตอรของบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

6) ออกกฎหมายควบคุมพื้นที่โชวสินคา หรือจําหนายสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดขายไมใหมีความโดด
เดนสะดุดตา เชนเดียวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  

7) ออกกฎหมายควบคุมใหขวด บรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตภายในประเทศ ทุกยี่หอ บรรจุใน
ขวดแกวสีชา รูปทรงเรียบเหมือนกันทุกยี่หอ ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุมบางคนที่เห็นวา หากขวด
สวยสะดุดตา ก็จะทําใหอยากซื้อ อยากดื่ม 

“ขวดที่เปนขวดแกว สีสันสวยงาม รูปแบบดูดีเหมือนในหนังฝรั่ง ดูไฮโซ เวลาจัดเรียงบนชั้นวางแลวสวยดี ทําให
อยากกินมันเหลือเกิน” (เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุ 24 ป , วันที่ 25 ตุลาคม 2555)   
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นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่นาสนใจในเรื่องบรรจุภัณฑจากความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนาที่ไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลวา 

“ผมมองเห็นขวดเหลาทุกยี่หอ เปนขวดน้ําตาลสดที่ขายในเซเวน หรือเปนรูปแบบขวดเหลาขาวทั้งหมดไมเห็น
วามันมีความแตกตางกันตรงไหน” (เยาวชนที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุ 15 ป , วันที่ 25 ตุลาคม 2555)  

จากขอความนี้เปนการตอกย้ําในเรื่องของบรรจุภัณฑวา ถาไมมีความโดดเดน สะดุดตาก็ไมสามารถกระตุนให
เกิดความสนใจและความตองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดเชนกัน 

 

การรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอล   
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 

ตอไปนี้ 
1) ดานชองทางการนําเสนอ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อกระแสหลัก อาทิ 

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ปายกลางแจง ดังนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาชองทางดังกลาวในการรณรงค 
เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และจะสงผลตอการตระหนัก การรับรู และความเขาใจของเยาวชนตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ขณะเดียวกันการสื่อสารผานทาง Social network ถือเปนอีกชองทางหนึ่งที่มีอิทธิพลกับเยาวชนเปนอยางมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาดานตนทุนแลวมีประสิทธิภาพมากกวาและกอใหเกิดประสิทธิผลเชนเดียวกัน 

สรางกลุมตนแบบ หรือกลุมที่เปนแบบอยางที่ดี (Role Model) เพื่อใหการรณรงคเกิดการแพรกระจายระหวาง
บุคคลตอบุคคล หรือกลุมตอกลุม 

2) ดานเนื้อหาของการรณรงค ถือเปนสิ่งที่หนวยงานที่รับผิดชอบควรนํามาพิจารณา โดยเนื้อหาควรเนนรูปแบบ
การนําเสนอที่ตองสื่อใหเยาวชนเห็นถึงโทษและพิษภัยที่จะไดรับจากการดื่ม ทําใหเยาวชนเขาใจถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
ตัวเองโดยตรง เพราะการรณรงคในปจจุบันเนนการรณรงคในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน วันปใหม วันสงกรานต หรือวัน
สําคัญของศาสนา และขาดความตอเนื่องของการรณรงคตลอดทั้งป ยกตัวอยางเชน การรณรงคเรื่อง “จน เครียด กิน
เหลา” เยาวชนผูเขารวมสนทนากลาววา 

“การรณรงคจน เครียด กินเหลา สําหรับตนเองแลวไมมีผลอะไร และคิดวาไมมีผลกระทบตอโฆษณาเหลาที่มีอยู
ในปจจุบัน เพราะถึงจะมีการณรงคคนก็ยังกินเหลาเหมือนเดิม” (เยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  อายุ 24 ป , วันที่ 25 
ตุลาคม 2555)  

ซึ่งแตกตางจากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เยาวชนสามารถรับรู จดจํา และเลาเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับ
โฆษณาไดเปนอยางดี โดยผูเขารวมสนทนากลุมกลาวถึงโฆษณารีเจนซี่ วา   

“นางเอกโฆษณาสวยมาก แตงตัวเหมือนนางในวรรณคดี จําไดติดตา ภาพสวย เพลงไพเราะ ดูบอย ๆ ทําใหคุน
หู และยังทําใหนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล” (เยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุ 17 ป , วันที่ 25 ตุลาคม 2555)  

นอกจากนี้ การทดสอบการรับรู การเขาถึง และความเขาใจดานเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อการรณรงคลดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับกลุมเยาวชนกอนและหลังการเผยแพรถือเปนสิ่งจําเปน และสําคัญยิ่ง เพื่อจะไดทราบถึงผลตอบ
รับจากเยาวชนวาเปนไปตามวัตถุประสงคของการทําโฆษณาแตละสื่อหรือไม 

3) การสนับสนุนดานการกีฬา หรือการเปนสปอนเซอร เพื่อใหทัดเทียมกับบริษัท ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
พยายามเขาถึงกลุมเยาวชน โดยการเปนสปอนเซอรใหกับการแขงขันกีฬา  

4) การเปดพื้นที่ใหกับเยาวชนในการทํากิจกรรม และการสนับสนุนจัดกิจกรรมสรางสรรคใหกับเยาวชน จะชวย
ทําใหเยาวชนเขาใจและรูคุณคาของตนเอง รูจักการเขาสังคมโดยไมตองพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดเปนอยางดี 
ผูเขารวมสนทนากลุมกลาวถึงผลดีที่ไดรับจากการทํากิจกรรมวา  
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“ทํากิจกรรมคายเยาวชน จะมีเด็กที่เขามาอยูในคาย ถามเราตลอดวา การที่เราทําคายนั้นไมเหนื่อยเหรอทํา
แลวไดอะไร คิดวาเขาคงเกิดอาการสงสัยและเกิดความอิจฉาในความเทหในการทํางานของเรา ซึ่งเราก็จะอธิบายใหเขา
ฟงวา จริงๆ แลวในความเทห มันไมใชจุดประสงคหลักในการทํางาน มันขึ้นอยูกับความชอบมากกวา ซึ่งเราก็ถามเขา
กลับไปวาการที่เขากินเหลาสูบบุหรี่เขาคิดวามันเปนความเทหใชไหม เขาก็ตอบวาใช เขาไดทําตามเพื่อน และเขา
สามารถอยูในสังคมที่เพื่อนยอมรับเขาได ซึ่งเราก็ไดบอกเขาไปวาการที่เราจะเทหหรือไดรับการยอมรับจากเพื่อนไดนั้น 
มันมีอีกหลายวิธีที่ทําใหเพื่อนยอมรับในตัวเราไดโดยไมตองอาศัยบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย (เยาวชนที่ไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุ 15 ป , วันที่ 25 ตุลาคม 2555)  

นอกจากนี้ยังมีผูเขารวมสนทนากลุมบางคนเห็นวา การไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนไมจําเปนตองอาศัย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลก็สามารถเขากลุมเพื่อนได 

“การที่เราจะเขากลุมกับเพื่อนไดไมจําเปนตองดื่มเหลา ก็สามารถมีกลุมเพื่อนได โดยการที่เราใชวิธีการชักชวน
เพื่อนมาเขารวมเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา ชักชวน ชักจูงเพื่อนใหเขาสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรม และเมื่อเพื่อนเกิดความ
สนใจ เขาก็จะมาเขารวมและชักชวนเพื่อนคนอื่นๆ มาเขารวมในการปฏิบัติธรรมกับเราดวย สุดทายเราก็จะมีกลุมเพื่อนที่
เขารวมในการปฏิบัติธรรมไปพรอม ๆ กับเรา” (เยาวชนที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุ 23 ป , วันที่ 25 ตุลาคม 
2555) 

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ควรใหทุน และใหการชวยเหลือ
สนับสนุนในเรื่องที่เยาวชนใหความสนใจ เชน การจัดทําคายอาสา กิจกรรมการแขงขันฟุตบอล การจัดกลุมเยาวชนไป
ปฏิบัติธรรม  

 

ตนทุนชีวิต 
เปนอีกหนึ่งปจจัย ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเยาวชนไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ ตนทุน

ชีวิต ซึ่งประกอบไปดวยสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และลักษณะนิสัยของตน ดังนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบควร
ใหความใสใจในเรื่องตอไปนี้ 

1)  การเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน จัดทําโดยสถานศึกษาที่จะทําใหเยาวชนตระหนัก รูถึงโทษ และ

ผลกระทบที่เกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล สถาบันการศึกษาควรจัดทํานโยบายเปนสถานที่ที่ปลอดอบายมุขทุกชนิด ที่

ผานมากระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อใหโรงเรียนนําไป

ขับเคลื่อน ซึ่งควรมีการเสนอและขยายผลในวงกวางอยางจริงจัง คณาจารยควรใหคําแนะนําแกเยาวชนไดในเรื่องการ

เรียน และอนาคต 

2)  หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการสรางภูมิคุมกันในสถาบันครอบครัว สรางความเขาใจ และรับรูถึง

บทบาทหนาที่ของตนเอง วิธีการรับมือกับวัยรุน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่ถูกตอง และทําใหเยาวชนรูสึกวาตนเอง

สามารถพูดคุย และปรึกษากับคนในครอบครัวได 

3)  หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมฝกใหเยาวชนมีความกลาตัดสินใจ มีความมั่นใจ 

สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูก และไมถูกตอง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนกลาตัดสินใจ เลือกทําในส่ิงที่ถูกตองและสงผล

กระทบตอสังคมรอบขาง 

 

 



 

-78- 
 

 

 เอกสารอางอิง 
ภาษาไทย 
 
การส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  

http://www.oknation.net/blog/monchai83/2011/01/07/entry-1 (วันที่คนขอมูล: 19 มกราคม 2555) 
เกรียงไกร ไทยตรง . (2550). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : 

กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในระดับอําเภอของประเทศไทย. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ขวัญธิชา อธิคมเสรณี และคณะฯ. (2550). ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกดื่มสุราของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
ศูนยวิจัยปญหาสุรา รายงานสถานการณสุราประจําป 2552 [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 
http://www.hiso.or.th/hiso5/questionaire/questionaire_detail.php?datadetail=1&questionaire_id=69
3&level_id=1319&a=1&showdetail=1&status2=1 (วันที่คนขอมูล: 19 มกราคม 2555) 

คณะผูวิจัย ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.(2552). พฤติกรรมการดื่มและการรับรูโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล กรณีศึกษาเยาวชนอายุ 9-25 ป ทั่วประเทศ. สืบคนวันที่ 23 มกราคม, 2555, 
จาก http://cas.or.th/index.php/research/read/71 

ชลิต ลิมปนะเวช, 12 หลักการในการจัดการ ลูกคาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก :  
http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ 
ArticleDetail.aspx?tabID=2&ArticleID=12 (วันที่คนขอมลู: 1 มกราคม 2555) 

ทัศนคติ [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก :http://www.simplypsychology.org/attitudes.html (วันที่คนขอมูล:  
3 พฤษภาคม 2555) 

ปรพร แซหาน. (2550). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษา
โรงเรียนเอกชนในระดับอําเภอของประเทศไทย. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ผลการสํารวจการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ป 2554 [ออนไลน].  เขาถงึไดจาก :  
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_2-4-7.html (วันที่คนขอมูล: 19 มกราคม 
2555) 

รศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท.(2553). โครงการส่ือสารความหมายและการรับรูความหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสังคมไทย:กรณีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล. สืบคนวันที่ 23 มกราคม, 2555, จาก 
http://cas.or.th/index.php/research/read/68 

วันเยาวชนแหงชาติ [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ (วันที่คนขอมูล: 
19 มกราคม 2555)  

วันเยาวชนแหงชาติ [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก : http://www.tlcthai.com/education/history-of-
thailand/4511.html  (วันที่คนขอมูล: 13 มกราคม 2555)  



 

-79- 
 

 

วิไลรัตน ปรีดายุทธนา. (2550). พฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : 
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในระดับอําเภอของประเทศไทย. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา เรื่องเหลา จดหมายขาวศูนยวิจัยปญหาสุรา ป 2 ฉบับที่ 4, 2554 หนา 3-4 
อนุพงษ พูลพร. (2552). การเปดรับส่ือและทัศนคติตอการโฆษณา และการรณรงคการเลกิดืม่เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทางโทรทัศนของประชาชนในเขต อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก :  
http://www.exmba.buu.ac.th/Research/Saraburi/Y-MBA14/51780147/ch2.pdf (วันที่คนขอมูล: 13 
มกราคม 2555)  

 
ภาษาอังกฤษ 
Belch, G. E. & Belch, M. A. (2007). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing 

Communication Perspective. McGraw-Hill, New York 
Radder, L. & Huang, W. (2008). High-involvement and low-involvement products: A comparison of 

brand awareness among students at a South African university. Journal of Fashion 
Marketing and Management, 12, 232-243. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-80- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 สรุปผลการทาํสนทนากลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-81- 
 

 

สรุปผลการสนทนากลุม 
 

วัตถุประสงคของการจัดทําสนทนากลุม 
 

การทําสนทนากลุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําประเด็นสําคัญตางๆ ที่ไดจากการสนทนามากําหนดเปน
แนวประเด็นคําถามสําหรับสรางเครื่องวัดที่ใชในการทําวิจัยเชิงสํารวจ โดยผูดําเนินการสนทนากลุม(Moderator) 
คือ นักวิจัยผูเชี่ยวชาญในการจัดทําสนทนากลุม และผูจดประเด็นในการสนทนา (Facilitator) คือ คณะนักวิจัยที่
รวมโครงการ  

 

วิธีการคัดเลือกผูเขารวมสนทนา  ใชวิธีการประชาสัมพันธผานตัวบุคคลในการสรรหาผูเขารวมสนทนา  
จากนั้นทําการสัมภาษณเบื้องตนทางโทรศัพท และคัดเลือกผูที่มีคุณลักษณะตรงตามที่คณะผูวิจัยกําหนด  โดยใน
แตละกลุมสามารถสรุปคุณลักษณะของผูเขารวมสนทนาไดดังนี้ 

• เยาวชนชายหญิงที่ปจจุบันดื่มแอลกอฮอล มีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 12 คน โดยแบง

ออกเปน 2 กลุมยอย กลุมยอยละ 6 คน 

• เยาวชนชายหญิงที่ไมเคยดื่มแอลกอฮอล มีระหวางอายุ 15-24 ป จํานวน 12 คน โดยแบง

ออกเปน 2 กลุมยอย กลุมยอยละ 6 คน 

สําหรับวันในการดําเนินการสนทนากลุมไดจัดทําในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555  ใชเวลาในการสนทนากลุมละ

ประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง และจํานวนของผูเขารวมสนทนากลุมรวมทั้งสิ้น 24 คน  

แนวทางประเด็นคําถามในการทําสนทนากลุม ประกอบดวย 

• นิยามของคําวา “แอลกอฮอล” ที่ผูเขารวมนึกถึง 

• ทัศนคติที่มีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงตัวผูดื่มเครื่องดื่มดังกลาว 

• พฤติกรรมการดื่มเครืองดื่มแอลกอฮอล 

• การรับรู/รูจักและการจดจําเครื่องดื่มแอลกอฮอล(แบรนด) 

• การรับรู/รูจัก จดจํา และทัศนคติที่มีตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในรูปแบบตางๆ  
เชน การทําโฆษณาผานสื่อกระแสหลัก การเปนสปอนเซอรในรายการทางโทรทัศนหรือวิทยุ 
คอนเสริ์ต การแขงขันกีฬา หรือการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เปนตน  

• ปจจัยที่ทําใหจดจําการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

• ปจจัยที่ทําใหตองการดื่มหรือไมตองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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การสรุปผลจะนําเสนอในรูปแบบของภาพรวมที่ไดจากการสนทนา โดยนําเสนอแบงออกเปน 2 กลุมหลัก 

คือ กลุมคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและกลุมคนที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
กลุมที่ 1    กลุมเยาวชนชายและหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุระหวาง15-24 ป จํานวน 12 คน 
 

1. นิยามของคําวา “แอลกอฮอล”  
ผูเขารวมสนทนาไดใหคํานิยามความหมายของคําวา “แอลกอฮอล”  ไวอยางหลากหลายและแตกตางกัน

ออกไป โดยบางคนใหนิยาม หมายถึง ความสนุกสนาน งานเลี้ยงสังสรรค งานเทศกาลตางๆ  บางคนให นิยาม

ถึง เครื่องดื่มที่ทําใหมึนเมาประเภท เบียร เหลา ไวน ยาดอง สาโท  บางคนนิยามวา สถานที่อโคจร สถานบันเทิง 

เชน ผับ บาร การขาดสติ การทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุ การทําผิดศีลธรรม เปนตน  

และบางคนใหนิยามคําดังกลาวที่แตกตางออกไปโดยสิ้นเชิง โดยนึกถึงแอลกอฮอลที่ใชในการทางแพทย 

เชน ยาลางแผล ยาฆาเชื้อ เจลลางมือ  

อยางไรก็ตามในภาพรวม ผูเขารวมสวนใหญเมื่อนึกถึงคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล”จะนึกถึงความ

สนุกสนาน การสังสรรคในกลุมเพื่อน งานเทศกาล เปนหลัก  
 

2.  ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
 เปนที่นาสังเกตวาในตอนตนของการสนทนาผูเขารวมทุกคนพูดถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

ทางบวก โดยระบุวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนสําคัญที่ทําใหบรรยากาศการพูดคุยสังสรรคมีความสนุกมากขึ้น 
บางคนระบุวาการดื่มแอลกอฮอลทําใหตนเองทําใหมีความกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น รูสึกวาตัวเองเปนผูใหญ 
ชวยคลายเครียดและมองวาแอลกอฮอลเปนเพียงเครื่องดื่มประเภทหนึ่งเหมือนน้ําอัดลม  แตหลังจากการสนทนา
ไประยะหนึ่ง Moderator ไดทําถามซ้ําเพื่อย้ําถึงทัศนคติที่มีตอเครื่องดื่มดังกลาว ผูเขารวมจึงเริ่มมีการพูดถึงภาพ
ลบหรือโทษของเครื่องดื่มดังกลาวบาง เชน ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ เกิดปญหาครอบครัว และโรค
ตับแข็ง เปนตน  ซึ่งจากการสนทนาแสดงใหเห็นวา ผูเขารวมไมไดคิดวาการเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องไมดี 
อันตรายหรือมีโทษกับรางกายแมวาจะไดรูถึงพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มดังกลาวอยูแลวก็ตาม จนกระทั่งถูกถาม
ซ้ําๆ เพื่อย้ําถึงทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล คําตอบดานลบตามที่เคยไดรับการสั่งสอนจากครอบครัว โรงเรียน
หรือการรณรงคจากสื่อจึงถูกเอยถึง อยางไรก็ตามเปนเพียงการแสดงถึงทัศนคติทางลบอยางผิวเผินเทานั้น   
เพราะผูเขารวมยังคงจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

สําหรับทัศนคติที่ผูเขารวมสนทนามีตอผูที่ดื่มแอลกอฮอล โดยสวนใหญเห็นวาผูที่ดื่มไมไดทําเรื่องที่ไมดี
หรือเรื่องเสียหาย และยังเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกคนทํากัน ในกรณีที่มีขาวหรือการโพสตรูปของดารานักรองคนมี
ชื่อเสียงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนเมาและประพฤติตัวไมเหมาะสม เชน  เมาแลวขับ ผูเขารวมสนทนาระบุ 
เพียงวา หากมีการดื่มควรตองเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากคนกลุมดังกลาวเปนกลุมที่วัยรุนใหความสนใจและ 
จดจําเปนตัวอยาง อยางไรก็ตามผูเขารวมไมไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
วา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องธรรมดาอยางแทจริง 
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3. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูเขารวมสนทนาสวนใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกอายุประมาณ 12 ป โดยจุดเริ่มตนของการดื่ม

มีหลายสาเหตุ เชน อยากลอง เห็นพอแมดื่มจนชิน พอแมชวนใหดื่มเปนเพื่อน ดื่มเพราะอกหัก เครียดคิดวาการ
ดื่มชวยทําใหลืมปญหาได เพื่อนชวน บรรยากาศงานเลี้ยงพาไปทําใหลองด่ืม อยากเทห คิดวาการดื่มคือการ
แสดงออกถึงความเปนผูใหญ ตองการใหเพื่อนยอมรับ เปนตน และเปนที่นาสังเกตวาผูเขารวมสนทนาทุกคนจะมี
คนในครอบครัวดื่มแอลกอฮอล 

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มเปนครั้งแรก โดยสวนใหญจะเริ่มตนจากการดื่มเบียร ไวนคูลเลอร    
ถัดมาจึงเริ่มดื่มเหลาสี ยาดอง เหลาขาว ซึ่งพบวาดีกรีของแอลกอฮอลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความเคยชินของ
การดื่ม  

โดยสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญคือ บานเพื่อน รานอาหาร สถานที่หรือยานบันเทิงของ
วัยรุน หอพัก บาน และรานคา เปนตน 

สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มมากที่สุดคือ กลุมเพื่อน และปจจัยที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ คือ 
รสชาติและราคา อยางไรก็ตาม ผูเขารวมกลาววา การพบเห็นการทํา IMC บอยๆ อาจมีผลตอการอยากลองดื่ม
บางในครั้งแรก  หรือในกรณีที่เมื่อตองการทดลองเปรียบเทียบกับยี่หอเดิม แตถาลองแลวไมชอบในรสชาติและมี
ราคาแพงกวาที่เคยดื่มก็จะไมเกิดการซื้อในครั้งถัดไป โดยบางคนกลาววาไมวายี่หออะไรก็เมาเหมือนกันหมด 
ดังนั้นจะดื่มยี่หออะไรก็ไดขอใหถูกใจเรื่องรสชาติและราคา 
  

4. การรับรู/รูจกั จดจําและทัศนคติที่มีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ทุกคนนึกถึงเปนอันดับแรก คือ สปาย ถัดมาคือ BenMore ชาง ลีโอ สิงห  

แสงโสม รีเจนซี่ 285 HundredPipers ชีวาส บาคารดี้ อาชา RedLabel BlackLabel หงษทอง เหลาเถื่อน  เหลา
ปา และยาดอง ตามลําดับ 

โดยยี่หอ “เหลาสี” ที่ทุกคนพูดถึง คือ BenMore 285 เนื่องจากราคาถูกและรสชาติดื่มงาย ในสวนของ
“เบียร” คือ ชาง ลีโอ และสิงห เนื่องจาก ชอบในรสชาติ ราคาถูก และหาซื้องาย สําหรับบรั่นดียี่หอที่ทุกคนพูดถึง
คือ “รีเจนซี่”เนื่องจากชอบโฆษณา เพราะพรีเซนเตอรและภาพประกอบโฆษณาสวย  

จากการสนทนาพบวา ความถี่ของการพบเห็นมีผลอยางมากตอการนึกถึง รับรูและจดจํา ยกตัวอยางเชน 
การเห็นจากโฆษณาทางโทรทัศน การต้ังวางขายตามรานคา/รานสะดวกซื้อ ปายโฆษณาตางๆ รานอาหาร     
สาวเชียรเบียร หรือ การเห็นคนที่บานดื่มเปนประจํา 

นอกจากนั้นพบวา  ยี่หอที่เปนที่รูจักคอนขางมีราคา โฆษณาบอย มีรูปทรงขวดหรือ packaging สวยงาม 
ไดกลายเปนเครื่องแสดงสถานะทางสังคม (Status Marker) ใหกับผูดื่ม โดยผูเขารวมสนทนาเลาวาถาเปนการดื่ม
นอกบานจะเลือกยี่หอที่เปนที่รูจักคอนขางมีราคา และจะเลือกขวดที่สวยดูดีกวาการดื่มเองที่บาน เนื่องจากรูสึกวา
มีคนอื่นมองดูอยูและจะรูสึกภูมิใจที่ซื้อเหลาราคาแพงดื่มได แตถาดื่มนอกบานแลวซื้อยี่หอที่ราคาถูก ขวดไมสวย 
ผูดื่มจะดูเปนขี้เมาที่แคดื่มเพื่อตองการเมาเทานั้น  ซึ่งเห็นไดวานอกจากการแสดงสถานะทางสังคมแลวแบรนด
หรือย่ีหอไดถูกนํามาเชื่อมโยงกับความเปนตัวตน (Identity) และภาพลักษณ (Image) ของผูดื่มที่ตองการ
แสดงออกใหผูอื่นรับรูอีกดวย 
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5. การรับรู/รูจัก จดจํา และทัศนคติที่มีตอการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในรูปแบบตางๆ   
ชองทางการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรือ IMC ที่เขาถึงผูรวมสนทนามากที่สุดคือ โทรทัศน 

ปายโฆษณาตามที่ตางๆ เชน ปายรถเมล แบนเนอรผาใบที่ขึงตามรานคา โฆษณาในหนังสือพิมพนิตยสาร โลโก
บนสิ่งของตางๆ เชน แกว รม เสื้อยืด เปนตน ชั้นวางจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานสะดวกซื้อ ปาย POP-
UP แจงโปรโมชั่นลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค สาวเชียรเบียร โลโกบนขวดน้ําดื่มหรือโซดา รวมถึงการจัดงานแถลง
ขาวเปดตัวสินคา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเปนสปอนเซอรแขงกีฬา/คอนเสิรต   

ซึ่งนอกจากชองทางที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนผูเผยแพรโดยตรง ผูเขารวมบางคนไดใหความเห็น
วาการโพสตภาพและขอความของเพื่อนๆ ดารานักรอง คนมีชื่อเสียงที่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตางๆ รวมถึงภาพ
งานเลี้ยง บน Facebook / Instragram /Twitter /กระทูตางๆ บนอินเทอรเน็ต ก็เปนอีกหนึ่งชองทางที่ทําใหรับรู
และจดจําแบรนดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายยิ่งขึ้น 

เมื่อการพูดคุยถึงปจจัยใดบางที่ทําใหผูเขารวมสามารถจดจํา IMC ของแตละยี่หอไดพบวา พรีเซนเตอร 

และรูปแบบการนําเสนอ เชน เนื้อหา เพลงประกอบ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหจําได  นอกจากนี้ยังมีสาวเชียรเบียร 

โปรโมชั่น กิจกรรมชวยเหลือสังคมและการเปนสปอนเซอรของกิจกรรมตางๆ  สีและรูปแบบของโลโก  

ในสวนของทัศนคติที่มีตอการสื่อสารทางการตลาดหรือ IMC พบวา ปจจุบันบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี

การทํา IMC ไดคอนขางดี มีการนําเสนอที่นาสนใจ จนผูเขารวมกลาววาชอบและจํางายกวาแคมเปญรณรงคลด

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของรัฐ นอกจากนี้บางคนยังสามารถถายทอดเนื้อหาโฆษณา หรือเอยถึง key 

message ของแบรนดตางๆ เหลานั้นไดอีกดวย ยกตัวอยางเชน แบรนด“รีเจนซี่” ซึ่งผูเขารวมทุกคนชอบและจําได 

โดยชี้วาโฆษณาของแบรนดดังกลาวสะทอนถึงเอกลักษณความเปนไทย ภาพโฆษณารวมถึงการนําเสนอทําให  

แบรนดดูมีระดับและโฆษณาสามารถทําใหเชื่อวา รีเจนซี่เปนบรั่นดีที่มีคุณภาพและรสชาติดี บางคนกลาววาทําให

อยากลองดื่มบางหากมีเงินพอ 

 ถัดมาคือ แบรนด “ชาง”และ “สิงห” ที่ผูเขารวมสนทนาอธิบายวา การทําโฆษณาของทั้งสองบริษัท
พยายามสื่อถึงความเปนแบรนดไทย ความรับผดิชอบและการชวยเหลือสังคม โดยเนื้อหาโฆษณาและการทํา IMC 
สวนใหญของทั้งสองแบรนดจะเนนการใหกําลังใจ ความสามัคคี ความพยายามเขาไปชวยเหลือคนดอยโอกาสใน
พื้นที่หางไกลไมวาจะตองผานอุปสรรคอะไรบาง เชน การแจกผาหมในภาวะภัยหนาว การแจกถุงยังชีพในภาวะ
น้ําทวมที่ผานมา เปนตน ทําใหผูเขารวมรูสึกวาทั้งสองแบรนดแมจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งเปนของมึนเมาแต
ก็พยายามที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดวยเชนกัน ซึ่งทําใหภาพลักษณของบริษัทดีขึ้น อยางไรก็ตาม ทุก
คนกลาววาแมรูสึกประทับใจที่บริษัทมีการทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมแตไมไดตองการสนับสนุนกิจกรรมโดยการ
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลของบริษัทนั้นๆ ซึ่งเปนการตอกย้ําวา IMC ยังไมมีอิทธิพลโดยตรงตอการดื่มและการ
ตัดสินใจซื้อแตสามารถสรางการรับรูและจดจําแบรนดไดเปนอยางดี  

 
6. ขอเสนอแนะที่มีตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยสรุป แมวาความพยายามในการทํา IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะยังไมประสบความสําเร็จ
จนทําใหผูรับสารเกิดการตัดสินใจซื้อหรือเกิดความภักดีตอแบรนดนั้นๆ ไดก็ตาม แตสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรใหความตระหนักเปนอยางมากคือการทํา IMC ในบางรูปแบบไดรับความสําเร็จทั้งในดานการสรางการรับรู
จดจํา รวมถึงความชอบประทับใจในแบรนด  จนผูเขารวมสนทนาเองความคุนชินในส่ิงที่แบรนดเหลานั้นสรางขึ้น
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และคิดวานี่คือสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน และสวนใหญมีทัศนคติในทางบวกตอเครื่องดื่มและการดื่มเครื่อง
แอลกอฮอลซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้อาจนําไปสูแนวโนมของในการดื่มในอนาคตซึ่งถือวาบริษัทฯ ไดบรรลุวัตถุประสงค
การทํา IMC เชนกัน การคิดแคมเปญรณรงคตางๆ ของภาครัฐจึงควรที่จะนําเสนอใหมีความนาสนใจมากขึ้น 
สามารถเขาถึง inner หรือ insight ของผูบริโภคใหไดโดยควรมีการศึกษาวิถีชีวิตที่นํามาซึ่งแรงผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมการดื่ม และการทําเซ็นเซอร/เบลอภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพยนตร ละคร โฆษณาตางๆ 
ผูเขารวมสนทนาไดแสดงความเห็นวา วิธีการดังกลาวไมไดชวยทําใหความตองการดื่มหรืออยากลองดื่มลดลง 
ในทางตรงกันขามภาพที่ถูกเซ็นเซอร/เบลอภาพนี้กลับกลายเปนจุดเดนและเพิ่มความนาสนใจใหกับผูที่พบเห็น
มากยิ่งขึ้น หรือการออกกฎหมายบังคับใหเปลี่ยนสีของโลโกบนขวดน้ําและเบียรใหตางกันกลับทําใหบริษัท
สามารถโฆษณาโลโกไดตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อทุกคนเห็นก็ยังนึกถึงเบียรยี่หอนั้นๆ อยูดี 
 

2.    กลุมเยาวชนชายและหญิงที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุระหวาง15-24 ป จํานวน 12 คน 
 

1. นิยามของคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล”  
ผูเขารวมไดใหนิยามคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หลากหลายเชนเดียวกัน โดยสวนใหญใหนิยาม

หมายถึง สถานที่อโคจร เชน ผับ บาร บางคนนึกถึงการขาดสติ การทะเลาะวิวาท การถูกสังคมถูกมองไมดี การ
ทําลายสุขภาพ เพื่อนที่ดีๆ ไมคบ เขากับสังคมที่ดีไดยาก การเกิดอุบัติเหตุ ความตาย การทําผิดศีลธรรม/บาป 
การเปลี่ยนนิสัยจากคนสุภาพเปนคนกาวราว  

บางคนนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร  ไวน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใหคํานิยามความหมาย
แลวพบวา มีความแตกตางกับกลุมที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนอยางมาก เนื่องจากกลุมที่ไมดื่มจะใหความหมาย
ในเชิงลบเปนหลัก ขณะที่กลุมที่ดื่มจะใหความหมายในเชิงบวก  และนอกจากนี้ยี่หอของเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะ
ไมถูกพูดถึงมากเทากับกลุมที่ดื่ม โดยมียี่หอดังนี้ สปาย รีเจนซี่ ชาง ลีโอ สิงห หงษทอง เปนตน  

 

2. ประสบการณที่มีกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูเขารวมสนทนาบางคนไดเลาถึงประสบการณที่มีกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวแตกตางกัน บางคนเลาวา 

การลองดื่มครั้งแรกเกิดจากเพื่อนในกลุมต้ือใหดื่ม รุนพี่บังคับใหดื่มในพิธีรับนองใหม เห็นคนในครอบครัวดื่มจึง
ลองดื่มบาง หรือดื่มเพื่อใหตัวเองเขาสังคมกับเพื่อนๆ ได  

แตทั้งนี้หลังจากที่ไดลองดื่มครั้งแรกทุกคนกลาววา รูสึกไมชอบและไมอยากดื่มอีก โดยกลาววารูสึกไมใช
ตัวเอง บางคนไมดื่มตอเพราะมีอาการแพมีตุมเม็ดขึ้นตามตัว บางคนรูสึกเสียดายเงินที่พอแมทํางานอยาง
ยากลําบาก รูสึกวาตนเองกําลังทําสิ่งที่ไมดี  รูสึกวาตนเองยังเด็กไมสมควรที่จะดื่ม เคยเห็นเพื่อนเมาแลวพลัดตก
จากระเบียงเสียชีวิตจึงกลัวไมอยากใหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตนเอง  และบางคนเห็นเพื่อนเมาประสบอุบัติเหตุแลว
กลายเปนพิการ เปนตน  ซึ่งทุกคนเลาวาพวกตนจะถายทอดประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเองใหกับเพื่อนๆ เพื่อ
ตักเตือนไมใหดื่ม 
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3. ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
ผูเขารวมสนทนาที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญจะมีทัศนคติตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการดื่มใน

เชิงลบ เนื่องจากไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัววา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสิ่งไมดี ทําลายสุขภาพ 
ทํารายคนรอบขาง กอใหเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก ซึ่งนอกจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัวแลว 
ประสบการณที่ผูเขารวมสนทนาพบเจอกับตนเอง หรือจากคนรอบขาง การนําเสนอขาวอุบัติเหตุของส่ือ และการ
รณรงคไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของรัฐก็สงผลทําใหผูเขารวมสนทนาไมตองการดื่มเชนกัน   

สําหรับทัศนคติที่มีตอผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญเห็นวา คนที่ดื่มคือคนที่หลงผิด จิตใจไม
เขมแข็ง มีปมดอย ไมเห็นคุณคาในตนเอง ไมสามารถแกปญหาอยางมีสติ ไมรูจักคุณคาของเงิน ไมรูจักการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน และไมมีความรับผิดชอบ โดยผูเขารวมบางคนใหความเห็นเพิ่มเติมวา ในชวงวัยของ
พวกตนการคบเพื่อนมีสวนสําคัญอยางมากในการกลายเปนคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคตเนื่องจากวัยรุน
ชอบทําตามเพื่อน ชอบขลุกอยูกับเพื่อนมากกวาครอบครัวซึ่งเมื่อเพื่อนดื่มก็จะดื่มตาม อยางไรก็ตาม พวกตน
สามารถคบหาหรือไปเที่ยวกับเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดแตก็จะไมดื่ม และจะพยายามเตือนเพื่อนที่ดื่มให
ลดปริมาณการดื่มลงหรือเลิกดื่มซึ่งนอกจากการตักเตือนก็จะพยายามชวนไปทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน    
เขาวัดปฏิบัติธรรม เลนกีฬา เปนตน  

 

4. การรับรู/รูจัก และจดจําเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่นึกถึงเปนอันดับแรก คือ บรั่นดี รองมาคือ ไวนคูลเลอร และเหลาสี เบียร 

ไวน ตามลําดับ ซึ่งยี่หอที่รูจักและจดจําไดมากที่สุด คือ “รีเจนซี่” เนื่องจากภาพโฆษณาสวยสื่อถึงความเปนไทย 
รองลงมาคือ “ชาง” ซึ่งจําไดจากกิจกรรมการแจกผาหม และแจกถุงยังชีพชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม  ถัดมาคือ 
“สิงห” ที่แจกน้ําดื่มใหกับผูประสบภัยน้ําทวมเชนกัน  

สําหรับชองทางการรับรู/รูจักและจดจําแบรนดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ชองทางที่ผูเขารวมพบเห็นบอยมาก
ที่สุดคือ โทรทัศน ปายโฆษณาตางๆ นอกจากนี้ Social Network เชน Facebook / Instragram /Twitter เปนอีก
ชองทางทําใหรับรูและจดจําแบรนดตางๆได สําหรับภาพบรรยากาศงานสังสรรคตางๆที่มีการโพสตใน Social 
Network ก็ทําใหอยากลองไปเที่ยวอยากลองดื่มบาง แตเมื่อทบทวนถึงคําสอนของพอแม พระ และประสบการณ
แงลบที่มีกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ทําใหไมอยากเที่ยว ไมอยากดื่ม 
 

5. การรับรู/รูจัก จดจํา และทัศนคติที่มีตอการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในรูปแบบตางๆ   
สําหรับทัศนคติที่มีตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หรือ IMC ในรูปแบบตางๆ ของกลุมผูที่  

ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเห็นวา ปจจุบันการทํา IMC ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการนําเสนอที่นาสนใจ
มากขึ้นโดยจะเนนใหจํางาย ติดตา ไมวาจะเปนภาพโฆษณาทางโทรทัศน ปายโฆษณาตางๆ การจัดชั้นวาง
จําหนาย การแตงกายของสาวเชียร  โปรโมชั่น เปนตน 

สําหรับการทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมของบริษัทหรือการเปนสปอนเซอรแขงกีฬา จัดคอนเสริ์ต ผูเขารวม
กลาววาเปนกิจกรรมที่ดีและบางกิจกรรมพวกตนก็เขารวม แตอยางไรก็ตาม กิจกรรมตางๆ เหลานี้ไมไดทําใหพวก
ตนรูสึกวาบริษัทมีภาพลักษณที่ดีขึ้น และไมไดกระตุนใหเกิดความตองการดื่มดวยเชนกัน  นอกจากนี้ยังใหความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวา กิจกรรมตางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น คือ การโฆษณาสินคาในอีกรูปแบบหนึ่ง บางคนกลาววา คือการ
ทําโฆษณาแฝงโดยจัดกิจกรรมบังหนา และเปนวิธีการขยายตลาดของบริษัท  
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6. คําแนะนําและวิธีการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ผูเขารวมสนทนาสวนใหญใหความเห็นที่ตรงกันวา ครอบครัว และเพื่อน มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากที่

จะชวยทําใหเยาวชนหางไกลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  โดยคนในครอบครัวจะตองทําหนาที่ในการดูแลเอา
ใจใสใหความรักความอบอุนซึ่งกันและกัน รวมถึงตองใหความสําคัญกับสิ่งที่ลูกหลานทํา เชน เมื่อลูกหลานเรียนดี
ก็ควรแสดงความชื่นชม เพื่อใหลูกหลานมีกําลังใจทําในส่ิงที่ดีตอไป  

นอกจากนี้ผูเขารวมสนทนาทุกคนระบุวา “เพื่อน” มีสวนสําคัญเปนอยางมากในการดื่มแอลกอฮอล 
เนื่องจากพวกตนเคยผานประสบการณการถูกเพื่อนชวนใหดื่มกันทุกคน  อยางไรก็ตามแตละคนจะมีวิธีการปฏิเสธ
ที่แตกตางกันไป เชน ใหเหตุผลเรื่องสุขภาพ  บางคนปฏิเสธตามตรงวาไมชอบดื่ม บอกเพื่อนวาพอแมหามเปนตน 
และเมื่อถูกต้ือใหดื่มบอยๆก็จะมีวิธีการตอบโตกลับ ยกตัวอยางเชน ใชการวากลาวตักเตือนเพื่อนที่ชวนด่ืมใหรับรู
ถึงโทษของการดื่ม กดดันใหเพื่อนที่ดื่มรูสึกวาคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือคนที่มีปมดอยและไมตองการใหมี
คนทําเรื่องไมดีอยูในกลุม โดยผูเขารวมสนทนาบางคนเสริมวาการทําใหคนอื่นรูสึกวาตนเองโตเปนผูใหญไม
จําเปนตองอาศัยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตขึ้นอยูกับการทําตัวเองใหมีคุณคาและรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย  

    

7. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 สําหรับหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของควรเพิ่มการรณรงคเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอลอยางจริงจัง      

มีความเขมขนในการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงสงเสริมการจัดกิจกรรมใหเยาวชนมีโอกาสแสดงออกซึ่ง
ความสามารถเพื่อใหเยาวชนเห็นคุณคาในตนเองและเกิดความตระหนักวาการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน 
จากคนรอบขางไมจําเปนตองพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตการทําความดีและการเปนคนที่มีความสามารถก็ทํา
ใหเปนคนที่มีคุณคาไดรับการยอมรับจากสังคมไดเชนกัน  นอกจากนี้ควรออกกฏหมายใหบริษัทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีการติดภาพคําเตือนถึงพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหมือนที่ซองบุหรี่  
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ภาคผนวก ข 
ผลสํารวจ จําแนกประเภทเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
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ตารา’ที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุจํานวนการดื่มตอครั้ง ของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  

จํานวนการดื่ม 
ตอครั้ง 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก 

เหลา เบียร RTD ไวน วอดกา/  
เตกีลา เหลาขาว เหลาปน คอกเทล สาโท / ยาดอง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ชอต 

1 50.0       1 - 1 50.0     1 - 
 (2)        -  (1)      - 
2 -       2 - 2 -     2 - 
 -        -  -      - 
3 -       3 - 3 -     3 - 
 -        -  -      - 

4 -       4 - 4 -     4 - 

 -        -  -      - 
5 -       5 - 5 50.0     5 - 
 -        -  (1)      - 
6 25.0       6 - 6 -     6 - 
 (1)        -  -      - 
7 -       7 - 7 -     7 - 
 -        -  -      - 
8 -       8 - 8 -     8 - 
 -        -  -      - 
9 -       9 25.0 9 -     9 - 
 -        (1)  -      - 

10 -       10 50.0 10 -     10 - 
 -        (2)  -      - 

มาก 25.0       มาก 25.0 มาก -     มาก 100.0 
กวา 10 (1)       กวา 10 (1) กวา 10 -     กวา 10 (1) 

รวมทั้งสิ้น 
100.0    100.0 100.0   100.0 

(4)    (4) (2)   (1) 
คาเฉลี่ย 5.75    11.00 3.00   12.00 
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุจํานวนการดื่มตอครั้ง ของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  

จํานวนการดื่ม 
ตอครั้ง 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก 

เหลา เบียร RTD ไวน วอดกา/ 
เตกีลา 

เหลาขาว เหลาปน คอกเทล สาโท / ยาดอง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. แกว 

1 1.1 1 3.6 1 40.0 1 - 1 - 1 - 1 30.0 1 25.0 1 - 
 (1)  (1)  (2)  -  -  -  (3)  (1)  - 
2 5.5 2 10.7 2 20.0 2 33.3 2 - 2 - 2 30.0 2 25.0 2 - 
 (5)  (3)  (1)  (1)  -  -  (3)  (1)  - 
3 9.9 3 3.6 3 - 3 - 3 - 3 - 3 20.0 3 25.0 3 - 
 (9)  (1)  -  -  -  -  (2)  (1)  - 

4 5.5 4 10.7 4 20.0 4 33.3 4 - 4 - 4 10.0 4 25.0 4 - 

 (5)  (3)  (1)  (1)  -  -  (1)  (1)  - 
5 17.6 5 10.7 5 20.0 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 100.0 
 (16)  (3)  (1)  -  -  -  -  -  (1) 
6 4.4 6 7.1 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 
 (4)  (2)  -  -  -  -  -  -  - 
7 1.1 7 7.1 7 - 7 - 7 - 7 33.3 7 - 7 - 7 - 
 (1)  (2)  -  -  -  (1)  -  -  - 
8 3.3 8 3.6 8 - 8 - 8 - 8 - 8 10.0 8 - 8 - 
 (3)  (1)  -  -  -  -  (1)  -  - 
9 2.2 9 3.6 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 
 (2)  (1)  -  -  -  -  -  -  - 

10 23.1 10 25.0 10 - 10 33.3 10 - 10 66.7 10 - 10 - 10 - 
 (21)  (7)  -  (1)  -  (2)  -  -  - 

มาก 26.3 มาก 14.3 มาก - มาก - มาก 100.0 มาก - มาก - มาก - มาก - 

กวา 10 (24) กวา 10 (4) กวา 10 - กวา 10 - กวา 
10 (1) กวา 

10 - กวา 
10 - กวา 10 - กวา 

10 - 

รวมทั้งสิ้น 
100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(91) (28) (5) (3) (1) (3) (10) (4) (1) 

คาเฉลี่ย 9.81 8.21 2.60 5.33 20.00 9.00 2.70 2.50 5.00 
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุจํานวนการดื่มตอครั้ง ของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  

จํานวนการดื่ม 
ตอครั้ง 

ประเภทของเครืองดืมแอลกอฮอลทีดืมหนัก 

เหลา เบียร RTD ไวน วอดกา/ 
เตกีลา เหลาขาว เหลาปน คอกเทล สาโท / 

ยาดอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3. ขวด
กลม 

นอย 1.9 นอย - นอย - นอย - นอย - นอย -       
กวา 1 (3) กวา 1 - กวา 1 - กวา 1 - กวา 1 - กวา 1 -       

1 69.0 1 12.7 1 15.8 1 28.6 1 42.8 1 50.0       
 (112)  (42)  (9)  (4)  (3)  (2)       
2 13.0 2 16.9 2 38.5 2 50.1 2 14.3 2 25.0       
 (21)  (56)  (22)  (7)  (1)  (1)       
3 6.2 3 19.0 3 17.5 3 - 3 28.6 3 25.0       
 (10)  (63)  (10)  -  (2)  (1)       
4 1.9 4 8.4 4 10.5 4 - 4 - 4 -       
 (3)  (28)  (6)  -  -  -       
5 0.6 5 10.5 5 5.3 5 7.1 5 14.3 5 -       
 (1)  (35)  (3)  (1)  (1)  -       
6 1.2 6 8.7 6 1.8 6 - 6 - 6 -       
 (2)  (29)  (1)  -  -  -       
7 0.6 7 2.4 7 - 7 7.1 7 - 7 -       
 (1)  (8)  -  (1)  -  -       
8 - 8 2.4 8 - 8 7.1 8 - 8 -       
 -  (8)  -  (1)  -  -       
9 0.6 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -       
 (1)  -  -  -  -  -       

10 2.5 10 7.2 10 8.8 10 - 10 - 10 -       
 (4)  (24)  (5)  -  -  -       

มาก 2.5 มาก 11.8 มาก 1.8 มาก - มาก - มาก -       

กวา 10 (4) กวา 10 (39) กวา 10 (1) กวา 10 - กวา 
10 - กวา 

10 -       

รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0    
(162) (332) (57) (14) (7) (4)    

คาเฉลีย 2.06 5.08 3.47 2.71 2.29 1.75    
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุจํานวนการดื่มตอครั้ง ของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  

จํานวนการดื่ม 
ตอครั้ง 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก 

เหลา เบียร RTD ไวน วอดกา/ เตกีลา เหลาขาว เหลาปน คอกเทล สาโท / ยาดอง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. ขวดแบน 

0.5 3.1               0.5 - 

 (1)                - 

1 84.3               1 100.0 

 (27)                (1) 

2 6.3               2 - 

 (2)                - 

3 -               3 - 

 -                - 

4 6.3               4 - 

 (2)                - 

รวมทั้งสิ้น 
100.0        100.0 

(32)        (1) 

คาเฉลี่ย 1.23        1.00 
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุจํานวนการดื่มตอครั้ง ของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  

จํานวนการดื่ม 
ตอครั้ง 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก 
เหลา เบียร RTD ไวน วอดกา/ เตกีลา เหลาขาว เหลาปน คอกเทล สาโท / ยาดอง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

5. กระปอง 

  1 9.0               
   (7)               
  2 37.2               
   (29)               
  3 14.1               
   (11)               

  4 11.5               

   (9)               
  5 9.0               
   (7)               
  6 1.3               
   (1)               
  7 1.3               
   (1)               
  8 1.3               
   (1)               
  9 1.3               
   (1)               
  10 3.8               
   (3)               
  มาก 10.2               
  กวา 10 (8)               

รวมทั้งสิ้น 
 100.0        
 (78)        

คาเฉลี่ย  4.53        
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและคารอยละของตัวอยางที่ระบุจํานวนการดื่มตอครั้ง ของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  

จํานวนการดื่มตอ
ครั้ง 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มหนัก 

เหลา เบียร RTD ไวน วอดกา/ เตกีลา เหลาขาว เหลาปน คอกเทล 
สาโท /  
ยาดอง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. เหยือก 

  นอย -         นอย 7.1     
  กวา 1 -         กวา 1 (2)     
  1 44.4         1 35.7     
   (8)          (10)     
  2 16.7         2 17.9     
   (3)          (5)     
  3 16.7         3 17.9     
   (3)          (5)     
  4 11.1         4 7.1     
   (2)          (2)     
  5 11.1         5 3.6     
   (2)          (1)     
  มาก -         มาก 10.7     
  กวา 5 -         กวา 5 (3)     

รวมทั้งสิ้น 
 100.0     100.0   

 (18)     (28)   

คาเฉลี่ย  2.28     2.50   
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสราง 

และการทดสอบความเที่ยง  
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Structural Equation Model 
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Model Fit Summary 
 

Chi-square 23551.978 

DF 2764 

Chi-square/DF 8.521 

P .000 

NFI .721 

RFI .704 

IFI .745 

TLI .730 

CFI .745 

RMSEA .055 

Square Multiple 
Correlations 
(SMC) 

OP = .362 
HOW = .282 
MAR = .334 
ACT = .404 
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Reliability: การเปดรับสาร/ การเขาถึงสาร 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2373 95.9 

Excludeda 101 4.1 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.830 15 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

see1 46.83 61.956 .409 .822 
see2 47.46 60.291 .476 .818 
see3 46.95 60.980 .477 .818 
see4 47.16 60.531 .499 .817 
see5 46.99 60.996 .483 .818 
see6 46.85 61.684 .416 .822 
see7 46.94 61.671 .417 .822 
see8 47.78 60.105 .469 .818 
see9 47.66 60.113 .452 .820 
see10 47.63 58.972 .513 .815 
see11 47.62 58.980 .547 .813 
see12 47.44 60.031 .479 .818 
see13 46.92 61.458 .393 .823 
see14 46.86 60.807 .426 .821 
see15 47.22 62.587 .294 .830 
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Reliability: อํานาจของขอมูล 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2442 98.7 

Excludeda 32 1.3 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.878 13 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

act1 38.23 61.618 .578 .868 
act2 38.54 61.418 .597 .867 
act3 38.35 62.067 .517 .872 
act4 38.34 62.021 .557 .869 
act5 38.66 61.496 .585 .868 
act6 38.67 60.495 .572 .869 
act7 38.62 59.614 .619 .866 
act8 38.59 60.122 .634 .865 
act9 38.33 63.057 .446 .875 
act10 38.19 63.086 .447 .875 
act11 38.30 61.569 .510 .872 
act12 38.60 60.790 .615 .866 
act13 38.52 60.388 .580 .868 
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Reliability: การรับรูตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2468 99.8 

Excludeda 6 .2 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.817 4 

 

 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

mar1 9.28 5.922 .617 .779 
mar2 9.52 5.715 .683 .749 
mar3 9.56 5.684 .652 .762 
mar4 9.82 5.720 .600 .788 
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Reliability: การรับรูตอการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอล 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2450 99.0 

Excludeda 24 1.0 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.804 7 

 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

camp1 20.28 15.524 .567 .774 
camp2 20.46 15.254 .630 .763 
camp3 20.56 15.219 .619 .764 
camp4 20.75 15.347 .558 .775 
camp5 20.47 15.575 .520 .782 
camp6 20.34 16.124 .381 .809 
camp7 20.51 15.263 .518 .782 

 
 



   

-102- 
 

Reliability: ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2435 98.4 

Excludeda 39 1.6 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.790 9 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

how1 24.78 31.157 .576 .758 
how2 25.07 30.022 .631 .749 
how3 25.61 31.328 .398 .782 
how4 24.87 29.771 .615 .750 
how5 25.47 30.101 .588 .754 
how6 25.14 29.269 .633 .747 
how7 25.21 30.360 .561 .758 
how8 24.24 34.927 .185 .807 
how9 24.44 34.985 .178 .808 
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Reliability: ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการดื่ม 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2463 99.6 

Excludeda 11 .4 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.910 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

op1 7.55 11.203 .828 .871 
op2 7.35 11.720 .732 .905 
op3 7.82 11.085 .845 .865 
op4 7.90 11.706 .778 .889 
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Reliability: Psychographic 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2436 98.5 

Excludeda 38 1.5 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.881 11 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

are1 37.34 39.900 .435 .880 
are2 37.39 38.723 .576 .872 
are3 37.36 37.662 .657 .867 
are4 37.50 38.326 .581 .872 
are5 37.30 37.697 .624 .869 
are6 37.33 38.035 .598 .870 
are7 37.24 37.535 .560 .873 
are8 37.46 38.302 .570 .872 
are9 37.27 37.246 .642 .867 
are10 37.32 37.275 .638 .868 
are11 37.28 37.156 .642 .867 
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Reliability: อิทธิพลของกลุมอางอิง 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 2427 98.1 

Excludeda 47 1.9 

Total 2474 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.908 13 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

atm1 44.61 59.463 .609 .902 
atm2 44.85 58.862 .622 .901 
atm3 44.73 58.562 .648 .900 
atm4 45.03 58.900 .572 .904 
atm5 44.97 58.527 .656 .900 
atm6 45.05 59.246 .610 .902 
atm7 45.03 59.187 .639 .901 
atm8 44.96 58.719 .644 .900 
atm9 44.95 58.559 .650 .900 
atm10 44.93 58.871 .613 .902 
atm11 44.98 58.614 .635 .901 
atm12 45.28 59.404 .556 .904 
atm13 45.00 58.098 .665 .899 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(สําหรับกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป) 
 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กําลังทําการสํารวจ “การรับรูตอกิจกรรมการตลาดและการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมเยาวชนที่ดื่มและไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล” โดยขอมูลที่รวบรวมไดจะนําเสนอผลการสํารวจเปน
ภาพรวม โดยคําตอบของคุณจะถูกปกปดเปนความลับสูงสุดตามหลักจรรยาบรรณสากล ไมมีการแยกวิเคราะหเปนรายบุคคล    
ดังนั้นจึงขอใหคุณตอบคําถามตามความเปนจริง เพ่ือเปนประโยชนตอการการวิจัยครั้งนี้ตอไปในอนาคต 

 

ตอนท่ี 1 การพบเห็น และจดจํากิจกรรมทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
1.  เมื่อพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล คุณนึกถึงส่ิงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     [   ] 1. เทศกาล / งานเล้ียงสังสรรค   [   ] 2. ความมนึเมา/ ขาดสติ           [   ] 3. สถานบันเทิง/ ผับ/ บาร 
     [   ] 4. ความสนุกสนาน                [   ] 5. การสิ้นเปลืองเสียคาใชจาย    [   ] 6. การทะเลาะวิวาท   
     [   ] 7. อุบัติเหตุ                         [   ] 8. ผิดศีล                              [   ] 9. เพ่ือน     
     [   ] 10. สุขภาพเส่ือมโทรม การเจ็บปวย                                          [   ] 11. อ่ืนๆ ระบุ .................................................... 
 

2. ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา คุณพบเห็นส่ิงตางๆ ตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด 

คุณเห็นสิ่งตางๆ ตอไปนี้อยางไร 
พบเห็น
บอย
ท่ีสุด 

บอย 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอยที่สุด/ 

 ไมเคย
เห็น 

1. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทางสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ      

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนเว็บไซต (5) (4) (3) (2) (1) 
3. โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนสินคาน้ําดื่ม หรือโซดา (5) (4) (3) (2) (1) 
4. โลโกของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล บนส่ิงของ เชน แกว เส้ือ รม (5) (4) (3) (2) (1) 
5. สีสัน/ รูปแบบขวด กระปอง ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สะดุดตา (5) (4) (3) (2) (1) 
6. ชั้นวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามรานสะดวกซื้อ รานโชวหวย (5) (4) (3) (2) (1) 
7. โซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล / ชั้นวาง ตามหางสรรพสินคา (5) (4) (3) (2) (1) 
8. กระทู/ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลบน

เว็บไซต 
(5) (4) (3) (2) (1) 

9. ภาพ/ ขอความที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล บน Facebook/ Instragram/ 
Twitter 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10. โปรโมชั่น ลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล (5) (4) (3) (2) (1) 
11. ขาวการจัดงาน การเปดตัวสินคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล (5) (4) (3) (2) (1) 
12. กิจกรรมเพื่อสังคม การแจกผาหมของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล (5) (4) (3) (2) (1) 
13. การเปนสปอนเซอรใหกับกีฬา/ คอนเสิรต/ กิจกรรมตางๆ (5) (4) (3) (2) (1) 
14. สาวเชียรเหลา/ เบียร  (5) (4) (3) (2) (1) 
15. การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว เชน พอ แม ญาติ เพ่ือน (5) (4) (3) (2) (1) 
16. อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................... (5) (4) (3) (2) (1) 
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3. จากสิ่งท่ีคุณเห็นในขอ 2 คุณจําขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากชองทางใด ไดมากที่สุด 3 อันดับแรก 

1……………………………………………2……………………………..……….3…………………………………………… 

4. จากสิ่งท่ีคุณเห็นในขอ 2 ชองทางใด ที่คุณชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก 

1……………………………………………2……………………………..……….3…………………………………………… 

5. โปรดแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรูปแบบตางๆ ตอไปนี้  
 

คุณเห็นดวยกับขอความตอไปนี้หรือไม 
 เห็นดวย   
 มากที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอยที่สุด/  
ไมเห็น
ดวยเลย 

1. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร ปายกลางแจง ปายพันรอบรถเมล รถไฟฟา ฯลฯ นําเสนอ    
ไดนาสนใจ ชวนใหติดตาม 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนอินเทอรเน็ต หรือตามเว็บไซตของ
ผลิตภัณฑ นําเสนอไดนาสนใจ ชวนใหติดตาม 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. ไมวาโลโกจะสีไหน ก็ทําใหนึกถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูดี (5) (4) (3) (2) (1) 
4. การจัดวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนชั้นจําหนาย จัดเรียงไดสะดุดตา     

มีสีสันที่ดึงดูดใจ 
(5) (4) (3) (2) (1) 

5. ขอมูลจากกระทู/ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลบนเว็บไซต มักจะมีประเด็นที่นาสนใจ และนาเชื่อถือ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. เวลาที่เพ่ือนโพสตภาพ หรือสงตอขอความบรรยากาศการสังสรรคที่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล บน Facebook/ Instragram/ Twitter ทําใหสนใจ 
อยากมีสวนรวมกับเพ่ือน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

7. เครื่องดื่มแอลกอฮอลมักจะมีโปรโมชั่น ลด/ แลก/ แจก/ แถม ที่โดนใจ 
ชวนใหสนใจ นาทดลองชิม หรือซื้อ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

8. การจัดงานแถลงขาว/ การเปดตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอใหมๆ มัก
เปนงานที่ย่ิงใหญ นาสนใจ ถูกใจวัยรุน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9. การชวยเหลือสังคม/ กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ทําใหบริษัทมีภาพลักษณที่ดี 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10. การสนับสนุน หรือเปนสปอนเซอร ใหกับคอนเสิรต/ กีฬา เปนการ
ยกระดับภาพลักษณของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมีความเปนสากล 
หรืออินเตอรมากยิ่งขึ้น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

11. สาวเชียรเหลา/เบียร มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความ
นาสนใจ นาทดลองชิม หรือซื้อ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

12. คุณชอบ/ ประทับใจกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในปจจุบัน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

13. การดื่มสังสรรคของคนใกลตัว มีสวนกระตุนใหเครื่องดื่มแอลกอฮอล     
มีความนาสนใจ นาทดลองชิม หรือซื้อ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ตอนท่ี 2 การรับรูตอกิจกรรมทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการรณรงคลดการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 

1. โปรดแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการรณรงคลดการดื่ม  

กิจกรรมทางการตลาด 
ของบริษัทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

เห็นดวย
มากที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอยที่สุด/  
ไมเห็น
ดวยเลย 

1. คุณรูจักกิจกรรมทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จากสื่อหรือ
ชองทางตางๆ  

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. คุณสามารถจดจํากิจกรรมทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จากสื่อ
หรือชองทางตางๆ ได 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. คุณสามารถนึกถึงลักษณะเดนของกิจกรรมทางการตลาดของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตละยี่หอได 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. คุณสามารถเลาเรื่องราว หรือเนื้อหาของกิจกรรมทางการตลาดของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละยี่หอได 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
การรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอล 

เห็นดวย
มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอยที่สุด/ 
ไมเห็น
ดวยเลย 

1. คุณรูจักการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอลจากส่ือหรือชองทางตางๆ  (5) (4) (3) (2) (1) 
2. คุณสามารถจดจําการรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอลจากสื่อหรือชองทาง

ตางๆ ได  
(5) (4) (3) (2) (1) 

3. คุณสามารถนึกถึงลักษณะเดนของแตละโครงการการรณรงคลดการดื่ม
แอลกอฮอลได 

(5) (4) (3) (2) (1) 

4. คุณสามารถเลาเรื่องราวหรือเนื้อหาแตละโครงการการรณรงคลดการดื่ม
แอลกอฮอลได 

(5) (4) (3) (2) (1) 

5. คุณสามารถแยกแยะ/ บอกถึงความตางระหวางการโฆษณาและ      
การรณรงคลดการดื่มแอลกอฮอลออกจากกันได 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. การทําภาพเบลอ/เซ็นเซอรเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในหนัง/ละคร ทําให
เกิดจุดเดน มากกวาการไมเซ็นเซอร 

(5) (4) (3) (2) (1) 

7. คุณชอบ/ประทับใจ การรณรงคลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ปจจุบัน 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ตอนท่ี 3 ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. โปรดแสดงความคิดเห็นตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 
คุณคิดวาการดื่มแอลกอฮอลน้ันเปนอยางไร 

เห็นดวย
มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอยที่สุด/ 
ไมเห็น
ดวยเลย 

1.  การดื่มแอลกอฮอล เปนเรื่องธรรมดา ยอมรับได  (5) (4) (3) (2) (1) 
2.  การดื่มแอลกอฮอล ทําใหผอนคลายความเครียด  (5) (4) (3) (2) (1) 
3.  การดื่มแอลกอฮอล ไมสงผลเสียตอสุขภาพ (5) (4) (3) (2) (1) 
4.  การดื่มแอลกอฮอล ทําใหบรรยากาศงานเลี้ยง สังสรรคสนุกสนานมากขึ้น (5) (4) (3) (2) (1) 
5.  การดื่มแอลกอฮอล ทําใหคุณรูสึกเปนผูใหญ (5) (4) (3) (2) (1) 
6.  การดื่มแอลกอฮอล ทําใหคุณมีความมั่นใจ กลาพูดคุย กลาแสดงออก  (5) (4) (3) (2) (1) 
7.  ย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่คุณ (จะ) เลือกดื่มมีผลตอภาพลักษณของคุณ (5) (4) (3) (2) (1) 
8.  การดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติ เปนตนเหตุของการทะเลาะวิวาท (5) (4) (3) (2) (1) 
9.  การดื่มแอลกอฮอลทําใหเสียบุคลิกภาพ และลดคุณคาของตนเอง  (5) (4) (3) (2) (1) 

 
 

2. คุณเห็นดวยตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไปนี้ อยางไรบาง   
 

พฤติกรรมการด่ืม 
บอย 

มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย 

นอยที่สุด/ 
ไมเคยเลย 

1. หากมีการนัดดื่มแอลกอฮอล คุณจะไปรวมและดื่มเสมอ (5) (4) (3) (2) (1) 
2. เพ่ือนมักจะชวนคุณ ใหมาดื่มดวยกัน (5) (4) (3) (2) (1) 
3. คุณมักจะเปนคนชวนใหเพ่ือนมาดื่มดวยกัน (5) (4) (3) (2) (1) 
4. หากคุณชวนเพ่ือนใหดื่มแอลกอฮอลดวยกันและเพื่อนปฏิเสธ คุณจะ  

ชวนตอ จนเพ่ือนยอมมาดื่มดวยกัน 
(5) (4) (3) (2) (1) 

 

 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1.  คนรอบขางของคุณ มีคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือไม 
 [   ] 1. มี โดยมีความสัมพันธเปน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
               (   ) 1. เพ่ือน             (   ) 2. พอ/ แม        (   ) 3. พ่ีนอง            (   ) 4. ญาติ     (   ) 5. แฟน/ คูรัก 

             (   ) 6. คนที่เพ่ิงรูจักตามสถานที่ดื่มตางๆ     (   ) 7. อ่ืนๆ ระบุ .................. 
 [   ] 2. ไมมี 
 

2.  คุณดื่มแอลกอฮอลหรือไม (ไมนับการชิม/จิบเพียงเล็กนอย)   
   [   ] 1. ไมดื่ม  
               ไมดื่ม  เพราะเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

                      (   ) 1.ราคาแพง             (   ) 2.แพ/ไมสบาย/รักษาสุขภาพ    (   ) 3.รักษาภาพพจน 
          (   ) 4.ถูกหามไมใหดื่ม      (   ) 5.ไมอยากดื่ม                      (   ) 6.การรณรงคของรัฐบาล/หนวยงาน/องคกร     
          (   ) 7.ไมมีเพ่ือนรวมวง     (   ) 8. คําส่ังสอนของผูปกครอง      (   ) 9.เคยเห็นถึงโทษจากการดื่ม 
          (   ) 10.อ่ืนๆ ระบุ............................................. 

• คุณคิดจะทดลองดื่มในอนาคตหรือไม   
     (   ) 1. อยากลอง(   ) 2. ยังไมแนใจ(   ) 3. ไมลอง 
                                                (ขามไปตอบตอนที่ 5) 

 

[   ] 2. ดื่ม แตไมไดดื่มในระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา 
[   ] 3. ปจจุบันดื่ม 
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3. ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่คุณดื่มบอยคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ประเภทเครื่องด่ืม 
ยี่หอ/แบรนดทีด่ื่ม 

(ไมตองระบรุุน และรสชาติ) 
จํานวนการด่ืมตอครั้ง 
(เฉพาะของคุณเทาน้ัน) 

[   ] 1. เหลาสี  
1………………. 2………………... 3……………… 

......... ชอต   ......... แกว .........ขวดแบน 

......... ขวด   

 
[   ] 2. เบียร 

 
1………………. 2………………... 3……………… 

......... แกว ........ กระปอง .........ขวด 

......... เหยือก   

[   ] 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอลพรอม
ดื่มแบบบรรจุขวด เชน สปาย    
บาคารดี้ สเมอรนอฟ เปนตน 

 ......... แกว ........ ขวด  

[   ] 4. ไวน  ......... แกว ..........ขวด  

[   ] 5. วอดกา / เตกีลา  ......... ชอต   ......... แกว .........ขวด 

[   ] 6. เหลาขาว  ......... ชอต   ......... แกว .........ขวด 

[   ] 7. เหลาปน  ......... แกว .........เหยือก  

[   ] 8. คอกเทล  ......... แกว   

[   ] 9. สาโท / ยาดอง  ......... ชอต   ......... แกว  

 
[   ] 10. อ่ืนๆ ........................... 

 
1………………. 2………………... 3……………… 

......... ชอต   ......... แกว ........ กระปอง 

.........ขวดแบน .........ขวดกลม .........เหยือก 
 

 

4. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทใด ที่คุณดื่มมากที่สุด (ดื่มหนัก) ระบุประเภท.......................... 
    และตัวคุณดื่มเปนปริมาณ........................... 
 

5. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนรูสึกมึนเมาหรือไม                                                                        
    [   ] 1. ไมเคยเลย        [   ] 2. เปนบางครั้ง             [   ] 3. ทุกครั้ง 
 

6. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโอกาสใด (ตอบไดเพียงขอเดียว) 
    [   ] 1. มีเง่ือนไขโอกาสพิเศษเทานั้น เชน งานแตงงาน ปใหม สงกรานต กีฬาสี งานวันเกิด 
    [   ] 2. ไมจําเปนตองมีเง่ือนไขโอกาสใดเปนการเฉพาะ  ดื่มไดเมื่อมีโอกาส 
 

7. กลุมที่คุณดื่มแอลกอฮอลดวย  โดยปกติหรือสวนใหญแลวมีจํานวน...............คน และมีความสัมพันธเปน ..(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     [   ] 1. เพ่ือน            [   ] 2. พอ/ แม                    [   ] 3. พ่ีนอง            [   ] 4. ญาติ              [   ] 5. แฟน/ คูรัก 

[   ] 6. คนแปลกหนา   [   ] 7. อ่ืนๆ ระบุ .................. 
 

8.  ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  โดยเฉล่ียแลว  คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบอยครั้งเพียงใด 
 [   ] 1. ทุกวัน                  [   ] 2. 5-6 วันตอสัปดาห           [   ] 3.  3-4 วันตอสัปดาห            [   ] 4.  1-2 วันตอสัปดาห     
      [   ] 5. 2-3 วันตอเดือน      [   ] 6. 1 วันตอเดือน               [   ] 7.  นอยกวาเดือนละครั้ง 
 

9. ในการดื่มแตละครั้ง ใครเปนคนซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[   ] 1. ตัวเอง                   [   ] 2. เพ่ือน                         [   ] 3. พอ/ แม                [   ] 4. พ่ีนอง           [   ] 5. ญาติ 
[   ] 6. แฟน/ คูรัก              [   ] 7. คนแปลกหนา               [   ] 8. อ่ืนๆ ระบุ .................. 
 

10. คุณมักซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากที่ใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
      [   ] 1. รานขายของชํา/ โชวหวย   [   ] 2. รานอาหาร          [   ] 3. ผับ เธค บาร คาราโอเกะ    [   ] 4. รานสะดวกซื้อ  
      [   ] 5. รานเครื่องดื่ม                     [   ] 6. รานเรขาย           [   ] 7. อ่ืนๆ ระบุ ......................... 
 

11. คุณใชจายตอการดื่มแอลกอฮอลในแตละครั้ง โดยเฉลี่ยประมาณ ...........................บาท (นับเฉพาะคาใชจายของตัวคุณ) 
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12. ในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแตละครั้ง คุณคํานึงถึงปจจัยใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[   ] 1. ราคา          [   ] 2. จํานวนเงินที่มี         [   ] 3. รสชาติ                  [   ] 4. แพคเกจดึงดูด  
[   ] 5. ของแถม      [   ] 6. คนเชียร/แนะนํา      [   ] 7. กินตามมติกลุมเพ่ือน  [   ] 8. หาซื้องาย  
[   ] 9. ความเคยชิน [   ]10. ย่ีหอมีชื่อเสียง        [   ] 11. โฆษณาบอย          [   ] 12. ระดับความดูดีของเครื่องดื่ม  
[   ] 13. อ่ืนๆ ระบุ .................................. [   ] ไมทราบ 
 
 

13. คุณเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกตอนอายุประมาณ ...............ป   โดยเริ่มดื่มจาก (ระบุประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล)  
 [   ] 1. เหลา   [   ] 2. เบียร           [   ] 3. สปาย บาคารดี้ สเมอรนอฟ      [   ] 4. ไวน 
 [   ] 5. วอดกา / เตกีลา  [   ] 6. เหลาขาว          [   ] 7. เหลาปน                             [   ] 8. คอกเทล 

[   ] 9. สาโท / ยาดอง   
 

14. คุณเริ่มดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกดวยเหตุผลใด 

เหตุผลท่ีคุณดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรก 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด/ 
ไมมีผล 

1. อยากลองดื่ม (5) (4) (3) (2) (1) 
2. เพ่ือนชักชวนใหดื่ม (5) (4) (3) (2) (1) 
3. ผูใหญ/พอ/แมใหลอง (5) (4) (3) (2) (1) 
4. เห็นคนในครอบครัวดื่ม (5) (4) (3) (2) (1) 
5. อยากดูเทห (5) (4) (3) (2) (1) 
6. อยากเปนผูใหญ (5) (4) (3) (2) (1) 
7. อยากสนุก (5) (4) (3) (2) (1) 
8. อกหัก/เหงา/เครียด/ทุกข/ไมสบายใจ (5) (4) (3) (2) (1) 
9. พบเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลบอย (5) (4) (3) (2) (1) 
10. เห็นโฆษณาเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลบอย (5) (4) (3) (2) (1) 
11. อ่ืนๆ ระบุ ....................................................................... (5) (4) (3) (2) (1) 

 
 
 

15. ในอีก 12 เดือนขางหนา คุณคิดวาคุณจะดื่มแอลกอฮอลอยางไร 
     [   ] 1. ดื่มเพ่ิมขึ้น [   ] 2. ดื่มเทาเดิม[   ] 3. ดื่มนอยลง[   ] 4. เลิกดื่ม 
 

16. ในอีก 5 ปขางหนา คุณคิดวาคุณจะดื่มแอลกอฮอลอยางไร 
     [   ] 1. ดื่มเพ่ิมขึ้น [   ] 2. ดื่มเทาเดิม[   ] 3. ดื่มนอยลง[   ] 4. เลิกดื่ม 
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ตอนท่ี 5 ขอมูลดานลักษณะการดําเนินชีวิต 
1. เมื่อนึกถึงตัวคุณเอง คุณเห็นดวยกับขอความเหลานี้มากนอยเพียงใด   

คุณเปนคนอยางไร 
เห็นดวย
มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอยที่สุด/ 
ไมเห็น
ดวยเลย 

1. คุณกลายืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อ เชน กลาเสนอความคิดเห็น แมวา
บางครั้ง อาจความเห็นแตกตางจากผูอ่ืน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. คุณกลาที่จะพูดความจริงเสมอ ถึงแมวามันจะยาก (5) (4) (3) (2) (1) 
3. คุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทํา ไมวาผลจะเปนอยางไรก็ตาม (5) (4) (3) (2) (1) 
4. คุณมีการวางแผนและไตรตรองกอนลงมือทําเสมอ (5) (4) (3) (2) (1) 
5. คุณเห็นอกเห็นใจ และใสใจในความรูสึกของผูอ่ืน (5) (4) (3) (2) (1) 
6. คุณสามารถปรับตัวใหอยูรวมกับคนอื่นได  (5) (4) (3) (2) (1) 
7. คุณกลาปฏิเสธพฤติกรรมเส่ียงตางๆ เชน เพศสัมพันธ ยาเสพติด    

ความรุนแรง และส่ือที่ไมดี เปนตน 
(5) (4) (3) (2) (1) 

8. คุณควบคุมสถานการณและแกไขปญหาดวยสติปญญามากกวาอารมณ (5) (4) (3) (2) (1) 
9. คุณรูสึกวาตนเองมีคุณคา (5) (4) (3) (2) (1) 
10. คุณมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน (5) (4) (3) (2) (1) 
11. คุณรูสึกพอใจในชีวิตความเปนอยูของตนเอง (5) (4) (3) (2) (1) 

บรรยากาศรอบตัวคุณเปนอยางไร 
เห็นดวย
มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอยที่สุด/ 
ไมเห็น
ดวยเลย 

1. คุณไดรับความรัก ความอบอุน เอาใจใส และการสนับสนุนในทางที่ดีจาก
ครอบครัว 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2. คุณปรึกษาหารือ และขอคําแนะนําจากผูปกครองไดอยางสบายใจ ไมวา
เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3. คุณมีผูปกครองที่เปนแบบอยางที่ดีใหทําตาม (5) (4) (3) (2) (1) 
4. คุณสามารถพูดคุย แลกเปล่ียนเรื่องราวเกี่ยวกับส่ือ เชน วิทยุ ทีวี       

ส่ือประเภทอื่นๆ ภายในครอบครัวได 
(5) (4) (3) (2) (1) 

5. คุณอยูในสถาบันการศึกษาที่เอาใจใส สนับสนุน และชวยเหลือเปนอยางดี (5) (4) (3) (2) (1) 
6. คุณรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในสถาบันการศึกษา (5) (4) (3) (2) (1) 
7. คุณอยูในสถาบันการศึกษาที่มีระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน มีเหตุผล และมี

การดูแลใหปฏิบัติตาม 
(5) (4) (3) (2) (1) 

8. คุณรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของคุณ (5) (4) (3) (2) (1) 
9. คุณมีเพ่ือนสนิทที่ชักชวนใหคุณทําความดี (5) (4) (3) (2) (1) 
10. คุณทํากิจกรรมที่สรางสรรครวมกับเพ่ือน เชน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

กิจกรรมทางศาสนา 
(5) (4) (3) (2) (1) 

11. คุณมีญาติหรือผูใหญนอกเหนือจากผูปกครอง ที่คุณสามารถปรึกษาหารือ
และขอความชวยเหลือไดอยางสบายใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

12. คุณรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในชุมชนเปนประจํา (5) (4) (3) (2) (1) 
13. คุณรูสึกอบอุน มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตเมื่ออยูในชุมชนของคุณ (5) (4) (3) (2) (1) 
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ตอนท่ี 6  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ                  [   ] 1. ชาย                    [   ] 2. หญิง 
 

2. อายุ.............................................ป  
         

3. ศาสนา              [   ] 1. พุทธ                   [   ] 2. คริสต               [   ] 3. อิสลาม         [   ] 4. อ่ืนๆ ระบุ …................... 
 

4. การศึกษา  
    [   ] 1. กําลังศึกษาอยู และอยูในระดับ……. 
             (   ) 1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา          (   ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย          (   ) 3. ปวช.  
             (   ) 4. ปวส.                                           (   ) 5. ปริญญาตรี                       (   ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 
[   ] 2. ไมไดเรียนแลว โดยจบการศึกษาในระดับ ......  
             (   ) 1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา          (   ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย           (   ) 3. ปวช.  
             (   ) 4. ปวส.                                           (   ) 5. ปริญญาตรี                         (   ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 
 

5. คุณทํางานมีรายไดหรือไม    [   ] 1. ไมมี [   ] 2. มี เดือนละประมาณ............................บาท 
 

6. ปจจุบันอาศัยอยูกับใครบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    [   ] 1. พอ                      [   ] 2. แม                  [   ] 3. พ่ี/นอง              [   ] 4. ปู/ยา/ตา/ยาย     [   ] 5. สามี/ภรรยา/แฟน 
    [   ] 6. บุตร                     [   ] 7. ลุง/ปา/นา/อา     [   ] 8. อยูคนเดียว         [   ] 9. อ่ืนๆ ระบุ .................................................... 
 

7. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณทํากิจกรรมใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
    [   ] 1. เลนกีฬา       [   ] 2. แขงขันกีฬา     [   ] 3. การดูกีฬา (ถายทอด/สด)   [   ] 4. เลนดนตรี                           
    [   ] 5. ดูดนตรี        [   ] 6. ดูภาพยนตร     [   ] 7. อานหนังสือ                    [   ] 8. เลนเกมสคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต/เฟสบุค   
    [   ] 9. อ่ืนๆ ระบุ..........................................................................................    [   ] 10. ไมไดทํากิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับเจาหนาท่ีเทาน้ัน 
ชื่อพนักงานเก็บขอมูล ...........................................รหัส.............................................เบอรโทรศัพท
............................................. 
พ้ืนที่เก็บขอมูลเขต/อําเภอ.............................................จังหวัด............................................. 

[   ]1. ในเขตเทศบาล[   ]2. นอกเขตเทศบาล[   ]3. กรุงเทพมหานคร 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 
ศูนยวิจัยความสุชชุมชน โทร. 02-719-1080 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติคณะทาํงาน 
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ประวัติหัวหนาโครงการ 
ประวัติบุคลากร 

ดร. นพดล  กรรณิกา 
 
1. สถานที่ทํางานปจจุบัน  ชื่อหนวยงาน  ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน  
                                                     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                                      ที่ต้ังเลขที่   592/3 ซอย รามคําแหง 24 แขวง หัวหมาก เขต บางกะป     
                                                      จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-719-1546-7 
                                       Email: nkannika@umich.edu 
 
2. ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน   
 

(1)   ผูอํานวยการสํานักวิจัยเอแบคโพลล   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(2)  ผูอํานวยการศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน     

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(3)  ผูอํานวยการศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(4)  กรรมการที่ปรึกษาดานวิชาการ สํานักงานสถิติแหงชาติ  
(5)  กรรมการที่ปรึกษาดานขอมูลและวิชาการสารเสพติด  สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
(6)  อนุกรรมการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (อ.ก.ตร.) เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณตํารวจ 
(7)  ที่ปรึกษาดานการวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) 
(8)  กรรมการผลิตหนังสืองานวิจัยการทําโพลลกลุมประเทศ Asia-Pacific ของมูลนิธิ Konrad Germany 

 
3. การศึกษา/ฝกอบรม 
 

- ปริญญาเอกดานบริหารจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (GPA 3.9) 
- ปริญญาโท สาขาระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Methodology) มหาวิทยาลัยมิชิแกน       
       (University of Michigan-Ann Arbor) เมือง แอน อาเบอร สหรัฐอเมริกา (GPA 3.6) 
- หลักสูตร Executive Master of Policy Management (EMPM)  
       มหาวิทยาลัยจอรชทาวน (Georgetown University), Washington D.C. (Candidate 2013) 

- ผานหลักสูตรบางหมวดวิชา ปริญญาโท Master of Public Administration สถาบันคอรเนลลเพื่อ
ภารกิจของรัฐ มหาวิทยาลัยคอรเนลล (Candidate 2012, Cornell University) (GPA 3.6) 

- ปรญิญาโทสังคมวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (GPA 3.5) 
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรีปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยแสงธรรม (GPA 3.5) 
- Visiting Scholar ดานการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Methodology) 
 ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) เมือง แอน อาเบอร สหรัฐอเมริกา 
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- วุฒิบัตรหลักสูตรดานการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 
- วุฒิบัตรหลักสูตรดานการใชทฤษฎีเบสสําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด และ   
 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 

     4. รางวัลและเกียรติประวัติ 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น 4 (จตุตถดิเรกคุณาภรณ)  
- เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 
- ทุนการศึกษา (Fellowship) จากมหาวิทยาลัยคอรเนลล สหรัฐอเมริกา 
- ชนะเลิศผลงานวิจัยรางวัล The Best Conference Paper of 2009 จากสมาคมนักวิจัยความ  

คิดเห็นสาธารณชนโลก (World Association for Public Opinion Research, WAPOR)  
สวิสเซอรแลนด 

- Intern ณ สถาบันวิจัยสังคม (Institute for Social Research, ISR) มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
สหรัฐอเมริกา 

- Intern ณ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ยูเนสโก ประเทศไทย 

- รางวัล St. Thomas Award อันดับ 1 ดานงานวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- รางวัล “Outstanding Person” รางวัลสนับสนุนดานนโยบายระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
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ประวัติบุคลากร 
นางสาวศิริพรรณ กิจรักษา 

 

1. สถานที่ทํางานปจจุบัน  ชื่อหนวยงาน ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ   
                                                     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                                   ที่ต้ังเลขที่  592/3 ซอย รามคําแหง 24 แขวง หัวหมาก เขต บางกะป     
                                                      จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-719-1543 
                                   Email: siripan_k@hotmail.com 
2. ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน   

-   ผูชวยผูอํานวยการ สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

3. การศึกษา 
-   ปริญญาโท สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (M.A. in Sociology) 
-   ปริญญาตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน (B.A: Social Development) 
-   วุฒิบัตรหลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
-   วุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ หรือ Mini Master of Management Program (MMM)  
    มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

4. ประสบการณดานการวิจัย 15 ป 
 

5. ความรับผิดชอบปจจุบัน 
รับผิดชอบในการทําวิจัย และเปนที่ปรึกษาในงานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพใหกับหนวยงานราชการ

และบริษัทเอกชนจํานวนมาก อีกทั้งใหคําปรึกษาทางวิชาการในการจัดการขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชและไมใช
คอมพิวเตอร การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ตัวอยางผลงานการวิจัยที่ผานมามีดังนี้ 

• งานวิจัยเกี่ยวกับองคกร เชน ความสุขในที่ทํางาน ความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในท่ี
ทํางาน ภาพลักษณขององคกร การทํากิจกรรมหรือ CSR ขององคกร 

• งานวิจัยเกี่ยวกับการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ 

• งานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เชน Product Testing ความรู ความเขาใจ พฤติกรรม ความคิดเห็น 
ความตองการตอผลิตภัณฑ 

• งานวิจัยทางดานสุขภาพ เชน การเคลื่อนไหวออกแรง ออกกําลังกาย การโภชนาการและการ
บริโภค การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล 

• งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน เชน การประเมินสื่อหรือรายการตางๆ  

• งานวิจัยทางสังคม เชน สถานการณครอบครัวไทย การจัดเวทีประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติตอ
การสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

• งานอื่นๆ เชน การอบรม ใหความรูทางวิชาการ  การจัดทําฐานขอมูลและแผนที่ 
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ประวัติบุคลากร 
นางสาว ปภาดา ชินวงศ 

 
1. สถานที่ทํางานปจจุบัน ชื่อหนวยงาน ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน  
                                                         มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ที่ต้ังเลขที่ 592/3 ซอย รามคําแหง 24 แขวง หัวหมาก เขต บางกะป จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-719-1543 

                                  Email: iamnheng74@hotmail.com 
2.  ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน 

-  นักวิจัย ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน  
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

3.  การศึกษา 
-   ปริญญาโท มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-   ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาศิลปากร 
 

4. ประสบการณดานการวิจัย 13 ป  
 
5.  ความรับผิดชอบปจจุบัน 

ตัวอยางผลงานวิจัยในการศึกษาเชิงคุณภาพ (การจัดทําสนทนากลุม และสัมภาษณเชิงลึก) และเชิงปริมาณ 
(การทําวิจัยเชิงสํารวจ) 

• การสํารวจการรับรูและทัศนคติของประชาชนที่มีตอผูลี้ภัยที่อาศัยอยูในประเทศไทย 2550 

• การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใตแผนปฏิบัติการ 
หาร 2 คนหาทูตรักษพลังงาน (Energy Fantasia) (กระทรวงพลังงาน)        

• โครงการวิจัย ความสุขในการทํางานของกลุมพนักงานบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 2551  

• โครงการวิจัย สถานภาพและบทบาทการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตของ   

• หนวยงานภาครัฐและเอกชน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  2551 

• การสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานภาครัฐตอการทํางานของการไฟฟาฝายผลิต   

• แหงประเทศไทย  2551  

• การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2552 

• โครงรางการฝกอบรมระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนแกบุคลากรผูดูแลตัวแทนเยาวชนในโครงการ  
ปาฏิหาริยแหงชีวิต (Miracle of Life) 

• การสํารวจประจําปเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางาน ทัศนคติของพนักงาน และลูกจางที่   
มีตอผูบริหารสํานักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
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• โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรมระดับชุมชน
กรณีศึกษา ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ปปส.) 

• โครงการจัดสนทนากลุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในพระราชบัญญัติสรางเสริมความสัมพันธที่ดี      
ในระบบบริการสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

• โครงการจัดเวทีประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติในรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ    
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

• การศึกษาบทบาทและภาพลักษณการดําเนินการตอสังคมในภาพโดยรวมของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  

• การสํารวจปญหาและความตองการของผูประกอบการอาหารรถเข็น  หาบเร แผงลอย และ    
ผูบริโภคอาหารรถเข็นหาบเร แผงลอย (ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ) 

• โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551  
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ประวัติบุคลากร 
นางสาวฝนทอง พันธุตวน 

 
1. สถานที่ทํางานปจจุบัน  ชื่อหนวยงาน ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน  
                                                    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ที่ต้ังเลขที่ 592/3 ซอย รามคําแหง 24 แขวง หัวหมาก เขต บางกะป  
                จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-719-1543 
 Email: puntuan@hotmail.com 

 
2. ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน 

-  นักวิจัย ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน     
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
3. การศึกษา 

-   ปริญญาโทคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขามานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-   ปริญญาตรีคณะมานุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
4. ประสบการณดานการวิจัย 8 ป 
 
5. ความรับผิดชอบปจจุบัน 
มีหนาที่รับผิดชอบการทํางานวิจัยทางดานธุรกิจ จากองคกรภายในประเทศ และตางประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ซึ่งผลงานการวิจัยที่ผานมามีดังนี้  

• การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

• การสํารวจการรับรูและทัศนคติของประชาชนที่มีตอผูลี้ภัยที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

• การประเมินผลการดําเนินงานขององคกร : กรณีศึกษาบริษัท Denso Manufacturing จํากัด 

• โครงการสํารวจผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

• สถานภาพและบทบาทการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

• โครงการสํารวจผูชมทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (ไทยพีบีเอส) 

• การประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 

• การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใตแผนปฏิบัติการหาร 2 คนหา
ทูตรักษพลังงาน (Energy Fantasia) รุนที่ 3 ประจําป 2550 

• การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใตแผนปฏิบัติการหาร 2 คนหา
ทูตรักษพลังงาน (Energy Fantasia) รุนที่ 4 ประจําป 2551 

• ภาพลักษณของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่ และธุรกิจแอลกอฮอล  : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18-60 ปในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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• การสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวัง และการรับรูตอบทบาทของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) : กรณีศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย นักการเมือง และสื่อมวลชน 

• สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการหามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการ
ทองเที่ยวในวันหยุดสําคัญทางศาสนา / วันหยุดเทศกาล : กรณีศึกษา ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 
เจาของ / ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวและนักทองเที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
จังหวัดหัวเมืองใหญ 
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ประวัติบุคลากร 

นางสาวปณิตา ศิริพัฒน 
 
1. สถานที่ทํางานปจจุบัน  ชื่อหนวยงาน ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ   
                                                          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                                   ที่ต้ังเลขที่  592/3 ซอย รามคําแหง 24 แขวง หัวหมาก เขต บางกะป     
                                                      จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-719-1543 

Email: intimacy_ice@hotmail.com 
 
2. ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน   

- นักวิจัย ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ผูชวยอาจารยสอนวิชา Individual Research มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ผูชวยอาจารยสอนวิชา Business Research มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

3. การศึกษา 
- ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร Ph.D. in Development Administration (อยูระหวาง
การศึกษา) 

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(M.S. in Management)  

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร เอก อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (B.A: Business English) 
 
4. ประสบการณดานการวิจัย 5 ป 
 
5. ความรับผิดชอบปจจุบัน 
รับผิดชอบงานวิจัยทางธุรกิจในประเทศ และงานวิจัยกับหนวยองคกรโพลลระดับนานาชาติ ซึ่งผลงานการวิจัยที่ผาน
มามีดังนี้ 

• การรับรูตอภาพลักษณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• พฤติกรรมการบริโภคและการจับจายใชสอย : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 30-50 ปในเขต  
 กรุงเทพมหานคร และในเขตเทศบาลหัวเมืองใหญ 

• ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไมเลือกใชบริการรถไฟฟาใตดิน 

• สํารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นตอการใหบริการขององคการ 

• สํารวจขอมูลภาคสนามความตองการซื้อที่อยูอาศัยทั้งประเทศ ประจําป 2550 

• ประเมินความคิดเห็นของผูซื้อ (Trader) ตอผลิตภัณฑ OTOP และความพึงพอใจตอการ   
 แสดงงาน “OTOP SELECT 2007: ซื้อขาย จับคู สูสากล จังหวัดนครราชสีมา 
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• การเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินของผูประกอบการในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

• สํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูใชบริการที่มีตอธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด   
      กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

• สํารวจ การดําเนินกิจการของผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในพื้นที่    
กรุงเทพมหานคร  

• สํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการระหวางแผนก 

• สํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร 

• สํารวจความตองการเลือกใชผลิตภัณฑประกันชีวิตของธนาคารนครหลวงไทย: กรณีศึกษา     
 กลุมลูกคาธนาคารนครหลวงไทย 

• สํารวจพฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูถือบัตรเครดิตที่ถือบัตรต้ังแต 2 ใบขึ้นไป :     
 กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

• โครงการศึกษา ประชาชนคิดอยางไรตอ ภาวะวิกฤตโลกรอน ครั้งที่ 1 - 2  และอื่นๆ 
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ประวัติบุคลากร 
นางสาววันวสิาข เจริญนาน 

 
1. สถานที่ทํางานปจจุบัน  ชื่อหนวยงาน ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ   
                                                          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
                                   ที่ต้ังเลขที่  592/3 ซอย รามคําแหง 24 แขวง หัวหมาก เขต บางกะป     
                                                      จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-719-1543 
                                   Email: markscud@hotmail.com 
 
2. ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน   

- นักวิจัย ศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

3. การศึกษา 
- ปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Ph.D. in Business 

Administration) (อยูระหวางการศึกษา) 
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

(M.B.A: Marketing)  
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร เอก ภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (B.A: Business Chinese) 

 
4. ประสบการณดานการวิจัย 3 ป 
 
5. ความรับผิดชอบปจจุบัน 
รับผิดชอบงานวิจัยทางธุรกิจในประเทศ และ งานวิจัยกับหนวยองคกรโพลลระดับนานาชาติ ซึ่งผลงานการวิจัยที่
ผานมามีดังนี้ 

• การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “การให” ในสังคมไทย 

• การศึกษาสถานการณคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย 

• การสํารวจความพึงพอใจตอการใหการบริการของบริษัทเอกชน 

• การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอขบวนการคามนุษย แรงงานตางดาว และผูลี้ภัย  

• การจัดเวทีประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหม และการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศไทย 

• การประเมินหลักการ 3 ประการ ทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย 

• การประเมินงานธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

• การสํารวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนไทย 

• โครงการเฝาระวังและรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย 
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• โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีตอการพัฒนาในภูมิภาค 
      เอเชียตะวันออกเฉียงใต (JICA) 

• การสํารวจความพึงพอใจตอชองรายการโทรทัศน  

• การสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของตอการพัฒนาแผนการเรียนของโรงเรียนเอกชน 

• The Survey on School to Work Transition in Thailand 

• การสํารวจขอมูลสถานการณครอบครัวไทย และอื่นๆ 
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ประวัติบุคลากร 
นางวิลาศ ฉิมหิรัญ 

 
1. สถานที่ทํางานปจจุบัน  ชื่อหนวยงาน ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน  
                                                    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ที่ต้ังเลขที่ 592/3 ซอย รามคําแหง 24 แขวง หัวหมาก เขต บางกะป  
                จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02-719-1543 

  Email: bismillachimhiran44@hotmail.com 
 

2. ตําแหนงหนาที่งานปจจุบัน   
- นักสถิติ ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

3. การศึกษา 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

4. ประสบการณดานการวิจัย 15 ป 
 
5. ความรับผิดชอบปจจุบัน 
รับผิดชอบงานวิจัยทางธุรกิจในประเทศ และ งานวิจัยกับหนวยองคกรโพลลระดับนานาชาติ ซึ่งผลงานการวิจัยที่
ผานมามีดังนี้ 

• โครงการสํารวจเพื่อทํานายผลการเลือกต้ัง 500 ส.ส.  ทั่วประเทศ วันที่ 6 มกราคม 2544 
• โครงการประเมินผลการรณรงค "งดเหลาเขาพรรษา " 
• โครงการสํารวจความคิดเห็นตอกฎหมายสถานบันเทิงเปนเขตปลอดบุหรี่ 
• โครงการสํารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา 
• โครงการสํารวจความคิดเห็นและการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธของกรมคุมประพฤติ 
• โครงการสํารวจการรับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ ภาพลักษณ และการสื่อสาร ของสํานักงาน ก.พ. 
• โครงการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท 
• โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟา BTS สวนตอขยายสายสีลม 
• โครงการสํารวจสถานการณการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังและภาวะอวนลงพุงของคนไทย 
• โครงการสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวัง และการรับรูตอบทบาทของ สสส. 
• โครงการสํารวจความนิยมและความคิดเห็นตอโทรศัพทมือถือในเครือขาย AIS และบริษัทคูแขง 
• โครงการสํารวจความคิดเห็นตอการทองเที่ยวในประเทศไทยกับ ททท. 
• โครงการสํารวจความคิดเห็นตอแรงงานตางดาว 
• โครงการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางาน ทัศนคติที่มีตอองคกรและผูบริหาร  

ประจําป 2553 กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
• โครงการสํารวจความคิดเห็นตอการปฏิรูปการปกครองทองถิ่น 
• โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายใตสิทธิสวัสดิการอื่นนอกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

ประจําป 2554 
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