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บทสรุป 

 

การศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทศัน์ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศกึษา” เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ 

(survey research) เพ่ือศกึษาการเปิดรับส่ือและผลของส่ือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ซึ่งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มใช้แบบสอบถามกับนกัศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทัง้สิน้ 400 ฉบบั โดยสามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

 

สรุปผลการศึกษา 

1.  ลักษณะทางประชากรและสังคม 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

45.0 โดยส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมากําลังศึกษาอยู ่

ชัน้ปีท่ี 2, ชัน้ปีท่ี 4 และชัน้ปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 26.5, 22.5 และ 16.0 ตามลําดบั ซึ่งแบ่งเป็น

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 35.0 รองลงมาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชัน่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 18.5, 14.8, 10.0, 6.3, 5.0, 

4.3, 3.8 และ 2.5 ตามลําดบั และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ในช่วง 5,000 - 8,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 8,001 - 11,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.0 และ 

มีรายได้อยูใ่นชว่ง 11,001 - 14,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.5  

2.  พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทาง

โทรทัศน์ 

กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดเคยเห็นโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทศัน์ โดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเห็นโฆษณาสปัดาห์ละ 1 - 2 ครัง้ (ร้อยละ 49.3) รองลงมา

จะเห็นสปัดาห์ละ 3–4 ครัง้ เห็นมากกว่า 6 ครัง้ขึน้ไปตอ่สปัดาห์ และเห็นสปัดาห์ละ 5 - 6 ครัง้ คิด

เป็นร้อยละ 25.5, 20.5 และ 4.8 ตามลําดบั และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการเห็นโฆษณารณรงค์

การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ในช่วงหวัค่ํา (เวลา 18.01-21.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 
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33.5 รองลงมาจะเห็นในชว่งดกึ (21.01-05.00 น.) ช่วงเย็น (14.01-18.00 น.) ช่วงกลางวนั (10.01-

14.00 น.) และชว่งเช้า (05.01-10.00 น.) คดิเป็นร้อยละ 26.5, 19.5, 19.0 และ 1.5 ตามลําดบั 

เม่ือจําแนกกลุ่มตัวอย่างตามการเห็นและการจดจําชุดโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นและจดจําโฆษณาชุดจน 

เครียด กินเหล้า ชดุโทรศพัท์หาแอ๊ด ชดุตัง้ดา่นและชดุดีเลย์ (delay) ได้ทัง้หมดทกุคน แตโ่ฆษณาท่ี

ส่งผลต่อความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่างให้เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด คือ โฆษณาชุดโลงรถ 

คิดเป็นร้อยละ 75.4 และโฆษณาชุดไม่ซ้อนคนด่ืมส่งผลตอ่ความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่างให้เลิกด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้น้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 43.8  

3.  พฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมเคยด่ืมแอลกอฮอล์ทัง้หมดทกุคน โดยส่วนใหญ่มีเหตผุลในการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ครัง้แรก เน่ืองจากการอยากรู้อยากลอง คิดเป็นร้อยละ 47.8 เหตผุลรองลงมา คือ เพ่ือ

เข้าสงัคมกบักลุ่มเพ่ือน หรือเพ่ือนชกัชวน คิดเป็นร้อยละ 44.3 และเหตผุลสดุท้าย คือ การเห็นรุ่นพ่ี

หรือผู้ ใหญ่ในบ้านด่ืม คิดเป็นร้อยละ 8.0 ซึ่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบ 

คือ เหล้า คิดเป็นร้อยละ 88.5 รองลงมาเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ วิสกี ้เหล้าขาว 

วอสก้า ไวน์ และสปาย คดิเป็นร้อยละ 84.8, 23.3, 22.3, 21.8, 20.0 และ 18.0 ตามลําดบั 

ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ 2-4 ครัง้/เดือน  

คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ 2-3 ครัง้/สัปดาห์ น้อยกว่าเดือนละครัง้ และมากกว่า 

4 ครัง้/สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 26.8, 17.0 และ 2.5 ตามลําดบั โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดชอบด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมกบัเพ่ือน คดิเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ การด่ืมคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 

18.8 ถดัมา คือการร่วมด่ืมกบัคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 15.8 และลําดบัสดุท้าย คือ การร่วม

ด่ืมกับแฟน/คนรัก/ก๊ิก คิดเป็นร้อยละ 10.8 ซึ่ง  4.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในกลางคืนและชว่งเย็น คดิเป็นร้อยละ63  และ 35.8 

สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ ตามสถานบนัเทิง  

คดิเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมา คือ ท่ีพกัอาศยัสว่นตวั สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกัของเพ่ือน ท่ีพกัของคน

ในครอบครัว มหาวิทยาลยั ร้านอาหาร บนยานพาหนะขณะเดินทาง และท่ีพกัของแฟน/คนรัก คิด

เป็นร้อยละ 82.0, 77.8, 77.5, 19.8, 18.5, 14.8, 12.5 และ 9.8 ตามลําดบั 

เม่ือได้ชมชดุโฆษณารณรงค์เลิกด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์แล้ว กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อการเลิกด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.5 และกลุ่ม

ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีพฤตกิรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัเทา่เดมิ คดิเป็นร้อยละ 38.3 
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4.   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิก

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ โดยจาํแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

 4.1 การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือของนักศึกษาแต่ละเพศ 

 เพศชายและเพศหญิงเคยเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ทางโทรทศัน์ มีความถ่ีในการเห็น และช่วงเวลาท่ีเห็นไม่แตกตา่งกนั (p>0.05) โดยทัง้สองเพศไม่มี

ความแตกต่างกันในการเห็นและจําส่ือโฆษณาทกุชดุ ซึ่งนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่

ตา่งก็ไม่เคยเห็นส่ือโฆษณาชุดโลงรถ และชุดไม่ซ้อนคนด่ืมเช่นกัน (p>0.05) แต่เพศชายและเพศ

หญิงมีการเคยเห็นและจดจําโฆษณาชุดค่าเหล้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) และชุด

เหล้าจ๋าพ่ีลาก่อน เพศชายและเพศหญิงมีการเคยเห็นและจดจําแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัย่ิง 

(p<0.01) 

 หลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุตัง้ดา่น ชดุโลงรถ ชดุคา่เหล้า ชดุไม่ซ้อนคนด่ืม ชดุเหล้าจ๋า

พ่ีลาก่อน ชุด delay และชุดด่ืมไม่ขับ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความรู้สึกอยากเลิกด่ืมไม่

แตกตา่งกัน และหลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุโทรศพัท์หาแอ๊ด เพศชายและเพศหญิงมีความรู้สึกไม่

อยากเลิกด่ืมไม่แตกตา่งกนั แตห่ลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชุดจน เครียด กินเหล้า พบว่า เพศชายและ

เพศหญิงมีความรู้สกึอยากเลิกด่ืมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (p<0.01) 

 4.2 การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือของนักศึกษาแต่ละชัน้ปี 

 นกัศึกษาทุกชัน้ปีเคยเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทัศน์และมีความถ่ีในการเห็นไม่แตกต่างกัน โดยช่วงเวลาท่ีเห็นมีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัย่ิง (p<0.01) คือ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 มกัเห็นส่ือโฆษณาในเวลาดกึ และเม่ือจําแนกตามชดุ

โฆษณาจะพบวา่ นกัศกึษาทกุชัน้ปีเคยเห็นและจดจําส่ือโฆษณาชดุจน เครียด กินเหล้า ชดุโทรศพัท์

หาแอ๊ด ชดุตัง้ดา่น ชดุคา่เหล้า ชดุเหล้าจ๋าพ่ีลาก่อน ชดุ delay และชดุด่ืมไม่ขบัได้ไม่แตกตา่งกนั 

(p>0.05) แตส่ื่อโฆษณาชดุโลงรถ และชุดไม่ซ้อนคนด่ืม นกัศกึษาทกุชัน้ปีไม่เคยเห็นและจําไม่ได้ 

โดยให้ผลไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) 

 หลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุตัง้ดา่น ชดุโลงรถ ชดุคา่เหล้า ชดุเหล้าจ๋าพ่ีลาก่อน ชดุ

delay และชดุด่ืมไมข่บั นกัศกึษาทกุชัน้ปีมีความรู้สึกอยากเลิกด่ืมไม่แตกตา่งกนั (p>0.05) และส่ือ

โฆษณาชุดจน เครียด กินเหล้า และชุดโทรศพัท์หาแอ๊ด นกัศึกษาแต่ละชัน้ปีมีความรู้สึกไม่อยาก

เลิกด่ืม โดยให้ผลไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ (p>0.05) แตส่ื่อโฆษณาชดุไม่ซ้อนคนด่ืม ทําให้นกัศกึษา

แตล่ะชัน้ปีมีความอยากเลิกด่ืมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p<0.05) โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ยงัคง

มีความรู้สกึไมอ่ยากเลิกด่ืม 
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 4.3 การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือของนักศึกษาแต่ละคณะ 

 นกัศึกษาทุกคณะเคยเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทัศน์และมีความถ่ีในการเห็นไม่แตกต่างกัน โดยช่วงเวลาท่ีเห็นมีความแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสําคัญย่ิง (p<0.01) คือ คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์มักเห็นส่ือโฆษณาในเวลาดึก คณะ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และคณะบริหารธุรกิจ มกัเห็นส่ือโฆษณาใน

เวลาหวัค่ํา ตามลําดบั เม่ือจําแนกตามชดุโฆษณา พบว่า นกัศกึษาทกุคณะเคยเห็นและจําส่ือโฆษณา

ชดุจน เครียด กินเหล้า ชุดโทรศพัท์หาแอ๊ด ชดุตัง้ดา่น ชดุเหล้าจ๋าพ่ีลาก่อน และชดุ delay ได้ไม่

แตกต่างกัน (p>0.05) แต่ส่ือโฆษณาชุดโลงรถ ชุดค่าเหล้า ชุดไม่ซ้อนคนด่ืม และชุดด่ืมไม่ขับ 

นกัศกึษาแตล่ะคณะเคยเห็นและจําจดได้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (p>0.01) 

หลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุโทรศพัท์หาแอ๊ด ชดุโลงรถ ชดุคา่เหล้า ชดุไม่ซ้อนคนด่ืม ชดุ

เหล้าจา๋พ่ีลาก่อน ชดุdelay และชดุด่ืมไมข่บั นกัศกึษาทกุคณะมีความรู้สกึอยากเลิกด่ืม ไม่แตกตา่ง

กนั (p>0.05) และส่ือโฆษณาชดุจน เครียด กินเหล้า และชดุตัง้ดา่น นกัศกึษาแตล่ะคณะส่วนใหญ่

มีความรู้สกึไมอ่ยากเลิกด่ืม โดยให้ผลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(p>0.01) 

 4.4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนักศึกษาท่ีมีรายได้

แตกต่างกัน 

นักศึกษาท่ีมีรายได้แตกต่างกันเคยเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ มีความถ่ีในการเห็น และช่วงเวลาท่ีเห็นไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดย

นักศึกษาท่ีมีรายได้แตกต่างกัน เคยเห็นและจดจําส่ือโฆษณาทุกชุดได้ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

ยกเว้นส่ือโฆษณาชดุโลงรถ และชุดไม่ซ้อนคนด่ืม พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นส่ือโฆษณา 

โดยไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ(p>0.05) 

หลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาทุกชุด นกัศึกษาท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความรู้สึกอยาก

เลิกด่ืมไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) แตส่ื่อโฆษณาชดุโทศพัท์หาแอ๊ด นกัศกึษาท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มี

ความรู้สกึอยากเลิกด่ืมแตกตา่งกนัทางสถิต ิ(p<0.05) และส่ือโฆษณาชดุตัง้ดา่น พบว่า นกัศกึษาท่ี

มีรายได้แตกตา่งกนั มีความรู้สกึอยากเลิกด่ืมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (p<0.01) 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 

 5.1 ความถ่ีในการเปิดรับส่ือโฆษณา 

 นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างมีเหตผุลของการด่ืมครัง้แรก ความถ่ีในการด่ืม และช่วงเวลา

การด่ืม ไม่สมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทศัน์ (p>0.05) 

 นอกจากนี ้ความคดิเห็นตอ่การเลิกด่ืม และพฤตกิรรมการด่ืมของนกัศกึษา ภายหลงั

จากการเปิดรับส่ือโฆษณาของกลุ่มตวัอย่างไม่สมัพนัธ์กับความถ่ีในการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์

การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ (p>0.05) 

 5.2 ช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือโฆษณา 

 กลุม่ตวัอยา่งมีเหตผุลของการด่ืมครัง้แรก และช่วงเวลาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง

โทรทศัน์ (p>0.05) แตช่ว่งเวลาในการเปิดรับส่ือโฆษณาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์

กับความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) กล่าวคือ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยกว่าเดือนละครัง้ ด่ืม 2-4 ครัง้/เดือน และด่ืม 2-3 ครัง้/

สปัดาห์ มกัพบเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาค่ํา 

คิดเป็น 6.3%, 18.3% และ 8.5% ตามลําดบั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่า 

4 ครัง้/สปัดาห์มกัพบเห็นส่ือโฆษณาในชว่งดกึ คดิเป็น 1.3% 

 นอกจากนี ้ความคดิเห็นตอ่การเลิกด่ืม และพฤตกิรรมการด่ืมของนกัศกึษา ภายหลงั

จากการเปิดรับส่ือโฆษณาของกลุม่ตวัอยา่งไม่สมัพนัธ์กบัช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์

การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ (p>0.05) 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์

พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเคยเห็นโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะในปัจจุบนัส่ือโทรทศัน์ถือได้ว่าเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มตวัอย่างได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างความสนใจได้ดีเน่ืองจากสามารถเห็นได้ทัง้ภาพ และได้ยินเสียงใน

เวลาเดียวกนัทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสารท่ีเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ต้องการส่งให้กบัผู้บริโภค 

ศศิวิมล ปานศรี (2538) ได้กล่าวไว้ว่าการท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารทางส่ือโทรทศัน์

มากท่ีสุด เน่ืองจากส่ือโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในแง่ของการส่ือสารจึงทําให้กลุ่ม



 86 

ตวัอย่างเลือกท่ีจะเปิดรับส่ือโทรทศัน์มากกว่าส่ืออ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเห็นโฆษณา

สปัดาห์ละ 1 - 2 ครัง้ และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ในช่วงหัวค่ํา (เวลา 18.01-21.00 น.) มากท่ีสุด โดยเป็นช่วงเวลาท่ี

นกัศึกษาพกัผ่อน ว่างจากการเรียน การทํางาน การพบปะสงัสรรค์กับเพ่ือน และใช้เวลาว่างทํา

กิจกรรมส่วนตวัอยู่ท่ีอยู่กบับ้านหรือหอพกั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏีการเปิดรับข่าวสาร (พรทิพย์ วร

กิจโภคาทร, 2539) ได้สรุปถึงการเปิดรับส่ือของผู้ รับสารว่า ผู้ รับสารจะเลือกเปิดรับส่ือตามท่ีหาได้ 

(Availability) และเลือกส่ือท่ีตนสะดวก (Convenience) ในการเปิดรับ  

เม่ือจําแนกกลุ่มตัวอย่างตามการเห็นและการจดจําชุดโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นและจดจําโฆษณาชุดจน 

เครียด กินเหล้า ชดุโทรศพัท์หาแอ๊ด ชดุตัง้ดา่นและชดุดีเลย์ (delay) ได้ทัง้หมดทกุคน ซึ่งปัจจบุนั

พบว่าการรณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือข้อมูลข่าวสารท่ีสนบัสนนุการควบคมุการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถครองพืน้ท่ีด้าน “ข่าว” ในสถานีโทรทศัน์ได้ในสดัส่วนท่ีสูง  

ซึ่งหากพิจารณาดชันีความสําเร็จในเร่ืองของการขยายข้อมูลทางส่ือโทรทศัน์ พบว่า สํานกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) สํานกังานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และภาคี

พันธมิตร ประสบความสําเร็จในการขยาย ข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทางส่ือโทรทศัน์ (ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) ประกอบกบัปัจจบุนัการ

โฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและครอบคลมุกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถึงส่ือ

โทรทศัน์ยงัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการชกัจงู และโน้มน้าวจติใจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นส่ือท่ี

มีทัง้ภาพและเสียง รวมถึงยงัเป็นแหล่งความบนัเทิงท่ีเข้าถึงผู้ รับชมรายการได้ทกุวนั เวลา และทกุ

สถานท่ี ดงันัน้การโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์จึงมีโอกาสชักจูงคนได้มาก เพราะสามารถแนะนํา

รายละเอียดการรณรงค์ได้ชดัเจน กาญจนา รูปะวิเชตร์ (2549) จึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาท่ี 

ผู้ศกึษาได้ทํา การเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง ดงัผลการศกึษาท่ีได้กล่าวไปแล้ว และโฆษณาท่ี

ส่งผลต่อความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่างให้เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุด คือ โฆษณาชุดโลงรถ 

เน่ืองจากโฆษณาชดุนีไ้ด้แสดงถึงผลเสียของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย 

เน้นภาพของอนัตรายบนท้องถนนท่ีมีสาเหตมุาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีไม่มากจนเกินไป 

กระตุ้นให้เกิดความหวาดกลวั จึงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกอยากเลิกด่ืมของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่ง

สอดคล้องกับผลวิจยัของชาญชยั เจริญลาภดิลก (2539) ท่ีศกึษาเร่ืองกระบวนการรณรงค์ทาง

ส่ือสารมวลชนเพ่ือสงัคม “โครงการถนนสีขาว” พบว่าการส่ือสารท่ีกระตุ้นความกลวัของกลุ่มเป้าหมาย

มีวตัถุประสงค์เพ่ือตอกยํา้ให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนทัว่ไป ท่ีเป็นผู้ รับสารโดยผ่านส่ือมวลชน จะเกิดความ
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หวาดกลวัตอ่อนัตรายท่ีเก่ียวเน่ืองจากการเกิดอุบตัิเหตบุนท้องถนน นอกจากนีอ้าจเกิดจากการท่ี

โฆษณาชดุนีเ้ป็นท่ีจดจําได้ง่าย เน่ืองจากมีความแปลกใหม่ และแฝงแนวคิดท่ีขบขนัไว้ในโฆษณา

อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

(2532, 95) ท่ีกล่าวว่า การให้ความบนัเทิง นอกจากการโฆษณาจะเสนอข่าวสารเก่ียวกบัสินค้า

โฆษณายงัมีวิธีการนําเสนอข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความสนกุสนาน ความบนัเทิงใจ ความ

แปลกใหม่ รวมไปถึงความต่ืนเต้น ความขบขนั ฯลฯ ความบนัเทิงจะช่วยกระตุ้นความสนใจของ

ผู้บริโภคใน จุดเร่ิมต้น ชกัชวนให้ติดตามข่าวสารโฆษณานัน้ซํา้อีก ในคราวต่อไปซึ่งจะทําให้

ผู้บริโภคจดจําเร่ืองราวท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัโฆษณานัน้ได้มากขึน้ 

แต่โฆษณาชุดไม่ซ้อนคนด่ืมส่งผลต่อความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างให้เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ได้น้อยท่ีสุด อาจเป็นเพราะโฆษณาชุดนีมี้การนําเสนอสารท่ีเร้าความกลวัมากเกินไป

หรือบอ่ยเกินไป อาจทําให้ประชาชนปิดกัน้และไม่อยากรับรู้เร่ืองราวนัน้ พาลเลยไปถึงไม่อยากรับ

สารใดก็ตามของโครงการรณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งกิติ กันภยั (2543) กล่าวว่า

การใช้ “Fear Appeal” ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายจึงน่าจะเป็นกลยทุธ์ท่ี

น่าจะใช้ได้ผล มากกว่าท่ีจะทําให้น่ากลวัเอาไว้ก่อนซึ่งสอดคล้องกบั ธนวฒัน์ สวุรรณจรัส (2539) 

กลา่ววา่ การใช้เนือ้หาท่ีนา่กลวัเกินไป กลุม่เป้าหมายจะเกิดการปิดกัน้ไมอ่ยากรับรู้เก่ียวกบัข่าวสาร

ประเดน็ปัญหาดงักลา่ว 

2. พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมเคยด่ืม

แอลกอฮอล์ทัง้หมดทกุคน โดยส่วนใหญ่มีเหตผุลในการด่ืมแอลกอฮอล์ครัง้แรก เน่ืองจากการอยากรู้

อยากลอง ซึ่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบ คือ เหล้า โดยมีความถ่ีในการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2-4 ครัง้/เดือน ทัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมดชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ร่วมกับเพ่ือน โดยส่วนใหญ่นิยมด่ืมในช่วงกลางคืนสถานบนัเทิงต่างๆ และเม่ือได้ชมชุดโฆษณา

รณรงค์เลิกด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์แล้ว กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเลิกด่ืม

แอลกอฮอล์อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์เหมือนเดิม เน่ืองจาก

อาจเป็นเพราะนักศึกษายังอยู่ในช่วงวยัรุ่นท่ียงัมีความคึกคะนอง  และมีค่านิยมในกลุ่มท่ีต้องมี

พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าสงัคมกบักลุ่มเพ่ือนได้ หรืออาจมีความคิดท่ีว่า

การด่ืมแอลกอฮอล์สามารถสร้างความสนุกสนานและสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ในกลุ่มเพ่ือนได้ดี 0 ซึ่งสาเหตุสําคัญ 0ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ครัง้แรกของ 0นักศึกษา คือ  

การอยากรู้อยากลอง และรองลงมาคือเพ่ือเข้าสงัคมกับกลุ่มเพ่ือน/เพ่ือนชกัชวนให้ด่ืม ซึ่งการเข้า

กลุ่มเพ่ือนและต้องการเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนเม่ือเพ่ือนชวนก็เลยอมตามเพ่ือน ซึ่งในสงัคมไทยก็
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มักมีค่านิยมท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่างๆ เช่น ต้องการด่ืมเพ่ือความ

สนุกสนาน เพราะเม่ือได้ด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมวงกับเพ่ือนๆ แล้วเกิดความสนุกสนาน  และมักด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามเทศกาลตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นวนัปีใหม่ วนัสงกรานต์  งานแตง่งาน งานศพ 

สงัคมไทยก็มกัจะนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ทกุครัง้ ซึ่งสิ่งเหล่านีอ้าจทําให้นกัศึกษาเห็นจน

เกิดความเคยชิน จนทําให้เกิดคา่นิยมแบบผิดๆ ขึน้ 

3. การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือของนกัศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชายและ

เพศหญิงมีความรู้สึกอยากเลิกด่ืมไม่แตกต่างกัน และหลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุโทรศพัท์หาแอ๊ด 

เพศชายและเพศหญิงมีความรู้สึกไม่อยากเลิกด่ืมไม่แตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะโฆษณาชดุนีไ้ม่ได้เน้น

ถึงอนัตรายและผลเสียของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ได้เน้นภาพของอนัตรายบนท้องถนนท่ีมี

สาเหตมุาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากนีย้งัเป็นโฆษณาท่ีค่อนข้างตลกขบขนั เป็น

โฆษณาท่ีจดจําได้ง่าย แตไ่ม่มีการกระตุ้นให้เกิดความหวาดกลวั จึงไม่ส่งผลกระทบตอ่ความรู้สึก

อยากเลิกด่ืมของกลุ่มตวัอย่าง แตห่ลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุจน เครียด กินเหล้า พบว่า เพศชาย

และเพศหญิงมีความรู้สึกอยากเลิกด่ืมแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัย่ิง เน่ืองจากเพศหญิงค่อนข้าง

เห็นด้วยกบัสาระสําคญัของโฆษณานี ้แตเ่พศชายกลบัรู้สกึวา่โฆษณาชดุนีไ้มไ่ด้เน้นถึงอนัตรายและ

ผลเสียของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากนกั จึงไม่ส่งผลกระทบตอ่ความรู้สึกอยากเลิกด่ืมของ

เพศชาย 

ในสว่นของนกัศกึษาในแตล่ะชัน้ปี พบวา่ หลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุตัง้ดา่น ชดุโลงรถ 

ชดุคา่เหล้า ชดุเหล้าจา๋พ่ีลาก่อน ชดุdelay และชดุด่ืมไม่ขบั นกัศกึษาทกุชัน้ปีมีความรู้สึกอยากเลิก

ด่ืมไม่แตกต่างกนั และส่ือโฆษณาชุดจน เครียด กินเหล้า และชุดโทรศพัท์หาแอ๊ด นกัศึกษาแตล่ะ

ชัน้ปีมีความรู้สึกไม่อยากเลิกด่ืม โดยให้ผลไม่แตกตา่งกันทางสถิติ เน่ืองจากโฆษณาชดุนีไ้ม่ได้เน้น

ถึงอนัตรายและผลเสียของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากนัก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก

อยากเลิกด่ืมของกลุ่มตวัอย่าง แต่ส่ือโฆษณาชุดไม่ซ้อนคนด่ืม ทําให้นกัศึกษาแต่ละชัน้ปีมีความ

อยากเลิกด่ืมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั อาจเป็นเพราะโฆษณาชดุนีไ้ด้เน้นถึงอนัตรายและผลเสีย

ของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาก มีการนําเสนอสารท่ีเร้าความกลวัมาก จึงส่งผลกระทบต่อ

ความรู้สึกอยากเลิกด่ืมของกลุ่มตวัอย่าง แต่นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ยงัคงมีความรู้สึกไม่อยากเลิกด่ืม 

อาจเป็นเพราะยงัมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่น้อย ยงัมีความคะนอง อยากรู้อยากลองตามประสา

เด็ก ไม่ค่อยคํานึงถึงผลเสียอะไรมากมายนกัและนกัศกึษาทกุคณะเคยเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การ

เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์และมีความถ่ีในการเห็นไม่แตกตา่งกนั โดยช่วงเวลาท่ีเห็น

มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัย่ิง คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์มกัเห็นส่ือโฆษณาในเวลาดึก 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และคณะบริหารธุรกิจ มักเห็นส่ือ

โฆษณาในเวลาหัวค่ํา ตามลําดับ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนักศึกษาในแต่ละคณะมีช่วงเวลาว่าง

ภายหลงัจากการเรียนท่ีแตกตา่งกนั ทําให้การเปิดรับส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์จึงมีความแตกตา่งกนั

ไปตามความสะดวกของแต่ละคน เม่ือจําแนกตามชุดโฆษณา พบว่า นักศึกษาในแต่ละคณะ ส่วน

ใหญ่เคยเห็นและจําส่ือโฆษณาชดุจน เครียด กินเหล้า ชดุโทรศพัท์หาแอ๊ด ชดุตัง้ดา่น ชดุเหล้าจ๋าพ่ีลา

ก่อน และชดุ delay ได้ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากเป็นชุดโฆษณาท่ีโด่งดงั จึงทําให้เป็นชดุโฆษณาท่ี

คนมกัจําได้ซึ่งหลงัจากเปิดรับส่ือโฆษณาชดุโทรศพัท์หาแอ๊ด ชดุโลงรถ ชดุคา่เหล้า ชดุไม่ซ้อนคน

ด่ืม ชดุเหล้าจา๋พ่ีลาก่อน ชดุ delay และชดุด่ืมไม่ขบั พบว่า นกัศกึษาทกุคณะมีความรู้สึกอยากเลิก

ด่ืม ไมแ่ตกตา่งกนั ส่ือโฆษณาชดุจน เครียด กินเหล้า และชดุตัง้ดา่น นกัศกึษาแตล่ะคณะส่วนใหญ่

มีความรู้สกึไมอ่ยากเลิกด่ืม โดยให้ผลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ เป็นเพราะโฆษณาชดุนี ้

ไมไ่ด้เน้นถึงอนัตรายและผลเสียของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากนกั นอกจากนีย้งัเป็นโฆษณา

ท่ีคอ่นข้างตลกขบขนั แม้จะเป็นโฆษณาท่ีจดจําได้ง่าย แตไ่มมี่การกระตุ้นให้เกิดความหวาดกลวั จึง

ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกอยากเลิกด่ืมของกลุ่มตวัอย่าง และในแต่ละคณะอาจมีสดัส่วนของ

นกัศึกษาหญิงและชายต่างกัน อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางความคิดของการอยากเลิกด่ืม 

จงึให้ผลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 

นักศึกษาท่ีมีรายได้แตกต่างกันเคยเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์แตล่ะชดุ มีความถ่ีในการเห็น และช่วงเวลาท่ีเห็นไม่แตกตา่งกนั หลงัจาก

เปิดรับส่ือโฆษณาทกุชดุ นกัศกึษาท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีความรู้สึกอยากเลิกด่ืมไม่แตกตา่งกนั แต่

ส่ือโฆษณาชดุโทศพัท์หาแอ๊ด นกัศกึษาท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีความรู้สึกอยากเลิกด่ืมแตกตา่งกนั

ทางสถิต ิและส่ือโฆษณาชดุตัง้ดา่น พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีความรู้สึกอยากเลิกด่ืม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโฆษณาทัง้สองชุด แม้จะไม่มีการเน้นถึง

อนัตรายและผลเสียของการด่ืมแอลกอฮอล์ แต่กลบัเน้นในด้านของการถูกจบัและปรับหากมีการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พร้อมกบัการขบัข่ียานพาหนะบนท้องถนน เป็นการเน้นถึงการสญูเสียเงิน

ในการประกนัตวัหรือการจ่ายคา่ปรับ จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ ท่ีมีรายได้น้อยเกิดความหวาดกลวัการ

ถกูจบั และสง่ผลตอ่ความรู้สกึอยากเลิกด่ืมได้ 

4. ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ทางโทรทศัน์ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ความถ่ีในการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์

การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์
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นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเลย รวมไปถึงความคิดเห็นต่อการเลิกด่ืม และพฤติกรรมการด่ืมของ

นกัศกึษา ภายหลงัจากการเปิดรับส่ือโฆษณาของกลุม่ตวัอยา่งอีกด้วย 

ชว่งเวลาในการเปิดรับส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ไม่

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์นกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง รวมไปถึงความคิดเห็นต่อ

การเลิกด่ืม และพฤติกรรมการด่ืมของนักศึกษา ภายหลังจากการเปิดรับส่ือโฆษณาของกลุ่ม

ตวัอยา่งอีกด้วย แตช่ว่งเวลาในการเปิดรับส่ือโฆษณาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์กบั

ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยกว่าเดือนละครัง้ มกัพบเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาค่ํา เน่ืองจากผู้ ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยกว่าเดือนละครัง้ 

จะมีเวลาวา่งพกัผอ่น วา่งจากการเรียน การทํางาน การพบปะสงัสรรค์กบัเพ่ือน และใช้เวลาว่างทํา

กิจกรรมสว่นตวัอยูก่บับ้านหรือหอพกั จงึมีโอกาสท่ีจะเปิดรับและพบเห็นส่ือโฆษณารณรงค์การเลิก

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ได้มากกว่ากลุ่มอ่ืน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์มากกว่า 4 ครัง้/สปัดาห์มกัพบเห็นส่ือโฆษณาในช่วงดกึ อาจเป็นเพราะช่วงดกึ จะเป็น

ชว่งเวลาวา่งท่ีเหลือจากการเรียน การทํางาน และเป็นชว่งเวลาท่ีกลบัมาจากการพบปะสงัสรรค์เพ่ือ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบัเพ่ือนๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 

1.1 รัฐบาลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรนําเสนอการรณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 18.01-21.00 น.ให้มีความถ่ีมากย่ิงขึน้เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว เป็นช่วงเวลา

ท่ีมีการดโูทรทศัน์มากท่ีสดุ  

1.2 ควรนําเสนอส่ือรณรงค์ให้เห็นถึงความอันตรายและผลเสียของการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มากขึน้ เพ่ือเพิ่มแรงกระตุ้นให้เกิดความหวาดกลวั และส่งผลตอ่ความรู้สึก

อยากเลิกด่ืมของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 ควรมีกิจกรรมรณรงค์การเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือให้คนทัว่ไปได้รับรู้

ถึงความอนัตรายและผลเสียและผลเสียของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มากขึน้ และควรให้

ตอ่เน่ืองอยา่งสม่ําเสมอ 
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2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

2.1 ควรทําการศกึษาในกลุ่มนกัศกึษาของสถาบนัอ่ืนท่ีลกัษณะใกล้เคียงกนั เพ่ือ

เปรียบเทียบลกัษณะทั่วไปและพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน

อยา่งไร 

2.2 ควรมีการศกึษาเปิดรับส่ือและทศันคตติอ่การโฆษณารณรงค์เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ท่ีมีความหลากหลายในช่องทางท่ีใช้ในการนําเสนอส่ือโฆษณา อาทิเช่น วิทย ุ

หนงัสือพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 


