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บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

วยัรุ่นเป็นวัยท่ีคาบเก่ียวระหว่างวยัเด็กกบัวยัผู้ ใหญ่ ซึ่งวัยรุ่นยงัเป็นวยัท่ีจะพฒันาไปสู่            

วัยผู้ ใหญ่  ดังนัน้จึงเป็นวัยท่ีควรจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี หากแต่วัยรุ่น ยังเป็นวัยท่ีอ่อน

ประสบการณ์ ถกูชกัจงูได้ง่าย มีความมัน่ใจในตวัเอง เป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลองในสิ่งใหม่ ๆ  ดงันัน้

กลุ่มวยัรุ่นจึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับเอาวฒันธรรม ค่านิยม และความเช่ือของสงัคมอ่ืน 

หรือกลุม่อ่ืนมาปฏิบตัไิด้ง่ายและรวดเร็วเชน่กนั 

ในสังคมไทยปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทัง้การเปล่ียนแปลง

ทางด้านวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม           

ซึ่งการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้นัน้มีสาเหตุมาจากการไหลบ่าของข่าวสาร (Fee Flow 

Communication) ท่ีมาจากทกุทิศทกุทางในรูปแบบของส่ือประเภทตา่ง ๆ โดยเห็นได้จากในสงัคมไทย

ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทต่าง ๆ ท่ีมีจําหน่ายอย่างแพร่หลาย อาทิ เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เป็นต้น รวมทัง้การเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ของสงัคมไทยล้วนเกิดจาก

การรับขา่วสารผา่นทางส่ือ ไมว่า่จะเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือวิทยโุทรทศัน์และส่ืออ่ืน ๆ 

โฆษณาเป็นองค์ประกอบสําคญัส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตเพราะ

โฆษณา เป็นการส่ือสารเผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัสินค้าและบริการผ่านส่ือมวลชนโดยมีผู้ โฆษณา

เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายโฆษณา(Courtland, 1995)  การโฆษณาจึงไม่ใช่การส่ือสารระหว่าง

บุคคลแต่เป็นการส่ือสารมวลชนท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกระดบั โฆษณายังมีจุดประสงค์            

เพ่ือกระตุ้ นชักจูงให้ผู้ บริโภคเกิดพฤติกรรม หรือกระทําตามกําหนดท่ีตัง้วัตถุประสงค์ไว้                   

(Chris, 1995)โฆษณาจงึทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้จกัและจดจําในช่ือย่ีห้อสินค้าและบริการตามท่ีผู้

โฆษณาต้องการ นอกจากนีก้ารโฆษณายังมีผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคม 

พฒันาการของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเพราะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาด 

ส่งผลให้เกิดการพฒันาสินค้าและบริการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการใช้จ่าย เพิ่มปริมาณการใช้จ่าย

ให้มากขึน้ หรือกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจซือ้ในขณะท่ีไม่เคยมีความต้องการมาก่อน และการ

โฆษณายังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ ทําให้สินค้าและบริการท่ีโฆษณามี

ภาพลกัษณ์ท่ีดีกว่าสินค้าและบริการท่ีไม่มีโฆษณาแตโ่ฆษณาท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีหรือมีบทบาท

ผลกัดนัให้เกิดผลดงักลา่วจะต้องเป็นโฆษณาท่ีดีมีการวางแผนเพ่ือนํารูปแบบการส่ือสารท่ีสามารถ
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กระตุ้น ชกัจงูผู้บริโภคให้ซือ้หรือใช้สินค้าและบริการ โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ (Melvin, 1996) เช่น             

การใช้ภาพและข้อความเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและบริการ 

ปัจจุบนัการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่ม

ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ส่ือโทรทศัน์ยงัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการชกัจูง และโน้มน้าวใจได้            

เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีทัง้ภาพและเสียง และยงัเป็นแหล่งความบนัเทิงท่ีเข้าถึงผู้บริโภค                 

ได้ทกุวนัเวลา และทกุสถานท่ี ดงันัน้การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์จึงมีโอกาสชกัจงูคนได้มากเพราะ

สามารถแนะนํารายละเอียดตวัสินค้าได้ชดัเจน (อรวรรณ ปิลนัธ์โอวาท, 2549) 

จอร์ช เกิร์บเนอร์ ได้ทําการวิจยัอิทธิพลของโทรทศัน์ เน่ืองจากโทรทศัน์มีความสามารถ

พิเศษในตวัเองและมีลกัษณะเดน่เหนือส่ืออ่ืนใดในเชิงผลอนัเน่ืองมาจากการเปิดรับตอ่การบม่เพาะ

หรือปลกูฝังเชิงวฒันธรรม ซึ่งเกิร์บเนอร์ ได้ศกึษากระบวนการปลกูฝังคา่นิยม กระบวนการสงัคม

ประกิต การสร้างวิถีความเช่ือ วงจรชีวิต ในกลุ่มผู้บริโภคส่ือโทรทศัน์ท่ีมากและน้อย (Heavy and 

Light viewers) โดยทัว่ไปภาพยนตร์โฆษณาเป็นส่ือมวลชนประเภทสร้างความจงูใจให้แก่ผู้ชมเป็น

ส่ือท่ีออกแบบและพัฒนาขึน้มาเพ่ือสร้างกระแสความร่วมมือในการทํากิจกรรมอย่างใด          

อยา่งหนึง่ หรือกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายเกิดความต้องการเปล่ียนแปลงและร่วมแก้ไขปัญหาท่ีกําลงั

ประสบอยู่ นอกจากนีย้งัเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการทราบข้อมูลและความคิดเห็น

เพิ่มเติม เป็นส่ือท่ีไม่ได้มุ่งเน้นการนําเสนอเนือ้หาเป็นหลัก แต่ต้องการสร้างความคิดเห็นและ

ทศันคตขิองแตล่ะบคุคลหรือของสว่นรวมเป็นหลกั (ณรงค์ สมพงษ์, 2545)  

ภาพยนตร์โฆษณามีอิทธิพล อย่างมากตอ่ผู้ชม ซึ่งมีลกัษณะจงูใจให้ผู้บริโภคคล้อยตาม

ส่งผลให้การโฆษณามีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค เน่ืองจาก

ผู้บริโภคเป็นมนุษย์ท่ีชอบทํากระแสสังคม เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือรสนิยม

คล้ายกัน ดงันัน้การโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการเลียนแบบสิ่งท่ีพบในการ

โฆษณา เน่ืองจากโฆษณาเป็นส่ือมวลชน ซึ่งสามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยทําให้สามารถ            

ซึมซาบสู่จิตใจของผู้ บริโภคได้ และทําให้ผู้ บริโภคเปล่ียนความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม                   

(เสรี  วงษ์มณฑา, 2540 ) 

นอกจากนีโ้ฆษณายงัมีบทบาทต่อสงัคมและวฒันธรรม ทัง้ในลกัษณะของการส่งเสริม

และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของโฆษณาท่ีส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมท่ีสําคญั

ท่ีสุดคือให้ผู้ บริโภคมีความรู้ด้านข่าวสารและค่านิยมร่วมกันได้ ส่วนลักษณะของโฆษณาท่ี

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือก่อให้เกิดปัญหาขึน้ในสงัคม เช่น การบริโภคเกินสภาพตวัเองอนั
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เน่ืองมาจากความต้องการทดัเทียมผู้ อ่ืน เม่ือไม่สามารถทําได้ก็หาทางออกหรือสนองความต้องการ

ด้วยวิธีการเบ่ียงเบนในสงัคมจนอาจเกิดปัญหาสงัคมได้ (นิทศัน์ ศริิโชตรัิตน์, 2550)  

อิทธิผลของส่ือโฆษณาท่ีทําให้ผู้ รับสารเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ มกัเป็นประเด็นท่ี

ถกเถียงกนัมายาวนาน ว่าส่ือสามารถสร้างพฤติกรรมทัง้ด้านบวกและด้านลบให้แก่ผู้ รับสารได้จริง

หรือไม ่ดงันัน้ ประเดน็เร่ืองผลกระทบอนัเกิดจากการเปิดรับส่ือเป็นสิ่งท่ีนกัวิชาการได้ทําการศกึษา

มาโดยตลอด ถ้าพิจารณาถึงกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงเหล่านีแ้ล้วพบว่าวยัรุ่นไทยเป็น

สว่นหนึง่ของการได้รับผลกระทบดงักลา่วด้วย 

พฤติกรรมการเลียนแบบเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ได้ง่ายในสังคมไทย เม่ือมีการรับเอา

วฒันธรรมตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งจากวฒันธรรมเดิมท่ีมีอยู่  โดยการศกึษาพบว่ากลุ่มของวยัรุ่นเป็นกลุ่ม

ท่ีมีพฤติกรรมการเลียนแบบมากท่ีสุด  เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใน

ระยะการเปล่ียนแปลงจากวัยเด็กสู่วยัผู้ ใหญ่  ซึ่งประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงทัง้ทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทัง้มีพัฒนาการทางเพศท่ีสมบูรณ์ (อัมพร  เบญจพลพิทักษ์, 2549) 

 ดงันัน้จึงเป็นไปได้ง่ายท่ีพฤติกรรมของวัยรุ่นจะถูกชกัจูงได้ง่าย วัยรุ่นเป็นวยัท่ีเร่ิมสนใจ ศึกษา 

ค้นหาทดลองสิ่งใหม ่ๆ ท่ีตนพอใจ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองเพศตรงข้าม,  แฟชัน่ตา่งๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ถ้าวยัรุ่นได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมท่ียัว่ย ุก็จะมีแนวโน้มท่ีสนองตอบตอ่ความต้องการของตน

ได้ง่าย และเกิดพฤตกิรรมเลียนแบบตา่ง ๆ ตามคา่นิยมของสงัคม 

ดงันัน้อาจสรุปได้ว่าการโฆษณาทางโทรทศัน์ได้เข้ามาเป็นศนูย์กลางของชีวิตประจําวนั

ของผู้บริโภคอยา่งมากท่ีจะหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ส่ือโทรทศัน์ได้สร้างสิ่งแวดล้อมทางสญัลกัษณ์ให้แก่ผู้ชม

ส่ือโทรทัศน์เป็นช่องทางหลักในการรับรู้สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึน้รอบตวั และช่วยนําข่าวสารต่างๆ  

 มาสู่ผู้ ชมรวมทัง้ประสบการณ์ และส่ือโทรทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะทางค่านิยม 

(ธนวดี บญุลือ, 2549) 

ปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ได้กลายเป็นประเด็นสําคญัในสงัคมไทย และ

ก่อให้เกิดผลกระทบตา่งๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบตอ่ร่างกายและจิตใจของผู้ ด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิด และบุคคลอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท                          

ความรุนแรงและอบุตัเิหต ุ 

ข้อมลูจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่าเด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มการด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มมาก

ขึน้ และเร่ิมด่ืมท่ีอายนุ้อยลง ในช่วงเวลาเพียง 7 ปี (พ.ศ. 2539-2546) กลุ่มผู้หญิงวยั 15-19 ปี  เป็น

กลุ่มท่ีน่าจบัตามากท่ีสดุ เน่ืองจากมีการเพิ่มจํานวนขึน้เกือบ 6 เท่า คือ จากร้อยละ 1.0  เป็นร้อยละ 

5.6 และในกลุ่มหญิงท่ีด่ืมวยั 15-19 ปีนีร้้อยละ 14.1 เป็นกลุ่มท่ีด่ืมประจํา (ด่ืม 1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ถึง
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ด่ืมทกุวนั) วยัรุ่นเพศชายวยั 11-19 ปี ท่ีด่ืมมีจํานวนประมาณ 1.1 ล้านคน คิดเป็น  ร้อยละ 21.2 ของ

ประชากรในกลุ่มอายุนี ้สํานกังานสถิติแห่งชาติสํารวจซํา้ในปี พ.ศ. 2547 พบว่าประชากรชายเร่ิมด่ืม

สรุาครัง้แรกเม่ืออายเุฉล่ีย 19.4 ปี โดยร้อยละ 52.8 ของประชากรชายเร่ิมด่ืม  ครัง้แรกในช่วงอาย ุ15-

19 ปี ขณะท่ีหญิงเร่ิมด่ืมครัง้แรกในช่วงอาย ุ20-24 ปี ขณะท่ีผลสํารวจจากนกัเรียนมธัยมศึกษาใน

จงัหวดัลพบุรี พบว่า นกัเรียนชายและหญิงท่ีด่ืมสุราซึ่งมีอายุ 14-16 ปี  ในปัจจุบนั ระบุว่าเร่ิมด่ืม

ตัง้แต่อายุระหว่าง 13-14 ปี ด้วยอตัราส่วนสูงท่ีสุดประมาณร้อยละ 44 และ 46 ตามลําดบั ส่วน

นกัเรียนชายและหญิงท่ีอายุปัจจุบนั 17-20 ปี ระบุว่าเร่ิมด่ืมเม่ืออายุ 15-16 ปี สูงสุดด้วยอตัรา

ใกล้เคียงกนัคือประมาณร้อยละ 43 และ 40 ตามลําดบั จึงมีแนวโน้มว่านกัเรียนเร่ิมหดัด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์เม่ืออายนุ้อยลงเร่ือยๆ (นพ.บณัฑิต  ศรไพศาล,2553)  

ประเทศไทยกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์หลายด้าน ซึ่งจะเห็นได้จาก มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบ

มาตรการรณรงค์และควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และให้กองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสขุภาพ (สสส.) พิจารณาจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการดําเนินการตามมาตรการกําหนดให้

วนัอาทิตย์เป็นวนัครอบครัวแข็งแรง (Healthy Family Day) ของประเทศไทยโดยให้หน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องหามาตรการควบคมุและรณรงค์ให้มีการงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุหร่ี 

รวมทัง้ อบายมุขสิ่งเสพติดอ่ืนๆ ท่ีทําลายสุขภาพคนไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภคแต่ละ

ครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกนั เพ่ือสร้างความอบอุ่นในครอบครัวทกุวนัอาทิตย์ซึ่งเป็นวนัหยดุราชการ 

มาตรการนีเ้ป็นหลกัการท่ีดี แต่ในทางปฏิบตัิยงัไม่ได้ดําเนินการอย่างจริงจงั(สํานกังานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า, 2548) 

การดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นบัเป็นหวัใจ

สําคญัในการแก้ไขปัญหา ในรอบส่ีปีท่ีผ่านมาสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) สํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีพนัธมิตรได้ดําเนินโครงการสําคญัๆ         

ท่ีสร้างกระแสการลด ละ เลิกการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสังคมไทยกว้างขวาง ได้แก่             

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เมาไม่ขบั กฐินทอดเหล้า ปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ประเพณี

สงกรานต์ปลอดเหล้า วยัมนัส์...รู้ทนัแอลกอฮอล์ และรับน้องปลอดเหล้า เป็นต้น (สํานกังาน

เครือขา่ยองค์กรงดเหล้า, 2548) 

ข้อมลูขา่วสารท่ีสนบัสนนุการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถครองพืน้ท่ี

ด้าน “ข่าว” ในสถานีโทรทศัน์ได้ในสดัส่วนท่ีสูง แตย่งัผลดักนัช่วงชิงพืน้ท่ีด้านรายการ “บนัเทิง”            

กับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ได้สนับสนุนการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่และใน
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ขณะเดียวกนัยงัพบว่าพืน้ท่ีด้านรายการ “กีฬา” มกัเป็นพืน้ท่ีซึ่งถกูครอบครองด้วยข้อมลูข่าวสารท่ี

ไม่ได้สนบัสนุนการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพการทํางาน

อยา่งหนกัของสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) สํานกังานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้า (สคล.) และภาคีพนัธมิตรตลอดทัง้ปี ในการพฒันาประเด็นและนําเสนอข่าวสารท่ีสําคญั

ตอ่การควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือโทรทศัน์ ซึ่งหากพิจารณาดชันีความสําเร็จ

ในเร่ืองของการขยายข้อมูลทางส่ือโทรทศัน์ พบว่า สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) สํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และภาคีพนัธมิตรประสบความสําเร็จ 

ในการขยายข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางส่ือโทรทัศน์  

(ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) 

อย่างไรก็ตามการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ก็มีโทษมากกว่าประโยชน์ และส่ือโทรทศัน์

เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับโดยการปลกูฝังความรู้ ทศันคติ คา่นิยม ตลอดจนพฤติกรรมท่ีปรากฏเห็น

ในส่ือโฆษณาตา่งๆ ท่ีเปิดรับอย่างตอ่เน่ืองละซํา้ๆ จนสามารถเพาะคา่นิยมหรือพฤติกรรมท่ีแหล่ง

โฆษณาปรารถนา ดงันัน้ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์จึงมีบทบาทตอ่สังคมและวัฒนธรรม ทัง้ใน

ลกัษณะของการส่งเสริม และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษาในประเด็น

ท่ีวา่ การเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม

การด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นไป ในลกัษณะใด

เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะชน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่ือสารกบักลุ่ม

วยัรุ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเป็นข้อมูลสําหรับ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการรณรงค์ให้มีการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสม 

ซึง่จะเป็นการชว่ยพฒันาสงัคมได้อีกทางหนึง่ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ทางโทรทศัน์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. เพ่ือศกึษาผลของการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทศัน์ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดบัปริญญาตรี ทกุชัน้ปี

เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีผู้ วิจยัทํางานอยู ่จงึสะดวกตอ่การเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

เป็นการศึกษาเก่ียวกับการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทศัน์ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ขอบเขตด้านเวลา 

เร่ิมเก็บข้อมลูชว่งเดือนมกราคม –มีนาคม 2554 

  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลของงานวิจยัสามารถเป็นแนวทางให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่นหรือเยาวชนเพ่ือ

นําไปใช้กําหนดแนวทางการดําเนินงานปรับปรุงโครงการรณรงค์การลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ลักษณะทางประชากรและสังคม หมายถึง สถานะภาพของของนกัศกึษามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ เพศ ระดบัชัน้ปี  และคณะท่ีกําลงัศกึษา 

การเปิดรับส่ือ หมายถึง การเห็นโฆษณาส่ือรณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทศัน์ ทัง้ในวนัธรรมดาและวนัหยดุ โดยดจูาก ความถ่ี และชว่งเวลา 

1. ความถ่ี หมายถึง ความบ่อยครัง้ในการเห็นโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และส่ือ

รณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ ได้แก่ มากกว่า 6 ครัง้ขึน้ไป 5-6 ครัง้/สปัดาห์ 

3-4 ครัง้/สปัดาห์ และ 1-2ครัง้/สปัดาห์ 

2. ช่วงเวลา หมายถึง ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีผู้บริโภคเห็นส่ือรณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ โดยแบง่เป็น 5 ช่วงเวลาคือ 05.01-10.00 น. 10.01-14.00 น. 14.01-

18.00 น. 18.01-21.00 น. และ 21.01-05.00 น. 

พฤติกรรมการดื่ มเคร่ืองดื่ มท่ีมีแอลกอฮอล์  หมายถึง  นักศึกษาท่ีด่ืมเคร่ือง                      

ด่ืมแอลกอฮอล์ทกุชนิด เชน่ เหล้า เบียร์ สปาย ไวน์ วิสกี ้เป็นต้น  


