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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย เรื่ อ ง “การรั บ รู้ ข องเยาวชนที่ มี ต่ อ โฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รณี ศึ ก ษาอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธ ยา” ในครัง้ นี้มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่ างทางลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของเยาวชนทีม่ ผี ลต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อศึกษาการรับรู้ของเยาวชนทีม่ ตี ่อ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชากร คือ เยาวชนในอาเภอพระนครศรีอยุธยา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 26,963 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบหลายขัน้ ตอน เครื่องมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูล
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบที และค่าความแปรปรวนทางเดียว ใช้นัยสาคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรูข้ อง
เยาวชนเกี่ย วกับ โฆษณาเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์อ ยู่ใ นระดับ ปานกลางในทุ ก ด้า น แต่ พบว่ า โฆษณาเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ทาให้รจู้ กั ยีห่ อ้ ของสินค้าเพิม่ มากขึน้ อยู่ในระดับมาก 2) ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของ
เยาวชนมีผ ลต่อ การรับรู้โฆษณาเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน ดัง นี้ 2.1) เพศ มีผลกับ 4 ตัวแปร คือ ชื่น
ชอบสินค้า, อยากซือ้ สินค้า, ประทับ ใจโฆษณา และอยากทดลองดื่ม 2.2) อายุ มีผลกับ 7 ตัวแปร คือ รูจ้ กั สินค้า
เพิม่ มากขึน้ , ชื่นชอบสินค้า, อยากซื้อสินค้า, ประทับใจโฆษณา, ช่วยเหลือสังคม, เตือนภัยจากการดื่มสุรา และ
อยากทดลองดื่ม 2.3) ระดับการศึกษา มีผลกับ 9 ตัวแปร คือรูจ้ กั สินค้าเพิม่ ขึน้ , ชื่นชอบสิน ค้า, อยากซือ้ สินค้า,
ประทับใจโฆษณา,ความมีระดับหรูหรา, ความตื่นเต้นท้าทาย, การสนับสนุ นกีฬาหรือคอนเสิรต์ , ช่วยเหลือสังคม
และไม่ได้กระตุน้ ให้เกิดปั ญหาสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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Abstract
Research "The perception of youth toward alcohol advertising: A case study of Phranakhon Si
Ayutthaya District, Phranakhon Si Ayutthaya Province” This is aimed to study the differences in
demographic characteristics of youth to influence the advertising of alcoholic beverages and to study the
perception of youth toward the advertising of alcoholic drinks. The population was 26,963 youths in
Phranakhon Si Ayutthaya at Secondary Level. The samplings were collected 400 people by using means
of selecting multi-stage sampling. The questionnaire was our survey method. The data were analyzed by
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, statistical t- tests andone-way ANOVA at
statistically significant 0.05 levels. The results demonstrated that: 1) The perception of the youth about
the advertising of alcoholic drinks are moderate in all aspects, however; it found that alcohol ads make
them know brand of products are increasing at a high level. 2) There were different demographic
characteristics of youth affect the recognition of alcohol advertising as 2.1) Gender showed the 4
variables such as product admiration, product demand, advertising impression and want to try. 2.2) Age
showed the 7 variables as known product widely, product admiration, product demand, advertising
impression, social assistance, be aware of drinking alcohol and want to try. 2.3) Educational Level
showed the 9 variables like known product widely, product admiration, product demand, advertising
impression, high level of luxury, excitement and challenge, support for sports or concerts, social
assistance and do not encourage the social problems using statistically significant level at 0.05.
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บทนา
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าทางการตลาดสูง และมีฐานผูบ้ ริโภคเครื่องแอลกอฮอล์นนั ้
ก็มีการเพิ่ม จานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ ละปี ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์นัน้ มีสาเหตุ หลาย
ประการ แต่แรงกระตุ้นทีม่ สี ่วนสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คอื แรงกระตุ้นจากโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย เนื่องจากทุกวันนี้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มกี ารนาเสนอที่น่าสนใจ สวยงาม และสร้าง
ความประทับใจให้กบั ผู้ชมได้เป็ นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ การจด และทัศนคติของผู้รบั สารเป็ นอย่างยิง่ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั พบว่า เยาวชนเคยเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อโทรทัศน์ จานวน 1,377 คน
1
หรือร้อยละ 97.1 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด การโฆษณาเป็ นเครื่องมือการสือ่ สารชนิดหนึ่งทีท่ าหน้าทีใ่ นการนาพา
ข่าวสาร หรือภาพสินค้าทีป่ รากฏออกมาเพื่อสื่อให้ผบู้ ริโภคได้เห็นได้รบั รูแ้ ละเกิดความต้องการในสินค้านัน้ ซึ่ง
1

ศรีรชั ลาภใหญ่, การศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความต้องการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการยับยัง้ ปัญหาและ
พฤติ กรรมการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว. สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2552.

สามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ ทีป่ รากฏออกมาให้เห็นตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นป้ ายโฆษณาขนาด
ใหญ่หรือป้ ายโฆษณาขนาดเล็กๆ เรียงรายไปตามข้างถนนหนทางทัวประเทศ
่
หรือตามสื่อต่างๆ ทีม่ กี ารโฆษณา
ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้กระทังใบปลิ
่
ว แผ่นพับหรือใบโบร์ชวั ร์ท่สี ามารถนาพาเข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคได้เป็ นจานวนมาก แต่ มสี นิ ค้าบางชนิดที่มผี ลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคที่เป็ นทรัพยากรสาคัญของ
2
ประเทศชาติท่รี ฐั ไม่ต้องการให้รบั รู้หรือมีผลกระทบไปถึงนัน่ ก็คอื เยาวชน การรับรู้ของเยาวชนที่มตี ่อโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในพืน้ ทีอ่ าเภอพระนครศรีอยุธยา ยังขาดการศึกษาถึงผลกระทบในเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง พบว่ายังมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานกาชาดอยุธยา ซึง่ เป็ นเขตพืน้ ทีม่ รดกโลกทีจ่ ดั ขึน้ เมื่อวันที่
10-19 กุมภาพันธ์ 2555 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในบริเวณงานและรอบๆ พบว่ามีส่อื โฆษณา เช่น ป้ ายโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายหลากรูปแบบเต็มไปหมด และมีสาวเชียร์เบียร์ซง่ึ ถือเป็ นสื่อบุคคลถึง 8 คน เป็ นต้น ซึง่
3
ถือเป็ นการโฆษณาที่มคี วามหมายรวมถึงการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ผี ดิ กฎหมายอย่างชั ดเจน
ดังนัน้ การจะแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
2. เพื่อศึกษาการรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั ลักษณะประชากรศาสตร์ของเยาวชน

สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐาน 1: การรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเยาวชนมีความแตกต่างกันตามเพศ
สมมติฐาน 2: การรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีของเยาวชนความแตกต่างกันตามอายุ
สมมติฐาน 3: การรับ รู ้โ ฆษณาเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ม ีข องเยาวชนความแตกต่า งกัน ตามระดับ
การศึกษา

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงการรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เพื่อจะได้ นาผลการวิจยั มากาหนด
เป็ นแนวทางในการป้ องกันและเสริมสร้างความรู้ให้แ ก่เยาวชนในเรื่องโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่า ง
เหมาะสม

2

ประยุทธ์ ฉัตรแสงอุทยั , สสว., “สานักงานส่งเสริ มวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม: โฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์,”<http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb-bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=942>,
25 กันยายน 2556
3
ไทยรัฐออนไลน์, “งานกาชาดอยุธยาทางามหน้ า ขายเหล้าในพืน้ ที่มรดกโลก,”
<http://www.thairath.co.th/content/edu/239923>,v23 กันยายน 2556.

2. ทาให้ทราบถึงความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อจะได้นาผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลในการให้ความรูเ้ พื่อเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั เยาวชนได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและข้อจากัดของการวิ จยั
กลุ่มเป้ าหมายการศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษา ได้แก่ เยาวชนพืน้ ทีอ่ าเภอพระนครศรีอยุธยา ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น เท่านัน้

วิ ธีการศึ กษา
ประชากรประชากรในการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ เยาวชนในอ าเภอพระนครศรีอ ยุ ธ ยา ระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้แทนประชากร ได้มาจากการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้สตู ร
4
ของทาโรยามาเน่ โดยให้มีค่ าความคลาดเคลื่อ นของกลุ่ม ตัวอย่างเท่ากับร้อ ยละ 5 นัก เรียนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 26,963 คน มาคานวณโดยใช้สตู รของทาโรยามาเน่ โดยใช้ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%
จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 400 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาการศึกษาในครัง้ นี้กาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบ
multi-stage sampling โดยมีวธิ ดี งั นี้ 1) โรงเรียนทีค่ ดั เลือกมาจะแบ่งเป็ นสถาบันเอกชนและสถาบันรัฐบาล ทีม่ ี
สถานทีต่ งั ้ อยู่ในอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านัน้ 2) เลือกจากโรงเรียนขนาดเล็ก ทีเ่ ปิ ด
สอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุ บาล – มัธยมศึกษาตอนต้น3)เลือกจากโรงเรียนขนาดกลาง ที่เปิ ดสอนตัง้ แต่ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย4)เลือกจากโรงเรียนขนาดใหญ่ ท่มี รี ะดับชัน้ ตัง้ แต่ อนุ บาล 1 มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย 5)
เลือ กจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งเชิง ปริม าณ โดยน ารายชื่อ โรงเรีย นในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ทีเ่ ปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 มาทาการจับฉลากคัดเลือก
โรงเรียนเพียง 4 โรงเรียนเท่านัน้ ผลการจับฉลากโรงเรียนที่ได้รบั การคัดเลือก ได้แก่ 5.1) โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย 5.2) โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 5.3) โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 5.4)
โรงเรียนชุมชนป้ อมเพชร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารจับฉลากคัดเลือกโรงเรียนมา 4 โรงเรียน โดยให้
จานวนโควตาโรงเรียนละ 100 คน แบ่งเป็ นชัน้ ม.1 จานวน 30 คน ม. 2 จานวน 30 คน และม.3 จานวน 40 คน
ทัง้ หมด 4 โรงเรียนจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

4

วิเชียร เกตุสงิ ห์, การวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ . (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์และทาปกเจริญผล, 2543.)

เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) รายละเอียดของแบบสอบถาม
มี 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ทีอ่ ยู่ ศาสนา
กิจกรรมยามว่างส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สว่ นที่ 3 การรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การทดสอบเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. การทดสอบความถูกต้อง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบในด้าน
ความถูกต้องของเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ (wording) และความถูกต้องของ
โครงสร้างเครื่องมือ (structure validity) เพื่อขอคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญดังนี้ต รวจสอบ
เครื่องมือเพื่อขอคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข และนาไปวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการศึกษา
2. การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขแล้วจานวน
30 ชุด ไปทดสอบ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างในอาเภอพระนครศรีอยุธยา แล้วนามาหาค่าความน่ าเชื่อถือ
(Reliability) ผลการทดสอบความเชื่อมันของแบบสอบถามที
่
ใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.978
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) สถิตพิ รรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของกลุ่มตัวอย่าง 2) สถิติอ้างอิง (Inferential
Statistics) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ ได้แก่ t-test และ
one-way ANOVA

ผลการศึกษา
การพิ สูจน์สมมติ ฐาน
สมมติ ฐาน 1: การรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนมีความแตกต่างกันตามเพศ
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างการรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั เพศ
ของเยาวชน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน 1 ซึง่ การรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ จะมีความแตกต่างกันกลุ่ม
ของเพศชาย และเพศหญิง อย่างชัดเจนในประเด็นดังต่อไปนี้ มีความชื่นชอบสินค้า อยากซื้อสินค้า ประทับใจ
โฆษณา และอยากทดลองดื่ม ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รบั สาร ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูร้ บั สาร กล่าวคือ เพศทีแ่ ตกต่างกัน เพศหญิง และเพศชาย
จะมีความสนใจในเรื่องทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ เมื่อได้รบั ชมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงึ เกิดความสนใจ และจดจา
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการโฆษณา ผลจากทีโ่ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ถูกสร้างขึน้ ให้มกี ารสอดคล้องกับลักษณะทีแ่ ตกต่างกันทางเพศของผูร้ บั สารแล้วจะส่งผลทาให้การรับรูท้ แ่ี ตกต่าง
กัน ซึง่ สอดคล้องแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้

สมมติ ฐาน 2: การรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนมีความแตกต่างกันตามอายุ
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างการรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั อายุ
ของเยาวชน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน 2 ซึง่ การรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีความแตกต่างกันในช่วงอายุ
ทีไ่ ม่เหมือนกันดังนี้ ทาให้รจู้ กั สินค้าเพิม่ มากขึน้ ชื่นชอบสินค้า อยากซือ้ สินค้า ประทับใจโฆษณา ช่วยเหลือสังคม
เตือนภัยจากการดื่มสุรา และอยากทดลองดื่ม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูร้ บั สาร
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูร้ บั สาร กล่าวคือ อายุทแ่ี ตกต่างกันของเยาวชนผูร้ บั สาร
จะมีความสนใจในเรื่องทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ เมื่อได้รบั ชมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงึ เกิดความสนใจ และจดจา
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการโฆษณา ผลจากทีโ่ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ถูกสร้างขึน้ ให้มีการสอดคล้องกับลักษณะที่แตกต่ างกันทางด้านอายุของผู้รบั สารแล้ว จะส่งผลทาให้การรับรู้ท่ี
แตกต่างกันซึง่ สอดคล้องแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้
สมมติ ฐาน 3: การรับ รู้โ ฆษณาเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ข องเยาวชนมีค วามแตกต่า งกัน ตาม
ระดับการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างการรับรู้โฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กบั ระดับการศึกษาของเยาวชน พบว่ายอมรับสมมติฐาน 3 ซึง่ การรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะ
มีความแตกต่ างกัน ในระดับการศึกษาดังนี้ ทาให้รู้จกั สินค้าเพิ่มขึ้น ชื่นชอบสินค้า อยากซื้อสินค้า ประทับใจ
โฆษณา ความมีระดับหรูหรา ความตื่นเต้นท้าทาย การสนับสนุ นกีฬาหรือคอนเสิร์ตช่วยเหลือสังคม และไม่ได้
กระตุ้นให้เกิดปั ญหาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รบั สาร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูร้ บั สาร กล่าวคือ ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันของเยาวชนผูร้ บั สารจะมี
ความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกัน ดังนัน้ เมื่อได้รบั ชมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จงึ เกิดความสนใจและจดจาที่
แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการโฆษณา ผลจากที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถูก
สร้างขึน้ ให้มกี ารสอดคล้องกับลักษณะทีแ่ ตกต่างกันทางด้านระดับของการศึกษาของผูร้ บั สารแล้ว จะส่งผลทาให้
การรับรูท้ แ่ี ตกต่างกันซึง่ สอดคล้องแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้

อภิ ปรายผล
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 และเป็ นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังนัน้ เพศจึงเป็ นตัวแปรมีความแตกต่างกันจึงผลต่ อการรับรู้โฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทแ่ี ตกต่างกัน เนื่องจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกสร้างขึน้ เพื่อตอบสนองความใจของเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูร้ บั สาร กล่าวคือ เพศทีแ่ ตกต่างกัน
เพศหญิงและเพศชายจะมีความสนใจในเรื่องที่แตกต่างกัน ความแตกต่างทางเพศทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
ติดต่อสื่อสารทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิง มีแนวโน้มและมีค วามต้องการทีจ่ ะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศ
ชาย ในขณะทีเ่ พศชายไม่ได้มคี วามต้องการทีจ่ ะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มคี วามต้องการที่
จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดจากการข่าวสารนัน้ ด้วย แต่สาหรับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ีถูกสร้างขึน้

เพื่อนตอบสนองเพศชาย จึงทาให้เพศหญิงไม่สนใจ ส่งผลผลทาให้เกิดการรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับทีน่ ้อย
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 14 ปี จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 เป็ นคุณลักษณะทางประชากร
อีก ลักษณะหนึ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ห รื อ ตามวัยของบุ ค คล เป็ น ลัก ษณะ
ประจาตัวบุคคลทีส่ าคัญมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒขิ องบุคคล
และเป็ นเครื่องบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการทาความเข้าใจในเนื้อ หาและข่าวสารรวมถึงการรับรูต้ ่างๆ ได้มากน้อย
ต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวติ ที่ผ่ านมาแตกต่างกัน หรืออีกประการหนึ่งคืออายุจะเป็ นเครื่องบ่งชี้ถึงความ
สนใจในประเด็นต่าง ๆ เช่นเรื่องการ เมืองความสนุ กสนาน การเตรียมตัวสร้างอนาคตเป็ นต้น นอกจากนัน้ ก็จะ
ชีใ้ ห้เห็นอารมณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนทีม่ วี ยั ต่างกันอันเนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสินใจที่ ผ่านการ
กลันกรองจากประสบการณ์
่
ของช่วงวัยทีจ่ ะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุ
5
ของบุคคล จากการศึกษาของ Tarrance เรื่องความคิดละเอียดลออ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง ของความคิด
สร้างสรรค์ พบว่า อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ของเด็กจะทาให้มคี วามคิดที่ รอบคอบเพิม่ มากขึน้ อายุหรือวัยเป็ นปั จจัยทีท่ าให้
คนมีค วามแตกต่ างในเรื่อ งความคิด และพฤติก รรมบุ ค คลที่มีอ ายุม ากจะมีพ ฤติก รรมการตอบสนองต่ อ การ
ติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลทีม่ อี ายุน้อยและบุคคลที่มอี ายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสาร
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เปลีย่ นไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึน้ ดังนัน้ อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 14 ปี อายุทม่ี ากขึน้ การรับรูแ้ ละจดจา
รายละเอียดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวแปรอายุท่แี ตกต่ างกันจึงมีผลต่ อการรับรู้
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ตกต่างกัน
แยกเป็ นระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.0 และลาดับที่ 2 มีจานวนเท่ากัน 2 ระดับชัน้ คือ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5 ระดับละเท่า ๆ กัน ระดับการศึกษา
การศึกษาในที่น้ีหมายถึงระดับการศึกษาที่ได้รบั จากสถาบันการศึกษาและที่ได้รบั จากประสบการณ์ ของชีวิต
การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสารและอัตราการรูห้ นังสือ ระดับการศึกษาจะทาให้คนมี
ความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป ทาให้ผพู้ ูดสามารถแยก
ความเหมาะสมของเนื้อหาและตัวอย่างทีจ่ ะยกมากล่าวได้ การศึกษานอกจากจะทาให้บุคคลมีศกั ยภาพเพิม่ ขึน้ แล้ว
การศึกษายังทาให้เกิดความแตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม และคุณ ธรรมความคิดอีกเช่นกัน นอกจากนี้การศึกษา
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เป็ นลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูร้ บั สาร ดังนัน้ คนทีไ่ ด้รบั การศึกษาในระดับทีต่ ่างกัน ยุคสมัยที่
ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาทีแ่ ตกต่างกัน จึงมีความรูส้ กึ นึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่
แตกต่างกันไปอีกด้วย เมื่อพิจารณาเรื่องระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศกึ ษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
จานวน 140 คน ระดับการศึกษาที่แตกต่ างกันจะมีผลต่ อการรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่แี ตกต่ างกัน
เนื่องจากแต่ละระดับการศึกษาจะมีรูปแบบกิจกรรม ความสนใจ และประสบการณ์เรียนรู้ทส่ี ะสมมามากน้อยไม่
เท่ากัน
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กิง่ แก้ว ทรัพย์พระวงศ์, จิ ตวิ ทยาทัวไป.
่ (กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ์, 2546.)
สุชา จันทร์เอม, จิ ตวิ ทยาทัวไป.
่ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช จากัด, 2544.)
7
ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิ เทศศาสตร์. (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุน้ ส่วนจากัด ภาพการพิมพ์, 2546.)
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สาหรับเรื่องค่าใช้จ่ายต่อ/วัน ส่วนใหญ่กลุ่ม ตัวอย่างได้รบั ค่าใช้จ่าย/วัน 100-150 บาท จานวน 201 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.3 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็ นเครื่องชีถ้ งึ เรื่องทีก่ ลุ่มจะ
สนใจรับรูข้ า่ วสารบุคคลทีม่ สี ถานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ่ ตกต่างกันทัง้ การประกอบอาชีพ รายได้ ศาสนา รวม
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ไปถึงสถานภาพสมรสย่อมส่งผลต่อการรับสารทีแ่ ตกต่างกันด้วย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั ค่าใช้จ่าย/วัน 100150 บาท ซึ่งเป็ นรายได้ท่ไี ม่สูง จึงทาให้มีความสนในในสินค้าและการบริการที่มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับใน
ชีวติ ประจาวันเท่านัน้ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ค่าเดินทาง ดังนัน้ ตัวแปรเรื่องค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันจึงไม่มี
ส่วนสาคัญในการรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครัง้ นี้ในเรื่องของการนับถือศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ จานวน 382 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.5 แต่สาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 95 นับ
ถือศาสนาพุทธ ดังนัน้ ตัวแปรเรื่องศาสนาทีแ่ ตกต่างกันจึงมีความสาคัญในการรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ครัง้ นี้
สถานทีพ่ กั อาศัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กบั อาศัยอยู่กบั บิดาและมารดา จานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.3 ในเรื่องของการประกอบอาชีพของบิดา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบดิ าประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 157 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.3 ส่วนอาชีพของมารดานัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มารดาประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 150 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.5 อาชีพและลักษณะการรวมกลุ่มของผูฟ้ ั ง ลักษณะอาชีพหรือลักษณะแห่งการรวมกลุ่ม จะบ่ง
บอกลักษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับข่าวสาร เรื่องทีก่ ลุ่มผูฟ้ ั งสนใจเช่น กลุ่มชาวนาก็จะสนใจเกีย่ วกับ
เรื่องข้าว ราคาข้าว ปุ๋ ย เป็ นต้น ในบางกรณีคนทีม่ อี าชีพอย่างหนึ่งแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกับคนทีม่ อี าชีพหนึ่งก็ได้
ซึง่ ก็จะทาให้ความสนใจของเขาขยายวงกว้างออกไป สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ศกึ ษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น
เยาวชนซึง่ ยังไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากอยู่ในช่วงวัยทีก่ าลังศึกษาอยู่ ดังนัน้ ตัวแปรเรื่องอาชีพทีแ่ ตกต่างกันจึง
ไม่มคี วามสาคัญต่อการรับรู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครัง้ นี้ประเภทที่อยู่อาศัยกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่คือ
บ้า นตัว เอง จ านวน 266 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 66.5 กิจ กรรมยามว่ า งที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ ท า คือ การเล่ น
อินเตอร์เน็ต จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ผลการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเคยเห็นสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 400 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100 เมื่อจาแนกสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิด เฉพาะผูท้ เ่ี ลื อกคาตอบพบเห็นเท่านัน้ ลาดับที่
1 กลุ่มอย่างส่วนใหญ่เคยเห็น คือ เบียร์ จานวน 356 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7 ลาดับที่ 2 คือ สุราหรือเหล้า จานวน
349 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.3 ลาดับที่ 3 คือ ไวน์ จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.5 ชื่อยี่ห้อสินค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เฉพาะผู้ท่เี ลือกคาตอบเคยได้ยิน ชื่อเท่ านัน้ ลาดับที่ 1 กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยได้ยินชื่อ ลีโ อ
จานวน 356 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 ลาดับที่ 2 คือ ช้าง จานวน 348 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7 ลาดับที่ 3 คือ สิงห์
332 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3
เมื่อกลุ่มตัวอย่างที่เคยเห็นสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รบั รู้ช่อื สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่ม
ตัวอย่างจะเริม่ ใช้พฤติกรรมทางสมอง เช่น เกิดวิวฒ
ั นาการการเรียนรูจ้ ากชื่อสินค้า ทาให้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยได้ยนิ
หรือได้เห็นสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรียนรูว้ ่า สินค้าดังกล่าว เป็ นสินค้าอะไร เกีย่ วอะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร
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ธีระภัทร เอกผาชัยสวัสดิ ์, “ประชากรศึกษา” , <http://computer.pcru.ac.th/emoodledata/19/>, 20 กันยายน 2557.

บ้าง หรือเป็ นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการนัน้ ซึง่ ทาให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรูจ้ ากการพบเห็นและได้ยนิ
ชื่อของสินค้านัน้ เอง ผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นสามารถอธิบายได้ว่า สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่พบเห็น และชื่อยีห่ อ้ สินค้ามีความสอดคล้องกัน คือ พบเห็นสินค้าเบียร์ และชื่อสินค้าทีเ่ คยได้ยนิ คือ ลีโอ ช้าง
และสิงห์ เนื่องกลุ่มตัวอย่างเคยได้ยนิ จากบิดา มารดา และบุคคลใกล้ชดิ กล่าวถึงชื่อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงึ
ทาให้เกิดการจดจาได้แหล่งทีก่ ลุ่มตัวอย่างเคยเห็นสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะผูท้ เ่ี ลือกคาตอบพบเห็นตาม
แหล่งต่างๆ ลาดับที่ 1 พบเห็นจากสือ่ โทรทัศน์ จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 ลาดับที่ 2 คือ พบเห็นสินค้า
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์จ ากคนในครอบครัว จ านวน 185 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 24.1 ลาดับ ที่ 3 คือ พบเห็น จาก
อินเตอร์เน็ต จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.2 จากการวิเคราะห์ข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศรีรชั ลาภใหญ่ (2555) วิจยั เรื่อง “การศึกษาปั ญหาและผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
ต่อกลุ่มผู้บริโภคเยาวชนและวัยรุ่น ” พบว่าสื่อที่ทาให้เห็นยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์
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เพราะเป็ นสื่อทีก่ ลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สุด และเกิดการจาจาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของราชาวดี เอี่ยมศิลป์
พบว่า สื่อทีเ่ ปิ ดรับมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ และหลังจากทีร่ บั ชมภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะ
นาไปเล่าต่อกับผูอ้ ่นื
สถานที่ท่กี ลุ่มตัวอย่างเคยเห็นสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะผู้ท่เี ลือกคาตอบพบเห็นตามสถานที่
ต่าง ๆ เท่านัน้ ลาดับที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นจากร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-11 จานวน 344 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 19.0 สถานทีท่ ม่ี เี ครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาหน่าย เฉพาะผูท้ เ่ี ลือกคาตอบพบเห็น ตามสถานทีข่ ายเท่านัน้ ลาดับที่
1 ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 จานวน 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.7 ลาดับที่ 2 คือร้านค้า ทัวไป/ร้
่
านขายของชา
จานวน 303 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ลาดับที่ 3 คือ แผนกสุราในห้างสรรพสินค้า จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.3 ผลการวิเ คราะห์ข้า งต้น สามารถอธิบ ายได้ว่ า สถานที่ท่ีก ลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ พ บเห็น สิน ค้า เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์คอื ร้านสะดวกซือ้ ร้านขายของชา และแผนกสุราในห้างสรรพสินค้า ทาให้ทราบสถานทีพ่ บเห็นสินค้า
เป็ นแหล่งที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างจดจาสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เพราะเป็ นสถานทีใ่ กล้ตวั ง่ายแก่การพบเห็น
สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกที่ เนื่องจากรายล้อมอยู่รอบๆ ตัวนันเอง
่
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
ของข้อมูลเกี่ยวการรับรูเ้ ครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมดเคยเห็น โฆษณาเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ จ านวน 400 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 100
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเคยเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ จานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 อีกเช่นกัน สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ เฉพาะผูท้ เ่ี ลือก
คาตอบพบเห็นโฆษณาเท่านัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ ลาดับที่ 1 คือ ช้าง จานวน
363 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 ลาดับที่ 2 คือ สิงห์ จานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.1 ลาดับที่ 3 คือ ลีโอ จานวน
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ราชาวดี เอีย่ มศิลป์ , อิ ทธิ พลของภาพยนตร์โฆษราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง. วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550.
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316 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.1 ผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรีรชั ลาภใหญ่ พบว่า สือ่ ทีท่ าให้
เห็นยีห่ อ้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากทีส่ ุด คือ สื่อโทรทัศน์ สินค้าทีก่ ลุ่มตัวอย่างทุกคน เห็นในสื่อโทรทัศน์ คือ ยีห่ อ้
สิงห์ ช้าง และลีโอ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสือ่ ชนิดต่างๆ เฉพาะผูท้ เ่ี ลือกคาตอบพบเห็นตามสื่อชนิดต่างๆ เท่านัน้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบเห็นจากป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ จานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 ลาดับที่ 2 คือ
ป้ ายโฆษณาในและนอกร้าน จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8 ลาดับที่ 3 คือ อินเทอร์เน็ต เว็ปไซต์ต่างๆ
จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.1 รายละเอียดในโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี เฉพาะผูท้ เ่ี ลือกคาตอบจดจา
ได้เท่านัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จดจาได้ คือ ชื่อยีห่ อ้ สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 360 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.3 ลาดับที่ 2 คือ สัญลักษณ์ของสินค้า/ตราสินค้า จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.4 ลาดับที่ 3 คือ สโลแกน
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จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 ผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรีรชั ลาภใหญ่ พบว่า
ผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้รบั ชมโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์คอื กลุ่มตัวอย่าง
เกือบทุกคนจาชื่อสินค้าจากโฆษณา และจดจาสัญลักษณ์ของสินค้า/ตราสินค้าได้
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จากงานวิจยั ของศรีรชั ลาภใหญ่ พบว่า เยาวชนมีความชื่นชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจาก
มีการถ่ายทาทีส่ วยงาม ประณีต สนุก เพลิดเพลินและมีแนวคิดทีด่ ี เช่นการเป็ นสุภาพบุรุษ การมีน้าใจ การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ เป็ นต้น ซึง่ มีความขัดแย้งกับผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ผลการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชน่ื
ชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 303 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.8 และมีเพียงบางส่วนเท่านัน้ ที่ช่นื ชอบ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และลักษณะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทก่ี ลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็น เฉพาะผูท้ เ่ี ลือกคาตอบจดจาได้เท่านัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นมีลกั ษณะให้แง่คดิ ที่
ดี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.4 ลาดับที่ 2 คือ สวยงาม จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.6 ลาดับที่ 3
คือ น่ าสนใจ จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.6 ดังนัน้ เมื่อได้รบั ชมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงึ เกิดความ
สนใจรับรู้ และจดจาทีแ่ ตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา เนื่องจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมี
องค์ประกอบสาคัญของโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ หลายส่วนด้วยกัน จึงทาให้เกิดการรับรูท้ ่แี ตกต่างกันออกไป
องค์ประกอบเหล่านัน้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ ด้านวัจนภาษา (verbal Language) เป็ นภาษาถ้อยคาทีใ่ ช้ในการ
สื่อสารเป็ นการใช้อกั ษรและถ้อยคาสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้ร ั บสาร ในการโฆษณาจะหมายถึง ชื่อ
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ศรีรชั ลาภใหญ่, การศึกษางานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความรู้สึกอยากทดลองดื่มและการจดจา
ตราสิ นค้าในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น. ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาสุรา (ศวส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),
2550.
11
ศรีรชั ลาภใหญ่ , การศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความต้องการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการยับยัง้ ปัญหาและ
พฤติ กรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว . ส านักงานเครือ ข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), ส านักงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2552.
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ศรีรชั ลาภใหญ่, การศึกษางานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความรู้สึกอยากทดลองดื่มและการจดจา
ตราสิ นค้าในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น. ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาสุรา (ศวส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),
2550.

สินค้า (Brand Name) และข้อความโฆษณา (copy) 1.1) ส่วนนา (lead) เป็ นส่วนที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
สามารถเป็ นได้ทงั ้ เสียงประกอบ เพลง ภาพ หรือคาพูดใดๆ ก็ตามทีส่ ะกดผูช้ ม หากแต่ไม่จาเป็ นว่าโฆษณาทุกชิน้
ต้องมีสว่ นนาเสมอไป จะไม่มกี ไ็ ด้ขน้ึ อยู่กบั แนวคิดของการโฆษณา 1.2) คาพูด (wording) คือ ข้อความโฆษณาที่
บอกรายละเอียดเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ คาพูดโฆษณาทีด่ มี ลี กั ษณะดังนี้ ใช้ถ้อยคาทีเ่ ข้าใจง่าย ควรดึงดูดใจใน
ช่วงแรก คือ 8-10 วินาที 1.3) คาขวัญ (slogan) เป็ นประโยคสัน้ ๆ ที่มกั อยู่ท้ายภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ น้นย้าให้ผชู้ มทราบข้อมูล เพื่อสร้างความมันใจและจดจ
่
าชื่อสินค้า แต่จะไม่มกี ไ็ ด้
นอกจากองค์ประกอบแรกทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ยังมีอกี ส่วนคือ 2) องค์ประกอบด้านอวัจนภาษา (nonverbal
language) คือ ส่วนอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากถ้อยคา ข้อความและสามารถสื่อความหมายได้ ซึง่ จะทาให้โฆษณาชิน้
นัน้ เด่นสะดุดตา น่าสนใจ มีความหมายทีล่ กึ ซึง้ กว่าถ้อยคา เช่น ภาพประกอบ เพลงประกอบ เครื่องหมายการค้า
แสง สี การเคลื่อนไหว เสียงประกอบ ผูน้ าเสนอ ตัวละคร เป็ นต้นซึง่ จะมีรายละเอียดดังนี้ 2.1) การลาดับภาพ (the
sequences) หมายถึง การจัดภาพเหตุการณ์ เกิดก่อนเกิดหลัง ให้เกิดความสมดุล และข้าใจได้ น่ าติดตาม 2.2)
เรื่องราวโฆษณา (story advertising) หมายถึง เรื่องราวทีถ่ ่ายทอดออกมาให้ผบู้ ริโภคสามารถรับ รูห้ รือเข้าใจถึง
ความหมายของสิง่ ๆ นัน้ 2.3) ตัวละครโฆษณา หมายถึง การคัดสรรตัวแสดงทีเ่ ป็ นสื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาของ
โฆษณาไปสู่ผู้ชม ตัวละครจะเป็ นคน สัตว์ สิง่ ของก็ได้ 2.4) หลักเกณฑ์ในการใช้ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์ มี
ดังต่อไปนี้ 2.4.1) ไม่ควรแช่ภาพนิ่งนานเกินควร นิยมใช้ภาพนิ่งสินค้าในช่วงท้าย 2.4.2) ภาพทีใ่ ช้ควรดูแล้วเข้าใจ
ง่าย 2.4.3) ไม่ควรใช้ภาพระยะไกล เพราะไม่เด่นชัด 2.4.4) ภาพต้องสัมพันธ์กบั เรื่องราวและสินค้า 2.4.5) ควรใช้
ชื่อหรือตราสินค้าปรากฏในโฆษณาบ่อยทีส่ ุดเท่าที่จะทาได้ 2.5) เพลงประกอบและดนตรีประกอบ (jingle and
music) เป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญทีก่ ่อให้เกิดการจดจา สร้างอารมณ์ ก่อให้เกิดความชื่นชอบ กรณีทน่ี าเพลงของ
ผู้อ่นื มาใช้จะต้องเสียค่าลิขสิทธิให้
์ ผู้ประพันธ์หรือเจ้าของเพลง 2.6) เสียงประกอบ (sound effect) คือ เสียง
ประกอบใดๆ ทีไ่ ม่ใช่เพลงประกอบช่วงสร้างจินตนาการและบรรยากาศให้สมจริงยิง่ ขึน้ เช่น เสียงน้ าไหล เสียงลม
พัด เป็ นต้น จึงทาให้การรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในการศึกษาครัง้ นี้
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จากงานวิจยั ของศรีรชั ลาภใหญ่ พบว่า เยาวชนมีความชื่นชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจาก
มีการถ่ายทาทีส่ วยงาม ประณีต สนุก เพลิดเพลินและมีแนวคิดทีด่ ี เช่นการเป็ นสุภาพบุรุษ การมีน้าใจ การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ เป็ นต้น ซึง่ มีความขัดแย้งกับผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ผลการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยเห็น
โฆษณารีเ จนซี่ชุ ดละครไทย จ านวน 249 คน คิด เป็ น ร้อยละ 62.3 กลุ่ม ตัวอย่ างส่วนใหญ่ เข้าเนื้อ หาโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รเี จนซี่ ชุดละครไทย เฉพาะผูท้ เ่ี ลือกคาตอบจดจาโฆษณานี้ได้ เท่านัน้ มีเนื้อหาเกีย่ วกับ ชุด
ไทย เครื่องแต่งกาย จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3

สรุปผล
ผลการรับรูโ้ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ รวม ̅ = 2.77 ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D. = 1.278 จาแนกในแต่ละข้อพบว่า ข้อทีม่ กี ารรับรูข้ องเยาวชนในระดับมากเป็ นอันดับแรก
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ศรีรชั ลาภใหญ่, การศึกษางานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความรู้สึกอยากทดลองดื่มและการจดจา
ตราสิ นค้าในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น. ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาสุรา (ศวส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),
2550.

คือ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้รจู้ กั ยีห่ อ้ ของสินค้าเหล่านี้เพิม่ มากขึน้ เป็ นอันดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.65
ผลจากทีโ่ ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถูกสร้างขึน้ ให้มกี ารสอดรับกับลักษณะทีแ่ ตกต่างกันทางเพศของผูร้ บั สาร
แล้วจะส่งผลทาให้การรับรู้ท่แี ตกต่างกันซึ่งสอดคล้ องแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้การรับรู้ (Perception)
เป็ นกระบวนการซึง่ บุคคลมีการเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) สิง่ ทีร่ บั รูห้ รือข้อมูลทีไ่ ด้รบั ซึง่ การรับรู้
ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั การตีความหมายของแต่ละบุคคล ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐานของงานวิจยั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรีรชั ลาภใหญ่ พบว่า รู้จกั ชื่อยี่ห้อสินค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึน้ จากแนวคิดเรื่องการรับรู้เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รบั รู้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริ
การผ่านสือ่ โฆษณาทางโทรทัศน์และทางสือ่ ต่างๆ กลุ่มตัวอย่างจะเริม่ ใช้พฤติกรรมทางสมอง เช่น เกิดวิวฒ
ั นาการ
การเรียนรู้จ ากตัว สื่อ โฆษณาด้านข้อเท็จ จริงจากตัว โฆษณา ทาให้กลุ่ มตัว อย่ างที่ไ ด้ร ับชมโฆษณาเรียนรู้ว่ า
โฆษณาดังกล่าว เป็ นโฆษณาสินค้าอะไร เกี่ยวอะไร ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง หรือเป็ นเอกลักษณ์ของสินค้าและ
บริการนัน้ ซึง่ ทาให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรูจ้ ากการรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์และทางสื่อต่างๆ มากขึน้
จากนัน้ จะมีการจดจาเกิดขึน้ ในขัน้ ต่อไป การจดจานัน้ มีสว่ นสัมพันธ์กบั การเรียนรู้ และการรับรู้ ซึง่ ถ้ากลุ่มตัวอย่าง
ได้รบั ชมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์และทางสือ่ ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง จะทาให้เกิดการถอดรหัสว่า
สิง่ ทีไ่ ด้รบั ชมคือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขัน้ ตอนต่อมาคือ การจัดเก็บ เกิดพฤติกรรมการจดจาโฆษณาหรือ
เก็บข้อมูลจากโฆษณาชิน้ นัน้ ได้ และเมื่อกลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยได้รบั ชมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์และ
ทางสื่อต่างๆ ได้รบั รู้ ได้พบเห็นตราสินค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ เช่น เคยพบเห็นตามสถานทีต่ ่างๆ เช่น ร้านค้า สถาน
บันเทิง หรือจากคนใกล้ชดิ ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดการเรียกข้อมูล ( recall) จาก
โฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ท่กี ลุ่ ม ตัว อย่ างเคยรับ ชมทางโทรทัศน์ แ ละทางสื่อ ต่ า งๆ และมีโ อกาสที่จ ะเกิด
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึน้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึก ษาอย่างต่ อเนื่อง และระยะยาวเพื่อทาให้ท ราบถึงแนวโน้ มและทิศทางการรับ รู้ของ
เยาวชนทีม่ ตี ่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีการปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ์ใน
การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหลากลาย ซึ่งจะทาให้เยาวชนเกิดการรับรู้และจดจา สร้าง
ทัศนคติทด่ี ตี ่อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคตได้
2. ควรมีการศึกษาการรับรู้และการให้ความหมายต่อตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน
เนื่องจากสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายตราสินค้า ได้สนับสนุ นกิจกรรมของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่ น การ
แข่งขันดนตรี การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึง่ อาจทาให้การให้ความหมายต่อตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปลีย่ นไป
ในทิศทางทีด่ มี ากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อวงจรของเยาวชนในระยะยาวต่อไป
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ศรีร ชั ลอยสมุท ร, การศึ กษาปั ญหาและผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท างโทรทัศ น์ ต่อกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเยาวชนและวัยรุ่น. ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาสุรา (ศวส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2555.

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ในครังต่
้ อไป
1. การวิจยั ในครัง้ นี้มขี อ้ จากัดด้านเวลาและงบประมาณ ยังมีปัจจัย ทีม่ คี วามน่ าสนใจอีกหลายปั จจัยทีย่ งั
ไม่ได้คาตอบ
2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ได้คาตอบทีล่ กึ ซึ้งและครอบคลุมในรายละเอียดให้
มากกว่านี้ เพื่อนาผลการศึกษาในใช้ในการวางแผนและการไขปั ญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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