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อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : รองศาตราจารย สุพาดา สิริกุตตา
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาศึกษาถึงผลลัพธในแงของพฤติกรรมการลดหรือ
เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคที่ไดรับอิทธิพลมาจากภาพยนตรโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุด ของ สสส. โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเคยเห็นโฆษณา
ตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล มี ค า ความเชื่ อ มั่ น .827 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ ใ ช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทาง
สังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การหาคาความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด การทดสอบความสัมพันธโดยการใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
1.

2.

ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุต่ํากวา 20 ป มีการศึกษา
ระดับ ปวส.และปริญญาตรี อาชีพเปนนักเรียน นักศึกษา สถานภาพโสด มีรายได
ต่ํากวา 10,000 บาท
ผูบริโภคมีทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับเห็นดวยอยางยิ่งในขอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บั่ น ทอนสุ ข ภาพ และ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ทํ า ให ข าด
สติสัมปชัญญะ ผูบริโภคมีทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับเห็นดวย
ในขอ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ทํา ให ร า งกายทรุ ดโทรม การดื่มเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอลทํ า ใหมี ฐ านะ
ยากจนลง และ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตางๆแยลง
ผูบริโภคมีทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับไมแนใจในขอ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคม ผูบริโภคมีทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับไมเห็นดวยในขอ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําให
จิตใจราเริง สนุกสนาน และ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

การเป ดรั บ ขา วสารเกี่ยวกับ เครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล ผา นสื่ อ ต า งๆ ผู บ ริ โ ภคมี ก าร
เปดรับขาวสารโดยรวมในระดับปานกลาง การเปดรับขาวสารในขอสื่อโทรทัศน
และ สื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา อยูในระดับบอยครั้ง การเปดรับขาวสาร
ในขอวิทยุ หนังสือพิมพ . นิตยสาร/วารสาร อินเตอรเน็ต . สื่อบุคคล (เชน พอ แม
พี่นอง ญาติ เพื่อน) และ อื่นๆ เชน ใบปดโฆษณาตาม Supermarket แผนก
เครื่องดื่ม และในรานอาหารของผูบริโภคอยูในระดับปานกลาง
รับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” ผูบริโภค 96% เคยรับ
ฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” ผูบริโภคโดยฟงขาวสาร
ผานสื่อโทรทัศนรอยละ 61.06 สื่อวิทยุรอยละ 16.30 สื่อหนังสือพิมพรอยละ 12.69
สื่อนิตยสารรอยละ 7.55 และสื่ออื่นๆไดแกสื่อบุคคล เชน ญาติพี่นอง และ เพื่อน
สื่อโฆษณานอกบาน เชน ปายรณรงค ปายโฆษณา และสื่อการเรียน รอยละ 2.40
การเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ผูบริโภคเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา
เลิกจน” ในระดับบอยครั้ง โดยเคยเห็นผานสื่อโทรทัศน รอยละ 82.90 ผานสื่อวิทยุ
รอยละ 6.49 ผานสื่อหนังสือพิมพรอยละ 4.55 ผานสื่อนิตยสารรอยละ 3.46 ผานสื่อ
อื่นๆ ไดแก ปายโฆษณา ปายรณรงค และในละครสถาปตย รอยละ 2.60
ความคิดเห็นสวนใหญของผูบริโภคที่มีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลชุด“เลิกเหลา เลิกจน” ที่ปรากฏผานสื่อ อยูในระดับไมแนใจ โดยมีความ
คิดเห็นระดับไมแนใจ ในขอ ขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” ไมสามารถทํา
ใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาพโฆษณาไม
สามารถสร า งความสมจริ ง ให เ กิ ด ความรู สึ ก อยากลดปริ ม าณการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล ภาพโฆษณาไมสามารถแสดงใหเ ห็นถึ งวิธี การแกปญหาใหกับ ผู ที่
ตองการโฆษณาตองการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา
เลิกจน” จะงดการออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
หลังจากเห็นโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว ผูบริโภคมีพฤติกรรม
การดื่มอยูในระดับ ดื่มลดลง
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.01 โดยมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล เชน พอ แม พี่นอง
ญาติ เพื่อน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธกันในทิศทาง
ตรงกันขาม ในระดับต่ํา

10. ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิก
จน” 2 ชุดโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา
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The objective of this research is to study the consequences in terms of reducing
quantity of drinking alcoholic beverage behaviour influenced by the 2 anti-alcoholic
advertisement series entitled “Lerk Lao Lerk Jon” (Stop drinking, stop being poor) of Sor Sor
Sor. The samples used for this study is the 400 consumers in Bangkok Metropolitan areas
who used to buy or drink alcohol, and had seen the advertisements. Questionnaires were
distributed to gather information, with the reliability of .827. All analysis was processed by
Statistical Package for Social Sciences. The statistical methods used in data analysis are
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, pair differences
analyzed by LSD and Pearson product moment correlation coefficient.
The results of these findings are as follows:
1.

The majority of consumers who responded to the questionnaires are males
with ages under 20 years old, bachelor degree graduate or equivalent,
college and university student, under 10,000 Baht of monthly income.

2.

Consumer’s attitudes toward drinking alcoholic beverage were at strongly
agree levels on information of Drinking alcohol could reduce work efficiency,
Drinking alcohol could jeopardize health and Drinking alcoholic could
jeopardize consciousness. Consumer’s attitudes toward drinking alcoholic
beverage were at agree levels on the information of Drinking alcohol could

cause impotency, Drinking alcohol could cause impoverishment, Drinking
alcohol could cause physical unfitness and Drinking alcohol could dilute good
decision. Consumers’ attitude toward drinking alcoholic beverage was at
moderate levels on the information of Drinking alcohol could help them to be
socially accepted. Consumer’s attitudes toward drinking alcoholic beverage
were at the disagree levels on Drinking alcohol could help boosting their
spirits and Drinking alcohol could attract more friends.
3.

Overall frequency of consumer media reception is at the moderate level.
Consumers’ media reception with high frequency level is on television and
outdoor media e.g. billboard. Consumers media reception with moderate
frequency level is on radio, newspaper, magazine, internet, personnel means
(family members and friends) and other sources (POP at supermarket and
restaurants)

4.

96.00% of Consumers have ever received information about anti-alcoholic
beverage. 61.06% of Consumers have received information from television,
16.30% from radio, 12.69% from newspaper 7.55% from magazine and
2.40% from other media e.g. outdoor, signboard and personnel means.

5.

82.90% of Consumers have seen the advertisement series against alcohol
entitled ”Lerk Lao Lerk Jon” (Stop drinking, stop being poor) most frequently
from television, 6.49% from radio, 4.55% from newspaper, 3.46% from
magazine and 2.60% from other media i.e. campaign and advertisement
signboards, and from the play organised by the Faculty of Architecture.

6.

Overall consumers’ opinions on the messages of advertisement series
against alcohol entitled “Lerk Lao Lerk Jon” was at the uncertain level.
Consumers opinions were at uncertain level on the messages of Advertising
message conveyed by the ads “Poor-Stressed-Drink” could develop the
tendency to reduce alcohol consumption, The visual in the ads are able to
reflect the reality that could have stirred the wish to reduce alcohol
consumption, The visual in the ads are able to show the solution for those
who want to reduce alcohol consumption and Although the advertisement
series “Lerk Lao Lerk Jon” is stopped airing, its positive consequence of
reducing alcohol consumption can still be seen.

7.

After exposed to the anti-alcoholic beverage, consumer drinking habits is at
“drink less” level.

8.

Overall consumers’ attitude towards alcoholic drinking has low positively
related to the behavior of reducing quantity of drinking alcoholic beverage at
statistically significant level of 0.01.

9.

Receiving of information on alcoholic beverage through personal means i.e.
family members and friends has low negatively related to the behavior of
reducing quantity of drinking alcoholic beverage at statistically significant level
of 0.05.

Overall consumers’ opinion on the 2 advertisement series against alcohol entitled “Lerk Lao
Lerk Jon” has low positively related to with the behavior of reducing quantity of drinking
alcoholic beverage at statistically significant level of 0.01.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
นอกจาก น้ํา ซึ่งถือเปนเครือ่ งดื่มที่จําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยแลว มนุษย
โลกยังไดพยายามคิดคน สรรหา เครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการในดาน
อื่น ๆ อีก เชน เครื่องดื่มเพื่อดับกระหาย เครื่องดื่มเพื่อบํารุงสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อเพิ่มพลังงาน
หรือกระตุนการตื่นตัวของรางกาย ตลอดจนเครื่องดื่มที่ดื่มแลวเกิดความรูสึกสนุกสนาน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งมักนิยมดื่มกันในหมู
เพื่อนฝูง และถูกมองวาเปนเครื่องดื่มเพื่อการเขาสังคม เครื่องดื่มแอลกอฮอลหมายถึง เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลผสมอยู เชน สุรา เบียร และไวน ซึ่งแตละอยางมีวิธีการผลิตที่แตกตางกันไป เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลชนิดแรกของโลกคือ ไวน ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยอียิปตโบราณ
ในหลักวิทยาศาสตรและทางการแพทย เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีฤทธิก์ ดระบบประสาท
สวนกลาง ผูทดี่ ื่มในปริมาณไมมากอาจจะรูสึกผอนคลาย สนุกสนาน เนื่องจากแอลกอฮอลไปกดจิต
ใตสํานึกทีค่ อยควบคุมตนเอง อาจทําใหกลาแสดงออกมากขึ้น แตเมื่อดื่มมากขึ้น แอลกอฮอลก็จะ
ไปกดสมองบริเวณอื่น ๆ ทําใหเสียการทรงตัว พูดจาไมชัด ขาดสติสัมปชัญญะ จนแมกระทั่งหมด
สติในทีส่ ุด ซึ่งอาการนี้จะนํามาซึ่งอันตรายนานัปการตอผูดื่มเองและคนรอบขาง
ผลกระทบที่เปนอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นมีหลายประการ ไดแก
ผลกระทบดานปญหาความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท ผลกระทบทางดานปญหาสุขภาพ
ผลกระทบทางดานปญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน และผลกระทบดานปญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ผลการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดย กนิษฐา บุญธรรม
เจริญ และคณะทํางานศึกษาภาระโรคจากพฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2542 พบวาภาระโรคทีม่ สี าเหตุจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนอันดับสองของการสูญเสียทางสุขภาพ โดยทําใหเกิดภาระโรคคิดเปนรอยละ 5.8
ของการสูญเสียทั้งหมด โดยเปนรองจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย และยังสรางภาระโรค
มากกวาการสูบบุหรี่ ความดันเลือดและการไมสวมหมวกนิรภัยเปนตน
จากขอมูลของโรงพยาบาลขนาดใหญในเครือขายเฝาระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด สํานัก
ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขจํานวน 14 โรงในป พ.ศ. 2541 พบวาจํานวนผูบาดเจ็บที่ถกู ทํา
รายทั้งหมด 15,714 รายมีการเสพสุราเปนปจจัยรวมถึงรอยละ 45 และจากสถิติคดีจราจรทางบกใน
พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของสํานักงานตํารวจแหงชาติพบวาจํานวนคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการ
ดื่มสุราเพิ่มขึ้นอยางมากตั้งแต พ.ศ. 2543 จนถึงป พ.ศ. 2547 โดยเพิ่มขึ้นเปน 5 เทาในเวลา 4 ป
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ที่นาตกใจทีส่ ดุ คือคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดเปนอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ยคิดเปน
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 13.59 ลิตรตอคนตอป
ดวยตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหหนวยงานของรัฐ อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอาหารและยา ตองทําการรณรงคตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางหนักและตอเนื่อง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐ
ภายใตกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการรณรงคตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเสมอมา สสส. เปน
หนวยงานที่มีขนาดไมใหญ แตปฏิบตั ิงานใหญใหเกิดผลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยใหดี
ขึ้น โดยการปฏิบัติงานทามกลางเครือขายโยงใยของกลไกหลายชั้นหลายสวนที่อยูนอกองคกร
สสส. ไดแกหนวยงานตาง ๆ อาทิ โรงพยาบาล สวนราชการอื่น ๆ หรือองคกรสาธารณประโยชน
อื่น ๆ ที่ประกอบกันเขาเปน “ระบบสุขภาพไทย”
สวนหนึ่งของการรณรงคตอ ตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ สสส. คือการผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพรตอประชาชน โดยสื่อตาง ๆ จะกลาวพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และประโยชนของ
การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และหนึ่งในสื่อที่ สสส. เผยแพรและนับวาไดรับความนิยม และ
เปนที่กลาวขานถึงจากประชาชนคือ ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จํานวน
2 ชุด ภาพยนตรโฆษณาทั้งสองชุดออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทุกชองในประเทศตั้งแตเดือน
กรกฎาคมป พ.ศ. 2549 จนถึงเดือนมีนาคมป พ.ศ. 2550 โดยใชงบประมาณการใชสื่อโทรทัศนไป
ถึง 18.6 ลานบาท
เนื่องจากภาพยนตรโฆษณาโทรทัศนชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ทั้ง 2 ชุดเปนที่สนใจของ
ประชาชน และมีการใชงบประมาณดานสื่อคอนขางสูง ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาถึงผลลัพธในแง
ของพฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ภาพยนตรโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้ง 2 ชุด ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปน
ประโยชนตอแผนการรณรงคตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุดตอ ๆ ไปที่จะเกิดขึ้นมาใน
อนาคต ทั้งในดานของตัวสือ่ โฆษณาที่ใชและในดานของเนื้อหาการโฆษณา
ความมุงหมายของการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
อาชีพ และสถานภาพการสมรส ที่มีผลตอพฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ศึกษา
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
2.
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับพฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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3.
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ กับ
พฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของผูบริโภคตอโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” กับพฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ความสําคัญของการวิจัย
1.
กลุมองคกรที่ทําหนาที่รณรงคตอตานเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผนใชสื่อโฆษณารณรงคการลดหรือเลิก
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
2.
การวิจัยครั้งนีจ้ ะเปนประโยชนตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูที่สนใจศึกษาและตองการคนควาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดาน
ตาง ๆ เชน ปจจัยดานประชากรศาสตร หรือทัศนคติในเรื่องโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มี
ความสัมพันธตอการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.
กลุมผูรณรงคทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําขอมูลจากการศึกษาไปเผยแพรสู
สาธารณะเพื่อเปนการกระตุน ใหผูบริโภคเกิดทัศนคติในเรื่องโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อันจะเปนการลดการสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และดานสังคม

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อหรือบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและเคยเห็นโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อหรือ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเคยเห็นโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การเลือกกลุม ตัวอยาง
ผูวิจัยไดกลุมตัวอยางครั้งนีโ้ ดยการใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) โดยทําการจับฉลาก
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 10 เขต ซึง่ ในปจจุบันมีทั้งหมด 50 เขต
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ขั้นที่2. วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 40 คนตอ 1 เขต ทําใหแตละเขตมีจํานวนกลุม ตัวอยางเทา ๆ กัน
ขั้นที่3. วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในพื้นที่ชุมชนของ
แตละเขตโดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในแตละเขตการปกครอง
และจํานวน ทีก่ ําหนด ไวในการวิจัยครั้งนี้

ตัวแปรที่ศึกษา
1.

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงเปนดังนี้
1.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร
1.1.1 เพศ
1.1.2 อายุ
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.4 อาชีพ
1.1.5 สถานภาพการสมรส
1.1. รายไดตอเดือน
1.2 ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.3 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับแอลกอฮอลผานสื่อ
1.4 ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด“เลิกเหลา
เลิกจน”

2.

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการลดปริมาณหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

นิยามศัพทเฉพาะ
1.
เครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู เชน สุรา เบียร ไวน
เครื่องดื่มชนิดนี้ผลิตจากผัก หรือผลไม ที่นํามาหมัก เชน มันฝรั่ง ขาว และน้ําองุน โดยการนํา
วัตถุดิบดังกลาวมาหมักและเติมยีสตลงไปเพื่อใหยีสตกินน้ําตาลที่อยูในวัตถุดิบและเปลี่ยนให
กลายเปนแอลกอฮอล
2.
โฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหมายถึง การประกาศขาวสารตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหประชาชนทัว่ ไปทราบจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนรับทราบถึงโทษของ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลและโนมนาวจิตใจใหลดและเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปจจุบันการโฆษณา
ตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถทําไดโดยผานสื่อมวลชนตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ
หรือปายโฆษณา เปนตน
3.
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึงความสามารถในการจดจําขอเท็จจริงหรือ
ขอมูลในเรื่องขอดี ขอเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่บุคคลไดรับจากการรับรูขอมูลขาวสาร
จากแหลงตาง ๆ และเก็บไวเปนความทรงจําโดยสามารถระลึกไดเมื่อตองการใช
4.
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ คือ การที่บุคคลแสวงหาหรือ
เปดรับขาวสารเพื่อตองการทราบขอมูลทีต่ นเองสนใจอยากรู หรือตองการกระทําสิง่ หนึ่งสิ่งใด หรือ
เพื่อผอนคลาย หากมีขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับตนเองก็จะใหความสนใจเปนพิเศษ
5.
ความคิดเห็นตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฎผานสื่อ คือสภาวะ
ทางจิตใจ ความรูสึก ความคิดเห็นของบุคคลที่มตี อภาพยนตรโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และมีแนวโนมแสดงออกเปนพฤติกรรมวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวยตอภาพยนตร
โฆษณาชุด เลิกเหลา เลิกจน
6.
พฤติกรรมการลดปริมาณ หรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ การกระทําหรือการ
แสดงออกของบุคคลโดยมีพื้นฐานมาจากความรูความคิดเห็นการเปดรับขอมูลขาวสารอันกอใหเกิด
เปนพฤติกรรมในการลด หรือเลิกดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล
7.
ผูบริโภค คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และเคยเห็นโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

2. สมมติฐานในการวิจัย
1.ประชาชนทีม่ ีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
อาชีพ และสถานภาพการสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
2.ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุด ของ
ประชาชนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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กรอบความคิดในการวิจยั
อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่มีผลตอพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• รายไดตอเดือน
• อาชีพ
• สถานภาพการสมรส

ทัศนคติตอการดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณหรือ
เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับแอลกอฮอล
ผานสื่อ

ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอ
ตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด
“เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุด

ภาพประกอบ 1 รูปแสดงกรอบความคิดในการวิจยั

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
มีผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครนี้ ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเลือกและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
2. แนวคิดและทฤษฏีเรื่องอิทธิพลสื่อมวลชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
5. แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงคทางการสื่อสาร ( Communication Campaign )
6. ทฤษฏีเกี่ยวกับลําดับขั้นของผลกระทบทางการสื่อสาร ( Hierarcy of Effects )
7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการเลือกและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ขาวสารเปนสิง่ จําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษยในสังคมปจจุบัน เปนปจจัยสําคัญที่ใชเพื่อการ
ประกอบการตัดสินใจของมนุษย โดยเฉพาะเมื่อมนุษยเกิดความไมแนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
ในสถานการณที่คลุมเครือ ความตองการขาวสารก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทําใหมนุษยมีการเปดรับขาวสาร
แซมมวล เบคเกอร (Samuel L. Becker, 1972) ใหความหมายของการเปดรับขาวสาร
โดยจําแนกตามพฤติกรรรมการเปดรับขาวสารวา คือ
1. การแสวงหาขอมูล (information seeking) กลาวคือ บุคคลจะแสวงหาขอมูลเมื่อ
ตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป
2. การเปดรับขอมูล (information receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อ
ตองการทราบขอมูลที่ตนเองสนใจอยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะรายการที่สนใจ หรือมีผูแนะนํา
หรือขณะอานหนังสือพิมพ หรือชมโทรทัศน หากมีขอมูลขาวสารทีม่ ีความสําคัญเกี่ยวกับตนเอง ก็
จะใหความเอาใจใสอานหรือเปดดูพิเศษ
3. การเปดรับประสบการณ (experience receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร
เพราะตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ
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ในการเปดรับขาวสารตาง ๆ ผูรับสารยอมมีกระบวนการเลือกสรร (selective process)
ซึ่งแตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูส ึกนึกคิด ฯลฯที่ไม
เหมือนกันของแตละบุคคล
พีระ จิรโสภณ (2529) ไดแบงกระบวนการดังกลาวไว ดังนี้
1. การเลือกเปดรับ หรือเลือกสนใจ (selective exposure or selective attention)
หมายถึง การที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยบุคคลมักจะ
แสวงหาขาวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกัความรูสึกนึกคิด
เดิมของตนเอง ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารที่ไมลงรอยกับความเขาใจหรือทัศนคติเดิมของตนนั้น
จะกอใหเกิดความไมสมดุลทางจิตใจหรือความไมสบายใจที่เรียกวา ความไมสอดคลองกันทางดาน
ความเขาใจ (cognitive dissonance)
2. การเลือกรับรู หรือตีความ (selective perception or selective interpretation) คือ เมื่อ
บุคคลรับขาวสารที่สนใจแลว จะตีความเขาใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชือ่ ความตองการ
ความคาดหวัง แรงจูงใจตามสภาวะรางกาย สภาวะทางอารมณและจิตใจ เปนตน
3. การเลือกจดจํา (selective retention) บุคคลจะเลือกจดจําขวสารในสวนทีต่ รงกับความ
สนใจ ความตองการ และทัศนคติของตนเอง และมักจะลืมในสิ่งทีต่ นไมสนใจหรือไมเห็นดวยไดงาย
กวา ซึ่งจากากรศึกษาของออลพอรท และโพสตแมน (Allport, G.W. and Postman, L. 1947)
พบวาผูรับสารมักจะถายทอดเรื่องราวตอไปยังคนอื่นไมครบถวนเหมือนที่รับมา ทั้งนี้เพราะแตละ
คนเลือกจดจําเฉพาะสวนทีต่ นเองเห็นวาสนใจเทานั้น
สวนที่เหลือมักจะถูกลืมหรือไมนําไป
ถายทอดตอบุคคลตางๆ จะมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารดวยสาเหตุตาง ๆ ไดแก
- ความเหงา เพราะมนุษยตองการมีเพื่อน ไมสามารถอยูไดเพียงลําพังตองหันมาสื่อสาร
กับผูอื่น
- ความอยากรู อยากเห็น เพราะเปนสัญชาติญาณของมนุษยที่ตองการจะรับรูขา วสารเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเอง
- ประโยชนใชสอย โดยไดรับรูขาวสารเพื่อประโยชนของตนเอง อาจจะไดรบความรู
ความสนุกสนาน ความสุขสบายใจ
- สาเหตุจากตัวสื่อซึ่งมีลกั ษณะกระตุน ชี้นํา ทําใหผูรับขาวสารตองการไดรับขาวนั้น ๆ
เชน คนดูโทรทัศนแทนการออกนอกบาน เปนตน
นอกจากนี้แลว Atkin (อางในพีระ จิรโสภณ, 2537) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการ
เปดรับขอมูลขาวสารของบุคคลไววา การแสวงหาขาวสารของปจเจกบุคคลนั้น คือความตองการ
ไดรับขาวสาร และความบันเทิง โดยความตองการไดรับขาวสารนั้นเกิดจากความไมรู หรือไมแนใจ
ของปจเจกบุคคลที่มีสาเหตุมาจาก
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1. การมองเห็นความไมสอดคลองตองกัน ระหวางระดับความรูข องปจเจกบุคคลขณะนั้น
กับระดับความตองการอยากที่จะรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมภายนอก (Intrinsic Uncertainty) ยิ่งเปน
เรื่องสําคัญก็ยิ่งมีความไมแนใจสูง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ Festinger (1957) ที่วาตามปกติ
บุคคลจะมีขาวสารที่สนับสนุนทัศนคติของตนอยู แตเมื่อใดที่บุคคลไดรับขาวสารใหมที่ไมลงรอยกับ
ทัศนคติหรือทัศนคติที่มีอยูแลว ก็จะเกิดภาวะความไมสมดุลทางจิตใจ (Cognitive Dissonance) ซึ่ง
ทําใหเกิดการแสวงหาขาวสารโดยอาจเปนขาวสารใหม หรือขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติที่มีอยู
เดิม
2. การมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวางความรูที่มีอยูของปจเจกบุคคลขณะนั้น
กับความรูต ามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งกําหนดโดยระดับความสนใจสวนบุคคลของปจเจกบุคคลตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Intrinsic Uncertainty)
สําหรับความตองการไดรับความตองการไดรับความบันเทิงของปจเจกบุคคล มาจากการ
กระตุนอารมณแหงความรื่นเริงบันเทิงใจ อันเกิดจากการมองเห็นความไมสอดคลองตองกันระหวาง
สภาวะที่เปนอยูของปจเจกบุคคลขณะนัน้ กับระดับความสนุกสนานที่คาดหวังไว
(Intrinsic
Desire)
ขวัญเรือน กิตติวัฒน (2531) กลาววา ทุกคนมีธรรมชาติที่จะเปดรับขาวสารตลอดเวลา
เพียงแตจะเปดรับสื่อใดอยางไรนั้นก็ดวยปจจัยที่กําหนดคือ
1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความ
แตกตางเฉพาะตัวบุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล
ซึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตาง
การดํารงชีวิตในสภาพแวดลองทางสังคมที่ไม
เหมือนกันซึ่งสงผลกระทบถึงระดับสติปญ
 ญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู
การเรียนรู การจูงใจ
2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุม สังคมที่
ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม
นั่นคือ มักจะคลอยตามกลุม ในความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพือ่ ใหเปนที่ยอมรับของกลุม
3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร โดยเชื่อวาลักษณะตาง ๆ ไดแก เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ทําใหเกิความคลายของการเปดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึง
การตอบสนองตอเนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย
นอกจากนี้แลว ชแรมม (1973) ไดกลาวถึง การเลือกรับขาวสารวา ยังขึ้นอยูกับปจจัย
อื่นๆดวย คือ
1. ประสบการณ ประสบการณทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกัน
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2. การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร ผูรับสารจะแสวงหาขาวสารเพื่อ สนอง
จุดประสงคของตนอยางใดอยางหนึ่ง
3. ภูมิหลังแตกตางกัน ทําใหมีความสนใจแตกตางกัน
4. การศึกษาและสภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสื่อและ
เนื้อหาขาวสาร
5. ความสามารถในการรับสาร เกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจ ที่ทําใหพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารตางกัน
6. บุคลิกภาพ ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจ และพฤติกรรมของ
ผูรับสาร
7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร จะทําใหผรู ับเขาใจความหมายของขาวสารหรือ
อาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารก็ได
8. ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเรา หรือขาวสารที่ไดพบ
จากองคประกอบที่กลาวมานี้ จะพบวาการเลือกเปดรับสารมีปจจัยทั้งในสวนของบุคคลเอง
ไมวจะเปนประสบการณ ความรู ความสนใจ หรืออื่นๆ รวมไปถึงปจจัยภายนอกอันไดแก
ความสัมพันธทางสังคม และสิ่งแวดลอมตาง ๆ อันจะทําใหการเปดรับสารของบุคคลมีความ
แตกตางกัน
พฤติกรรมการเลือกสรรขาวสารดังกลาวนี้ มีหลายทฤษฏีทางจิตวิทยาที่ชวยอธิบายเหตุผล
ของการที่คนเราจะรับรูขาวสารบางอยาง และเพิกเฉยตอขาวสารบางอยางไดแก
- ทฤษฏีความไมลงรอยของทัศนคติ (Cognitive Dissonance Theory) เฟสติงเกอร
(Festinger,1957) กลาววา
บุคคลมักจะแสวงหาขาวสารเพือ่ สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูและ
หลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารใหมที่ไม
ลงรอยหรือสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือทัศนคติที่มีอยูเดิมแลว จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม
สมดุล หรือมีความไมสบายใจที่เรียกวา “Cognitive Dissonance” ดังนั้น การที่จะลดหรือหลีกเลี่ยง
ภาวะดังกลาวไดก็ตองแสวงหาขาวสาร หรือเลือกสรรเฉพาะขาวสารทีล่ งรอยกับความคิดเดิมของ
ตน อาทิ ผูตองการจะซื้อรถยนตยอมอานโฆษณาขายรถยนตมากกวาโฆษณาสมัครงานเปนตน
เพื่อแสวงหาขาวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจ ในทํานองเดียวกันผูที่มีทัศนคติที่ดีตอตนเองในเรื่อง
สุขภาพ ก็จะเปดรับขาวสารที่ตอตานการดื่มแอลกอฮอล
ดังนั้นขาวสารตางๆที่ไดรับจากการ
สื่อสารจะไมมีผลในการเปลีย่ นแปลงทัศนคติดั้งเดิมของประชาชนผูรบั สาร แตจะไปมีผลในการเปน
แรงเสริมหรือสนับสนุนมากกวา คุณสมบัตติ าง ๆ ของตัวผูรับสารจะเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะ
กําหนดรูปแบบของปฏิกิริยาตอบโต เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารตาง ๆ เขามา ถาหากวาขาวสาร
ใดไมสอดคลองกับความรู ความคิดเห็น ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติของตนเองหรือปทัสถานของ
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กลุมแลวขาวสารนั้นจะไมไดรับความสนใจเลย
หรือถาเปดรับก็จะไมสนใจอยางแทจริง

ประชาชนผูรับสารจะปดการรับขาวสารดังกลาว

- ทฤษฏีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference Theory) ทฤษฏีนี้ เดอ
เฟอร (De Fleure, 1966) ไดพัฒนาจากหลักการเชิงกลไกของสิ่งเรา และการตอบสนอง (Stimulusresponse theory) โดยเล็งเห็นวา ผูรับสารแตละคนมีความแตกตางกันในทางจิตวิทยา เชน
ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ ทําใหความสนใจในการเปดรับขาวสาร หรือตีความหมาย
ขาวสารจากสือ่ มวลชนแตกตางกัน โดยไดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหาง
บุคคลดังนี้
1. บุคคลมีความแตกตางกันในดานบุคลิกภาพและสภาพทางจิตวิทยา
2. ความแตกตางดังกลาวนี้ เปนเพราะบุคคลมีการเรียนรูจากสังคมแตกตางกัน
3. บุคคลที่อยูตางสภาพแวดลอมกัน จะไดรับการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
4. การเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําใหบุคคลมีทศั นคติ คานิยม ความเชือ่
และบุคลิกภาพแตกตางกัน ดังกลาว
- ทฤษฏีกลุม สังคม (Social Categories Theory) ทฤษฏีนี้ เดอ เฟอร (De Fleure,
1966) กลาวไววา ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมคลายกันจะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคลายคลึง
กัน พฤติกรรมการสื่อสารนี้ไดแก การเปดรับสื่อมวลชน ความชอบตอสื่อประเภทตาง ๆ และผล
ของการสื่อสาร เปนตน สําหรับลักษณะทางสังคมที่สาํ คัญไดแก ระดับการศึกษา รายได อาชีพ
ชาติพันธุ ศาสนา อายุ เพศ และภูมิลาํ เนา เปนตน ประชาชนทีม่ ีลักษณะทางสังคมอยูในกลุม
เดียวกันมักจะมีความสนใจ หรือมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน
- ทฤษฏีความสัมพันธทางสังคม (The Social Relations Theory) ทฤษฏีนี้ เดอ เฟอร
(De Fleure, 1966) กลาวไวถึงความสัมพันธทางสังคมระหวางผูรับสารกับบุคคลอื่นในสังคม ใน
ลักษณะของกลุมปฐมภูมิหรือกลุมทุติยภูมิ โดยกลุมปฐมภูมิที่มีความสัมพันธใกลชิดกับเพื่อนสนิท
เพื่อรวมงานหรือในครอบครัว และวงศาคณาญาตินี้ จะมีอิทธิพลตอผูรับสารมากกวากลุมทุตยิ ภูมิ
ซึ่งเปนกลุมทีม่ ีความใกลชิดนอยกวา ขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับจากสื่อมวลชนมักจะรับรูหรือตีความ
โดยมีอิทธิพลของกลุมหรือบุคคลในกลุมเขามาเกี่ยวของเสมอ เชน การที่ปจเจกบุคคลจะเชื่อ
ขาวสารจากโฆษณาตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไมนั้น มักจะไดรับอิทธิพลจากเพื่อนฝูงหรือผู
ใกลชิด อิทธิพลที่มีผลตอการรับรูขาวสารในลักษณะนีเ้ ราเรียกวา “อิทธิพลของบุคคล” (Personal
Influence)
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โดยสรุปแลว จะเห็นไดวา บุคคลจะมีพฤติกรรมการเลือกและเปดรับขาวสาร รวมทั้ง
ตีความและจดจําขาวสารทีม่ ีสวนเกี่ยวของและสอดคลองกับทัศนคติเดิมที่ตนมีอยู และหลีกเลี่ยง
ขาวสารทีข่ ัดแยงกับความรูสึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ อันไดแก
ปจจัยทางดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาบุคคลสวนบุคคล ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม
และปจจัยทางดานสภาพแวดลอมนอกระบบสื่อสาร ซึ่งมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมดังกลาว
2. แนวคิดและทฤษฏีเรื่องอิทธิพลสื่อมวลชน
Joseph T. Klapper (1960:15-49) ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลสื่อมวลชนประเภท
ตาง ๆ ที่มีผลตอทัศนคติ พฤติกรรมและคานิยมของประชาชนไวดังนี้
1. อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอบุคคลนัน้ ไมใชอิทธิพลโดยตรง แตเปนอิทธิพลที่เกิดกับ
บุคคลโดยทางออม ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยตางๆ ที่กั้นอิทธิพลของสื่อมวลชนไดแก
1.1 ความโนมเอียงของผูรับสาร (Predisposition) กลาวคือ บุคคลจะมีความคิด
เห็น คานิยม และความโนมเอียงที่จะประพฤติปฏิบตั อิ ยางใดอยางหนึ่งอยูกอนแลว ซึ่งเกิดจาการ
พบปะ พูดคุยแลกเปลีย่ นกับบุคคลอื่นๆ หรือจากที่อื่น ๆ ที่ตนมีประสบการณ เมือ่ บุคคลนั้นสัมผัส
กับสื่อมวลชนก็จะนําเอาทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมตางๆ เหลานั้นติดตัวมาดวย
1.2 การเลือกของผูรับสาร (Selective Process) บุคคลจะเลือกรับสารที่สอดคลอง
กับความคิดเห็นและความสนใจของตนและพยายามหลีกเลี่ยงไมยอมรับสารที่ไมสอดคลองหรือ
ขัดแยงกับควาคิดเห็นและความสนใจของตน
บุคคลจะพยายามตีความสารตามความเชื่อและ
คานิยมเดิมที่ตนเองมีอยู และเลือกจดจําเฉพาะสิ่งที่สนับสนุนความคิดและความเชือ่ ของตนเอง
1.3 อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) ขาวสารจากสื่อมวลชนอาจไมได
ไปถึงบุคคลในทันที แตจะผานสื่อบุคคล หรือผูนําความคิดเห็นกอนไปถึงประชาชน ผูนาํ ความ
คิดเห็นจะสอดแทรกความคิดของตนเองลงไปดวย
ผูนําความคิดเห็นมักเปนผูที่ไดรับความ
นาเชื่อถือและไววางใจจากประชาชนทัว่ ไป จึงเปนผูที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจ
ของประชาชน
1.4 ลักษณะของธุรกิจดานสื่อมวลชน (Economic Aspects) การดําเนินการธุรกิจ
ดานสื่อมวลชนในสังคมแบบเสรีนิยม สือ่ มวลชนสามารถแขงขันกันไดอยางเสรีภาพ ตางฝายตาง
เสนอความคิดเห็นและคานิยมที่แตกตางกันออกไป และบุคคลก็มเี สรีภาพในการเลือกเชื่อถือความ
คิดเห็นใดๆ ได และตัดสินใจวาควรเชื่อสือ่ มวลชนอยางไรดี
2. อิทธิพลที่สื่อมวลชนมีตอประชาชน หนาที่เปนผูส นับสนุนความคิด ทัศนคติ รสนิยม
ความโนมเอียง
ตลอดจนแนวโนมดานพฤติกรรมของบุคคลใหมีความเขมแข็งและพรอมที่จะให
ปรากฎออกมา เพื่อมีแรงจูงใจเพียงพอหรือมีโอกาสที่เหมาะสม
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3. สื่อมวลชนทําหนาที่เปลี่ยนแปลงบุคคลไดเชนกัน จะเกิดขึ้นตอเมื่อบุคคลมีความโนม
เอียงที่จะเปลีย่ นแปลงอยูกอนแลว หากสื่อมวลชนเสนอสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของเขา
เขาก็จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมตอไปได สื่อมวลชนจึงทําหนาที่เปนผูเสนอหนทางใน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
4. สื่อมวลชนสรางทัศนคติ และคานิยมใหมใหเกิดแกบุคคลได ในกรณีที่บุคคลนั้นไมมี
ความรูหรือประสบการณเรื่องนั้น ๆ มากอน ทัศนคติและคานิยมใหมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนัน้ รับ
สารในแนวเดียวกันบอย ๆ เปนอิทธิพลในลักษณะสะสม มิใชอิทธิพลที่กอใหเกิดผลในทันทีทนั ใด
หรือในระยะเวลาอันสั้น
นอกจากนี้ Erwin P. Bettinghaus (1968) ยังไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนใน
สังคมวา สื่อมวลชนปนตัวเสริมความเชื่อทัศนคติทมี่ ีอยูเดิมใหฝงแนนมากกวาจะเปลี่ยนทัศนคติ
อยางสิ้นเชิง แตอาจเปลี่ยนแปลงการรับรูไ ดบางในขอบเขตจํากัดของประสบการณ สิ่งที่สื่อมวลชน
เปลี่ยนแปลงไดมากที่สุดคือ อารมณ
ดังนั้น อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดืม่ แอลกอฮอลที่ผานทางสื่อมวลชน ก็นาจะมีผลตอ
การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมของผูดื่มและไมดื่ม จนอาจจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดื่มในอนาคตเชนกัน
3. แนวคิดเกีย่ วกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม : KAP
z แนวคิดเกี่ยวกับความรู (Knowledge)
Carter V. Good (1973) ไดใหความหมายของความรูไววา ความรูเปนขอเท็จจริง
(Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูลตง ๆ ที่มนุษยไดรบั และรวบรวมสะสมไวจากมวล
ประสบการณตาง ๆ
Benjamin B.Bloom (1971) ไดใหความหมายของความรูวา ความรูเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่อง หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการ หรือสถานการณ
ตาง ๆ โดยเนนความจํา
ชวาล แพรวัตกุล (2526) ไดใหความหมายวา ความรูเปนพฤติกรรมขั้นตน ซึ่ง
ผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการฝกไดหรือการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูขนั้ นี้ ไดแก ความรู
เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง และวิธีการแกปญหา
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กลาวโดยสรุป จะเห็นวาความรูเปนความสามารถในการใชขอเท็จจริง หรือ
ความคิด ความหยั่งรูหยั่งเห็น ที่มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากประสบการณ และสามารถ
จดจําและระลึกได
การประเมินผลความรู หมายถึง การประเมินการเปลี่ยนแปลงความรูเดิมในเนื้อหา
ที่ไดเรียนรู และทักษะในการใชเนื้อหาความรู เบนจามิน บีบลูม (Benjamin B.Bloom, 1956)
ประเมินผลความรูไว 6 ระดับดังนี้
1. ระดับที่ระลึกได (Recall) หมายถึงการเรียนรูในลักษณะที่จําเรื่องเฉพาะวิธี
ปฏิบัติ กระบวนการและแบบแผนได ความสําเร็จในระดับนี้คือ ความสามารถในการดึงขอมูลจาก
ความจําออกมาได
2. ระดับที่รวบรวมสาระสําคัญได (Comprehension) หมายความวา บุคคล
สามารถทําบางสิ่งบางอยงไดมากกวาการจําเนื้อหาที่ไดรับ สามารถเขียนขอความเหลานั้นไดดวย
ถอยคําของตนเอง สามารถแสดงใหเห็นไดดวยภาพ ใหความหมาย แปลความ และเปรียบเทียบ
ความคิดอื่นๆ หรือคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นตอไปได
3. ระดับของการนําไปใช (Application) สามารถนําเอาขอเท็จจริงและความคิดที่
เปนนามธรรมไปปฏิบตั ิไดจริงอยางเปนรูปธรรม
4. ระดับของการวิเคราะห (Analysis) สามารถใชความคิดในรูปของการนํา
ความคิดมาแยกเปนสวน เปนประเภท หรือนําขอมูลมาประกอบกันเพื่อการปฏิบัตขิ องตนเอง
5. ระดับของการสังเคราะห (Synthesis) คือการนําขอมูลและแนวความคิดมา
ประกอบกัน แลวนําไปสูการสรางสรรค (Creating) ซึ่งเปนสิ่งใหมแตกตางไปจากเดิม
6. ระดับของการประเมินผล (Evaluation) คือความสามารถในการใชขอมูลเพือ่
ตั้งเกณฑ (Criteria) การรวบรวมและวัดขอมูลตามมาตรฐาน เพื่อใหขอตัดสินถึงระดับของ
ประสิทธิผลของกิจกรรมแตละอยาง
ความรูตาง ๆ ยอมมีความสัมพันธกับความรูสึกนึกคิด จิตใจของบุคคลซึ่งแตกตางกันไป
ตามประสบการณของแตละคน จึงทําใหความรูมีอิทธิพลตอความคิด ความรูสกึ จนอาจกอใหเกิด
ทัศนคติตอสิ่งที่รับรูมาได

• แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติ เปนคําที่มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา “Aptus” แปลวา โนมเอียง
เหมาะสม (Gordon W. Allport, 1976) คํานี้ไดมีผูใชคําอื่น ๆในความหมายเดียวกันอีก เชน เจตคติ
เจตนคติ เปนตน
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กอรดอน ดับบลิว อัลพอรท (Gordon W. Allport, 1976: 2) ไดใหความหมายของ
ทัศนคติวาเปนสภาวะทางจิตใจและประสาท ซึ่งทําใหบุคคลพรอมทีจ่ ะโตตอบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เกิดขึ้นจากประสบการณและเปนตัวกําหนดทิศทางที่แตละบุคคลจะตอบสนองตอสิ่งของและ
เหตุการณที่เกี่ยวของ
ฟชบายน (Fishbein, 1967) ใหคําจํากัดความวา ทัศนคติคือ ความโนมเอียงซึ่ง
เกิดจากการเรียนรูที่จะแสดงตอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางสนับสนุนหรือไมสนับสนุน ทัศนคติเกิดขึ้น
กอนพฤติกรรม และทัศนคติเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของบุคคล
นิวคอมบ (T.M. Newcomb, 1954) ไดอธิบายถึงทัศนคติวา เปนความโนมเอียง
ของจิตใจที่มตี อประสบการณที่ไดรับและแสดงออกเปนพฤติกรรมในลักษณะของความพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือรูสึกเฉย ๆ ไมชอบ ไมเกลียด
โรเซนเบรก และฮอรแลนด (Rosenberg and Horland, 1961) ไดใหความหมาย
วา “ทัศนคติคือ ทาที่ที่แสดงวามีใจโอนเอียงที่จะตอบสนองในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทางใดทางหนึ่งซึ่ง
อาจจะเปนทางบวก (Positive) หรือทางลบ (Negative) ก็ได
ซีคอรด และแบคแมน (Secord. And Backman, 1964) ไดใหความหมายของ
ทัศนคติวา เปน “ความรูสกึ (Affective) ความนึกคิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) ของ
แตละบุคคลตอสภาพแวดลอม”
เฉลียว บุรีภักดี (2517) ใหความหมายวา ทัศนคติเปนความรูสึกชอบหรือไมชอบ
ที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทัศนคติที่เรามีตอสิ่งตาง ๆ เกิดจากประสบการณหรือ
การเรียนรูทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามประสบการณที่ไดรับเพิ่มขึ้นแต
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเร็วหรือชาแลวแตทศั นคติและประสบการณใหมที่ไดรับ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กลาววา ทัศนคติ เปนความคิดเห็นซึ่งมีอารมณเปน
สวนประกอบ เปนสวนที่พรอมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก
อุทัย หิรัญโต (อางในพรพิมล วราวุฒิพุทธพงษ, 2527) ใหความหมายของทัศนคติวา คือ
ความรูสึกหรือความเปนของบุคคลที่มตี อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนไปใน
รูปแบบของการเห็นดวย หรือไมเห็นดวย ทัศนคติของบุคคล มิไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต
หากเกิดขึ้นและฝงอยูในจิตใจของคนเราหลังจากที่ถูกสะสมมาเปนเวลานานโดยที่บุคคลนั้นไดมี
ประสบการณดวยตนเอง และตองเปนประสบการณท่ปี ระทับใจอยางรุนแรง หรือเปนประสบการณ
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ที่เกิดขึ้นบอย ๆ จนเกิดความรูสึกฝงใจที่จะยอมรับหรือไมยอมรับ ฉะนั้นเมื่อผูใดสัมผัสกับสิ่งที่เขา
ชอบ ก็จะแสดงปฏิกิริยานิยมชมชอบ
เสรี วงษมณฑา (2529) กลาววา ทัศนคติ คือ ความพรอมที่จะประพฤติปฏิบตั ิ
ประกอบไดดวยความรู ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรม
จากแนวความคิดขางตน กลาวโดยสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง สภาวะทางจิตใจ
ความรูสึก ความคิดเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณที่ไดรับ และมีแนวโนมแสดงออกเปนพฤติกรรม
วาชอบ/ ไมชอบ/ พอใจ/ ไมพอใจ หรือเฉยๆ ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ประเภทของทัศนคติ บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ
1. ทัศนคติเชิงบวก เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรืออารมณจาก
สภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอื่น หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงาน องคกร
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการและอื่น ๆ
2. ทัศนคติเชิงลบ คือ ทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสียไมไดรับความ
เชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใหบุคคลหนึ่ง
เรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคการสถาบันและการดําเนินกิจการของ
องคการและอื่นๆ
3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราว หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือตอ
บุคคลหนวยงาน สถาบัน องคกร หรืออื่น ๆ โดยสิ้นเชิง
ทัศนคติทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ได
ขึ้นอยูกับความมั่นคงในเรื่องความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด หรือคานิยมอื่นๆ ที่มีตอบุคคล สิ่งของ การ
กระทํา หรือสถานการณ เปนตน ยิ่งถาทัศนคติของบุคคลแตละคนถูกกระตุนใหแสดงออกมาใหน
รูปของความเปนรวมกันก็จะเปลี่ยนเปน “สาธารณมติ” ไป
องคประกอบของทัศนคติ
จากความหมายของทัศนคติที่กลาวมาขางตน สุบรรณ พันธุวิลาส และชัยวัฒน ปญจพงษ
สามารถ (2522) สามารถแยกองคประกอบของทัศนคติ ออกเปน 3 องคประกอบ ดังนี้
1. องคประกอบดานความรู ความเชื่อ (Cognitive Component) คือองคประกอบทางดาน
ความรู ความเขาใจ และผลของความรู เปนสวนที่ประกอบเปนความเชื่อของบุคคลที่เกีย่ วกับสิ่ง
ตางๆ ทัว่ ไปทั้งที่ชอบและไมชอบ รวมไปถึงการจําขอเท็จจริง เขาใจ นําใช วิเคราะห และ
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ประเมินผล จะทําใหบคุ คลนั้นแยกแยะวินิจฉัย อันเปนบอเกิดแหงความคิด ความสนใจในที่สดุ หาก
บุคคลใดมีความรูหรือความคิดวา สิ่งใดดี มักจะมีทัศนคติที่ดตี อสิ่งนั้น แตหากมีความรูมากอนวาสิ่ง
ใดไมดี ก็จะมีทัศนคติที่ไมดตี อสิ่งนั้น
2. องคประกอบทางดานความรูสึก อารมณ (Affective Component) คือ ลักษณะของการ
แสดงออกทางดานอารมณที่สอดคลองกับความคิด ซึ่งมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของคน
นั้น เปนลักษณะที่เปนคานิยมของแตละคน เชนถามีความคิดไมดีกับใครแลว ก็จะแสดงออกอารณ
รูปที่ไมชอบ ไมพอใจคนนั้น
3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงของบุคคลตอ
สิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และความรูสึก
จะเห็นไดวา การที่บุคคลที่มีทศั นคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งตางกัน ก็เนื่องมาจากบุคคลมีความ
เขาใจ มีความรูสึกหรือมีแนวความคิดแตกตางกันนั่นเอง
ดังนั้น สวนประกอบทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ จึงนับไดวาเปนสวนประกอบขั้น
พื้นฐานของทัศนคติ และสวนประกอบนี้จะเกี่ยวของสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลอาจออกมาใน
รูปแตกตางกัน ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยูกบั ประสบการณและการเรียนรู มิลตัน โรเซน
เบิรก และ คารล ฮอฟแลนด (Milton J. Rosenberg and Carl I. Hovland อางใน ประภาเพ็ญ
สุวรรณ, 2520:5) ไดเสนอรูปแบบแผนภูมิขององคประกอบของทัศนคติ ดังนี้

สิ่งเรา: บุคคล
สถานการ
กลุมสังคม
และอื่นๆ

ทัศนคติ

ความรูสึก
(Affection)

คําที่แสดงเกี่ยวกับ
ความรูสึก

ความรู
(Cognition)

คําที่แสดงเกี่ยวกับ
ความรู

พฤติกรรม
(Behavior)

ปฏิกิริยาแสดงออก
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ภาพประกอบ 2 แผนภูมิองคประกอบของทัศนคติ
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การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดขึน้ แลว
แมจะคงทนแตก็สามารถเปลี่ยนไดโดยตัวบุคคล
สถานการณ ขาวสาร การชวนเชื่อ และสิ่งตางๆ ทีท่ ําใหเกิดการยอมรับในสิ่งใหม แตจะตองมี
ความสัมพันธกับคานิยมเดิมของบุคคลนัน้
เฮอเบอรด เคลแมน (Herbert C. Kelman, 1967: 469-471) อธิบายถึงการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติในแงของกระบวนการที่เกิดขึ้น เขาเชื่อวาทัศนคติอยางเดียวอาจเกิดขึ้นในตัวบุคคลดวย
กระบวนการที่แตกตางกันได เขาแบงกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล
ได 3 ประการ คือ
1. การยินยอม (Compliance) จะเกิดขึ้นเมือบุคคลยอมรับสิ่งทีม่ ีอิทธิพลตอเขา
และเพื่อมุงหวังใหเกิดความพึงพอใจจากบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่เขายอมทําตามสิ่งที่อยากใหทํา
นั้น เพราะเขาคาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือการยอมรับ ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยินยอม
นี้ อธิบายไดในแงของการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของบุคคลในสังคม
จํานวนทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปจากกระบวนการยินยอมนี้ ขึ้นอยูกับความสําคัญ
ของผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากการยอมทําตามนั้น ๆ จึงอาจกลาวไดวาการยอมทําตามนี้เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึง่ พลังที่ผลักดันใหบุคคลทําตามนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ความมาก-นอย หรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ เคลแมน กลาววาบุคคลจะยอมทําตาม
ในบางสิ่งบางอยางก็ตอเมื่อเขาอยูในภาวะที่ผูมีอิทธิพลจะบังคับเขาได ดังนั้นการคาดหวังวาบุคคล
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติที่ถาวรจากการยินยอมนี้ยอมจะเปนไปไมได
2. การเลียนแบบ (Identification) เปนภาวะที่เกิดขึน้ เมือบุคคลยอมรับสิ่งเราหรือ
สิ่งกระตุน และเปนผลมาจากการที่เขาตองการสรางความสัมพันธที่ดี หรือที่พึงพอใจระหวางตัวเขา
กับบุคคลหรือกลุมอื่น ความสัมพันธนี้อาจจะออกมาในรูปการรับเอาบทบาททั้งหมดของบุคคลหรือ
กลุมมาเปนของตน และ/หรือเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่เขารับมาหรือปฏิบัติ
นั้นเกี่ยวกับความตองการทีอ่ ยากจะใหเกิดสัมพันธภาพตามที่ตองการ
ทัศนคติของบุคคลจะ
เปลี่ยนไปมากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งเราใหเกิดการเลียนแบบนั้น กลาวอีกนัยหนึง่ การเลียนแบบเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ซึง่ ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ความดึงดูดใจ (Attractiveness) ของสิ่งเราที่มีตอบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึน้ อยูกับพลังของ
แหลงขาว
เคแมน อธิบายวาเมื่อบุคคลยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆโดยใชกระบวนการ
เลียนแบบแลว
บุคคลนั้นมีแนวโนมจะกระทําสิ่งดังกลาวเมื่ออยูในสถานการณที่จะดํารงไวซึ่ง
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สัมพันธภาพบางอยางในสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปสวนใหญขึ้นอยูกับ
ความตองการที่จะคงไวซึ่งสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในสังคม
3. ความตองการที่อยากจะเปลี่ยน (Intemalization) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิง่
ที่มีอิทธิพลเหนือกวาเนื่องจากสิ่งนั้นตรงกับความตองการภายในและคานิยมของเขาพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยกระบวนการนี้จะสอดคลองกับคานิยมที่เขามีอยูเดิม ความพึงพอใจจะขึ้นอยูกับ
เนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้น ๆ
ฮารวี และ บีเวอรลี (Harvey and Beverly อางใน วิษณะ สุวรรณเพิ่ม, 2533) ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพเชื่อฟงผูมีอํานาจพบวาบุคคลที่มบี คุ ลิกเชื่อผูมี
อํานาจสูงจะมีระดับความเชือ่ สูงกวาบุคคลที่มีลักษณะเชื่อผูมีอํานาจต่ําแตระดับความถูกตอง
(Degree of Accuracy) ของผูมีบุคลิกเชื่อผูมีอํานาจต่ําจะแนนอนกวา นอกจากนี้ยังไดศึกษาพบวา
ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปจากการสื่อสารที่ไดรับจากแหลงของขาวสารนั้น (Source of
Message) มิใชจากขาวสารหรือขอความที่บรรจุอยูในเนื้อหาในตัวของมันเอง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลมี 2 ประเภท คือ
1. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติเดิมของบุคคลที่เปนไปใน
ทางบวกก็จะเพิ่มขึ้นในทางบวกดวย แตถาทัศนคติเปนไปในทางลบก็จะเพิ่มขึ้นในทางลบดวย
2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลไปในทาง
ตรงกันขาม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางเดียวกันจะเปลี่ยนแปลงไดงายกวา มั่นคงกวา คงที่
กวาทัศนคิตทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี
อาจโดยวิธีที่บคุ คลไดรับ
ขาวสารจากสือ่ บุคคล หรือสื่อมวลชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบของทัศนคติดาน
ความรูและมีแนวโนมทําใหองคประกอบดานความรูสึกและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงดวย ดังนั้นจึง
พอสรุปไดวา หากบุคคลมีความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นตอภาพโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฎผานสื่อในระดับที่แตกตางกัน
ก็ยอมจะทําใหองคประกอบของ
ทัศนคติดานความคิดเห็นและดานพฤติกรรมมีความแตกตางกันไปดวย
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z
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavior)
ความหมายของ “พฤติกรรม”
นิยะดา ชุณหะวงค และนินนาท โอฬารวรวุฒิ (2520) : อากับกริยาของคนที่
แสดงออกบงถึงความชอบและไมชอบตอกิจกรรมบางอยางที่สามารถสังเกตได
พฤติกรรมจึงเปนกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผูอื่นอาจเห็นได เชน การยิ้ม การ
เดิน หรือผูอื่นอาจเห็นไดยากตองใชเครื่องมือชวย เชน การเตนของหัวใจ พฤติกรรมทุกอยางที่
บุคคลแสดงออกนั้นมีผลมาจากการเลือกปฏิกริยาตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดตาม
สถานการณนั้น ๆ
องคประกอบของพฤติกรรม
พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน้ เพราะองคประกอบตอไปนี้
1. เปาประสงค
2. มีความพรอม
3. สถานการณ
4. การแปลความหมาย
5. การตอบสนอง
6. ผลที่ได
7. ปฏิกริยาตอการไมสมหวัง
ประจวบ อินออด ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับพลังที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยไวดงั นี้
1. มนุษยแตะละคนมีแรงขับและพลังทีจ่ ะประพฤติปฏิบัติเพื่อความอยูรอดและมั่นคงแหง
ชีวติ อันเปนความจําเปนพื้นฐานของสัตวทั้งหลาย
2. มนุษยแตะละคนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่หลอหลอมรอบตัว จึงมักจะตองปฏิบัติไป
ตามครรลองของสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดประสานกับเปาหมายสวนตัว
3. พลังของสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุด ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน
4. ความจําเปนเบื้องตนของชีวิตมนุษย และประสบการณไดหลอหลอมใหเกิดเปนรูปแบบ
ของมนุษยแตละคนทีเ่ รียกวา บุคลิกภาพ
5. แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม เมื่อมนุษยรวมกันอยูในกลุม
เดียวกัน มีผลประโยชนรว มกันภายในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกิดเปนบุคลิกภาพของกลุม
ขึ้นได ซึ่งจะมีผลตอการแสดงออกของกลุมดวย
6. มนุษยจะมีสัญลักษณในการสื่อความหมายที่เขามีตอโลกรอบตัวออกมาในรูปตาง ๆ ซึ่ง
สามารถสืบไปถึงพลังภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้น ๆ ได
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
แนนซี ชวาทซ (Nancy Z. Schwartz อางใน สุรีย จันทรโมลี, 2526) กลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน วามีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัตติ วั ในรูป
แบ 4 ประการ ดังนี้
1. ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทาํ ใหเกิดการเรียนรูและการปฏิบัติ ดังนั้นความรูมีความสัมพันธ
กับทัศนคติ และมีผลตอการปฏิบัติ
2. ความรูและทัศนคติมีความสัมพันธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัตติ ามมา
3. ความรูและทัศนคติตางทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติไมจาํ เปนตองมี
ความสัมพันธกัน
4. ความรูมีผลตอการปฏิบตั ิทั้งทางตรงและทางออม

4. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
ทฤษฏีนี้ใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และ
พฤติกรรม (Practice) ของผูรับสาร กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยูก ับความรู ถามี
ทัศนคติดีทัศนคติก็จะเปลีย่ นแปลงและเมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงแลวก็จะมีการยอมรับปฏิบตั ิหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัง้ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการที่
จะมีการยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดตองพยายามเปลี่ยนทัศนคติกอนโดยการใหความรู
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมไดถกู นํามาเปนเครื่องมือใน
การศึกษาที่แสดงใหเห็นวา การสื่อสารในฐานะตัวแปรตนสามารถนําการพัฒนาไปสูชุมชนไดโดย
การศึกษาถึงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสารวาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม เพราะอะไร
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงความสัมพันธในลักษณะสายโซที่เริ่มจากความรูไปสูทัศนคติ และกลายเปน
พฤติกรรมตอไป (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533)
ความรู (Knowledge) อาจสงผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษยไดและผลกระทบที่มี
ตอผูรับสารเชิงความรูในทฤษฎีการสื่อสารนั้น อาจปรากฎไดจากสาเหตุ 5 รูปแบบ คือ
1. การตอบขอสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารสังคมมักสรางความสับสนใหกับ
สมาชิกในสังคม ผูรับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศ การอาศัยสื่อทั้งหลายเพื่อตอบขอสงสัยและ
ความสับสนของตน
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2. การสรางทัศนคติ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรูตอ การปลูกฝง ทัศนคติ
นั้น สวนมากนิยมใชกับสารสนเทศที่เปนนวัตกรรม เพื่อสรางทัศนคติใหคนยอมรับการแพร
นวัตกรรมนั้น ๆ
3. การกําหนดวาระ (Agenda Setting) เปนผลกระทบเชิงความรูที่สื่อกระจายออกไป
เพื่อใหประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระทีส่ ื่อกําหนดขึ้น
หากตรงกับภูมิหลังของ
ปจเจกชนและคานิยมของสังคมแลวผูรบสารก็จะเลือกสรรสารสนเทศนั้น
4. การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of The Belief System) การสื่อสารสังคม
มักจะกระจายความเชื่อ คานิยม และอุดมการณดานตาง ๆ ไปสูประชาชน จึงทําใหผูรับสาร
รับทราบระบบความเชื่อทีห่ ลากหลายและลึกซึ้งไวในความเชื่อของตนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ
5. การรูแจงตอคานิยม (Value Clarification) ความขัดแยงในเรื่องคานิยมและอุดมการณ
เปนภาวะปกติของสังคม สื่อมวลชนที่นําเสนอขอเท็จจริงในประเด็นเหลานี้ ยอมทําใหประชาชน
ผูรับสารเขาใจถึงคานิยมเหลานันชัดเจนขึ้น
ทัศนคติ (Attitude) เปนความคิด และความรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุ หรือ
สิ่งแวดลอม โดยทัศนคตินนั้ มีรากฐานมาจากความเชือ่ อาจสงถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติ
จึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราและทัศนคติเปนพรมแดนเชื่อมโยงระหวางความู
กับพฤติกรรม (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533)
ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี อาจจะทําไดโดยที่บคุ คลไดรับ
ขาวสารตาง ๆ ซึ่งขาวสารนี้อาจจะมาจากบุคคลอื่นหรือมาจากอุปกรสื่อมวลชนตาง ๆ ที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของทัศนคติดานความรูหรือการรับรู (Cognitive Component) เปนที่
เชื่อกันวาถาสวนประกอบสวนใดสวนหนึง่ เปลี่ยนแปลง
สวนประกอบดานอื่นจะมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน เชน ถาสวนประกอบดานอารมณ (Affective Component) เปลี่ยนแปลง
สวนประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) จะเปลี่ยนแปลงดวย
Mcquire ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การใสใจ
(Attention) ความเขาใจ (Comprehension) การยอมรับสารใหม (Yielding) การเก็บเอาไว
(Retention) และการกระทํา (Action) และกลาววา ถากระบวนการสื่อความหมายหรือการติดตอ
ทางดานขาวสารทําใหผูรับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแลวจะทําใหเกิดการใสใจ ความเขาใจ การ
ยอมรับสาร การเก็บเอาไว การกระทํา และการที่ผูรบั สารจะเกิดขั้นตอนเหลานี้หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
ความสามารถทางสติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอื่น ๆ
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พฤติกรรม (Practice) การกระทําหรือพฤติกรรมใด ๆ ของคนเราสวนใหญเปนการ
แสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรู และทัศนคติของบุคคล การทีบ่ ุคคลมีพฤติกรรม
แตกตางกันก็เนื่องมาจากมีความรู
และทัศนคติทแี่ ตกตางกันซึง่ ความแตกตางของความรูและ
ทัศนคติเกิดจากความแตกตางในเรื่องการเปดรับสื่อ และความแตกตางกันในการแปลความหมาย
ของสารที่ตนเองไดรับ
สิ่เหลานี้กอใหเกิดประสบการณสงั่ สมที่แตกตางกันอันมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมของบุคคล โดยทั่วไปการใชการสื่อสารเพื่อโนมนาวพฤติกรรมนั้นมีวิธกี ารดังนี้ (สุรพงษ
โสธนะเสถียร, 2533)
1. การปลุกเราอารมณ (Emotional Arousal) เพื่อใหเกิดความตื่นเตนเราใจในการติดตาม
ไมวาดวยภาพหรือเสียง
2. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ดวยการแสดงความออนโยนเสียสละและความกรุณา
ปราณี ยอมแพเพื่อความเปนพระ ก็อาจโนมนาวใจผูคนใหยอมรับได
3. การสราแบบอยางขึ้นในใจ (Intemalized Norms) เปนการสรางมาตรฐานอยางหนึ่งขึ้น
เพื่อใหมาตรฐานนั้นปลูกศรัทธาและเปนตัวอยางแกผูรับสารที่จะตองปฏิบัตติ าม
4. การใหรางวัล (Reward) เชน การลด แลก แจก แถม ในการโฆษณาเพื่อเปนการจูงใจ
ใหเลือกซื้อสินคายี่หอนั้น ๆ
และผลของการโนมนาวใจดวยวิธีการขางตน กอใหเกิดพฤติกรรมพื้นฐาน 2 แบบคือ
1. กระตุนใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ หรือใหมีพฤติกรรมที่ตอเนื่อง (Activation)
2. หยุดยั้งพฤติกรรมเกา (Deactivation)
ทั้งการกระตุนและการหยุดยั้ง เปนพฤติกรรมพื้นฐานที่กอใหเกดพฤติกรรมอื่น ๆ ตามมา
เชน การตัดสินวินิจฉัยตอประเด็นปญหา การจัดหายุทธวิธีการดําเนินงานและการสรางพฤติกรรม
เพื่อสวนรวม
นอกจากนี้ Rogers ไดกลาวเกี่ยวกับการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวา การ
สื่อสารกอใหเกิดผล 3 ประการ คือ
1. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรูของผูรับสาร
2. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสาร
3. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูรับสาร
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 นี้จะเกิดในลักษณะตอเนื่องกันคือ เมื่อผูรับสารไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็จะเกิดทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ และทัศนคตินี้จะทําใหเกิดทัศนคติเกีย่ วกับ
เรื่องนั้น และขั้นสุดทายก็จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่กระทําตอเรื่องนัน้ ๆ ตามมา (Rogers, 1973)
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ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวา หากผูรับสารไดรับ หรือเปดรับขาวสารเกี่ยวกับภาพ
โฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความรู ความเขาใจที่เกิดขึ้นนี้ อาจกอตัวขึ้นเปน
ทัศนคติ และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูรับสารไดใน
ที่สุด
5. แนวคิดเกีย่ วกับการรณรงคทางการสื่อสาร (Communication Campaign)
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการตาง
ๆ
นอกเหนือจากการทํางาน
ประชาสัมพันธในลักษณะงานประจําทั่วไป เชน การแถลงขาว การใหบริการการติดตอสอบถาม
การตัดขาว การแจกขาว การจัดรายการทางวิทยุ การจัดรายการการเผยแพรทางโทรทัศน หรือจัด
กิจกรรมพิเศษเปนครั้งคราว ฯลฯ ในบางครั้งองคการก็ตองทําการประชาสัมพันธเพื่อวัตถุประสงค
พิเศษในการกระตุนเรงเราความสนใจของกลุมเปาหมายใหมีพฤติกรรมไปในแนวทางที่องคกร
ตองการ การดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนี้จะตองกระทําอยางตอเนื่องดวย
การอาศัยสื่อมวลชนหลากหลายสื่อ หลากหลายรูปแบบไปพรอมๆ กัน ซึ่งเรียกกันวา การจัดทํา
โครงการรณรงค
การรณรงคไดรับความนิยามไวหลายอยางทั้งโดยนักทฤษฏี และนักปฏิบัติ ซึ่งแตกตางกัน
ไปตามจุดประสงค ระยะเวลาที่ใช ผลกระทบที่ตั้งใจจะใหเกิดขึ้น หนวยของการวิเคราะห
ประเมินผลประโยชนหลักทีจ่ ะเกิด และชองทางของการสื่อสารที่ใช Paisley (1981) ไดใหคํา
นิยามในแงองคประกอบของการรณรงคที่เนน (ก) จุดประสงค (ข) กระบวนการของการรณรงค
ซึ่งหมายถึงแนวทางที่ใชกจิ กรรมที่จัดอยางตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ
คน ดังเชนทีด่ ําเนินอยูในสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับแนวคิดของ Rogers และคนอื่น ๆ ก็
เนนที่การจัดเตรียมกลุมของกิจกรรมการสื่อสารไวกอนลวงหนา โดยเลือกใชชนิดของสารเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง (fear or rational appeals) ซึ่งปกติแลวมักใชแนววิธีการเขาถึงกลุมเปาหมาย
ดวยสื่อหลาย ๆ ชนิด (Multi – media Approach) โดยออกแบบ และดําเนินการทั้งโดยองคกรหรือ
หนวยงานที่ตงั้ ขึ้นมาเพื่อทํางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือสถาบันที่มีอยูแ ลว (Hall, 1978)
นอกจากนี้ บุษบา สุธธี ร (2530) ยังไดใหความหมายของโครงการรณรงคไววาเปน
โครงการที่จัดทําขึ้นโดยใชการสื่อสารในลักษณะของการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการ
ถายทอดสารผานสื่อหรือกิจกรรมประเภทตาง ๆ หลาย ๆ รูปแบบพรอมกันอยางตอเนื่อง โดยทุก
สื่อหรือกิจกรรมนี้จะเนนไปที่ประเด็นสําคัญในการรณรงคประเด็นเดียวกัน ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมาย
จะใหกลุมเปหมายเกิดการรับรู (Awareness) ในประเด็นที่โครงการตองการนําเสนอหรือตองการ
กระตุนใหกลุ ม เปาหมายเกิดความสนใจ (Interest) ในประเด็นนั้น หรือตองการสรางความปรารถนา
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(Desire) ที่จะเขารวมกิจกรรมและตัดสินใจเขารวม (Action) ในกิจกรรมก็ได อยางไรก็ตามโครก
งารการรณรงคสวนมากมักมีวัตถุประสงค และเปาหมายที่จะรณรงคใหกลุมเปาหมายตัดสินใจเขา
รวมในโครงการ
ดังนั้นการจะใหคํานิยามของคําวา “Campaign” จึงจําเปนตองพูดถึงลักษณะรวมเดนๆ
ดังตอไปนี้
1. การรณรงคเปนการกระทําที่มีเปาหมาย (A campaign is purposive) ในการกระทํา
การรณรงคใด ๆ ผูทําการรณรงคจะตองคาดหวังผลตอบกลับที่จะเกิดจากการสื่อสารของตนไปยัง
กลุมเปาหมาย ซึ่งผลตอบรับดังกลาวนัน้ ครอบคลุมตัง้ แตระดับบุคคลขึ้นไปจนกระทั้งถึงระดับสังคม
เปนสวนรวม ผลตอบรับดังกลาวจะกอใหเกิดผลประโยชนตอผูรับหรือผูสงก็ได
2. การรณรงคเจาะเปาหมายไปยังชนกลุมใหญ (A campaign is aimed at a large
audience) การที่ใชคําวา “ชนกลุมใหญ” ก็เพื่อจะแยกคําวา การรณรงคออกจากการสื่อสาร
ระหวางกลุมยอยอื่น ๆ นั่นเอง กลุมเปาหมายของการรณรงคจะถูกกําหนดโดยจุดประสงค
เปาหมายของการณรงคนั้น ๆ อยางไรก็ตามกลุมเปาหมายของการรณรงคก็อาจเปนไดตั้งแตกลุม
พนักงานเพียงไมกี่รอยคนของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ไปจนถึงกลุมประชากรทั้งหมดของประเทศใด
ประเทศหนึ่งก็ไดเชนกัน
3. การรณรงคจะตองมีกําหนดเวลา/ ชวงเวลาการรณรงค ที่กําหนดไวอยางแนนอนลงไป
ซึ่งชวงเวลาดังกลาวจะเริ่มนับตั้งแตการเริ่มรณรงคจนกระทั้งถึงการประเมินผลการสัมฤทธิ์ผลของ
การรณรงคนั้น ๆ
4. การรณรงคประกอบดวยชุดของการสื่อสารที่มีการเตรียมและวางแผนไวลว งหนาซึ่งชุด
ของการสื่อสารดังกลาวมักถูกจัดเตรียมขึ้น
เพือ่ เจาะกลุมเปาหมายที่สื่อที่มีอยูกอนแลวไปไม
เหมาะสม หรือไมพอเพียงตอการเจาะกลุมเปาหมายที่ตองการได สื่อ/กิจกรรมที่มักใชกันอยางเห็น
ไดชัดคือ การใชสื่อขอความและการกระจายขอความนั้นไปสูกลุมผูฟ ง ซึ่งความสัมฤทธิ์ผลของการ
รณรงคมักจะขึ้นอยูกับวาวิธีการสื่อสารทีใ่ ชจะมีการประสานกันดีมากนอยเพียงใด
บุษบา สุธธี ร (2530) ไดจัดประเภทของโครงการรณรงคที่มีการปฏิบตั ิกันอยูมากในปจจุบนั
โดยพิจารณาจาก 2 เกณฑดังนี้คือ
1. การจัดประเภทโครงการรณรงคโดยใชเกณฑเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานของโครงการ
การจัดประเภทแบบนี้เปนการจัดโดยคํานึงถึงเงื่อนไขดานเวลาของโครงการเปนปจจัยใน
การแยกประเภทของโครงการออกเปน 2 ลักษณะคือ
1.1 โครงการรณรงคเฉพาะกิจ เปนโครงการที่มักจัดทําขึ้นเพื่อหวังผลใหเกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว การรณรงคจะกระทําดวยสือ่ ประเภทตาง ๆ จํานวนมากพรอม ๆ กันดวยความถี่สูง
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มาก มีการใชสื่อทั้งดานสื่อมวลชน และสือ่ บุคคลไปพรอม ๆ กัน เมื่อกลุมเปาหมายเกิดพฤติกรมใน
แนวทางทีต่ องการ โครงการก็นับวาสิ้นสุด โครงการรณรงคในลักษณะนี้มักเปนโครงการรณรงคที่
จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนดานการตลาดขององคการภาคธุรกิจโดยใชโครงการรณรงคทางการ
ประชาสัมพันธเขาชวยสนับสนุนโครงการดานการโฆษณา
หรืออาจจัดทําในลักษณะโครงการ
รณรงคทางการกุศลตาง ๆ เชน วิ่งการกุศล เดินการกุศลตาง ๆ เมื่อไดผลตามที่พอใจก็เปนอัน
สิ้นสุดโครงการรณรงค และเนื่องจากเปนการดําเนินงานระยะสั้น ๆ วัตถุประสงคของโครงการ
รณรงคประเภทนี้จึงมักตั้งเปาหมายในลักษณะของการสรางการรับรู สรางความสนใจในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง หรือกระตุนใหเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนครั้งคราวเทานั้น
1.2
โครงการรณรงคแบบตอเนื่อง
โครงการประเภทนี้จะมีการกําหนด
วัตถุประสงคใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมไปในแนวทางที่ตองการอยางคอยเปนคอยไป ดวยการ
สรางการรับรูและความสนใจใหเกิดขึ้นในกลุมเปาหมายกอน
แลวจึงคอยสรางความตองการให
เกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางทีต่ องการ
การปฏิบัติงานในการใชสื่อ
ประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ จะกระทําอยางตอเนื่อง โดยใชสื่อแตละประเภทตามความเหมาะสม
กับกระบวนการยอมรับของกลุมเปาหมาย กลาวคือ ใชสื่อมวลชนในการสรางรับรูและความสนใจให
เกิดขึ้น และใชสื่อบุคคลเพื่อโนมนาวใจกลุมเปาหมายไปในแนวทางที่ตองการ สําหรับโครงการ
รณรงคประเภทตอเนื่องนี้แมผลที่จะเกิดขึ้นจะตองอาศัยเวลานานจึงจะเกิดพฤติกรรมที่ตองการ แต
การดําเนินงานก็จะเปนลักษณะของภาษิตทีว่ า “ชา ๆ ไดพราเลมงาม” นั่นเอง ตัวอยางโครงการ
รณรงคที่เปนโครงการรณรงคระยะยาวทีป่ ระสบความสําเร็จเห็นไดชัดเจนคือ โครงการวางแผน
ครอบครัวแหงชาติ เพราะเปนกิจกรรมที่เริ่มทํากันมาตั้งแต พ.ศ.2516 โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ
อยางกวางขวางและเหมาะสม มีการใชสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจตาง ๆ ครอบคลุมพื้นทีเ่ ขาถึง
กลุมเปาหมายจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็มีการใชสอื่ บุคคลซึ่งเปนเจาหนาที่สาธารณสุข ผูนาํ ความ
คิดเห็น ฯลฯ ซึ่งเปนผูที่มีโอกาสติดตอกับประชาชนโดยตรง และเปนที่เคารพนับถือของ
กลุมเปาหมาย เปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล และมีอิทธิพลในการโนมนาวใจกลุมเปาหมาย
จนถึงในปจจุบันโครงการนี้นับวาประสบความสําเร็จอยางมาก
สามารถลดอัตราการเกิดของ
ประชากรไดเหลือเพียงรอยละ 1.5 ซึ่งเปนเปอรเซนตที่นาพอใจ โครงการรณรงคระยะยาวจึงนิยม
ดําเนินการในเรื่องที่คอนขางซับซอนในแงของพฤติกรรม
และเปาหมายของโครงการก็มักจะ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยมีการติดตามผลหลังการเปลี่ยนแปลงตอไป
มิไดหยุดชะงักหรือสิ้นสุดลงที่การเปลี่ยนพฤติกรรมเทานั้น
ซึ่งจะเห็นไดวา
การรณรงคตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ก็จัดเปนโครงการรณรงคแบบตอเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดีขึ้นซึ่งตองใชระยะเวลาในการรณรงคเรื่องดังกลาวอยางคอย
เปนคอยไป โดยการปฏิบัติงานทามกลางเครือขายโยงใยของกลไกหลายชัน้ หลายสวนทีอ่ ยูนอก
องคกร สสส. ไดแกหนวยงานตาง ๆ อาทิ โรงพยาบาล สวนราชการอื่น ๆ หรือองคกร
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สาธารณประโยชนอื่น ๆ สวนหนึ่งของการรณรงคตอ ตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ สสส.
คือการผลิตสือ่ เพื่อเผยแพรตอประชาชน โดยสื่อตาง ๆ จะกลาวถึงพิษภัยของเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล
และประโยชนของการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. การจัดประเภทโครงการรณรงคโดยใชเกณฑเรื่องประเภทขององคการผูจัดทํา
ซึ่งสามารถแบงโครงการออกเปน 3 ลักษณะดังนี้
2.1 โครงการรณรงคที่จัดทําโดยหนวยงานภาครัฐ โดยการรณรงคที่จัดทําขึ้นโดย
หนวยงานภาครัฐนั้นมักจัดขึ้นในกรณีตาง ๆ ดังนี้คือ
2.1.1 เมื่อเริ่มโครงการใดโครงการหนึ่งซึ่งประชาชนยังไมเคยรับรูมากอน
และโครงการนั้นตองการความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย เชน โครงการอีสานเขียว โครงการ
พัฒนาชายฝงดานตะวันออก โครงการสรางเขื่อน สรางโรงไฟฟาพลังงานปรมาณู
2.1.2 เมื่อจัดทําโครงการอันเปนประโยชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีแกประชาชน ชวยสงเสริมหรือแกปญหาของสังคม เชน โครงการปองกันยาเสพติด
โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือ ฯลฯ ซึ่งในที่นี้ก็นาจะรวมถึง
โครงการรณรงคตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ หรือ สสส.ดวย
2.1.3 เมื่อมีกฎหมาย กฎระเบียบราชการใหม ๆ ที่ประชาชนจะตองทราบ
และปฏิบัตติ าม เชน โครงการเผยแพรรณรงคใหความรูเรื่องการเสียภาษีอากร เรื่องภาษีที่ดิน
ภาษีการคา ภาษีปาย ฯลฯ
2.1.4 เมื่อมีการเขาใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการ
หรือรัฐบาล
2.1.5 เมื่อมีปญหาวิกฤติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันอาจเปนผลรายแก
เสถียรภาพของประเทศ ก็จําเปนตองทําโครงการรณรงคระยะสั้น ๆ เพื่อแกไขปองกันความเขาใจ
ผิดตาง ๆ จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย เชน โครงการรณรงคใหประหยัดพลังงานกระแสไฟฟา
เมื่อเกิดวิกฤติการขาดพลังงาน เปนตน
2.2 โครงการรณรงคที่จัดทําโดยหนวยงานภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งนอกจากจะใช
การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานในสวนตาง ๆ ขององคการใหสามารถ
ประสานสัมพันธ ไดรับความรวมมือรวมใจจากกลุมประชาชนทั้งภายในและภายนอกองคการแลว
หนวยงานภาคธุรกิจเอกชนยังใชการประชาสัมพันธเขาเปนสวนหนึง่ ของการสื่อสารดานการตลาด
ขององคการอีกดวย ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิที่ 2
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การสื่อสารทาง
การตลาด

การขายตรง

การสงเสริมการขาย

การโฆษณาเผยแพร

การโฆษณา

ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธของการประชาสัมพันธ
ในฐานะเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด
โครงการรณรงคโดยใชการประชาสัมพันธในลักษณะของการเผยแพร (Publicity) ของ
ธุรกิจเอกชน จึงอาจจัดทําขึ้นในกรณีตาง ๆ ดังนี้คือ
2.2.1 เผยแพรสินคาหรือบริการขององคการที่ไมเคยมีมากอน หรือ
ขยายสายผลิตภัณฑใหมากไปจากเดิม โดยการจัดงานเปดตัวสินคา การจัดแถลงขาวสื่อมวลชน
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับสินคา เชน สินคาเปนยาสีฟน ก็อาจจัดโครงการรณรงค
เกี่ยวกับสุขอนามัยของปากและฟน ฯลฯ
2.2.2 จัดทําโครงการรณรงคเพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหเกิดขึ้นแกองคการ
โดยใชการประชาสัมพันธในลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ หรือที่เรียกวาโฆษณาสถาบัน
(Institutional Public Relations) การจัดทําโครงการรณรงคประเภทนี้ มักจัดทําโดยมีเปาหมายให
ประชาชนเห็นวาองคการเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบ การจัดทําในรูปแบบนี้แมจะไมมีการ
ขายสินคาบริการโดยตรง แตภาพพจนที่ดียอมสงผลถึงยอดขายขององคการในทางออมดวยเชนกัน
2.2.3 เขารวมโครงการณรงค ซึ่งทางหนวยงานราชการ หรือ องคการ
สาธารณกุศลไดจัดขึ้น โดยรับเปนผูอุปถัมภดานคาใชจาย หรือจัดโครงการในลักษณะทีเ่ ปน
สาธารณประโยชน
2.3 โครงการรณรงคที่จัดทําโดยองคการสาธารณกุศลและวิชาชีพ องคการสา
ธารณกุศลและวิชาชีพเปนองคการที่จัดตั้งขึ้นโดยไมแสวงหากําไรทางการคา แตเปนองคการที่เกิด
จากการรวมตัวของกลุมบุคคลทีต่ องการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมหรือสมาชิกขององคการ โดย
การรวมกลุมกันนั้นจะมีลักษณะการรวมกันอยางมีแบบแผนและมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
องคการสาธารณกุศลและวิชาชีพเปนองคการที่จะตองดําเนินงานดายรายไดที่องคการหามาไดเอง
โดยไมพึ่งงบประมาณของรัฐเขามสนับสนุนเหมือนเชนหนวยงานรัฐบาล ดังนั้นการที่จะมีรายได
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เลี้ยงตัวเองนัน้ แหลงรายไดสําคัญจึงมาจากากรบริจาค หรือคาบํารุงสมาชิกขององคการ ภารกิจ
สําคัญขององคการสาธารณกุศลและวิชาชีพจึงเกี่ยวของกับการรณรงคในเรื่องตาง ๆ ดังนี้คือ
2.3.1 โครงการรณรงคเพื่อระดมใหประชาชนทัว่ ไปเขาใจและยอมรับเขา
รวมในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนที่องคการจัดทําขึ้น เชน โครงการตาวิเศษรณรงคให
ประชาชนรักษาความสะอาด เปนตน
2.3.2 โครงการรณรงคเพื่อหารายไดหรือเงินบริจาคเขาไปดําเนินกิจการ
ขององคการ
2.3.3 โครงการรณรงคเพื่อเพิ่มขยายจํานวนสมาชิกขององคการใหมาก
ขึ้น เพื่อจะไดเก็บคาบํารุงสมาชิกใหมากขึ้น และมีบุคลากรทีจ่ ะดําเนินงานตามเปาหมายของ
องคการไดมากขึ้น
2.3.4 โครงการรณรงคเพื่อเผยแพรแนวคิดขององคการใหเปนทีย่ อมรับ
โดยทั่วไป วัตถุประสงคขอนี้มักเกี่ยวของกับการรณรงคเพื่อเผยแพรศาสนา ลัทธิตาง ๆ เปนตน
หลักการพื้นฐานของการรณรงคทางการสื่อสารโดยทั่วไปมักประกอบดวยกระบวนการ
ขั้นตอน 5 ประการคือ
1. การประเมินถึงความตองการ (Needs) เปาประสงค (Goals) และความสามารถในการ
ตอบสนองของผูรับสารเปาหมาย คือ ในขั้นตอนแรกของการรณรงคทางการสื่อสารโดยทั่วไปมักจะ
เริ่มดวยการประเมินถึงความตองการ เปาประสงค และความสามารถในการตอบสนองของผูรับสาร
เปาหมาย เปนอันดับแรก
2. การวางแผนงานการรณรงค และการผลิตสื่ออยางมีระบบคือ ในสวนของการวางแผน
งานการรณรงคมักประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนดังนี้
ก.
การวางเปาประสงคทางการสื่อสาร (Communication Goals) การ
วางโครงการรณรงค
เพื่อเขาถึงมวลชนจําเปนตองมีการวางจุดประสงคหลักเกีย่ วกับระดับ
ผลกระทบของเนื้อหาสารที่ตอ งการใหเกิดขึ้นกับองคประกอบทางดานจิตวิทยาของบุคคล
ข. กลยุทธ “สาร” (Message Strategy) ขอมูลสารนับเปนแกนสําคัญใน
กระบวนการโนมนาวใจ การทําใหบุคคลกลุมเปาหมายเปดรับตอการรณรงคทางการสื่อสารเรื่องใด
เรื่องหนึ่งก็ดวยความหวังวา บุคคลเหลานั้นจะไดรับอิทธิพลจากเนือ้ หาสาระดังกลาวทีส่ ื่อไปให ซึ่ง
ประสิทธิภาพของสารสวนใหญจะขึ้นอยูกับลักษณะการเราอารมณที่ใช (Type of Appeals) รูปแบบ
การนําเสนอ (Presentation Style) ชนิดของสารที่ตองการสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึง
ปรารถนารวมไปถึงปจจัยทางดานผูสงสาร หรือ Presenter ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาวาเปน
องคประกอบสวนหนึ่งที่เปน “สาร” ซึ่งมีอิทธิพลตอการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของ
บุคคลอยูอยางมาก
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หลักเกณฑทจี่ ะวิเคราะหสาร (Message) ที่ถูกนําเสนอออกไปจะทําใหความสําคัญในเรื่องของ
- ความถี่ (Frequency)
ความถี่ในการนําเสนอ จะมีผลเปนอยางมากตอการเรียนรู และการโนม
นาวตาง ๆ (Hamson, 1977) แมวาบางครั้งเนื้อหาอาจจะไมนาสนใจก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นความถี่ใน
การนําเสนอนี้จะตองมีพอเหมาะพอควร มิฉะนั้นแลวก็อาจจะเกิดผลในทางตรงกันขามได ถาหากมี
ความถี่ในการนําเสนอมากจนเกินควร (Ray Ct al, 1971)
ขณะเดียวกันเนื้อหาที่ถูกนําเสนอซ้ํา ๆ กันบอยโดยไมเปลี่ยนแปลงตาม
ควร ก็อาจจะไมไดผลดีนัก เนื้อหาที่นําเสนอควรจะมีความหลากหลายควบคูไปกับความถี่ดวย
คุณภาพและปริมาณควรจะผสมผสานกันไป ชวงเวลา (Timing) ของการนําเสนอก็เปนสิ่งที่ตอง
พิจารณาเชนกัน เวลาที่นาํ เสนอควรจะเปนเวลาที่มีผชู มใหความสนใจที่จะชมมากพอควร การได
นําเสนอในเวลาที่ไมตองเสียคาใชจายแตมีผูชมนอย ก็อาจจะไมเกิดประโยชนอันใด (Hanneman
et al, 1973, Taplin) ดังนั้นการลงทุนเพื่อไดเวลาในการนําเสนอที่ดีกวาก็อาจจะไดผลที่คุมคากวา
- รูปแบบ (Style)
รูปแบบที่นําเสนอแบบพื้น ๆ ทั่วไปอาจจะไมคอยชักจูงใจหนัก ดังนั้นการ
นําเสนอดวยรูปแบบของละคร (Dramatic) แบบอารมณขัน (Humorous) หรือรูปแบบที่เขาใจงายดู
จะทําใหนาสนใจกวา ซึ่งการนําเสนอนั้นอาจจะออกมาในรูปแบบของการตูน มีการถาม-ตอบ หรือ
ทําเปนละครสัน้ ๆ รูปแบบของรายการที่สั้น ๆ กระทัดรัดไมเยิ่นเยอ จะเรียกรองผูชมไดมากกวา
รายการที่คอนขางยาว จะเห็นไดวารูปแบบการนําเสนอไมสามารถกําหนดลงไปตายตัวได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพอใจของผูรับสาร สิ่งสําคัญก็คือ พยายามใหรูปแบบและเนื้อหาสามารถเกี่ยวของ
กับชีวติ ของผูร ับสาร หรือเกิดประโยชนตอผูรับสาร งายตอการเขาใจ ก็จะสามารถสรางความ
นาสนใจได
- ลักษณะเนื้อหาที่ใชกระตุน ความสนใจ (Content Appeal)
ในการรณรงคเรื่องสุขอนามัย (Health Campaign) การกระตุนใหเกิด
ความกลัว (Fear) เปนวิธีการที่ใชไดผลดีอยางหนึ่ง (Hanmeman et al, 1973: Capalaces and
Starr, 1973) โดยวิธีการสรางความกลัวใหเกิดขึ้น พรอมทั้งชี้แนะวิธีปองกันรักษาไปดวย วิธีนี้จะ
ไดผลมากขึ้นถาหากผูนําเสนอ (แหลงขอมูล) มีความนาเชื่อถือ
ลักษณะของการนําเสนอเพื่อการชักจูง หรือโนมนาวใจ ดวยวิธีการ
นําเสนอดานเดียว (One-sided Argument) เหมาะสําหรับเนื้อหาที่มีขอสรุปตายตัวอยูแลว ยังมี
วิธีการนําเสนออีกรูปแบบหนึ่งคือ การนําเสนอสองดาน (Two-sided Arguments) เปนลักษณะของ
การนําเสนอเนื้อหาโดยมีการโตแยงกันทางความคิดเกิดขึ้น วิธีการเหมาะสําหรับผูชมที่คอนขางจะ
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มีการศึกษาและมีทีทาที่จะโตแยงตอขอมูลไดงาย (Lumsdaine and Janis, 1953, Sawyer,1973)
หรือผูรับสารที่คอนขางจะเปนคนขี้สงสัย และเกรงวาขอมูลที่นําเสนอจะเปนการโฆษณาชวนเชือ่
การออกแบบเนื้อหาสารตองสอดประสานไปกับเปาประสงคของผลกระทบที่ไดวาง
ไวในขั้นตอนแรก โดยคํานึงถึงวาควรจะกลาวถึงอะไรและใชรปู แบบในการนําเสนออยางไร อาทิ
ควรใหเนื้อหาสารทั้งดานดี และดานเสีย หรือเพียงดานเดียว (Positive vs Negative Appeals) ใช
สารที่กระตุนใหเกิดความกลัวหรือเปนการเสนอแนะ (Fear vs Rational Appeals) ใหขอสรุปที่
ชัดเจน หรือเปดไวใหคิดเอง (Definite vs Open Conclusion) การเสนอซ้ํา ๆ หลายครั้งในเรื่องที่
ยากตอความเขาใจก็อาจใหผลดีกวาการพูดเพียงหนเดียวแลวจบกัน
นอกจานนั้นก็ยังมีองคประกอบในดานตาง ๆ ของผูนําเสนอสารตอการชัก
จูง ซึ่งนักวิจัยไดประเมินจากบุคลิกลักษณะตาง ๆ ของ Presenter ที่สนใจศึกษากัน 4 ประการ
1) ความนาเชื่อถือ และไววางใจ (Reliability and Trustworthiness) เชน
ความจริงใจ วางใจ ซื่อสัตย
2) ความเชีย่ วชาญสามารถ (Expertness) เชน การผานการศึกษา
อบรม มีความรูและความชํานาญเฉพาะเรือ่ งที่นําเสนอ
3) ลักษณะความคุนเคย และคลายคลึงในปญหาที่ผูรบั สารเปาหมายเคย
ประสบ ซึ่งจะชวยใหสามารถสรางความเชื่อโยงระหวางตัวนําสารกับบุคคลทีต่ องการสื่อไปถึง
4) ความคลองแคลวกระฉับกระเฉง และบุคลิกดี (Dynamism) เชน มี
ชีวติ ชีวา ตื่นตัว ไมนาเบื่อสําหรับเนื้อหาที่เปนความรู
ค. ชองทางการแพรกระจายสาร (Message Distribution)
หลังจากที่ไดกําหนดเปาประสงค และวางกลยุทธในการสรางเนื้อหาสารแลว นักสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคมตองจัดทําแผนงานการใชสื่อ เพื่อสงเสริมใหเขาถึงผุรับสารเปาหมาย โดยตองคํานึงถึง
เทคนิควิธีการเสนอสารในแตละชนิด ความบอยครั้ง การเปดรับอยางเลือกสรรของกลุมเปาหมาย
ซึ่งมีความแตกตางกันในทางสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ลักษณะและสไตลของสื่อแตละ
ชนิด รวมถึงประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายของสื่อแตละประเภท
รูปแบบหนึ่งของชองทางการแพรกระจายสารที่นิยมใชในการรณรงคก็คือ
การ
สื่อสารเพื่องานเฉพาะกิจ ซึ่งในการรณรงคตางๆ นั้นการสื่อสารเพื่องานเฉพาะกิจเปนการสื่อสารอีก
ประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันมาก เพราะเปนการสื่อสารที่อาศัยสื่อตาง ๆ มากมายหลายชนิดนํามาใช
ในคราวเดียกัน หรือรวมเอาวิธีการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคตามกิจ
นั้น ๆ เชน ตองการจะใหความรูแกผรู ับสารเปาหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือจูงใจใหผูรับสาร
ยอมรับสิ่งใหม หรือตองการเพียงแตกระตุนใหเกิดความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออาจ
ตองการไปถึงขั้นใหผูรับสารเปาหมายเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสื่อตาง ๆ รวมกันหรือใช
วิธีการสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบรวมกัน ใชหลักทีว่ าสือ่ แตละชนิดมีขอดี ขอจํากัด หรือคุณสมบัติที่
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แตกตางกัน และในทํานองเดียวกันวิธกี ารสื่อสารแตละรูปแบบก็มขี อไดเปรียบเสียเปรียบตางกัน
ดวย แตเมื่อนําเอาสวนดีของสื่อแตละชนิดและขอดีของวิธีการสื่อสารแตละประเภทมาใชรวมกันก็
อาจจะทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสารที่สูงสุดได
3. การประเมินผลอยางตอเนื่องคือ ในการรณรงคทางการสื่อสารอะไรก็แลวแตจําเปนที่
จะตองการการประเมินผลอยางตอเนื่อง นับตั้งแตการประเมินกอนการเริ่มทําการรณรงค ใน
ระหวางการรณรงค และหลังจากดําเนินกิจกรรมการรณรงคเสร็จสิ้นไปแลว เพื่อสามารถใหประเมิน
ความสําเร็จ หรือผิดพลาดในการรณรงคในชวงเวลาตาง ๆ ได เพื่อนําผลจากการประเมินเหลานั้น
มาหาแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพไดมากที่สุดนั่นเอง
4. บทบาทเสริมของสื่อมวลชน และการสื่อสารระหวางบุคคล ถือเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่อง
หนึ่งสําหรับการรณรงคซึ่งตองอาศัยบทบาทเสริมของสื่อมวลชนในการเปนสื่อกลางที่สําคัญในการ
สื่อสารกิจกรรมตาง ๆ ในการรณรงคไปสูกลุมเปาหมายหลักไดอยางทั่วถึง
และเนื่องจากสื่อแตละประเภทมีขอดี และขอจํากัดในตัวเอง ดังนัน้ จึงตองการเลือกใชสื่อ
หลายประเภทเพื่อเสริมขอเดน และลดขอดอย
5. การเลือกสรรสื่อที่เหมาะกับกลุมเปาหมาย ซึ่งนับเปนเรื่องจําเปนอีกขั้นตอนหนึ่งของ
การรณรงคทางการสื่อสารเพื่อใหการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการ
เลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายจะชวยใหกลุมเปาหมายไดรับสารไดเต็มที่มากขึ้น หากผูสง
สารตัดสินใจเลือกสื่อที่ไมเหมาะสมก็อาจทําใหการสงสารครั้งนั้นลมเหลวได
6. แนวคิดเกีย่ วกับลําดับขั้นของผลกระทบทางการสื่อสาร Hierarchy – of – Effects
ในงานวิจัยนี้ไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับ Hierarchy – of – Effects หรือลําดับขั้นของ
ผลกระทบทางการสื่อสาร มาชวยเปนกรอบในการวิเคราะหถึงเปาประสงคของกระบวนการรณรงค
ทางการสื่อสาร ซึ่ง โรเจอร (1973) ไดกลาวถึงผลของการสื่อสาร 3 ประการคือ
1. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรบั สาร (Knowledge / Cognitive = K)
2. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูร ับสาร (Attitude / Affective = A)
3. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูรับสาร (Performance / Practice = P)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสามประการนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่องตามลําดับขั้น ซึ่งแตเดิมมีความ
เชื่อวา เมื่อผูรับสารไดรับขาวสารก็จะเกิดความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น และจะมีผลทําใหเกิดทัศนคติตอ
เรื่องนั้นตามมา และทายสุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรือ่ งนั้น แตตอมามีแนวความคิด
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แตกตางออกมา ไมวาจะเปนแนวคิดทีว่ าตองใหปฏิบัติกอนแลวทัศนคติจะเปลีย่ นตามมาดวยการ
แสวงหาความรูเอง
แตบางกระแสก็มีความคิดวาตองเปลี่ยนทัศนคติกอน แลวใหความรูกจ็ ะ
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไดในที่สุด
และถาตองการใหเกิดผลกระทบอยางตอเนื่องไปทั้ง 3
องคประกอบขางตนก็ตองพิจารณาเลือกแบบจําลองลําดับขั้นของผลกระทบใน 3 ลักษณะ (A
Three – Order Hierarchy Model) ดังที่ Ray (1973) ไดเสนอแนะไวใหเลือกดังตอไปนี้
- The Learning Hierarchy : Cognitive-Affective Effect ลําดับขัน้ ของปฏิกิริยาการ
ตอบสนองตอการสื่อสารที่ไดรับในลักษณะนี้ใหความสําคัญกับประสบการณการเรียนรู
ขอมูลขาวสารเปนเรื่องแรก สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่วา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคลตองเริ่มตนจากการใหความรูทพี่ อเพียงจึงจะนําไปสูการเปลี่ยนทัศนคติ หรือ
ทาทีตอเรื่องนัน้
จนเกิดเปนแบบจําลองที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลําดับขั้นของ
ผลกระทบในเรื่องนี้ออกเปนรายละเอียด อาทิ AIDA (Awareness / Interest / Desire
/ Action) หรือ “The innovation – adoption process” (the steps of awareness –
Interest – evaluation – trial – adoption) เปนตน สื่อมวลชนดูเหมือนจะมีบทบาท
อยางสําคัญในการกอใหเกิดความสําเนียก หรือตระหนักรูแกมวลชนผูรับสาร หรือให
การเรียนรูกอนที่จะมีผลในสวนขององคประกอบอื่น ๆ
- The Dissonance – Attribution Hierarchy: Conative – Cognitive Effect ในบาง
กรณีแหลงของขอมูลขาวสารหรือแรงจูงใจอาจมาจากตัวบุคคล ขอสําคัญคือ แหลงของ
ขอมูลขาวสารเริ่มแรกก็จะไมไดมาโดยผานสื่อมวลชน แตไดรับผานประสบการณสวน
บุคคล ตัวอยางเชน อุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดจากการเมาแลวขับซึ่งเกิดขึ้นกับคนใน
ครอบครัว ก็เปนแรงจูงใจใหคนในครอบครัวเปลี่ยนความรู ความเขาใจ ตอตานการดื่ม
แอลกอฮอล และปรับนิสัยความเคยชินแบบเกา ๆ ลงได
- The Low – Involement Hierarchy: Cognitive – Conative – Affective Effect การ
สื่อสารเพื่อใหเกิดผลกระทบตามลําดับขัน้ นี้ใหความสําคัญกับการเปดรับขอมูลขาวสาร
อยางสม่ําเสมอจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะการเรียนรูป ระเด็นที่ผูรบั สารยังไมไดพัฒนา
ทัศนคติ
หรือความเชื่อมั่นที่แนนแฟนจนถึงกับปดกั้นขอมูลขาวสารที่ไดรับผานสื่อ
ดังกลาว หลังจากนั้นหากถาไดมีโอกาสสัมผัสหรือมีประสบการณในเรื่องนั่นดวยตัวเอง
ก็จะเกิดความคุนเคยและปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมไปไดในที่สุด
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7. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการโฆษณา
การโฆษณามีมากมายหลายชนิด แตละชนิดมีกลุมเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ และ
กลวิธีสรางสรรคการโฆษณา ตลอดจนการเลือกใชสื่อที่แตกตางกัน ดังนั้น การศึกษาถึงประเภท
ของการโฆษณาจะทําใหเขาใจแนวทางการปฏิบัติหรือกลยุทธในการโฆษณาที่ใชไดอยางถูกตอง
ประเภทของการโฆษณาโดยแบงตามพัฒนาการทางธุรกิจ
เราสามารถแบงประเภทของการโฆษณาออกตามพัฒนาการทางธุรกิจไดเปน 3 แบบ
ดวยกันคือ
1.
โฆษณาประเภทประกาศแจงความ (Information Advertising) เปนโฆษณา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยูในทุกยุคทุกสมัยและทุกรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ เปนโฆษณาที่แจงขาวสาร
ใหผูบริโภครูวา มีสินคาอะไรขาย ขายอยูท ี่ไหน ราคาเทาใด และอรรถประโยชนที่แทจริงของสินคา
คืออะไร ตัวอยางเชน โฆษณาตามหนาหนังสือพิมพเพื่อขายบาน ขายรถ หรือรับสมัครงาน เปนตน
ถาโฆษณาทางธุรกิจหยุดอยูเพียงเทานี้ โฆษณาก็คงจะไมเปนทีว่ ิพากษวิจารณอยางเชน
ทุกวันนี้ เพราะการโฆษณาเปนเพียงการแจงขาวสาร ไมมีการอวดอางคุณสมบัติของสินคาเกินจริง
ไมมีปญหาเรื่องภาพ หรือคําพูดที่ไมถูกใจคนบางกลุม แตในขณะเดียวกันผูโฆษณาจะไมสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของผลิตภัณฑได ทําใหผูรับขาวสารหรือผูบริโภคสับสนเนื่องจากมีขอมูล
ในการตัดสินใจไมเพียงพอ
แตเนื่องจากวิวัฒนาการของสังคมเปลี่ยนไป มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําใหผูลงทุน
นําเอาเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับสินคา และพัฒนาความเปนอยู
ของมนุษยใหมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ในทํานองเดียวกัน การโฆษณาก็มีววิ ัฒนาการสูงขึ้น
กวาเดิม จากโฆษณาประเภทแจงความก็ไดพัฒนาเปนโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ดังนี้
2.
โฆษณาประเภทเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวติ
(Competition Advertising)
หมายถึงโฆษณาที่ตองแขงขันตอสูกับรูปแบบชีวิตเดิมของผูบริโภค
เพราะเปนโฆษณาแนะนํา
สินคาใหมที่ผบู ริโภคไมรูจักมากอน คําวาใหมในที่นี้เปนความใหมในแนวคิด (Concept) ไมใชใหม
ในจุดเดน (Features) บางประเด็นเทานั้น ตัวอยางเชน โฆษณาสบูโดฟ ซึ่งเปนสบูผสมมอยสเจอ
ไรเซอรถึง 1 ใน 4 สวน โฆษณาบรีสเอกเซล ซึ่งเปนผงซักฟอกที่เหมาะสํารับใชกับเครื่องซักผา
แบบฝาหนาโดยเฉพาะ เปนตน
ผูผลิตรายแรกนั้นตองทําหนาที่ขายแนวคิดใหคนยอมรับ ประเด็นโฆษณาของคนยุคนี้จึง
ไมใชเปนการขายยี่หอแตเปนการขายรูปแบบใหมของชีวิตที่ผูบริโภคไมเคยใชมากอน เปนการ
พยายามเปลีย่ นแปลงชีวิตของคน คูแขงขันของสินคาที่โฆษณาไมใชสินคาตางยีห่ อแตเปนรูปแบบ
ชีวติ เดิมที่มนุษยเคยชิน โฆษณาประเภทนี้เกิดขึ้นเพือ่ ใหเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในการผลิตสินคา
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นั้นไดแทรกซึมเขาไปในชีวติ ของมนุษย และเปนการกระตุนใหผบู ริโภคยอมรับเอาวิวัฒนาการของ
สินคาเขาไปปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของตน
การโฆษณาประเภทนี้เปนการโฆษณาทีต่ อ งลงทุนสูงแตผลประโยชนที่ไดรับก็คือการเปน
ผูนําทางการตลาด การยึดตําแหนงครองใจในความคิดของผูบริโภคในฐานะเปนเจาเกาเจาตําหรับ
ในสินคาประเภทนั้น แตถากลยุทธทางการตลาดของผูผลิตไมดีพอ ผูผลิตก็อาจโดนผูแขงขันราย
ใหมเขามาแยงสวนแบงการตลาดได
ในประเทศกําลังพัฒนาอาศัยโฆษณาประเภทนี้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวติ ของ
ประชาชน เพื่อสรางความเจริญใหกับประเทศชาติ และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากสวมหลุมเปนสวมซึม การเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอด
นีออน การเปลี่ยนจากตําน้าํ พริกมาใชน้ําพริกสําเร็จรูป การซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแทนการสั่งตัด การ
ใชเตาไฟฟา กระทะไฟฟาแทนการใชเตาถาน เปนตน
การประชาสัมพันธของรัฐและการรณรงคของทางราชการของประเทศกําลังพัฒนาเพียง
อยางเดียวนั้นไมสามารถนําพาประเทศกาวไกลได เพราะประชาชนจะยอมรับสิ่งใหม ๆ ไดชา การ
กระจายขาวสารการกระตุนใหคนยอมรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาในชีวติ จะยากกวานี้มากนัก
พวกนักอนุรักษนิยมที่ชอบอนุรักษของเกา ไมกลาเปดรับสิ่งใหม กลัวความใหม และไมอยากใหคน
ยุคใหมมีอะไรที่สบายไปกวาเกา (ทั้ง ๆ ที่ตามหลักเศรษฐศาสตรแลวเราตองการใหมนุษยมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกในชีวติ เพิ่มขึ้น เพื่อใหมนุษยมีเวลาเพิ่มผลผลิตตาง ๆ ใหมากขึ้น) มักจะ
ตอตานการโฆษณาประเภทนี้ กลาวหาวา มอมเมาประชาชนโดยนําเอากฎเกณฑแหงศิลปกรรม
และความสํานึกมาเปนเหตุผลในการตอตานคนยุคใหมที่ตองการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
ของตน เมื่อเทคโนโลยีกาวไปไกลมากขึน้ จะสงผลใหโฆษณากาวไกลไปกวาเดิมมากขึ้นดวยเชนกัน
เพื่อใหตลาดมีโอกาสขยายตัวและไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เนื่องจากผูผลิตแตละรายสามารถผลิตสินคา
โดยอาศัยวัตกรรมทําใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน โฆษณาจึงมีหนาที่ทําให
สินคาที่แทบจะไมมีความแตกตางกันเลยทางกายภาพนั้นดูแตกตางกันในสายตาของผูบริโภค เปน
ยุคที่นักพฤติกรรมศาสตรเรียกวา “ยุคของชีวิตทีเ่ บาบางของมนุษย” หมายความวาอะไรที่แตกตาง
กันเพียงเล็กนอยจะถูกมองวาแตกตางกันมาก
3.
โฆษณาแบบการขยายตลาด (Expansion Advertising) เปนการโฆษณาที่ทํา
ใหตลาดที่ดูเหมือนวาจะอิ่มตัวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อเปดชองวางใหสินคาสามารถสรางความ
แตกตางกันในความรูสึกของผูบริโภค ความแตกตางที่วานี้ไมใชความแตกตางทางดานกายภาพ
แตเปนความแตกตางทางดานจิตวิทยา ผูบริโภคเริม่ มองเห็นบุคลิกของสินคา (ที่โฆษณาสรางให)
และเกิดความรูสึกวาสินคายี่หอหนึ่งตางกับอีกยี่หอหนึ่งทั้ง ๆ ที่อรรถประโยชนทางกายภาพของ
สินคานั้นอาจจะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน บรรจุภัณฑของสินคา ราคาสินคา วิธกี ารนําเสนอสินคา
รูปแบบของการโฆษณา ไมวาจะเปนสีสนั ขอความ ภาพประกอบ ลีลาของการดําเนินเรื่อง ดนตรี
ตัวแสดง เหลานี้กลายเปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคมองวาสินคาตางกัน
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การโฆษณาทีเ่ สริมอรรถประโยชนทางจิตวิทยาเขามาจะชวยใหสินคาสามารถเขาสูต ลาด
ได แมวาในตลาดนั้นจะมีสินคามากมายหลายยี่หอแขงกันอยูแลวก็ตาม ถาไมมีโฆษณาประเภทนี้
สินคาใหมก็ไมสามารถเขาสูตลาดได ตลาดก็จะหยุดอยูกับที่ ผูทคี่ ิดจะลงทุนใหมก็จะเกิดความทอ
ใจเพราะไมมีวิธีการที่จะสรางความแตกตางใหกับสินคาของตนได
โฆษณาประเภทนี้อาจไมเปนที่พอใจของคนบางกลุมเพราะเปนโฆษณาที่มุงที่คณ
ุ คาทาง
จิตวิทยาของสินคามากกวาคุณคาทางกายภาพที่แทจริงของสินคาซึ่งบางครั้งก็เปนการโฆษณาที่
เพอฝนและเกินจริงแตถาพิจารณาวามนุษยเราเมื่อกาวหนาในชีวิตยอมตองการความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ดังนั้นสินคาที่โฆษณาสรางคุณคาเพิ่มเติมจึงสามารถตอบสนองความตองการของคนกลุมนี้
ได
คนเราตางจิตตางใจ ไมมีใครสามารถกําหนดไดวาอะไรเหมาะสําหรับใครไดนอกจากตัว
ของเขาเอง ขณะที่เรารูสึกไมเห็นดวยกับการที่คนอื่นใชของบางอยาง ซึ่งเราคิดวามันไมเหมาะกับ
เขา คนอื่นก็คงมองเราในทํานองเดียวกัน ถาทุกคนยอมรับวามนุษยแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน
ทั้งทางดานความคิด จิตใจ คานิยมและบุคลิกภาพ เราก็จะสามารถเขาใจไดวา ทําไมโฆษณาจึง
เขาถึงจิตใจของคนบางคนไดอยางที่เราคาดไมถึง
ประเภทของการโฆษณาโดยแบงตามกลุมเปาหมาย
การจัดแบงโฆษณาตามกลุม เปาหมายที่ตองการจะสงขาวสาร มีวธิ กี ารดังนี้
1.
การโฆษณาตราสินคาหรือยี่หอ (Brand Advertising) เปนการโฆษณาที่มงุ
ความสําคัญทีต่ ราสินคาหรือยี่หอ เราสามารถพบเห็นโฆษณาประเภทนี้ประมาณ 90% ของโฆษณา
ทางโทรทัศน ซึ่งจะระบุวาสินคาแตกตางจากตราสินคาอื่นอยางไร เชน เบนซเปนรถที่มีมาตรฐาน
จากประเทศเยอรมัน วอลโวเปนรถทีป่ ลอดภัยที่สุด หรือลักสเปนครีมบํารุงผิวในรูปสบู เปนตน
เปาหมายของการโฆษณาประเภทนี้คือ การบอกความแตกตางระหวางตราสินคาดังกลาวกับตรา
สินคาอื่น ๆ วามีเอกลักษณหรือจุดเดนอยางไร เพื่อเปนการจูงใจใหซื้อสินคายี่หอดังกลาวที่
โฆษณา
2.
การโฆษณากับรานคา (Trade Advertising) มีความหมายดังนี้ (1) เปนการ
โฆษณาสินคาและบริการโดยมุงที่คนกลาง เพื่อกระตุนใหพอคาสงและพอคาปลีกซื้อสินคาเพื่อการ
ขายตอไปยังลูกคา หรือเพื่อการใชในธุรกิจหรือใชสวนตัว (Arens. 2002 : IT21) (2) เปนการ
โฆษณาซึ่งมีเปาหมายที่พอคาสงและพอคาปลีก (Belch and Belch. 2001 : GL12) (3) เปน
โฆษณาที่ไมไดสื่อสารกับผูซื้อสินคา แตเปนการสื่อสารกับตัวแทนจําหนาย เชน ธนบุรีประกอบ
ยนตโฆษณาเพื่อที่จะแจงใหเบนซทองหลอ เอ็มซีซี พาราวินเซอร ทราบวาธนบุรีประกอบยนตมี
อะไรบาง เพื่อใหตัวแทนจําหนาย (Dealer) เหลานี้มีความสบายใจที่จะขายสินคาของธนบุรี
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ประกอบยนต บริษัท ยูนิลเี วอรอาจจะโฆษณากับรานคาทั่วไปวา ขณะนี้บริษัทมีผงซักฟอกรุนใหม
คือ บรีสเอกเซลออกวางจําหนายแลว เปาหมายของการโฆษณาประเภทนี้ คือ เพื่อใหรานคาหรือผู
จัดจําหนายนําสินคาของบริษัทมาจําหนาย
เพราะรานคาถือเปนตัวกลางที่จะนําสินคาจาก
บริษัทผูผ ลิตไปสูผูบริโภค ถาหากวารานคาหรือผูจําหนายไมยอมรับสินคาของบริษัท บริษัทก็ไม
สามารถขายสินคาได แมวาจะมีการออกโฆษณาแบบเนนตราสินคา (Brand Advertising) ไปแลวก็
ตาม
เมื่อผูบริโภคตองการซื้อสินคายี่หอที่เขาเห็นทางโฆษณาแตรานคาไมมีสินคาไวจําหนาย
ผูบริโภคก็ไมสามารถซื้อสินคาได ดังนั้นจึงตองมีการทําโฆษณากับรานคา (Trade Advertising)
ควบคูไปดวย
3.
การโฆษณาเพื่อการคาปลีก (Retail Advertising) เปนการโฆษณาของรานคา
ปลีกและธุรกิจโดยมีเปาหมายที่ผูบริโภค (Arens. 2002 : IT18) หรือเปนการโฆษณาที่ไมมุงที่ตรา
สินคา (ยี่หอ) แตมุงที่จะสรางจุดเดนใหกับสถานที่จําหนาย ตัวอยางเชน ถาบริษทั โตโยตาจะทําการ
โฆษณาตราสินคาหรือยี่หอ (Brand Advertising) เพื่อจูงใจใหซื้อรถยี่หอ Toyota จะเนนขอความ
“Buy my brand where ever you want” คือ ขอใหซื้อยี่หอนี้แตจะซื้อที่ไหนก็ได ในทางตรงกันขาม
ถาเปนการโฆษณาเพื่อการคาปลีก (Retail Advertising) จะเนนขอความ “Buy at my place what
ever you want to buy” เชน ตองการซื้อตราสินคาตาง ๆ ขอใหมาที่ ตั้งฮั่วเส็ง เซ็นทรัล โรบินสัน
เซเวนอีเลฟเวน ฯลฯ
4.
การโฆษณาสูบุคคลผูทเี่ ปนมืออาชีพ (Professional Advertising) เปนการ
โฆษณาที่มุงเฉพาะบุคคลทีม่ ีความชํานาญเฉพาะดาน โดยไดรับสิทธิ์ (License) ที่จะประกอบ
อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ทั้งนี้ตองปฏิบัติตามจริยธรรมหรือมาตรฐานการประกอบอาชีพ (Arens. 2002
:IT16) หรือเปนการโฆษณาสินคาโดยมุงที่กลุมบุคคลที่มีอาชีพพิเศษ โฆษณาประเภทนี้เหมาะกับ
สินคาที่ผูซื้อมักจะตองรับฟงความคิดเห็นหรือคําแนะนําจากบุคคลผูมีความชํานาญพิเศษ
วัตถุประสงคของการโฆษณาประเภทนี้ คือ ขอใหผูเชี่ยวชาญในอาชีพตาง ๆ นั้นชวยแนะนําตรา
สินคา (Recommend my brand) หมายความวา กรุณาชวยแนะนําสินคานี้ใหกับผูอื่นดวย เชน
โฆษณายากับแพทย โดยใหหมอชวยแนะนําการใชยายี่หอนี้ใหดวย โฆษณาหนังสือกับอาจารย
แลวใหอาจารยชวยแนะนําหนังสือเลมนี้ใหนักศึกษาอาน โฆษณาอุปกรณกอสรางกับสถาปนิก หรือ
โฆษณาปูนกับชางโบกปูน เพื่อใหบุคคลเหลานี้ไปบอกกับผูใชสินคาวาควรจะใชสินคายี่หอนี้ ซึ่งจะ
ไดผลดีกวาการโฆษณาไปยังกลุมผูใชสินคาโดยตรง ตัวอยาง อาหารเด็ก ยารักษาโรค เครื่องยนต
กลไก ยางรถยนต วัสดุกอสราง หนังสือ สินคาเหลานีเ้ ปนสินคาที่ผซู ื้อมักจะไมกลาตัดสินใจซือ้ ดวย
ตนเอง แตตองการความคิดเห็นจากผูที่เปนมืออาชีพ (Professional opinion) ดังนั้นสินคา
บางอยางจะทําการโฆษณาทั้ง 2 ประเภท เชน วัสดุกอสรางของเครือซีเมนตไทย จะมีโฆษณาซึ่ง
มุงที่ผูบริโภค คือ เจาของบานที่ตองการจะสรางบาน (End user) แตในขณะเดียวกันก็มีโฆษณาอี
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ชิ้นหนึ่งซึ่งมุงที่ผูที่เปนมืออาชีพ คือสถาปนิก เพื่อใหแนะนํา (Recommend) ผูสรางบาน (End
user) วาควรจะใชวัสดุยี่หอใด ซึ่งโฆษณาประเภทนี้จะพบไดในหนังสือชาง หนังสือบานและสวน
วารสารแพทย พยาบาล เปนตน
5.
การโฆษณาองคกรหรือบริษัท (Corporate Advertising) เปนการโฆษณาที่
ไมไดมุงขายผลิตภัณฑ (Nonproduct Advertising) แตมุงที่การสรางภาพพจนหรือเพิ่มการรูจัก
ใหกับบริษัท (Arens. 2002 :IT5) เชน ตองการชี้ใหเห็นวาบริษัทปูนซีเมนตไทยนัน้ อยูคูความเจริญ
กับประเทศไทยมาชานาน บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ สงเสริมวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ธนาคาร
ไทยพาณิชยสง เสริมการศึกษาของเด็กไทย เปนตน โฆษณาประเภทนี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่การขาย
สินคา แตพยายามจะขายภาพพจนที่ดีของบริษัทใหบุคคลทัว่ ไปมองบริษัทในแงดีและชื่นชม ซึง่ จะ
สงผลตอเนื่องทําใหเกิดความพอใจในตัวสินคาที่บริษัทนั้นขาย
มีผูกลาววาการโฆษณาบริษทั
(Corporate Advertising) ไมไดชวยการขายสินคานั้นไมเปนความจริง เนื่องจากเมื่อผูบริโภครูจัก
และชื่นชมบริษัทแลว ผูบ ริโภคจะชวยโฆษณาสินคานัน้ ใหกับบริษัทดวย เชน ถาผูบริโภคดูโฆษณา
ที่สนับสนุนความเปนไทยของเบียรสิงหแลวเกิดความชืน่ ชม อาจมีผลทําใหเขาไมอยากดื่มเบียร
ยี่หออื่นนอกจากเบียรสิงห แลวยังอาจชักชวนใหผูอื่นดืม่ เบียรย่หี อนี้ดวย เปนตน
กลุมธุรกิจทีค่ วรจะทําการโฆษณาองคกรหรือบริษัท (Corporate Advertising) มีดังนี้
5.1 สินคาที่เปนผูนําในตลาด (Brand leader) ผูนําที่มีสวนครองตลาดสูงมีความ
จําเปนในการโฆษณาขายสินคานอยลง จึงสามารถพูดถึงบริษทั ของตนได เชน เบียรสิงหไมมีความ
จําเปนที่จะตองพูดถึงสินคาหรือเนนเรื่องการขายมากนัก เพราะผูบริโภคเกิดความรูสึกชื่นชมใน
สินคาอยูแลว ดังนั้นบริษัทก็สามารถทําการโฆษณาบริษัท (Corporate Advertising) ซึ่งเกี่ยวของ
กับความเปนไทย หรือธนาคารกรุงเทพไมจําเปนตองกลาวถึงบริการของตนวา มีเงินฝาก เงินกู
ประเภทไหนบาง แตจะชีใ้ หเห็นถึงความเปนเพื่อคูคดิ มิตรคูบาน และคนไทยควรจะมีน้ําใจตอกัน
อยางไรบาง ซึ่งจะสอดคลองกับความเปนจุดขายของธนาคารกรุงเทพ
ในกรณี บริษัท การบินไทย ซึ่งเปนผูนําดานการบิน มีจุดเดนคือเปนสายการบินที่ได
มาตรฐานที่สดุ ในประเทศ มีความปลอดภัย และมีเอกลักษณของความเปนไทย ดังนั้น บริษัทการ
บินไทยสามารถทําโฆษณาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยนอมรับแนวพระราชกรณียกิจของพระองคทาน
เกี่ยวกับการเกษตรกรรม และการทําฝนหลวงเปนการเผยแพรใหประชาชนชาวไทยไดทราบถึง
พระราชปณิธาน เปนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และเปนการสงเสริมภาพพจนของบริษัท
การบินไทยดวย
5.2 บริษัทที่มีโอกาสจะมีภาพพจนเชิงลบ ไดแก พวกสินคาสัมปทานจากรัฐ สถาบัน
การเงินที่ถูกมองวาเปนเสือนอนกินดอกเบี้ย สุรา เบียร มีโอกาสที่จะถูกมองวาเปนของมึนเมา ซึ่ง
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ความจริงอาจจะไมเปนเชนนั้น แตบริษทั มีโอกาสที่จะถูกมองเชนนั้นไดมาก ดังนั้นบริษัทเหลานี้
ควรทําโฆษณาประเภทการโฆษณาบริษทั (Corporate Advertising) ในปจจุบันบางหนวยงาน
ราชการมีโอกาสที่จะมีภาพพจนในเชิงลบไดเชนกัน เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร การไฟฟา
ฝายผลิต จึงมีความจําเปนที่หนวยงานจะตองใชการโฆษณาประเภทนี้เพื่อชี้แจงใหประชาชนได
เขาใจการทํางานขององคกรอยางลึกซึ้ง และเพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหแกบริษัท มิฉะนั้น ประชาชน
อาจเขาใจผิดได
5.3 สินคาที่โฆษณายากเนื่องจากมีกฎหมายบังคับไว เชน โรงพยาบาล กฎหมาย
บังคับไววาหามโฆษณาในแงที่แสดงใหเห็นวาดีกวาคนอื่น จึงตองทําการโฆษณาบริษัท แทนที่จะ
โฆษณาวาโรงพยาบาลนี้ดี ก็จะใชการประชาสัมพันธแทน ตัวอยางเชน การใหขาวสารเกี่ยวกับ
โรคหัวใจวาเปนโรคที่ควรระมัดระวัง จึงควรใสใจเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังการ
แลวลงทายวาดวยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาล เปนตน
หนวยงานหรือสถาบันที่มีกฎหมายเขามาเกี่ยวของในรูปแบบของขอหามตาง ๆ มักจะ
หลีกเลี่ยงการโฆษณาตราสินคา (Brand Advertising) มาเปนการโฆษณาบริษัท (Corporate
Advertising) แทน โดยไมโฆษณาวาบริษัทของตนดีกวาบริษัทอื่น เชน ธนาคารไทยพาณิชยจะไม
โฆษณาวาดีกวาแตจะโฆษณาในแงที่วาเปนตนกําเนิดหรือเห็นตนแบบธนาคาร เพราะฉะนั้นบริษัท
หรือหนวยงานที่มีกฎหมายควบคุมจะตองระมัดระวังในการโฆษณา
5.4 สินคาที่กฎหมายไมหามแตโดยภาพพจนไมเหมาะสมที่จะโฆษณา
เชน
โรงเรียนไมมีกฎหมายระบุวาหามโฆษณา แตโดยภาพพจนไมควรทําเพราะจะเปนการมองดูวา
การศึกษานั้นเนนธุรกิจมากเกินไป แตสามารถหลีกเลีย่ งดวยการนําเสนอวา การศึกษาคือทรัพย
สมบัติที่ดี ถือเปนอริยทรัพยที่พอแมพึงมอบใหลูกไวเปนมรดก เปนตน หรืออาจจะใชการโฆษณา
ในรูปการประชาสัมพันธ หรือบทความแฝงโฆษณา (Advertorial) แทน
6.
การโฆษณาสถาบัน
หรือการโฆษณาประเภทสินคา
(Institutional
Advertising) เปนการโฆษณากลุมประเภทสินคา (Product category) กลาวคือ เปนการโฆษณา
สินคาหลายยีห่ อที่เปนประเภทใดประเภทหนึ่งมารวมกันโฆษณาแขงขันกับสินคาอีกประเภทหนึ่ง
โฆษณาประเภทนี้จะเกิดขึน้ เมื่อสินคาประเภทใดประเภทหนึ่งตองการจะตอสูกับสินคาอีกประเภท
หนึ่ง หรือสินคาประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นตองการทดแทนสินคาอีกประเภทหนึ่ง เพื่อทําให
ประเภทเกาหมดไป เชน นมแขงขันกับน้ําอัดลม นมไทยเดนมารก หนองโพ โฟรโมสต ฯลฯ มา
รวมตัวกันแขงขันกับน้ําอัดลม ดวยการโฆษณาวา “วันนี้คุณดื่มนมแลวหรือยัง” (ยี่หออะไรก็ได)
หรือบริษัทกระดาษ 4-5 บริษัท ตองการรณรงคใหประชาชนเลิกใชถงุ พลาสติก จึงมารวมตัวกันแลว
โฆษณาวา “ใชกลองกระดาษสบายใจ ยอยสลายได ไมทิ้งขยะใหอยูบ นพื้นโลกนานเกินไป” เปนตน
คนสวนใหญมกั เขาใจการโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) วาหมายถึง การ
โฆษณาสถาบัน แตแทจริงแลวการโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) หมายถึง การโฆษณา
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เพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหบริษัท สวนการโฆษณาสถาบัน (Institutional Advertising) หมายถึง การ
โฆษณาสินคาประเภทเดียวกัน
โดยสินคาประเภทนั้นหลายยี่หอ รวมตัวกันแขงขันกับสินคาอีก
ประเภทหนึ่ง ดังที่ไดอธิบายไปแลวขางตน
7.
การโฆษณาขายความคิด (Idea Advertising) เปนการเชิญชวนใหคนทําตาม
ความคิดที่เสนอซึ่งนิยมใชกันมากในปจจุบัน เชน โฆษณาในโครงการตาวิเศษ โฆษณาเชิญชวนให
ประชาชนไปเลือกตั้ง โฆษณาเชิญชวนใหเสียภาษี เปนตน ซึ่งเปนการโฆษณาที่บริษัทมี
แนวความคิดที่ตองการจะเสนอตอมหาชน แลวใหมหาชนนําความคิดเหลานั้นไปปฏิบตั ิ การ
โฆษณาขายความคิดในปจจุบันนี้เปนที่นยิ มมาก เพราะปจจุบันนี้มีหลายสิ่งที่บริษัทตองการสราง
ใหเปนวัฒนธรรม (Culture) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) ที่คนสวนใหญไมเคยยอมรับมา
กอน เชน การรณรงคใหใชถุงยางอนามัย เนื่องจากผูชายสวนใหญไมนิยมใชถุงยางอนามัย โดย
อางวาไมเปนธรรมชาติ จึงตองมีการขายความคิด (Idea) วาการใชถุงยางอนามัยเปนการปองกัน
โรคติตอทางเพศสัมพันธ ผูที่ไมใชถุงยางอนามัยจะมีความเสี่ยงสูง การรณรงคใหไปเลือกตั้ง การ
ไฟฟารณรงคใหประหยัดไฟ เปนตน
ในปจจุบันนี้หนวยงานราชการมีการทําโฆษณาโดยขายความคิด (Idea Advertising) กัน
มากเพราะหนวยราชการมีภาระหนาที่ในการที่จะตองสรางความเชื่อ (Believe) ความคิด (Idea)
ทัศนคติ (Attitude) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) ที่ถูกตองใหกับประชาชน
ประเภทของการโฆษณาโดยแบงตามวาระหนาที่
การแบงโฆษณาตามวาระหนาที่ เปนการแบงสินคาตัวเดียวกัน กลุมเปาหมายกลุม
เดียวกัน แตโฆษณาตางวาระหนาที่กัน หมายความวา สบูหนึ่งกอนสามารถโฆษณาไดหลายแบบ
หลายประเภท แลวแตวาระและหนาทีต่ ามจังหวะของการแขงขันทางการตลาด ซึ่งแบงไดดังนี้
1.
การโฆษณาแกนสารของสินคา (Thematic Advertising) เปนโฆษณาทีบ่ อก
ถึงแกนสารของสินคาวาประเด็นสําคัญหรือแกนสารของสินคาคืออะไร เปนการสรางความแตกตาง
ใหกับสินคาอยางเดนชัดและเปนการบอกตําแหนงครองใจ (Positioning) ของสินคาดวย เชน โคก
ตางกับเปปซีอ่ ยางไร ฟูจิตางกับโกดักอยางไร ซึ่งการโฆษณาทีเ่ ปนแกนสาร (Thematic
Advertising) จะมีลักษณะเหมือนกับการโฆษณาตราสินคา (Brand Advertising) สวนใหญใน
แผนการรณรงคโฆษณาจะตองมีโฆษณาที่บอกแกนสารของสินคาอยูดวย
2.
การโฆษณาโดยยั่วยวนชวนใหติดตาม (Teaser Advertising) คือการโฆษณา
ที่ไมมีความสมบูรณในตัวเอง เชิญชวนใหผูรับขาวสารตองติดตาม สวนมากจะใชกับสินคา
บางอยางที่กําลังจะออกใหม
ในกรณีที่การโฆษณาซึ่งบอกแกนสารของสินคา
(Thematic
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Advertising) อาจจะไมไดรับความสนใจเพียงพอและไมสามารถแขงขันกับโฆษณาของคูแขงขัน
ยี่หออื่น ๆ ได โดยใหมีการโฆษณาออกมาประมาณ 1-2 สัปดาหเพื่อที่จะสรางความแปลกใจ
ยั่วยวน ดูแลวทําใหเกิดความสงสัยอยากติดตาม เชน อาจจะใชช็อกโกแลตปายไปที่เสื้อสีขาวแลว
บอกวา “แหมทําได ระวังเถอะแคนนี้ตองชําระในวันที่ 15 เมษายน นี้” หรือ “ถารักนองหนู อยาลืม
เจอกัน 14 พฤษภาคม นี้นะคะ” ผูชมดูแลวก็จะตองการทราบวานองหนูเปนใคร ใหเจอทําไม และ
ผูชมก็จะติดตามดู หรือที่ปายกลางแจง (Billboard) อาจจะมีขอความวา “ตอนนี้เห็นวาง ๆ แต
อาทิตยหนาไมวางนะจะ” ก็ทําใหนาสนใจที่จะติดตาม ปายโฆษณาตามสี่แยกไฟแดงมีขอความวา
“ที่นี่ไมวางจองไวใหนองหนู จะมาอยูเดือนหนา” ก็ทําใหเกิดความแปลกใจ อยากรู หรือมีแทนพิมพ
มาเครื่องหนึ่ง แลวมีขอความวา “สิ่งมหัศจรรยนี้จะทําใหทานไดมีสิ่งดีในชีวิตติดตามตอไป” การ
โฆษณาประเภทนี้เหมาะกับชวงเวลาที่ตลาดแนน (มีการแขงขันสูง) จึงทําใหบริษัทตองแทรกเขา
ไปในตลาดเพือ่ ดึงใหเกิดความสนใจ การโฆษณาแบบนี้เจาของสินคาไมนิยมทําเพราะสิ้นเปลือง
คาใชจายมากกวาการโฆษณาแกนสารของสินคา แตไดผลดีมาก เพราะถามีสินคาหลายยี่หออยูใน
ตลาดกอนแลว
การออกสินคาใหมไปทันทีโดยไมทําการโฆษณาโดยยั่วยวนชวนใหติดตาม
(Teaser Advertising) อาจทําใหโฆษณาของบริษัทไมไดรับความสนใจและผูบริโภคอาจจําโฆษณา
ไมได ดังนั้นจึงควรทําโฆษณาชนิดนี้ออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจกอน เพราะจะทําใหคนจําได
3.
การโฆษณาเชิงกลวิธี (Tactical Advertising) เปนการโฆษณาที่มวี ัตถุประสงค
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยางของผูบริโภค โดยเนื้อหาสาระที่ตองการจะโฆษณาไมควรจะ
นําไปปนกับการโฆษณาที่บอกแกนสารของสินคา (Thematic Advertising) เพราะจะทําใหโฆษณา
ของบริษัทไมชัดเจน จึงจําเปนตองแยกออกมา เชน โฆษณากระเบื้องตราชาง ซึ่งสะทอนถึงความ
แข็งแรง ทนทาน เปนโฆษณาแบบแกนสาร (Thematic Advertising) แตขณะเดียวกันปญหา
การตลาดของกระเบื้องตราชางก็คือ
ราคาสูงกวาคูแ ขงขันอื่น
ๆ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่
ผูรับเหมากอสรางจะซื้อตราอื่นใหกับลูกคาที่สรางบานมีสูง เพื่อที่จะไดกําไรมากขึ้นดังนั้นกระเบื้อง
ตราชางจึงตองมีโฆษณาออกมาอีกชุดหนึ่ง คือ ชุดผูใหญมากับนายจอย ที่เนนวา “บานเอ็งขาไมวา
แตบานขาตองตราชาง” เปนการสรางพฤติกรรมใหกับผูบริโภควา ถาคุณเปนเจาของบาน ควรจะ
ระมัดระวังชาง ซึ่งเขาจะไมซื้อตราชางมาใหคุณ ถาเขาซื้อตราอื่นมาใหก็ตองเจาะจงใชตราชาง
เทานั้น นี่คือการสรางพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งสินคาหลายอยางมีปญหาวามีของปลอมหรือของ
เลียนแบบทําใหลูกคาสับสน จึงตองใชการโฆษณาเชิงกลวิธี (Tactical Advertising) เขามาชวย
4.
การโฆษณาเชิงกลยุทธ (Strategic Advertising) เปนการโฆษณาเพื่อที่จะ
ตอบสนองหรือเสริมกลยุทธการตลาดที่ใชอยูในขณะนั้น ซึ่งอาจมีปญหาการตลาดหรือโอกาสทาง
การตลาดจึงตองแกปญหาบางประการและฉวยโอกาสทีม่ ีอยู การโฆษณาเชิงกลยุทธ (Strategic
Advertising) เปนโฆษณาที่สะทอนกลยุทธ (Strategic) ทางการตลาดของบริษทั หรือบริษัทออก
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สินคาพิเศษหรือมีคุณสมบัติเศษใสเขามา เชน ออกขนาดใหม ออกรุนใหม เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวของ
กับกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ หรือการโฆษณาเชิงกลวิธี (Tactical Advertising) เปน
โฆษณาทีบ่ ริษัทมีสวนดีของสินคาอยูแตเปนสวนเกินจากตัวแกนสารของสินคา (Thematic) ซึ่งจะ
ตัดทิ้งก็ไมได จะนําไปใสในแกนสารของสินคา (Thematic) ก็ไมเหมาะ แตก็เปนกลยุทธตวั หนึ่งที่
ทําใหสินคาขายได ดังนั้นจึงควรที่จะทําโฆษณาแยกตางหาก
5.
การโฆษณาที่ใชสําหรับโครงการชั่วคราว (Schematic Advertising) เปน
โฆษณาที่ใชเพื่อแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะหรือใชชั่วคราว หรือจัดทําขึ้นเฉพาะในโอกาส
พิเศษเทานั้น เชน บริษทั เครื่องสําอางครบรอบ 25 ป อาจจัดทําเครื่องสําอางชุดพิเศษ 25 ป หรือ
การจัดทําสินคาพิเศษเปนรูปหัวใจในเทศกาลวันวาเลนไทน
6.
การโฆษณาเพื่อการสงเสริมการขาย (Promotional Advertising) เปนการ
โฆษณารวมกับการสงเสริมการขาย (Sales promotion) เชน การลด การแลก การแจก การแถม
การชิงโชค
7.
การโฆษณายอยแยกประเภท (Classified Advertising) เปนการโฆษณาใน
พื้นที่ที่แยกไวซึ่งเปนโฆษณายอย ๆ ทีม่ ีอยูในหนังสือพิมพ นิตยสาร เชน โฆษณาขายรถเกา
โฆษณารับสมัครงาน โฆษณาขายที่ดิน เพื่อใหสะดุดตาคนจึงจัดกลุมไวเปนโฆษณายอย
8.
การโฆษณาเพื่อผูบริโภคที่เปนลูกคาอยูแลว (Patronage Advertising) หรือ
การโฆษณาเพื่อแจงขาวสาร
(Informative
Advertising)
หรือโฆษณาเพื่อประกาศ
(Announcement Advertising) คือ การโฆษณาทีแ่ จงใหลูกคาทราบในเรื่องทีส่ ําคัญ ๆ หรือ
หมายถึงการที่บริษทั แจงกับผูอุปถัมภประจําของบริษทั ใหทราบในเรื่องตาง ๆ เชน ยายสํานักงาน
เปลี่ยนชื่อสินคา แจงวันหยุด วันเปดกิจการ เปนตน
การโฆษณาทีน่ ิยมใชมากทีส่ ุดก็คือ
การโฆษณาแกนสารของสินคา
(Thematic
Advertising) รองลงมาคือ การโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย (Promotional Advertising) และการ
โฆษณาองคกรหรือบริษัท (Corporate Advertising) ตามลําดับ
ลักษณะของขอความโฆษณา (Copy) ที่ดี มีดังนี้
1.
เขาใจงาย (Simple) และชัดเจน (Clear) ขอความโฆษณาที่ใชตองมีความหมาย
ชัดเจน กลุมเปาหมายสามารถเขาใจไดงา ยและตีความหมายเปนอยางเดียวกัน
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2.
มีความนาเชือ่ ถือ (Believable) เปนขอความที่พิสจู นขออางตาง ๆ เพื่อสราง
ความนาเชื่อถือใหกับสินคา เชน บอกความแกรงของวัสดุปูพื้นวาเปนวัสดุอยางเดียวกับวัสดุที่ใชใน
การสรางสนามบิน
3.
ใชภาษาของกลุมเปาหมาย (Use Target Group Language) ในการเขียน
ขอความโฆษณาตองคํานึงดวยวากลุมเปาหมายเปนใครเปนหญิงหรือชาย เด็ก วัยรุน ผูใหญ หรือ
ผูสูงอายุ มีการศึกษาระดับใด เปนตน และตองคํานึงวากลุมเปาหมายตองการไดอาน ไดชม ไดฟง
อะไร ไมใชพยายามยัดเยียดสิ่งที่เราอยากใหเขาไดอาน ไดชม ไดฟง การถือเอาความคิดของผูคิด
เปนหลัก อาจทําใหการสื่อสารไมสัมฤทธิ์ผล คลาดเคลื่อน หรืออาจไมไดรับความสนใจจาก
กลุมเปาหมายได
4.
เชิญชวนใหคนตองการซื้อ (Invitation) ทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรม
(Action) ขอความโฆษณาที่ดีตองทําใหผูอาน ผูชม หรือผูฟงโฆษณาเกิดความตองการซื้อสินคา
เชน อยากแวะไปชมสินคาที่ชั้นวาง หรือโทรศัพทมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เปนตน
5.
ทําใหกลุมเปาหมายเกิดจินตนาการตาม (Get the Target Group Involved)
ขอความโฆษณาที่ดีนั้นเมื่อกลุมเปาหมายไดอาน ไดชม ไดฟงแลวจะตองเกิดความคิดหรือ
จินตนาการตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกอใหเกิดความตองการซื้อสินคานั้น ๆ
ภาพโฆษณา
ภาพ (Illustration) บางครั้งรูปภาพสามารถอธิบายไดดีกวาคําพูด ซึ่งภาพที่ใชจะตอง
สอดคลองกับพาดหัวและของความโฆษณา (Copy) โดยเฉพาะอยางยิ่งพาดหัวกับภาพใหญ (Main
illustration) สมมติวาพาดหัววา “บานบนเกาะสําหรับชีวติ สวนตัวของคุณ” ภาพที่ใชก็ควรเปนบาน
ที่อยูบนเกาะ หรือ “บานติดทางดวนเพื่อความสะดวกของทาน” ภาพที่ใชก็ควรเปนบานที่อยูตดิ กับ
ทางดวน เปนตน เราสามารถเลือกภาพมาใชไดมากมาย ดังนี้
1.
ภาพสินคาทําหนาที่ดึงดูดสายตาคน (Product Shot) ไดแก กลอง ขวด
ตัวอยาง น้ําหอมโชวตัวสินคาที่อยูในกลอง
2.
ภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน (Product in Use) เชน รถยนตที่กําลังถูกขับ
แชมพูสระผมที่กําลังถูกสระ ผงซักฟอกที่กําลังถูกตีฟองขึ้น เปนตน
3.
ภาพสินคาที่กําลังถูกทดลอง (Product in Test) เชน การทดลองการไมซึม
เปอนของผาอนามัยโดยใชนํา้ หมึกราด หรือความสามารถในการซึมซับของผาออมเด็ก เปนตน
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4.
ภาพของวัตถุดิบในการผลิตสินคา (Ingredient) เชน ภาพโฆษณาซุปไกกอ น
ตราคนอร
5.
ภาพกระบวนการผลิต (Production Process) เปนภาพของโรงงาน ภาพ
เครื่องจักร หรือขั้นตอนในการผลิตสินคา
6.
ภาพสถานที่มาหรือแหลงผลิตของสินคา (Place of Origin) เชน สินคาจาก
ประเทศฝรั่งเศสมีสัญลักษณคือ หอไอเฟล สินคาจากประเทศอิตาลีมีสัญลักษณเปนรูปเดวิด หรือ
หอเอนปซา สินคาจากอเมริกามีสัญลักษณเปนรูปเทพีเสรีภาพ เปนตน
7.
นําจุดเดนของสินคาบางสวนมาแสดง (Product Feature) เชน ภาพตราของ
รถเบนซ ภาพบาน ซึ่งแยกยอยเปนหองนอน หองรับแขก หองครัว ระเบียง เปนตน
8.
องคประกอบของสินคา (Product Component)
สินคาบางอยางจุดเดน
อาจไมไดอยูที่ตัวผลิตภัณฑ (Product) แตอยูที่สว นประกอบบางสวน เชน รถยนตที่มีวาลวพิเศษ ก็
ควรทําเปนภาพผากลาง (Disetion) ใหเห็น
9.
ภาพกอนใช-หลังใช (Before and After) ตัวอยาง ภาพกอน-หลังการ
ทําศัลยกรรม เชน จากตาชัน้ เดียวเปนตาสองชั้น จากเปนสิวฝากลายเปนหนาใส เปนตน
10. ภาพสินคาที่มีการเปรียบเทียบ (Comparison) เปนการเปรียบเทียบสินคาของ
เรากับสินคาของผูอื่น เชน สบูที่มีสารปองกันแบคทีเรียกับสบูท ี่ไมมีสารปองกันแบคทีเรีย ซึ่งไม
ควรระบุยี่หอที่ถูกเปรียบเทียบ ไมเชนนัน้ อาจมีปญหาทางดานกฎหมายตามมา
11. ภาพของปญหา (Problem) เปนภาพที่แสดงถึงปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผูบริโภค เชน ทองอืด ทองเฟอ ทองผูก ซึ่งจะชวยกระตุนใหผบู ริโภครับรูถึงความตองการทีม่ ีตอ
ผลิตภัณฑได เพราะคนเราเมื่อไมเห็นปญหาก็มักจะนึกปญหาไมออก
12. ภาพการแกปญหา (Solution) เปนการใชภาพผลิตภัณฑทชี่ วยแกปญหาใหกับ
ผูบริโภค เชน ภาพครีมทาสนเทาที่ชว ยใหสนเทาที่แตกกลับมาดีขึ้น หรือภาพครีมลดริ้วรอยทีช่ วย
ใหผิวพรรณกลับมาเตงตึงไรรอยเหี่ยวยน เปนตน
13. ภาพของผลของการใชแลว (End Result) เชน ภาพคนใชเครื่องสําอางแลวหนา
เนียนสวย ภาพเด็กรับประทานนมผงแลวเจริญเติบโต ภาพของฟนที่ขาวแวววาวหลังจากใชยาสี
ฟนผสมฟลูออไรด เปนตน
14. ภาพของลูกคาที่มีความสุข (Happy Customer) เชน ภาพของผูบริโภคที่ดื่ม
เบียรสิงหแลวมีความสุข คนที่ไดเห็นบานของตนเองแลวยิ้มแยมแจมใส คนรับประทานมามาแลวมี
สีหนาอิ่มอรอย
15. ภาพของกลุมเปาหมายหรือบุคลิกภาพของลูกคา (Target Group or
Customer Personality) สินคาบางตัวอาจไมมีจุดเดนในตัวสินคา แตมีความเดนตรงที่วาใครเปน
ผูใชหรือสามารถใชในรูปแบบการดํารงชีวติ (Lifestyle) ตาง ๆ ได เชน ภาพของน้ําหอม ภาพของ
เสื้อผา เปนตน
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16. ภาพจํานวนลูกคาที่มีมาก (Number of Customers) เปนการแสดงถึงความ
เปนที่นิยม เชน ผูบริโภคมาชุมนุมดูสินคา ภาพคนมาตอแถวเพื่อซื้อตั๋วชมภาพยนตร เปนตน
17. ภาพของการอุปมาอุปไมย (Analogy) เปนการเปรียบเทียบสินคากับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เชน เปรียบเทียบความนุมกับขนนก เปรียบเทียบความแข็งแรงทนทานกับชาง เปนตน
18. ภาพสัญลักษณ (Symbolic) ใชในกรณีที่ตองการใหสินคาสะทอนถึงความ
แข็งแกรง ตัวอยาง สัญลักษณรูปมาลาย ชาง ดวงอาทิตย ดวงจันทร เปนตน
19. ภาพผูนําเสนอ (Presenter) ผูนําเสนออาจจะเปนผูที่กําลังทดสอบการทํางาน
ของสินคา (Testimonial) หรือเปนผูมีชื่อเสียงที่มารับรองคุณภาพสินคา (Endorsement) โดยที่
ไมไดเปนผูใชสินคา
20. ภาพแบบหลุดโลกหรือแหวกแนว (Off Beat) เปนการนําเสนอสิ่งแปลกใหมที่
คนนึกไมถึง ซึ่งสามารถจูงใจผูชมไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน โฆษณาของหมากฝรั่งชิเคล็ทส สติ๊ก
หรือซีเล็ค ทูนา เปนตน
21. ภาพกราฟก (Graphic) เปนภาพซึ่งใชคอมพิวเตอรชวยในการสรางภาพ เชน
โฆษณา VCD คาราโอเกะสุดสาคร ชุดจะทิงจา เปนตน
22. ภาพการตูน (Animation) เปนภาพที่ใชรูปการตนู ประกอบเปนสัญลักษณหรือ
ตัวแทนของผลิตภัณฑหรือบริการ
23. ภาพสถิติ (Statistics) เปนภาพที่แสดงในรูปของกราฟ หรือแผนภูมิตาง ๆ เปน
ตน
ลักษณะของภาพที่ดี มีดังนี้ (1) สอดคลองกับพาดหัวและขอความโฆษณา (2) ตองเปน
ภาพที่สมจริงอยาสรางภาพที่เกินจริง (3) ภาพถายจริง (Life Photo) จะสรางความสมจริงในสายตา
ของผูซื้อไดมากกวาภาพวาด (Illustration) จึงมีประสิทธิภาพในการสรางความนาเชื่อถือได
มากกวาภาพวาด แตบางครั้งการทําโฆษณาจําเปนตองใชภาพวาดเพราะของจริงยังสรางไมเสร็จ
เชน ชอปปงคอมเพล็กซ โฆษณาขายพื้นที่ทั้งที่ยังกอสรางไมเสร็จ โฆษณาคอนโดมิเนียมที่กําลัง
ปลูกสรางตองใชรูปแบบจําลอง (Model) เปนตน แตการใชภาพของจริงจะใหผลดีทสี่ ุด
เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา
การใสเนื้อหาโฆษณาตามแนวทางการสรางสรรค (Creative Execution) นั้น จะตอง
พิจารณาถึงเทคนิคการนําเสนองานโฆษณา (Presentation Techniques) ซึ่งมีหลายวิธีดวยกัน
เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา (Presentation Techniques) เปนกลวิธตี าง ๆ ในการ
นําเสนองานโฆษณา ซึ่งเทคนิคการนําเสนองานโฆษณานั้นมีอยูมากมาย และมีผูคิดสรางสรรค
(Creative) เพิ่มขึ้นอยูเสมอ ดังนั้นเทคนิคการนําเสนองานโฆษณาจึงไมมีขอบเขตจํากัด เทคนิค
ตอไปนี้เปนเพียงบางตัวอยางที่นิยมใชกันโดยทั่วไปเทานั้น ไดแก
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1.
สินคาเปนพระเอก (Product as a Hero) เปนการนําสินคาที่เดน ๆ มาทํา
โฆษณาโดยไมใชผูนําเสนอ ใชแตสินคาเพียงอยางเดียว เทคนิคการนําเสนองานโฆษณาประเภทนี้
เหมาะกับสินคาที่สวยงาม ดูดี นาสนใจ มีจุดเดนในตัวเอง เชน ตูเย็น โทรทัศน รองเทา กระเปา
เสื้อผา แหวนเพชร คอมพิวเตอร เปนตน
2.
ใชผูนําเสนอ (Presenter) ผูนําเสนอ (Presenter) คือ ผูที่จะพูดเรื่องราวของ
สินคาเพื่อใหการโฆษณานาสนใจยิ่งขึ้น ในกรณีที่ตวั สินคาไมนาสนใจ ไมมีแบบที่สวยงาม และไม
โดดเดนเทาที่ควร จะนิยมใชผูนําเสนอ (Presenter) ในการโฆษณา โดยยึดหลักปรัชญาทีว่ า มนุษย
จะสนใจมนุษยดวยกันเอง ตัวอยางสินคาประเภทนี้ ไดแก แชมพู ผงซักฟอก ยากันยุง เปนตน ซึ่ง
จะเปนไดวารูปแบบของสินคาเหลานี้จะไมสวยงาม ไมนาดึงดูดใจเหมือนกับสินคาบางประเภท เชน
วิทยุ คอมพิวเตอร โทรทัศน ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ การใชผูนําเสนอ (Presenter) มี
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการโฆษณา ดังนี้
2.1 โฆษก (Spokesman) หมายถึง ตัวแทนที่ออกมากลาวถึงคุณสมบัติของ
สินคาวาดีอยางไร เปนผูนําเสนอ (Presenter) ที่เปนบุคคลผูรับรองสินคา (Endorsement) แตไมได
เปนผูใชสินคา ตัวอยางเชน คุณวิลลี่ แมคอินทอช เปนโฆษกของโฆษณานมดูเม็กซ วัน พลัส เปน
ตน
2.2 การใชบุคคลที่ใชสินคารับรอง (Testimonial) คือ การใชบุคคลที่เคยใช
สินคาแลวพึงพอใจ หรือบุคคลที่มชี ื่อเสียงมาเปนผูรับรองสินคาในโฆษณา (Arens. 2002 :IT21)
หรือเปนการใชผูนําเสนอที่เคยใชสินคานั้นแลวออกมายืนยัน (เปนพยาน) วาสินคาชนิดนั้นดี และ
เชิญชวนใหประชาชนหันมาใชสินคานั้น การใชบุคคลที่ใชสินคารับรอง (Testimonial) มี 2 แบบ คือ
(1) การใชชาวบานธรรมดาที่ใชสินคาเปนผูรับรอง (The Girl
Next Door) เปนการใชผูนําเสนอที่เปนผูบริโภคทั่วไปออกมารับรองสินคาที่ใช เชน แมบาน
นักศึกษา แมคา ซึ่งจะทําใหผูชมโฆษณานึกยอนมองตัวเองวาในชีวติ ประจําวันก็ตองพบกับ
เหตุการณแบบนี้เชนกัน
(2) การใชบุคคลที่มีชื่อเสียงทีใ่ ชสินคาเปนผูรับรอง (Celebrity
Testimonial) ตัวอยางโฆษณาสบูลักส ซึ่งนิยมใชนักแสดงมาเปนผูนําเสนอ (Presenter) โดย
ยืนยันวาตนเปนผูใชสินคานั้น และรับรองวาสินคานั้นดีอยางไร ซึ่งวิธีการนี้จะไดผลในกรณีที่คนดู
เชื่อวา ผูนําเสนอเปนผูที่ใชสินคานั้นจริง ๆ แตถาคนไมเชื่อโฆษณาก็จะไมนาเชื่อถือ ดังนั้นจึงตอง
คัดเลือกผูนําเสนอที่มีบุคลิกเขากับสินคาดวย
2.3 ผูนําเสนอที่เปนการตูนที่สรางขึ้นมา (Mascot) เชน ขวดน้ํามันพืชพูด
ได หรือโฆษณาที่ใชววั เปนผูนําเสนอ (Presenter) ตัวอยางเชน โฆษณานมตราหมี รสน้ําผึ้งที่ใชตัว
การตูนหมีและผึ้งเปนผูนําเสนอ โฆษณาน้ําผลไมคูที่ใชตวั การตูนแมวน้ําเปนผูนาํ เสนอ เปนตน
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2.4 ผูนําเสนอที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู (Authority) เปนการใชผูนํา
เสนอที่เปนผูท รงคุณวุฒิมาเปนผูรับรอง (Endorsement) ตัวอยางเชน โฆษณาแบรนด ที่ใชคุณ
เจริญ วรรธนะสิน เปนผูแนะนําสินคาทําใหเกิดความนาเชื่อถือมากขึ้น
ถาสังเกตจะพบวาตัวผูนําเสนอ (Presenter) ไมวาจะเปนคนที่เปนกลุมเปาหมาย
(Target Group) หรือเปนตัวการตูน (Mascot) ก็ตาม สิ่งที่สําคัญมากก็คือ เสนหของผูนําเสนอ
วิธีการนี้เหมาะกับสินคาที่รปู แบบของสินคาไมมีเสนหในตัวเอง เนือ้ หาของสินคาไมดึงดูดใจ ตัว
สินคามาวางเพียงลําพังดูไมนาสนใจ จึงตองนําเสนหของมนุษยเขามาชวย คนที่รูปรางหนาตาไมดี
ก็เปนผูนําเสนอ (Presenter) ได ถาคน ๆ นั้นมีเสนหดึงดูดใจดานอื่น อยางเชนเปนนักกีฬาที่มี
ชื่อเสียง (Sport Hero) เชน สมรักษ คําสิงห ภราดร ศรีชาพันธ เปนนักพูดที่มีชื่อเสียง เชน
อาจารยจตุพล ชมภูนิช อุดม แตพานิช เปนตน
ผูนําเสนอ (Presenter) ที่ดีควรจะเปนผูใ ชสินคาที่โฆษณานั้นดวย และไมควรไป
โฆษณาใหกับสินคายี่หออื่นที่ใกลเคียงกับสินคาที่ไดโฆษณาไปแลว เพราะอาจทําใหผูชมโฆษณา
เกิดความสับสนได ผูนําเสนอที่ดีจะตองประชาสัมพันธถึงตัวสินคาโดยพูดถึงสินคาในแงดี ตองเปน
ตัวแทนที่ดีของสินคาอยางแทจริง
3.
เสี้ยวหนึง่ ของชีวิต (Slice of Life) เปนการนําเสนอในสิ่งที่เกิดขึ้นไดในชีวติ จริง
ตัวอยาง การโฆษณายาลดกรดในกระเพาะอาหาร อาจใชภาพคนรับประทานอาหารในงานเลี้ยง
แลวเกิดอาการปวดทองเพราะทองอืด เมื่อไดรับประทานยาลดกรดในกระเพาะอาหารแลวอาการ
ปวดทองก็หายไป หรือการโฆษณาน้ํายาลางจาน อาจใชภาพของงานเลี้ยงที่มีผูมารวมรับประทาน
อาหารจํานวนมาก มีถวยชามวางกองอยูจนลนอางลางจาน ทําใหแมบานกลัวที่จะตองลางจาน แต
แมบานก็สบายใจไดเพราะมีน้ํายาลางจานที่ดี
เปนตน
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดใน
ชีวติ ประจําวัน ถือเปนเสี้ยวหนึ่งของชีวิต จึงเปนโฆษณาที่ดูแลวสามารถสรางความรูสึกรวมไดเปน
อยางดี เพราะคนดูอาจเคยตกอยูในสถานการณเชนนี้ จึงทําใหเกิดการคลอยตามวาสินคาที่โฆษณา
นั้นสามารถชวยแกปญหาได เปนตน
4.
การชี้ใหเห็นผลประโยชนของสินคาในลักษณะทีช่ ัดเจนเกินจริง
(Dramatization) การสรางภาพยนตรโฆษณาที่เกินจริงจะทําใหเกิดความทึ่งในสิ่งนั้น ตัวอยางเชน
รถยนต Land Rover ที่สามารถขับไปในทางที่ขรุขระ สมบุกสมบัน ไตขึ้นเนินหินหรือลงบันไดที่สูง
ชันได เปนตน
การนําเสนอที่เกินจริงนั้นไมไดมุงใหคนดูเชื่อ แตตองการที่จะใหคนดูรูสึกวาโฆษณาชิ้นนั้น
เดนกวาโฆษณาชิ้นอื่น ๆ ทําใหผูบริโภคจดจําสินคานั้นไดดี ตัวอยาง โฆษณาที่นําเมล็ดพันธุลงไป
ปลูกในดิน การที่เมล็ดพันธุจะเจริญเติบโตในความเปนจริงนั้นตองใชเวลานานนับเดือน แตในการ
โฆษณามีเวลาเพียง 30 วินาที จึงจําเปนตองใชเทคนิคทําเรือ่ เกินจริง โดยการทําใหตนไม
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เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ในตางประเทศการโฆษณาที่นําเสนอเรื่องที่เกินจริงจะตองระบุดวยวา
เปนการทําเรือ่ งเกินจริง เพื่อปองกันไมใหผูบริโภคเขาใจผิดวาเปนเรื่องจริง และหลงซื้อเนื่องจาก
ความพิเศษทีเ่ กินจริงนั้น
5.
กอนใช-หลังใช (Before and After) เปนการเปรียบเทียบการทํางานของสินคา
ระหวางกอนใชสินคาและภายหลังการใชสินคา เพื่อใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน ตัวอยาง
โฆษณาแปงเคกทาหนา ซึ่งกอนใชใบหนาอาจมีจุดดางดําและรอยแผลเปน แตเมื่อใชแปงเคกแลว
สามารถปกปดริ้วรอยและจุดดางดําตาง ๆ ได หรือกอนหนานั้นอวน แตหลังจากรับประทานยาลด
ความอวนแลวรูปรางผอมเพรียวขึ้น หรือหองน้ําที่สกปรกมากแตหลังจากใชน้ํายาขัดหองน้ํานี้แลวดู
สะอาดเหมือนใหม เปนตน
6.
ชุดของปญหา (Series of Problem) เปนวิธีการนําเสนอปญหาหลายปญหามา
เรียงซอนกันในรูปชุดของปญหา (Vignette) ซึ่งปญหาดังกลาวนั้นสามารถแกไขไดดวยสินคาที่
โฆษณา เหมาะกับสินคาทีม่ ีความสามารถทําอะไรไดหลาย ๆ อยาง ตัวอยางเชน เครื่องปน ที่
สามารถบด ปน หั่นอาหารได ยาหมองแกเคล็ดขัดยอก แกคัน แกปวด แกเมื่อย แกเปนลม เปนตน
7.
การเปรียบเทียบระหวางสองสินคา (Comparative Advertising) ในกรณีนี้
ประเทศไทยทําไดลําบากมาก เพราะประเทศไทยมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่หามมิใหละเมิด
หรือทับถมผูอื่น ซึ่งเปนกฎหมายที่คอนขางกวาง ดังนั้นการที่ผูทําโฆษณาจะทําการโฆษณาโดยใช
วิธีเปรียบเทียบระหวางสองสินคา อาจเขาขายเปนการละเมิดกฎหมายขอนี้ได แตในสหรัฐอเมริกา
การโฆษณาแบบเปรียบเทียบสามารถทําไดถามีขอมูลหรือสถิติทางวิทยาศาสตรสนับสนุน ไมถือวา
เปนการโจมตีคูแขงขัน ตัวอยาง การเปรียบเทียบวายาแกปวดของตนสามารถลดไขไดเร็วกวายา
แกปวดอีกยี่หอหนึ่ง เปนตน วิธีนี้เหมาะกับสินคาที่กาํ ลังแยงสวนแบงตลาดและมีขอดีอยางชัดเจน
ตัวอยาง บริษัทรถยนตจากเกาหลีตองการเขามาตีตลาดรถยนตนงั่ ขนาดเล็ก ซึ่งรถญี่ปุนเปนผู
ครองสวนแบงตลาดสวนใหญในเมืองไทย หากบริษทั รถยนตเกาหลีมั่นใจในสินคาของตนเองวาดี
จริง วิธีการตอสูที่ไดผล คือ การเปรียบเทียบสินคา เชน ขนาดของรถ ประสิทธิภาพ แรงมา หรือ
อุปกรณเสริมกับอีกยี่หอหนึ่งใหเห็นชัดเจนวาไดเปรียบกวาอยางไร
8.
การสาธิต (Demonstration) เปนโฆษณาที่แสดงภาพการใชงานของสินคาให
ผูชมดู (Arens. 2002 : IT6) หรือเปนการแสดงวิธีการทํางานของสินคา เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพที่ชัดเจน เพือ่ ใหกลุมเปาหมายเกิดความเชื่อถือและอยากซื้อสินคา การสาธิตจําแนก
ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
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8.1 การสาธิตเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Demonstration) บางครั้งผู
โฆษณาอาจไมสามารถนําของจริงมาแสดงใหดูได
เนื่องจากไมสุภาพหรือไมเหมาะสม
จึง
จําเปนตองใชวิธีการเปรียบเทียบใหดู ตัวอยางเชน การโฆษณาผาอนามัยนั้นไมสามารถสาธิต
วิธีการใชสินคาหรือคุณสมบัติของสินคาใหดูจริง ๆ ได จึงตองเปรียบเทียบโดยการใชหมึกสีน้ําเงิน
สาธิตหยดลงบนผาอนามัย เพื่อแสดงคุณสมบัติใหเห็นวาไมซึมเปอนและไมไหลยอนกลับ เปนตน
8.2 การสาธิตเชิงปฏิบัติการ (Operational Demonstration) เปนการ
สาธิตโดยการปฏิบัติจริง ตัวอยางเชน โฆษณาแปงเด็กแคร (Care) ที่ผูสาธิตไดหยดน้ําลงไปบนกน
เด็กที่ทาแปงเด็กแคร แลวน้าํ ไมเกาะติด แสดงวาสามารถปองกันความเปยกชื้นได เปนตน
8.3 การสาธิตเชิงเกินจริง (Dramatization Demonstration) เปนการสาธิต
ที่แสดงคุณสมบัติของสินคาที่เกินจริง ตัวอยางเชน นาฬิกานี้มีคุณสมบัติกันสะเทือนไดดีนําชางมา
เหยียบก็ไมเปนไร หรือกาวนี้มีคุณสมบัตดิ ีมากจนสามารถนําคนแปะติดกับขางฝาได หรือมีการนํา
ตูเย็นไปตั้งยังจุดที่รอนที่สุดเมื่อเปดตูเย็นออกมาอาหารที่แชไวยังคงสดและเย็นเหมือนเดิม เปนตน
8.4 การสาธิตแบบกราฟก (Graphic Demonstration) ใชกับสิ่งที่ไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา อาจเปนสิ่งที่อยูภายในซึ่งไมสามารถสาธิตใหเห็นภายนอกได เชน
การสาธิตการไหลเวียนของน้ํามันเครื่อง การสูบฉีดของเครื่องยนต ตัวอยางเชน โฆษณา
น้ํามันเครื่องเอสโซ (Esso) ใชการสาธิตแบบกราฟก โดยการผาเครื่องยนต (Diset) ใหดู เพื่อแสดง
ใหเห็นการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วของน้ํามันเครื่อง ซึ่งเขาไปทํางานเพื่อปกปองคุมครองเครื่องยนต
กลไก
8.5 การนําสินคาไปทดสอบ (Product in Tests) เปนการโฆษณาทีม่ ีการ
ทดสอบคุณสมบัติของสินคาใหดู เชน โฆษณานาฬิกาวามีความคงทน มีการทดสอบโดยการทุบ
นาฬิกาใหดู เพื่อแสดงถึงความคงทน เปนตน
9.
สารคดี (Documentary) ถาสินคามีประวัติความเปนมาดี เชน มีวัตถุดบิ ที่ดี มี
การผลิตที่ดี มีตํานานที่ดี ก็ควรทําการโฆษณาเชิงสารคดีเหมือนรายการโทรทัศน ตัวอยางเชน
การทําสารคดีที่โรงงานผลิตปูนซีเมนตไทย โดยการนําเสนอขั้นตอนในการผลิต ตั้งแตการสรรหา
วัตถุดิบ การผานเขาสูกระบวนการผลิตจนไดเนื้อปูนที่มคี ุณภาพบรรจุลงถุงพรอมนําออกสูตลาด
หรือโฆษณาเบียรสิงหที่ไรขาวบาเลยจังหวัดเชียงใหมแสดงถึงการไดมาซึ่งวัตถุดบิ ในการผลิตที่ดี
เปนตน
10. การนําเสนอแบบแฟนตาซี (Fantasy) เปนการนําเสนอแบบความฝนที่ไมเปน
จริง เชน โฆษราไอศกรีมวอลล แพดเดิลปอป ที่มีเด็กๆ เขาไปผจญภัยในดินแดนแหงความฝนกับ
พี่เสือ เพื่อคนหาขุมทรัพยแพดเดิลปอป เปนตน การนําเสนอแบบแฟนตาซีเปนการขายความฝน
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ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน การโฆษณาสินคาประเภทสวยงามเหมาะที่จะใชการนําเสนอ
แบบแฟนตาซี
11. การนําเสนอเชิงสัญลักษณ (Symbolic) เปนการสรางสัญลักษณบางสิ่งใหเปน
ตัวแทนของสินคาตัวอยาง ดอกบัวเปนสัญลักษณของธนาคารกรุงเทพ ดอกบัวบานสะพรั่งไปที่ใด
จะมีสาขาของธนาคารกรุงเทพอยูที่นั่น
ธนาคารไทยพาณิชยมีสัญลักษณเปนรูปใบโพธิ์ที่แผ
กิ่งกานสาขาซึ่งสะทอนถึงความแข็งแกรงมั่นคง กระเบื้องตราชางใชชางเปนสัญลักษณ เพื่อแสดง
ถึงความแข็งแรงทนทานของกระเบื้อง เปนตน การโฆษณาโดยใชสัญลักษณจะทําใหผูบริโภค
สามารถจดจําสินคาไดงายขึน้
12. วิธีการโฆษณาแบบอุปมาอุปไมย (Analogy) เปนการนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี
คุณสมบัติคลายคลึงกับสินคามาเปรียบเทียบ ตัวอยาง การเปรียบเทียบกระดาษชําระที่มีความนุม
กับสําลี ขนสัตว หรือปุยนุน หรือเปรียบเทียบความเร็วของพลังขับเคลื่อนของน้ํามันเครื่องกับการ
วิ่งของเสือ เปนตน ซึ่งคําอุปมาอุปไมยในภาษาไทยจะมีคําวา ดุจ เหมือน ดั่ง ฯลฯ เปนการหาคําที่
ชัดเจนมาเปรียบเทียบกับสินคาที่เขาใจยาก เพื่อใหผูบริโภคเขาใจคุณสมบัติของสินคาไดงายขึน้
จากสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ
13. การนําเสนอแบบการรองรําทําเตน (Production Number) เปนการสรางงาน
โดยใชเสียงเพลงและเสียงดนตรีเขามาชวย เพื่อใหโฆษณาดูมีสีสันขึ้น
14. การนําเสนอแบบหลุดโลกหรือเหนือจริง (Off Beat or Surrealistic) คือ การ
สรางเรื่องโฆษณาที่ไมมีทางเปนไปไดในโลกแหงความเปนจริง เปนเรื่องเหลือเชื่อแบบหลุดโลก
หรือเปนเรื่องเพอฝนในการตูน แตแสดงดวยคนจริง ๆ เพื่อใหตื่นเตนเราใจ นาสนใจ และจดจําได
งาย ตัวอยางเชน โฆษณาไวไวควิก ที่มีมนุษยตางดาวมาเดินซื้อของในซูเปอรมาเก็ต เปนตน
ภาพยนตรโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” อาจจัดอยูในการโฆษณาขายความคิด (Idea
Advertising) โดยเปนการเชิญชวนใหประชาชนลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนการ
โฆษณาที่หนวยงาน ส.ส.ส. เสนอแนวความคิดตอมหาชน แลวใหมหาชนนําความคิดเหลานัน้ ไป
ปฏิบัติ
หากมองโดยแบงตามวาระหนาที่ ภาพยนตรโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะจัดอยูใน
ลักษณะการโฆษณาเชิงกลวิธี (Tactical Advertising) ซึ่งเปนการโฆษณาที่มวี ัตถุประสงคเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภค
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ขอความโฆษณา (Copy) ของภาพยนตรโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” มีลักษณะที่เขาใจ
งาย (Simple) และชัดเจน (Clear) โดยมีการใชภาษาของกลุมเปาหมาย (Use Target Group
Language) ในการเขียนขอความโฆษณา
ภาพโฆษณาของภาพยนตรชุด “เลิกเหลา เลิกจน” แสดงทั้งภาพของปญหา (Problem)
และภาพการแกปญหา (Solution) เพื่อชวยกระตุนใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงปญหาและยอมรับ
วิธีการแกปญหาโดยการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เทคนิคการนําเสนอของภาพยนตรโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ใชวธิ ีการนําเสนอแบบ
เสี้ยวหนึ่งของชีวติ (Slice of Life) โดยนําเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวติ จริงของกลุมเปาหมาย โดยใช
ภาพชีวิตจริงของเกษตรกรและผูใชแรงงาน
8. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
หริสุดา ปณฑวนันท (2544) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารและเครือขายการรณรงค “เมาไมขับ”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของโครงการ “เมาไมขับ” วิธีการสื่อสารภายในเครือขาย
เมาไมขับ และวิธีการสื่อสารกับสาธารณชนของโครงการ “เมาไมขับ” โดยใชระเบียบวิธวี จิ ัยเชิง
คุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวา พัฒนการของ
โครงการ “เมาไมขับ” แบงออกเปนสองระยะคือ ระยะกอตั้ง และระยะขยายเครือขายและดําเนินการ
การสื่อสารภายในเครือขาย “เมาไมขับ” ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ คือ การขอสนับสนุนดาน
นโยบาย/ ดานการใขกฎหมายควบคูไ ปกับการรณรงค / ดานงบประมาณ/ ดานกิจกรรมการรณรงค
/ การประชาสัมพันธ / การประเมินโครงการ / การสรางกระแสสังคม โดยวิธีการสื่อสารที่ใชเปน
แบบการสื่อสารสองทางทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ ผลการวิจัยยังพบอีกวา การ
สื่อสารกับสาธารณชนของโครงการ “เมาไมขับ” มุงทําการสื่อสารไปยังกลุมคนตอไปนี้คือ กลุมผู
ขับขี่ยานพาหนะ / ประชาชนทั่วไป / ผูขับขี่รถมอเตอรไซด / พนักงานในองคกรของหนวยงานที่
รวมรณรงคเมาไมขับ โดยมีวิธีการสือ่ สารไปยังสาธารณชนโดยอาศัยการสรางกระแสรังเกียจคน
เมาแลวขับ สรางพรีเซนเตอรจากเหยื่อเมาแลวขับ ใชโบวฟาเปนสัญลักษณในการรณรงค และ
ยังจัดแถลงขาว ใชสื่อทุกชองทาง จัดนิทรรศการใหความรูแกประชาชน จัดกิจกรรมในยานสถาน
บันเทิงและหมอชิต จัดกิจกรรมชวงเทศกาล และจัดกิจกรรมตามโรงเรียนตาง ๆ
วิลาวัณย ฤดีศานต (2540) ศึกษาเรื่อง การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล : นัยยะทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิจัยเรื่องนี้มุงศึกษานัยยะทางสังคมและวัฒนธรรมจากการดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล
โดยศึกษาจากกลุมสถาปนิก
โดยใชวิธีการสัมภาษณ
แลวนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับ
การศึกษาภาพโฆษณาสินคาเครื่องดื่มอัลกอฮอลจํานวน 20 ภาพ คัดจากนิตยสาร 10 ฉบับ ซึ่งได
คําตอบจากกลุมกรณีศึกษาวานิยมอานที่สุด
จากขอสังเกตเปรียบเทียบขอมูลสัมภาษณกับ
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การศึกษาโฆษณาพบวา การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอลมีนัยยะทางสังคม 3 ประการคือ เพศ (Sex)
เงินตรา (Money) และอํานาจ (Power) โดยนัยยะทัง้ สามประการนี้เชื่อมโยงและสงอิทธิพลถึงกัน
และถึงแมวาโฆษณาของสินคาอัลกอฮอลจะไมสงอิทธิพลตอการบริโภคหรือกอใหเกิดแรงจูงใจใน
การซื้อ แตนัยยะที่สื่อจากสื่อโฆษณากลับกลายเปนความหมายทีส่ ังคมใหการยอมรับและกลับมา
สงผลในการใหความหมายกับตัวตนและสังคมในทางออม
เพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐกุล (2534) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
มุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสือ่ ความรูเกี่ยวกับ
โทษพิษภัยของบุหรี ทัศนคติตอการไมสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือ ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบตั ริ าชการใน
สํานักงานเขตทั้ง 36 แหง ตั้งแตระดับ 1-8
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผลการวิจยั พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรและสังคมที่แตกตางกัน ซึ่งไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ไมมีความสัมพันธกบั ความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของ
บุหรี่ แตกลับมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการไมสบู บุหรี่ยกเวนในเรื่องของระดับการศึกษาที่ไมมี
ผลตอทัศนคติในเรื่องดังกลาว จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเ กี่ยวกับเรื่องโทษ
พิษภัยของบุหรี่และทัศนคติตอการไมสบู บุหรี่ พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอ การไมสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี
ผลวิจัยยังพบอีกวา ระดับความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
แตระดับทัศนคติตอการไมสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ จากการ
วิจัยนี้ เมื่อพิจารณาในเรื่องของผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับสื่อ พบวา 1) พฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารจากสื่อวารสาร / นิตยสาร มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่
2) พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนตอสัปดาหและการเปดรับสื่อวารสาร / นิตยสาร มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอ การไมสูบบุหรี่ 3) พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และพบวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก
สื่อมวลชนตอสัปดาหกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากการวิจัยยังพบอีกวา พฤติกรรมการเปดรับสือ่
วิทยุ โทรทัศน วารสาร นิตยสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี่
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สรุปทฤษฎีทใี่ ชในการวิจยั
ทัศนคติตอการดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล :
• ใชทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความรู ใชทฤษฎีของ
Carter V. Good (1973)
Benjamin B. Bloom (1971)
ชวาล แพรวัตกุล (2526)
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ใชทฤษฎีของ
Gordon W. Allport (1976:2)
Fishbein (1967)
T.M. Newcomb (1954)
Rosenberg and Horland, (1961)
Secord. And Backman, (1964)
เฉลียว บุรีภักดี (2517)
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526)
เสรี วงษมณฑา (2529)
สุบรรณ พันธุว ิลาส และ ชัยวัฒน ปญจพงษสามารถ (2522)
Milton J. Rosenberg and Carl I. Hovland อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ,2520:5
Herbert C. Kelman, 1967: 469-471
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม ใชทฤษฎีของ
นิยะดา ชุณหะวงค และ นินนาท โอฬารวรวุฒิ (2520)
Nancy Z. Schwartz อางใน สุรีย จันทรโมลี, 2526
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับแอลกอฮอลผานสื่อ :
• แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกและพฤติกรรมการเปดรับขาวสารใชทฤษฎี
ของ Samuel L. Becker, 1972
พีระ จิรโสภณ (2529)
Allport, G.W. and Postman, L. 1947
ขวัญเรือน กิตติวัฒน (2531)
Festinger, 1957
De Fleure, 1966
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• แนวคิดและทฤษฎีเรื่องอิทธิพลสื่อมวลชน ใชทฤษฎีของ
Joseph T. Klapper (1960:15-49)
Erwin P. Bettinghaus (1968)
• แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา ใชทฤษฎีของ
เสรี วงษมณฑา (2546)
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด“เลิกเหลา เลิกจน” :
• แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา ใชทฤษฎีของ
เสรี วงษมณฑา (2546)
• แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงคทางการสื่อสาร (Communication Campaign) ใช
ทฤษฎีของ
Paisley (1981)
บุษบา สุธีธร (2530)
Hanmeman et al, 1973: Capalaces and Starr, 1973
Lumsdaine and Janis, 1953, Sawyer, 1973
• ทฤษฏีเกี่ยวกับลําดับขั้นของผลกระทบทางการสื่อสาร ( Hierarcy of Effects ) ใช
ทฤษฎีของ
Ray 1973
Roger 1973
• งานวิจัยของเพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐกุล (2534) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่
งานวิจัยของ วิลาวัณย ฤดีศานต (2540) ศึกษาเรื่อง การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณหรือเลิกดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล :
• .แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงคทางการสื่อสาร ( Communication Campaign) ใช
ทฤษฎีของ
Paisley (1981)
บุษบา สุธีธร (2530)
Hanmeman et al, 1973: Capalaces and Starr, 1973
Lumsdaine and Janis, 1953, Sawyer, 1973
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• ทฤษฏีเกี่ยวกับลําดับขั้นของผลกระทบทางการสื่อสาร (Hierarcy of Effects) ใช
ทฤษฎีของ
Ray 1973
Roger 1973
• แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา ใชทฤษฎีของ
เสรี วงษมณฑา (2546)
• แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
ใชทฤษฎีของ
สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533)
Rogers E.M. (1976)
• งานวิจัยของ วิลาวัณย ฤดีศานต (2540) ศึกษาเรื่อง การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล
งานวิจัยของ หริสดุ า ปณฑวนันท (2544) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารและเครือขาย
การรณรงค “เมาไมขับ”
งานวิจัยของเพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐกุล (2534) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่

บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ ุงศึกษา อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีผลตอ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศกึ ษา
ประชากรทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อหรือ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กลุมตัวอยางที่ศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เนื่องจากไมทราบจํานวนผูบริโภคที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการหาขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.2545 :26) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดดังนี้
n

=
=
=

z2
4e2
(1.96)2
4(.05)2
385 คน

n = จํานวนกลุมตัวอยาง
z = คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ซึ่งขึ้นอยูกับ
ระดับความเชือ่ มั่นที่กําหนดคือ 95%
e = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดสวนประชากรทั้งหมด (p) ที่ ยอมรับไดที่ 5%
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 คน ผูวิจัยจึงทําการเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15
คน รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน
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ผูวิจัยไดกลุมตัวอยางครั้งนีโ้ ดยการใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) โดยทําการจับฉลากพื้นที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร 10 เขต ซึ่งในปจจุบันมีทั้งหมด 50 เขต ดังนี้

เขตในกรุงเทพมหานคร
1. คลองเตย
2. คลองสาน
3. คลองสามวา
4. คันนายาว
5. จตุจักร
6. จอมทอง
7. ดอนเมือง
8. ดินแดง
9. ดุสิต
10. ตลิ่งชัน
11. ทวีวัฒนา
12. ทุงครุ
13. ธนบุรี
14. บางกอกนอย
15. บางกอกใหญ
16. บางกะป
17. บางขุนเทียน

18. บางเขน
19. บางคอแหลม
20 บางซื่อ
.21 บางนา
22. บางบอน
23. บางพลัด
24. บางรัก
25. บึง
26. ปทุมวัน
27. ประเวศ
28. ปอมปราบศัตรูพาย
29. พญาไท
30. พระโขนง
31. พระนคร
32. ภาษีเจริญ
33. มีนบุรี
34. ยานนาวา

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ราชเทวี
ราษฏรบรู ณะ
ลาดกระบัง
ลาดพราว
วังทองหลาง
วัฒนา
สวนหลวง
สะพานสูง
สัมพันธวงศ
สาทร
สายไหม
หนองแขม
หนองจอก
หลักสี่
หวงขวาง
บางแค

โดยเขตที่ถูกสุมไดคือ ดุสิต ทวีวัฒนา บางพลัด ปอมปราบศัตรูพาย พระโขนง ราชเทวี
ลาดพราว สาทร หนองแขม และบางแค
ขั้นที่2. ใชวธิ ีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 40 คนตอ 1 เขต ทําใหแตละเขตมีจํานวนกลุม ตัวอยางเทา ๆ กัน
ดุสิต
40 คน
ทวีวัฒนา
40 คน
บางพลัด
40 คน
ปอมปราบศัตรูพาย
40 คน
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พระโขนง
ราชเทวี
ลาดพราว
สาทร
หนองแขม
บางแค
รวม

40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
400 คน

ขั้นที่3. วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในพื้นที่ชุมชนของ
แตละเขตโดยเลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในแตละเขตการปกครอง
และจํานวน ทีก่ ําหนด ไวในการวิจัยครั้งนี้

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยั สรางขึ้น โดยไดดําเนินการสราง
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือในการวิจัยใหคลอบคลุมความมุงหมายการวิจัย
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาแบบทดสอบ เพื่อใหมีความชัดเจนตรงตามความมุงหมายการวิจัย
3. นําขอมูลที่ไดศึกษา ใชในการสรางแบบสอบถาม ซึง่ ขอบเขตของแบบสอบถามจะ
เกี่ยวของกับการความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฎผานสื่อ และพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อ ตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติม
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความถูกตองของภาษาแลวนํามาแกไข จากนั้นนํามา
ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คน และนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวธิ ีหาคาสัมประสิทธิ์อลั ฟา
(α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบญ
ั ชา. 2548: 449-450) โดยใชสตู ร
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Cronbach’s Alpha ( α ) =

k covariance / variance
1+(k – 1) covariance / variance

เมื่อ

Cronbach’s Alpha (α) แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
k
แทน จํานวนคําถามของแบบสอบถาม
covariance แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถาม
variance

แทน คาเฉลีย่ ของคาแปรปรวนของคําถาม

ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง
0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งจากการทดสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามจํานวน 50 ชุด ในครั้งนี้ ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์แอลฟารวม

เทากับ 0.827

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาสวนที่ 2 เทากับ 0.740
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาสวนที่ 3 เทากับ 0.795
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาสวนที่ 4 เทากับ 0.714

60

รูปแบบของแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือโดยสรางขึ้นเพื่อศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยางตอการดื่มแอลกอฮอล ศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อ ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ ภาพโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฎผานสื่อ และศึกษาถึงพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยขอคําถามจะประกอบดวยคําถามปลายปดแบบมีตัวเลือก(Close-Ended Question) ทั้งสิ้น
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ สถานระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และ สถานภาพการสมรส โดย
มี ลั ก ษณะคํ า ถามแบบให เ ลื อ กตอบเพี ย งข อ เดี ย วและเป น คํ า ถามปลายป ด (Close-Ended
Question) มีจํานวน 6 ขอ แตละขอมีระดับการวัดขอมูลดังนี้
ขอที่ 1 เพศใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก เพศชาย
และเพศหญิง
ขอที่ 2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยแบงเปนชวง
อายุทั้งหมด 5 ชวงคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป, 21 – 30 ป, 31 – 40 ป, 41 - 50 ป และ มากกวา
50 ปขึ้นไป
ขอที่ 3 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ไดแก
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. ปวส./ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี
ขอที่ 4 อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก รับ
ราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย พนักงานบริษัทเอกชน ผูใชแรงงาน
/ รับจาง แมบานนิสิต / นักศึกษา / นักเรียน
ขอที่ 5 สถานภาพการสมรส ใช ร ะดั บ การวั ด ข อ มู ล ประเภทนามบั ญ ญั ติ (Nominal
Scale) ไดแก โสด, สมรส/อยูดวยกัน และ หยาราง/เปนมาย
ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ไดแก นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท, 10,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท,
30,001 – 40,000 บาท และ มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 คําถามขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบสอบถามชนิดปลายปด 10 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
(มัลลิกา บุนนาค. 2537 : 29)
Interval (I)

=

I

=
=

Range (R)
Class (C)
5–1
5
0.80

จากสูตรขางตนสามารถสรุปเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เห็นดวยอยางยิ่ง
3.41 – 4.20
ทัศนคติตอตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เห็นดวย
2.61 – 3.40
ทัศนคติตอตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมแนใจ
1.81 – 2.60
ทัศนคติตอตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย
1.00 – 1.80
ทัศนคติตอตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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สวนที่ 3 คําถามขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
ตางๆ
3.1 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด 8 ขอ (ขอ 1-8) โดยใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บอยครั้งมาก
บอยครั้ง
บางครั้ง
นานๆครั้ง
ไมเคย

สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
(มัลลิกา บุนนาค. 2537 : 29)
Interval (I)

=

I

=
=

Range (R)
Class (C)
5–1
5
0.80

จากสูตรขางตนสามารถสรุปเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
การเปด รับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบอยครั้งมาก
3.41 – 4.20
การเปด รับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบอยครั้ง
2.61 – 3.40
การเปด รับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ ปานกลาง
1.81 – 2.60
การเปด รับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ นอย
1.00 – 1.80 การเปด รับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ นอยมาก
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1.2 รับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
ขอที่ 9 รับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” จากแหลงใดใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก โทรทัศน / วิทยุ / หนังสือพิมพ / อื่นๆ
ขอ 10 ทานเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” อยางไร ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง บอยครั้งมาก
ระดับ 4 หมายถึง บอยครั้ง
ระดับ 3 หมายถึง บางครั้ง
ระดับ 2 หมายถึง นานๆครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง ไมเคย
สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
(มัลลิกา บุนนาค. 2537 : 29)
Interval (I)

=

I

=
=

Range (R)
Class (C)
5–1
5
0.80

จากสูตรขางตนสามารถสรุปเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
ระดับการเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
เคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” บอยครั้งมาก
3.41 – 4.20
เคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” บอยครั้ง
2.61 – 3.40
เคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ปานกลาง
1.81 – 2.60
เคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” นานๆครั้ง
1.00 – 1.80
ไม เคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
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สวนที่ 4 คําถามความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฎ
ผานสื่อ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด 10 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

สําหรับกรณีคาํ ถามเชิงลบ ตั้งแตขอ 5-7 ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval
Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
หมายถึง เห็นดวย
หมายถึง ไมแนใจ
หมายถึง ไมเห็นดวย
หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
(มัลลิกา บุนนาค. 2537 : 29)
Interval (I)

=

I

=
=

Range (R)
Class (C)
5–1
5
0.80
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จากสูตรขางตนสามารถสรุปเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฎผานสื่อ
คะแนนเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
มี ค วามเห็ น ด ว ยอย า งยิ่ ง ต อ เนื้ อ หาโฆษณาต อ ต า นการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.41 – 4.20
มี ค วามเห็ น ด ว ยต อ เนื้ อ หาโฆษณาต อ ต า นการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล
2.61 – 3.40
มี ค วามไม แ น ใ จต อ เนื้ อ หาโฆษณาต อ ต า นการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล
1.81 – 2.60
มี ค วามไม เ ห็นดว ยต อเนื้อหาโฆษณาตอต านการดื่ม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล
1.00 – 1.80
มี ค วามไม เ ห็ น ด ว ยอย า งยิ่ ง ต อ เนื้ อ หาโฆษณาต อ ต า นการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลิกดื่มแนนอน
ดื่มลดลง
ดื่มปกติ
ดื่มเพิ่มขึ้น
ดื่มเพิ่มขึ้นมาก

สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้น ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
(มัลลิกา บุนนาค. 2537 : 29)
Interval (I)
=
Range (R)
Class (C)
I
=
5–1
5
=

0.80
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จากสูตรขางตนสามารถสรุปเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
ระดับพฤติกรรม
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เลิกดื่มแนนอน
ดื่มลดลง
ดื่มปกติ
ดื่มเพิ่มขึ้น
ดื่มเพิ่มขึ้นมาก

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณนาจะใชในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความคิดเห็นที่มีตอภาพโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแจกแจงดวยตาราง
แบบรอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติจะนําขอมูลที่ไดจากวิธีการสํารวจโดยอาศัยแบบสอบถามนํามาวิเคราะหสถิติดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS
เพื่อหาความสัมพันธของลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตร ทัศนคติเกี่ยวกับการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความ
คิดเห็นที่มีตอภาพโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใชคาสถิติในการวิเคราะหดังนี้
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดวย
1.1 คารอยละ (Percentage) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 36)
P
เมื่อ

P
f
n

= f x100
n
แทน คารอยละ
แทน ความถี่ของคะแนน
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.2 คาคะแนนเฉลี่ย(Meanหรือ X ) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 39)
x
X = ∑
n
แทน คาคะแนนเฉลี่ย
เมื่อ X
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation หรือ S.D. )
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 38)
S .D. =

เมื่อ

S.D.
∑ x2
( ∑ x) 2
n

แทน
แทน
แทน
แทน

n∑ x 2 − ( ∑ x) 2
n(n - 1)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
ขนาดของกลุมตัวอยาง
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2. สถิติ Independent t-test (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 178) โดยมีสูตรดังนี้
กรณีที่

S

2
1

=S

2
2

สูตร
t=

X1−X

⎞ 2⎛
⎞ 2 ⎛
⎛
⎞
⎜⎜ n − 1 ⎟⎟ S + ⎜⎜ n − 1 ⎟⎟ S ⎜
⎟
1
1
2
2
1
1
⎠
⎠
⎝
⎝
⎜
⎟
+
⎜
⎟
⎜⎜ n
n +n −2
n ⎟⎟
1
2
2⎠
⎝ 1

โดยที่ Degree of freedom (df)
กรณีที่

S

โดยที่ Degree of freedom (df) =

t

Χ1
Χ2
S12
S 22
n1

n2

df

n +n −2
1
2

2
2
≠S
1
2

t=

เมื่อ

2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

X1 − X 2
S12 S 22
+
n1 n2
2⎤ 2
⎡ 2
⎢S 1 S 2⎥
⎢
⎥
+
⎢
⎥
⎢n1 n2⎥
⎣
⎦
⎡ 2⎤ 2 ⎡ 2⎤ 2
⎢S 1⎥
⎢S 2⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
n
n
⎢ 1⎥
⎢ 2⎥
⎣
⎦
⎣
⎦
+
n −1
n −1
2
1

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1

แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2
แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ
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3. สถิติ F-test ใชเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way
Analysis of Variance เมื่อคาแปรปรวนของตัวแปรทุกกลุมเทากัน คํานวนโดยใชสูตร (กัลยา
วานิชยบัญชา.2545 : 293) ดังนี้
ตาราง แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม(B)

df
k-1

SS
SS ( B )

ภายในกลุม(W)

n-k

SS (W )

รวม (T)

n-1

SS (T )

F

เมื่อ

F
df
k
n
SS ( B )
SS (W )
MS ( B )
MS (W )

=

MS
MS ( B ) =
MS (W ) =

F
SS ( B )
k −1

MS ( B )

SS (W )

MS (W )

n−k

MS ( B )
MS (W )

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายในกลุม (n-k)
จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน
จํานวนตัวอยางทั้งหมด
ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม(Between Sum of Squares)
ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares)
คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม
(Mean Square between groups)
แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม
(Mean Square within groups)

4. Brown’s test ใชเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way
Analysis of Variance เมื่อคาแปรปรวนของตัวแปรตามไมเทากันอยางนอย 1 กลุม (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2545 : 293) คํานวนโดยใชสูตรดังนี้
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B

=

MSB
MSW’

โดย คา MSW’ =
เมื่อ

B
MSB
MSW’
K
n
N
Si2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาสถิติที่ใชพจิ ารณาใน Brown-forsythe
คาความแปรปรวนระหวางกลุม
คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-forsythe
จํานวนกลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุม ตัวอยาง
ขนาดประชากร
คาความแปรปรวนของกลุม ตัวอยาง

5. Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ใชในกรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ตองทําการทดสอบ เปนรายคูตอไป เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน (กัลยา วา
นิชยบัญชา. 2545 : 333) มีสูตรดังนี้
LSD

=

โดยที่

ni ≠ n j

เมื่อ

t 1 −α /2; n − k
MSE

n

nj
α

i

t 1 −α /2; n − k

ΜSΕ

⎡1
1
⎢ +
⎢ ni n j
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และชั้นแหงความเปนอิสระ
ภายในกลุม = n - k
แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม ( MS (W ) )
แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i
แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j
แทน

คาความคลาดเคลื่อน
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6. Dunnett T3 ใชในการเปรียบเทียบเชิงซอน เมื่อคาแปรปรวนของตัวแปรตามไมเทากันอยาง
นอย 1 กลุม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 333) คํานวณโดยใชสูตรดังนี้

แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett test

เมื่อ

S

แทน คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test
แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

7. สถิติคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธอยางงายของเพียรสนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่อิสระตอกัน หรือหาคาความสัมพันธ
ระหวางขอมูล 2 ชุด (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 314)
nΣxy
rxy

- (Σx)(Σy)

=

[ nΣx2 –(Σx)2] [nΣy2-(Σy)2]
เมื่อ rxy
Σx
Σy
Σxy
n

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แทน ผลรวมของคะแนนชุด x
แทน ผลรวมของคะแนนชุด y
แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด x และชุด y ทุกคู
แทน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด

โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 สําหรับการแปล
ความหมายของคาความสัมพันธมีดังนี้
ถาคา r มีคาเปนลบ (–) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง ตรงกัน
ขาม
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1. ถาคา r มีคาเปนบวก (+) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน
2. ถาคา r มีคาเปนศูนย (0) แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกันเลย
3. ถาคา r มีคาเขาใกลศูนย (0) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย
4. ถาคา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธกันมาก
5. ถาคา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขาม และมีความสัมพันธกันมาก
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ถาคา r มีคาสูงกวา 0.90
แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูงมาก
ถาคา r มีคาตัง้ แต 0.70-0.89
แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง
ถาคา r มีคาตัง้ แต 0.30-0.69
แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ถาคา r มีคาตัง้ แต 0.01-0.29
แสดงวา มีความสัมพันธในระดับต่ํา
ถาคา r มีคาเทากับ 0
แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันเลย
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สมมุติฐานในการวิจัยขอที่ 1
ประชาชนที่มลี ักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน อาชีพ และสถานภาพการสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
- ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช t-test เพื่ออธิบายความแตกตาง
ระหวางเพศของกลุมตัวอยาง กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
- ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way Analysis of Variance) เพื่ออธิบายความแตกตางระหวางอายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และสถานภาพการสมรส กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
สมมุติฐานในการวิจัยขอที่ 2
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- ใชการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient ) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของประชาชน กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สมมุติฐานในการวิจัยขอที่ 3
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- ใชการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient ) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อตางๆ กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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สมมุติฐานในการวิจัยขอที่ 4
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2
ชุด ของประชาชนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
- ใชการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient ) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตาน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุด กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง
อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ที่มีผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอของตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะห
n
แทน ขนาดของกลุม ตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ย
S.D.
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน คาที่ใชพิจารณา t - distribution
SS
แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
M.S.
แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
F
แทน คาที่ใชพิจารณา t - distribution
r
แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
df
แทน ชั้นของความเปนอิสระ (degree of Freedom)
Prob.
แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
Sig.2 tailed แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)
*
แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
**
แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยั ไดแบงการนําเสนอออกเปน 6 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอ มูลลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายไดตอ เดือน
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อตางๆ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร
อินเตอรเน็ต สื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา สื่อบุคคล (เชน พอ
แม พี่นอง ญาติ เพื่อน) และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ
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“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อ
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ สถานภาพและรายไดตอเดือน
ตาราง 1 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายไดตอเดือน
ลักษณะประชากรศาสตร

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

190
210
400

47.50
52.50
100.00

รวม

268
67
22
31
12
400

67.00
16.75
5.50
7.75
3.00
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
สูงกวา 50 ป
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ตาราง 1 (ตอ)
ลักษณะประชากรศาสตร
3.ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
4.อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว คาขาย
พนักงานเอกชน
ใชแรงงาน รับจาง
แมบาน
นิสิต นักศึกษา นักเรียน
อื่นๆ(กําลังหางาน, อยูบานเฉยๆ)
รวม
5.สถานภาพ
โสด
สมรส อยูดวยกัน
หยาราง
รวม
6. รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

3
77
296
24
400

0.75
19.25
74.00
6.00
100.00

35
19
19
7
5
312
3
400

8.75
4.75
4.75
1.75
1.25
78.00
0.75
100.00

350
48
2
400

87.50
12.00
0.50
100.00

269
63
13
23
32
400

67.25
15.75
3.25
5.75
8.00
100.00

78

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลลักษณะประชากรศาสตรซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนหญิง มีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50
และเปนชาย มีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50
ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ ต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 268 คน คิดเปน
รอยละ 67.00 รองลงมาคืออายุ 21-30 ป มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 อายุ 41-50 ป มี
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 และอายุ 31-40 ปมีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 และ
อายุสูงกวา 50 ปมีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ
ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาปวส./ปริญญาตรี
หรือเทียบเทามีจํานวน 296 คนคิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. มีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีจาํ นวน 24 คนคิด
เปนรอยละ 6.0 และระดับการศึกษาประถมศึกษามีจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 0.75 ตามลําดับ
ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน มีจํานวน 312 คน
คิดเปนรอยละ 78.00 รองลงมาอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75
อาชีพธุรกิจสวนตัว คาขาย และพนักงานเอกชนมีจํานวนเทากันคือ 19 คน คิดเปนรอยละ 4.75
รวมทั้งอาชีพใชแรงงาน รับจาง มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75 และแมบานมีจํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 1.25 ตามลําดับ
ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนโสด มีจํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ
87.50 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และ หยารางมีจํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ
ดานรายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาทมีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.25 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 10,00120,000 บาท มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 มีรายไดตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มี
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 มีรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท มีจํานวน 23 คน คิด
เปนรอยละ 5.45 และมีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาทบาทมีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ
3.25 ตามลําดับ
เนื่องจากขอมูลลักษณะประชากรศาสตร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดตอเดือน มีความถีข่ องขอมูลกระจายตัวไมสม่ําเสมอ และบางกลุมยอยมีความถี่นอยเกินไป
(นอยกวา 5%) ผูวิจัยจึงทําการรวบรวมขอมูลใหมเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ไดกลุมขอมูลที่
จัดกลุมใหม ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดตอเดือน
ลักษณะประชากรศาสตร

จํานวน (คน)

รอยละ

268
67
22
43
400

67.00
16.75
5.50
10.75
100.00

80
296
24
400

20.00
74.00
6.00
100.00

35
312

8.75
78.00

53

13.25

400

100.00

350
50
400

87.50
12.5
100.00

269
63
68
400

67.25
15.75
17.00
100.00

1. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41ปขึ้นไป
รวม
2.ระดับการศึกษา
ต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
3. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นิสิต นักศึกษา นักเรียน
อื่นๆ ประกอบดวยธุรกิจสวนตัว คาขาย 19 คน/
พนักงานเอกชน 19 คน/ ใชแรงงาน รับจาง 7
คน แมบานและอื่นๆ 8 คน
รวม
4. สถานภาพ
โสด
สมรส อยูดวยกัน/หยาราง
รวม
5.รายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
รวม
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรหลังจากทําการรวบรวมขอมูล
ใหมโดยมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีรายละเอียดดังนี้
ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ ต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 268 คน คิดเปน
รอยละ 67.00 รองลงมาคืออายุ 21-30 ป มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 อายุ 41ปขึ้นไป
มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 และอายุ 22 ปมีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50
ตามลําดับ
ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาปวส./ปริญญาตรี
หรือเทียบเทามีจํานวน 296 คนคิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาคือระดับการศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา/ปวช. มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมี
จํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ
ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน มีจํานวน 312 คน
คิดเปนรอยละ 78.00 รองลงมาอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขาย /พนักงานเอกชน/ใชแรงงาน รับจาง/
แมบานและอืน่ ๆมีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจํานวน
35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 ตามลําดับ
ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนโสด มีจํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ
87.50 รองลงมาคือ สมรส/อยูดวยกัน/หยาราง มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ
ดานรายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาทมีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.25 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 20,001 บาท
ขึ้นไปมีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17 และรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาทมีจํานวน 63
คน คิดเปนรอยละ 15.75 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดืม่ แอลกอฮอล
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล
ทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล
1.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
2.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
3.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพ
4.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะ
5.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลง
6.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรม
7.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง
8.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนาน
9.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น
10.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคม

X

4.46
3.64
4.47
4.60
3.92
4.36
4.20
2.41
2.60
3.21

S.D.

ระดับทัศนคติ

0.731 เห็นดวยอยางยิ่ง
1.011
เห็นดวย
0.762 เห็นดวยอยางยิ่ง
0.648 เห็นดวยอยางยิ่ง
1.028
เห็นดวย
เห็นดวย
0.753
เห็นดวย
0.854
ไมเห็นดวย
1.084
ไมเห็นดวย
1.124
ไมแนใจ
1.130

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลพบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม มีทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ในเรื่องการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหขาดสติสมั ปชัญญะมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 รองลงมามีทัศนคติตอ
การดื่มแอลกอฮอลในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพมีคาเฉลีย่ เทากับ 4.47 และ
มีทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางาน
ลดลงมีคาเฉลีย่ เทากับ 4.46
ผูตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติตอการดืม่ แอลกอฮอลอยูในระดับเห็นดวย ในเรือ่ งการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรมมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมามี
ทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลในเรื่อง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
แยลง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลในเรือ่ งการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลใน
เรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64
ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติตอการดืม่ แอลกอฮอลอยูในระดับ ไมแนใจ ในเรื่องการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21
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ผูตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับไมเห็นดวย ในเรือ่ งการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60 รองลงมาในเรื่องการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.41
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
ตางๆ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร อินเตอรเน็ต สื่อโฆษณานอกบานเชน
ปายโฆษณา สื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน) และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการรับฟงขาวสาร
เกี่ยวกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
3.1 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตางๆ
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อตางๆ
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อตางๆ
1. วิทยุ
2. โทรทัศน
3. หนังสือพิมพ
4. นิตยสาร/วารสาร
5. อินเตอรเน็ต
6. สื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา
7. สื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน)
8. อื่นๆ เชน ใบปดโฆษณาตาม Supermarket
แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร
การเปดรับขาวสารโดยรวม

X

S.D.

2.61
3.83
3.05
3.05
3.01
3.60
2.94

1.150
1.070
1.090
1.110
1.190
0.950
1.300

ระดับการเปดรับ
ขาวสาร
ปานกลาง
บอยครั้ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
บอยครั้ง
ปานกลาง

3.08

1.380

ปานกลาง

2.78

0.633

ปานกลาง

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อตางๆพบวาผูตอบแบบสอบถาม มีระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน บอยครั้งมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 รองลงมามี
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การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโฆษณานอกบานเชน
ปายโฆษณา
บอยครั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60
ผูตอบแบบสอบถาม มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับปานกลาง
ผานสื่อ อื่นๆ เชน ใบปดโฆษณาตาม Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.08 รองลงมามีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับปานกลางผาน
สื่อ หนังสือพิมพ, นิตยสาร/วารสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับปานกลางผานสื่อ อินเตอรเน็ต สื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ
เพื่อน) และ วิทยุ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01, 2.94 และ 2.61 ตามลําดับ
3.2 การรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
ตาราง 5 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของ การรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล”
การรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ
“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
1.ทานเคยรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
หรือไม
ไมเคย
เคย
รวม
2.ทานเคยรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
นิตยสาร
อื่นๆ ไดแก สื่อบุคคล เชน ญาติพี่นอง และ เพื่อน สื่อโฆษณานอก
บาน เชน ปายรณรงค ปายโฆษณา และสื่อการเรียน
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

16
384
400

4.00
96.00
100.00

356
95
74
44
14

61.06
16.30
12.69
7.55
2.40

583

100.00

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลการรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล” พบวา ผูต อบแบบสอบถาม สวนใหญ เคยรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ“การตอตาน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล” มีจํานวน 384 คน คิดเปนรอยละ 96.00
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ผูตอบแบบสอบถาม เคยรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” จาก
แหลง โทรทัศน มากที่สุด มีจํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 61.06 รองลงมาผูตอบแบบสอบถาม
เคยรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” จากวิทยุ จํานวน 95 คน คิดเปนรอย
ละ 16.30หนังสือพิมพจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 12.69 นิตยสาร จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ
7.55 และอื่นๆ ไดแก สื่อบุคคล เชน ญาติพี่นอง และ เพื่อน สื่อโฆษณานอกบาน เชน ปายรณรงค
ปายโฆษณา และสื่อการเรียน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.40
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการเคยเห็น โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
การเคยเห็น โฆษณาชุด
“เลิกเหลา เลิกจน”
1.ทานเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
(บอยครั้งมาก_____ ไมเคย)

X

S.D.

ระดับการเคยเห็น

3.97

0.98

บอยครั้ง

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลการรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิก
จน” พบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ในระดับบอยครั้ง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97
ตาราง 7 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของการเคยเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน”ผานสื่อ
การเคยเห็นเกี่ยวกับ โฆษณาชุด
“เลิกเหลา เลิกจน”
1.ทานเคยเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน”ผานสือ่ ใด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
นิตยสาร
อื่นๆ ไดแก ปายโฆษณา ปายรณรงค และในละครสถาปตย
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

383
30
21
16
12
462

82.90
6.49
4.55
3.46
2.60
100.00
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลการรับฟงขาวสารโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน”ผานสื่อ
พบวาผูต อบแบบสอบถามเคยเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน” ผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด มี
จํานวน 383 คน คิดเปนรอยละ 82.90 รองลงมาผูตอบแบบสอบถามเคยเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา
เลิกจน” ผานสื่อวิทยุมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 6.49 หนังสือพิมพมีจํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 4.55 นิตยสารมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.46 และสื่ออื่นๆ เชน ปายโฆษณา
ปายรณรงค และในละครสถาปตยมีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.60
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อ
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นทีม่ ีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อ
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อ
1.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
2.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงินจากการงดซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนทราบวาการลดเลิกการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้น
4.โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาทีต่ องการเสริม
ภาพพจนที่ดีใหกับ สสส.
5.ขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” สามารถทําใหทานมี
แนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล #
6.ภาพโฆษณาสามารถสรางความสมจริงใหเกิดความรูส ึกอยาก
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล #
7.ภาพโฆษณาสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธกี ารแกปญหาใหกับผูที่
ตองการโฆษณาตองการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล #
8.ความบอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผลให
ทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.23

0.750

เห็นดวยอยางยิ่ง

4.10

0.770

เห็นดวย

4.29

0.700

เห็นดวยอยางยิ่ง

2.25

0.869

ไม เห็นดวย

2.80

1.066

ไมแนใจ

2.80

1.050

ไมแนใจ

2.71

1.051

ไมแนใจ

3.50

0.940

เห็นดวย
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ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
S.D.
X
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อ
9.แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการออกอากาศแลว
3.31 0.960
ก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
10.วิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลดปริมาณการ 3.85 0.840
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาโดยรวม
3.38 0.445
# เปนคําถามเชิงลบ ซึ่งผูว จิ ัยปรับแบบสอบถามเปนเชิงบวกและกลับสเกลแลว

ระดับความ
คิดเห็น
ไมแนใจ
เห็นดวย
ไมแนใจ

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อพบวา
ผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อโดยรวมอยูในระดับไมแนใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ในเรื่องโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนทราบ
วาการลดเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.29 และในเรื่องโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23
ผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อระดับเห็นดวย ในเรื่องโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงิน
จากการงดซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล มากที่สุด มีคาเฉลีย่ เทากับ 4.10 รองลงมา เรื่องวิธีการนําเสนอ
ภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ ในเรื่องความบอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา
เลิกจน”สงผลใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.85 และ3.50 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อระดับไมแนใจ มากที่สุดในเรื่องแมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะ
งดการออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.31 รองลงมา ในเรื่อง ขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” ไมสามารถทําใหทานมีแนวโนมที่
จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และในเรื่องภาพไมโฆษณาสามารถสรางความสมจริงให
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เกิดความรูสึกอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 2.80 และ ใน
เรื่องภาพโฆษณาไมสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญ
 หาใหกับผูทตี่ องการโฆษณาตองการเลิก
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71
ผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อระดับไมเห็นดวย ในเรื่องโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาที่
ตองการเสริมภาพพจนที่ดีใหกับ สสส. ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.25
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอ มูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

X

S.D.

ระดับพฤติกรรม

1.หลังจากเห็นโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
3.63 0.910
ดื่มลดลง
แอลกอฮอลแลว ทานมีพฤติกรรมการดื่มอยางไร
(เลิกดื่มแนนอน_____ ดื่มเพิ่มขึ้นมาก)
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา
หลังจากเห็นโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว ผูต อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการ
ดื่มลดลงซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63
ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีม่ ีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
สามารถแบงสมมติฐานยอยตามลักษณะประชากรศาสตร ดังนี้
เพศ
สมมติฐานที่ 1 .1 เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไม
แตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แตกตางกัน
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สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปน
อิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ตอเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา .05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้
Ho : คาความแปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอคา Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 10
ตาราง 10 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมเพศ โดยใช Levene test
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

Levene Statistic

df

Prob.

0.412

398

0.521

จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมเพศ พบวา พฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวม มีคา Probability (prob.) เทากับ 0.521 ซึ่งมากกวา
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงเทากัน จึงใชการทดสอบคา t กรณีคาความแปรปรวนเทากัน
(Equal variences assumed) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 11

ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

t-test for Equality of Means
SD.
t
X

df

Prob.

398

0.074

เพศ

n

ชาย

190

3.55

0.880

หญิง

210

3.71

0.930

-1.788
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวม จําแนกตามเพศ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.074 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ผูตอบแบบสอบถามที่ มีเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการลดปริ มาณการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล ไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อายุ
สมมติฐานที่ 1 .2 อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมแตกตาง
กัน
H1 : อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแต
ละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็
ตอเมื่อ Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparison) โดยใชวธิ ีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้
Ho : คาความแปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ คา Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง12
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ตาราง 12 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุโดยใช Levene test

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

Levene
Statistic

df1

df2

Prob.

0.412

3

396

0.745

จากตาราง 12 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ พบวา พฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับกลุมอายุไมแตกตางกัน มีคา Probability (p) เทากับ
0.745 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา คาความแปรวนของแตละกลุมอายุเทากัน จึงใชสถิติ F-test
ในการทดสอบ
สมมติฐาน
ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจําแนกตามอายุ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม

SS

df

MS

0.537

3

0.179

ภายในกลุม

328.441

396

0.829

รวม

328.978

399

F-ratio Prob.
0.216

0.885

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามอายุโดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.885
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ระดับการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 .3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมแตกตางกัน
H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแต
ละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็
ตอเมื่อ Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparison) โดยใชวธิ ีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้
Ho : คาความแปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ คา Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง14
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ตาราง 14 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาโดยใช
Levene test
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

Levene
Statistic

df1

df2

Prob.

1.247

2

397

0.288

จากตาราง 14 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษา พบวา
พฤติกรรมการลดปริมาณ หรือ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน
มีคา Probability (p) เทากับ 0.288 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาเทากัน จึง
ใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจําแนกตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม

SS

df

MS

F-ratio Prob.

1.341

2

0.670

0.812 0.445

ภายในกลุม

327.637

397

0.825

รวม

328.978

399

ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามระดับการศึกษาโดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Probability (p)
เทากับ 0.445 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามทีม่ ีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการลดปริมาณ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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อาชีพ
สมมติฐานที่ 1 .4 อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไม
แตกตางกัน
H1 : อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตาง
กัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแต
ละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็
ตอเมื่อ Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparison) โดยใชวธิ ีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene test
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้
Ho : คาความแปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ คา Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง16
ตาราง 16 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพโดยใช Levene test
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

Levene
Statistic

df1

df2

Prob.

0.024

2

397

0.976
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จากตาราง 16 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ พบวา พฤติกรรม
การลดปริมาณ เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับกลุมอาชีพไมแตกตางกัน มีคา Probability (p) เทากับ
0.976 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา คาความแปรวนของแตละกลุมอาชีพเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน
ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจําแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม

SS

df

MS

F-ratio Prob.

0.0031

2

0.0015

0.019 0.981

ภายในกลุม

328.946

397

0.829

รวม

328.978
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามอาชีพโดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Probability (p) เทากับ
0.981 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สถานภาพ
สมมติฐานที่ 1 .5 สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไม
แตกตางกัน
H1 : สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปน
อิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ตอเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา .05
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โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene test ซึ่งตั้งสมมติฐาน
ดังนี้
Ho : คาความแปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอคา Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 18
ตาราง 18 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพ โดยใช Levene test
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

Levene Statistic

df

Prob.

0.006

398

0.937

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมสถานภาพ พบวา พฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวม มีคา Probability (prob.) เทากับ 0.937 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
คาความแปรปรวนของสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส/หยารางเทากัน จึงใชการทดสอบคา t
กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (Equal variences assumed) ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง
ตาราง 19
ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยรวม จําแนกตามสถานภาพ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
สถานภาพ
พฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

n

t-test for Equality of Means
SD.
t
X

โสด

350

3.62

0.900

สมรส/
หยาราง

50

3.74

0.960

-0.895

df

Prob.

398

0.371
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จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวม จําแนกตามสถานภาพ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.371
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการลดปริมาณ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

รายไดตอเดือน
สมมติฐานที่ 1 .6 รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho : รายไดตอ เดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมแตกตางกัน
H1 : รายไดตอ เดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแต
ละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็
ตอเมื่อ Prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparison) โดยใชวธิ ีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้
Ho : คาความแปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ คา Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 20
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ตาราง 20 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนโดยใช Levene test

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

Levene
Statistic

df1

df2

Prob.

พฤติกรรมการลดปริมาณ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

1.026

2

397

0.359

จากตาราง 20 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือน พบวา
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน มีคา
Probability (p) เทากับ 0.359 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนเทากัน จึงใชสถิติ
F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจําแนกตามรายไดตอเดือน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
พฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม

SS

df

MS

F-ratio Prob.

2.019

2

1.009

1.225 0.295

ภายในกลุม

326.959

397

0.824

รวม

328.977

399

ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามรายไดตอ เดือนโดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Probability (p)
เทากับ 0.295 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามที่มรี ายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
Ho : ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
H1 : ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Person product moment correlation coefficient) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 99%
ดังนั้นจะปฎิเสธ สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Prob. มีคานอยกวา 0.05 หรือ 0.01 ผลการทดสอบ
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ตาราง 22 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของประชาชน
1.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง
2.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ
3.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอน
สุขภาพ
4.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาด
สติสัมปชัญญะ
5.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะ
ยากจนลง
6.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกาย
ทรุดโทรม
7.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง

พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Pearson
Prob.
ระดับความสัมพันธ
Correlation (r)
0.269**

0.000

ระดับต่ํา

0.308**

0.000

ระดับปานกลาง

0.293**

0.000

ระดับต่ํา

0.296**

0.000

ระดับปานกลาง

0.244**

0.000

ระดับต่ํา

0.289**

0.000

ระดับต่ํา

0.278**

0.000

ระดับต่ํา
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ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของประชาชน
8.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจรา
เริง สนุกสนาน
9.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อน
ฝูงมากขึ้น
10.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่
ยอมรับในสังคม
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Pearson
Pearson Correlation
Correlation (r)
(r)
0.227**

0.000

ระดับต่ํา

0.213**

0.000

ระดับต่ํา

0.133**

0.000

ระดับต่ํา

จากตาราง
22
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของประชาชน กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา
1.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลงกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลงมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.269 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกับพฤติกรรม
การลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.308 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ เมื่อผูบ ริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทํา
ใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มากขึ้น
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3.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพกับพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ
0.293 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภค
มีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพ ผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
4.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.296 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกลาวคือ
เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะ
ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
5.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลงกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.244 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น
ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลง
ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
6.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรมกับพฤติกรรมลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.289 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อ
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ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น
ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรม
ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
7.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลงกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลงมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.278 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
8.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนานกับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนานมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.227 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น
ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมทําใหจิตใจราเริง
สนุกสนาน ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
9.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพือ่ นฝูงมากขึ้นกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.213 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น
ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
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10.ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคมกับพฤติกรรม
การลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.133 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากขึ้น
ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมทําใหเปนที่ยอมรับใน
สังคมผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น

สมมติฐานที่ 3 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
Ho : การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
H1 : การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Person product moment correlation coefficient) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 99%
ดังนั้นจะปฎิเสธ สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอ เมื่อ Prob. มีคานอยกวา 0.05 หรือ 0.01 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดง ดังตาราง 23
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ตาราง 23 แสดงความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
ตาง ๆ กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ
1. วิทยุ
2. โทรทัศน
3. หนังสือพิมพ
4. นิตยสาร/วารสาร
5. อินเตอรเน็ต
6. สื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา
7. สื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ
เพื่อน)
8. อื่นๆ เชน ใบปดโฆษณาตาม
Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และใน
รานอาหาร
การเปดรับขาวสารโดยรวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Pearson
Prob.
ระดับความสัมพันธ
Correlation (r)
-0.003
0.949
ไมมีความสัมพันธ
0.071
0.158
ไมมีความสัมพันธ
0.028
0.576
ไมมีความสัมพันธ
-0.017
0.742
ไมมีความสัมพันธ
0.010
0.836
ไมมีความสัมพันธ
-0.028
0.570
ไมมีความสัมพันธ
-0.118

0.018*

ระดับต่ํา

-0.147

0.632

ไมมีความสัมพันธ

-0.025

0.620

ไมมีความสัมพันธ

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา การ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ โดยรวมมีคา Prob. เทากับ 0.620ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา
1. การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อวิทยุ กับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อวิทยุมีคา Prob. เทากับ 0.949 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อวิทยุไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

104

2. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน กับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อโทรทัศนมคี า Prob. เทากับ 0.158 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
โทรทัศนไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อหนังสือพิมพ กับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานสื่อหนังสือพิมพมีคา Prob. เทากับ 0.576 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานสื่อหนังสือพิมพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
4. การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ผ า นสื่ อ นิ ต ยสาร/วารสาร กั บ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อนิตยสาร/วารสารมีคา Prob. เทากับ 0.742 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อนิตยสาร/วารสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออินเตอรเน็ต กับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานสื่ออินเตอรเน็ตมีคา Prob. เทากับ 0.836 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานสื่ออินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
6. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโฆษณานอกบาน เชน ปาย
โฆษณา กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา มีคา Prob. เทากับ 0.570
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา ไมมี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
7. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง
ญาติ เพื่อน) กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน) มีคา Prob. เทากับ
0.018 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง
ญาติ เพื่อน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -0.118 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่าํ กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน) มากขึ้น จะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง
8. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออื่นๆ เชน ใบปดโฆษณาตาม
Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออื่นๆ เชน ใบปด
โฆษณาตาม Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร มีคา Prob. เทากับ 0.632 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออื่นๆ
เชน
ใบปดโฆษณาตาม
Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิก
จน” 2 ชุดของประชาชนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้
Ho : ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
2 ชุดของประชาชนที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
H1 : ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
2 ชุดของประชาชนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
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สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห จะใชสถิติสัมประสิทธิส์ หสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Person product moment correlation coefficient) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95%หรือ 99%
ดังนั้นจะปฎิเสธ สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเมื่อ Prob. มีคานอยกวา 0.05 หรือ 0.01 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดง ดังตาราง 24
ตาราง 24 แสดงความสัมพันธระหวางความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุดของประชาชนกับพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
1.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึง
โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัด
เงินจากการงดซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนทราบวา
การลดเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะ
ทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้น
4.โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปน
โฆษณาทีต่ องการเสริมภาพพจนที่ดีใหกับ
สสส.
5.ขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา”
สามารถทําใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
6.ภาพโฆษณาสามารถสรางความสมจริงให
เกิดความรูสึกอยากลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
7.ภาพโฆษณาสามารถแสดงใหเห็นถึง
วิธีการแกปญหาใหกับผูที่ตอ งการโฆษณา
ตองการเลิกดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล

พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Pearson
Prob.
Pearson Correlation
Correlation (r)
(r)
0.111*

0.027

ระดับต่ํา

0.093

0.062

ไมมีความสัมพันธ

0.037

0.465

ไมมีความสัมพันธ

-0.020

0.692

ไมมีความสัมพันธ

0.150**

0.003

ระดับต่ํา

0.075

0.133

ไมมีความสัมพันธ

0.093

0.063

ไมมีความสัมพันธ
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ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
8.ความบอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิก
เหลาเลิกจน”สงผลใหทานมีแนวโนมในการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
9.แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงด
การออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
10.วิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนเทคนิคการ
นําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาโดยรวม
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
Pearson
Prob.
Pearson Correlation
Correlation (r)
(r)
0.231**

0.000

ระดับต่ํา

0.115*

0.021

ระดับต่ํา

0.195**

0.000

ระดับต่ํา

0.222**

0.000

ระดับต่ํา

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตาน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุดของประชาชนกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา
ความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุดของประชาชนมีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
คิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุดโดยรวมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.222 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อผูบ ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมตอโฆษณาตอตานการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุดที่ดี ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
1.ความคิดเห็นในขอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.027 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
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ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
ความสัมพันธกับการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.111 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา
กลาวคือเมื่อบริโภคมีความคิดเห็นตอการโฆษณาตองการสื่อใหประชาชน
เขาใจถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดีขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.ความคิดเห็นในขอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงินจากการงดซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.062 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ โฆษณาต อ งการสื่ อ ให ป ระชาชนประหยั ด เงิ น จากการงดซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.ความคิดเห็นในขอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนทราบวาการลดเลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จ ะทํ า ให ค รอบครั ว มี ค วามสุ ข ขึ้ น กั บ พฤติ ก รรมการลดปริ ม าณการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.465 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชน
ทราบวาการลดเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้นไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.ความคิดเห็นในขอโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาทีต่ อ งการเสริมภาพพจนที่
ดีใหกับ สสส. กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.692
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาทีต่ องการเสริมภาพพจนที่ดีใหกับ
สสส. ไมมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
5.ความคิดเห็นในขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” สามารถทําใหทานมีแนวโนมที่จะ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
คา Prob. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” ไม
สามารถทําใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีความสัมพันธกับ
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พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.150 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อผูบ ริโภคมีความคิดเห็นตอขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา" ที่
สามารถทําใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดีขึ้น
ผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น

6.ความคิดเห็นในขอภาพโฆษณาสามารถสรางความสมจริงใหเกิดความรูสึกอยากลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา
Prob. เทากับ 0.133 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอภาพโฆษณาสามารถสรางความสมจริงใหเกิด
ความรูสึกอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.ความคิดเห็นในขอภาพโฆษณาสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญ
 หาใหกับผูที่
ตองการโฆษณาตองการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.063 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอภาพโฆษณาสามารถแสดงใหเห็นถึง
วิธีการแกปญหาใหกับผูที่ตอ งการโฆษณาตองการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8.ความคิดเห็นในขอความบอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผลใหทานมี
แนวโนมในการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอความบอยครั้งในการเห็น
โฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผลใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.231 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกัน
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอความบอยครั้งในการเห็น
โฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผลใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ที่ดีขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
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9.ความคิดเห็นในขอแมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการออกอากาศแลวก็ยัง
สงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอแมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
จะงดการออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.115 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน”
จะงดการออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ดีขึ้น ผูบริโภค
จะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
10.ความคิดเห็นในขอวิธีการนําเสนอภาพชีวติ จริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปน
เทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มี
ตอวิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาว
ใจผูชมใหอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.195 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่าํ
กลาวคือเมื่อผูบ ริโภคมีความคิดเห็นตอ
วิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ที่ดีขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีม่ ีลักษณะทางประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และ
สถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน

สถิติที่ใช

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 .1 เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
แตกตางกัน

t-test

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 .2 อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
แตกตางกัน

F-test

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 .3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
แตกตางกัน

F-test

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 .4 อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
แตกตางกัน

F-test

ไมสอดคลองตามมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 .5 สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
แตกตางกัน

t-test

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 .6 รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
แตกตางกัน

F-test

ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
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ตาราง 25 (ตอ)
สมมติฐาน
สถิติที่ใช
ผลการทดสอบ
สอดคลองตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
Pearson
ประชาชนมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม Correlation
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางาน
สอดคลองตามสมมติฐาน
ลดลง
2.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
สอดคลองตามสมมติฐาน
3.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพ
สอดคลองตามสมมติฐาน
4.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะ
สอดคลองตามสมมติฐาน
5.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลง
สอดคลองตามสมมติฐาน
6.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรม
สอดคลองตามสมมติฐาน
7.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
แยลง
สอดคลองตามสมมติฐาน
8.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนาน
สอดคลองตามสมมติฐาน
9.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น
สอดคลองตามสมมติฐาน
10.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคม
สอดคลองตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
Pearson ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
แอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ Correlation
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1. วิทยุ
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
2. โทรทัศน
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
3. หนังสือพิมพ
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
4. นิตยสาร/วารสาร
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
5. อินเตอรเน็ต
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
6. สื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
7. สื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน)
สอดคลองตามสมมติฐาน
8. อื่นๆ เชน ใบปดโฆษณาตาม Supermarket แผนก
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
เครื่องดื่ม และในรานอาหาร
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ตาราง 25 (ตอ)
สมมติฐาน
สถิติที่ใช
ผลการทดสอบ
สอดคลองตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่ม
Pearson
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ของประชาชนที่ Correlation
แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สอดคลองตามสมมติฐาน
1.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
2.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงินจากการงดซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
3.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนทราบวาการลดเลิกการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้น
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
4.โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาที่ตองการเสริม
ภาพพจนที่ดีใหกับ สสส.
สอดคลองตามสมมติฐาน
5.ขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” ไมสามารถทําให
ทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
6.ภาพโฆษณาไมสามารถสรางความสมจริงใหเกิดความรูสึก
อยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมสอดคลองตามสมมติฐาน
7.ภาพโฆษณาไมสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญหา
ใหกับผูทตี่ องการโฆษณาตองการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สอดคลองตามสมมติฐาน
8.ความบอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผล
ใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
สอดคลองตามสมมติฐาน
9.แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการออกอากาศ
แลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สอดคลองตามสมมติฐาน
10.วิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยาก
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษา อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ที่มีผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ประชาชน จังหวัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากภาพยนตรโฆษณาโทรทัศนชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ทั้ง
2 ชุดเปนที่สนใจของประชาชน และมีการใชงบประมาณดานสื่อคอนขางสูง ผูวิจัยจึงตองการที่จะ
ศึกษาถึงผลลัพธในแงของพฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนทีไ่ ดรับ
อิทธิพลมาจากภาพยนตรโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้ง 2 ชุด ผลที่ไดจาก
การศึกษาจะเปนประโยชนตอแผนการรณรงคตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุดตอ ๆ ไปที่จะ
เกิดขึ้นมาในอนาคต ทั้งในดานของตัวสื่อโฆษณาทีใ่ ชและในดานของเนื้อหาการโฆษณา
1. ความมุงหมายของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ
และสถานภาพการสมรส ที่มีผลตอพฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ศึกษาเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ
พฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ กับ
พฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของผูบริโภคตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” กับพฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. สมมติฐานในการวิจัย
1.ประชาชนทีม่ ีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
อาชีพ และสถานภาพการสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
2.ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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4.ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุด ของ
ประชาชนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ มุงศึกษาถึงอิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีผล
ตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ศกึ ษา
ประชากรทีศ่ กึ ษาในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อหรือ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กลุมตัวอยางที่ศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจํานวน 400 คน
4. เครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือโดยสรางขึ้นเพื่อศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร
ศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยางตอการดื่มแอลกอฮอล ศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอภาพโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อ และศึกษาถึงพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยขอคําถามจะประกอบดวยคําถามปลายปดแบบมีตัวเลือก(Close-Ended Question) ทั้งสิ้น
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ สถานระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และ สถานภาพการสมรส โดย
มี ลั ก ษณะคํ า ถามแบบให เ ลื อ กตอบเพี ย งข อ เดี ย วและเป น คํ า ถามปลายป ด (Close-Ended
Question) มีจํานวน 6 ขอ ใชการวัดขอมูล 2 ประเภทคือ ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
และประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังนี้
 การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) จํานวน 3 ขอคําถามใหกลุมตัวอยาง
เลือกตอบเพียงขอเดียว ประกอบดวย เพศ สถานภาพ และอาชีพ
 การวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 3 ขอคําถามใหกลุมตัวอยาง
เลือกตอบเพียงขอเดียว ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
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สวนที่ 2 คําถามขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบสอบถามชนิดปลายปด 10 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
สําหรับกรณีคาํ ถามเชิงลบ ตั้งแตขอ 8-10 ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval
Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 4 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 5 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
สวนที่ 3 คําถามขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
ตางๆ
3.1 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด 8 ขอ (ขอ 1-8) โดยใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง บอยครั้งมาก
ระดับ 4 หมายถึง บอยครั้ง
ระดับ 3 หมายถึง บางครั้ง
ระดับ 2 หมายถึง นานๆครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง ไมเคย
3.2 รับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
 รับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” จากแหลงใดใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก โทรทัศน / วิทยุ /
หนังสือพิมพ / อื่นๆ
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 ทานเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” อยางไร ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง บอยครั้งมาก
ระดับ 4 หมายถึง บอยครั้ง
ระดับ 3 หมายถึง บางครั้ง
ระดับ 2 หมายถึง นานๆครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง ไมเคย
สวนที่ 4 คําถามความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฏ
ผานสื่อ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด 10 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
สําหรับกรณีคาํ ถามเชิงลบ ตั้งแตขอ 4-7 ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval
Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับ 4 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 5 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เลิกดื่มแนนอน
ระดับ 4 หมายถึง ดื่มลดลง
ระดับ 3 หมายถึง ดื่มปกติ
ระดับ 2 หมายถึง ดื่มเพิ่มขึ้น
ระดับ 1 หมายถึง ดื่มเพิ่มขึ้นมาก
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5. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณนาจะใชในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความคิดเห็นทีม่ ีตอภาพโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแจกแจงดวยตาราง
แบบรอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล
เชิงสถิติจะนําขอมูลที่ไดจากวิธีการสํารวจโดยอาศัยแบบสอบถามนํามาวิเคราะหสถิติดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS
เพื่อหาความสัมพันธของลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตร ทัศนคติเกี่ยวกับการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความ
คิดเห็นที่มีตอภาพโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
6. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
เมื่ อเก็ บ รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามครบตามจํ านวนขนาดตั วอยางแลว ผูวิจัยจะ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม (Editing) ตอมาทํา
การ ลงรหั ส (Coding) เพื่ อ ทํ า การป อ นข อ มู ล ต า ง ๆ ลงเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for windows version 13.0 ในการประมวลผล หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล
ตาง ๆ ของแบบสอบถามและทดสอบสมมติฐาน
2. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน คิดเปนคารอยละ
 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดืม่
แอลกอฮอล ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อตางๆ ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฎผานสื่อขอมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คิดเปน คาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีม่ ีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตกตางกันมีการวิเคราะห ดังตอไปนี้
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สมมติฐานที่ 1 .1 เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล แตกตางกันใชการทดสอบคา t-test แบบ Independent ในการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน คือ เพศหญิงและชาย
สมมติฐานที่ 1 .2 อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล แตกตางกันใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of
variance : F-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทีม่ ีอายุตางกัน
สมมติฐานที่ 1 .3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตกตางกันใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance : F-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน
สมมติฐานที่ 1 .4 อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกันใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance
: F-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน
สมมติฐานที่ 1 .5 สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตกตางกันใชการทดสอบคา t-test แบบ Independent ในการทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน คือ สถานภาพโสด และ
สมรส
สมมติฐานที่ 1 .6 รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตกตางกันใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis
of variance : F-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอ
เดือนตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)
สมมติฐานที่ 3 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)
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สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิก
เหลา เลิกจน” ของประชาชนที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล โ ดยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ อ ย า งง า ยของเพี ย ร สั น (Pearson
product moment correlation coefficient)
7. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่มี
ผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายไดตอเดือน
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนหญิง มี
จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และเปนชาย มีจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 อายุ
ต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 67.00 รองลงมาคืออายุ 21-30 ป มีจํานวน 67
คน คิดเปนรอยละ 16.75 อายุ 41ปขึ้นไปมีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 และอายุ 22 ปมี
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 ตามลําดับ มีระดับการศึกษาปวส./ปริญญาตรีหรือเทียบเทามี
จํานวน 296 คนคิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาคือระดับการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/
ปวช. มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีจํานวน 24
คนคิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ เปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน มีจํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ
78.00 รองลงมาอาชีพธุรกิจสวนตัว คาขาย /พนักงานเอกชน/ใชแรงงาน รับจาง/แมบานและอื่นๆมี
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 8.75 ตามลําดับ สวนใหญเปนโสด มีจํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาคือ
สมรส/อยูดวยกัน/หยาราง มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ มีรายไดตอเดือนต่ํากวา
หรือเทากับ 10,000 บาทมีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.25 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน
20,001 บาทขึ้นไปมีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17 และรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาทมี
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอล
ผูบริโภคมีทัศนคติตอการดืม่ แอลกอฮอลอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง
ในขอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหขาดสติสมั ปชัญญะ ขอการดื่มแอลกอฮอลในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่น
ทอนสุขภาพ และขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง และผูบ ริโภค
มีทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับเห็นดวย
ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําให
รางกายทรุดโทรม ขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง ขอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลง
และขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ ผูบริโภคมีทัศนคติตอการดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับไมแนใจ ในขอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคม สวนขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อน
ฝูงมากขึ้น และขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนาน ผูบริโภคมีทัศนคติตอ
การดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับไมเห็นดวย
ตอนที่
3
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อ รวมทั้งการรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
ผูบริโภคมีระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูบริโภคมีระดับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานสื่อโทรทัศน บอยครั้งมากที่สุด รองลงมา คือสื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณาบอยครั้ง มี
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับปานกลาง ผานสื่อ อื่นๆ เชน ใบปดโฆษณา
ตาม Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร รองลงมามีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับปานกลางผานสื่อ หนังสือพิมพ, นิตยสาร/วารสาร และผานสื่อ
อินเตอรเน็ต สื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน) และ วิทยุ
ผลการวิเคราะหขอมูลการรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” พบวา
ผูบริโภคสวนใหญ เคยรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” มีจํานวน 384 คน
คิดเปนรอยละ 96.00 ผูบริโภคเคยรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” จาก
แหลง โทรทัศน มากที่สุด มีจํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 61.06 รองลงมาผูบริโภค เคยรับฟง
ขาวสารเกี่ยวกับ“การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” จากวิทยุ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 16.30
หนังสือพิมพจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 12.69 นิตยสาร จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 7.55
และอื่นๆ ไดแก สื่อบุคคล เชน ญาติพี่นอง และ เพื่อน สื่อโฆษณานอกบาน เชน ปายรณรงค ปาย
โฆษณา และสื่อการเรียน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.40
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การวิเคราะหขอมูลการรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” พบวา
ผูบริโภคเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ในระดับบอยครั้ง โดยผูบริโภคเคยเห็นโฆษณาชุด
“เลิกเหลา เลิกจน” ผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด มีจํานวน 383 คน คิดเปนรอยละ 82.90 รองลงมา
ผูบริโภคเคยเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน” ผานสื่อวิทยุมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 6.49
หนังสือพิมพมีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
4.55 นิตยสารมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ
3.46 และสื่ออื่นๆ เชน ปายโฆษณา ปายรณรงค และในละครสถาปตยมีจํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 2.60
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อ
ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฏ
ผานสื่อโดยรวมอยูในระดับไมแนใจ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีตอ เนื้อหาโฆษณา
ตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อระดับเห็นดวยอยางยิ่ง มีในขอ โฆษณา
ตองการสื่อใหประชาชนทราบวาการลดเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมี
ความสุขขึ้น
และในขอ โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
ผูบริโภคมีความคิดเห็นทีตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
ปรากฏผานสื่อระดับเห็นดวย มีในขอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงินจากการงดซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ขอวิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนเทคนิค
การนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และในขอความ
บอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผลใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากนี้ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อระดับไมแนใจ ในขอแมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการ
ออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขอความโฆษณา “จน
เครียด กินเหลา” สามารถทําใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขอภาพ
โฆษณาสามารถสรางความสมจริงใหเกิดความรูสึกอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และขอภาพโฆษณาสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญ
 หาใหกับผูทตี่ องการโฆษณาตองการเลิก
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และผูบริโภคมีความคิดเห็นตอเนื้อหาโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ปรากฏผานสื่อระดับไมเห็นดวย ในขอโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาที่
ตองการเสริมภาพพจนที่ดีใหกับ สสส.
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ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการดื่มลดลงหลังจากเห็นโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล
แลว
2. การวิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ และสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน สรุปไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศทีแ่ ตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุทแี่ ตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว
สมมติฐานที่ 1.4 รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว
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สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 1.6 สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว

สมมติฐานที่
2
ทัศนคติตอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีคา Prob. เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.396 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธ
กันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อผูบริโภคมีทัศนคติโดยรวมที่ดีขึ้นตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ผูบริโภคก็จะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา
2.1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลงกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.269
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมี
ทัศนคติดีขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
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2.2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.308
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ เมื่อผูบริโภค
มีทัศนคติดีขนึ้ ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.3 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอน
สุขภาพกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 สอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.293 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติดีขึ้น ในขอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอนสุขภาพ ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากขึ้น
2.4 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาด
สติสัมปชัญญะกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.296 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติดีขนึ้ ใน
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ขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาดสติสัมปชัญญะ ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.5 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะ
ยากจนลงกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลงมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.244 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํากลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติดีขึ้น ในขอการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะยากจนลง ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น

2.6 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกาย
ทรุดโทรมกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.289 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติดีขึ้น ในขอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกายทรุดโทรม ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.7 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลงกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.278
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แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมี
ทัศนคติดีขึ้น ในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง ผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.8 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจรา
เริง สนุกสนานกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ 0.000
ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจราเริง สนุกสนานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.227 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติ ในขอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมทําใหจิตใจราเริง สนุกสนาน ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.9 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อน
ฝูงมากขึ้นกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.213 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติดขี ึ้น ในขอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมทําใหมีเพือ่ นฝูงมากขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
2.10 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติในขอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับใน
สังคมกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
ทัศนคติโดยรวมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่ยอมรับในสังคมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.133 แสดงวาตัวแปร
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ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ เมือ่ ผูบริโภคมีทัศนคติในขอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมทําใหเปนที่ยอมรับในสังคมผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
สมมติฐานที่ 3 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตาง ๆ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
ตางๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวนการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 3 สามารถแจกแจงรายขอไดดังนี้
1. สื่อวิทยุ
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน กับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีคา Prob. เทากับ 0.949 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อวิทยุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
2.สื่อโทรทัศน
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน กับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อโทรทัศนมคี า Prob. เทากับ 0.158 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
โทรทัศนไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
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3. สื่อหนังสือพิมพ
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อหนังสือพิมพ กับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อหนังสือพิมพมีคา Prob. เทากับ 0.576 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
หนังสือพิมพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
4. สื่อนิตยสาร/วารสาร
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อนิตยสาร/วารสาร กับพฤติกรรม
การลดปริ ม าณการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พบว า การเป ด รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลผานสื่อนิตยสาร/วารสารมีคา Prob. เทากับ 0.742 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อนิตยสาร/วารสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว
5. สื่ออินเตอรเน็ต
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออินเตอรเน็ต กับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่ออินเตอรเน็ตมีคา Prob. เทากับ 0.836 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
อินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
6.สื่อโฆษณานอกบาน
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโฆษณานอกบาน เชน ปาย
โฆษณา กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา มีคา Prob. เทากับ 0.570
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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7.สื่อบุคคล
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ
เพื่อน) กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน) มีคา Prob. เทากับ
0.018 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง
ญาติ เพื่อน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ -0.118 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่าํ กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อบุคคล (เชน พอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อน) มากขึ้น จะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
8. สื่ออื่นๆ
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออื่นๆ เชน ใบปดโฆษณาตาม
Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอล พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออื่นๆ เชน ใบปด
โฆษณาตาม Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร มีคา Prob. เทากับ 0.632 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่ออื่นๆ
เชน
ใบปดโฆษณาตาม
Supermarket แผนกเครื่องดื่ม และในรานอาหาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว

สมมติฐานที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด
“เลิกเหลา เลิกจน” ของประชาชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุดของประชาชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว
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และสามารถแจกแจงรายขอไดดังนี้
1.ความคิดเห็นใน
ขอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob.
เทากับ 0.027 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา
ความคิดเห็นที่มีตอ โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r) เทากับ 0.111 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
กลาวคือเมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอการ
โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดีขนึ้ ผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
2.ความคิดเห็นในขอ โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงินจากการงดซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob.
เทากับ 0.062 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา
ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงินจากการงดซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
3.ความคิดเห็นในขอ โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนทราบวาการลดเลิกการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้นกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.465 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตองการสื่อให
ประชาชนทราบวาการลดเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้นไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
4.ความคิดเห็นในขอ โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาที่ตองการเสริม
ภาพพจนที่ดใี หกับ สสส. กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา
Prob. เทากับ 0.692 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาที่
ตองการเสริมภาพพจนที่ดีใหกับ สสส. ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
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5.ความคิดเห็นในขอ ขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” สามารถทําใหทานมี
แนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอขอความโฆษณา “จน
เครียด กินเหลา” ไมสามารถทําใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.150 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อบริโภคมีความคิดเห็นตอขอความโฆษณา “จน เครียด กิน
เหลา” สามารถทําใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดีขึ้น ผูบริโภคจะมี
พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
6.ความคิดเห็นในขอภาพโฆษณาไมสามารถสรางความสมจริงใหเกิดความรูสึก
อยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.133 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอภาพโฆษณาไมสามารถ
สรางความสมจริงใหเกิดความรูสึกอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
7.ความคิดเห็นในขอภาพโฆษณาไมสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญหาใหกับ
ผูที่ตองการโฆษณาตองการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.063 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอ ภาพโฆษณาไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการแกปญหาใหกับผูที่ตองการโฆษณาตองการเลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
8.ความคิดเห็นในขอความบอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผล
ใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอความ
บอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผลใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.231 แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ
ความบอยครัง้ ในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน”สงผลใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ที่ดีขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
9.ความคิดเห็นในขอแมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการออกอากาศแลว
ก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นที่มีตอแมวา
โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.115 แสดงวา
ตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือเมื่อผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ
แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ดีขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว
10.ความคิดเห็นในขอวิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคา Prob. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
คิดเห็นที่มีตอวิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนเทคนิคการนําเสนอ
ที่โนมนาวใจผูช มใหอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.195 แสดงวาตัวแปรทั้งสองสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับต่าํ
กลาวคือเมื่อผูบ ริโภคมีความคิดเห็นตอ
วิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมใหอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ที่ดีขึ้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีผล
ตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่
นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 20 ป การศึกษาระดับปวส. / ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
อาชีพนิสิต นักศึกษา นักเรียน สถานภาพโสด มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ซึ่งกลาวได
วา ผูที่ยังมีวฒ
ุ ิภาวะไมสูงมาก อาจยังไมสามารถแยกแยะความคิดในสิ่งที่ถูก หรือผิดได อีกทั้งยัง
อยูในวัยทีต่ องการเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อนฝูง จึงมีพฤติกรรมตามกลุมอางอิง ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฏี แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม ของนิตยา ชุณหะวงศ และนินนาท โอฬารวรวุฒิ (2520) สรุป
โดย ประจวบ อินออด ที่กลาววา แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม เมื่อมนุษย
รวมกันอยูในกลุมเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกันภายในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกิดเปน
บุคลิกภาพของกลุมขึ้นได ซึ่งจะมีผลตอการแสดงออกของกลุมดวย
2.
ผูบริโภคสวนใหญเคยรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
โดยสวนใหญเคยเห็นจากสื่อโทรทัศน อาจกลาวไดวา สื่อโฆษณาทางโทรทัศน เปนสื่อที่สามารถ
เขาถึงประชาชนไดมากกวาสื่อโฆษณาอื่นๆ และมีความนาสนใจกวาสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยที่
นําเสนอทั้งภาพเคลื่อนไหว สี และเสียง และชิ้นงานโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” ก็มีความ
แตกตางจากชิ้นงานโฆษณาอื่นๆ โดยใชเทคนิคการใชชาวบานธรรมดาเปนผูนําเสนอ และใชเนือ้
เรื่องแบบ “เสี้ยวหนึ่งของชีวติ ” (Slice of Life) ตามทฤษฎี เทคนิคการนําเสนองานโฆษณา ของ
เสรี วงษมณฑา จึงทําใหประชาชนรูสึกมีความใกลตวั มีสวนรวม และ เกิดการจดจําไดงายในที่สุด
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฏ
ผานสื่อ ชุด “เลิกเหลา เลิกจน” มีระดับความคิดเห็นโดยรวม คือ ไมแนใจ ซึ่งหมายถึง ความชัดเจน
ของเนื้อหาโฆษณาในบางแงมุมยังไมถูกสื่อสารออกมา ตัวอยางเชน ความสมจริง ที่จะทําให
ผูบริโภคอยากลดปริมาณการดื่ม หรือการแสดงวิธีแกปญหาใหกับผูต องการเลิกดืม่ เปนตน ซึ่ง
แงมุมเหลานี้มีความจําเปนที่ตองนําเสนอชัดเจน เพื่อใหโฆษณาบรรลุจุดประสงค สอดคลองกับ
ทฤษฎีของบุษบา ธีรธร (2530) ในเรือ่ งแนวคิดเกี่ยวกับการรณรงคทางการสื่อสาร ที่กลาวไววา
การออกแบบเนื้อหาสารตองสอดประสานไปกับเปาประสงคของผลกระทบที่ไดวางไวในขั้นตอน
แรก โดยคํานึงถึงวาควรจะกลาวถึงอะไรและใชรปู แบบในการนําเสนออยางไร อาทิ ควรใหเนื้อหา
สารทั้งดานดี และดานเสีย หรือเพียงดานเดียว (Positive vs Negative Appeals) ใชสารที่กระตุน
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ใหเกิดความกลัวหรือเปนการเสนอแนะ (Fear vs Rational Appeals) ใหขอสรุปทีช่ ัดเจน หรือเปด
ไวใหคิดเอง (Definite vs Open Conclusion)
4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล หลังจากชมภาพยนตรโฆษณาตอตานการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการดื่มลดลง ซึ่งสอดคลองกับแนนซี ชวาทซ
(Nancy Z. Schwartz อางใน สุรีย จันทรโมลี, 2526) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
วามีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัตติ ัวในรูปแบบ 4 ประการ ดังนี้
- ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเรียนรูและการปฏิบัติ ดังนั้นความรูมีความสัมพันธ
กับทัศนคติ และมีผลตอการปฏิบัติ
- ความรูและทัศนคติมีความสัมพันธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัตติ ามมา
- ความรูและทัศนคติตางทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติไมจําเปนตองมี
ความสัมพันธกัน
- ความรูมีผลตอการปฏิบตั ทิ ั้งทางตรงและทางออม
5. จากการศึกษาวิจัยพบวา ขอมูลดานประชากรศาสตร อันไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมแตกตางกัน
อาจกลาวไดวา
ผูบริโภคในสังคมไทยจะมี
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
พฤติกรรมตลอดจนทัศนคติทคี่ ลายกัน
แมวาลักษณะดาน
ประชากรศาสตร จะแตกตางกัน การเรียนรูเกี่ยวกับคุณและโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ผูบริโภคจะมีเหมือนๆกัน
ดังนั้นเมื่อมีการกระตุนใหเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยขาวสารที่
ชัดเจน
ผูบริโภคก็จะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไมแตกตางกัน
สอดคลองกับขอสรุปเกี่ยวกับพลังที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย โดย ประจวบ อินออด ที่กลาวไว
วา แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม เมื่อมนุษยรวมกันอยูในกลุมเดียวกัน มี
ผลประโยชนรว มกันภายในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกิดเปนบุคลิกภาพของกลุมขึ้นได ซึ่งจะ
มีผลตอการแสดงออกของกลุมดวย
6. เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน
กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาทัศนคติโดยรวม มีระดับสัมพันธ
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฟชบายน (Fishbein, 1967) ที่ใหคําจํากัดความวา
ทัศนคติคือ ความโนมเอียงซึ่งเกิดจากการเรียนรูที่จะแสดงตอบตอสิง่ ใดสิ่งหนึ่งในทางสนับสนุน
หรือไมสนับสนุน ทัศนคติเกิดขึ้นกอนพฤติกรรม และทัศนคติเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคล และแนวคิดของนิวคอมบ (T.M. Newcomb, 1954) ที่ไดอธิบายถึงทัศนคติวา เปนความโนม
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เอียงของจิตใจที่มีตอประสบการณที่ไดรับและแสดงออกเปนพฤติกรรมในลักษณะของความพึง
พอใจ หรือไมพึงพอใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือรูสึกเฉย ๆ ไมชอบ ไมเกลียด
7. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อตางๆ กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาไมมีความสัมพันธ อาจ
เนื่องมาจากลักษณะของขบบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อที่ผูบริโภคมีเหมือนๆกัน และการ
ชี้ใหเห็นถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมเปนเรื่องยากในการสื่อสาร ไมวาจะเปน
สื่อมวลชนชนิดใด หรือแมแตสื่อบุคคล หากเปนการสื่อสารที่มีเนื้อหาที่ใหความรูความเขาใจและ
สามารถชักจูงใจใหเกิด หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดแลว ก็สามารถมีผลทําใหเกิดพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดคลายๆกัน สอดคลองกับ แนวความคิดเกี่ยวกับ Hierarchy
– of – Effects หรือลําดับขั้นของผลกระทบทางการสือ่ สาร ซึ่ง โรเจอร (1973) ไดกลาวถึงผลของ
การสื่อสาร 3 ประการคือ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรับสาร (Knowledge / Cognitive
= K) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสาร (Attitude / Affective = A) และกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูรับสาร (Performance / Practice = P) นอกจากนี้ในแบบจําลอง
ลําดับขั้นของผลกระทบใน 3 ลักษณะ (A Three – Order Hierarchy Model) ของ Ray (1973) ได
กลาวถึงสื่อบุคคลไววา ในบางกรณีแหลงของขอมูลขาวสารหรือแรงจูงใจอาจมาจากตัวบุคคล ขอ
สําคัญคือ แหลงของขอมูลขาวสารเริ่มแรกก็จะไมไดมาโดยผานสื่อมวลชน แตไดรับผาน
ประสบการณสวนบุคคล ตัวอยางเชน อุบัติเหตุบนทองถนนที่เกิดจากการเมาแลวขับซึ่งเกิดขึน้ กับ
คนในครอบครัว ก็เปนแรงจูงใจใหคนในครอบครัวเปลีย่ นความรู ความเขาใจ ตอตานการดื่ม
แอลกอฮอล และปรับนิสัยความเคยชินแบบเกา ๆ ลงได
8.ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นที่มีตอ โฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุด กับพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พบวามีความสัมพันธระดับต่ํา นั่นสามารถกลาวไดวา เมื่อผูบริโภคมีความรูความเขาใจโดยรวมที่
ถูกตอง และมีความคิดเห็นที่ดีมากขึ้นตอเนื้อหาที่ตองการสื่อสารออกไป ของโฆษณาตอตานการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชุด “เลิกเหลา เลิกจน” 2 ชุด ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการลดปริมาณการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (สุรพงษ โสธนะเสถียร 2533) ทฤษฏีนี้ใหความสําคัญกับตัวแปร 3
ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) ของผูรับสาร กลาวคือ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติขนึ้ อยูกับความรู ถามีทัศนคติดีทศั นคติก็จะเปลี่ยนแปลงและเมื่อทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงแลวก็จะมีการยอมรับปฏิบัตหิ รือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งความรู ทัศนคติ และพฤติ
กรรมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการที่จะมีการยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดตองพยายามเปลี่ยน
ทัศนคติกอนโดยการใหความรู
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ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีผล
ตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล ของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สสส. ควรศึกษาประเด็นอื่นๆ ที่จะนํามาโนมนาวใจผูบริโภค ใหหลากหลายขึน้
เนื่องจากกลุมเปาหมายที่ สสส ควรจะสื่อสารนั้น มีหลากหลายกลุมแตกตางกัน เชน ตางอายุ ตาง
การศึกษา ตางอาชีพ ตางพื้นที่ แมวาการใชภาพยนตรชุด เลิกเหลา เลิกจน จะสามารถ สื่อสาร
เรื่องการตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได แตจากผลการวิจัยโดยพบไดวา ภาพยนตรชุดนี้มี
ความสัมพันธตอ พฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร
ในระดับต่ํา หรืออาจเรียกไดวามีผลไมมากที่จะทําใหมีการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สาเหตอาจเนื่องมาจากเนื้อหาของภาพยนตรชุด เลิกเหลา เลิกจน นี้มุงเนนไปที่กลุมเกษตรกร และ
ผูใชแรงงานในเขตตางจังหวัด จึงอาจถูกมองวาเปนเรื่องไกลตัว การหาประเด็นทีต่ รงกับ
กลุมเปาหมายที่แตกตางแตละกลุม เชน ประเด็นเกี่ยวกับวัยรุนที่เปนที่สนใจของกลุมนักเรียน
นักศึกษา ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว ทีเ่ หมาะกับกลุมคนทํางาน ผูที่มีครอบครัวแลวทั้งในกรุงเทพ
และตางจังหวัด หรือประเด็นที่ผูใชแรงงานสนใจ เปนตน จะสามารถทําใหขาวสารที่ สสส. ตองการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผูบริโภคทุกกลุมได
2. สสส. ควรเพิ่มเติมการใหรายละเอียด เกียวกับ โทษของดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไป
พรอมๆ กับการรณรงค เพื่อใหผูบริโภคมีความรู และมีความรูสึกกลัวในโทษของดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ซึ่งแมในการวิจัยพบวาประชาชนมีความเขาใจในโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล แต
ความเขาใจอยูแคในระดับดี และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวายังมีบางแงมุม ที่ผูบริโภคยัง
เขาใจไมชัดเจนวาเปนคุณหรือโทษ เชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนทีย่ อมรับในสังคม
ซึ่งระดับทัศนคติ (ระดับการเห็นดวย) อยูในระดับไมแนใจเปนตน การใหรายละเอียดเพิ่มเติมจะ
ชวยทําใหความเขาใจของประชาชนในโทษของดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปลี่ยนไปอยูในระดับ ดี
มาก และจะชวยใหโฆษณาตอตานการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น สื่อที่ใชสื่อสารควรเปนสื่อโทรทัศน และสื่อ
โฆษณานอกบานเชน ปายโฆษณา ซึ่งจากการวิจัยพบวาผูบริโภคเปดรับขาวสารเกียวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากที่สุด
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3. สสส. ควรเผยแพรชิ้นงานโฆษณาลักษณะนี้อยางตอเนื่อง เพื่อตอกย้ําใหผูบริโภคได
ความรู และมีทัศนคติที่ดีตอ การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง จากการวิจัยพบวา
ผูบริโภคมีความไมแนใจวา แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการออกอากาศแลวก็ยัง
สงผลใหผูบริโภคลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และจากการวิจัยเชนกันก็ไดพบวา ความ
บอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุดเลิกเหลา เลิกจน ที่สงผลใหประชาชนมีแนวโนมในการลดปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล (ใน
ระดับต่ํา) แมในปจจุบันผูบริโภคมีทัศนคติโดยรวมตอการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในระดับ
ที่ดีอยูแลว เชนจากการวิจัย ผูบริโภคมีการเรียนรูวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง ทําใหเสื่อสมรรถภาพทางเพศ ทําใหบั่นทอนสุขภาพ ทําใหฐานะ
ยากจน เมื่อการโฆษณาหยุดลง การรับรูสิ่งเหลานั้นอาจลบเลือนหายไปได การตอกย้ําจะทําให
ผูบริโภคจดจํา มีสํานึก ลดการดื่มมากขึ้น และเลิกดื่มในที่สุด
4. สสส.ควรจะเพิ่มการรณรงคในสื่ออื่นๆที่สามารถเพิม่ การเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการ
สื่อสารไปถึง เชนทางสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ เพื่อเพิ่มการเปดรับขาวสารของผูบริโภค โดยทั้งสอง
สื่อเปนสื่อที่ผูบริโภคเคยรับฟงขาวสารเกีย่ วกับการตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล มากรองจาก
สื่อโทรทัศน ตามลําดับ นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนสื่อจะสามารถเพิ่มชวยความถีใ่ นการรับขาวสาร
การรณรงคการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของผูบริโภคไดมากขึ้นอีกดวย

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับงานวิจยั ในครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรทําการวิจยั ในกลุมตัวอยางที่แตกตางกันและในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น นอกเหนือจาก
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะทําการวิจัยตามตัวเมืองตางจังหวัด และ เขตชนบท เพื่อจะได
ทราบความเหมือน หรือ แตกตางกันของผลการวิจัย และทําการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อจะไดเปน
ประโยชนในการทําการการสื่อสารที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. ในแบบสอบถาม ควรมีคําถามที่เนนเกี่ยวกับ วิธีการนําเสนอของการรณรงคโฆษณา ที่
ประชาชน มีความสนใจ ชอบ และนาจดจํา ไมวาจะเปนในดานของแนวความคิด การนําเสนอภาพ
หรือการนําเสนอคําพูด (copy) ซึ่งอาจเปนคําถามแบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบมีอิสระในการ
เสนอแนะ เพื่อที่จะไดนําขอมูลนั้นมาใชปรับปรุงโฆษณาทางสื่อในครั้งตอๆไป ซึ่งจะทําใหการ
รณรงคเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. งานวิจัยครั้งนี้ไมไดแยกแยะลักษณะการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ของผูบริโภค เชน
ปริมาณการดื่ม หรือความถี่ของการดื่ม ทําใหไมสามารถจัดกลุมประชาชนตามลักษณะการดืม่ เพื่อ
ศึกษาวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของผูบริโภคที่แตกตางกัน จะมีผลตอทัศนคติตอเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล แตกตางกันหรือไม และ จะมีผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล
หรือไม ดังนั้นจึงควรพิจารณาเพิ่มเนื้อหาดังกลาวในงานวิจัยครั้งตอไปดวย
4. งานวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะดานเนื้อหาขาวสาร และดานประชาชนผูรับสาร เทานั้น แต
ยังไมไดครอบคลุมทางดานผูสงสาร ซึ่งหมายถึง สสส. และแนวนโยบายรวมทั้งรายละเอียดของ
แผนการรณรงคตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของ สสส. เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับการ
สื่อสารของ สสส. สมบูรณ และครบวงจร งานวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษา เกียวกับ สสส. และ
รายละเอียด ของแผนงานดวย ซึ่งอาจเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เชนการสัมภาษณ บุคคลากรของ
สสส. ที่มีสวนเกียวของกับ โครงการ เปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ภาพยอเนื้อเรื่องโฆษณาชุด“เลิกเหลาเลิกจน” 2 ชุด

ภาพยนตรโฆษณา “เลิกเหลา เลิกจน. ชุดที่ 1

นักแสดงพูด“จน เครียด กิน เหลา”

นักแสดงพูด“จน เครียด กินเหลา”
โฆษกพูด “จน เครียด กินเหลา”

นักแสดงพูด“จน เครียด”
โฆษกพูด “กินเหลา”

โฆษกพูด “ก็เลยยิ่ง”
นักแสดงพูด “จน”

นักแสดงพูด“จน เครียด”
โฆษกพูด “กินเหลา”

โฆษกพูด “ยิ่ง”
นักแสดงพูด “เครียด”

นักแสดงพูด“จน เครียด กินเหลา”
โฆษกพูด “จน เครียด กินเหลา”

โฆษกพูด”ก็เลิกสิ เหลาอะ
เลิกเหลา เลิกจน เริ่มตนเขาพรรษานี”้

ภาพยนตร โ ฆษณา “เลิ ก เหล า เลิ ก จน. ชุ ด ที่ 2

โฆษกพู ด ”สงสัย ไหมครับที่
เจริญ มาได แ บบนี้ เพราะอะไร ”

โฆษกพู ด”เพราะเก็ บ เงิน ”

โฆษกพู ด”เพราะฉลาด”

โฆษกพู ด”เพราะทํา งาน”

โฆษกพู ด”เพราะได เรี ย น”

โฆษกพู ด”เพราะแข็ งแรง”

โฆษกพู ด”เพราะเลิ ก เหล า ไง” โฆษกพู ด”นี่ไ งมั นเริ่ ม จากตรงนี้ ”

โฆษกพู ด”เพราะทํา งาน ”

ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม
เลขที่แบบสอบถาม
เรื่อง อิทธิพลของโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่มีผลตอพฤติกรรมการลด
ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงใน [ ] หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ

[ ] ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
[ ] 31-40 ป
[ ] สูงกวา 50 ป

[ ] 21-30 ป
[ ] 41-50 ป

3. ระดับการศึกษา
[ ] ประถมศึกษา

[ ] มัธยมศึกษา/ปวช.
[ ] ปวส./ปริญญาตรี หรือเทียบเทา [ ] สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพ

[
[
[
[

] รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [ ] ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
] พนักงานบริษัทเอกชน
[ ] ผูใชแรงงาน / รับจาง
] แมบาน
[ ] นิสิต /นักศึกษา/นักเรียน
] อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................

5. สถานภาพ

[ ] โสด
[ ] หยาราง / เปนมาย

[ ] สมรสและอยูดวยกัน
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6. รายไดตอเดือน
[ ] ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท

[ ] 20,001-30,000 บาท
[ ] 40,001 บาทขึ้นไป

[ ] 10,001-20,000 บาท
[ ] 30,001-40,000 บาท

สวนที่ 2
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คําชี้แจง กรุณาพิจารณาขอความในแตละขอ และเลือกคําตอบโดยขีดเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่
ตรงกับทัศนคติของทานมากที่สุด โดยเลือกเพียงระดับเดียวตอหนึ่งขอ

ขอความ
1.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง
2.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ
3.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบั่นทอน
สุขภาพ
4.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหขาด
สติสัมปชัญญะ
5.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีฐานะ
ยากจนลง
6.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหรางกาย
ทรุดโทรม
7.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหการ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แยลง
8.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหจิตใจรา
เริง สนุกสนาน
9.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อน
ฝูงมากขึ้น
10.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเปนที่
ยอมรับในสังคม

เห็นดวย
อยางยิ่ง
(5)

เห็นดวย
(4)

ไมแนใจ
(3)

ไมเห็นดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
(1)
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สวนที่ 3.การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อ
3.1 ทานเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อตางๆบอยครั้งเพียงใด
คําชี้แจง กรุณาเลือกคําตอบโดยทําเครือ่ งหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมาก
ที่สุด
สื่อโฆษณาเครื่องดื่ม บอยครั้งมาก
บอยครั้ง
บางครั้ง นานๆครั้ง นอยมาก
แอลกอฮอล
5
4
3
2
1
1. วิทยุ
2. โทรทัศน
3. หนังสือพิมพ
4. นิตยสาร/วารสาร
5.อินเตอรเนต
6. สื่อโฆษณานอกบาน
เชน ปายโฆษณา
7. สื่อบุคคล (เชน พอ
แม พี่นอง ญาติ เพื่อน)
8. อื่นๆ (โปรด
ระบุ)............
3.2 การรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
9. ทานเคยรับฟงขาวสารเกีย่ วกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” หรือไม
[ ] เคย
[ ] ไมเคย
10. ทานเคยรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ “การตอตานเครื่องดื่มแอลกอฮอล” จากแหลงใด
[ ] โทรทัศน
[ ] วิทยุ

[ ] หนังสือพิมพ
[ ] นิตยสาร
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ…………….
11.

ทานเคยเห็นโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” อยางไร
บอยครั้งมาก

:
5

:
4

:
3

:
2

ไมเคย
1
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12. ทานเคยเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน”ผานสือ่ ใด
[ ] โทรทัศน

[ ] หนังสือพิมพ
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ…………….

[ ] วิทยุ
[ ] นิตยสาร

สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ปรากฎผานสื่อ
คําชี้แจง จากภาพยนตโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน” กรุณาพิจารณาขอความในแตละขอ และเลือกคําตอบโดย
ทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยเลือกเพียงระดับเดียวตอหนึ่งขอ

ขอความ
1.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนเขาใจถึงโทษของการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนประหยัดเงินจากการ
งดซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.โฆษณาตองการสื่อใหประชาชนทราบวาการลดเลิกการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหครอบครัวมีความสุขขึ้น
4.โฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” เปนโฆษณาที่ตองการ
เสริมภาพพจนที่ดีใหกับ สสส.
5.ขอความโฆษณา “จน เครียด กินเหลา” ไมสามารถทํา
ใหทานมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล #
6.ภาพโฆษณาไมสามารถสรางความสมจริงใหเกิด
ความรูสึกอยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล #
7.ภาพโฆษณาไมสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการ
แกปญหาใหกับผูที่ตองการโฆษณาตองการเลิกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล #
8.ความบอยครั้งในการเห็นโฆษณาชุด“เลิกเหลา เลิกจน”
สงผลใหทานมีแนวโนมในการลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
9.แมวาโฆษณาชุด “เลิกเหลา เลิกจน” จะงดการ
ออกอากาศแลวก็ยังสงผลใหทานลดปริมาณการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
10.วิธีการนําเสนอภาพชีวิตจริงของผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เปนเทคนิคการนําเสนอที่โนมนาวใจผูชมให
อยากลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เห็นดวย
อยางยิ่ง
(5)

เห็นดวย

ไมแนใจ

(4)

(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
(1)
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สวนที่ 5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1. หลังจากเห็นโฆษณาตอตานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว ทานมีพฤติกรรมการดื่มอยางไร
เลิกดื่ม
แนนอน
(5)

ดื่มลดลง

ดื่มปกติ

ดื่มเพิ่มขึ้น

(4)

(3)

(2)

ดื่มเพิ่มขึ้น
มาก
(1)

ภาคผนวก ค.
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม

ภาคผนวก ง.
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณักษ กุลิสร

รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. รองศาสตราจารยศิริวรรณ เสรีรัตน

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ-ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2551

นาย ไตรลุจน นวะมะรัตน
14 สิงหาคม 2499
กรุงเทพมหานคร
304/3 ถนนอินทรพิทักษ ต.หิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศิลปศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาการ สื่อสารมวลชน
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

