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จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันของเด็กก าพร้า
บ้านครูน้อย โดยการใช้สื่อสร้างสรรค์โฆษณาให้เป็นตัวเช่ือมระหว่างสังคมและเด็กก าพร้าบ้านครูน้อย
เข้าด้วยกัน โดยการน าพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ในสังคมที่มีมุมมองด้านบวก ให้มา
เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อขับเคลื่อนการชีวิตของเด็กก าพร้าในบ้านครูน้อยให้ไปในทิศทางที่ดีข้ึน และยัง
เป็นการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตนเอง ให้หันมาช่วยเหลือเด็ก
ก าพร้าโดยมาเข้าร่วมกิจกรรมในบ้านครูน้อยด้วยวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างจากรูป
แบบเดิมๆ ด้วยการไม่ใช้เงิน และสิ่งของให้มากยิ่งข้ึน 

จากผลการศึกษาพบว่าเด็กก าพร้าในบ้านครูน้อย ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือในด้านการด าเนินชีวิตอย่างเพียงพอ ที่อยู่ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม การศึกษา
แตส่ิ่งที่พวกเขาขาดคือคนที่เป็นแบบอย่าง แนวคิด แรงผลักดัน หรือคนที่คอยสนับสนุน จากสังคม 
เด็กก าพร้าเหล่าน้ีไม่สามารถที่จะ คิด วางแผนการใช้ชีวิตที่จะส่งผลต่ออนาคตที่ดีได้ นอกจากนี้ยังพบ
อีกว่า เด็กก าพร้าส่วนหนึ่งที่ออกจากสถานสงเคราะห์ไป มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวาย รุนแรง และได้
สร้างความเดือดร้อนในสังคมอีกด้วย 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายรู้สึกสงสาร หดหู่ กับเด็กก าพร้าและมีความ
ประสงค์ที่จะช่วยเหลอืเด็กก าพรา้ในบ้านครูน้อย หากมีโอกาสและในรูปแบบการช่วยเหลือที่เหมาะสม 
โดยไม่ใช้เงิน และสิ่งของ โดยการแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือการใช้เวลาร่วมกับเด็กเหล่าน้ีให้มาก เพื่อที่จะ
ท าให้เด็กรู้สึกคุ้นเคย มีอัธยาศัยดี และกล้าเข้าร่วมสังคม รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหก้ับเด็กใน
อนาคตอีกด้วย 

 ทั้งนี้ผู้จัดท าได้เล็งเห็นประเด็นความส าคัญที่มีความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
และเด็กก าพร้า จึงน ามาวิเคราะห์และสรา้งสรรค์กลยุทธ์การสือ่สารการตลาดเพื่อชักชวนให้คนรุ่นใหม่ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการช่วยเหลือเด็กก าพร้า โดยใช้สื่อออนไลน์ ดังนี้ TVC เว็บไซต์ Social media 
ภายใต้แนวคิด “ You Can Be The Teacher Giving Future To Child ” ทุกคนสามารถเป็นครูได้ 
โดยหมายถึง แรงบันดาลใจของทุกคนสามารถช่วยให้เด็กๆ เกิดความหวัง มีเป้าหมายในชีวิต และมี
ความกระตื้อรื้อร้น สร้างความส าเร็จด้วยมือของเด็กเอง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง 
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แสงธรรมชัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า 
ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่าน
เป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบันปัญหาเด็กก าพรา้ที่ถูกทอดทิ้งในประเทศไทยนั้นมมีากมาย นับเป็นอีกปัญหาที่
ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เนื่องจากในสถานสงเคราะห์ต่างๆ พบว่าเด็กก าพร้าถูกทอดทิ้งใน
ประเทศไทย มีมากถึง 88,730 ชีวิต  โดยข้อมูลจากส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน ( สสค )  ซึ่งส่วนที่ได้รับเข้ามาเลี้ยงดูเฉพาะเด็กก าพร้าในบ้านครูน้อย ในปี 2534 
จ านวนเด็ก 120 คน ในปัจจุบันน้ัน 2556 จ านวนเด็ก 65 คน และคาดว่าในอนาคต เด็กจะเพิ่มข้ึนปี
ละ 4-5 คน ทั้งนี้จากการสืบค้นพบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันเกิดจากแม่ที่เป็นวัยรุ่น และวัยเรียน
เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ สาวโรงงานที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ และกลุ่มวัยรุ่นที่
ติดยาเสพติด นอกจากนี้แล้ว ยังเกิดจากปัญหาในครอบครัว เช่น พ่อ แม่เสียชีวิต ผู้ปกครองไม่พร้อมที่
จะเลี้ยงดู ทางบ้านมีฐานะยากจนขัดสน ขาดผู้อุปการะ ได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม พิการทาง
ร่างกาย หรือหัวหน้าครอบครัวต้องโทษคุมขัง วิกลจริต เจ็บป่วยเรื้อรัง  จนหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวไม่ได้ เป็นต้น อีกทั้งเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัยกระท าตนเป็นที่รบกวนหรือก่อความ
เดือดร้อน โน้มเอียงไปในทางที่จะกระท าผิดจนกลายเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย 
 ครูน้อย หรือครูนวลน้อย ทิมกุล เกิดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เป็นผู้ก่อตั้งและ
ผู้ดูแล “บ้านครูน้อย” บ้านครูน้อยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ตั้งอยู่ที่ 319 หมู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ26 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เบอร์โทรศัพท์ 02-8713083 จากจุดเริ่มต้นบ้านครูน้อยมีเงิน
เพียง 20 บาท ครูน้อยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ข้อเดียว คือ ช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนเพื่อที่จะมี
สิทธิรับการศึกษาภาคบังคับเท่าเทียมกับเด็กอื่นๆ ซึ่งจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจนี้ คือ เมื่อตอนที่ครู
น้อยยังเป็นเด็ก มีฐานะยากจนและโดนกดข่ีข่มเหงมาตลอด พอโตข้ึนมาจึงไม่อยากเห็นเด็กเหล่าน้ีผา่น
พ้นเรื่องร้ายๆแบบตน ครูน้อยมองเห็นปัญหาของเด็กก าพร้าเป็นอย่างยิ่ง เรื่องการศึกษา เพราะ
การศึกษาสามารถท าให้คุณค่าของตัวเด็กสูงข้ึนด้วย "ครูน้อย" ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือแก่เด็กก าพร้า
และด้อยโอกาส ทั้งที่ตนเองป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และขาดแคลนทุนทรัพย์ ซ้ ายังได้ท างานอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานับสิบปี จนได้รับการรับรองจากกรมประชาสงเคราะห์ ให้เป็นสถานสงเคราะห์เด็กยากจน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ครูน้อยเคยกล่าวไว้ว่า “ ครูอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสไม่มากก็น้อยในสังคม ได้มี
จุดยืนและรอดพ้นถึงฝั่งได้ส าเร็จ ครูอายุก็มากข้ึนทุกวันไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้ตลอดไปหรอก ” 
ในวันหยุดครูมีกิจกรรมเสริมวิชาชีพให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็น การท าเทียน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการแบ่งปันน้ าใจและรอยยิ้ม ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และทัศนคติให้เป็นเชิงบวกและจะมีผลให้เขาทั้งหลายได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมในวัน
ข้างหน้า ตามเจตนารมณ์ของครูน้อยที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้ปรารถนาให้ศิษย์มีความสุข
ความเจริญ โดยไม่เคยคาดหมายสิ่งใดเป็นการตอบแทน  
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 ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลของ "บ้านครูน้อย" จ านวน 82 คน มีทั้งหญิงและชาย ระหว่าง
อายุ 2-18 ปี ในจ านวนน้ีมีเด็กที่ก าลังเรียนในสถานศึกษาต่างๆ 65 คน นอกนั้นเป็นเด็กเล็ก หรือเด็ก
พิการซ้ าซ้อน เด็กส่วนหนึ่งกลับไปพักที่บ้านของตนในเวลากลางคืน แต่ก็ยังมีเด็กอีกจ านวนไม่น้อย ที่
พักอาศัยที่ "บ้านครูน้อย" และที่บ้านเช่า ซึ่งครูน้อยรับภาระค่าเช่าบ้าน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีที่นอนอย่าง
ปลอดภัย เด็กบางคนขาดหลักฐานที่จ าเป็น เช่น สูติบัตร และทะเบียนบ้าน ครูน้อย จึงเปิดบ้านของ
ตนให้เป็นที่พักพิงของเด็กๆ แบ่งปันอาหาร และสอนให้เรียน เขียน อ่าน ข้ันพื้นฐาน ความมีน้ าใจของ
ครูน้อยเป็นสิ่งที่เล่าขานต่อๆ กัน ท าให้มีผู้น าลูกหลานมาฝากให้เลี้ยงดูมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ส านักงานสถิติฯเผยผลส ารวจเด็กก าพร้า เด็กภาวะเสี่ยงเกือบ 80 % ไม่เคยได้รับความ
ช่วยเหลือใดๆเลย โดยเฉพาะทางสภาพจิตใจ และเมื่อท าการศึกษาว่าเด็กก าพร้าหรือเด็กที่อยู่ในภาวะ
เสี่ยงในประเทศไทย รวมถึงเด็กก าพร้าที่ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ด้วย ได้รับการช่วยเหลือในเรื่อง
ใดบ้าง พบว่า 21.4 % นั้นได้รับความช่วยเหลือแต่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 1.5 % ได้รับความช่วยเหลือ
ในด้านสภาพจิตใจและปัจจัยทางสังคม 3.1% ด้านสิ่งของ 9.9 % ด้านการศึกษา 13.5 % ด้าน
การแพทย์ และเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือทุกประเภทเพียง 0.1 % ส่วนสภาพของเด็กก าพร้าในสถาน
สงเคราะห์จะพบว่า โดยทั่วไปเด็กได้รับบริการในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต เช่น 
เสื้อผ้า อาหารที่พักพิงและยารักษาโรค แต่สิ่งที่เด็กเหล่านี้ขาดไปคือความสัมพันธ์ที่ อบอุ่นจาก
ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ ญาติ และพี่น้อง ซึ่งเป็นไปได้ยากที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์จะให้ความ
รักความอบอุ่นแก่เด็กทุกคนเสมือนกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กได้ทุกคน เพราะว่าจ านวนพี่เลี้ยงมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก เช่น การเลี้ยงดูเด็ก
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ให้ใช้ของส่วนรวมร่วมกันโดยไม่มีใครมีสิทธ์ิเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของใช้หรือของ
เล่นที่เป็นของส่วนกลาง สภาพเหล่าน้ีมีผลท าให้เด็กขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ขาดความรู้จักผูกพัน 
เป็นพิเศษกับใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นรากฐานการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจในอนาคต 
 ดังนั้นอนาคตส่วนหนึ่งของเด็กก าพรา้เหลา่น้ีจึงข้ึนอยู่กับสถานสงเคราะห์ที่จะดูแลเลี้ยงดู 
และจัดบริการสังคมที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป แต่ปัญหาไม่ได้จบ
เพียงเท่านี้ เพราะว่าแนวโน้มเด็กที่มีเพิ่มข้ึนท าให้แต่ละมูลนิธิต้องหาทรัพยากรต่างๆ มาดูแล เด็ก
เพิ่มข้ึนไม่ว่าจากการจัดกิจกรรม สนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่น้ าใจจากสังคมเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน เป็นต้น จากการท ารายงานส ารวจเด็กก าพร้าบ้านครูน้อยพบว่า ค่าใช้จ่ายของเด็กต่อคนโดย
เฉลี่ยเด็กใช้เงินวันละ 67 บาท อนุบาลจะได้รับ 10 บาทต่อวัน ประถมจะได้รับ 15 บาทต่อวัน มัธยม
ปีที่1 ถึงปีที่ 5 ได้รับ 70 บาทต่อวัน ปวช. ได้รับ 70 ถึง 100 บาทต่อวัน ดังนั้น ใน 1 วัน ก็จะเท่ากับ 
4,355 บาท และใน 1 เดือน ก็จะเท่ากับ 130,000 บาท หากแต่เด็กก าพร้าที่ถูกทอดทิ้งกลายเป็นเด็ก
ด้อยโอกาส แล้วจะต้องตกไปอยู่สถานสงเคราะห์ นับวันยิ่งเพิ่มข้ึนไม่รู้จบ อนาคตต้องใช้ทรัพยากร
เท่าไหร่ถึงจะพอ เพราะเหตุน้ีผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาน้ีเหล่าน้ี จึงได้เลือกน าเอา สถานสงเคราะห์
เด็กก าพร้าบ้านครูน้อย เพื่อเป็นการน าเอาปัญหาดังกล่าวมาศึกษาต่อ เพื่อการแก้ไขปัญหา ในระยะ
ยาว โดยการสร้างสรรค์สือ่โฆษณาเพื่อรณรงค์ให้กลุม่เปา้หมายเลง็เหน็และตระหนักถึง ปัญหาของเด็ก
ก าพร้าบ้านครูน้อยที่จะส่งผลต่อระยะยาวในอนาคต และควรจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมและ
เดก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นต้น โดยผู้ศึกษาน้ันเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สมควร
จะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และมากที่สุด เพราะถ้าเราวางรากฐานของความรู้ ความเข้าใจในอนาคต
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ของเด็กๆเพื่อเพิ่มคุณธรรมควบคู่กันไปและหวังว่าจะท าให้ปัญหาสังคม ของเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็ก
ก าพร้าเหล่าน้ีได้มีชีวิตและอนาคตที่ดี มีความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาสังคมและไม่เดินย้อนรอย
ตามอดีตผู้ให้ก าเนิดที่ได้กระท าไว้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดข้ึนในสังคมต่อไปในอนาคตได ้
 
 
ตัวอย่ำงปัญหำของเด็กก ำพร้ำต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

1. ก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อน วุ่นวาย นอกจากจะขาดการอบรม ดูแลและเอาใจใส่
แล้ว ยังรวมไปถึงการท าไปเพราะมีตัวอย่างจากข่าว รุ่นพี่ ความคึกคะนอง กระแสสังคม อีกด้วย 
 
 ตัวอย่ำงข่ำวจาก MThai News เมื่อ 31 ตุลาคม 2556 ข่าวรายงานว่า “เด็กแว้นซิ่ง
แข่งรถพลาดประสานงาชนกันดับสยองที่เมืองโอ่งหลังซ่าจับกลุ่มว่ิงท้าความเร็ว” ซึ่งหนึ่งในผู้ตายมี
อายุแค่ 17 ป ี

 

 
 

ภาพที่ 1-1 ภาพตัวอย่างข่าวการก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อน 
  
 2. การละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งพบว่าในสังคมไทยปัญหาเหล่านี้ ยังคงไม่หมดไปและเพิ่มข้ึน
เรื่อยในแต่ละวัน อาจจะเกิดจากผู้ใหญ่ทีข่าดด้านจริยธรรมในสงัคมและเด็กที่โตเกินวัยอันควร ประกอบ
กับ การดูละคร ทีวี หนัง หรือภาพยนตร์ที่ขาดซึ่งสติ การคิดแบบมีเหตุและผลท าให้เกิดการเลียนแบบ 
 ตัวอย่ำงข่ำว จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ เมื่อ 12 มกราคม 2557 ข่าวรายงานว่า 
เปิดพฤติกรรม ไอ้หนุ่ย ฆาตกรข่มขืนเด็ก “จากข้อมูลที่ได้จากการซกัถามสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมใน
เบื้องต้นได้ว่า นายหนุ่ย นั้น ส่วนตัวมีบุคลิกเก็บตัว ขาดความอบอุ่น ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่สนใจข่าวสาร 
ในค าให้การมีเรื่องที่เกิดจากการจินตนาการปะปนกับข้อเท็จจริง ส่วนการก่อคดีอาชญากรรมนั้น นาย
หนุ่ยถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่อง (Serial Killer) ประเภท Hedonistic Murderer ซึ่งแบ่งประเภทโดยนัก
อาชญาวิทยาช่ือ HOLMES AND DEBURGER ในปี 1988 โดยฆาตกรประเภทนี้ชอบแสวงหาความสุข
ความตื่นเต้น จากเหยื่อที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ” โดยฆาตกรนั้นก็เป็นเด็กก าพร้าเช่นกัน 
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ภาพที่ 1-2 ภาพตัวอย่างข่าวการละเมิดสิทธิเด็ก 
 
  2. ก่ออาชญากรรม เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การติดยาเสพติด ติดการพนัน ติดเกมส์ 
หรืออยากได้อยากมี ตามกระแสนิยมของสังคมในปัจจุบันที่มองเรื่องวัตถุภายนอกเป็นสิ่งส าคัญ การ
โอ้อวด 
 ตัวอย่ำงข่ำว จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน ์ เมื่อ 20 มกราคม 2556 ข่าวรายงานว่า 
"อาชญากรวัยละอ่อน" อาละวาดหนัก..ผิดที่ใคร? “ทุกวันน้ี ไม่เพียงแต่เด็กจะมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมสงูแล้ว เดก็และเยาวชนกลายเป็นอาชญากรเสียเองมากขึ้นด้วย ซึ่งหากดูตามอายุแล้ว 
พบเด็กที่ก่อคดีมีอายุนอ้ยลงเรื่อย ๆ อีกทั้งคดีความผิดยังมคีวามแยบยล โหดเหี้ยมไม่ต่างจากคดีของ
ผู้ใหญ่ ปญัหาเหล่าน้ี ไม่ใช่เพิ่งมี แต่มีมานาน และไม่ค่อยได้รับความจริงใจ ตลอดจนความเข้าใจจาก
ผู้ใหญ่ในการลงมาแกป้ัญหาอย่างถูกทาง 
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ภาพที่ 1-3 ภาพตัวอย่างข่าวการก่ออาชญากรรมจากเดก็ 
 
 3. ประเทศชาติขาดก าลังคนในการพัฒนาประเทศที่ดี  
หรือการพฒันาประเทศไม่ถูกจุดมองถึงการที่ว่า การขับเคลือ่นประเทศใหม้ีศักยภาพที่ดี คนเหล่าน้ีที่
พัฒนาอาจจะมองปัญหาภายนอกส าคัญกว่า ซึ่งจรงิๆแล้ว ปัญหาภายใน เรื่องผู้คนกส็ าคัญไม่น้อยไป
กว่ากัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. สร้างแผนการรณรงค์และการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพให้กับบ้านครูน้อยใน
การจูงใจให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กก าพร้าในปัจจุบันโดยอาศัยช่องทาง
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลัก 
 2. เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและรณรงค์ให้เปลี่ยนค่านิยมโดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเด็กมากกว่าการบริจาคเงิน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

เป็นโครงการรณรงค์เพื่อเน้นหรือต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้สรา้งรากฐานที่ส าคัญให้กบั เด็ก 
ก าพร้าในสถานสงเคราะห์หรือที่เรียกว่า “ Inspiration ” โดยใช้สถานสงเคราะห์บ้านครูน้อยเป็น 
ต้นแบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการท างาน และสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด 
“ YOU CAN BE A THEACHER GIVING FUTURE TO CHILD ” และสามารถสร้างมุมมองความ
แปลกใหม่ของการให้ ที่ไม่ได้เน้นมุ่งหวังแต่การรับบริจาคทรัพย์เพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังไปถึงเป้าหมาย
ระยะยาว หรือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่เริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆ ที่ไม่ว่าใครก็ท าได้ นั้นคือ แรงบันดาลใจ  
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เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของความต้องการ หรือการ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริง ของเด็กก าพร้า 
โดยศึกษาปัญหาของเด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์และพฤติกรรมในปัจจุบัน ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
การเลือกช่องทางในการใช้สื่อและการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่ดีที่สุด และให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุด โดยหวังที่จะให้เด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์ได้รับการช่วยเหลือไม่เพียงระยะ
สั้นๆ แต่น้ันหมายถึงว่าส่งผลต่อระยะยาว ในอนาคตของเด็กๆ อย่างแท้จริง และสัมฤทธ์ิผลสูงสุด 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาและรวบรวมเนื้อหาข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
อินเตอร์เน็ตการสอบถามจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดแนวทางในการวิจัยและ
สร้างสรรค์ผลงาน 

2. ท าการวิจัยและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลวิจัยเบื้องต้นแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1.1  กลุ่มเป้าหมายทั้งชายและหญิง วัยท างาน อายุ 30 - 40 ปี ทั้งที่เคยไป  

และไม่เคยไปเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร 
2.1.2  เด็กก าพร้าเด็กและผู้ดูแลที่อาศัยอยูใ่นบ้านครูน้อย 
2.1.3  เด็ก และผู้ใหญ่ ในชุมชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับบ้านครูน้อย 

2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Source ) 
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสาร ข่าว
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3. ข้อมูลที่วิจัยได้นั้น น ามาหาประเด็นต่างๆ ซึ่งได้ต่อยอดมาจนถึงแนวคิดของงาน การ
สร้างสรรค์งานต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งเลือกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

4. สร้างสรรค์และจัดท าผลงานให้เป็นไปตามแบบแผนและแนวทางที่วางไว้ให้ได้มาก
ที่สุด 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 รวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ         

 คิดระเบียบวิจัยและท าการวิจัย         

 วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการวิจัย และน ามา 
 ออกแบบแนวคิด ของงานโฆษณา 

   
 

    

 ท าการผลิตงานโฆษณา         

 แก้ไข ปรับเปลี่ยนงานตามความเหมาะสม ของ 
 โครงสร้าง แนวคิดและระยะเวลาในการท างาน 

        

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. การเปลี่ยนค่านิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กก าพร้าในสถาน
สงเคราะห์ที่มีความคิดเดิมๆ เช่น จ าเป็นต้องใช้เงินเท่านั้น หรือจะต้องใช้เวลาอยู่กับเด็กนานๆ โดยมี
ข้ออ้างว่าไม่มีเวลา เป็นต้น 

2. สิ่งที่ส าคัญที่สุด สามารถท าให้เด็กๆ มองไปถึงเรื่องความส าเร็จของอนาคตได้ว่า 
สามารถมีชีวิตที่ดี อย่างภาคภูมิใจที่จะยืนอยู่ในสังคม เหมือนเด็กคนอื่นๆ ที่มีทุกอย่างพร้อม โดยมอง
อย่างสร้างสรรค์และมิวิสัยทัศน์มากยิ่งข้ึน 

3. ให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงความสามารถของตนเองในการแสดงออกแม้ว่าความสามารถ
จะช านาญหรือไม่ ก็สามารถมาแสดงออกได้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปใน
อนาคต 
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บทที่  2 

ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโครงการ “การสื่อสารการตลาดให้กับบ้านครูน้อย”  
( IMC Ban Kru Noi ) ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ 3 แนวคิด คือ 

แนวคิดทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 
แนวคิดทฤษฎีภาพสะท้อน 
การศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 

การโน้มน้าวใจ คือ  การพยายามเปลี่ยนแปลง ความเช่ือ ทัศนคติ การกระท าของบุคคล 
อื่นด้วยกลวิธีที่ เหมาะสม ให้มีผลกระทบใจผู้นั้น จนเกิดการ ยอมรับและเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจ
ต้องการ  

การสื่อสารที่จูงใจของมนุษย์ ซึ่งผู้ส่งสารโน้มน้าวใจมีความตั้งใจ หรือมีเจตนาที่จะส่งสาร 
โดยใช้ วัจนภาษา อวัจนภาษา และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นตัวนาความหมายสาร ส่งผ่านช่องทางการ
สื่อสารไปยังผู้รับสาร เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้รับสารให้เป็นไป
ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ทั้งนี้ผู้ส่งสารจะต้องให้โอกาสผู้รับสารมีทางเลือกที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ทัศนคติ และการกระท าของตนด้วยความเต็มใจ การโน้มน้าวใจซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของ
การสื่อสาร จึงเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับ
สาร และปฏิกิริยาตอบกลับ การโน้มน้าวใจมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 
1. เจตนาของผู้ส่งสาร 

 การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะท าการสื่อสารโน้มน้าวใจโดยมีเจตนา 
(Intentionality) กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ว่าจะโน้มน้าวใจใคร และโน้มน้าวใจไปเพื่ออะไร แต่บางครั้ง
การโน้มน้าวใจอาจเกิดข้ึนโดยผู้ส่งสารไม่มีเจตนาได้ (Unintentionality) ยกตัวอย่างเช่น ลูกมักได้รับ
อิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมจากพ่อและแม่ ทั้งๆที่พ่อและแม่เองไม่ได้มีเจตนาจะปลูกฝังให้
เป็นไปเช่นน้ัน 
 อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า การโน้มน้าวใจบางครั้งเกิดข้ึนเองโดยไม่ได้เจตนา 
เช่น การที่ในบริเวณพื้นที่ย่านหนึ่งมีคนรวยอาศัยอยู่มาก ท าให้คนบางกลุ่มต้องการจะย้ายเข้าไปอาศัย
อยู่ในพื้นที่นั้นด้วย เพื่อจะได้ถูกมองว่าเป็นคนมีฐานะในระดับเดียวกันกับผู้ที่อาศัยอยู่เดิม มากไปกว่า
นั้น การโน้มน้าวใจยังอาจเกิดข้ึนเกินไปจากเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เช่น การที่พ่อและแม่
เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ลูกได้รับความเพลิดเพลินและนอนหลับไป แต่
นอกจากลูกจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้เรียนรู้ความเช่ือและคติต่างๆ จากนิทานนั้นด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นควรจะมีการก าหนดขอบเขต
เจตนาและวัตถุประสงค์ของผูส้ง่สารไว้ให้ชัดเจน ว่าผู้ส่งสารมีความมุ่งหวังอะไร เพราะจะมีผลต่อเนื่อง
กับความชัดเจนในการประเมินผลของการสื่อสารโน้มน้าวใจในข้อต่อไป 

 
2. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการโน้มน้าวใจ 

 แม้ว่าผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะมุ่งหวังผลในทางที่ตนต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิด
ข้ึนกับผู้รับสาร แต่ก็มีการสื่อสารโน้มน้าวใจจ านวนไม่น้อยที่ไม่ประสบผลส าเร็จหรอืลม้เหลว เนื่องจาก
การสื่อสารโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการที่มุง่เปลีย่นแปลงความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยาก และผลของการสื่อสารโน้มน้าวใจมักไม่เกิดข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นการ
สื่อสารทันที รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ยากต่อการสังเกตผล อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะ
ประเมินและวัดผลว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจที่กระท าเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
สามารถดูจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสาร ว่าผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองตรงกับเจตนาและ
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่ เช่น ผู้ส่งสารขอเงินบริจาคสมทบสร้างโรงพยาบาล หลังจากสื่อสาร
โน้มน้าวใจผู้รับสารแล้ว ผู้รับสารยินดีบริจาคเงิน หรือปฏิเสธที่จะบริจาคเงิน เป็นต้น 
 ถ้าต้องการเปรียบเทียบผลส าเร็จของการสื่อสารโน้มน้าวใจหลายๆเรื่อง จะต้องน า
ประเด็นความยากง่ายของเรื่องที่น ามาโน้มน้าวใจแต่ละเรื่องมาพิจารณาประกอบ เช่น พนักงานขาย
สองคน คนหนึ่งขายรถยนต์ อีกคนหนึ่งขายเครื่องส าอาง ถ้าจะเปรียบเทียบว่าพนักงานขายคนใด
ประสบความส าเร็จในการโน้มน้าวใจลูกค้ามากกว่ากัน จะเปรียบเทียบจากจ านวนสินค้าที่ขายและ
ยอดขายเพียงเท่านั้นไม่ได้ เพราะรถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าเครื่องส าอางมาก ย่อมจะมีความ
ยากในการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อมากกว่า เป็นต้น 
 
 3. ทางเลือกท่ีผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร 
 ความหลากหลายของทางเลือกที่ผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร และการที่ผู้รับสารมีอิสระ
ในการที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น ๆ เป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งของการโน้มน้าวใจ ซึ่ง
องค์ประกอบข้อนี้จะแยกการโน้มน้าวใจออกจากการบีบบังคับให้ผู้อื่นท าตาม การสื่อสารโน้มน้าวใจ
จะมีทางเลือกอย่างน้อยสองทางข้ึนไป และนอกจากจะพิจารณาจากความหลากหลายของทางเลือก
แล้ว ยังจะต้องพิจารณาจากการให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะเลือกด้วย หากผู้ส่งสารเสนอให้ทางเลือกแก่
ผู้รับสาร แม้จะมีทางเลือกหลากหลาย แต่ถ้าผู้รับสารไม่อยากจะเลือกเลยสักทาง แล้วถูกบังคับให้ต้อง
เลือกทางใดทางหนึ่ง ย่อมจะไม่เป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจ การสื่อสารโน้มน้าวใจจะต้องให้อิสระแก่
ผู้รับสารที่จะปฏิเสธสารโน้มน้าวใจด้วย  
 อย่างไรก็ตาม มีการยอมรับกันในหมู่นักวิชาการสื่อสาร ( Gass & Seiter, 2002 ) ว่า
ในการสื่อสารโน้มน้าวใจนั้น บางครั้งอาจจะมีการผลักดันให้ผู้รับสารยอมรับสารโน้มน้าวใจ  ด้วย
วิธีการที่ดูเหมือนเป็นการบังคับ อาทิ การใช้อ านาจที่เหนือกว่า และใช้อิทธิพลกลุ่ม เป็นกลยุทธ์และ
เทคนิค เพื่อสร้างผลส าเร็จในการสื่อสารโน้มน้าวใจได้ เช่น การที่พ่อและแม่ต้องการให้ลูกกินผัก พ่อ
และแม่อาจจะสื่อสารถึงข้อดีของการกินผัก รวมทั้งบอกกับลูกว่าถ้าลูกไม่กินผัก จะไม่ให้กินไอศกรีม
ด้วย ท าให้ลูกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง การกินผักแล้วได้กินไอศกรีม หรือไม่กินผักและไม่ได้
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กินไอศกรีม อีกตัวอย่างหนึ่ง เพื่อนสนิทขอยืมเงินแม้เราไม่อยากให้ยืมแต่ด้วยความเกรงใจจึงไม่กล้า
ปฏิเสธ ก็ต้องให้ยืม เป็นต้น 

 
4. การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในสารโน้มน้าวใจ 

 โดยทั่วไปในการสื่อสารโน้มน้าวใจย่อมใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ภาษาในที่นี้ เป็นได้ทั้ง 
ภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาท่าทาง หรือแม้แต่รูปภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่
สามารถสื่อความหมายตามที่ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจต้องการไปยังผู้รับสาร 
 นักภาษาศาสตร์  ได้ท า วิจัยและวิเคราะห์สารโน้มน้ าวใจในงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์จ านวนหลายพันช้ิน แล้วสรุปผลการวิจัยไว้ว่า ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะใช้กลยุทธ์ในการ
สร้างสารโน้มน้าวใจ 2 แบบ ได้แก่ การขยายหรือเน้นสารโน้มน้าวใจ ( Intensify ) และการลด
บทบาทสารโน้มน้าวใจ ( Downplay )  
 การขยายหรือเน้นสารโน้มน้าวใจ คือ การขยายข้อดีและข้อได้เปรียบของฝา่ยผู้ส่งสาร
โน้มน้าวใจลงในเนื้อหาสารโน้มน้าวใจ ในขณะเดียวกันก็ขยายข้อด้อยและข้อเสียเปรียบของฝ่ายคู่แข่ง
ที่เป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกับการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสาร โดยเสนอเนื้อหาสารโน้มน้าวใจนั้นช้าๆ  
( Repetition ) การเช่ือมโยงสาร ( Association ) เข้ากับลักษณะดีอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการโน้มน้าวใจ 
และการจัดองค์ประกอบในสาร ( Composition ) ให้น่าโน้มน้าวใจ ส่วนการลดบทสารโน้มน้าวใจ คือ 
การลดข้อดีและข้อได้เปรียบของคู่แข่งรวมทั้งลดข้อด้อยและข้อเสียเปรียบของตนเองลงในสารโน้ม
น้าวใจ โดยไม่น าเสนอ ( Omission ) ข้อดีของคู่แข่งและไม่นาเสนอข้อเสียของฝ่ายตนการหักเหและ
เบี่ยงเบนความสนใจ  ( Diversion ) ของผู้รับสารออกจากเรื่องที่ดีของคู่แข่งและเรื่องที่ไม่ดีของฝ่าย
ตน รวมทั้งการสร้างความสับสน ( Confusion ) ในข้อดีของคู่แข่งและข้อเสียของฝ่ายตน 

 
5. การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมของมนุษย์ 

 องค์ประกอบสุดท้ายของการสื่อสารโน้มน้าวใจ คือ การสื่อสารโน้มน้าวใจจะไม่นับ
รวมถึงการโน้มน้าวใจสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ หรือการสื่อสารโน้มน้าวใจจะเป็นกระบวนการสื่อสารของ
มนุษย์เท่านั้น ซึ่งการสื่อสารโน้มน้าวใจสามารถจะเกิดข้ึนได้ภายในตัวบุคคลคนเดียว ซึ่งเรียกว่าการ
สื่อสารโน้มน้าวใจตนเอง ( Self – Persuasion) หรือจะเกิดข้ึนระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนหรือ
มากกว่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างบุคคลกับบุคคล การสื่อสารโน้มน้าวใจ ระหว่าง
บุคคลกับกลุ่ม การสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือการสื่อสารโน้มน้าวใจ ระหว่างกลุ่มกับ
บุคคลก็ตาม การสื่อสารโน้มน้าวใจจะได้รับอทิธิพลจากสงัคมและวัฒนธรรม รวมทั้งปริบทแวดล้อมอืน่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารและผู้รับสารโน้มน้าวใจนั้นด้วยเสมอ  
 ดังนั้นการโน้มน้าวใจจึงหมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งสารมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลต่อ 
จิตใจและการกระท าของผู้รับสาร โดยอาศัยสาร สื่อ และปริบทแวดล้อมในขณะที่ท าการสื่อสาร เป็น
เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ โดยผู้รับสารโน้มน้าวใจมีความสามารถที่จะประเมินและตัดสินใจ เลือกรับ
สารโน้มน้าวใจได้อย่างอิสระในระดับหนึ่ง 
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วัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจ 
การโน้มน้าวใจมีวัตถุประสงค์ส าคัญโดยทั่วไป  4  ประการ  คือ 
1. เพื่อชักน าหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความเช่ือถือ ศรัทธา ในเรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการจะ

สื่อออกไป เช่น การให้บุคคลสาธารณะ ศิลปินที่มีช่ือเสียงซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการเช่ือถือ และ
เป็นแบบอย่าง ให้เป็นผู้น าในการท ากิจกรรม เป็นต้น 

2. เพื่อกระตุ้นหรือเร้าใจให้เห็นความส าคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น นอกจากการที่จะให้
บุคคลสาธารณะเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมแลว้ การท ากิจกรรมในระยะที่สองนี้ เป็นการท ากิจกรรมที่
เพิ่มระดับข้ึน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้เล็งเห็นถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึนกว่าในระยะแรก 

3. เพื่อปลุกใจให้เกิดความส านึกและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น เมื่อผู้รับสาร หรือ
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จะต้องมีการศึกษารายละเอียด และ
เรียนรู้การเข้าร่วมจนเกิดเป็นเป็นการตอกย้ าต่อวัตถุประสงค์ของการกิจกรรมเหล่าน้ีข้ึนมา 

4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีความเห็นคล้อยตามและน าไปปฏิบัติ  
สุดท้ายแล้วจะท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสารนั้น เข้าใจถึง แก่นสารที่ผู้ส่งสาร ต้องการจะสื่อได้
อย่างแท้จริง 
 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ( Maslow’s Theory of Human Motivation ) 
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ หรือที่เรียกกันว่าทฤษฎีล าดับความต้องการ ( Hierarchy of 

Needs Theory )  เป็นทฤษฎีการจูงใจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มาสโลว์ ได้สรุปลักษณะ
การจูงใจไว้ว่า การจูงใจจะเป็นไปตามล าดับของความต้องการอย่างมีระเบียบ ซึ่งล าดับข้ันของความ
ต้องการนี้แบ่งออกเป็น 5 ข้ัน ดังนี้ (ปฐนียา ศิริประพฤทธ์ิ, 2548 ) 

1. ความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย ( The Physiological Needs )  
ความต้องการในข้ันนี้เป็นความต้องการเพื่อการมีชีวิตอยู่  ตัวอย่างเช่น พื้นฐานส าคัญของเด็กๆ ใน
สถานสงเคราะห์ มีความต้องการเหมือนกับเด็กๆ ทั่วไป คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค เป็นต้น  

2. ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย ( The safety Needs ) 
ความต้องการความมั่นคง และปลอดภัย ของเด็กๆ ในที่นี้ คือ บ้าน บ้านจะเป็นที่คุ้มภัย อันตรายทั้ง
ภายนอกร่างกาย และภายในจิตใจ ของเด็กๆ และเป็นพักพิงใจยามท้อ ต้องการ และเหนื่อยล้า จาก
สังคมภายนอก เพราะหัวใจของเด็กเหลา่น้ันเปราะบาง อ่อนไหวมากต่อสังคมปัจจุบัน ดังนั้น ข้อนี้จึงมี
ความส าคัญที่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักและควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ(The Belongingness and Love Need ) 
ได้แก่ความต้องการที่จะเข้าร่วม และได้รับการยอมรับจากสังคม ความเป็นมิตร และการยอมรับ และ
ความรัก จากเพื่อน บ้านสถานสงเคราะห์ โรงเรียน และสาธารณะอื่นๆ รวมถึงการมีความรู้สึกถึงว่า
ตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของที่เหล่าน้ัน อีกด้วย 
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4. ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง  (The Esteem Needs) 
ในข้อนี้ ก็เป็นข้อที่ส าคัญมากต่อ ภายในจิตใจของเด็กๆ คือความต้องการ การยอมรับโดยทั่วไปใน
สังคมในทางที่ดี การมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญ การได้มีส่วนร่วมกับผู้อื่น และในสังคม 

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต  (The Need for Self - Actualization) 
เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ไม่ว่าใครก็ตาม ต้องการพัฒนาตนเองให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีข้ึนเรื่อยไป ท าให้ตัวเองดีเด่นที่สุด เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เก่งที่สุด เป็นต้น มนุษย์จะ
แสวงหาความต้องการ ในข้ันนี้ก็เมื่อความต้องการทั้ง 4 ประการข้างต้นได้รับการตอบสนองแล้ว 
ดังนั้นปัจจัย หรือ 4 ข้อข้างต้นจะต้องมีพื้นฐานที่ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั้นคือ แรง
บันดาลใจ ที่จะผลักดันตัวเองให้ไปถึงค าว่า ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในข้อนี้ ที่จะผลักดันให้สังคมมีส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และส่งเสริมให้ข้อนี้ 
ประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริง จนเกิดเป็นแนวคิด “You Can Be The Teacher Giving Future 
To Child” ภายใต้โครงการ หัวข้อจุลนิพนธ์การสื่อสารการตลาดให้กับบ้านครูน้อย ( IMC Ban Kru 
Noi ) 
 

กลวิธีในการโน้มน้าวใจ 
1. การแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจโดยธรรมดาบุคคล  

ที่มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีความรู้จริง มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดี ต่อผู้อื่ น ย่อมได้รับ
ความเช่ือถือ จากบุคคลทั่วไป 

2. การแสดงให้เห็น ตามกระบวนการของเหตุผลผู้โน้มน้าวใจ 
ต้องแสดงให้เห็นว่า เรื่องที่ตนก าลัง โน้มน้าวใจมีเหตุผลหนักแน่น และมีคุณค่าควร แก่การยอมรับ 
อย่างแท้จริง  

3. การแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก และอารมณ์ร่วม   
บุคคลที่มีอารมณ์ร่วมกันคล้อยตามกัน ได้ง่ายกว่าบุคคล ที่มีความรู้สึกอคติต่อกัน เมื่อใดที่ผู้โน้มน้าวใจ 
ค้นพบ และแสดงอารมณ์ร่วมออกมา การโน้มน้าวใจก็จะประสบความส าเร็จ  

4. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย 
ผู้โน้มน้าวใจต้องโน้มน้าวผู้รับสารให้เช่ือถือ หรือปฏิบัติเฉพาะทางที่ตนต้องการ โดยช้ีให้เห็นว่าสิ่งนั้น 
มีด้านที่เป็นโทษ อย่างไร ด้านที่เป็นคุณอย่างไร  

5. การสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสาร  
การเปลี่ยนบรรยากาศ ให้ผ่อนคลายด้วยอารมณ์ขัน จะท าให้ผู้รับสารเปลี่ยนสภาพจากการต่อต้านมา
เป็นความรู้สึกกลาง ๆ พร้อมที่จะคล้อยตามได้  

6. การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า  
เมื่อมนุษย์เกิดอารมณ์ข้ึนอย่างแรงกล้า ไม่ว่าดีใจ เสียใจ โกรธแค้น อารมณ์เหล่านี้ มักจะท าให้มนุษย์
ไม่ใช้เหตุผลอย่างถ่ีถ้วน พิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะควร เมื่อมีการตัดสินใจ ก็อาจจะคล้อยไป
ตามที่ผู้โน้มน้าวใจเสนอแนะได้ง่าย 
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ศิลปะโน้มน้าวจิตใจ 
1. จงให้ความสนใจแก่ผู้นั้น หรือกลุ่มนั้นอย่างจริงใจ  

ท่านจะได้รับการต้อนรับและสนใจ จากทุกคนทุกหนแห่ง นักบริการที่ดีไม่ควรพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ
ตนเอง แต่จงให้ความสนใจแก่เขา และเรื่องที่ เกี่ยวกับเขา แสดงออกไปทั้งทางกิริยา วาจา และใจ 

2. ความยิ้มแย้ม เป็นเงื่อนไขส าคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนเมื่อแรกพบ 
3. จงจ าช่ือผู้ที่มาติดต่อให้ได้และใช้เรียกได้อย่างถูกต้อง เพราะทุกคนจะรู้สึกว่าค าพูดที่

ไพเราะที่สุดและมีความหมายส าคัญยิ่งส าหรับเขา ก็คือ ช่ือของเขาน่ันเอง 
4. จงเป็นนักฟังที่ดี ด้วยการให้ความสนใจเรื่องที่เขาพูดและยั่วยุให้เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับ

ตัวเขาไปเรื่อย ๆ ตามความพอใจของเขา 
5. จงพูดในเรื่องที่เขาก าลังสนใจ ได้แก่เรื่องที่เขาก าลังคลั่งไคล้เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ 

ความช านาญ ของเขาเองเรื่องที่เขาก าลังภาคภูมิใจ หรือเรื่องที่เขาพึง่ได้รับความตื่นเต้นมาใหม่ๆ 
6. จงท าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนส าคัญหรือช้ีให้เห็นจุดส าคัญดีเด่นในตัวเขาและจงท า

เช่นน้ัน ด้วยความจริงใจ ทุกคนจะรู้สึกชอบท่านทันที เพราะทุกคนชอบยอ และชอบที่มีใครยกย่อง 
แม้จะเป็นยอกันต่อหน้าที่ก็ตามที 
 
แนวคิดและทฤษฏีภาพสะท้อน 

ทฤษฎีว่าด้วยเนื้อหา/สารและความหมาย เป็นแนวคิดหลักของทฤษฎีภาพสะท้อนก็คือ 
ข้อเสนอที่ว่าสื่อทุกประเภทของสังคมจะท าหน้าที่ประดุจเป็น "กระจกส่องสะท้อนให้เห็นความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนในสังคม" จากแนวคิดหลักนี้ที่เป็นจุดร่วมของกลุ่มทฤษฎีนี้ ความแตกต่างของทฤษฎี
ย่อยๆ ก็คือ การให้ความสนใจกับตัวแปรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสะท้อน เช่น ประเภทของ
เนื้อหา ประเภทของสื่อ สิ่งที่สะท้อน ระดับความสมจริง   เป็นต้น ( รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา 
แก้วเทพ, 2543 ) 

ส าหรับแนวคิดที่เช่ือว่า "ความหมายที่ปรากฏในเนื้อหา/สารนั้นก็คือ ภาพสะท้อนของ
ความเป็นจริง" ที่วางอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีภาพสะท้อน (Reflection Theory) นั้น นับว่าเป็น
ทฤษฎีที่เก่าแก่ทฤษฎีหนึ่ง และเป็นทฤษฎีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขาวิชา (ดังนั้นจึงมีความ
หลากหลายติดตามมา) ทฤษฎีนี้ให้อุปมาอุปมัยว่า สื่อทุกประเภทของสังคม นับตั้งแต่ภาพมือแดงบน
ผนังถ้ า ภาพฝาผนังในโบสถ์วิหาร ละเรื่อยมาจนกระทั่งภาพของตัวละครในหนังข่าว ละครโทรทัศน์ 
โฆษณา นวนิยาย ฯลฯ สื่อทุกประเภทนี้จะท าหน้าที่ประดุจเป็น "กระจกส่องสะท้อนให้เห็นความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนในสังคม"  ดังนั้น วิธีที่เราจะมองเห็นความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในสังคม (Social reality) 
นอกเหนือจากการเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองโดยตรงแล้ว (ซึ่งในหลายเงื่อนไข เราก็จะท าไม่ได้เพราะ
ข้อจ ากัดเรื่องระยะทางหรือกาลเวลา เช่น เรื่องราวที่เกิดข้ึนในอดีต) อีกวิธีการหนึ่งก็คือ การส่อง
สะท้อนดูเอาจากภาพที่ปรากฏในสื่อต่างๆ 

เนื่องจากทฤษฎีภาพสะท้อนมีการน ามาใช้อย่างหลากหลาย ในที่นี้ประมวลสาขาวิชาที่
น าเอาทฤษฎีภาพสะท้อนไปใช้ในการวิเคราะห์ความหมายอาจแบ่งออกได้เป็น 2 สายทางวิชาการ คือ 

1) วิชาการสายมนุษยศาสตร์ ( Humanistic tradition )  
2) วิชาการสายสังคมศาสตร์ ( Social Science tradition ) 
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จากวิชาการ 2 สาขาน้ี  เราอาจตั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาพสะท้อนได้ดังต่อไปนี้  
1. ทฤษฎีภาพสะท้อนจากทัศนะของสายมนุษยศาสตร์ 

 นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์จะมองบรรดาเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในสื่อประเภทต่าง  ๆ  
เช่น วรรณกรรม ละคร เพลง ฯลฯ ที่แตกต่างไปจากสายสังคมศาสตร์ เนื่องจากมนุษยศาสตร์จะมอง
ว่า บรรดาเนื้อหาเหล่านี้เป็นส่วนเสี้ยวที่ส าคัญอย่างไม่อาจจะแยกออกไปได้ (  Integral part ) ของ
วัฒนธรรมที่เป็นจรงิของวงสังคม (ในขณะที่สายสังคมศาสตร์จะมองเนื้อหาของสือ่แยกขาดออกไปจาก
วัฒนธรรม)  ในขณะที่วัฒนธรรมของสังคมนั้นสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เช่น ธรรมเนียม 
วิถีชีวิต ฯลฯ ผลงานจากสื่อประเภทต่างๆ ก็ถือเป็นรูปแบบการแสดงออกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรม 
แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาสารในสายมนุษยศาสตร์อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
 1.1 กลุ่มแรกจะมองหาความหมายเชิงสุนทรียะ  ทั้งนี้เนื่องจากค านิยามของค าว่า 
"วัฒนธรรม" ในทัศนะของนักวิชาการกลุ่มนี้ก็คือ "สิ่งที่ดีที่สุด ค าพูดที่งดงามที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพูด
เคยกระท ามา" เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนื้อหาก็จะมองหาความงดงามของภาษา การใช้ถ้อยค า
สละสลวยเสียงของดนตรีที่ไพเราะ หรือถ้าเป็นกรณีของสื่อสมัยใหม่ เช่น ภาพยนตร์ ก็จะดูความ
งดงามของฉาก เครื่องแต่งกาย ภาพที่ถ่ายออกมา เป็นต้น  
 1.2 การวิเคราะห์หาความหมายของกลุ่มงานศิลป์ ( Rhetoric ) นักวิชาการกลุ่มนี้จะ
มองหาตรรกะภายใน ( Internal logic ) ของเนื้อหา เช่น มองหากฎของการใช้ถ้อยค า (เช่น หลักการ
แต่งโคลงสี่สุภาพ) มองหารูปแบบ มองหาเอกภาพของแก่นเรื่อง วิธีการเล่าเรื่อง เป็นต้น เมื่อน าหลัก
ของกลุ่มวาทศิลป์มาใช้วิเคราะห์ว่า เนื้อหาสื่อสะท้อนสังคมอย่างไรบ้าง นักวิชาการกลุ่มนี้ก็จะน าเอา
หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบของละครมาใช้วิเคราะห์เนื้อหา เช่น ท าการวิเคราะห์ตัวละคร การ
กระท าของตัวละคร ท่วงท านองของเรื่อง สไตล์ของเรื่อง ฉาก มูลเหตุจูงใจของตัวละคร ฯลฯ โดยเช่ือ
ว่าองค์ประกอบของละครเหล่าน้ีเป็นภาพตัวแทนของความเป็นจริงในสังคมในแต่ละยุคสมัย เช่น หาก
ตัวละครไทยในสมัยอยุธยา เช่น นางพิมพิลาไลย ได้ไปพบหน้าพลายแก้วที่วัด ก็สะท้อนให้เห็น
โครงสร้างของสังคมสมัยนั้นว่า โอกาสที่หนุ่มสาวจะได้พบปะกันอยู่ที่วัด  ซึ่งหากเป็นละครโทรทัศน์
ไทยในปี พ.ศ. 2545 ตัวละครพระเอก-นางเอกก็มักจะไปพบกันในที่ท างาน ร้านอาหาร หรือ
ศูนย์การค้ามากกว่าตามสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน  
 1.3 การน าเอาทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์ เ ช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์หรือทฤษฎี 
มานุษยวิทยาเชิงวัฒนธรรมมาวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีข้อตกลงตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า นัก
มนุษยศาสตร์มีความเห็นว่า บรรดาเนื้อหาของสื่อนั้นเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของวัฒนธรรม ดังนั้น จึงต้อง
แสดง "ความเป็นจริง" ของสังคมนั้นๆออกมา ตัวอย่างเช่น การมีนิทานพื้นบ้านที่แสดงความขัดแย้ง
ระหว่างลูกเขยกับพ่อตา  ก็ย่อมส่อแสดงว่าสภาพสังคมในขณะนั้นมีระบบการแต่งานแบบฝ่ายชาย
ย้ายไปอยู่บ้านผู้หญิง ท าให้ลูกเขยกับพ่อตาต้องอยู่บ้านเดียวกันจนสามารถมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน 
และไปแสดงออกในนิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องสังข์ทองกับท้าวสามล  เป็นต้น 

2.  ทฤษฎีภาพสะท้อนจากสายสังคมศาสตร์ยุคแรก  
 ส าหรับการศึกษาเรื่องภาพสะท้อนจากสายสังคมศาสตร์ยุคแรก โดยเฉพาะในสาขา
การสื่อสารนั้น เริ่มต้นในยุคสมัยของการสื่อสารมวลชนที่ก าลังสนใจเรื่องผลกระทบของสื่อที่มีต่อ
ประชาชน ( Impact study )  ในช่วงทศวรรษที่ 1920 ความแตกต่างระหว่างแนวทางมนุษยศาสตร์
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และสังคมศาสตร์ยุคแรกจงึมีทศิทางที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ ในขณะที่สายมนุษยศาสตร์เริ่มต้นจากการ
หยิบเนื้อหามาดู แล้วก็มองย้อนหลังกลับไปดูที่สังคมเพื่อดูต้นตอ/ที่มาของเนื้อหานั้น แต่การศึกษา
แบบสังคมศาสตร์ยุคแรกนั้น หลังจากเริ่มต้นหยิบเนื้อหามาแล้ว ก็มองไปข้างหน้าว่าเนื้อหานั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมอย่างไรบ้าง แล้วจึงค่อยศึกษาเรื่องภาพสะท้อนเป็นประเด็นรอง 
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่นักวิชาการสื่อสาร เริ่มมาสนใจการวิเคราะห์เนื้อหานั้นอยู่ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่  2 เนื้อหาในสื่อมวลชนส่วนใหญ่จึงมีประเด็นหลักเป็นเรื่องของ
การเมือง เป็นเรื่องของการโน้มน้าวอย่างเปิดเผย วิธีการวัดความหมายที่ถูกน ามาใช้ก็คือ วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณที่เน้นการวัดอย่างที่เป็นภววิสัย ( Objective ) วัดอย่างเป็นระบบ ( Systematic ) และดู
แต่เนื้อหาที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผย ( Manifest ) และหลังจากวัดปริมาณของความหมายที่ปรากฏ
มาได้แล้ว ก็จะมีการตีความไปใน 2 ทาง  ทางหนึ่งก็คือการท านายว่า ผลกระทบที่จะเกิดจากเนื้อหา
นั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง เช่น หากมีถ้อยค าที่เกี่ยวกับ "สงคราม" เกิดข้ึนบ่อยครั้ง ก็จะส่งผลต่อ
ประชาชนให้รู้ว่าสงครามใกล้จะเกิดข้ึนแล้ว ส่วนในอีกทางหนึ่งก็คือ ปริมาณของเนื้อหานั้นจะเป็นตัว
บ่งช้ีความเป็นจริงทางสังคม  ในกรณีของสังคมไทยน้ันจะเห็นได้ง่ายที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. 2535 ในหน้า
หนังสือพิมพ์ไทยจะมีค าว่า "นิกส์" เต็มไปหมด แต่ในปี พ.ศ. 2545 ในสื่อมวลชนทุกแขนงก็จะมีแต่ค า
ว่า "ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน" กระจายไปทั่ว ปริมาณของถ้อยค าเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่า ใน
แต่ละช่วงเวลา สังคมไทยก าลังให้ความส าคัญกับอะไร ทิศทางของสังคมไทยก าลังเดินไปในเส้นทาง
ไหน หรือสภาพความเป็นจริงของสังคมก าลังเป็นอย่างไร 

3. ทฤษฎีภาพสะท้อนสายสังคมศาสตร์ยุคหลงั 
 จากแนวคิดที่ค่อนข้างเรียบง่ายของทฤษฎีภาพสะท้อนยุคแรกที่อาจสรุปได้ว่า เนื้อหา
อะไรที่พบมาก ก็จะมีอิทธิพลต่อสังคมมาก และในเวลาเดียวกัน เนื้อหาที่พบมากก็สะทอ้นย้อนกลบัมา
บอกว่า สังคมก าลังเป็นเช่นในเนื้อหาน้ัน  ในยุคหลังของทฤษฎีภาพสะท้อนสายสังคมศาสตร์ได้พัฒนา
เรื่องการสะท้อนให้มีลักษณะซับซ้อนข้ึน เช่น ตัวอย่างแนวคิดต่อไปนี้  
 3.1 การศึกษาเนื้อหาน้ันมีความส าคัญ เนื่องจากเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกมาข้าง
นอก และสามารถเป็นเส้นทางที่พาไปสู่สิ่งที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ เช่น บรรดาผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลัง ความ
ตั้งใจของผู้ส่งสาร จุดยืนทางการเมือง อุดมการณ์หรือความใฝ่ฝันของเจ้าของบทประพันธ์ เป็นต้น 
ดังนั้น เพียงแค่วิเคราะห์จากเนื้อหาของโฆษณา ผู้วิเคราะห์ก็จะทราบเลยว่า ผู้ผลิตตั้งใจจะส่งสารให้
กลุ่มผู้รับกลุ่มใด หรือจากการอ่านวิเคราะห์เนื้อหาในคอลัมน์ทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ ผู้วิเคราะห์
ก็จะทราบถึงจุดยืนทางการเมืองของผู้เขียนได้เลย  
 และที่ต่อเนื่องมาจากแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถท าให้เราทราบได้
ถึงผลกระทบที่จะมีต่อผู้รับสาร ซึ่งในยุคแรกนั้นมักจะเป็นผลกระทบระยะสั้นที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลัน  
( Shortterm effect )  ความส าคัญของผลกระทบระยะยาว ( Longterm Effect ) เช่น แนวคิดที่ว่า 
ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหา จะบอกให้ทราบได้ว่า คนในสังคมนั้นๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง 
ตัวอย่างเช่น หากมีการน าเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ส าหรับสตรีมาวิเคราะห์ดูเราก็จะพบว่า ผู้หญิงได้
เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกภายนอกมากกว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวและโลกภายนอกที่ได้เรียนรู้
นั้น มักจะเป็นเรื่องของโลกบันเทิงมากกว่าโลกเศรษฐกิจการเมือง เป็นต้น 
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 3.2 ทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะจากสื่อ  ( Cultivation Theory ) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพสะท้อนในยุคหลังนี้ได้พัฒนาออกไปอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น แนวคิดของกลุ่มทฤษฎีการอบรม
บ่มเพาะจากสื่อที่เสนอว่า การวิเคราะห์ภาพสะท้อนจากเนื้อหาของรายการโทรทัศน์นั้น มิได้บ่งบอก
เพียงแค่ว่าสังคมเราเป็นอะไรเท่านั้น หากแต่ภาพที่รับจากสื่อนั้นยังสามารถท าหน้าที่เป็นสถาบัน
อบรมบ่มเพาะเรื่องทัศนะต่อโลกและต่อชีวิตให้แก่คนในสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะภายในสื่อจะบ่งบอก
ความหมายได้ถึง 4 อย่างด้วยกันคือ  
 1) บอกว่าอะไรเป็นอะไร ( What is ) เช่น การสร้างความหมายว่า ผู้หญิงจะเป็น
อะไรได้บ้างในละครโทรทัศน์ เช่น เป็นแม่ เมีย สินค้า สายลับ เมียน้อย ฯลฯ  
 2) บ่งบอกว่าอะไรส าคัญ ( What is important ) เช่น การสร้างความหมายว่า 
ส าหรับผู้หญิงแล้ว การได้เป็นที่รักของผู้ชายคนหนึ่งมีความส าคัญอย่างที่สุด  
 3) บ่งบอกว่าอะไรถูกต้องเหมาะสม ( What is right ) เช่น การกระท าของแม่
ของดาวพระศุกร์ที่ท้องแล้วเอาลูกไปทิ้งไว้ในสถานสงเคราะห์นั้น เป็นสิ่งที่ผิดอย่างมากส าหรับผู้หญิง 
ซึ่งท าให้เธอต้องทรมานใจไปตลอดชีวิต  
 4) บ่งบอกว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร ( What is related to what ) เช่น ความ
อดทนอย่างถึงที่สุดของผู้หญิงทีเ่ปน็นางเอก จะน ามาซึ่งการเอาชนะใจตัวละครรอบข้างทุกตัว  เป็นต้น  
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการวิจัยก็ย่อมแปรเปลี่ยนตามไปด้วย  ในขณะที่วิธีการวิจัยในยุค
แรกนั้นใช้แต่การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการตอบค าถามว่า "มีภาพอะไร" (  What is ) ในปริมาณ
เท่าใด ( How much ) เท่านั้น แต่เมื่อแนวคิดเรื่องภาพสะท้อนที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ก็จ าเป็นต้อง
มีการน าการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาประกอบด้วย  เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยตอบค าถามว่า 
ภาพน้ันได้ถูกน าเสนออย่างไร ( How to ) ตัวอย่างเช่น งานศึกษาเรื่องภาพของแม่ในภาพยนตร์ไทยที่
บงกช ได้ค้นพบในเชิงปริมาณว่า ภาพยนตร์ไทยมีการน าเสนอภาพของแม่ในปริมาณที่สูงมาก (แทบ
จะทุกเรื่อง) แต่ทว่าภาพของแม่ที่ถูกน าเสนอน้ันจะมีหลายๆแบบ นับตั้งแต่แม่ที่ควบคุมชีวิตลูก แม่ที่
เป็นเพื่อนลูก แม่ที่เป็นทาสลูก แม่ที่เรียกร้องราวกับเป็นเจ้าหนี้ชีวิตของลูก แม่ที่เสี ยสละ แม่ที่ดี
ประดุจแม่พระ ฯลฯ และเมื่อวิเคราะห์ต่อไปถึงเรื่อง "อุดมการณ์ของความเป็นแม่" ด้วยการดูวิธีการ
จัดล าดับคุณค่าที่ภาพยนตร์ให้กับแม่แต่ละชนิด  ผู้วิจัยได้พบว่า ส าหรับแม่ที่รักตัวเองมากพอๆ กับรัก
ลูก แม่ที่พยายามเลี้ยงลูกให้เป็นตัวของตัวเองยังมีคุณค่าน้อยกว่าแม่ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อลูก แม่ที่ดี
ประดุจแม่พระ แม่ที่ยอมทุกข์ระทมเพื่อลกู ( ในสายตาของภาพยนตร์ ) เนื้อหาที่มีความหมายดังกลา่ว
นั้นเป็นประดุจวิธีการสอนผู้หญิงในสังคมว่า ผู้หญิงควรจะรู้จักรักคนอื่นมากกว่ารักตนเองนั่นเอง 
 4. ตัวแปรเรื่องประเภทของเนื้อหาและประเภทของสื่อ  
 ถึงแม้ว่าเราอาจจะสนใจแต่เฉพาะเรื่องความหมายที่ปรากฏในเนื้อหาสาร แต่
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า เนื้อหาน้ันไม่อาจจะเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้ตามล าพัง หากแต่จะต้องใช้
สื่อเป็นพาหะน าทางไป ดังนั้น ตัวแปรเรื่องประเภทของเนื้อหาและประเภทของสื่อจึงเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องความหมายในเนื้อหาอยู่ด้วย ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่เป็นผลผลิตของ
สื่อมวลชนน้ัน เนื่องจากเนื้อหาของสื่อมวลชนสมัยใหม่ เช่น คอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ประเภทต่างๆ ที่ภายในก็ยังมีคอลัมน์ที่ต่างๆกัน รายการในวิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์แต่ละ
ประเภท ฯลฯ ท าให้มีวิธีการแบ่งประเภทของเนื้อหาในผลงานสื่อมวลชนออกได้เป็นหลายๆแบบ และ
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มีผลต่อเรื่องการอ่านความหมายติดตามมา เช่น อาจมีการแบ่งประเภทเป็นรายการที่มีรสนิยมและไร้
รสนิยม ( Highbrow/Lowbrow ) เนื้อหาประเภทส่งเสริมสังคม ( Prosocial ) หรือต่อต้านสังคม 
(Anti-social ) เป็นต้น  แต่ส่วนที่แบ่งโดยใช้เกณฑ์เรื่อง "ความสมจริงของเนื้อหา" เป็นวิธีการที่
นักวิชาการนิยมมาก ซึ่งเราอาจจะเรียกประเภทรายการที่มีความสมจริงมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด  

5. ความถูกต้องเที่ยงตรงของการสะท้อน  
 ทฤษฎีเรื่องภาพสะท้อนของโลกที่เป็นจริงที่ปรากฏในสื่อนั้นเป็นเรื่องที่เล่นอยู่ระหว่าง
ความเป็นจริง 2 แบบคือ ความเป็นจริงของสังคม ( Social reality ) และความเป็นจริงในสื่อ (Media 
reality ) และค าถามที่มักจะถูกถามอยู่ตลอดเวลาก็คือ ความเที่ยงตรง ( Objectivity ) ระหว่างความ
เป็นจริงทั้งสองแบบนี้ หรืออาจกล่าวอย่างง่ายๆว่า ความเป็นจริงในสื่อนั้นบิดเบือนไปจากความเป็น
จริงของสังคมมากน้อยเพียงใด  

 จากการวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาเนื้อหาของรายการข่าว ซึ่งเป็นรายการที่ถูกคาดหมาย
ว่าจะต้องมีความสมจริงมากที่สุด  อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจัยวิเคราะห์เนื้อหารายการข่าวในสื่อทุก
ประเภทก็พบว่า สื่อมวลชนมีแนวโน้มที่จะน าเสนอภาพของโลก ภาพของสังคม ภาพของบุคคล และ
ภาพของเหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น 
 เนื้อหาข่าวมักจะน าเสนอภาพและเรื่องราวของ "บุคคลระดับสูง" มากเกินไป ค าว่า 
"บุคคลระดับสูง" หมายถึงคนที่มีอาชีพการงานดี มีรายได้ดี มีสถานภาพและอ านาจในสังคมที่เห็นได้
ชัดเจน ทั้งๆ  ที่คนกลุ่มนี้มีปริมาณเพียงเล็กน้อยในโลกความเป็นจริง แต่กินพื้นที่มากในโลกของสื่อ 
ซึ่งในด้านหนึ่งเท่ากับเป็นการสร้างความหมายว่า บุคคลเหล่านี้มีความส าคัญระดับช้ีขาดความเป็น
ความตายและทิศทางของสังคม  

  เนื้อหาของข่าวมักจะน าเสนอภาพและเรื่องราวของประเทศบางประเทศ (ทั้งๆ ที่เป็น
ประเด็นเล็กๆ) มากกว่าประเทศบางประเทศ บรรดาเรื่องราวของประเทศมหาอ านาจจะได้รับน าเสนอ
อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประเด็นปลีกย่อยเพียงใดก็ตาม 

  การน าเสนอภาพของคนกลุ่มน้อย กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนด้อยสิทธิ กลุ่มคนชาย
ขอบ (Marginal) มักจะมีลักษณะเป็นแบบฉบับเดียวกันหมด ( Stereotype ) เช่น ภาพของผู้หญิง 
ภาพของวัยรุ่น ภาพของคนผิวด า ชาวเขา ฯลฯ  
 จากข้อเท็จจริงที่พบว่า ภาพสะท้อนที่ปรากฏในสื่อ แม้แต่ในประเภทรายการที่ต้อง
เป็นเรื่องจริง เช่น รายการข่าว ก็ยังปรากฏว่าภาพในโลกของสื่อนั้นเบี่ยงเบนอยู่เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบจากข้อเท็จจริงนี้มีทฤษฎีที่จะอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่หลาย
ค าอธิบาย เช่น 
 ทฤษฎีหน้าที่นิยม ( Functionalism ) ทฤษฎีนี้จะอธิบายว่า การสะท้อนภาพที่
เบี่ยงเบนจากความเป็นจริงนั้นเป็นความจ าเป็นต่อระบบ เนื่องจากการสะท้อนดังกล่าวต้องท าหน้าที่
บางประการ เช่น การน าเสนอภาพของคนกลุ่มน้อยที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบแล้วถูกลงโทษนั้น ก็เพื่อรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการน าเสนอภาพของ "บุคคลระดับสูง" จ านวนมากๆ นั้นก็
เพื่อเป็นตัวแบบและแบบอย่าง หรือช่วยตอกย้ าค่านิยมบางอย่างของสังคมเอาไว้ 
 ทฤษฎีการครอบง า ( Hegemony theory ) ทฤษฎีนี้เสนอว่า เนื่องจากสื่อมวลชน
เป็นกลไกของสังคมที่ท าหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ สร้างความคิดหลักเพื่อครอบง า สร้างความชอบธรรม
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ให้แก่ผู้มีอ านาจ ดังนั้น กลุ่มผู้มีอ านาจจึงเข้าใช้กลไกตัวนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ การน าเสนอภาพ
ของบุคคลระดับสูงก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คนกลุ่มนี้ หรือเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้
อ านาจของกลุ่มผู้ควบคุมกลไกรัฐ 

  ทฤษฎีองค์กร  ทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงบรรดาข้อจ ากัดต่างๆ  ที่ลอ้มกรอบการท างานของ
องค์กรเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดด้านธุรกิจ (เช่น การท างานสารคดีต้องใช้งบประมาณสูงมาก) 
ข้อจ ากัดด้านการเมือง (เช่น นักการเมืองที่ชอบขอโอกาสมาปรากฏตัวในรายการ) ข้อจ ากัดด้านเวลา 
(การหาข่าวจากแหล่งข่าวราชการจะใช้เวลาน้อยกว่าใช้แหล่งข่าวจากชาวบ้าน) ข้อจ ากัดด้านรสนิยม
ของผู้ชมที่รวมศูนย์ (เช่น ชอบดูเรื่องราวของบุคคลส าคัญมากกว่าชอบดูเรื่องราวของคนธรรมดา
สามัญ) เป็นต้น ข้อจ ากัดทั้งหลายที่กล่าวมานี้เข้ามาก าหนดวิธีการน าเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนให้
เบี่ยงเบนจากความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา 
 
การใช้สื่อชนิดอ่ืนๆ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
 เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้
เย็บเล่ม เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว เป็นต้น หรือที่ เย็บเป็นเล่ม เช่น วารสาร 
เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจาปี เป็นต้น ปัจจุบันความนิยมในการใช้สื่อ  
ประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มากและมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น 
ในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุ
การใช้งานนาน แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องการนาเสนอเนื้อหาซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
แผ่นพับที่เขียนด้วยภาษาวิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนในชนบท อาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย 
 

2. สื่อโสตทัศน์ 
 เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพและหรือเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์แบ่งได้เป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนที่เป็นสื่อวัสดุและส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเอง  
โดยตรง เช่น ภาพวาด แบบจาลอง หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนาไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกร ณ์ เช่น 
เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นต้น ส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ 
ได้แก่ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 โดยภาพรวมแล้วสื่อโสตทัศน์มีข้อดีคือ มีความน่าสนใจเป็นสื่อที่คงทนถาวรน ามาใช้ได ้
บ่อยครั้งและสามารถคัดลอกเพื่อนาไปใช้ที่อื่นได้ง่ายแต่มีข้อจ ากัดคือต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งบางประเภท มี
ราคาแพง และต้องมีความรู้ในการใช้ และจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ เป็นแหล่งพลังงาน ใน
ปัจจุบันน้ีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงาน ประชาสัมพันธ์ การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม ( Multi-media ) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสื่อที่
สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเนื่องจากให้ทั้งภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่สมจริงเป็น
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ธรรมชาติ และผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อดังกล่าวได้ ส่วนข้อจ ากัดคือมีความ
ยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ผู้รับต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควร และต้องใช้ไฟฟ้า
หรือแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน 
 นอกจากนี้ ในยุคที่โลกไร้พรมแดนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ( Internet ) ยิ่งทวีความส าคัญข้ึนเรื่อยๆ และจะกลายเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจาวันของ
พลโลกในอนาคตอันใกล้นี้ โดยอินเตอร์เน็ตมีข้อดีคือสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้รับสามารถโต้ตอบเพื่อซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ไม่
เข้าใจได้โดยตรงผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กโทรนิค ( E-mail ) 
 

3. สื่อกิจกรรม 
 ปัจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อ
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์ และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ สื่อประเภทกิจกรรมมีได้
มากมายหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจัดริ้ว
ขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัด
กิจกรรมเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ได้ง่าย แต่มีข้อจ ากัดคือ ผู้รับมีจ านวนจ ากัดเฉพาะกลุ่มที่
ร่วมกิจกรรมนั้นๆ เท่านั้น 
 

ปัญหาเด็กก าพร้าในปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามีปัญหาเกิดข้ึนมากมายในสังคมไทยและ
ปัญหาเด็กก าพร้าที่ขาดการดูแลนับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเนื่องจาก 
เด็กไทยขาดการศึกษา ขาดการอบรมด้านศีลธรรม ขาดความอบอุ่นในอนาคตต่อไปเด็กไทยก็จะเป็น
ผู้ใหญ่ที่ขาดความรู้ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ หากประเทศชาติขาดประชากรที่มี
การศึกษาและขาดประชากรที่มีคุณธรรมประเทศชาติเรากไ็ม่สามารถที่จะพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศ
อื่นๆได้ จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นมีประชากรที่มีการศึกษาที่ดีเป็นจ านวนมากโดย
การศึกษาจะเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นหลักเราจะพบว่าครอบครัวที่มีความอบอุ่นและพ่อแม่ให้ความ
เอาใจใส่แก่ลูกก็จะท าให้ลูกเป็นเยาวชนที่ดีต่อประเทศชาติในอนาคต 

ดังนั้นการท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับบ้านครูน้อยนั้นเป็นการเปลี่ยน
ทัศนคติเดิมๆว่า “ไปสถานสงเคราะห์จะต้องใช้เงิน” โดยผ่านการโน้มน้าวใจของกลุ่มเป้าหมายได้เข้า
มาร่วมกิจกรรมเพื่อชักชวนและร่วมมือกันในสังคมเพื่อสะท้อนให้เด็กเหล่าน้ีเห็นคุณค่าในตนเองอย่าง
แท้จริงโดยผ่านทฤษฏีภาพสะท้อน กล่าวคือเมื่อเด็กเหล่าน้ีได้มีการสื่อสารกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และพูดคุยมากๆ เช่ือว่าเด็กจะมีความกล้าและความฝันเป็นของตนเองและค่อยๆลบปมด้อย
ออกไปทีละนิดๆ และกล้ายืนบนสังคมอย่างไม่อายใคร ผู้จัดท าจึงน า แนวคิดทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 
แนวคิดทฤษฎีภาพสะท้อนและการใช้สื่อชนิดอื่นๆมาเป็นแนวทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด 
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บทที่  3 

การเกบ็ข้อมูล 
 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อท าการเก็บข้อมูล เพื่อที่จะน าข้อมูลมาสร้างสรรค์สื่อ

โฆษณา ด้วยความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะต้องเลือกช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะ
จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research ) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อท าการค้นหา ความคิดสร้างสรรค์ 
( Idea ) หรือแนวคิด ( Concept ) ของงาน เพื่อที่จะน าไปใช้ในงานโฆษณา“ การสื่อสารการตลาด
ให้กับบ้านครูน้อย” ( IMC Ban Kru Noi ) ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลจากคน 3 กลุ่มดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมายที่ 1  ผู้ชายและผู้หญิง วัยท างาน อายุ 30 - 40 ปี ทั้งที่เคยไปและไม่เคย 
ไป เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมายที่ 2  เด็กก าพร้าเด็กและผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ในบ้านครูน้อย 
กลุ่มเป้าหมายที่ 3  เด็ก และผู้ใหญ่ ในชุมชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับบ้านครูน้อย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ อินเทอร์เน็ต การสอบถามจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดแนวทาง
ในการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน ดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Source )  
 เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคคล โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย เด็ก
ก าพร้า ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงสถาน และชุมชนละแวกใกล้เคียง สถานที่สงเคราะห์เด็กบ้านครูน้อย เพื่อ
เป็นการสนับสนุนข้อมลูทีร่วบรวมมาได้เพื่อน ามาต่อยอดหาประเด็นความคิดสร้างสรรค์ หรือ รูปแบบ
แนวคิดของงานโฆษณา 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Source )  
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความจาก วิทยานิพนธ์และเว็บไซต์ ข่าว ต่างๆ ที่
น่าเช่ือถือและเป็นความจริง และสามารถน ามาต่อยอดความคิดได้มากที่สุด 
 เมื่อท าการเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis ) เพื่อใช้เป็นแนวทางการผลิตช้ินงานโฆษณา ที่เป็น
รูปแบบของแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถผลิตได้จริง 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรเพศชายและหญิง อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 100 คน เป็นผู้ที่มีชอบสิ่งใหม่ๆ ชอบแบ่งปัน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและ
บริโภคสื่อออนไลน์เป็นประจ า 

โดยในการสุ่มตัวอย่างนั้น ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น          
(Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
กระจายสุ่มตัวอย่างตามแหล่งชุมชน จ านวน 45 คน และแบบออนไลน์ตามเว็บไซต์จ านวน 55 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ค าถามที่ใช้ในการท าแบบสอบถามอย่างเจาะลึก เชิงส ารวจ ( Survey Research )  
เพื่อให้ได้ค าตอบที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และไม่สั้นและยืดเยื้อจนเกินไป เพื่อท า
ให้บุคคลที่ได้รับการเลือกสอบถามนั้นไม่เบื่อและสนใจที่อยากจะให้ข้อมูลที่แท้จริง 

2. หนังสือแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ประกอบด้วย 50 ชุด เป็นกระดาษ A4 และ อีก 
50 ชุดทางออนไลน์ 

3. การจดบันทึก ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการจดบันทึกประกอบกับการบันทึกเสียง สัมภาษณ์จาก
ทัศนคติ และมุมมองต่อเด็กๆ ของอาจารย์ คุณครู เพื่อจดบันทึกและน ามาวิเคราะห์ต่อในส่วนที่ส าคัญ
และเป็นการสรุปใจความส าคัญต่างๆ จากการสัมภาษณ์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
การน าเสนอข้อมูล 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแบบสอบถามและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้จัดท า
ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic ) ในการอธิบายถึงลักษณะ
ของข้อมูลจากแบบสอบถามแต่ละส่วน แล้วสรุปออกมาในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี เพื่อ
น าไปศึกษาและวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เหมาะสม 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 
จากผลการประมวลการท าวิจัยเบื้องต้น ผู้ วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์ 

สอบถามในแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research ) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อน ามาท าการค้นหาแนวคิดหลัก เพื่อที่จะน าไปใช้ในงาน
โฆษณาของโครงการ “การสื่อสารการตลาดให้กับบ้านครูน้อย” ( IMC Ban Kru Noi ) โดยการเก็บ
ข้อมูลวิจัยเบื้องต้นในครั้งนี้ได้ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้ชายและผู้หญิง วัยท างาน อายุ 30 - 40 ปี ทั้งที่เคยไป และ
ไม่เคยไป เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เด็กก าพร้าเด็กและผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ในบ้านครูน้อย 
กลุ่มเป้าหมายที่ 3 เด็ก และผู้ใหญ่ ในชุมชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับบ้านครูน้อย 

 
สรุปผลการศึกษาท้ัง 3 กลุ่มเป้าหมายดังต่อไปน้ี 
สรุปได้ว่าชีวิตประจ าวันกับแนวทางการสัมภาษณ์โดยการท าแบบสอบถามมี 4 ประเด็น

หลักๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 100 คน แบ่งออกเป็นแบบสอบถามออนไลน์
จ านวน 55 ชุดและแบบสอบถามปกติจ านวน 45 ชุด คิดเป็น 100% ของทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์  
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการท าบุญ 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อเด็กก าพร้า 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ 
 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4-1    ตารางแสดงร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 59 59 
หญิง 41 41 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 59 และรองลงมาเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 41 
 
ตารางที่ 4-2    ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากบั 20 ป ี 34 34 
20 – 30 ป ี 31 31 
30 – 40 ป ี 17 17 
มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ป ี 16 16 
ไม่ต้องการบอก 2 2 

รวม 100 100 
 

 จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 และ
ช่วงอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-3    ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน นักศึกษา 47 47 
ข้าราชการ 4 4 
พนักงานเอกชน 20 20 
พนักงานรฐั รัฐวิสาหกิจ 4 4 
ธุรกิจส่วนตัว 16 16 
อื่นๆ 9 9 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาเป็นผู้มีอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20 และอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-4    ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานะภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 77 77 
สมรส 20 20 
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ตารางที่ 4-4    ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามสถานภาพ ( ต่อ ) 

แยกกันอยู ่ 1 1 
หย่าร้าง 2 2 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะโสด คิดเป็น

ร้อยละ 77 รองลงมามีสถานะสมรส คิดเป็นร้อยละ 20 และมีสถานะหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 2
ตามล าดับ 
 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปทางประชากรศาสตร์จากการส ารวจน้ัน 

จากตารางที่ 4-1 ถึง 4-4 โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและผู้หญิง วัยท างานมากกว่า 50% 
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี โดยมีสถานภาพ หย่าร้าง และแยกกันอยู่นั้น 3 ใน 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดถือว่าเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการมีปญัหาของเด็ก เพราะย่ิงมีมากถือว่าเสี่ยงมาก หรือ
จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กๆ หากครอบครัวมีบุตร โดยระดับการศึกษานั้นถือว่าบุคคลที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ค่อนข้างอยู่ในระดับดี นั้นคือกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพราะจะมีวุฒิภาวะที่จะ
ดูแลตัวเองและไม่ให้เกิดปัญหาได้ 

 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ การเปิดรับสื่อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4-5   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกการเปิดรับสื่อ 

ประเภทสื่อ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสาธารณะนอกบ้าน 3 3 
สื่อสิง่พิมพ ์ 2 2 
สื่อออนไลน์  80 80 
สื่อวิทย ุ 0 0 
สื่อโทรทัศน์ 15 15 

รวม 100 100 
  

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมามีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 15 และ
มีมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสาธารณะนอกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 
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ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
จากตารางที่ 4-2 สรุปได้ว่าชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมายนั้น จะมีกิจกรรมในแต่ละวัน

นั้นเป็นสัดส่วน และช่วงเวลาน้ัน แตกต่างออกไป เช่น ช่วงเวลา 06.00 น. - 09.00 น สนใจข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ตั้งแต่ครึ่งช่ัวโมงเป็นต้นไป โดยสื่อที่เปิดรับจะเป็น ที่พักอาศัย รถ และที่
ท างาน โดยมีช่อง 3 และ 106.5 กรีนเวฟ ที่เปิดรับข่าวสารมากที่สุดในช่วงเวลานั้น และที่ส าคัญจะมี
การอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) นั่นคือ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
80% โดยอาจจะเล่นผ่านทั้งทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนแล้วแต่สะดวก รองลงมาก็จะเป็นเวลา 
ช่วง 18.00 น. - 20.00 น. ซึ่งกิจกรรมที่นิยมที่สดุของกลุม่เป้าหมายคือการเล่นอินเทอร์เน็ต การใช้สื่อ
จากสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media )  พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะ ไลน์ เฟสบุ๊ค 
และ วอทแอป ( Line, Facebook, WhatApps ) แต่สื่อที่รับข่าวสารในช่วงนี้จะแตกต่างกับช่วง
ข้างต้นคือ กลุ่มเป้าหมายจะรบัข่าวสารจากทางทวิสเตอร์ ( Twitter ) แทนสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น ดังนั้น
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดคืออินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ตามล าดับ ใน
ท านองเดียว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่ สุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ
ครอบครัว เป็นต้น 

 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการท าบุญ 
 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ความจ าเป็นในการท าบุญ ความถ่ีในการท าบุญ ความสนใจ
ในการท าบุญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4-6   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามความจ าเป็นในการท าบุญ 

ความจ าเป็นในการท าบุญ จ านวน ร้อยละ 
จ าเป็น 77 77 
ไม่จ าเป็น 33 33 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการท าบุญ 
คิดเป็นร้อยละ 77 และรองลงมาไม่เห็นด้วยกับการท าบุญ คิดเป็นร้อยละ 33  

 

ตารางที่ 4-7   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามความถ่ีในการท าบุญ 

ความถี่ในการท าบุญ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวัน 5 5 
2 – 3 ครั้ง ต่อ เดือน 38 38 
4 – 5 ครั้ง ต่อ เดือน 15 15 
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 ครั้ง ต่อเดือน 30 30 
อื่นๆ 12 12 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าบุญ 2-3 ครั้งต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30 และ
ท าบุญ 4-5 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 15 
 
ตารางที่ 4-8   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามความสนใจในการท าบุญ 

ความสนใจในการท าบุญ จ านวน ร้อยละ 
บ ารุง สร้างสถานที่ทางศาสนา 28 28 
เด็กด้อยโอกาส เด็กก าพร้า 27 27 
คนชรา 7 7 
คนพิการ 10 10 
คนจรจัด ขอทาน 5 5 
มูลนิธิการกุศล 15 15 
อื่นๆ 8 8 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจท่ีจะท าบุญบ ารุง 
สร้างสถานท่ีทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาสนใจที่จะท าบุญกับเด็กด้อยโอกาส เด็กก าพร้า 
คิดเป็นร้อยละ 27 และท าบุญกับมูลนิธิการ คิดเป็นร้อยละ 15 
 
ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการท าบุญ 
 จากตารางที่ 4-6 ถึง 4-8 โดยมากกว่า 75% ข้ึนไป คิดว่า การท าบุญเป็นสิ่งที่จ าเป็นและ
ส าคัญ โดยมีบางกลุ่ม 5% มีการท าทุกวันโดยการตักบาตรในตอนเช้า  40% มีการท าบุญโดยการเข้า
วัดในวันหยุด หรือวันส าคัญทุกๆ เดือน  และส่วนใหญ่นั้นเล็งเห็นและให้ความส าคัญถึง วัด เด็กด้วย
โอกาส เด็กก าพร้า มูลนิธิทั่วไป คนพิการ คนขอทาน และอื่นๆ ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่นั้น
กลุ่มเป้าหมายเวลาเจอเด็กก าพร้า หรือขอทานจะรู้สึก หดหู่และเศร้าใจ และสามารถสัมผัสได้กับ
ความรู้สึกเด็กๆ เหล่าน้ันได้มาก โดยหากมีโอกาสที่จะไปสถานสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กๆ เหล่าน้ีก็จะไป
ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ด้วย 
 
ส่วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อเด็กก าพร้า 
 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้สึกถึงเด็กก าพร้า การเข้าถึงเด็กก าพร้า ทัศนคติต่อ
บ้านครูน้อย 
 
ตารางที่ 4-9   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามความรู้สึกถึงเด็กก าพร้า 

ความรู้สึกถึงเด็กก าพร้า จ านวน ร้อยละ 
หดหู่ เศร้าใจ 69 69 
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ตารางที่ 4-9   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามความรู้สึกถึงเด็กก าพร้า (ต่อ) 

เฉยๆ 25 25 
ไม่สนใจ   6 6 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกหดหู่ เศร้าใจ คิด
เป็นร้อยละ 69 รองลงมารู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 25 และรู้สึกเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 6 
 
ตารางที่ 4-10   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามการเข้าถึงเด็กก าพร้า 

การเขา้ถึงเด็กก าพรา้ จ านวน ร้อยละ 
สัมผัสได้มาก 23 23 
พอสัมผสัได้ 70 70 
เฉยๆ 7 7 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอสัมผัสได้ คิดเป็น
ร้อยละ 70 รองลงมาสัมผัสได้มาก คิดเป็นร้อยละ 23 และเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 7 
 
ตารางที่ 4-11   ตารางแสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามการรับรู้ที่มีต่อบ้านครูน้อย 

การรับรู้ท่ีมีต่อบ้านครูน้อย จ านวน ร้อยละ 

รู้จัก 38 38 
ไม่รู้จัก 62 62 

รวม 100 100 
 

 จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักบ้านครูน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 62 และรองลงมารู้จักบ้านครูน้อย คิดเป็นร้อยละ 38 
 
ตารางที่ 4-12   แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามทัศนคติต่อบ้านครูน้อย 

ทัศนคติต่อบ้านครูน้อย จ านวน ร้อยละ 
บวก 25 25 
กลาง 71 71 
ลบ 4 4 

รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติกลางๆ คิด
เป็นร้อยละ 71 รองลงมามีทัศนคติในเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 25 และมีทัศนคติในเชิงลบ คิดเป็นร้อย
ละ 4 
 
ผลวิเคราะห์ทัศนคติท่ีมีต่อเด็กก าพร้า 

จากตารางที่ 4-9 ถึง 4-12 แสดงใหเ้ห็นว่า ถ้านึกถึงทัศนคติที่มีต่อเด็กก าพร้าน้ัน คนใน
ยุคปัจจบุันคงมองแค่ในเรื่องการรบับริจาคเพื่อมลูนิธิ สถานสงเคราะห์ต่างๆ จนกลายเป็นเรือ่งทีเ่คย
ชิน บางคนอาจจะคิดย้อนกลับไปว่า เงินหรือรายได้ที่ได้จากการรับบรจิาคนั้นถึงมือ ปากท้อง เด็กๆ
เหล่าน้ันจริงหรือไม่ โดยแบบสัมภาษณ์โดยการท าข้อสอบถามในประเด็นนี้ ส่วนใหญ่เป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านครูน้อย โดยมากกว่า 50% เกือบไมรู่้จัก และไม่สนใจ และบางคนที่
อาจจะรู้จกั หรือเคยได้ยิน แต่ก็ไม่รู้ว่าคือบ้านอะไร ส่วนทิศทางในการได้ยินข่าวสาร เกี่ยวกบับ้านครู
น้อยล้วนแล้วแต่กลางๆ คือไม่รู้ว่าเป็นข่าวในด้านใด และเรือ่งอะไร และสุดท้ายนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ได้
ท าแบบสัมภาษณ์โดยการท าแบบสอบถามนั้น ถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยม หรือช่วยเหลือนั้นก็ยินดีทีจ่ะไป 
หากสามารถช่วยเหลือ หรือมองเห็นเด็กทีบ่้านครูน้อยประสบความส าเรจ็ 8 ใน 10 ก็จะมีความ
ภาคภูมิใจเป็นต้น 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสารและการผลิตชิน้งาน 
 

จากผลการวิจัยการสัมภาษณ์โดยการท าแบบสอบถาม แบบการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey 
Research ) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) ผู้จัดท าได้ทราบถึงพฤติกรรมของ
กลุ้มเป้าหมาย ดังนี ้

 
กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมายมีความนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) มีในช่วงอายุระหว่าง 
20-30 ปี ทั้งเพศชายและหญิง รับสื่อออนไลน์เปน็ประจ า มีพฤติกรรมชอบท าบุญและเห็นความส าคัญ
ของการท าบุญ มักท าบุญ 2-3 ครั้งต่อเดือน มักท ากิจกรรมผ่านทางสมาร์ทโฟน ( Smart Phone ) 
และมีความยินดีที่จะช่วยเหลือหรือท ากิจกรรมผ่านทางสื่อออนไลน์ หากมีการช่วยเหลือในรูปแบบ
ใหม่เชิงสร้างสรรค์โดยไม่ใช้เงิน เพราะเงินหรือสิ่งของมีความจ าเป็นต่อสิ่งอื่นๆ ต่อชีวิตประจ าวัน
มากกว่าการน าสิ่งเหล่าน้ีมาช่วยเหลือ 

นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กก าพร้าขาดแรงบันดาลใจ ( Inspiration ) ในการใช้ชีวิตเนื่องจาก
ไม่มีคนที่คอยสนับสนุนและเป็น ตัวอย่างที่ดี แต่ในทางกลับกันเด็กก าพร้าเหล่านี้มีความสนใจและ
อยากรู้ อยากลองในสิ่งใหม่ๆ แต่ไม่มีโอกาส และไม่สามารถคิด และวิเคราะห์ในรอบคอบก่อนกระท า 
หรือก่อนกระบวนการคิด ได้ว่า สิ่งที่อยากรู้ อยากลองกระท าดูนั้น อาจจะส่งผลดี ผลเสีย ต่ออนาคต
ของตนเอง สังคมรอบข้าง อย่างไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร 
ช่วงท่ี 1 Awareness & Get attention  

เพื่อการกระตุ้นสงสัย เรียกร้องความสนใจ 
 1. Social network 

2. Website 
ช่วงท่ี 2 Knowledge & Educated  

เพื่อท าให้คนรู้จักในวงกว้าง และอธิบายแคมเปญ ให้ทุกคนเข้าใจ ทุกคนเห็นค่าและ
อยากเข้าร่วม 

3. TVC 30s / 2min 
ช่วงท่ี 3 Action   

เพื่อให้คนมามีส่วนร่วม ตอบสนองสิ่งทีเ่ค้าสนใจอยากลองและขยายผลบอกต่อ 
 4. Application 
 5. Event Online 
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แนวคิดการสื่อสาร 
จากผลการวิจัย ท าให้เล็งเห็นความสอดคล้อง หรือหนทางในการช่วยเหลือรูปแบบ

ใหม่ที ่สร ้างสรรค์ โดยไม่ใช้เง ิน สิ ่งของที ่ม ีค ่า หร ือสิ ่งนอกกาย ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและยังสอดคล้องกับความต้องการของเด็กก าพร้าอีกด้วย ซึ่งผู้ศึกษาได้น ามาก าหนด
กลยุทธ์การสื่อสารและสร้างแนวความคิดที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการช่วยเหลือของเด็กก าพร้าใน
สังคมในรูปแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นรูปแบบใหม่ๆ โดยให้กลุ่มเป้าหมายใช้ความสามารถที่ตนเอง
ช่ืนชอบ บนพื้นที่ที่ไร้ขีดจ ากัดในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแบบอย่างหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
ก าพร้าเหล่านั้นได้ ซึ่งการช่วยเหลือเด็กก าพร้ารูปแบบนี้จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังอยู่ใน
ภายใต้แนวความคิดหลัก “ You Can Be The Teacher Giving Future To Child ”  แรง
บันดาลใจ กับ สไตล์ของตัวเอง หรือใครๆ ก็สามารถเป็นครูได้ด้วยแนวคิด ( Idea ) และแรง
บันดาลใจ ( Inspiration ) เพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ทั้งนี้ผู้จัดท าได้น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์
ในการสื ่อสารเพื ่อรณรงค์ให้คนรุ ่นใหม่รู ้จ ักการให้เพื ่อสร้างอนาคต ของเด็กก าพร้าในสถาน
สงเคราะห์ โดยเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการใช้ชีวิต ( Lifestyle ) ของ
คนรุ่นใหม่ และได้มีการผลิตเป็นผลงานตัวอย่างออกมาภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้ โดยน าผลจาก
การวิจัยบางส่วนมาประกอบในการคิดสร้างสรรค์ของสื่อโฆษณาจากผลการวิจัย น ามาสู่ขั้นตอน
การคิดสร้างสรรค์ผลิต 

 
กลยุทธ์ในการสื่อสาร 

จากแนวคิดการสื่อสาร “You Can Be The Teacher Giving Future To Child” เป็น
แนวคิดการสื่อสารที่เน้นการสื่อสารให้เห็นว่าใครๆก็เป็นครูได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร  มีอาชีพอะไร 
ความสามารถของคุณ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กได้เสมอ โดยน าเสนอในรูปแบบสื่อออนไลน์ จะท า
ให้มีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายนิยม
บริโภคสื่อออนไลน์มากที่สดุ ดังนั้นสื่อออนไลน์จึงเหมาะสมที่จะเป็นสื่อหลักในการท าหน้าที่สื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง 

 
Media Plan 
ตารางที่ 5-1     ตารางการใช้งานสือ่ 

สื่อ 
2556 2557 

กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย 
Social network             
Website             
TVC 30s / 2min             
Application             
Event Online             

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตราสัญลักษณ์ (Logo) 
เป็นตราสัญลักษณ์ที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือคนทั่วไปเกิดการรับรู้และทราบได้ทันทีว่า 

คือโครงการอะไร และจะสื่อถึงใคร โดยใช้เป็นภาพวาดสี ให้เหมือนกับฝีมือเด็กที่ใช้วาด ซึ่งตอนวาด
ภาพน้ันให้ความรู้สึกถึง ความสุข สนุกสนาน ความซนแบบน่ารักเหมาะสมกับวัยความหมายคือ ให้
ความรู้สึกถึง บ้านแห่งความสุขของเด็กๆ สบายๆ เรียบง่าย 
 

 

 
 

ภาพที่ 5-1 แสดงตราสัญลักษณ์ 
 
ช่องทางการสื่อสาร  
 ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับบ้านครูน้อย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย
ในวงกว้าง ช่องทางการสื่อสารจะเน้นบนออนไลน์เท่านั้น ด้วยงบประมาณที่ เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานนั้นให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยสื่อออนไลน์มีดังต่อไปนี้ 
 
ช่วงท่ี 1 Awareness & Get attention กระตุ้นสงสัย เรียกร้องความสนใจ 
 
Provoke 

เนื่องจากการกระตุ้นเพื่อความสนใจ จากกลุ่มเป้าหมายน้ัน ผู้ศึกษาได้น าพฤติกรรมที่เกิด
จากการส ารวจ โดยอ้างอิงจากการใช้ชีวิต( Life Style )ของกลุ่มเป้าหมายที่ช่ืนชอบในการท ากิจกรรม
บนสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) โดยส่วนใหญ่จะติดตาม ( Follow ) หรือให้ความส าคัญกับ
บุคคลสาธารณะเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ศึกษาเล็งเห็นได้ว่าการให้คนดังที่มีความสามารถจากหลาย
สาขา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ด้วยการถ่ายรูปลงในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook Twitter และ Instagram เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบอกต่อในกลุ่ม 
( Word Of Mouth ) และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากและไม่มีสิ้นสดุเปน็เครือ่ข่าย(Viral Marketing ) 
ในกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้ระยะเวลาเป็นเวลามากกว่า หรือเท่ากับ 1 สัปดาห์ ตามความเหมาะสม 
แล้วให้เจ้าตัว หรือบุคคลสาธารณะเหล่านั้น มาเฉลยว่าแคมเปญนี้คืออะไร ต้องการสื่ออะไรและ
ต้องการสื่อเพื่อใคร ติดตาม หรือสอบถามรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ได้ที่ไหน เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-2 แสดงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-3 แสดงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ 
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ภาพที่ 5-4 แสดงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ 
 
 

 
 

ภภาพที่ 5-5 แสดงกจิกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ 
 

 
 
 

 

   ส
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สมุดกลาง



34 

 

 
 
สื่อสังคมออนไลน์ ( Facebook )  

เนื่องจากการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ( Life Style ) มีความสนใจในการท ากิจกรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ( Facebook ) มากกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ซึ่งท าให้การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากและสามารถท าให้วัตถุประสงค์เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างแท้จริง 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-6 แสดงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ 
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ภาพที่ 5-7 แสดงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-8 แสดงกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลสาธารณะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เว็บไซต์ ( Website ) 

เป็นการออกแบบเว็บไซต์สาหรับโครงการ ในภายใต้แนวคิด “You Can Be The 
Teacher Giving Future To Child” บนเว็บไซต์ ( Website ) www.bankrunoi.com ที่ภายใน
เว็บไซต์ประกอบไปด้วย 6 ส่วน อันได้แก่ 

1. หน้า News 
เป็นหน้ารวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อย  
2. หน้า Activity   
เป็นหน้าแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ กิจกรรมที่จัดข้ึนในสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อย 
3. หน้า About US  
เป็นการแสดงรายละเอียดต่างๆ ของสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อยทั้งหมด เช่น ประวัติ

การเป็นมา การก่อตั้ง การรับเด็กมาดูแล ต่างๆ เป็นต้น 
4. หน้า Gallery   
เป็นหน้าแสดง และรวบรวมรูปภาพที่เกี่ยวกับสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อย 
5. หน้า Contact us   
เป็นหน้าแสดงรายละเอียดในการติดต่อไปยังสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อย เ ช่นเบอร์

โทรศัทพ์ ที่อยู่ ที่ตั้งเป็นต้น 
6. หน้า Member  
เป็นหน้าเกี่ยวกับสมาชิกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อย และ

รายละเอียดเบื้องต้นของสมาชิก 
นอกจากจะบอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดของโครงการแล้ว เว็บไซต์ ( Website ) 

www.bankrunoi.com นั้นยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มเป้าหมายที่มีจิต
อาสา เพื่อให้เกิดความต่อยอดของโครงการได้มากข้ึนอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-9 แสดงภาพเว็บไซตห์น้าแรก 
 

 

 
 

ภาพที่ 5-10 แสดงภาพเว็บไซต์หน้าแรก 
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ภาพที่ 5-11 แสดงภาพเว็บไซต์หน้ากิจกรรม ( Activity ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-12 แสดงภาพเว็บไซต์หน้ากิจกรรม ( Activity ) 
 
ช่วงท่ี 2 Knowledge & Educated 
TVC3mins/TVC60s  

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของเด็กนักเรียนผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีปัญหาด้าน
ครอบครัวแตกแยก แตอ่ย่างไรก็ตามเด็กยังคงตามหาฝันของตัวเองอยู่เสมอ มีอยู่วันหนึ่งมีพ่อครัวมา
สอนที่โรงเรียนท าให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจและฝังลึกในใจไปจนโต ในที่สุดเด็กในอนาคตจึงมี
ร้านอาหารเป็นของตนเอง โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร 3 ทาง ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.ภาพยนตร์โฆษณา 3 นาที 
2.Youtube 3 นาที 
3.สามช่วงละครหลังข่าว 60 วินาที  
 

สตอรี่บอร์ด ( Storyboard )  

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

จุดเตาแกส๊ SFX : เพลงลึกลับ 

 

Zoom In เตาแก๊ส SFX : เพลงลึกลับ 

 

พ่อครัวก าลงัหั่น 
เตรียมวัตถุดิบ 

ผมช่ือสันติภาพ 

 

SFX : เพลงลึกลับ 

ภาพที่ 5-13 แสดงภาพยนตร์โฆษณา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

หั่นวัตถุดิบ เป็นเจ้าของ
ร้านอาหารแห่งหนึ่ง 
 
SFX : เพลงลึกลับ 

 

พ่อครัวผัดกบัข้าว SFX : เสียงในครัว 

 

พ่อครัวผัดข้าวผัด เป็นเวลากว่า20 ปี
แล้ว 
 
SFX : เสียงในครัว 

 

ตักข้าวผักใส่กล่อง SFX : เสียงในครัว 

ภาพที่ 5-13 แสดงภาพยนตร์โฆษณา ( ต่อ ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

ตักข้าวผักใส่กล่อง SFX : เสียงในครัว 

 

ปิดข้าวกล่อง ที่ผม ... 
 
SFX : เสียงในครัว 

 

ตุ๊กตาไม้เก่าๆ SFX : นกร้องตอน
เช้า 

 

 

เด็กก าลงัเดินข้ึนบันได
กลับบ้าน 

SFX : เพลงซึ้งๆ 

ภาพที่ 5-13 แสดงภาพยนตร์โฆษณา ( ต่อ ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

เห็นพ่อกินเหล้า SFX : เพลงซึ้งๆ 

 

เห็นพ่อกินเหล้า ไป ไอภาพ มึงไป
เลย กูไม่เลี้ยงมึง
แล้ว 
 
SFX : เพลงซึ้งๆ 

 

เด็กเดินหงอยอย่าง
ช้าๆ 

SFX : เพลงซึ้งๆ 

 

ภาพมืด SFX : เพลงซึ้งๆ 

ภาพที่ 5-13 แสดงภาพยนตร์โฆษณา ( ต่อ ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

ครูพิเศษมาสอน
หนังสือ 

SFX : เด็กคุยกัน 

 

Zoom In เด็ก พี่ช่ือบูมนะครบั 
วันน้ีพี่จะมาน้องๆ
ท าข้าวผัด  
 
SFX : เด็กคุยกัน 

 

กระดานด า รู้ไหม ? ว่าข้าวผัด
ต้องใส่อะไรบ้าง 
 
SFX : เด็กคุยกัน 
 
 
 
 

 

เด็กกับครูคุยกัน น้องสันติภาพนะ
ครับ โตข้ึนอยาก
เป็นอะไรครับ 
“ อยากเป็นพ่อ
ครัวครับ อยาก
ท าอาหารเกง่ๆ
ครับ" 
SFX : เพลงเบาๆ 

ภาพที่ 5-13 แสดงภาพยนตร์โฆษณา ( ต่อ ) 

   ส
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ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

เด็กวาดรูปข้าวผัด SFX : เพลงเบาๆ 

 

ครูพยักหน้าและยิ้ม SFX : เพลงเบาๆ 

 

ภาพมืด SFX : เพลงเบาๆ 

ภาพที่ 5-13 แสดงภาพยนตร์โฆษณา ( ต่อ ) 

 

 

 

 

 

   ส
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ช่วงท่ี 3 Action 
โปรแกรมเครื่องสื่อสารไร้สาย ( Application ) 

โปรแกรมเครื่องสื่อสารไร้สาย หรือแอปพลิเคชัน ( Application ) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี 
นอกจากเว็บไซต์ ( Website ) ที่สามารถน ามาสร้างหรือผลิตเพื่อตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้ 
เนื่องจากเน้นการใช้งานในด้าน ความสะดวก ความง่ายต่อการเข้าถึง ความรวดเร็วก็ต่อโหลด หรือ
เรียกใช้ข้อมูล และสุดท้ายเพื่อการตอกย้ าให้กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมโดยการเข้าร่วม และ
เข้าถึงกิจกรรมได้อย่างแท้จริง โดยการปล่อย แอปพลิเคชัน ให้คนมาสนใจ และใช้การถ่ายรูปเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม สามารถส่งต่อไปสื่ออื่นๆ ได้อีกด้วย 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-14 แสดงรูปแบบโปรแกรมเครื่องสือ่สารไรส้าย ( Application ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-15 แสดงรูปแบบโปรแกรมเครื่องสือ่สารไรส้าย ( Application ) 
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ภาพที่ 5-16 แสดงรูปแบบโปรแกรมเครื่องสือ่สารไรส้าย ( Application ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-17 แสดงรูปแบบโปรแกรมเครื่องสือ่สารไรส้าย ( Application ) 
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Online 
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ( Channel ) 

การปล่อยตัวอย่างสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร ( Teaser ) โดยให้เหล่าบุคคลสาธารณะที่มี
ช่ือเสียงเปลี่ยนการแสดงรูปประจ าตัว ( Display ) ประมาณ 15 วินาที ผ่านช่องทางสื่อ Social 
Media ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ และเพื่อให้มีค าถามเกิดข้ึนว่า ท าไม ท าอะไร และเพื่ออะไร  
เพื่อท าให้เกิดกระแสความนิยมสนใจและมีการพูดต่อมากยิ่งขึ้น ( Viral )  

หลังจากการที่กลุ่มเป้าหมายเริ่มรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารว่าเพื่ออะไรแล้ว จาก
ช่องทางต่างๆ จึงเริ่มปล่อยตัวโฆษณา โดยประมาณ 1.20 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นย้ าจุดประสงค์
หลักของสื่อโฆษณา ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน เป็นต้น 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-18 แสดงช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ( YOUTUBE ) 
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ภาพที่ 5-19 แสดงช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ( YOUTUBE ) 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-20 แสดงช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ( YOUTUBE ) 
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บทที่  6 

สรุป 

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับโครงการเด็กก าพร้า ภายใต้หัวข้อจุลนิพนธ์เรื่อง “การสื่อสาร

การตลาดให้กับบ้านครูน้อย” ( IMC Ban Kru Noi ) สรุปได้ว่าโดยส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆ เกิดจากการ
ขาดความรักความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว อีกทั้งปัญหานี้ยังถือเป็นปัญหาล าดับแรกที่ต้องให้
ความส าคัญ และในอนาคตสถานการณ์เด็กถูกทอดทิ้งจะรุนแรงข้ึนอย่างแน่นอน และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
เหล่าน้ีเติบโตข้ึนจากการได้รับความรักอย่างฉาบฉวยโดยไม่รู้จักรากฐานของความรักที่แท้จริง หลายๆ
ครั้งที่ เมื่อตัวเด็กพบสังคมครอบครัวที่แท้จริงแล้ว แตเ่ด็กมักจะได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นความไม่พร้อมในด้านการเลี้ยงดู หรือไม่ต้องการเลี้ยงรับเด็กเหล่าน้ีว่าเป็นบุตรโดยสายเลือด 
ชาติก าเนิด เด็กจึงต้องตกอยู่ในสภาพของเด็กก าพร้า ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดและต้องอยู่
ในสถานสงเคราะห์อย่างถาวร แม้จะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานสงเคราะห์โดยการส่งเด็ก
บางรายไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นครั้งคราวก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนน้อย และถึงแม้ว่าได้รับ
การเลี้ยงดูเป็นครั้งคราวจากอาสาสมัครก็ตาม เมื่อโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่จะมีแนวโน้มสูงที่จะทอดทิ้งบุตร
ของตนเอง ดังเช่นที่พวกเขาได้เคยถูกกระท า เพื่อไม่ให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาสังคมที่น่าเศร้าอีก
ต่อไป จึงควรแก้ไขด้วยวิธีการใช้ความรักความผูกพันอย่างแท้จริง  และถูกต้องอยู่ในหลักของศีล 
จริยธรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง มุมมอง ด้านความคิดในเรื่องความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ถูกต้อง 
ให้คนหันกลับมามุ่งเน้นการตอบสนองในเรื่องของจิตใจมากข้ึน ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจะต้อง
อยู่บนพื้นฐานเริ่มต้นจากจติใจที่เห็นคุณค่าของผูอ้ื่น เรียนรู้ที่จะพัฒนาความเข้าใจต่อผู้อื่น และใช้หลัก 
"ความถูกต้องและจริยธรรม" เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตนเองเช่นเดียว กับการพัฒนาประเทศด้าน
อื่นๆ ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยให้ความ
ช่วยเหลือมิให้เด็กตกอยู่ในปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ใกล้ชิดกับเด็กควรตระหนักว่าเมื่อเด็กถูก
ทอดทิ้งแล้ว อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพต่อไปได้ เด็กทุกคน
ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย ความจริงใจจากครอบครัว และสังคมรอบข้างเป็นอย่าง
ยิ่ง ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ควรมีบทบาทในการประสานให้ความช่วยเหลือตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมของบุคล เพื่อการด าเนินชีวิตครอบครัวในอนาคต 

ดังนั้นหัวข้อโครงการ“การสื่อสารการตลาดให้กบับ้านครูนอ้ย” ( IMC Ban Kru Noi ) 
ภายใต้แนวคิด “You Can Be The Teacher Giving Future To Child” โดยใช้แรงบันดาลใจของ
สังคม เป็นแสงส่องน าทางใหเ้ด็กๆ ได้ก้าวไปหาอนาคตได้อย่างถูกต้องและภาคภูมิใจ แต่โครงการนี้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อทีจ่ะกระตุ้นให้ปัญหาเดก็ก าพร้าลดน้อยลงได้ในระยะยาว แต่ทั้งนี้ทัง้หมดการที่
จะท าใหป้ัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและบรรลเุป้าหมายได้น้ันจะต้องใหทุ้กคนในสงัคม 
มีส่วนร่วมที่จะแก้ไข โดยเฉพาะภาคส่วน และองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
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แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ 
การสรา้งการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ " บ้านครูน้อย " 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา 803403 จุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเพื่อไปเป็น
ฐาน ข้อมูลในการสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับผู้ศึกษาขอความกรุณาท่านช่วยสละ
เวลาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ของท่านโดยข้อมูลที่ได้เก็บจาก
แบบสอบถามจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและไม่น าไปใช้เพื่อการอื่นอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้ ศึกษา
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณาและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 

 หญิง  ชาย 
2.อายุ 

 ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี  30-40 ปี 
 มากกว่า 40 ปี  ไม่ต้องการบอก 

3.สถานภาพสมรส 
 โสด  สมรส  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อื่นๆ .................... 

4.ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่ามัธยมปลาย  มัธยมปลายหรือเทียบเท่า  ปวช./ปวส. 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ .................... 

5.อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ .................................... 

6.รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท  10,001 – 15,000 บาท 
 15,001 – 20,000 บาท  20,001 - 30,000 บาท  30,001 บาท – ข้ึนไป 

7.ลักษณะที่อยู่อาศัย 
 บ้านหลังเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม  คอนโด  อพาร์ทเม้นท์ 
 อื่นๆ ........................ 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท าบุญหรือบริจาค 
1.ท่านคิดว่าการท าบุญจ าเป็นหรือไม่ 

 จ าเป็น เพราะ ................................................................................................................ ............... 
 ไม่จ าเป็น เพราะ............................................................................................................................. .. 

2.ท่านท าบุญมากน้อยแค่ไหน 
 ทุกวัน  2-3 ครั้ง/เดือน  4-5 ครั้ง/เดือน  น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 
 อื่นๆ ............................. 

3.ท่านท าบุญผ่านช่องทางใดมากที่สุด 
 วัด  ตู้รับบริจาค  ผ่านทางกลุ่มอาสา 
 ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ  ผ่านการโอนเงิน  อื่นๆ............................. 

4.คุณมีเหตุผลอะไรในการท าบุญ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 เพื่อความสบายใจ  เพื่อนชักจูง  ต้องการช่วยคน เพื่อเป็นบุญกุศล 
 พ่อแม่บังคับ  ด้วยความบังเอิญ  อื่นๆ ............................. 

5.คุณให้ความสนใจกับการท าบุญในด้านใดมากที่สุด 
 บ ารุง/สร้างสถานที่ (เช่น วัด)  เด็กด้อยโอกาส / เด็กก าพร้า  คนชรา 
 คนพิการ  คนจรจัด/ขอทาน  มูลนิธิการกุศลทั่วไป  อื่นๆ ........................... 

6.เวลาคุณเห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กก าพร้าคุณรู้สึก..... 
 ไม่สนใจ  เฉยๆ  หดหู่ / เศร้าใจ 

7.คุณเคยไปมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กก าพร้าหรือไม่ 
 เคย  ไม่เคย 

8.คุณคิดว่าคุณได้รู้สึกถึงชีวิตของเด็กก าพร้าหรือไม่ 
 สัมผัสได้มาก  พอสัมผัสได้  เฉยๆ 

9.หากมีโอกาสได้ไปมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กก าพร้าคุณจะไปหรือไม่ 
 ไป  ไม่ไป 

 
ส่วนท่ี 3 ทัศนคติท่ีมีต่อเด็กก าพร้า ( บ้านครูน้อย ) 
1.หากคุณบริจาคเงินให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่ง และ มูลนิธินั้นสามารถอธิบายว่าเงินที่คนบริจาคน าไปใช้ใน
ส่วนใดบ้าง คุณ 
ต้องการบริจาคหรือไม่ 

 บริจาค เพราะ ................................................................................................................ .... 
 ไม่บริจาค เพราะ ............................................................................................ ........................ 
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2.หากวันนึงเงินที่คุณบริจาคสามารถท าให้เด็กประสบความส าเร็จในชีวิตได้ 8/10 คน คุณจะรู้สึก
อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
3.คุณรู้จัก " บ้านครูน้อย " หรือไม่ 

 รู้จัก  ไม่รู้จัก 
4.คุณรู้จัก " บ้านครูน้อย " มากน้อยแค่ไหน 

 รู้จักเป็นอย่างดี  รู้จักพอสมควร  ไม่ค่อยรู้จัก  ไม่รู้จักเลย 
5.คูณรู้จัก " บ้านครูน้อย " ได้อย่างไร 

 สื่อต่างๆ  เพื่อน  คนรู้จัก  เคยไป  ข่าวช่องต่างๆ  ไม่รู้จัก 
6.หากได้ยินค าว่า " บ้านครูน้อย " คุณรู้สึกอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
7.ขอ 3 ค าเกี่ยวกับ " บ้านครูน้อย " 
................................................................................................................................................................ 
8.หาก " บ้านครูน้อย " มีกิจกรรมเดือนละครั้งคุณจะมาร่วมกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆ
เหล่าน้ีหรือไม่ 

 ร่วม เพราะ .................................................................................................................. .. 
 ไม่ร่วม เพราะ ................................................................. ................................................... 

9.คุณได้ข่าวเกี่ยวกับ " บ้านครูน้อย" ไปในทิศทางใด 
 ด้านบวก  กลางๆ  ด้านลบ 

10.คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ " บ้านครูน้อย " 
................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ 
1.คุณใช้เวลาและให้ความสนใจกับสื่อช่องทางใด " มากที่สุด " ในแต่ละวัน 

 โทรทัศน์  วิทยุ  อินเตอร์เน็ต  สื่อสิ่งพิมพ์ 
 สื่อสารธารณะนอกบ้าน  อื่นๆ .................... 

2.ช่วงเวลาที่คุณรับสื่อคือช่วงเวลาใดพร้อมโปรดระบุว่าเป็นสื่ออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
 06.00 น. - 09.00 น.  09.00 น. - 11.00 น.  11.00 น. - 13.00 น. 
 14.00 น. - 16.00 น.  14.00 น. - 16.00 น.  16.00 น. - 18.00 น. 
 18.00 น. - 20.00 น.  20.00 น. - 22.00 น.  22.00 น. - 24.00 น. 
 หลังจาก 24.00 น. ข้ึนไป 
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3.ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการรับฟังสื่อแต่ละครั้ง 
 น้อยกว่าครึ่งช่ัวโมง  ครึ่ง - 1 ช่ัวโมง 
 2 - 3 ช่ัวโมง  มากกว่า 4 ช่ัวโมง 

4. สถานที่ใดที่ท่านมีโอกาสเปิดรับสื่อได้บ่อยที่สุด 
 บ้าน  ที่ท างาน  โรงเรียน / มหาลัย  สถานีรถไฟ 
 ห้าง  ตลาด  ป้ายรถเมล์  โรงภาพยนต์ 
 รถสารธารณะ  รถส่วนบุคคล  อื่นๆ .................... 

5.ช่องรายการโทรทัศน์ที่ท่านเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง สสท.(11) 
 ช่อง อื่นๆ ...................... 

6.ช่องรายการวิทยุที่ท่านเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 89.0 90.5 91.5 Cool Celsius 
 93.0 94.0 EF 95.0 ลูกทุ่งมหานคร 
 95.5 97.5 98.0 FAT radio 
 102.5 105.5 Eazy 106.5 GreenWave 
 อื่นๆ .......................... 

7. Social Media ที่ท่านเข้าชมเป็นประจ า 
  
   
 อื่นๆ ..................... 

8.เว็ปไซด์ที่ท่านเข้าชมเป็นประจ า 
................................................................................................................................................................ 
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