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การเปิดรับ การรับรู้ในการสื่อสารผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการเปิดรับ การรับรู้ในการสื่อสารผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาการเปิดรับการรับรู้ในการสื่อสารผ่าน
โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สื่อสารไปยังกลุ่มวัยรุ่น ศึกษา
พฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นจากการเปิดรับและการรับรู้ของวัยรุ่นในการสื่อสารผ่านโฆษณาเชิง
สร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะมีประสิทธิภาพใน
การน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการก าหนดหน่วยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการสนทนาแบบ
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) โดยเชิญกลุ่มผู้เข้าร่วม
การสนทนา คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุตั้ งแต่  18 -23 ปี  ก าลั งศึกษาในระดับมหาวิท ยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี พฤติกรรม
การดื่มเป็นประจ า (Regular) และกลุ่มที่มีพฤติกรรมการดื่มดื่มนานๆครั้ง (Occasional) ที่ได้มีการ
เปิดรับและการรับรู้สื่อโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคมของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง 3 เรื่อง 
จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน มาท าการศึกษา ณ อาคารสุพรีมคอมเพล็กซ์  

ผลการวิ จั ยพบว่ า  ปั จจั ยภ าย ใน  (Internal Variables Affecting Buying Behavior) 
ประกอบด้วย การจูงใจ (Motivation) ได้แก่ การชักชวน ท าให้เกิดโอกาสในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นั่นคือ การกระตุ้นให้กระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งการจูงใจจะ
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ส่วนการรับรู้ (Perception) นั้นได้แก่ การรับรู้รสชาติ ส่วนผสม กลิ่น และ
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สีสันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั่นคือ กระบวนการของความเข้าใจที่มีต่อโลกที่บุคคลอาศัยอยู่ บุคคล
ต้องมีการจัดและรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้
รสชาติ และได้รู้สึกออกมา เป็นผลรวมที่มีความหมาย ในส่วนของการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ ความ
ชื่นชอบ ปริมาณที่ควรรู้ว่าตัวเองต้องดื่มอย่างไร ดื่มแค่ไหนที่จะสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นผลมา
จากการสังเกตและประสบการณ์ที่ผ่านมา และบุคลิกภาพ (Personality) ได้แก่ เพ่ือนในกลุ่ม หรือ
บุคคลแวดล้อมในสถานที่ที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
คล้ายคลึงกัน นั่นคือ รูปแบบลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองด้านพฤติกรรม   รวมไป
ถึงทัศนคติ (Attitudes) ได้แก่ เพ่ือนสนิท เพ่ือนร่วมงาน ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคลในครอบครัว  ที่มี
ทัศนคติคล้ายคลึงกัน ทั้งความชื่นชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องราวในการพูดคุย สถานที่ที่
มักจะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั่นคือ ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นไปในทิศทางที่สม่ าเสมอท้ังด้านบวกและด้านลบ  ส าหรับปัจจัยภายนอก (External Variables 
Affecting Buying Behavior) อันได้แก่ วัฒนธรรม (Culture) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปของวัยรุ่นทั้งหมด รายละเอียดของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มจะแตกต่าง
กัน ตามความพึงพอใจ ความชื่นชอบ หรือรสนิยม นั่นคือ กลุ่มของสัญลักษณ์และสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย
สังคมและถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ และข้อก าหนดพฤติกรรม
มนุษย์ กลายเป็น วัฒนธรรม (Culture) ของคนเหล่านั้น และชั้นทางสังคม (Social Class) ได้แก่ 
ลักษณะพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปของวัยรุ่นทั้งหมด จะเกี่ยวข้องกับชั้นทาง
สังคม (Social Class) การจัดล าดับความส าคัญ สถานที่ในการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นที่นิยม 
หรือชื่นชอบในกลุ่ม หรือสังคมท่ีเราอยู่นั่นคือ การจัดล าดับชั้นสมาชิกภายใน  
 
ค าส าคัญ : การเปิดรับ, การรับรู้, การสื่อสารผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม, พฤติกรรมการดื่ม, 
วัยรุ่น 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังในประเทศไทย ท าให้ เกิด
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขึ้น และเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 
2551 เป็นต้นมา เนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กล่าวห้ามมิให้มีการโฆษณาโดยปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ทั้งในรูปแบบของโฆษณาทางตรงและโฆษณาแฝงตลอด 24 ชั่วโมง แต่ยังอนุญาตให้ใช้ตรา
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ผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์บริษัทในการโฆษณาได้อยู่ โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคมจึงเป็นกลยุทธ์ใหม่
ที่ถูกน ามาใช้ ในที่นี่การโฆษณาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของ
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องมีลักษณะและเนื้อหารวมทั้งการด าเนินเรื่อง
ทั้งหมดในเชิงสร้างสรรค์สังคม เนื่องจากภาครัฐ และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ใช้มาตรการนี้ที่ช่ วยใน
การควบคุมจ านวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งกลุ่มผู้บริโภคเดิมและกลุ่มผู้บริโภคใหม่ไม่ให้มี
จ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นเพ่ือไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
โดยง่ายและไม่ให้เกิดค่านิยมท่ีไม่ถูกต้อง  

จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 พบว่า ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชากรไทยโดยเฉลี่ยเป็น 52 ลิตร/คน/ปี ซึ่งสูงกว่าปริมาณการบริโภคนมของ
ประชากรไทยซึ่งอยู่ที่ 14 ลิตร/คน/ปี ส่วนใหญ่นักดื่มจะอยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ
กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักดื่มหน้าใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น
เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.5 แสนคน ส่วนใหญ่นักดื่มเหล่านี้ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน และนักดื่มในกลุ่มนี้
สัดส่วนของนักดื่มประจ าเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 70 ภายในระยะเวลา 3 ปี (2551 -2553) ปัจจุบันคน
ไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที ในการเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็กและเยาวชน
ที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 98.7 ยังสามารถซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยตนเอง(อ้างอิง: 
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000087857) สอดคล้องกับ
ข้อมูลปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน
ไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-47 มาใช้จัดกลุ่มความเสี่ยงของการบริโภคโดยใช้ดัชนี
ส าคัญในการจัดกลุ่มดังนี้ คือ พฤติกรรมการดื่มประจ า (Regular) และดื่มนานๆครั้ง (Occasional) 
โดยใช้เกณฑ์การดื่มมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปถือเป็นการดื่มประจ า (อ้างอิง : 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา รายงานสถานการณ์สุราประจ าปี พ.ศ.2553) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา “การ
เปิดรับการรับรู้ และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ในกลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 18-23 ปีที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ได้มีการเปิดรับการรับรู้จากภาพยนตร์โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม โดยเลือกศึกษากระบวนการเปิดรับ
การรับรู้ของวัยรุ่นผู้อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดจากค่านิยมในการ
ดื่มของวัยรุ่นซึ่งสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังสามารถที่จะ
สื่อสารได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม 
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วัตถุประสงค์ 
ศึกษาการเปิดรับการรับรู้ในการสื่อสารผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สื่อสารไปยังกลุ่มวัยรุ่น ศึกษาพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นจากการเปิดรับและ
การรับรู้ของวัยรุ่นในการสื่อสารผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะมีประสิทธิภาพในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ในการสื่อสารผ่านโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สื่อสารไปยังกลุ่มวัยรุ่น” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการก าหนดหน่วยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) โดยเชิญกลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนา คือ กลุ่ม
วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 18-23 ปี ก าลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจ า (Regular) และ
กลุ่มที่มีพฤติกรรมการดื่มดื่มนานๆครั้ง (Occasional) ที่ได้มีการเปิดรับและการรับรู้สื่อโฆษณาเชิง
สร้างสรรค์สังคมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง 3 เรื่อง จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 20 คน มาท าการศึกษา ณ อาคารสุพรีมคอมเพล็กซ์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปของวัยรุ่น ซึ่งปัจจัยต่างๆ 
นั้นสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเภท คือ 

1.  ปัจจัยภายใน (Internal Variables Affecting Buying Behavior) ซึ่งจะมีผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปของวัยรุ่น หมายถึง ปัจจั ยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจภายในเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนอยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคน อันได้แก่ 

1.1 การจูงใจ (Motivation) ได้แก่ การชักชวน ท าให้เกิดโอกาสในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นั่นคือ การกระตุ้นให้กระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการจูงใจจะ
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เนื่องจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความต้องการของตน โดย
ปราศจากการเล็งเห็นผลร้าย/ดีที่จะเกิดตามมา จึงไม่สามารถงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของลักขณา เติมศิริกุลชัย และคนอื่นๆ (2542) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่
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เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับสื่อโฆษณาและมี
ความสนใจต่อสื่อนั้นมีพฤติกรรมการดื่มมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยได้รับและกลุ่มท่ีเคยได้รับแต่ว่าไม่สนใจ  

1.2 การรับรู้ (Perception) ได้แก่ การรับรู้รสชาติ ส่วนผสม กลิ่น และสีสันของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั่นคือ กระบวนการของความเข้าใจที่มีต่อโลกที่บุคคลอาศัยอยู่ บุคคลต้องมี
การจัดและรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ และ
ได้รู้สึกออกมา เป็นผลรวมที่มีความหมาย เนื่องจากการรับรู้ เป็นองค์ประกอบส าคัญของบุคคล การที่
บุคคลมีความต้องการจะมีพลังที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม จึงท าให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอารยา ศุพุทธมงคล (2550, หน้า8-18) ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสื่อโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนจะนิยมเปิดรับโทรทัศน์ โดยมีความถี่ในการเปิดรับบ่อยครั้ง รองลงมาคือ 
วิทยุและหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีความถี่ในการเปิดรับค่อนข้างบ่อย ส่วนนิตยสารพบว่าส่วนใหญ่มักจะ
เปิดรับนาน ๆ ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ที่เปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากโทรทัศน์ด้วย
ความถี่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันกับการเปิดรับข่าวสารทั่วๆ ไป แต่ละลักษณะการชมรายการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พบว่า โดยทั่วไปชาวกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะตั้งใจดูผ่านจากโทรทัศน์ 

1.3 การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ ความชื่นชอบ ปริมาณที่ควรรู้ว่าตัวเองต้องดื่ม
อย่างไร ดื่มแค่ไหนที่จะสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นผลมาจากการสังเกตและประสบการณ์ที่ผ่านมา
อาจเป็นเพราะพฤติกรรมเป็นผลมาจาก การเรียนรู้ของบุคคลเป็นส าคัญ โดยแสดงออกให้เห็นใน
ลักษณะของการกระท า และไม่กระท าในสิ่งที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ หรือผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งการที่
บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลท าให้เกิดการตัดสินใจกระท าพฤติกรรม
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Atkin, Hocking and Block (1994, p. 223) ที่ได้ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมการดื่มของนักเรียนเกรด 7 -12 
พบว่า การโฆษณามีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ มีความสัมพันธ์ทางบวกปานกลางระหว่าง
การได้โฆษณากับการดื่มไวน์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ อิทธิพลของเพ่ือนมีบทบาทมากในการดื่มเบียร์และ
ไวน์ แต่การโฆษณามีอิทธิพลมากต่อการดื่มสุรา 

1.4 บุคลิกภาพ (Personality) ได้แก่ เพ่ือนในกลุ่ม หรือบุคคลแวดล้อมในสถานที่ที่
เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีบุคคลที่มีบุคลิกภาพคล้ายคลึงกัน นั่นคือ รู ปแบบ
ลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองด้านพฤติกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพินทุอร 
วิรุฬห์ตั้งตระกูล (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทสุรามากที่สุด ร้อยละ 50.5 โดย
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เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทสุราและเบียร์นั้น กลุ่มตัวอย่างที่นิยมบริโภคเป็นเพศชาย และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประเภทไวน์ กลุ่มตัวอย่างที่นิยมบริโภคเป็นเพศหญิง ส่วนมากจะดื่มกับเพื่อน
ถึงร้อยละ 79.8 โดยดื่มตามสถานบันเทิง และซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากสถานบันเทิงที่เข้าไปใช้
บริการ ในระยะเวลา 1 เดือน จะมีการบริโภคประมาณ 6 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะบริโภค ประมาณ 
2.95 ขวด ทั้งนี้เหตุผลในการบริโภคส่วนใหญ่จะบริโภคเมื่อมีความต้องการบริโภค ไม่จ าเป็นว่าต้อง
เป็นช่วงเทศกาลหรืองานฉลองใด และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่
บริโภคเป็นประจ าไปบริโภคยี่ห้ออ่ืนที่มีราคาถูกกว่ายี่ห้อเดิม หากมีการขึ้นราคา 

1.5 ทัศนคติ (Attitudes) ได้แก่ เพื่อนสนิท เพ่ือนร่วมงาน ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคลใน
ครอบครัว  ที่มีทัศนคติคล้ายคลึงกัน ทั้งความชื่นชอบในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องราวในการ
พูดคุย สถานที่ที่มักจะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั่นคือ ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่ าเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบ  เนื่องจากการรับรู้โอกาสที่มี
ผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นความเชื่อของบุคคล ซึ่งจะช่วยให้มีการ
ตัดสินใจท าให้มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนอกจากนี้ วิล
เบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1973:121-122) ยังได้ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคล อันได้แก่ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้รับส่งสารแสวงหา
ข่าวสารที่แตกต่างกัน , การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง 
จุดประสงค์ของตนอย่างหนึ่งอย่างใด, ภูมิหลังที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน , 
การศึกษาและสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร , ความสามารถใน
การรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ท าให้ พฤติกรรมการเปิดรับสารแตกต่างกัน , 
บุคลิกภาพท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจและพฤติกรรมของผู้รับสาร, อารมณ์ 
สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร จะท าให้เข้าใจความหมายของ ข่าวสาร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความ
เข้าใจความหมายของข่าวสารได้ และที่ส าคัญที่สุด คือ ทัศนคติ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับ
และตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือ ข่าวสารที่ได้พบเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนั้น 

2. ปัจจัยภายนอก (External Variables Affecting Buying Behavior) กล่าวคือ อิทธิพล
ของกลุ่มและสังคม โดยการพิจารณาจากวงกว้างสุดไปยังส่วนที่ใกล้ที่สุดกับผู้บริโภคแต่ละคน อัน
ได้แก่ 

2.1 วัฒนธรรม (Culture) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยทั่วไปของวัยรุ่นทั้งหมด รายละเอียดของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มจะแตกต่างกัน ตามความพึงพอใจ 
ความชื่นชอบ หรือรสนิยม นั่นคือ กลุ่มของสัญลักษณ์และสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมและถูกถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ และข้อก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ กลายเป็น 
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วัฒนธรรม (Culture) ของคนเหล่านั้น อาจเป็นเพราะยังอยู่ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง 
และให้ความส าคัญต่อกลุ่มเพ่ือนมากที่สุด ประกอบกับการมีสถานบันเทิงและสถานที่ให้ความบันเทิง
มากมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงแม้ส่วนใหญ่ทราบว่าการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีผลเสียต่อร่างกาย แต่ยังไม่ทราบถึงโทษและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อ
ร่างกาย ประกอบถึงค่านิยมที่ว่าต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเลี้ยงฉลองต่าง ๆ รวมทั้งการเข้า
สังคมต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า 
สาเหตุที่เด็กวัยรุ่นมีการดื่มสุรา เพราะเพ่ือนชักชวนให้ดื่ม การเข้ากลุ่มเพ่ือนและต้องการเป็นที่ยอมรับ
เมื่อเพื่อนชวนก็เลยยอมตามเพ่ือน, ความสนุกสนาน ร่วมวงกับเพ่ือน ๆแล้วเกิดความสนุกสนาน, ถูกยุ 
ถูกท้าทายให้ดื่มสุรา, ดื่มสุราตามเทศกาล ดื่มเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน เพ่ือคลายความทุกข์ เมื่อมี
ความทุกข์ใจ การดื่มสุราจะท าให้ผู้ดื่มมีความรู้สึกตัวน้อยลง มีความสนุกเพ่ิมข้ึน อยากสนุกมากข้ึน จึง
ท าให้ลืมความทุกข์ใจได้ชั่วขณะ รวมถึงการดื่มเพ่ือลดปมด้อยโดยการแสดงพฤติกรรมเด่น การดื่มสุรา
ท าให้เกิดความกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมที่ปกติไม่กล้าแสดงออก สิ่งที่เก็บกดก็จะแสดงออกมาโดยไม่
ค านึงว่าจะท าให้ใครเดือดร้อนหรือโดยไม่กลัวกฎหมายลงโทษ เช่น ปกติไม่กล้าสู้คน เป็นคนเก็บกด ก็
เอะอะ โวยวาย พูดเสียงดัง คุยโว ท้าตีท้าต่อย บางคนอวดร่ าอวดรวย แจกเงิน ฯลฯ 

2.2 ชั้นทางสังคม (Social Class) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยทั่วไปของวัยรุ่นทั้งหมด จะเกี่ยวข้องกับชั้นทางสังคม (Social Class) การจัดล าดับ
ความส าคัญ สถานที่ในการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นที่นิยม หรือชื่นชอบในกลุ่ม หรือสังคมที่เรา
อยู่นั่นคือ การจัดล าดับชั้นสมาชิกภายใน เนื่องจากการรวมกลุ่มเป็นไปโดยธรรมชาติและกลุ่มมี
ความส าคัญต่อชีวิตจิตใจ ฉะนั้น ลักษณะของกลุ่มจึงเป็นเครื่องชี้ชะตาของบุคคล และการคบเพ่ือน
ย่อมมีทั้งคุณและโทษ และการคบเพ่ือนที่ดีที่จะชักจูงเขาไปในทางที่ดี และการคบเพ่ือนที่ไม่ดีก็อาจ
น าไปในทางที่เสื่อมถอยได้ และเพ่ือนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุด เข้าสังคมที่ตนชอบและต้องการจะ
ยึดเพ่ือนเป็นแกนหลัก ดังนั้น การจับกลุ่มและการท าตามกลุ่มจึงเป็นเรื่องธรรมดา กลุ่มเพ่ือนจึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
รายงานสถานการณ์สุราประจ าปี  (2553) พบว่า พฤติกรรมการดื่มสุราหรือการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน คือ ศึกษาเกี่ยวกับอายุที่เริ่มดื่ม การเข้าสู่นักดื่มหน้ าใหม่ ชนิด
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ชอบหรือนิยมดื่ม สาเหตุของการดื่มจากการเปิดรับสื่อ ความถี่ในการดื่ม 
ปริมาณในการดื่มแต่ละครั้ง โอกาสในการดื่ม บุคคลที่ดื่มด้วย เป็นต้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษา
การเปิดรับ การรับรู้ และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อภาพยนตร์ โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือเป็นข้อมูลการวิจัยเชิงบรรยายที่ช่วยให้มองเห็นภาพลักษณะ
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พฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคมที่เป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่องการเปิดรับ การรับรู้ และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณา

เชิงสร้างสรรค์สังคม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ คือ  
1. ควรจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยทั่วไปของวัยรุ่นที่เหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมให้ถูกต้องแก่วัยรุ่น ในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถน าความรู้ ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต  

2. ควรมีการรณรงค์ หรือ จัดตั้งชมรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยทั่วไปของวัยรุ่นที่เหมาะสม โดยมีการประสานงานและร่วมมือกัน ระหว่างครอบครัวและ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดค่านิยมทางด้านสุขภาพ เกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยทั่วไปของวัยรุ่นที่เหมาะสมผ่านสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และภาพยนตร์
โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม  

3. ควรมีการจัดหน่วยงาน ที่ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยทั่วไปของวัยรุ่นที่เหมาะสม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวัยรุ่นด้วยกัน 
เพราะอิทธิพลของเพ่ือน มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปของวัยรุ่นที่
เหมาะสม 
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