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อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสือ่ออนไลนตอการลดการบริโภคเครื่องด่ืม
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่

มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล

ของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอ

รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยแบง

ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากเว็บไซต โดยใชแบบการวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น สวน

ที่ 2 ใชการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย อายุ 18-24 ป ที่ศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน การวิเคราะหและการประมวลผล โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก 

การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนในการลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย ใชการประชาสัมพันธออนไลนมากที่สุด รองลงมา คือ ใชการ

โฆษณาออนไลนและใชการตลาดทางตรงออนไลนนอยที่สุด 2) อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผาน

ส่ือออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มี

จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก การโฆษณาออนไลนผานเครือขายสังคมออนไลน (β = -.136) การสงเสริมการขาย

ออนไลนผานของแถม (β = -.143) การใชส่ือบุคคลออนไลนผานการนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุน (β = -.151) 

และการใชบุคคลใกลชิด (β = -.119) 3) ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอ

รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุม
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ตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา ควรทําการโฆษณาใหหลากหลายและครอบคลุมกับทุกกิจกรรมของการ

รณรงคโครงการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ31.79) จึงควรเพิ่มการโฆษณาออนไลนใหมากขึ้น  

คําสําคัญ : การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  สื่อออนไลน  การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

ABSTRACT 
This research aims to investigate: 1) Patterns of Online Social Marketing Communication on 

Reducing Alcohol Consumption among Undergraduate Students in Bangkok, 2) Influences of Online 

Social Marketing Communication on Reducing Alcohol Consumption among Undergraduate Students 

in Bangkok, and 3) the Opinions of Undergraduate Students in Bangkok about Online Social 

Marketing Communication on Reducing Alcohol. This study has been divided into two parts: Part one 

is an analysis of website content based on the analysis model created by researchers. Part two is 

survey research based on results from a questionnaire with a sample group size of 400 

undergraduate students aged 18-24 years who have studied in Bangkok. Analysis and data 

processing methods used included: frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential 

statistical analysis. Multiple regression analysis was also used at a statistically significant level of 

0.05. 

The results  found that 1) Patterns of Online Social Marketing Communication on Reducing 

Alcohol Consumption among Undergraduate Students in Bangkok mostly used Online Public 

Relation, Online Advertisement and Online Direct Marketing. Respectively, 2) Influences of Online 

Social Marketing Communication on Reducing Alcohol Consumption among Undergraduate Students 

in Bangkok had four factors as follows: Online Social Network (β = -.136), Premium (β = -.143), 

Celebrity (β = -.151) and Close Person. (β= -.119) 3) The Opinions of Undergraduate Students in 

Bangkok about Online Social Marketing Communication on Reducing Alcohol raised the idea about 

creating the Variety of Advertising Campaign that will cover all campaigns about reducing alcohol 

consumption (31.79 percent) and increase online advertisement. 

Key Words : Social Marketing, Online Media, Reducing Alcohol Consumption 
E-mail : moochum_sine@hotmail.com 

 
บทนํา 

ในปจจุบันปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนหนึ่งในประเด็นปญหาสําคัญในสังคมไทยที่สงผล

กระทบตางๆอยางมากมายนับตั้งแตผลกระทบตอรางกายและจิตใจของผูที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปจนถึง

ผลกระทบตอบุคคลใกลชิดหรือครอบครัวของผูที่บริโภคทั้งในเชิงปญหาสุขภาพ ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหา

ความรุนแรง ปญหาหนี้สินหรือทรัพยสินตลอดจนปญหาอื่นๆ อาทิ ปญหาอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน (ปาริชาต สถาปตานนท และคณะ ,2551) อีกทั้งในปจจุบันการ
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บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนโดยเฉพาะกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นแพรหลายและเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเจริญในดานตางๆ รวมถึงการขยายตัวทางการศึกษา จึงมีการกอตั้ง

สถาบันการศึกษาขึ้นอยางมากมายและนักศึกษาสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-24 ป เปนวัยที่ชอบทดลองสิ่งใหมๆ 

จึงมีโอกาสในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงาย จึงทําใหหลายหนวยงานไดใหความสําคัญกับการรณรงคงด

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เครือขายองคกรงดเหลาซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)ไดรณรงคโดยใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบผสมผสานเพื่อสราง

กระแสการรับรูถึงโทษ พิษภัยและปญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และจากการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษา ทําใหส่ือออนไลนเขามามีอิทธิพลและมีบทบาทสําคัญที่จะชวยในการลดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยไดเปนอยางดีและรูปแบบในการสื่อสารการตลาดเพื่อ

สังคมผานสื่อออนไลน คือ การโฆษณา  การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริมการขายและการใชส่ือ

บุคคล เพราะถือเปนเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางสะดวกและรวดเร็ว (Kotler 

,2003)  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนตอการ

ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
  1.เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

  2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

  3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอรูปแบบการสื่อสาร

การตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อ

ออนไลนตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา มีนักวิชาการไดให

ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไววา เครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ สารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์กลอมประสาท

คลายกับบารบิทูเรต มีพิษทําใหเมาหรือตายได ถาดื่มปริมาณมากจะออกฤทธิ์รบกวนจิตประสาท คนที่ดื่มมานาน

จะตองเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ หากหยุดดื่มทันทีนั้น จะมีอาการกระสับกระสาย เพอคล่ัง ประสาทหลอน (องคการ

อนามัยโลก, 2002) ซึ่งสอดคลองกับอดิศักดิ์ พละสาร (2553) ไดกลาววา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายถึง 

เครื่องดื่มที่ดื่มเขาไปแลวทําใหเกิดอาการมึนเมา ซึ่งเกิดจากปริมาณของแอลกอฮอลที่ผสมในเครื่องดื่มนั้นๆ ซึ่งแต

ละประเภทมีปริมาณเอทิลแอลกอฮอลตางกันและจัดเปนสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ถูกกฎหมาย จากคําจํากัดความ

ของนักวิชาการขางตน สามารถสรุปไดวา เครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ เครื่องดื่มที่มีลักษณะเหลวใส มีสวนผสมของ

สารกึ่งเคมีกึ่งธรรมชาติ เรียกวา เอทิลแอลกอฮอล ซึ่งไดจากการหมักและการกลั่น มีสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 

เมื่อบริโภคเขาไปกอใหเกิดอาการมึนเมา จากการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนใน
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การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผูวิจัยพบวา ใชการประชาสัมพันธออนไลน

มากที่สุด รองลงมา คือ ใชการโฆษณาออนไลนและใชการตลาดทางตรงออนไลนนอยที่สุด ซึ่งจากงานวิจัย

ของพิศิฐ  รัตนเชตกุล (2550) พบวา การนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในกระบวนการถายทอดขอความจาก

องคกรไปสูผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและตรงเวลา อันประกอบไปดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริม

การขาย การตลาดทางตรงและการใชส่ือบุคคลเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร ซึ่งจากการที่ผูวิจัยไดทําการ

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย พบวา สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่ไดแบง

เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออกเปน 5 เครื่องมือหลัก ไดแก การโฆษณา,การประชาสัมพันธ 

,การตลาดทางตรง,การสงเสริมการขายและการใชพนักงานขาย ซึ่งนํามาใชรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลทางการ

ส่ือสารสูงสุดและเพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามเปาหมายที่ทางองคกรกําหนดไว และจากการศึกษา

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบวา มีเครือขายสังคมออนไลน ,ของแถม,การนําผูที่มีชื่อเสียงมา

สนับสนุนและการใชบุคคลใกลชิด ที่มีอิทธิพลตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งจากแนวคิดเรื่อง

การตลาดออนไลนนั้น ผูวิจัย พบวา มีนักวิชาการทั้งตางประเทศและในประเทศไดกลาวไววา การตลาดออนไลน 

คือ การสื่อสารการตลาดที่นําเอาเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกพรอมกับสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ

บริการ เพื่อรักษาความสัมพันธกับผูบริโภคระยะยาว (Judy Strausและคณะ,2006 ) ในขณะที่ภาวุธ  พงษวิทย

ภาณุ (2548) กลาววา การตลาดออนไลนเปนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส

ตางๆ ที่ทันสมัยและสะดวกตอการใชงาน เขามาเปนสื่อกลาง ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร โทรศัพทที่ถูกเชื่อมโยงเขา

ดวยกันดวยอินเทอรเน็ตมาผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางลงตัวกับ

ลูกคาหรือกลุมเปาหมาย เพื่อบรรลุจุดมุงหมายขององคกรอยางแทจริง ซึ่งยังสอดคลองกับงานวิจัยของกมล 

เครื่องนันตา (2552) ที่พบวา อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

ผูบริโภคจํานวนมากใชเวลาสวนใหญในการหาขอมูลเพื่อการศึกษาเพื่อความบันเทิงหรือเปนงานอดิเรก ใชในการ

ติดตอส่ือสาร ไมวาจะเปนอีเมล เครือขายสังคมออนไลน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีตางๆ นั้น สอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคปจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเลือกใชส่ือเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดใน

ยุคปจจุบัน คือ ส่ือออนไลน ซึ่งถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากที่สุด จากความหมายดังกลาวขางตน 

ผูวิจัยสรุปไดวา การตลาดออนไลน หมายถึง การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการ

ส่ือสาร ซึ่งประกอบดวยการโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริมการขายและการใชส่ือ

บุคคล และจากศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอรูปแบบการสื่อสาร

การตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงนํามาซึ่งการศึกษาดาน

แผนการตลาดเพื่อสังคมในการควบคุมและลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมถึงการปรับกลยุทธการ

ดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้นและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางเครื่องมือทางการ

ส่ือสารการตลาดเพื่อติดตามประเมินผลทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายได เพราะมีการ

เปล่ียนรูปแบบการใชชีวิตและคานิยมที่เปล่ียนไปจากเดิม ดานพฤติกรรมก็มีการแตกยอยออกเปนหลากหลาย

แบบ มีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง 

สามารถเปนผูผลิตขาวสารและสื่อไดเอง และมีการเลือกรับส่ือตามความตองการของตนเอง จึงตองมีการรูปแบบ
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การสื่อสารที่ใหมๆ รวมทั้งมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับกับการปรับตัวของรูปแบบการตลาดเพื่อสังคม 

(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ,2553) 
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา

จากเว็บไซต โดยเลือกเว็บไซตแบบเจาะจงซึ่งมีเกณฑในการเลือก คือ เลือกเว็บไซตที่มีการรณรงคลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 10 เว็บไซต ไดแก 1) www.thaihealth.or.th สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ( ส ส ส .)  2)  www.stopdrink.com สํ า นั ก ง า น เ ค รื อ ข า ย อ ง ค ก ร ง ด เ ห ล า ( สค ล .)  3) 

www.thaiantialcohol.com สํานักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ (สคอ.) 4) www.cas.or.th 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา(ศวส.) 5) www.ddd.or.thมูลนิธิเมาไมขับ 6) www.alcoholwatch.in.th เครือขายรณรงค

ปองกันแอลกอฮอล 7) www.dyd-club.com เครือขายวัยรุนรูทันเหลา 8) www.accident.or.th เครือขายลด

อุบัติเหตุ 9) www.hsri.or.th สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 10) www.local.stopdrink.com กองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตําบล จัดการปญหาเหลา บุหรี่และอุบัติเหตุ 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบการวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําเสนอในรูปแบบของตารางแจก

แจงความถี่และคารอยละ ชวงระยะเวลาในเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1-30 มิถุนายน 2554 สวนที่ 2 ใชการวิจัยเชิง

สํารวจ ประชากรที่จะทําการศึกษา คือ นักศึกษาอายุ 18-24 ป ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 793,143 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ,2552 ) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย

มีจํานวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

คือ แบบสอบถาม โดยใชคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด และเมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบ

ความถูกตองเรียบรอยแลว จึงนําเอาแบบสอบถามมาลงรหัส และประมวลผลเพื่อนํามาคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ 

ที่ใชในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก การ

แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน ตัวแปรอิสระ 

จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก การโฆษณาออนไลน, การประชาสัมพันธออนไลน, การตลาดทางตรงออนไลน, การ

สงเสริมการขายออนไลนและการใชส่ือบุคคลออนไลน และตัวแปรตามจํานวน 1 ตัวแปร ไดแก การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ผลการวิจัย 
สวนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาจากเว็บไซต 
1.รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนในเว็บไซตรณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนมีการใชการประชาสัมพันธ

ออนไลนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.13 รองลงมา คือ การใชการโฆษณาออนไลน คิดเปนรอยละ 25.40 ขณะที่

การใชการตลาดทางตรงออนไลนมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 11.11 
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รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนในการใชส่ือโฆษณาออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ 

เว็บไซต คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมา คือ ปายโฆษณาออนไลนและเว็บไซตเครื่องมือชวยคนหา คิดเปนรอยละ 

25 ขณะที่เครือขายสังคมออนไลนมีการใชนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 18.75  ดานการใชส่ือประชาสัมพันธออนไลน

ที่ใชมากที่สุด คือ  ขาวประชาสัมพันธและการเปนผูสนับสนุนกิจกรรม คิดเปนรอยละ 23.25 รองลงมา คือ การจัด

กิจกรรมและการแถลงขาว คิดเปนรอยละ 20.93  ขณะที่การสัมภาษณผูบริหารมีการใชนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 

11.63 ดานการสงเสริมการขายออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ การใหของแถม คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา คือ 

การใหรางวัลพิเศษและการรวมสนุกชิงรางวัล หรือรอยละ 31.25 ดานการตลาดทางตรงออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือรอยละ 57.14 รองลงมาคือ ขอความสั้น คิดเปนรอยละ 28.57 ขณะที่การสั่งสินคา

ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการใชนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 14.29 ดานการใชส่ือบุคคลออนไลนที่ใชมาก

ที่สุด คือ การตลาดทางโทรศัพท คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมา คือ การนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุนและการใช

บุคคลใกลชิด คิดเปนรอยละ 28.5 
 
สวนที่ 2 การวิจัยเชิงสํารวจ 
1. ลักษณะทางประชากร 
 ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คนนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

203 คน คิดเปนรอยละ 50.75 และเพศชาย จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 สวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 

20 ป จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 กําลังศึกษาในระดับชั้นปที่ 2  มีสัดสวนสูงสุด จํานวน 115 คน คิด

เปนรอยละ 28.75  
2. อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

ผลวิจัยพบวา การโฆษณาออนไลน การประชาสัมพันธออนไลน การตลาดทางตรงออนไลน การสงเสริม

การขายออนไลนและการใชส่ือบุคคลออนไลนสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันตอการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยไดรอยละ 15.5 (Adjusted R2 = .155) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปร

อิสระอื่นๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียง 4 ตัวที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย ไดแก เครือขายสังคมออนไลน ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาอิทธิพลที่ระดับ -.136 (β = 

-.136) ของแถม ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาอิทธิพลที่ระดับ -.143 (β = -.143) การนําผูที่มีชื่อเสียง

มาสนับสนุน ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาอิทธิพลที่ระดับ -.151 (β = -.151) และการใชบุคคล

ใกลชิด ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาอิทธิพลที่ระดับ -.119 (β = -.119) กลาวโดยสรุป พบวา การ

โฆษณาออนไลนผานเครือขายสังคมออนไลน , การสงเสริมการขายออนไลนผานของแถม และการใชส่ือบุคคล

ออนไลนผานการนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุนและการใชบุคคลใกลชิด จะมีผลตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติของการโฆษณาออนไลน การประชาสัมพันธออนไลน 

การตลาดทางตรงออนไลน การสงเสริมการขายออนไลนและการใชส่ือบุคคลออนไลนที่มีอิทธิพลตอการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

                                                                                                                           (n = 400) 

ตัวแปรอิสระ b β t Sig. t 
การโฆษณาออนไลน     

ปายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส ( Banner) 

เว็บไซต (Website) 

เว็บไซตเครื่องมือชวยคนหา (Search Engine) 

เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) 

-.021 

-.029 

-.052 

-.069 

-.034 

-.049 

-.091 

-.136 

-.581 

-7.56 

-1.436 

-2.190 

.561 

.450 

.152 

.029* 

การประชาสัมพันธออนไลน    

ขาวประชาสัมพันธออนไลน (Press Release)  

การจัดกิจกรรมพิเศษ(Event) 

การเปนผูสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) 

การใหสัมภาษณผูบริหาร(Executive Interview) 

การจัดแถลงขาว (Press Conference) 

-.030 

   -.032 

-.036 

-.033 

-.024 

-.056 

-.061 

-.074 

-.062 

-.045 

-.979 

-.900 

-1.192 

-1.103 

-.738 

.328 

.369 

.234 

.271 

.461 

การตลาดทางตรงออนไลน    

อีเมล (E-mail) 

ขอความสั้น (SMS) 

การสั่งผานระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส (Commerce) 

-.063 

-.010 

-.067 

-.128 

-.018 

-.134 

-1.902 

-.255 

-1.883 

.058 

.799 

.060 

การสงเสริมการขายออนไลน     

ของแถม (Premium) 

การใหรางวัลพิเศษ (Special Reward) 

การรวมสนุกชิงรางวัล (Sweepstake) 

-.081 

-.021 

-.057 

-.143 

-.043 

-.107 

-2.551 

-.688 

-1.730 

.011* 

.492 

.084 

การใชสื่อบุคคลออนไลน     

การตลาดทางโทรศัพท (Telemarketing) 

การนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุน (Celebrity) 

การใชบุคคลใกลชิด (Close Person) 

-.042 

-.072 

-.068 

-.074 

-.151 

-.119 

-1.154 

-2.856 

-2.375 

.249 

.005* 

.018* 

  หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 3. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอรูปแบบการสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอรูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

ผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
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การโฆษณาออนไลน วาควรทําการโฆษณาใหหลากหลายและครอบคลุมกับทุกกิจกรรมของการรณรงคโครงการ

ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุด ซึ่งสัดสวนสูงสุดมีจํานวน 213 คําตอบ คิดเปนรอยละ 31.79 

 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. รูปแบบของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบวา มีการใชการประชาสัมพันธออนไลนมากที่สุด 

รองลงมา คือ การใชการโฆษณาออนไลน ขณะที่การใชการตลาดทางตรงออนไลนมีนอยที่สุด และรูปแบบการ

ส่ือสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนในการใชส่ือโฆษณาออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ  เว็บไซต รองลงมา คือ 

ปายโฆษณาออนไลนและเว็บไซตเครื่องมือชวนคนหา ขณะที่เครือขายสังคมออนไลนมีการใชนอยที่สุด ดานการ

ใชส่ือประชาสัมพันธออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ ขาวประชาสัมพันธและการเปนผูสนับสนุนกิจกรรม รองลงมา คือ 

การจัดกิจกรรมและการแถลงขาว ขณะที่การใหสัมภาษณของผูบริหารมีการใชนอยที่สุด ดานการสงเสริมการขาย

ออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ การใหของแถม รองลงมา คือ การใหรางวัลพิเศษและการรวมสนุกชิงรางวัล ดาน

การตลาดทางตรงออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส รองลงมา คือ ขอความสั้น ขณะที่การสั่ง

สินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการใชนอยที่สุด ดานการใชส่ือบุคคลออนไลนที่ใชมากที่สุด คือ 

การตลาดทางโทรศัพท รองลงมา คือ การนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุนและการใชบุคคลใกลชิด ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของD. Schultz (2001) ; Arens (2004), Duncan (2005) โดยอธิบายไดวา รูปแบบของการสื่อสาร

การตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานครนั้น คือ การใชเครื่องมือการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลน เชน ในเว็บไซตรณรงคลดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีความหลากหลาย มีความถี่ในการนําเสนอ ทําใหกลุมเปาหมายพบเห็นไดบอย 

รูปแบบที่พบเห็นไดบอย คือ การประชาสัมพันธออนไลน  

 2. อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอการลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก เครือขายสังคม

ออนไลน ,ของแถม ,การนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุนและการใชบุคคลใกลชิด มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) ; Pickton และ Broderick (2005) ; Duncan 

(2005) โดยอธิบายไดวา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครนั้น คือ ใชการสื่อสารการตลาดรูปแบบตางๆ 

ผานสื่อออนไลนที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เชน ใชการโฆษณาออนไลนผานเครือขายสังคมออนไลน, ใชการ

สงเสริมการขายออนไลน เพื่อเพิ่มคุณคาและเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการตอบสนองมากขึ้น เชน การใหของแถม 

และการใชส่ือบุคคลออนไลน เชน การนําผูที่มีชื่อเสียงมาสนับสนุนและการใชบุคคลใกลชิด เพราะสามารถกระตุน

ความสนใจไดสูง สรางความนาเชื่อถือ ทําใหโครงการรณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนที่รูจักของ

กลุมผูบริโภคเปาหมายและเกิดการจดจําไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะสรางอิทธิพลดานบวกในระดับสูงทําใหกลุมผูรับ

สารเปาหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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3. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครที่มีตอรูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อ

สังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความ

คิดเห็นวา ควรทําการโฆษณาใหหลากหลายและครอบคลุมกับทุกกิจกรรมของการรณรงคโครงการลดการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตปยพันธ  พันธุวิโรจน (2550) พบวา มีการใชเครื่องมือการ

ส่ือสารการตลาดเพื่อสังคมแบบผสมผสานเพื่อเปนการรณรงคใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสวนรวมในการ

รณรงคจัดกิจกรรมรับนองใหมปลอดเหลาอยางสรางสรรคและเพื่อลดปจจัยเสี่ยงเรื่องการปลอดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลรวมถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม อธิบายไดวา ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานครที่มีตอรูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่มีตอการลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ตองมีการใชรูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานการโฆษณาออนไลนใหมากขึ้น สรางความ

หลากหลาย เพื่อโนมนาวใจใหกลุมเปาหมายหันมาสนใจโครงการรณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้ง

ยังสามารถชวยสนับสนุนองคกรในดานตางๆ ได จึงจะทําใหการใชรูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อ

ออนไลนมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มเครื่องมือการส่ือสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนใหมากขึ้น เพิ่มความนาสนใจและ

เพิ่มความถี่ในการนําเสนอ เชน การเพิ่มเครื่องมือในดานการสงเสริมการขายออนไลน ในรูปแบบสวนลดและ

ขอเสนอพิเศษ คูปอง การสะสมแตมและการคืนเงิน เปนตน 

2. ควรเนนกลุมเปาหมายนักศึกษาผูชายที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา เพราะจะทําให

เขาใจถึงปญหาหรือเหตุผลที่แทจริงในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะไดนําไปเปนแนวทางในการวางกลยุทธ

ในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

3. รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลน ควรพัฒนาการใชการโฆษณาออนไลนผาน

เครือขายสังคมออนไลนใหนาสนใจมากขึ้น ซึ่งควรมีขอมูล ปญหาและพิษภัยตางๆ ของการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล รวมถึงรูปภาพและกิจกรรมตางๆ เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยจะติดตามขาวสารและขอมูลตางๆ 

ผานชองทางนี้เปนสวนใหญและจะทําใหการรณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ

ควรเพิ่มการใชส่ือบุคคลออนไลน โดยนําดาราหรือนักรองที่ไดรับความนิยมมาใชเปนสื่อรณรงค เพราะสื่อบุคคล

เปนสื่อที่สรางแรงจูงใจ โนมนาวและมีอิทธิพลตอนักศึกษามหาวิทยาลัยมากที่สุดและสามารถสรางกลุมเปาหมาย

เพิ่มไดอีกดวย 

4. รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผานสื่อออนไลนที่ควรตระหนักและนํามาใชใหเปนประโยชน 

คือ การสงเสริมการขายออนไลน เพราะปจจุบันในเว็บไซตรณรงคของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพและภาคีเครือขายมีการใชนอยมาก ถาหันมาใชรูปแบบของการใหของแถม การใหรางวัลพิเศษและมีการ

รวมสนุกชิงรางวัลในเว็บไซตใหมากขึ้น จะสามารถขยายฐานกลุมเปาหมายใหกวางขึ้นทั้งยังทําใหเกิดความสนใจ

และอยากรวมกิจกรรมเพื่อใหไดส่ิงตอบแทนตางๆ ทั้งนี้ของรางวัลหรือของแถมนั้น จะตองนาสนใจและมีมูลคาที่

นาดึงดูดดวย 
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5.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและภาคีเครือขายควรวางแผนเนนใหกลุมเปาหมาย

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและควรกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายหลัก ซึ่งเปนกลุมเยาวชน 

6. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและภาคีเครือขายควรสรางเว็บไซตเกี่ยวกับการ

รณรงคการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมีความหลากหลาย นาสนใจและจดจําไดงาย 
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