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13530457  : สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง  :  โครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี 
 
 จุลนิพนธฉบับน้ีเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคใหพอแมเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการใช
เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก รวมไปถึงการสรางการรับรูและความสนใจในตัวโครงการ โดยที่ปจจุบัน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลกระทบตอการเปนอยูของคนทุกวัย แมกระทั่งกับเด็กเล็กที่พอแม
ใหความสนใจที่ใชอุปกรณเหลาน้ีเพื่อสรางเสริมพัฒนาการเรียนรู ซึ่งหากเด็กใชเทคโนโลยีมากเกิน
ความเหมาะสม เด็กจะขาดพัฒนาการทางดานรางกาย กลุมเปาหมายของโครงการคือ พอแมท่ีมีอายุ
ระหวาง 25-35 ป ท่ีมีบุตรอายุระหวาง 2-8 ป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล หัวเมืองหลักใน
แตละภาค ใหความสนใจกับเทคโนโลยี โดยมีการวิจัยกับกลุมเปาหมายที่ใชและไมใชเทคโนโลยีดวย
การสัมภาษณเชิงลึก หลังจากน้ันก็นําขอมูลเหลาน้ันมาออกแบบเปนแบบสอบถามเพื่อวิจัยเชิงปรมิาณ
กับกลุมเปาหมาย  
              ผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมายน้ันเล็งเห็นวาเทคโนโลยีน้ันใหประโยชนกับเด็ก และทําให
เด็กรูเทาทันเพื่อนและโลก จึงมองขามผลกระทบที่จะเกิดกับเด็ก อยางไรก็ตามของพอแมยุคใหมก็จะ
ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมหากมีทางเลือกอื่นที่สรางเสริมความรูที่ดีกวากับเด็กได  
 จึงทําใหเกิดเปนโครงการรณรงค “ละจอ ออกเลน” ข้ึนโดยใชแนวคิดในการสื่อสารวา 
“แทนที่ดวยของเลน” โดยใชแผนการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อใหกลุมเปาหมายทราบถึงผลกระทบ
เพื่อเปนการเตือนใหเกิดการตระหนักถึงขอเสียของเทคโนโลยีที่สงผลกระทบกับเด็กทางรางกาย
โดยตรง รวมถึงบอกวิธีแกไขอยางงายๆที่พอแมควรปฏิบัติและทําเปนกิจวัตรประจําวันกับลูก ผานสื่อ
ตางๆที่กลุมเปาหมายใชในชีวิตประจําวัน อาทิเชน สื่อภาพยนตรโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน เปน
ตน  
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กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยพรชัย แสนชัยชนะ 

อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธ และคณะอาจารยกรรมการตรวจจุลนิพนธ ไดแก อาจารยนฤชร 
สังขจันทร อาจารยจิณตวัตน พรสุขสวัสด์ิ อาจารยสันติ ทับทิมทอง และอาจารยชาญวุฒิ ลือชัยสิทธ์ิ 
ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเติมเต็มในจุดออนตาง ๆ และแกไขสวนที่บกพรองทําใหจุลนิพนธฉบับน้ี
สําเร็จไดดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู จนทําใหศิษยคนน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณ พอ แม ญาติพี่นอง และเพื่อนรวมคณะ ที่มอบความรัก  
การดูแล และ สนับสนุนการศึกษาจนทําใหมีความสําเร็จในวันน้ี 
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สารบัญ 
                                                                                                                  หนา 
บทคัดยอ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทนํา     1 
 ที่มาและความสําคัญของปญหา             1 
 วัตถุประสงค             3 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ     3 
 แผนการดําเนินงาน     4 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ     4 
 นิยามศัพท     5 
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     6 
 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย     6 
 แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเล็ก     7 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา     7 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ     9 
บทที่ 3    การเก็บขอมูล   12 
            รูปแบบการวิจัย   12 
             การเก็บรวบรวมขอมูล   12 
 กลุมประชากร   12 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   13 
 การนําเสนอขอมูล   14 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   15 
 การวิจัยเชิงปริมาณ   16 
 วิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ   16 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ   34 
 วิเคราะหผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   34 
บทที่ 5 กลยุทธการสื่อสารและการผลิตช้ินงาน   37 
 แนวคิดในการสื่อสาร   38 
 การวางแผนการสื่อสารการตลาด   39 
บทที่ 6 สรุปและขอเสนอแนะ   66 
บรรณานุกรม   68 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม   70 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง                                                                                                           หนา 
1-1    ข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน              15 
4-1    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ         16 
4-2    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานะกับเด็ก        16 
4-3    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศของเด็ก          16 
4-4    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะครอบครัว        17 
4-5    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย        17   
4-6    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน       17 
4-7    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนอุปกรณทีม่ีใชภายในครอบครัว   18 
4-8    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชอุปกรณทั้งหมดตอวัน   18 
4-9    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการซื้ออุปกรณเทคโนโลยีใหลูกใชสวนตัว   18 
4-10  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามผลกระทบในการใชเทคโนโลยีกับเด็ก   19 
4-11  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจเลนครัง้แรก   19 
4-12  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมกระตุนในการใชอุปกรณ   19 
4-13  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่พอแมใหเด็กใชอุปกรณ    20 
4-14  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชโทรทัศน    20 
4-15  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายการทีเ่ด็กชอบดู      21 
4-16  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายการใหเด็กดู      21 
4-17  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการควบคุมการดูโทรทัศนของเด็ก   22 
4-18  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการสอนเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ด็กดู     22 
4-19  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชคอมพิวเตอรของเด็ก   22 
4-20  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกจิกรรมที่เด็กใชคอมพิวเตอร    23 
4-21  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสามารถในการเลนอินเทอรเน็ต   23 
4-22  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาในการใชโทรศัพท/สมารทโฟน   23 
4-23  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสิ่งทีเ่ลนในโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน   24 
4-24  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการโหลดในโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน   24 
4-25  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาในการใชแท็บแล็ตของเด็กตอวัน   24 
4-26  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกจิกรรมที่เด็กในแท็บเล็ต     25 
4-27  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการโหลดในแทบ็เล็ต     25 
4-28  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจยัในการเลือกแอปพลิเคชัน    26 
4-29  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะเกมในแทบ็เล็ต     26 
4-30  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสถานที่ที่ใหเด็กเลนแทบ็เล็ต    26 
4-31  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชอุปกรณของเด็กที่ใชบอยและนาน   27 
4-32  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสามารถของเด็กในการเปดแทบ็เล็ต   27 
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สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตาราง                                                                                                           หนา 
4-33  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมของเด็กในการใชอปุกรณ   27 
4-34  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมไมดีของเด็กหลังการใชอุปกรณ   28 
4-35  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาทีเ่ลนกับเด็กในวันธรรมดา    28 
4-36  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาที่เลนกับเด็กในวันเสาร-อาทิตย   29 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพัฒนาอยางรวดเร็วและ

เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากข้ึน นับวันกลุมผูใชเทคโนโลยีมีอายุเฉลี่ยลดลง 
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย (Pre-school) คือชวงอายุ 2-8 ป เหตุจากพอแมสมัยใหมใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกวัยกําลังซนมากข้ึน การใชเครื่องมือเหลาน้ีดูผิวเผินอาจมีประโยชนดาน
พัฒนาการทางสมองของเด็กวัย 2-8 ปก็จริงแตก็สามารถเปนโทษไดเชนเดียวกัน ถาพอแมปลอยให
เด็กอยูกับเทคโนโลยีมากเกินไป จนทําใหเด็กไมไดพัฒนาศักยภาพทางดานอื่นๆ  

การเลี้ยงลูกของพอแมยุคใหมน้ันเปลี่ยนไปจากอดีตที่พอแมเลี้ยงลูกดวยตนเองสอนและ
ช้ีนําเด็กใหพัฒนาไปตามวัยที่เหมาะสม แตปจจุบันพอแมใหความสําคัญกับเวลาในการหาเลี้ยง
ครอบครัว ดังน้ันเวลาในการเลี้ยงลูกจึงนอยลง พอแมยุคใหมจึงหันมาพึ่งเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกโดย
มีสามเหตุผลหลักๆคือ  

1. เทคโนโลยีสามารถสรางพัฒนาการสมองใหลูกไดจาก Application ตางๆ  
2. เทคโนโลยีชวยจัดการภาวะเอาแตใจของเด็กที่พอแมไมสามารถควบคุมได 
3. เทคโนโลยีสามารถทําใหเด็กทันสมัย ตามทันเพื่อนๆและโลกทัน 
จากเหตุผลเบื้องตนจึงนํามาซึ่งขอถกเถียงวา การเลี้ยงลูกโดยใชเทคโนโลยีน้ันเปน

ประโยชนหรือเปนโทษตอตัวเด็ก โดย นพ .พงษศักด์ิ นอยพยัคฆ กุมารแพทยผู เ ช่ียวชาญดาน
พัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล เผยวา “ในปจจุบันเด็กเล็กเขาถึง
เทคโนโลยีรวดเร็วมาก ซึ่งสําหรับเด็กอายุนอยกวา 3 ปถือวาเร็วไปเพราะในอายุระหวาง 1-3 ปน้ี เด็ก
ควรพัฒนาการเคลื่อนไหวพื้นฐานการชวยเหลือตัวเอง เรียนรูทักษะทางดานสังคมรวมทั้งการสื่อสาร
กับผูอื่นเปนหลัก เทคโนโลยีไมสามารถทดแทนการเรียนรูผานการเลนกลางแจง การทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นได การเลนเทคโนโลยีของเด็กเล็กสงผลใหพัฒนาการเด็กไทยคอยๆถดถอยเพิ่มข้ึนตามไป
ดวย ที่เห็นไดชัดคือ ปญหาพัฒนาการทางดานภาษาที่ชาลงในเด็กปกติเพราะขาดการกระตุนที่
เหมาะสม โดยเฉพาะขาดปฏิสัมพันธจากคุณพอคุณแมเน่ืองจากมีหลายบานปลอยใหเด็กดูแตโทรทศัน 
หรือใชอุปกรณเทคโนโลยีเขามาเปนตัวชวยในการเลี้ยงเด็กตลอดทั้งวันในชวง 3 ปแรก หรือชวง 
1,365 วันแรกของชีวิตถือเปนนาทีทอง พอแมตองพยายามหาโอกาสใหลูกในการเรียนรูใหมากที่สุด” 

ในเรื่องน้ีตางประเทศใหความสําคัญมานานมาแลวโดยมีผลสํารวจพฤติกรรมและ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของเด็กเล็กอายุระหวาง 2-8 ป โดยการสอบถามขอมูลจากผูปกครองกวา 
2,200 ครอบครัวใน 11 ประเทศ พบวาในยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลกับทุกสังคมอยางทุกวันน้ีเด็กเล็ก
สวนใหญมักจะใชเวลาไปกับการเลนคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และอุปกรณอิเล็คทรอนิกสตาง ๆ 
มากกวาการเลนและเรียนรูสิ่งตางๆในโลกของความเปนจริง โดยไดรับอิทธิพลจากวิถีชีวิตของพอแม
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ผูปกครอง สงผลใหเด็กมีการเคลื่อนไหวรางกายนอยตามไปดวย ขณะที่ผูปกครองเองก็ไมมีเวลาหรือ 
ข้ีเกียจที่จะชวยเสริมสรางทักษะทางรางกายใหกับเด็กเล็ก โดยผลการวิจัยของทีมผูเช่ียวชาญดาน
พัฒนาการ จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเด็กที่อยูในวัยกําลังเจริญเติบโตในสมัยน้ีเรียนรูทักษะ
การใชเทคโนโลยีและใชเวลาอยูกับคอมพิวเตอรมากกวาการเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวัน และ
เรียนรูทักษะที่จําเปนในชีวิตจริง จึงเปนที่นาเปนหวงมากกวา เด็กอาจจะเติบโตข้ึนมาและขาดทักษะ
ในการดํารงชีวิต อกีทั้งยังทําใหเด็กมีสุขภาพออนแอเพราะไมไดเคลื่อนไหวรางกายมากพอและน่ันอาจ
สงผลใหเกิดปญหาตามมาในระยะยาว 

โดยพัฒนาการของเด็กวัย 2-8 ปที่ควรไดรับน้ันแบงออกเปน 4 ดานดวยกนัไดแก 
1. พัฒนาการทางกาย เด็กวัยน้ีนับวาเปนเด็กวัยตอนตนที่มีสวนสูงและนํ้าหนักเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็วจึงสมควรพัฒนาทางกายภาพการทรงตัว ว่ิงเลน เตนบริหารรางกายตามจังหวะดนตรี 
ขวางปาสิ่งของได วาดรูป หรือแมกระทั่งชวยพอแมทํางานบานเล็กๆนอยๆ 

2. พัฒนาการทางอารมณ เด็กวัย 2-8 ขวบ มักจะเปนเด็กเจาอารมณและจะแสดง
อารมณตางๆออกมาอยางเปดเผยและมีอิสระเต็มที่ เด็กวัยน้ีมักมีความกลัวอยางสุดขีด อิจฉาอยางไม
มีเหตุผล โมโหราย เด็กวัยน้ีมีจินตนาการกวางขวางมากหรือแมกระทั่งเกิดการเลียนแบบ 

3. พัฒนาการทางสังคม คําวาสังคมในที่น้ี หมายถึงการติดตอสัมพันธ ผูกพันและการมี
ชีวิตอยูรวมกัน เด็กวัยตอนตนหรือวัยกอนเขาเรียน ไดเรียนรูเขาใจและใชภาษาไดดีข้ึน  

4. พัฒนาการทางสติปญญา เด็กวัยน้ีมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดี เด็กจะ
เรียนรูศัพทเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว การจินตนาการและการสรางเรื่องเปนตน 

หากงดไมใหเด็กใชเทคโนโลยีก็เปนเรื่องยาก ดังน้ัน จึงตองควบคุมใหพอแมใชเทคโนโลยี
กับเด็กเล็กโดย นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แนะนําวา เด็กเล็กไมควรใชโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรเกิน 30 นาที
ตอวัน ไมควรใชแท็บแล็ตเกินวันละ 1 ช่ัวโมง โดยแบงเปนครั้งละ 30 นาที หากมีการควบคุมเวลาใน
การใชงานของเด็กเล็กน้ัน พอแมตองเฝาสังเกตพฤติกรรมของเด็กดวยซึ่งมี 3 ข้ันตอนดวยกัน คือ  

1. "ระยะเวลา" ในการเลน หากเลนเกินวันละ 3 ช่ัวโมงถือวาอันตราย  
2. "อารมณ" หากไมไดเลนจะอารมณเสีย หงุดหงิด รองไหหรือไมพูดกับคนอื่นหรือไม  
3. "พฤติกรรม" เปลี่ยนไปจากเดิม เชนแสดงอาการกาวราว แสดงวาเด็กติดเกินไปแลว 

หากมีอาการติดอยางหนัก ควรพามาพบผูเช่ียวชาญใหชวยกันหาวิธีเยียวยา  
  เทคโนโลยีน้ันอาจมีประโยชน หากพอแมใชอยางเหมาะสม แตก็อาจเปนดาบสองคม 
หากเอามาใชผิดเพี้ยนไป สําหรับเด็กแลวควรวางรากฐานพัฒนาการของรางกายใหไดพัฒนาอยาง
เต็มที่กอน ซึ่งมีหลายเรื่องที่เด็กควรไดเรียนรูโดยไมจําเปนที่ตองเรียนรูผานเทคโนโลยีเสมอไป ปญหา
ที่เกิดข้ึนน้ันตัวแปรอยูที่พอแมที่เปนผูหยิบย่ืนเทคโนโลยีใหเด็กดวยเหตุผลที่แตกตางกนัออกไป ดังน้ัน
การเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีควรเริ่มเปลี่ยนที่ความคิดหรือความเขาใจของพอแมกอน 
เพราะหากสมมติฐานมีสวนเปนจริง อธิบายถึงผลเสียของการเลี้ยงลูกโดยพึ่งพาเทคโนโลยีของพอแม 
อาจพอเปนเหตุผลใหพอแมที่มีลูกอายุระหวาง 2-8 ป เลิกใชเทคโนโลยีและหันมาใสใจถึงการ
พัฒนาการของลูกที่เหมาะสมในทุกๆดานเพื่อที่เด็กเล็กจะเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ 
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วัตถุประสงค 
             1. เพื่อทําแผนการรณรงคที่ครบสมบูรณโดยมีจุดมุงหมายใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยี 
              2. เพื่อใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงลูกโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม                 
              3. เพื่อสรางสรรคการสือ่สารเกี่ยวกบัโครงการรณรณรงคใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ
ในโครงการรณรงค 
 
กลุมเปาหมาย 

พอแมวัยทํางานอายุระหวาง 25-35 ป ที่มีบุตรอายุระหวาง 2-8 ป ที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑล หัวเมืองหลักในแตละภาค 
 
ลักษณะขอบเขตของหัวขอโครงการจุลนิพนธ 

โครงการรณรงคที่มุงเนนการสรางสรรคช้ินงานโฆษณาโดยใชทฤษฏีการสรางสรรค
โฆษณา การเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อจูงใจและกอเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยครอบคลุม
กลุมเปาหมายคือ พอแมที่มีลูกอายุระหวาง 2-8 ป โดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของ
โครงการน้ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาพื้นฐานและพฤติกรรมของผูปกครองและพฤติกรรมของเด็กในการใชเทคโนโลยี 
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบรณรงค 
3. กําหนดแนวทางของแผนงานโครงการน้ี รวมถึงแนวคิดสรางสรรค (Concept) 
4. ทดสอบแนวคิด โดยนําแนวคิดสรางสรรคทีไ่ดมาวิจัยถึงความเปนไปได 
5. เสนอแบบราง และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมากที่สุด 
6. ดําเนินการผลิตช้ินงานภายใตแนวคิด (Concept) ที่ไดมาจากการวิเคราะห 
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ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน 
ตาราง1-1 ตารางแสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

รายละเอียดกิจกรรม 
2556 2557 

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

เสนอหัวขอจลุนิพนธ และ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของ  
วิเคราะหขอมูล  คนหาทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ 
ออกแบบแบบสอบถามและทํา
การวิจัยเชิงปริมาณและ
สัมภาษณเชิงลกึ 
วิเคราะหผลการวิจัยและ
รวบรวมขอมูลพรอมสรุปผล
เพื่อออกแบบแนวคิดของงาน 
วางแผนการสื่อสารการตลาด 
ออกแบบสรางสรรคสื่อ
โฆษณา 
ปรับปรุงแกไข 
สรุปผล 
 
ขอจํากัดในการศึกษา   

พอแมสวนใหญเห็นวาการใชเทคโนโลยีน้ันมีความเหมาะสมกับยุคสมัย จึงมองขาม
ขอเสียเหลาน้ัน              
                                                                                                                                             
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. พอแมไดรับรูการสรางสรรคช้ินงานโฆษณาเพื่อรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยีเกิด ความสนใจ เปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมกับเด็ก 

2. พอแมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสนใจในการลดการใชเทคโนโลยีกับเด็กและหันไป
เลนของเลนหรือทํากิจกรรมอื่นๆทดแทน 
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นิยามศัพท 
 

เทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือ 4 ชนิดคือ โทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทสมารทโฟน
และแท็บเล็ต  

 
 Infographics หมายถึง ภาพหรือกราฟกซึ่งบงช้ีถึงขอมูล ไมวาจะเปนสถิติ ความรู 

ตัวเลข หรืออื่นๆ เรียกวาเปนการสรุปขอมูลเพื่อใหประมวลผลไดงายเพียงแคกวาดตามอง ซึ่งเหมาะ
สําหรับผูคนในยุคไอทีที่ตองการเขาถึงขอมูลซับซอนมหาศาลในเวลาอันจํากัด (เหตุผลเพราะมนุษยมกั
จดจําภาพ ไดมากกวาการอาน) และในปจจุบันกําลังเปนที่นิยมในโลก Social Network 

 
 จอ หมายถึง จอภาพของเทคโนโลยีทัง้ 4 ชนิดคือ โทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทและ

แท็บเล็ต 
 

 
 
 

   ส
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาหัวขอจุลนิพนธในหัวขอโครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพา
เทคโนโลยี ดวยเครื่องมือสื่อสารการตลาด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทําใหมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
               แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
               แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเล็ก 
               แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
               แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
     
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
               เน่ืองจากโครงการรณรงคตองสื่อสารกับพอแมที่มีลูกปฐมวัย(อายุระหวาง 2-8 ป) ดังน้ัน
จึงตองศึกษาแนวคิดน้ีเพื่อความเขาใจในกระบวนการเติบโตของเด็กโดยในแนวคิดกลาวไววา 
ลักษณะเฉพาะของเด็กของการพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย น้ันมี 4 ขอดวยกัน คือ  
               1. เด็กวัยอนุบาลเปนวัยที่ใชสญัลกัษณได สามารถใชสัญลกัษณแทนสิง่ของวัตถุและแทน 
สถานที่ได มีทักษะในการใชภาษาอธิบายสิ่งตางๆได สามารถที่จะอธิบายประสบการณของตนได 
ดังน้ันควรมีกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสออกมาหนาช้ันเรียน เลาประสบการณใหเพื่อนรวมช้ันฟงหรือทํา
กิจกรรมทายสัญลักษณรวมกับเพื่อนในช้ันเรียนดวย  
               2. เด็กวัยน้ีสามารถวาดภาพพจนในใจได การสรางจินตนาการและการประดิษฐสิง่ของซึง่ 
เปนเอกลักษณพิเศษของเด็กวัยน้ี หากพอแมใหของเลนหรือทํากิจกรรมที่สงเสริมจินตนาการ เชนการ
วาดภาพ การเลานิทาน การฟงนิทาน การเลนของเลนไม หรือการเลนพอแมลูกรวมกับเพื่อนๆซึ่ง
ความสามารถในการจินตนาการน้ียังสงผลตอพัฒนาการทางดานรางกายอีกดวย เพราะเด็กตอง
เคลื่อนไหวตามสิ่งที่คิด ดังน้ันความสามารถดานน้ี ใหประโยชนกับเด็กรอบดานมากที่สุด แตสิ่งที่พอ
แมควรคํานึงน้ัน คือเรื่องของอุบัติเหตุจากการรูเทาไมถึงการณ เขาใจในสถานการณจินตนาการและ
โลกความเปนจริงผิดดวยความร ู 
               3. เด็กวัยน้ีเปนวัยที่มีความต้ังใจทลีะอยาง จดจออยูสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยเด็กไมสามารถแบง  
กลุมโดยใชเกณฑหลายๆอยางปนกัน เชน ของวัตถุที่มีรูปทรงเรขาคณิตตางๆกัน เชน สามเหลี่ยม 
วงกลม ฯลฯ 
               4. ความไมเขาใจของเด็กเกี่ยวกบัการเปรียบเทยีบนํ้าหนัก ปริมาตรและความยาว เด็กใน 
วัยน้ียังไมรูจักใชเหตุผล ดังน้ันพอแมจะมีความสําคัญอยางมากที่จะชวยอธิบายความจริงใหเด็กไดเขา 
ใจ พยายามบอกวาสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกและพยายามเปดโอกาสใหเด็กวัยน้ีมีประสบการณคนควาและ
สํารวจสิ่งแวดลอมดวยตนเอง อีกทั้งยังควรสนับสนุนใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง  
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               จากขอมูลของแนวความคิด สิ่งสําคัญในการพัฒนาการของเด็กน้ันคือ การสนับสนุน
ในทางที่ถูกของพอแม โดยรวมแลวเด็กวัยน้ีตองการโอกาสในการเรียนรู (สุรางค โควตระกูล 2541 : 
79-80) 

 
แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเล็ก 
               ความสําคัญของการพัฒนาเด็กน้ันคือการใสใจของพอแม สิ่งที่พอแมหยิบย่ืนใหน้ันเปรียบ
เหมือนอิฐกอนเล็กที่เรียงกันกลายเปนกําแพงที่แข็งแรง โดยในทฤษฎีน้ีนักการศึกษาและนักจิตวิทยา
ชาวอเมริกาเช่ือวา การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมที่ผูเรียนจะตองลงมือปฎิบัติ สรางองคความรู
ดวยตนเองและไดจัดลําดับข้ันพื้นฐานพัฒนาการเรียนรูของเด็กหรือโครงสรางทางสติปญญาแบงเปน 
3 ข้ันตอนดังน้ี 
               1. เด็กจะเรียนรูและเขาใจสิ่งแวดลอม ผานการกระทําหรอืการลงมือปฎิบัติ เชน การ 
สัมผัส การเคลื่อนไหว เปนตน การเรียนรูข้ันน้ีมีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถดานการเคลื่อน 
ไหว การใชรางกายในสวนตางๆ เพราะเด็กจะเรียนรูได ตองเกิดจากการลงมือปฎิบัติ หยิบจับ มองดู 
รางกายของเด็กก็จะถูกพัฒนาไปดวยพรอมๆกัน 
               2. เด็กจะเรียนรูผานการมองรปูภาพ หรอืตัวแบบ เด็กเริม่พัฒนาวิธีจําโดยการจิตนาการ 
มากข้ึน ความเขาใจของเด็กจะข้ึนอยูกับการรับรูโดยการใชประสาทสัมผัสมากกวาการใชภาษา เชน 
เสียงดัง ความสวาง เปนตน การเรียนรูในข้ันน้ีมีความสัมพันธโดยตรงกับการเรียนหรือการแสดงออก
ผานการวาดภาพ ดังน้ัน พอแมจึงตองสงเสริมของเลนหรือกิจกรรมที่สรางพัฒนาการทางดานการ
จดจํา การจิตนการ และขอสําคัญคือ พอแมตองปฎิบัติพฤติกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีตอเด็ก เพราะเด็ก
ยังไมสามารถแยกแยะ สิ่งถูกสิ่งผิด พอแมเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูของลูก 
               3. เด็กจะเรียนรูสิง่ตางๆผานระบบสญัลกัษณ เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน การจัดลําดับ  
ดังน้ันพัฒนาการทางดานน้ีมีสวนสําคัญคือเปดโอกาสใหเด็กเล็กมีปฎิสัมพันธกับคนรอบขาง ทั้งพอแม
พี่นองหรือเพื่อนในวัยเดียวกัน ไมควรใหเด็กทํากิจกรรมที่ดึงความสนใจ จนไมไดมองสิ่งรอบขาง ใน
แนวคิดน้ีนักจิตวิทยามีความเช่ือวา เด็กสามารถเรียนรูวิชาใดก็ไดไมวาอยูในระดับช้ันใด ทั้งน้ีโดยอยู
ภายใตเงื่อนไขวา พอแมตองสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
การเรียนรูทั้ง 3 ข้ัน ไมเนนเฉพาะแตข้ันใดข้ันหน่ึงเพียงข้ันเดียว เชน ความสามัคคี หรือทํากิจกรรม
ศิลปะในรูปแบบอื่นๆเพื่ออธิบายความหมายของคํา เปนตน  
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)  

การนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทํารวมทั้งสิ่งประดิษฐกต็าม
เขามาใชในระบบการศึกษาเพื่อมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนทําใหผูเรียนสามารถ เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและ
ชวยใหประหยัด เวลาในการเรียน เชน การสอนใชคอมพิวเตอร การใชวิดีทัศนเชิงโตตอบ 
(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอรเน็ต เหลาน้ีเปนตน 
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นวัตกรรม (Innovation)  
ในการจัดการเรียนการสอน เชน การใชเทคนิคและวิธีการใหม ใชวิธีการสอนแบบใหม 

เปลี่ยนไปจากการใชวิธีบรรยาย ถามตอบธรรมดา การผลิตวัสดุ อุปกรณใหม ๆ ข้ึนมาใชในการเรียน
การสอน (Instructional Materials) การจัดทํา จัดหาพวกวัสดุ อุปกรณที่ทําข้ึนเองได ซึ่งเปนพวก 
Software เชน การทําแผนภาพ แผนภูมิ หาวัสดุในทองถ่ินเปนอุปกรณในการสอน การจัดทํา 
“บทเรียนสําเร็จรูป” “บทเรียนโปรแกรม” เพื่อใชในการเรียนการสอนและการสอนซอมเสริม การจัด
ใหนักเรียนเกงชวยนักเรียนออน ใหนักเรียนเปนผูชวยครู (Teacher assistant) เปนตน 

 
เทคโนโลยี(Technology) 

ในการจัดการเรียนการสอนเชนโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดใชคอมพิเตอรไว
ศึกษาหาความรูดวยการปฏิบัติตามข้ันตอน นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนของการเรียนรูที่ซอฟแวรใน
คอมพิวเตอรสั่งการตามลําดับข้ันการใชวิดีโอเทป การใชวิทยุใชโทรทัศนชวยสอนรับบทเรียนทางไกล
ของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เชน การรับบทเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช เปนการอาศัยการใชเครื่องชวยสอน เปนตน 
                การใชนวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยี (Technology) ในการจัดการศึกษาคือ
ใชในการเรียนการสอนถาใชทั้ง2อยางรวมกันดวยการนําเอาเทคนิคและสิ่งประดิษฐใหมๆทาง
วิทยาศาสตรมาใชเรียก“INNOTECH” ซึ่งมาจากคําเต็มวา“Innovation Technology” เปนการ
นําเอาคําวา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเขาดวยกัน ( 2546, http://taolik.thatphanom.com/tech 
no05.htm)   
         คารเพนเตอร และเดล(C.R. Carpenter and Edgar Dale) ไดประมวลหลักการและ
ทฤษฏีเทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะของการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 10 ประการ คือ 
                1. หลักการจูงใจสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สําคัญในกิจกรรมการเรียน 
การสอน เพราะเปนสิ่งที่สามารถผลักดัน สงเสริมและเพิ่มพูนกระบวนการจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอพลัง
ความสนใจ ความตองการ ความปรารถนา และความคาดหวังของผูเรียนทีจ่ะศึกษา 

2. การพัฒนามโนทัศน (Concept) สวนบุคคล วัสดุการเรียนการสอนชวยสงเสริมความ 
คิด ความเขาใจแกผูเรียนแตละคน ดังน้ันการเลือกการผลิตและการใชวัสดุการเรียนการสอนควรตอง
สัมพันธกับความสามารถของผูสอนและผูเรียน ตลอดถึงจุดมุงหมายของการเรียนที่กําหนด 

3. กระบวนการเลือกและสอนดวยสื่อเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติเกี่ยว 
กับสื่อจะเปนแบบลูกโซในกระบวนการเรียนการสอน ดังน้ันการเลือกการใชการตอบสนองและผลิต 
ผลจึงตองพิจารณาเปนแผนรวมเพื่อสนองความตองการและประสบการณเดิมของผูเรียนอยางสอด 
คลองกัน 

4. การจัดระเบียบประสบการณเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูเรียนจะเรียนไดดีจากสื่อ  
เทคโนโลยีที่จัดระเบียบเปนระบบ และมีความหมายตามความสามารถของเขา 

5. การมีสวนรวมและการปฏิบัติ ผูเรียนตองการมีสวนรวม และปฏิบัติดวยตนเองมากที่ 
สุดจากกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเปนหนทางที่สามารถพัฒนาการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
ดังน้ันการจัดสือ่เทคโนโลยีควรคํานึงถึงหลักการเหลาน้ี 
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6. การฝกซ้ําและการเปลี่ยนแปลงสิ่งเราบอยๆ สื่อที่สามารถสงเสริมการฝกซ้ําและมีการ  
เปลี่ยนแปลงสิ่งเราอยูเสมอจะชวยสงเสริมความเขาใจ และเพิ่มความคงทนในการจํา ย่ัวยุความสนใจ
และทําใหเกิดรูปแบบการเรียนรูที่เปนประโยชนอยางกวางขวาง 

7. อัตราการเสนอสื่อในการเรียนการสอน อัตราหรือชวงเวลาการเสนอขอความรูตางๆ 
ตองมีความสอดคลองกับความสามารถอัตราการเรียนรูและประสบการณของผูเรียน 

8. ความชัดเจน ความสอดคลอง และความเปนผล สื่อที่มลีกัษณะชัดเจนสอดคลองกับ  
ความตองการและสัมพันธกับผลที่พึงประสงคของผูเรียนจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี 

9. การถายโยงที่ดี โดยที่การเรียนรูแบบเกาไมอาจถายทอดไปสูการเรียนรูใหมไดอยาง  
อัตโนมัติ จึงควรจะตองสอนแบบถายโยงเพราะผูเรียนตองการแนะนําในการปฏิบัติเพื่อประยุกต
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งผูสอนจะตองวางแผนจัดประสบการณที่จะสงเสริมการถายโยงความรู
ใหมที่เคยไดรับและเจตคติที่ดีตอการเรียนรูน้ันที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในสถานการณจริง 

10. การใหรูผลการเรียนรูจะดีข้ึน ถาหากสื่อเทคโนโลยีชวยใหผูเรียนรูผลการกระทํา
ทันทีหลังจากที่ไดปฏิบัติกิจกรรมไปแลว 

สวนบูเกสสกี (Bugelski) ไดสนับสนุนวา การเรียนรูจะเปนผลจากการกระทําของผูเรียน 
ไมใชกระบวนการถายทอดของผูสอน หากแตผูสอนเปนเพียงผูเตรียมสถานการณและจัดระเบียบ
ประสบการณที่ทันสมัยไวให เพื่อผูเรียนจะไดเช่ือมโยงความรูใหมไดสะดวกซึ่งหมายถึงวา เทคโนโลยี
ทางการศึกษาจะเปนตัวการประสานความรูโดยตรงแกผูเรียน 
 
แนวความคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใชอิทธิพลทางสังคม เกิดจากความ
เช่ือที่วาบุคคลจะพัฒนาทัศนคติของตนเองในลักษณะใดน้ันข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดรับจากผูอื่นในสงัคมสิง่
ที่มีอิทธิพลทางสังคมคือ 

กลุมอางอิงหมายถึงกลุ มบุคคลที่ผูจัดทําใชเป นมาตรฐานสําหรับประเมินทัศนคติ 
ความสามารถของผูจัดทําหรือสถานการณที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปบุคคลจะใชกลุ มอางอิงเพื่อประเมิน
ทัศนคติของตนและตัดสินใจวาทัศนคติของตนถูกตองเพราะคิดวาคนสวนใหญในกลุมมีทัศนคติ วัตสัน
และจอหนสัน (Watson and Johnson, 1972) ไดกลาวถึงอิทธิพลของกลุ มอางอิงที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติไว ดังน้ี 
             บุคคลอางอิงหมายถึงบุคคลที่ผูจัดทําใชเปนมาตรฐานเพื่อประเมินทัศนคติความสามารถ 
ของผูจัดทําหรือสถานการณที่เกิดข้ึนอิทธิพลของผูอื่นที่มีตอทัศนคติของบุคคลตรงกับกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรียกวาการเลียนแบบซึ่งเปนกระบวนการที่บุคคลรับเอาคุณสมบัติของผูอื่น 
เชน ความคิดทัศนคติ พฤติกรรม เปนตน มาเปนของตนขอมูลขาวสารที่ไดรับจะทําใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลงองคประกอบของทัศนคติในสวนของการรับรูเชิงแนวคิดและเมื่อองคประกอบสวนใดสวนหน่ึง
เปลี่ยนแปลงองคประกอบสวนอื่นจะมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงดวยยกตัวอยางบุคลากร ทางการ
แพทยซึ่งทําหนาที่เปนผูสงสารตองมีความเช่ียวชาญและความนาไววางใจจะทําใหมีความนาเช่ือถือสูง
สามารถชักจูงใจไดดีอีกทั้งมีบุคลิกภาพดีก็จะมีความสําคัญตอการยอมรับนอกจากน้ีหากขอมลูขาวสาร
มีการเตรียมมาเปนอยางดีไมวาจะเปนเน้ือหา การเรียงลําดับ ความชัดเจนตลอดจนมีความกระชับ
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และมีชองทางในการสงที่เหมาะสมผูใชบริการ เปนผูรับสารก็อยากฟงและมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมตามคําแนะนําหรือชักจูง (แมคไกวรและมิลแมน, 1965) 
   ประเภทของ ทัศนคติ บุคคลสามารถแสดง ทัศนคติ ออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ 
   1. ทัศนคติทางเชิงบวก เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรืออารมณ 
จากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอื่นหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหน่ึง รวมทั้งหนวยงานองคกร 
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคกรอื่นๆ เชน กลุมชาวเกษตรกรยอมมีทัศนคติทางบวกหรือมี
ความรูสึกที่ดีตอสหกรณการเกษตรและใหความสนับสนุนรวมมือดวย การเขาเปนสมาชิกและรวมใน
กิจกรรมตางๆอยูเสมอ เปนตน 
   2. ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือ ทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมได 
รับความเช่ือถือ หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคล
หน่ึง เรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึงหรือหนวยงานองคการ สถาบันและการดําเนินกิจการของ
องคการและอื่นๆ เชน พนักงาน เจาหนาที่บางคนอาจมีทัศนคติเชิงลบตอบริษัทกอใหเกิดอคติข้ึน ใน
จิตใจของเขาจนพยายามประพฤติและปฏิบัติตอตานกฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ  
   3. ประเภทที่สาม ซึ่งเปนประเภทสุดทาย คือ ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นใน 
เรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึง หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ และอื่นๆโดยสิ้นเชิง เชน 
นักศึกษาบางคนอาจมทีัศนคติน่ิงเฉยอยางไมมีความคิดเห็นตอปญหาโตเถียงเรื่องกฎระเบียบวา ดวย
เครื่องแบบของนักศึกษา  
   ทัศนคติทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ข้ึนอยู
กับความมั่นคงในความรูสึกนึกคิด ความเช่ือหรือคานิยมอื่นๆที่มีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา หรือ
สถานการณ 
 
การนําเอาทฤษฎีมาประยุกตใชกับงาน  

เน่ืองจากโครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีน้ันเปนเรื่องของ
เด็กและเทคโนโลยีมาเกี่ยวของจึงไดนําเอาทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเด็ก 2 ทฤษฎีดวยกันมาประยุกตใชคือ 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยและแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเล็ก 
เพื่อนํามาวิเคราะหศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและการพัฒนาการของเด็ก เน่ืองจากพอแมยุค
ใหมใหความสําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งใหการเรียนรู หรือ การใหเวลาเพราะอยากใหเด็กที่เกิดมาน้ัน
มีความพรอมเทาเทียมหรือมากกวาคนอื่น การที่ผูจัดทํานําเสนอเรื่องเด็กมาวิเคราะหเพื่อนํามา
ประยุกตการวางแผนงานของโครงการรณรงคที่เกิดประโยชนตอตัวเด็กสูงสุด นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายดวย และทางโครงการน้ันไมเพียงนําเอา
แนวคิดเหลาน้ีมาทําแผนดําเนินงานเทาน้ัน แตยังเปนสวนหน่ึงในการคิดทางออกในการลดการใช
เทคโนโลยีการทํากิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับเด็กมากที่สุดดวย และแนวคิดตอมาที่ผูจัดทําตองศึกษา
น้ันคือ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพราะพอแมสวนใหญใหเด็ก
เลนเทคโนโลยีตางๆเน่ืองจากตองการใหลูกไดเรียนรูดวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ดังน้ันผูจัดทํา
ตองรูวาเทคโนโลยีน้ันตอบสนองหรือมีระบบการจูงใจพอแมอยางไร เพื่อไปหาลูทางในการปรับปรงุให
กิจกรรมหรือการเลนของเลนอยางอื่นน้ันทําไดเทียบเทาเทคโนโลยีหรือมากกวาน้ัน หรือโครงการจะ
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สื่อสารไปในแนวทางไหนที่ไมไดใหกลุมเปาหมายมองวาเทคโนโลยีเปนเรื่องผิด แตใหตระหนักและ
หรือใชอยางเหมาะสม เปนตน โดยในการทําโครงการรณรงคน้ันสิ่งสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของพอแมใหลดหรือละการใชเทคโนโลยีกับลูก จึงไดนําเอาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติมาศึกษาเพื่อเปนแนวทางและวิเคราะหเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหกลุมเปาหมาย
ทําตามที่ผูจัดทําตองการ เชน ใชกลุมอิทธิพลที่เปนตัวอยางในการเปลี่ยนพฤติกรรมของพอแม เปนตน 
และเมื่อพอแมเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดรับรูถึงขอมูลที่คิดวาเปนลูทางน้ีเปนผลดีกับตัวเองแลว พอแมก็
จะยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตัวเอง เปนหลักการเรียนรูมนุษยทั่วไป ดังน้ัน ทางผูจัดทําจึงนําเอา
ทั้ง 4 แนวคิดทฎษฎีมาใชในการวางแผนการสื่อสารตลอดจนวิเคราะหขอมูล เพื่อใหโครงการรณรงค
บรรลุตามวัตถุประสงคมากที่สุด 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 3 

การเกบ็ขอมูล 
 

รูปแบบการวิจัย 
ในการศึกษาโครงการ“รณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี”ผูจัดทํา

เลือกทําวิจัยในรูปแบบ การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการสัมภาษณเปนกลุม 
Focus Group Interview (FGI) เพื่อใหไดขอมูลโดยละเอียดของพอแมที่ใชเทคโนโลยีกับลูกและพอ
แมที่ไมใชเทคโนโลยีกับลูกและศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรวบรวมขอมูลผาน
แบบสอบถามจํานวน 230 ชุด เพื่อศึกษากับกลุมตัวอยางพอแมที่มีลูกอายุ อายุ 2-8 ป ที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองหลักในแตละภาค จํานวน 230 คน เกี่ยวกับความรูความ
เขาใจพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีกับลูกและทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีกับลูกในปจจุบัน ทั้งน้ี
ไดทําการเก็บขอมูล ดังน้ี 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลขอมูล 2 แหลง ดังน้ี 
แหลงปฐมภูมิ โดยทําการเก็บรวมรวบขอมูลจากแบบสอบถาม 230 ชุดและการ

สัมภาษณเปนกลุม Focus Group Interview (FGI) 2 กลุม จํานวนกลุมละ 4-5 คน 
                แหลงทุติยภูมิ โดยไดนําขอมูลสถิติ การวิเคราะห เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีของพอแม
จากเว็บไซต มติชนออนไลน และการแสดงความคิดเห็นของพอแม เกี่ยวกับการใชหรือไมใชเทคโนโลยี
และการเลี้ยงลูกจากเว็บไซต Pantip.comและMommedia.com 
 
กลุมประชากร 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนกลุมของพอแมที่มีลูกอายุระหวาง 
2-8 ป รวมจํานวน 230 คน ที่มีอายุระหวาง 25-35 ป อาศัยอยูในเมือง และมีสนใจในเรื่องครอบครัว 
เทคโนโลยี ความทันสมัย ใชอินเทอรเน็ตและSmartphone โดยทําการเก็บขอมูลของกลุมเปาหมายที่
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนจํานวน 5 แหงเปนแบบสอบถามปกติ 150 ฉบับ และทางออนไลน 70 
ฉบับ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการทําการสัมภาษณเปนกลุม Focus 
Group Interview (FGI) 2 กลุม คือ กลุมพอแมที่ใหลูกใชเทคโนโลยีและกลุมพอแมที่ไมใหลูกใช
เทคโนโลยี ซึ่งไดทําการหากลุมเปาหมายจํานวน 9 คนมาใชเปนกลุมตัวอยางในการทําการสัมภาษณ
เปนกลุม Focus Group Interview (FGI) ดังน้ี 
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กลุมพอแมท่ีใหลูกใชเทคโนโลยีท่ีทําการสัมภาษณเปนกลุมจํานวน 4 คน 

1. นางภาวิณี เรือกิจ    อายุ 34 ป       อาชีพ แมบาน                    
2. นางปวันรัตน เชียงขวาง   อายุ 30 ป       อาชีพ พนักงานบริษัท        
3. นางบุษบา เรืองลอยขํา   อายุ 29 ป       อาชีพ พนักงานบริษัท     
4. นางบุญงาม บุปผา   อายุ 39 ป       อาชีพ พนักงานบริษัท     

 

กลุมพอแมท่ีใหลูกใชเทคโนโลยี ท่ีทําการสัมภาษณเปนกลุมจํานวน 5 คน 
1. นางศิริเพ็ญ ศรีนิกร   อายุ 34 ป       อาชีพ แมบาน                    
2. นายคัมภีร ศรีนิกร           อายุ 30 ป       อาชีพ พนักงานบริษัท        
3. นางบุษบา เมืองมิ่งคํา   อายุ 29 ป       อาชีพ อาจารยมหาวิทยาลัย  
4. นางบุญสวย รวยทัพย   อายุ 39 ป       อาชีพ พนักงานบริษัท     
5. นางปุสิตา พฤตติรากรรณ  อายุ 39 ป       อาชีพ พนักงานบริษัท  

 
เครื่องมือท่ีใชในวิจัย 
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

คําถามเชิงปรมิาณผานแบบสอบถาม เปนคําถามเพื่อใชสอบถามกลุมเปาหมายจํานวน 
230 ชุด โดยแบบสอบถามจะแบงเปน 6 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คําถามขอมูลดานประชากรศาสตรของ
กลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ และอาชีพ 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชอุปกรณเทคโนโลยีของกลุมตัวอยาง เพราะ
อัตราในการใชเทคโนโลยีของลกูมีแนวโนมมากหรือนอยน้ันมีผลมาจากการใชเทคโนโลยีของพอแม 

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชอุปกรณของเด็ก 
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนและทํากจิกรรมอื่นๆรวมกบัเด็กเล็ก 

เน่ืองจากการทําการสื่อสารตองรูถึงการใหเวลากับลูก กจิกรรมทีท่ํารวมกัน เพื่อเปนชองทางในการ
สื่อสารได 

สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมตัวอยาง ไดแก การรับรูขอมลู ชอง 
ทางในการรับสื่อ ชองทางในการเปดรับขาวสาร ชวงเวลาในการรบัสือ่  

สวนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นที่มีตอการเลี้ยงลูกดวยเทคโนโลยี 
วัตถุประสงคในการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) น้ันเพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถ

ตอบแบบสอบถามไดสะดวก ครบถวน มีขอบเขตในการตอบที่แนนอน เฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมายที่
จะแจกเทาน้ันและผูจัดสะดวกตอการรวบรวมขอมลู 
แบบสัมภาษณ (Interview) 

 คําถามการสัมภาษณเปนกลุม Focus Group Interview (FGI) ซึ่งเปนคําถาม ลักษณะ
ปลายเปด (Open-Ended) เพื่อใหไดคําตอบที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคกําหนดไวกับ 2 กลุม คือ 
พอแมที่เลี้ยงลูกดวยเทคโนโลยีและพอแมที่ไมไดใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก กลุมละ 4-5 คนโดยเปน
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การสมัภาษณเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังน้ี  
สวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูที่ใหสัมภาษณ  
สวนที่ 2 เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีกับลูกในปจจุบัน 
สวนที่ 3 เกี่ยวกับการตัดสินใจใชไมใชเทคโนโลยีกับลูก 
สวนที่ 4 ความคิดเห็นกับพอแมที่คิดตางในการใชเทคโนโลยีกับลูก 
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะที่มีตอตัวโครงการ 
วัตถุประสงคในการทําการสัมภาษณเปนกลุม Focus Group Interview (FGI) คือ 

สามารถรูความคิดเชิงลึกไดมากกวาการตอบแบบสอบถาม มักจะไดแนวความคิดหรือความคิดเห็นที่
แปลกออกไปจากแบบสอบถาม นาเช่ือถือมากกวาแบบสอบถาม และการพูดคุยมีความเปนกันเอง ผู
สัมภาษณจะรูสึกสะดวกใจที่จะตอบคําถามมากกวาการน้ังทําแบบสอบถามที่ตองอาน 
เครื่องบันทึกเสียง 
             ใชสําหรับบันทึกเสียงของผูสัมภาษณเปนกลุม Focus Group Interview (FGI) ในการ
บันทึกขอมูลจากการสัมภาษณใหไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และสะดวก ตอการนํามาถอดความเพื่อ
ใชในการศึกษาควบคูไปกับการจดบันทึก 

วัตถุประสงคในการใชเครื่องอัดเสียง เพราะสามารถบันทึกเสียง การสัมภาษณไว
ครบถวนและมปีระสิทธิภาพมากที่สุดมากกวาการจดมือ 
การจดบันทึก  
           เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่นาสนใจและสามารถสรุปใจความ  
ขอมูลสําคัญของผูใหสัมภาษณ เพื่อจะเปนประโยชนในการเช่ือมโยงขอมูลใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงคในการจดบันทึกระหวางสัมภาษณ คือ บันทึกประเด็นที่สําคัญ สะดวกตอ
การนํามาคิดงานตอไป  

 

การนําเสนอขอมูล 
ใชวิธีการพรรณนาโวหารเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยการนําขอมูลจาก

แบบสอบถามมาสรุปเปนตัวเลขเชิงรอยละและนําขอมูลจากการสัมภาษณเปนกลุมมา วิเคราะหรวม
กับแนวคิดทฤษฏีที่ใชในการศึกษาแลวจึงเรียบเรียงนําเสนอดวยการบรรยายวิเคราะหสรุปผลเชิง
พรรณนาโวหาร ดังน้ันสามารถสรุปไดวาวิธีการศึกษาเหลาน้ีเปนแนวทางสําคัญที่จะนําไปสูการทราบ
ถึงผลการศึกษาโครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีตอไป 
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                                                    บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

            ในการศึกษาเรื่อง "โครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูก โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี” ไดทํา 
การเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) กับกลุมพอแมที่มีทัศนคติในการเลี้ยงลูกที่แตกตางกัน 2 
กลุม โดยมีการสัมภาษณมีลักษณะคําถามปลายเปด ซึ่งประเด็นในการสัมภาษณเนนศึกษาถึงรูปแบบ
พฤติกรรมและทัศนคติของกลุมเปาหมาย รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกของ
กลุมเปาหมาย เพื่อเปนประโยชนใน การต้ังคําถามเชิงปริมาณกับกลุมเปาหมาย และเพื่อสะทอน 
สถานการณจากมุมมองเชิงลึกของพอแมที่ใชและไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก 
             จากน้ันจึงนําขอมูลที่ได มาใชเปนแนวทางต้ังคําถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) กําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 10 โดย
ทําเปนแบบสอบถามออนไลน ซึ่งสะดวกตอกลุมเปาหมายที่สามารถใหขอมูลไดงาย สําหรับการเก็บ 
ขอมูลในระยะเวลา 26-28 สิงหาคม 2556 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พอแมที่มีลูกอายุ
ระหวาง 2-8 ป อาศัยอยูกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จํานวน 230 คน  ไดผลการวิเคราะหขอมูลแบง 
ออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน ี้ 
             ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณเปนกลุม Focus Group Interview  
             ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ  
             ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมลูที่เปนความคิดเห็นขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
            การศึกษาเรื่อง “โครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี” ไดทํา 
การศึกษาจากกลุมตัวอยาง 230 คนและแบบสอบถามที่ใชจํานวน 230 ชุด โดยแบบสอบถามแบง 
เปน 6 สวนดังน้ี  
           สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามที่สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูล
ดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ และอาชีพ 
            สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชอุปกรณเทคโนโลยีของกลุมตัวอยาง เพราะ 
อัตราในการใชเทคโนโลยีของลูกมีแนวโนมมากหรือนอยน้ันมีผลมาจากการใชเทคโนโลยีของพอแม 
            สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชอุปกรณของเด็ก 
           สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนและทํากิจกรรมอื่นๆรวมกับเด็กเล็กเน่ืองจาก  
การทําการสื่อสารตองรูถึงการใหเวลากับลูก กิจกรรมที่ทํารวมกัน เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารได 
  สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมตัวอยาง ไดแก การรับรูขอมลู  
ชองทางในการรับสื่อ ชองทางในการเปดรับขาวสาร ชวงเวลาในการรับสื่อ  
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           สวนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นที่มีตอการเลี้ยงลูกดวยเทคโนโลยี 
ตอนท่ี 1 ผลการการวิจัยเชิงปริมาณ 
สวนท่ี 1 ผลวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตรของกลุมพอแม 
       ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมพอแมที่มีลูกอายุระหวาง 2-8 ป โดยจะ
ศึกษาเกี่ยวกับอายุ สถานะกับเด็ก มีลูกอายุเทาไหร เพศของเด็ก ลักษณะครอบครัว ลักษณะที่อยู
อาศัย รายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งขอมูล ในสวนน้ีจะนําเสนอเปนจํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง
สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนตาราง ที่ 4-1 ถึง 4-6 ดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 4-1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
25-32 ป 71 30.7 
33-44 ป 145 66.7 
44-55 ป 15 6.4 

รวม 216 100 

         จากตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชวงอายุ 33-44 ป 
เปนรอยละ 66.7 และรองลงมาชวงอายุ 25-32 ป คิดเปนรอยละ 30.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานะกบัเด็ก 

สถานะ จํานวน รอยละ 
พอ 35 15.0 
แม 184 79.3 
อื่นๆ (ยา,นา,พี่) 13 5.6 

รวม 232 100 

            จากตารางที่ 4-2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะเปนแม   
คิดเปนรอยละ 79.3 รองลงมาเปนพอเด็ก คิดเปนรอยละ 15.0 และสถานะอื่นๆอาทิ ยา,นา,พี่ คิด
เปนรอยละ 5.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศของเด็ก 

เพศของลูก จํานวน รอยละ 
ผูชาย 124 54.1 
ผูหญิง 105 45.8 

รวม 229 100 

               จากตารางที่ 4-3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลูกท่ีเปนเพศชายเปน 
รอยละ 54.1 รองลงมาคือเพศหญงิ คิดเปนรอยละ 45.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะครอบครัว 

ลักษณะครอบครัว จํานวน รอยละ 
ครอบครัวเด่ียว 115 50 
ครอบครัวขยาย 115 50 

รวม 230 100 

            จากตารางที่ 4-4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามเปนอาศัย ครอบครัวเด่ียว    
คิดเปนรอยละ 50 และครอบครัวขยายคิดเปนรอยละ 50 
 
ตารางที่ 4-5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทีอ่ยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
บานเด่ียว 109 47.6 
ทาวนเฮาส 45 19.6 
คอนโดมิเนียม,อพารทเมนท 47 20.5 
อื่นๆ  28 12.2 

รวม 229 100 

        จากตารางที่ 4-5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะท่ีอยูอาศัย 
เปนบานเด่ียว คิดเปนรอยละ 47.6 รองลงมาคือ คอนโดมิเนียม, อพารทเมนท, คิดเปนรอยละ 20.5 
และทาวนเฮาสคิดเปนรอยละ 19.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายได จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 10,000 บาท 20 8.7 
11,000 - 20,000 บาท 60 26.0 
21,000 - 35,000 บาท 52 22.6 
36,000 - 50,000 บาท 38 16.5 
มากกวา 50,000 บาท 60 26.0 

รวม 230 100 

         จากตารางที่ 4-6 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 11,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.0 และรายไดเฉลี่ยมากกวา 50,000 บาท โดยคิด
เปนรอยละ 26.0 และรองลงมาคือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 21,000 - 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.6 
ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ผลวิเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอุปกรณเทคโนโลยีของพอแม 
ตารางที่ 4-7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนอุปกรณที่มีใชภายในครอบครัว 

ชนิดของอุปกรณ จํานวน รอยละ 
โทรทัศน 217 29.3 
คอมพิวเตอร 175 23.6 
โทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน 204 27.6 
แท็บเล็ต 143 19.3 

รวม 739 100 

      จากตารางที่ 4-7 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีโทรทัศนใช คิดเปน  
รอยละ 29.3 และรองลงมามีโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟนใช คิดเปนรอยละ 27.6 ตามลําดับ และมี
คอมพิวเตอรใช คิดเปนรอยละ 23.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชอุปกรณตอวัน 

เวลาเฉลีย่ จํานวน รอยละ 
1-2 ช่ัวโมง 51 22.4 
3-4 ช่ัวโมง 62 27.3 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 42 18.5 
มากกวา 6 ช่ัวโมง 38 16.7 
มากกวา 8 ช่ัวโมง 34 14.9 

รวม 227 100 

            จากตารางที่ 4-8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชอุปกรณท้ังหมดเฉลี่ย 
3-4 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมาคือ 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 22.4 มากกวา 4 ข่ัวโมงคิด
เปนรอยละ 18.5 มากกวา6ช่ัวโมงคิดเปนรอยละ 16.7 และมากกวา 8 ช่ัวโมงคิดเปนรอยละ 14.9 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-9 จํานวนและรอยละของกล ุมตัวอยางจําแนกตามการซือ้อุปกรณเทคโนโลยีใหเด็กใช 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ใช 45 80.2 
ไมใช 183 19.8 

รวม 228 100 

   จากตารางที่ 4-9 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมซื้ออุปกรณใหลูกใช
สวนตัว คิดเปนรอยละ 80.19 และรองลงมาคือ 19.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามผลกระทบในการใชเทคโนโลยีกบัเด็ก 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
รู 191 84.5 
ไมรู 35 15.4 

รวม 226 100 

        จากตารางที่ 4-10 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูถึงผลกระทบในการ 
ใชเทคโนโลยีกับลูก คิดเปนรอยละ 84.5 รองลงมาคือไมรูถึงผลกระทบในการใชเทคโนโลยีกับลูก คิด
เปนรอยละ 15.4 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4-11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการตัดสินใจใหเด็กเลนอปุกรณครั้ง
แรก 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
สรางเสริมพัฒนาการได 156 60.7 
ใหลูกใชตอนที่ตนไมวาง 27 10.5 
หยุดลูกไมใหซนได 40 15.5 
คิดวาอยากใหลูกทันสมัย 13 5.0 
อื่นๆ (คลายเครียดบางเวลา) 21 8.1 

รวม 257 100 

           จากตารางที่ 4-11 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจใหลูกเลน 
อุปกรณครั้งแรกเพราะ คิดวาสามารถสรางเสริมพัฒนาการได คิดเปนรอยละ 60.7 และรองลงมา
คือหยุดลูกไมใหซนได คิดเปนรอยละ 15. 5  และใหลูกใชตอนที่ตนไมวาง คิดเปนรอยละ  10 .5 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมที่พอแมมสีวนกระตุน 
ในการใชอุปกรณใหลกูเห็น 

พฤติกรรมท่ีกระตุน จํานวน รอยละ 
ใชเมื่อถึงคราวจําเปน 160 70.8 
อยากใชเมื่อใดก็ใช 67 29.6 
ไมใชเมื่ออยูทีบ่าน 1 0.4 

รวม 228 100 

              จากตารางที่ 4-12 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชอุปกรณเมื่อถึง 
คราวจําเปน คิดเปนรอยละ 70.8  รองลงมาคืออยากใชเมื่อใดก็ใช คิดเปนรอยละ 29.6 และไมใช
เมื่ออยูบาน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-13 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเหตุผลที่พอแมใหเด็กใชอปุกรณ 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
สรางเสริมพัฒนาการทางสมองได 156 60.4 
ใหเลนเมื่อไมมีเวลาเลนกับลูก 27 10.4 
เพื่อใหเด็กอยูน่ิง ไมซน 40 15.5 
คิดวาใหลูกใชเพื่อใหดูทันสมัย 13 5.0 
อื่นๆ 21 8.1 

รวม 258 100 

            จากตารางที่ 4-13 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาอุปกรณ 
สามารถสรางเสรมิพัฒนาการทางสมองได คิดเปนรอยละ 60.4 รองลงมาคือเพื่อใหลุกอยูน่ิง ไมซน 
คิดรอยละ 15.5 และใหใชอปุกรณเมื่อไมมีเวลาเลนกับลูกคิดเปนรอยละ 10.4 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 3  ผลวิเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอุปกรณของลูก 
แบงพฤติกรรมการใชอุปกรณของลูกออกเปน 4 ประเภท  
            3.1 พฤติกรรมการใชโทรทัศน 
            3.2 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร 
            3.3  พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน 
            3.4  พฤติกรรมการใชแท็บเล็ต 
 

3.1 พฤติกรรมการใชโทรทัศน 
ตารางที่ 4-14 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาในการใชโทรทัศนของเด็กตอวัน 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
30 นาที   58 25.7 
1-2 ช่ัวโมง 125 55.5 
3-4 ช่ัวโมง  34 15.1 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 8 3.5 

รวม 225 100 

  จากตารางที่ 4-14 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหลูกใชโทรทัศน
เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงคิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมาคือใหลูกใชเฉลี่ย 30 นาที คิดเปนรอยละ 25.7 และ
ใหลูกใชโทรทัศน 3-4 ช่ัวโมงคิดเปนรอยละ 15.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-15 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายการที่เด็กชอบดู  

รายการ จํานวน รอยละ 
รายการวิทยาศาสตร 85 12.5 
รายการพฒันาความคิด 119 17.5 
การตูน 181 26.7 
วาไรต้ีเกมโชวของเด็ก 91 13.4 
ละคร 61 9.0 
ขาว 38 5.6 
รายการตลก 57 8.4 
รายการทองเที่ยว 45 6.6 

รวม 677 100 

           จากตารางที่ 4-15 แสดงใหเห็นวา ลูกของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบดูการตูน 
คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมาคือดูรายการพัฒนาความคิด คิดเปนรอยละ 17.5 และดูวาไรต้ีเกมโชว
ของเด็กคิดเปนรอยละ 13.4 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายการอยากใหเด็กดู 

รายการ จํานวน รอยละ 
รายการวิทยาศาสตร 57 17.9 
รายการพฒันาความคิด 78 24.5 
การตูน 48 15.0 
วาไรต้ีเกมโชวของเด็ก 56 17.6 
ละคร 16 5.0 
ขาว 28 8.8 
รายการตลก 17 5.3 
รายการทองเที่ยว 18 5.6 

รวม 318 100 

            จากตารางที่ 4-16 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยากใหลูกดูรายการ 
พัฒนาความคิด คิดเปนรอยละ 24.5 รองลงมาคือรายการวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 17.9 และวา
ไรต้ีเกมโชวของเด็ก คิดเปนรอยละ 17.6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นในการควบคุมการดู 
โทรทัศนของเด็ก 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ควบคุม 169 74.7 
ไมควบคุม 57 25.2 

รวม 226 100 

  จากตารางที่  4-17 แสดงให เห็นว า ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญควบคุมการใช
โทรทัศนของลูก คิดเปนรอยละ 74.7 และรองลงมาคือไมควบคุมการใชโทรทัศนของลูก คิดเปนรอย
ละ 25.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นที่ว า กลุมตัวอยางคอยน่ัง
ขางๆเพื่อเฝาดูและสอนเกี่ยวกับสิ่งทีเ่ด็กดู 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ใช 175 78.1 
ไมใช 49 21.8 

รวม 224 100 

         จากตารางที่ 4-18 แสดงใหเห็นวา ผู ตอบแบบสอบถามท่ีใหลูกใชโทรทัศนส วน
ใหญมีการควบคุมคอยน้ังขางๆเพ่ือสอนในสิ่งท่ีลูกดู คิดเปนรอยละ 78.1 และรองลงมาคือไม
ควบคุมการใชโทรทัศนของลูก คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ 

 
3.2 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร 

ตารางที่ 4-19 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชคอมพิวเตอรของ
เด็กตอวัน            

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
30 นาท ี 98 52.6 
1-2 ช่ัวโมง 76 40.8 
3-4 ช่ัวโมง 10 5.3 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 2 1.0 

รวม 186 100 

  จากตารางที่ 4-19 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหลูกใชคอมพิวเตอร เฉลี่ย 
30 นาทีตอวัน คิดเปนรอยละ 52.6 รองลงมาคือใช 1-2 ช่ัวโมง เปนรอยละ 40.8 และใชนานถึง 3-4 
ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-20 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมทีเ่ด็กทําในคอมพิวเตอร 

กิจกรรม จํานวน รอยละ 
ดูการตูน 103 26.6 
เลนเกมคอมพิวเตอร 102 26.4 
เลนโปรแกรมวาดรปู 65 16.6 
เลนอินเทอรเน็ต 34 8.8 
หาขอมูล 19 4.9 
ใชทําการบาน 19 4.9 
อื่นๆ 44 11.3 

รวม 386 100 

   จากตารางที่ 4-20 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามใหลูกใชคอมพิวเตอรสําหรับ 
ดูการตูน คิดเปนรอยละ 26.6 รองลงมาคือใหลูกเลนเกมคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 26.4 และเลน
โปรแกรมวาดรูปคิดเปนรอยละ 16.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-21 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสามารถในการเลนอินเทอรเน็ต
ของเด็ก 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ได 95 49.4 
ไมได 97 50.5 

รวม 287 100 

          จากตารางที่ 4-21 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีใหลูกเลนคอมพิวเตอร 
และลูกไมสามารถเลนอินเทอรเน็ตได คิดเปนรอยละ 50.5 และรองลงมาคือลูกไมสามารถเลน
อินเทอรเน็ตได คิดเปนรอยละ 49.4 ตามลําดับ 
 
3.3  พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน 

ตารางที่ 4-22 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชโทรศัพท/สมารท
โฟนตอวันของเด็ก 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
30 นาท ี 140 72.1 
1-2 ช่ัวโมง 45 23.2 
3-4 ช่ัวโมง 6 3.0 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 3 1.5 

รวม 194 100 
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                 จากตารางที่ 4-22 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหลูกใชโทรศัพท/
สมารทโฟนเฉลี่ยวันละ 30 นาที คิดเปนรอยละ 72.1 รองลงมาใชเฉลี่ยวันละ 1-2 ช่ัวโมง คิดเปน
รอยละ 23.2 และเฉลี่ยวันละ 3-4 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-23 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสิ่งที่เด็กเลนในโทรศัพทมือถือ/สมารท
โฟน 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
เลนเกม 136 45.3 
พูดคุยโทรศัพท 52 17.3 
ดูคลิปการตูน 85 28.3 
อื่นๆ 27 9 

รวม 300 100 
   

                                                  จากตารางที่ 4-23 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหลูกใชโทรศัพท
สมารทโฟนสําหรับเลนเกม คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมาคือ ดูคลิปการตูน คิดเปนรอยละ 28.3 
และพูดคุยโทรศัพทคิดเปนรอยละ 17.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-24 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลที่โหลดเกมหรือแอปพลเิคชัน 
ในโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน 

บุคคลท่ีโหลดเกม จํานวน รอยละ 
พอแมเลือกแอปพลิเคชัน 139 69.8 
ลูกใหพอแมโหลด 34 17.0 
ผูเช่ียวชาญใหโหลดหรือคน
อื่นแนะนําใหโหลด 

9 4.5 

อื่นๆ 17 8.5 
รวม 199 100 

  จากตารางที่ 4-24 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเปนพอแมผูโหลด
เกมหรือแอปพลิเคชัน ในโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน คิดเปนรอยละ 69.8 และรองลงมาคือลูกให
พอแมโหลดเกมหรือแอปพลิเคชันที่เด็กตองการเลน คิดเปนรอยละ 17.0 ตามลําดับ 

 
3.4.พฤติกรรมการใชแท็บเล็ต/ไอแพดของลูก 
ตารางที่ 4-25 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการใชแทบ็แล็ต 
ของเด็กตอวัน 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
30 นาท ี 93 52.5 
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ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
1-2 ช่ัวโมง 68 38.4 
3-4 ช่ัวโมง 11 6.2 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 5 2.8 

รวม 177 100 

            จากตาราง  4-25 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหลูกใชแท็บเล็ตเฉลี่ย 
30 นาที คิดเปนรอยละ 52.5 รองลงมาใชเวลา 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ  38.4 และใชเวลา 3-4 
คิดเปนรอยละ 6.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-26 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมทีเ่ด็กในแท็บเล็ต 

กิจกรรม จํานวน รอยละ 
เลนเกม, แอปพลเิคชัน 135 39.1 
ดูคลิปการตูน 101 29.2 
ถายรูป,กดดูภาพ 79 22.8 
อื่นๆ 30 8.6 

รวม 345 100 

  จากตารางที่ 4-26 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหลกูเลนเกม คิดเปน
รอยละ 39.1 รองลงมาใชดูคลิปการตูน คิดเปนรอยละ 29.2 และใชถายรูป,กดดูภาพ คิดเปนรอยละ  
22.8 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4-27 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลที่โหลดเกมในแท็บเล็ต 

 

บุคคลท่ีโหลดเกม จํานวน รอยละ 
พอแมโหลดแอปพลเิคชัน 126 72 
ลูกใหพอแมโหลด 31 17.7 
ผูเช่ียวชาญใหโหลดหรือคนอื่น
แนะนําใหโหลด 

6 3.43 

อื่นๆ 12 6.86 
รวม 175 100 

  จากตารางที่ 4-27 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเปนพอแมผูโหลด
เกมหรือแอปพลิเคชัน ในแท็บเล็ต คิดเปนรอยละ 72 และรองลงมาคือลูกใหพอแมโหลดเกมหรือ
แอปพลเิคชัน ที่เด็กตองการเลน คิดเปน 17.7 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-28 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยทีผู่ตอบแบบสอบถาม 
เลือกในการเลือกแอปพลเิคชันใหเด็ก 

ปจจัยในการเลือก จํานวน รอยละ 
มี 128 77.58 
ไมมี 37 22.42 

รวม 165 100 

  จากตารางที่ 4-28 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปจจัยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใชในการเลือกแอปพลิเคชันใหลูก คิดเปนรอยละ 77.5 และรองลงมาน้ันไมมีปจจัยใน
การเลือก คิดเปนรอยละ 22.4 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4-29 จํานวนและรอยละของคําตอบกลุมตัวอยาง จําแนกตามเกมที่เด็กเลนในแทบ็เล็ต 

ลักษณะเกม จํานวน รอยละ 
เกมฝกสมอง 132 26.6 
เกมฝกภาษา 108 21.8 
เกมเกี่ยวกับดนตร ี 67 13.5 
เกมวาดภาพ 108 21.8 
เกมตอสู 31 6.2 
เกมแตงตัว 29 5.8 
อื่นๆ 20 4.0 

รวม 495 100 

            จําแนกตามจากตารางที่ 4-29 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลงเห็น
ลูกเลนเกมฝกสมองในแท็บเล็ต คิดเปนรอยละ 26.6 และรองลงมาน้ันคือเกมฝกภาษาและเกมวาด
ภาพ คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4-30 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่ทีผู่ตอบแบบสอบถามใหเด็ก
เลนแทบ็เล็ต 

สถานท่ี จํานวน รอยละ 
บาน 176 64.9 
ระหวางเดินทาง 46 16.9 
รานอาหาร 29 10.7 
หางสรรพสินคา 8 2.9 
อื่นๆ 12 4.42 

รวม 271 100 
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  จําแนกตามจากตารางที่ 4-30 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหลูกเลน
แท็บเล็ตท่ีบานคิดเปนรอยละ 64.9 รองลงมาน้ันคือระหวางเดินทาง คิดเปนรอยละ 16.9 และ
รานอาหาร คิดเปนรอยละ 10.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-31 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชอุปกรณของเด็กที่ใชบอยและ
นาน 

อุปกรณ จํานวน ระยะเวลา 
โทรทัศน 122 34.7 
คอมพิวเตอร 52 14.8 
โทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน 84 23.9 
แท็บเล็ต 93 26.4 

รวม 351 100 

          จําแนกตามจากตารางที่ 4-31 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหลูกดู
โทรทัศนบอยและนานท่ีสุดตอวัน คิดเปนรอยละ 34.7 รองลงมาน้ันคือ แท็บเล็ตคิดเปนรอยละ 
26.4 และโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน คิดเปนรอยละ 23.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-32 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสามารถของเด็กในการเปด 
แท็บเล็ตเองได 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ผูใหญเปดให 51 24.6 
เปดเองไดแลว 156 75.3 

รวม 207 100 

   จําแนกตามจากตารางที่ 4-32 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลูกท่ีเปด
แท็บเล็ตไดเองแลวคิดเปนรอยละ 75.3 และรองลงมาน้ันพอแมเปนคนเปดใหลูก คิดเปนรอยละ 
24.6 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4-33 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมของเด็กในการใชอุปกรณ 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 
ราเรงิมากข้ึน 45 18.2 
ทักษะความคิดมากข้ึน 64 25.9 
มีไหวพริบดีข้ึน 53 21.4 
เด็กอยูน่ิงมากข้ึน 23 9.3 
ไมมีพฤติกรรมใด 42 17.0 
อื่นๆ 20 8.0 

รวม 247 100 
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  จําแนกตามจากตารางที่ 4-33 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาหลังการใช
อุปกรณ ลูกมีทักษะความคิดมากขึ้น คิดเปนรอยละ 25.9 และมีราเริงมากข้ึนคิดเปนรอยละ 18.2 
ตามลําดับ    
 

ตารางที่ 4-34 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมไมดีของเด็กหลังการใช
อุปกรณ 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 
รองโวยวายเมือ่ใหเลิกใช 50 23.3 
กาวราว 14 6.5 
รองขอตลอดเวลา 31 14.4 
ไมสนใจและเลนของเลนอื่นๆแทน 75 35.0 
อื่นๆ 44 20.5 

รวม 214 100 

             จําแนกตามจากตารางที่ 4-34 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
พฤติกรรมไมสนใจและเลนของเลนอ่ืนๆแทนหลังการเลนแท็บเล็ต คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ
มีพฤติกรรมที่รองโวยวายเมื่อใหเลิกใช คิดเปนรอยละ 23.3 และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 20.5 ตามลําดับ 

 
สวนท่ี 4 : พฤติกรรมการเลนและทํากิจกรรมอ่ืนๆรวมกับเด็กเล็ก 

ตารางที่ 4-35 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาทีผู่ตอบแบบสอบถาม 
เลนกบัเด็กในวันธรรมดา 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
30 นาท ี 24 10.4 
1-2 ช่ัวโมง 81 35.3 
3-4 ช่ัวโมง 69 30.1 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 55 24.0 

รวม 229 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-35 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลา 
ในการเลนกับลูก1-2 ชั่วโมงในวันธรรมดา คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือใชเวลา 3-4 ช่ัวโมง คิด
เปนรอยละ 30.1 และมากกวา 4 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 24.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-36 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเวลาเลนกบัเด็กในวันเสาร-อาทิตย 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
30 นาท ี 11 4.8 
1-2 ช่ัวโมง 16 6.9 
3-4 ช่ัวโมง 41 17.9 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 161 70.3 

รวม 229 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-36 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเวลา 
ในการเลนกับลูกมากกวา 4 ชั่วโมงในวันเสารอาทิตย คิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมาคือใชเวลา 3-4 
ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 17.9 และ 1-2 ช่ัวโมงคิดเปนรอยละ 6.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-37 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชตารางกิจกรรมใหเด็ก 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
ใช 83 36.2 
ไมใช 146 63.7 

รวม 229 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-37 แสดงใหเห็นวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมจัดทำ 
ตารางกิจกรรมใหลูก คิดเปนรอยละ 63.7 และรองลงมาน้ันทําตารางกจิกรรมใหลูก คิดเปนรอยละ 
36.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-38 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมทีเ่ด็กทําบอยครั้งที่สุด 

กิจกรรม จํานวน รอยละ 
เลนอปุกรณเทคโนโลยีรวมกัน 73 8.8 
ดูโทรทัศน 150 18.2 
หัดทําแบบฝกหัด 113 13.7 
ตอเลโก 55 6.6 
เลนเกมสันทนาการ 67 8.1 
ทํากิจวัตรประจําวันรวมกัน 180 21.8 
ทําสวนรวมกัน 27 3.2 
ออกกําลงักาย 82 9.9 
ไปนิทรรศการ 26 3.1 
ไปสวนสัตว 24 2.9 
อื่นๆ 27 32 

รวม 824 100 
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                   จําแนกตามจากตารางที่ 4-38 แสดงใหเห็นวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
ทํากิจวัตรประจําวันรวมกัน คิดเปนรอยละ 21.8 รองลงมาคือการดูโทรทัศนรวมกัน คิดเปนรอยละ 
18.2 และ หัดทําแบบฝกหัดดวยกัน คิดเปนรอยละ 13.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-39 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนครั้งทีผู่ตอบแบบสอบถามพา 
เด็กออกไปนอกบานใน1เดือน 

จํานวนครั้ง จํานวน รอยละ 
มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห 89 39.2 
1 ครั้งตอสัปดาห 73 32.1 
2 ครั้งตอเดือน 55 24.2 
นอยกวา 2 ครั้งตอเดือน 10 4.4 

รวม 227 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-39 แสดงใหเห็นว า ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพาลูก 
ออกไปนอกบานมากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือ 1 ครั้งตอสัปดาห คิด
เปนรอยละ 32.1 และ 2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 24.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-40 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกิจกรรมทีเ่ลือกทํากบัเด็ก 

กิจกรรม จํานวน รอยละ 
พอแมเปนคนเลอืก 157 68.2 
เลือกทํากจิกรรมที่ลกูรองขอ 73 31.7 

รวม 457 100 

         จําแนกตามจากตารางที ่4-40 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคน 
เลือกกิจกรรมท่ีลูกเลือกทํา คิดเปนรอยละ 68.2 และรองลงมาคือลกูเปนคนเลอืก คิดเปนรอยละ 
31.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-41 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยในการเลอืกกจิกรรมที่เด็กทํา 

ปจจัยในการเลือกกิจกรรม จํานวน รอยละ 
เลือกตามความสนใจของลูก 169 35.2 
เลือกตามความตองการที่พอแม 87 18.1 
เลือกดูตามวาระโอกาส 145 30.2 
ราคาของของเลนน้ัน 73 15.2 
เลือกตามกระแส 6 1.2 

รวม 480 100 

              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

 

              จําแนกตาม แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปจจัยในการเลือกกิจกรรม
โดยเลือกตามความสนใจของลูก คิดเปนรอยละ 35.2 รองลงมาคือ เลือกตามวาระโอกาส คิดเปน
รอยละ 30.2 และเลือกตามความตองการที่พอแมอยากใหลูกมีความถนัดเรื่องน้ันๆคิดเปนรอยละ 
18.1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-42 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นวาความรูบางดาน 
สําคัญสําหรบัเด็ก 

ความรูดานตางๆ จํานวน รอยละ 
ความรูดานคิดคํานวน 126 15.1 
ความรูดานภาษา 183 22.0 
ความรูดานวาดรูป 92 11.0 
ความรูในการวิเคราะห 140 16.8 
ความรูดานการฝกฝนกลามเน้ือ 107 12.8 
อื่นๆ 11 1.3 
   รวม 830 100 

               จําแนกตามจากตารางที่ 4-42 แสดงใหเห็นว า ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา 
ความรูดานภาษาสําคัญท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22 รองลงมาคือ ความรูดานการสงัเกตสิ่งตางๆ
ภายนอก คิดเปนรอยละ 22 รองลงมาคือ ความรูดานการสงัเกตสิง่ตางๆภายนอก คิดเปนรอยละ 
20.6 และความรูในการวิเคราะห คิดเปนรอยละ 16.8 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-43 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความความสนใจในความรู 
แตละดานของเด็ก 

ความรูดานตางๆ จํานวน รอยละ 
ความรูดานคิดคํานวน 65 10.9 
ความรูดานภาษา 111 18.7 
ความรูดานวาดรูป 138 23.3 
ความรูในการวิเคราะห 41 6.9 
ความรูดานการสังเกต 147 24.8 
ความรูดานการฝกฝนกลามเน้ือ 80 13.5 
อื่นๆ 9 0.1 

รวม 591 100 

         จําแนกตามจากตารางที่ 4-43 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ 
คิดเห็นวาลูกมีความสนใจดานการสังเกตสิ่งตางๆภายนอก คิดเปนรอยละ 24.8 รองลงมาคือ 
ความรูดานวาดรูป คิดเปนรอยละ 23.3 และความรูดานภาษา คิดเปนรอยละ 18.7 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5 : แบบสอบถามสํารวจพฤติกรรมการรับสือ่ของพอแม 

ตารางที่ 4-44 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชองทางในการเปดรบัสื่อประจําวัน 

 

ชองทางสื่อ  จํานวน รอยละ 
โทรทัศน 126 38.4 
วิทยุ 4 1.2 
โทรศัพท sms/mms 39 11.8 
อินเทอรเน็ต 123 37.5 
หนังสือพิมพ 29 8.8 
นิตยสาร 5 1.5 
อื่นๆ 2 0.6 

รวม 328 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-44 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปดรับ 
สื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 38.4 รองลงมาคือ อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 37.5 และโทรศัพท 
sms/mms คิดเปนรอยละ 11.8 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4-45 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความสะดวกในการเปดรับขาวสาร 

ชองทางสื่อ จํานวน รอยละ 
โทรทัศน 195 74.4 
นิตยสาร 19 7.2 
หนังสือพิมพ 48 18.3 

รวม 262 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-45 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สะดวก 
เปดรับขาวสารผานสื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 74.4 รองลงมาคือ หนังสอืพิมพ คิดเปนรอยละ 18.3 
และนิตยสาร คิดเปนรอยละ 7.2 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4-46 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเปดรบัขาวสารผาน Website 

ชองทางของสื่อ จํานวน รอยละ 
Facebook 116 64 
Twitter 3 1.6 
Lookbook 1 0.5 
E-mail 32 17.6 
Website / Webboard 29 16 

รวม 181 100 
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  จําแนกตามจากตารางที่ 4-46 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสะดวก 
เปดรับขาวสารในสื่ออินเทอรเน็ตผาน Website Facebook คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือ 
Email คิดเปนรอยละ 17.6 และ Website/Webboard คิดเปนรอยละ 16 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-47 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงเวลาทีร่ับสือ่ 

ชวงเวลา  จํานวน รอยละ 
06.00 - 09.00 น. 103 23.8 
09.00 - 12.00 น. 62 14.3 
12.00 - 15.00 น. 44 10.1 
15.00 - 18.00 น. 46 10.6 
18.00 - 21.00 น. 116 26.8 
21.00 - 24.00 น. 61 14.1 

รวม 432 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-47 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสะดวกรับ
ขาวสารในชวงเวลา 18.00-21.00 น. คิดเปนรอยละ 26.8 รองลงมาคือ 06.00-09.00 น. คิดเปน
รอยละ 23.8 และ 09.00 – 12.00 น. ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4-48 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่ที่ไปบอย 

สถานท่ีท่ีไปบอย จํานวน รอยละ 
หางสรรพสินคา 171 54.1 
โรงหนัง 7 0.3 
รานหนังสือ 63 19.9 
รานกาแฟ 18 5.6 
อื่นๆ 57 18.0 

รวม 316 100 

  จําแนกตามจากตารางที่ 4-48 แสดงใหเห็นวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญไป 
หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาคือ รานหนังสือ 19.9 และอื่นๆคิดเปนรอยละ 18 
ตามลําดับ 
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สวนท่ี 6 : ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

         จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการสัมภาษณเปนกลุม 
(Focus Group Interview (FGI) โดยสัมภาษณพอแมที่มีลูกอายุ 2-8 ปทั้งหมด 2 กลุม คือ กลุมพอ
แมที่ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกและกลุมพอแมที่ไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก ทางผูจัดทําแบง
ออกเปนสองกลุมเน่ืองจากตองการเปรียบเทียบในเชิงความคิด ทัศนติ ในการเลี้ยงลูกกับการใช
เทคโนโลยี และได ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 230 คน และแบบสอบถามที่ใชจํานวน 230 
ชุด ประกอบดวย เน้ือหาเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตรของกลุมพอแม ความรูความเขาใจ
และทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก รวมไปจนถึงรูปแบบพฤติกรรมการเปดรับสื่อของ 
กลุมเปาหมายในชีวิตประจําวัน  
  จากการสัมภาษณทําใหเขาใจวาพอแมที่ใหลูกใชเทคโนโลยีน้ันเพราะเห็นวา ทันสมยัและ
สามารถเสริมสรางพัฒนาการใหลูกไดอยางดี สะดวก และรวดเร็วแตหากใชมากไปโดยไมควบคุม
เทคโนโลยีเหลาน้ันก็สามารถสงผลตอสุขภาพรางกายของเด็กเล็กได เน่ืองจาก รางกายในสวนตางๆยัง
เติบโตไมเต็มที่ การใชเทคโนโลยีของเด็กมักมีสวนทําใหเด็กไมไดเคลื่อนไหวรางกายไปจนถึงไมได
พัฒนารางกายในสวนตางๆดวย ซึ่งขอเสียสวนใหญที่พอแมรูน้ันคือ ทําใหสายตาของเด็กเสีย สมาธิสั้น 
เปนตน แตหากไมใหใชเทคโนโลยีพอแมสวนใหญไมเห็นดวยเน่ืองจาก โลกปจจุบันที่มีความทันสมัย 
กาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากข้ึน การที่เด็กใชเทคโนโลยีน้ันก็มีผลใหเด็กกาวทันโลกเหมือนเด็กคน
อื่นๆ พอแมเช่ือวามาตราการควบคุมเวลาที่สวนใหญยึดเปนกติกาน้ันสามารถทําใหเด็กไมไดรับผลเสีย
ตางๆที่พอแมรูอยูแลว 

จากการวิจัยผลพบวาสิ่งที่กลุมเปาหมายรูถึงขอเสียของเทคโนโลยีที่มีกับลูกและควบคุม 
การใชเทคโนโลยีของลูกอยูแลว แตเมื่อมเีวลาวางในครอบครัวสวนใหญมักทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับเทค 
โนโลยีอยูดี และเน่ืองจากเด็กยังเล็ก ( 2-8 ป) จึงยังไมติดเทคโนโลยี เพราะเมื่อเลิกเลนเทคโนโลยีแลว
เด็กจะสนใจของเลนอยางอื่นโดยไมสนใจเทคโนโลยี ซึ่งเปนแนวโนมพฤติกรรมที่ดีที่พอแมเริ่มจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเอง โดยเบี่ยงเบนใหลูกเลนของเลนอื่นๆแทนการใชเทคโนโลยี เพราะของ
เลนเหลาน้ันสามารถสรางเสริมพัฒนาการแกเด็กไมนอยไปกวาเทคโนโลยี แตไมเกดิโทษตอเด็ก 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเปนกลุม 2 กลุม 
  - กลุมพอแมที่ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก 
  - กลุมพอแมที่ไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก 
โดยทําการสัมภาษณเปนกลุม (Focus Group Interview) กับกลุมพอแมที่ใชและไมใชเทคโนโลยีใน 
การเลี้ยงลูกโดยสรุปผลวิจัยออกมา 5 สวนดังน้ี 
          สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูที่ใหสัมภาษณ  
          สวนที่ 2 ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก  
          สวนที่ 3 ผลกระทบที่เด็กจะไดรับจากเทคโนโลยี 
          สวนที่ 4 การใหเวลากับลูกในการเลนมีความสําคัญอยางไร 
          สวนที่ 5 ขอเสนอแนะที่มีตอตัวโครงการ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูท่ีใหสัมภาษณ 

            กลุมพอแมที่ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเปนพอแมที่มีงานประจํา 
จํานวน 3 คนและเปนแมบาน 1 คน โดยอาศัยอยูคอนโดมิเนียมการเคหะไฟฟา พระราม2 โดยทั้ง 4 
ทานมีลูกอายุระหวาง 2-8 ป อีกทั้งยังมีมุมมองตอการใชเทคโนโลยีที่แตกตางตางกันออกไป ข้ึนอยูกับ
สภาพสังคมของครอบครัว 
  กลุมพอแมที่ไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเปนพอแมที่มีงาน
ประจํา จํานวน 5 ทานโดยทุกทานเปนสมาคมผูปกครองของโรงเรียนปญโญทัย (มีการเรียนการสอน
หลักสตร วอลดอรฟ) ทั้ง 5 ทานมีลูกอายุระหวาง 2-8 ป มีความทัศนคติไปในทางเดียวกัน คือการใช
เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกเปนสิ่งที่ผิด 
 
สวนท่ี 2 ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก 

  สรุปเกี่ยวกับทัศนติของพอแมที่ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก จากการสัมภาษณพบวา 
พอแมใหเทคโนโลยีแกลูกเน่ืองจาก คิดวาเทคโนโลยีเหลาน้ีสามารถสรางพัฒนาการที่ดีกับลูก อีกทั้ง
สะดวก รวดเร็ว และบางทานเสริมวาอยากใหลูกทันสมัย ทันโลก ทันเพื่อน อยากใหลูกเลนจะไดโตไป
แลวใชเปน สนับสนุนใหลูกฝกใช ฝกเลน ไมวาจะเกี่ยวกับความรูหรือเลนเกม 
            สรุปเกี่ยวกับทัศนคติกลุมพอแมที่ไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก จากการสัมภาษณพบวา
ทุกทานไมเห็นดวยกับการใชเทคโนโลยีกับเด็กเพราะเด็กเล็กน้ันยังตองการการพัฒนาการดานรางกาย
และดานสมอง รังสี หรือสิ่งตางๆที่ออกมาจากเทคโนโลยีน้ันไมมีผลดีตอตัวเด็ก รวมถึงเน้ือหาที่เด็ก
ไดรับดวย พอแมปองกันไมใหเด็กใชเทคโนโลยีดวยการที่พอแมเปนตัวอยางของลูก คือ การไมใชตอ
หนา หรือไมใหมีเทคโนโลยีเหลาน้ันในบาน 
 
สวนท่ี 3 ผลกระทบท่ีเด็กไดรับจากเทคโนโลยี     

            สรุปเกี่ยวกับทัศนติของพอแมที่ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก จากการสัมภาษณพบวา พอ
แมรูถึงผลกระทบที่เด็กไดรับจากเทคโนโลยีอยูแลว แตรูไมหมด รูบางผลกระทบ อาทิเชน สายตาเสีย 
สมาธิสั้น เปนตน และคิดวาวิธีที่ทําใหเด็กลดความเสี่ยงของการไดรับผลกระทบน้ัน คือการควบคุม
การใชเทคโนโลยีของเด็กโดยแตละบานมีกติกา ระยะเวลาที่แตกตางกัน 
            สรุปเกี่ยวกับทัศนคติกลุมพอแมที่ไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก จากการสัมภาษณพบวา 
พอแมรูถึงผลกระทบทั้งหมดและตระหนักถึงผลเสียเหลาน้ันทั้งหมด จึงทําใหพอแมไมคิดเสี่ยงให
เทคโนโลยีกับลูก เชน  เปนตน ทั้งกลุมไดรับขอมูลวาเทคโนโลยีไมเหมาะสมกับเด็กเล็ก ซึ่งจะเลือก
เช่ือในขอมูลน้ันๆ 
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สวนท่ี 4 ความสําคัญของการใหเวลากับลูกในการเลน 

  สรุปเกี่ยวกับทัศนติของพอแมที่ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก จากการสัมภาษณพบวา พอ
แมที่ใหลูกใชเทคโนโลยีน้ันคิดวาการเลนกับลูกก็มีความสําคัญ เพราะไดพูดคุย เรียนรูวาลูกเปนคน
อยางไร แตบางครั้งอุปสรรคสําคัญของการเลนกับลูกคือ เวลา รวมถึงสถานที่ และ ลูกไมอยากเลนกับ
พอแมดวย 
  สรุปเกี่ยวกับทัศนคติกลุมพอแมที่ไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก จากการสัมภาษณพบวา 
พอแมกลุมที่ไมใชเทคโนดลยีในการเลี้ยงลูก เห็นความสําคัญของการเลนมากๆ นอกเหนือจากเวลาที่
ลูกตองไปโรงเรียน พอแมใหเวลาในการเลนหรือทํากิจกรรมกับลูกอยางเต็มที่ เพราะไดรับขอมูลวา
เด็กวัย  2-8 ปน้ันจะมีการพัฒนาในทุกๆดานมาจากการเลนและการทํากิจกรรม  
 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะตอตัวโครงการ 

           จากการสัมภาษณของทั้งสองกลุมเห็นวาเปนเรื่องดี ถาสามารถหามาตราการทําใหพอ
แมลดการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกไดแตพอแมกลุมที่ไมใชเทคโนโลยีกับลูกน้ันยังเสริมตอวา การ
ลดการใชเทคโนโลยีกับลูกน้ันควรเริ่มตนที่พอแมกอนที่ไมใหลูกเห็นเปนตัวอยาง 
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บทที่ 5  
 

กลยุทธการสื่อสารและการผลิตช้ินงาน 
 

  ในโครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี กอนจะผลิตช้ินงาน  
จําเปนตองวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อระบุสถานการณในปจจบุนั 
วัตถุประสงคของการสื่อสาร กลุมเปาหมายในการสื่อสาร แนวคิดในการสื่อสาร การวางแผนการ
สื่อสาร เครื่องมือในการสื่อสาร และแผนการดําเนินงาน เพื่อนําทั้งหมดมานําเสนองานสรางสรรคให
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
 
สถานการณในปจจุบัน (Situation Analysis) 
         เน่ืองจากสถานการณที่โลกมีความกาวหนาในดานตางๆมากข้ึน คนสวนใหญใช
เทคโนโลยีเปนหน่ึงในความจําเปนในชีวิตประจําวัน ไปจนถึงการใชเทคโนโลยีเหลาน้ันมาเลี้ยงเด็กเล็ก 
เพราะขอดีของอุปกรณเหลาน้ี คือ สามารถปฎิสัมพันธกับเด็กไดอยางนาสนใจ ทําใหกอเกิด
กระบวนการเรียนรูที่รวดเร็ว สะดวก เปนที่นาพึ่งพอใจของพอแมยุคใหม แตไมใชเพียงแคขอดีเทาน้ัน 
แตขอเสียที่มากับความสนุกสนานที่เด็กเล็กไดรับน้ัน มีมากเชนกัน เชน ปญหาสายตา ขาดการพัฒนา
ดานกลามเน้ือ รางกาย แขนขาตางๆเพราะน่ังอยูกับที่ ไมมีปฎิสัมพันธกับคนรอบขาง มีปญหาดาน
โภชนาการเปนเหตุใหอวน เปนตน พอแมสวนใหญรูขอเสียเหลาน้ีแคบางสวนเทาน้ันแตก็มองขาม
เพราะดวยกระแสนิยมที่วาเด็กเลนสิ่งเหลาน้ีเปนถือวาเด็กคนน้ันฉลาด หัวไวกวาคนอื่นหรือแมกระทั้ง
กลัวเกงตามเพื่อนไมทันและบางเหตุผลที่รายแรงไปกวาน้ันคือ พอแมทํางานเยอะจนไมมีเวลาให  
 
วัตถุประสงคของการสื่อสาร (Communication Objective) 
   1. เพื่อใหพอแมตระหนักถึงขอเสียของพึ่งพาเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก 
   2. เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงวิธีการในการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลกูอยาง

เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี 
   3. เกิดพฤติกรรมการลดการพึง่พาเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกและเลนของเลนอื่นๆแทน 
 
กลุมเปาหมายในการสื่อสาร )Target Audience(  
          ดานประชากรศาสตร (Demographic Profile) 
          - เพศ ชาย หญิง 
          - อายุ 25-35 ป 
          - เปนผูที่มีถ่ินอาศัยในกรงุเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองในแตละภาค 
          - มีลูกอายุ 2-8 ป 
          ดานจิตวิทยา (Psychographic Profile) 
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                  - รักครอบครัว   
          - เปนผูที่ชอบเขาสังคม 
          - มีความมุงมั่นในการสรางอนาคต 
 
แนวคิดในการสื่อสาร (Communication Concept) 
          จากการวิจัยผลพบวาสิ่งที่กลุมเปาหมายมีทัศนคติที่มีกับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลกู
น้ันมีความแตกตางกันออกไป ประกอบดวย พอแมคิดวาการใชเทคโนโลยน้ันสามารถพัฒนาการทาง
สมองได และย่ิงไปกวาน้ันคิดวาการเปนหน่ึงในเครื่องมือหยุดลูกไมใหซนได และคิดวาผลกระทบที่เด็ก
จะไดรับน้ันพอแมสามารถหลีกเลี่ยงไดเพราะมีการควบคุมในการใชในเวลาที่เหมาะสม โดยแทจริง
แลวทางแกที่ดีที่สุด คือการใหเด็กเลนของเลนอยางอื่นทดแทนเทคโนโลยีเพราะใหประโยชนที่เทา
เทียบกัน แตไมเปนอันตรายตอตัวเด็ก แตการใหเด็กเลนของเลนอยางอื่นหรือทํากิจกรรมน้ัน พอแม
ตองเปนหน่ึงในแรงที่ชวยดึงเด็กออกมา  
            การสื่อสาร   : “แทนที่ดวยของเลน” 
            แนวความคิด : โครงการรณรงคพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจึงใชแนวคิด 
“แทนที่ดวยของเลน” ซึ่งคือการที่พอแมดึงเด็กออกมาจากเทคโนโลยีและแทนที่เทคโนโลยีเหลาน้ัน
ดวยของเลนใหหรือกิจกกรรม 
            ดวยเหตุที่กลุมเปาหมายไมรู ถึงทางออกหรือวิธีการนําเด็กออกมาจากเทคโนโลยี 
Conceptจึงช้ีนําไปสูทางออกที่เด็กควรไดรับ โดยลูทางตางๆเปนลูทางงายๆที่บางบานทําอยูแลว จึง
เปนเหมือนแรงผลักดันพอแมใหเปลี่ยนพฤติกรรมไดไมยากอีกดวย 
 
 
ตราสัญลักษณ )Logo(  
  ตราสัญลักษณที่ใช เปนรูปเด็กที่ผูกผาคลุมหลังยืนทาวเอวดวยความมั่นใจอยูบนแท็บ
เล็ต ซึ่งเด็กที่ใสผาคลุมแสดงการเลนของเด็ก โดยใชแท็บเล็ตแทนเทคโนโลยีทั้ง 4 ชนิด เพราะเห็น
ภาพรวมของเทคโนโลยีสมัยใหมทั้ง 4 ชนิด โดยเด็กที่ใสผาคลุมในอีกความหมายคือ วีรบุรุษที่เอาชนะ
แท็บเล็ตที่ยืนทับอยู  

 

 

ภาพที่ 5-1 ภาพตราสัญลักษณ (Logo) โครงการรณรงค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวางแผนการสื่อสาร (Communication Strategy) 
          โครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี แบงออกเปน 3 ชวง ไดแก 
          ชวงท่ี 1 กระตุนใหพอแมเห็นผลกระทบท่ีเด็กไดรับจากเทคโนโลยี (Awake) การใช
เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกน้ันมีผลกระทบตอเด็กและพอแมสวนใหญรูแคบางสวนเทาน้ัน หรือรูแลวยัง
น่ิงนอนใจคิดวาผลรายน้ันคงไมเกิดกับลูก โครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพา
เทคโนโลยี จึงเริ่มจากการกระตุนใหพอแมต่ืนตัวตอผลกระทบที่เทคโนโลยีมีตอเด็กกอนโดยสรางสรรค
ออกมาเปนสื่อ เมื่อกลุมเปาหมายรับรูสื่อในชวงแรกก็ทําใหเกิดการตะหนัก ไปจนถึงการทดลอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในรูปแบบของตัวเอง โครงการจะนํากลุมเปาหมายไปยังสื่อที่บอกลูทางออก
ของการแกปญหาตอไป โดยชวงแรกน้ีนําเสนอผานสื่อ ดังตอไปน้ี 
           1. สื่อบทความในหนังสอื 
           2. สื่อออนไลน 
           3. สื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) 
           4. สื่อ Infographic 
  ชวงท่ี 2 สรางการรับรูถึงลูทางแกปญหาโดย กอเกิดการทดลองลดการใชเทคโนโลยี 
ทําพฤติกรรมการเลนของเลนแทนการเลนเทคโนโลยีและสนใจในตัวโครงการ กลุมเปาหมายจะถูก
กระตุนโดย สื่อในชวงที่ 1 ที่นําเสนอถึงผลเสียของเทคโนโลยีและสื่อในชวงที่ 2 จึงเนนการแกไข
ปญหาวา หากไมเลนเทคโนโลยี พอแมจะมีลูทางอื่นๆอยางไรที่ไมเกิดโทษตอเด็ก พอแมเริ่มซึมซับการ
เปลี่ยนพฤติกรรม 
           1. สื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) 
           2. สื่อ Infographic 
           3. Web Site 
           4. สื่อการตลาดทางตรง (Direct Mail)  
           5. Facebook 
           6. กิจกรรมเชิงการตลาด (Event) 
     ชวงท่ี 3 การสรางพฤติกรรมอยางตอเน่ืองเปนกิจวัตรประจําวัน เปนการทําใหเกิด
การลดการใชเทคโนโลยีและเปลี่ยนเปนการเลนของเลนหรือกิจกรรมเปนเรื่องจําปนตองทํา โดยการ
ใชสื่อที่สอดแทรกไปในกิจวัตรประจําวันของกลุมเปาหมาย มีประสบการณรวมกัน กอเกิดทัศนคติที่
ทํากิจกรรมน้ันเปนเรื่องปกติ  โดยชวงที่ 3 จะทําผานสื่อ ดังตอไปน้ี 
             1. สื่อนอกสถานที่ (Out-of-Home) 
 
เครื่องมือในการสื่อสาร (Communication Tools) 
ชวงท่ี 1  
  วัตุประสงค 
          1. เพื่อกลุมเปาหมายต่ืนตัวกับผลกระทบการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก 
          2. เพื่อใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด 
          3. พอแมเห็นความสําคัญในการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม มากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. สื่อบทความในนิตยสาร (Advertorial)  
          พอแมยุคใหมในปจจุบัน เมื่อตองเลี้ยงลูกก็มักจะพึ่งแหลงขอมูลที่มีความนาเช่ือถือได ซึ่ง
ในปจุบันนิตยสารก็เปนสื่อที่มีอิทธิพลกับความคิด ความเขาใจในการเลี้ยงลูกของพอแมมาก โครงการ
รณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจึงจัดทํา Advertorial ที่มี Concept ที่วา “การ
หยิบย่ืนเทคโนโลยีใหลูก เหมือนเปนการทํารายลูกเอง และมีตราสัญลักษณของโครงการกับ URL ของ
โครงการ นอกจาก Advertorial จะเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายแลว กลุมเปาหมายยังใชเวลากับสื่อ
ชนิดน้ีนานกวาสื่ออื่นๆอีกดวย 
          นิตยสารที่จะลงคือ นิตยสารรักลูก, นิตยสารM&C แมและเด็ก, นิตยสารรักลูก โดยจะลง
สื่อนิตยสารทั้งหมด 3 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 เดือนละ 1 เลมโดยเรื่องของ 
Advertorial แตละเลมมีความแตกตางกันแตอยูใน concept เดียวกันคือ “การหยิบย่ืนเทคโนโลยีให
ลูก ก็เหมือนการทํารายลูกเอง” 

 

 
ภาพที่ 5-2 ภาพบทความในนิตยสาร 

 

ภาพที่ 5-3 ภาพนิตยสารที่ลงบทความ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. สื่อออนไลน ( Social Media )  
         เปนอีกสื่อหน่ึงที่มีอิทธิพลกับพอแม เน่ืองจากในSocial media น้ันเปดกวาง มีการเปด
สื่อเปนลักษณะชุมชนอินเทอรเน็ต คนที่มีความสนใจเหมือนๆกันก็จะพูดคุยกัน แสดงความคิดเห็น 
บอกเลาประสบการณ ของการเลี้ยงลูก ไปจนถึงมีผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษา ซึ่งเรียกวา Admin หรือ 
Blogger หาก Blogger ที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องน้ัน มีช่ือเสียง ก็ย่ิงทําใหขอมูลน้ันมีความนาเช่ือถือ 
โดยหากกระทูหรือเปนประเด็นที่นาสนใจใหประโยชน กลุมเปาหมายก็จะกดแชร ทําใหเห็นบทความ
เหลาน้ีกันในวงกวางมากข้ึน 
          โดยจะนําแนวความคิด “การหยิบย่ืนเทคโนโลยีใหลูก ก็เหมือนการทํารายลูกเอง”น้ันไป
ให Blogger ที่ไดรับความนิยมในWebsite Pantip หองชานเรือน, Facebook ,twitter ต้ังแตเดือน
มกราคม - มีนาคม 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-4 สื่อออนไลนในBlog 

 

ภาพที่ 5-5 สื่อออนไลน Pantip.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. โฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) 
          สื่อภาพยนตรโฆษณาสําหรับโครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีจัดทํามา 1 ชุด ประกอบดวยโฆษณาทั้งหมด 3   เรื่องโดยทั้งสามเรื่องจะมี Concept ใน
การสื่อสารเดียวกันคือ “การหยิบย่ืนเทคโนโลยีใหลูก ก็เหมือนการทํารายลูกเอง” โดยภาพยนตร
โฆษณาจะนําเสนอถึงขอเสียของเทคโนโลยีที่เด็กๆจะไดรับ หากพอแมเปนคนหยิบย่ืนเทคโนโลยีให
เด็กน้ันหมายถึงพอแมก็เปนคนทํารายลูกเอง 
 
    3.1 “การหยิบยื่นเทคโนโลยีใหลูก ก็เหมือนการทํารายลูกเอง” 
           สื่อภาพยนตรโฆษณาช้ินน้ี จะแสดงถึงพฤติกรรมที่ไมผิดปกติของแมที่ทํากับลูก โดยจะ
ทําทุกอยางเพื่อที่ทําใหลูกสายตาเสีย, ไมมีปฎิสัมพันธกับเพื่อน, ทําใหลูกอวน และจะทราบถึง
ขอเท็จจริงที่วาที่จริงน้ัน เปนการเปรียบเทียบวา หากพอแมใหเทคโนโลยีกับลูก ก็เหมือนเปนคนทํา
รายลูกดวยตนเอง ปดทายดวย คําโฆษณาที่วา “เลี้ยงลูกโดยเทคโนโลยีโดยไมควบคุมคือการทําราย
ลูก” พรอมทั้งตราสัญลักษณในตอนจบ และ สายดวนของโครงการเพื่อที่จะเปนชองทางที่พอแมเห็น
ภาพยนตรโฆษณา สามารถโทรเขามาปรึกษา ขอวิธีทางแกกับทางโครงการได 
  ภาพยนตรโฆษณาช้ินน้ีเผยแพรในชอง 3 5 7 และ 9 ต้ังแตเดือนมกราคม - มีนาคม 
2556 เดือนละเรื่อง และเอาลง Youtube เพื่อใหคนสงตอผานทาง Social Network โดยมีความยาว
เรื่องละ 30 วินาที 
 
สตอรีบ่อรดของสือ่โฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “สายตา”  

ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

ภาพหญิงสาวคนหน่ึง
หยิบไดรเปาผมข้ึนมา
พรอมรอยย้ิม 

Sound : เสียงเพลง 

 

เขาเอาไดรเปาผมทีเ่ปด
ไปจอที่ตาเด็กผูหญงิที่น้ัง
ระบายสีอยูอยางต้ังใจ สี
หนาของเด็กดูทรมานกับ
แรงลมของรเปาผม 

Sound : เสียงเพลง,
เสียงไดรเปาผม 

ภาพที่ 5-6 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “สายตา” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

หญิงสาว(แม)เดินกบั
เด็กผูหญงิอยูในสวน เขา
ดึงเด็กผูหญิงใหหยุด 

Sound : เสียงเพลง 

 

ระหวางที่ทั้งสองน้ังดู
โทรทัศนอยูน้ัน แมคอยๆ
ดันหัวเด็กผูหญงิไป
ขางหนา 

Sound : เสียงเพลง,
เสียงการตูน 

 

ดันหัวไปเรือ่ยๆจนหนา
ติดหนาจอของโทรทัศน 
เด็กผูหญงิดูโทรทัศน
แบบติดหนาจอ 

Sound : เสียงเพลง,
เสียงการตูน 

 

เด็กผูหญงิน้ังเลนแทบ็
เล็ตไป พลางขย้ีตาไป 
ข้ึน Tagline“ กวา 50%
ของเด็กที่ใชเทคโนโลยีมี
ปญหาดานสายตา 

Sound : เสียงเพลง 

 

เด็กหญิงน้ังเลนแท็บเล็ต
อยางเมามัน แมผานมา
เห็น พลางย้ิมใหดวย
ความพอใจ ข้ึน Tagline 
“เลี้ยงลกูดวยเทคโนโลยี
โดยไมควบคุมคือการทํา
รายเคา” 

Sound : เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-6 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “สายตา” (ตอ) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

โลโกข้ึนพรอมช่ือ
โครงการ, สายดวน, 
Facebook page 

Sound : เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-6 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “สายตา” (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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สตอรีบ่อรดของสือ่โฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial)  เรื่อง “ปฎิสัมพันธ” 

ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

หญิงสาว (แม) เดินมา
พรอมเด็กหญิง(ลูก) เมื่อ
ทั้งสองเห็นเด็กผูชายที่
อายุไลเลี่ยกัน 

Sound : เสียงเพลง 

 

เด็กหญิงคนน้ันรบีเดินไป
ตบหัวเด็กผูชายอยางแรง 

Sound : เสียงเพลง 

 

เด็กผูหญงิดีใจที่ตบหัว
เด็กผูชาย หญงิดีใจกบั
เด็กผูหญงิดวย  

Sound : เสียงเพลง 

 

เด็กผูหญงิใชเทาเตะไปที่
ตัวแมวที่นอนอยู แมวรอง
ดวยความเจ็บปวด 

Sound : เสียงเพลง 

 

หญิงสาวดีใจ และเปน
ปลื้มที่เด็กหญงิทําแบบ
น้ัน 

Sound : เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-7 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial)  เรื่อง “ปฎิสัมพันธ” 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ อธิบาย เสียง 

 

เด็กหญิงน้ังอยูคนเดียวดวย
หนาตาไมสบอารมณ ฉุนเฉียว 

Sound : 
เสียงเพลง 

 

หญิงสาวออกไปเปดประตู เจอ
เด็กผูชายสองคนยืนหนาประตู 
เตรียมตัวออกไปเลน 

Sound : 
เสียงเพลง 

 

หญิงสาวไลเด็กชายทั้งสอง
ออกไป  

Sound : 
เสียงเพลง 

 

เด็กผูหญงิน้ังเลนแทบ็เล็ตไป 
พลางไมสนใจวาหญิงสาวจะ
เรียก ข้ึน Tagline“ กวา 50%
ของเด็กที่ใชเทคโนโลยีมีปญหา
ดานปฎิสัมพันธ” 

Sound : 
เสียงเพลง 

 

เด็กผูหญงิน้ังเลนแทบ็เล็ตอยาง
เมามัน แมผานมาเห็น พลางย้ิม
ใหดวยความพอใจ ข้ึน Tagline 
“เลี้ยงลกูดวยเทคโนโลยีโดยไม
ควบคุมคือการทํารายเคา” 

Sound : 
เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-7 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) “ปฎิสัมพันธ” (ตอ) 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ อธิบาย เสียง 

 

โลโกข้ึนพรอมช่ือโครงการ, สาย
ดวน, Facebook page 

Sound : 
เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-7 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) “ปฎิสัมพันธ” (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สตอรีบ่อรดของสือ่โฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “อวน” 

ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

ภาพขวดนํ้าตาลวางอยูบน
โตะ 

Sound : 
เสียงเพลง 

 

หญิงสาวพลางหยิบขวด
นํ้าตาลเทในชาม 

Sound : 
เสียงเพลง 

 

เธอเทนํ้าตาลลงไปในอาหาร
เชาอยางไมย้ังมอื เกือบหมด
ขวด 

Sound : 
เสียงเพลง 

 

เด็กหญิงเลนบอลอยูหนา
บานในขณะที่หญงิสาว
ทํากับขาวอยู 

Sound : 
เสียงเพลง 

 

เมื่อหญิงสาวเห็นภาพ
เด็กหญิงทีเ่ลนกีฬาตรงหนา 
เธอก็ตกใจสุดขีด 

Sound : 
เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-8 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “อวน” (ตอ) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

เธอว่ิงไปควาตัวลูกกลบั
เขาบาน 

Sound : เสียงเพลง 

 

ขาของเด็กถูกมัดติดกบัขา
โตะ โดยที่เด็กพยายาม
ด้ิน 

Sound : เสียงเพลง 

 

อาหารเชาที่ถูกใสนํ้าตาล
ไปเกือบหมดขวดถูกคน
อยางเปนเรื่องปกติ 

Sound : เสียงเพลง 

 

หญิงสาวปอนอาหารเชา
น้ันใสปากเด็กหญิงอยาง
ไมลังเล ดวยสายตา
ออนโยน 

Sound : เสียงเพลง 

 

เด็กผูหญงิน้ังเลนแทบ็เล็ต
ไป พลางหยิบขนมเขา
ปากไปข้ึน Tagline“ กวา 
50%ของเด็กที่ใช
เทคโนโลยีมีปญหาดาน
ความอวน” 

Sound : เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-8 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “อวน” (ตอ) 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

เด็กหญิงน้ังเลนแท็บเล็ต
อยางเมามัน แมผานมา
เห็น พลางย้ิมใหดวย
ความพอใจ ข้ึน Tagline 
“เลี้ยงลกูดวยเทคโนโลยี
โดยไมควบคุมคือการทํา
รายเคา” 

Sound : เสียงเพลง 

 

โลโกข้ึนพรอมช่ือโครงการ
, สายดวน, Facebook 
page 

Sound : เสียงเพลง 

ภาพที่ 5-8 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) เรื่อง “อวน” (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. สื่อใบโฆษณา (Infographic) 
   สื่อที่เปนที่นิยมในปจจุบันเพราะใหขอมูลในลักษณะที่งาย และใชเวลาทําความเขาใจใน
ระยะเวลาสั้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายพอแมสมัยใหม โดยในเน้ือหาที่จะอยูในสื่อ 
infographic น้ันจะสื่อถึงผลกระทบที่เด็กจะไดรับเมื่อใชเทคโนโลยี ขอมูล สถิติ ของอัตราการใชที่มี
จํานวนมากข้ึน เพื่อใหพอแมตระหนักถึงผลเสียและภัยรายที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก 
  โดย สื่อ Infographic ช้ินน้ีจะเผยแพรใน Facbook , Twitter, Social media ตางๆ 
ต้ังแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 เพื่อใหกลุมเปาหมายเห็นและสงตอ 

 

 

ภาพที่ 5-9 สื่อ Infographic ในชวงที่ 1  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชวงท่ี 2  
วัตถุประสงค 
          1. เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรู และสนใจตัวโครงการ  
          2. เพื่อใหกลุมเปาหมายรูถึงลูทางในการแกปญหา 
          3. เพื่อทําใหทัศนคติที่มีตอการทําการทําสมาธิของกลุมเปาหมายเปลี่ยนไป 
          4. เพื่อนํากลุมเปาหมายไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 
1. สื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) ในชวงท่ี 2             
  สื่อภาพยนตรโฆษณาในชวงที่ 2 น้ันจะนําเสนอถึงทางออกของการลดการใชเทคโนโลยี
ใน Concept “แทนที่ดวยของเลน” ภาพยนตรโฆษณาจะนําเสนอถึงการสัมผัสของเด็กเล็ก 
เปรียบเทียบระหวางการสัมผัสเทคโนโลยีกับการสัมผัสของจริง โดยการสัมผัสของจริงน้ันเด็กจะไดรับ
ประโยชนมากกวา เชน ไดประสบการณที่มากกวา ไดมี นํ้าใจกับคนรอบขาง  เปนตน เพื่อให
กลุมเปาหมายเห็นดานดีของการออกไปเลนของจริงมากกวาการใชเทคโนโลยี โดยภาพยนตรโฆษณามี
ตราสัญลักษณในตอนจบ และ สายดวนของโครงการ 
            โดยภาพยนตรโฆษณาช้ินน้ีเผยแพรในชอง 3 5 7 และ 9 ในชวงเดือน  ต้ังแตเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2556 และเอาลง Youtube เพื่อใหคนสงตอผานทาง Social Network โดยมี
ความยาว 45 วินาที 
 
สตอรีบ่อรดของสือ่โฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) ชวงที่ 2 “สัมผัส” 

ภาพ คําธิบาย เสียง 

 

เด็กผูหญงิน้ังเลนแทบ็เล็ต sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

น้ิวจิมไปที่แทบ็เล็ต sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําธิบาย เสียง 

 

น้ิวเด็กจิ้มไปที่หนามของ
ตนไม 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

เด็กใชน้ิวทั้งหาขยําปด
โปรแกรม 
 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

มือเด็กกําลังขยําแปง sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

มือเด็กกําลังใชน้ิวเลื่อนไป
มา 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

มือเด็กปาดหนาเคกแลว
เอามากิน 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

ภาพที่ 5-10 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) ชวงที่ 2 “สัมผสั”(ตอ) 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําธิบาย เสียง 

 

น้ิวเด็กที่เลนใบไมติดมอื sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

เด็กใชน้ิวลากบนแทบ็เล็ต 
 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

เด็กวาดรอยย้ิมลงบนพื้น
ทราย 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

แท็บเล็ตถูกวางทิง้ไว sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

tagline “การแตะ 
เรียนรูแคช่ัวคราว แต
สัมผัสจรงิ สราง
ประสบการณ..ตลอด
ชีวิต” 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

ภาพที่ 5-10 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) ชวงที่ 2 “สัมผสั”(ตอ) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําธิบาย เสียง 

 

มือเด็กเลนตนไม sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

มือเด็กลูบขนสุนัข sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

มือเด็กลูบไปที่มือของคน
แก 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

เด็กผูหญงิว่ิงเลนอยาง
สนุกสนาน 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

เด็กผูหญงิกอดตนไมและ
ย้ิมดวยความสุข 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

ภาพที่ 5-10 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) ชวงที่ 2 “สัมผสั”(ตอ) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพ คําธิบาย เสียง 

 

มือเด็กผูหญิงที่จบัไปที่
สนามหญา 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

 

โลโกข้ึนพรอมช่ือ
โครงการ, สายดวน, 
Facebook page 

sound : Blue - 
Rob Simonsen  

ภาพที่ 5-10 สตอรี่บอรดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (TV Commercial) ชวงที่ 2 “สัมผสั”(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. สื่อ Infographic ในชวงท่ี 2 
  สื่อ Infographic ในชวงที่2 น้ันจะสื่อถึงลูทางในการลดการใชเทคโนโลยี โดยใชแนว 
ความคิด “แทนที่ดวยของเลน” เพื่อใหพอแมที่เห็นน้ันลดการใชเทคโนโลยีโดยใชวิธีงายๆที่ผูปกครอง
ทําไดเลือกปฎิบัติได โดยนําเสนอใหนาสนใจ เขาใจงาย 
  โดย สื่อ Infographic ช้ินน้ีจะเผยแพรใน Facbook , Twitter, Social media ตางๆ 
ต้ังแตเดือน เมษายน-ธันวาคม2556 เพื่อใหกลุมเปาหมายทําตามข้ันตอนปฎิบัติ หรือเห็นและสงตอไป
ยังกลุมเปาหมาย คนอื่นๆ 

 

 

ภาพที่ 5-11 สื่อInfographic ในชวงที่ 2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. Web Site ของโครงการ 
  ปจจุบันกลุมเปาหมายใชชีวิตในโลกออนไลนเยอะมากข้ึน โดยมีสังคมออนไลนเพื่อ
ติดตอสื่อสารกัน การทําโครงการรณรงคน้ันสื่อที่จะใหขอมูล หรือเช่ือมตอกลุมเปาหมายใหมาปฎิ
สัมพันธกันมากที่สุดคือ สื่อ Website ที่มีการบอกถึงขอมูลโครงการ ต้ังแตการจัดต้ังโครงการ ไป
จนถึงการนําสื่อตางๆมาลงใน Website เพื่อเปนการตอกยํ้า และอีกลูทางหน่ึงที่ทําใหกลุมเปาหมาย
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ คือการสรางชุมชนพอแมลดใชเทคโนโลยีกับลูก และหนากิจกรรมที่มีบทความ
ละจอมากมายรวมถึง How to ละจอที่สามารถทําไดเองที่บาน 
   โดยการ Web Site ละจอออก จะน้ันเปดตัวในเดือน เมษายนจนจบโครงการ 

 

ภาพที่ 5-11 Web Site ของโครงการ (1) 

 

ภาพที่ 5-11 Web Site ของโครงการ (1)(ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-12 Web Site ของโครงการ (2) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-13 Web Site ของโครงการ (3) 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. สื่อการตลาดทางตรง (Direct Mail)  
          เน่ืองจาก Concept แทนที่ดวยของเลน ทางโครงการจึงจัด Event ละจอออกมา
เลน ในเดือนตุลาคม การทีจ่ะเชิญชวนใหกลุมเปาหมาย ดังน้ันโครงการจงึใชวิธีการทํา Direct mail 
ซึ่งการทํา Direct mail  นอกจากจะเชิญชวนไปงาน Event  ที่จะจัดข้ึนแลวยังสามารถเปลี่ยนเปน 
ของเลน ใหเด็กเลนได เปนหน่ึงในสื่อที่ทําใหมีประสบการณรวมกับโครงการ  
          โดยทางโครงการจะสงไปยังสมาชิกของโครงการและแจกที่หางสรรพสินคา ไดแก  
เซ็นทรัลเวิลด เซ็นทรัลปนเกลา เซ็นทรัลลาดพราวและเมกาบางนา ชวงเวลาเสาร- อาทิตย  ในชวง
เดือน สิงหาคม- กันยายน 2556  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-15 สื่อการตลาดทางตรง (Direct Mail) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

62 
 

5. Facebook 
          สื่อ Facebook มีความสําคัญในปจจุบันมากข้ึน ทุกคนตองสื่อสารหรือเขาสังคมผานสื่อ 
Social media ชนิดน้ี ดังน้ันสื่อ Facebook มีโอกาสจะพาโครงการเขาไปใกลชิดกลุมเปาหมาย
ไดมาก จึงเกิด ละจอ ออกมาเลน Facebook Fanpage เพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสารขอมูลขาวสาร
ไปยังกลุมเปาหมาย โดยกลุมเปาหมายเองก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ พูดคุยกันได 
          โดยทางโครงการจะเปดตัว Facebook Fanpage  ละจอ ออกมาเลน ต้ังแตเดือน
เมษายน - ธันวาคม 2556 

 

ภาพที่ 5-16 Facebook 
 
6. กิจกรรมเชิงการตลาด (Event) "Shut down and Go out " 
                การจัดกิจกรรมเชิงการตลาดน้ันเปนสื่อทีม่ีความประสบความสําเร็จสูงสุด เพราะสื่อน้ี
สรางประสบการณรวมกบักลุมเปาหมายเปนอยางดี ทั้งน้ีใน Event ยังสามารถ ทําใหนาสนใจ กลุม
เปาไดรบัขอมลูครบถวน มีการจัดรูปแบบงานทีห่ลากหลาย 
    โดยเวลาการจัดกิจกรรมพิเศษน้ันจะมีทั้งหมด 2 ครั้งคือ ครั้งแรกซึ่งจัดทําโดยโครงการที่ 
ลานพารคสยามพารากอน เดือน เมษายน-พฤษภาคม และอีกครั้งจัดรวมกับกิจกรรมของ Kidcovery 
ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ ในเดือน ตุลาคม การจัดกิจกรรมเชิงการตลาดที่จัดข้ึนเองน้ัน จัดใน
สถานที่ที่มีคนพลุกพลาน เขาถึงกลุมเปาหมาย และเลือกรวมจัดกิจกรรมกับ Kidcovery น้ันเพราะ
กลุมเปาหมายรูจักและไปงาน Kidcovery จํานวนมาก เปนชองทางในการนําพากลุมเปาหมายเขางาน
ของทางโครงการ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-17 กิจกรรมเชิงการตลาด (Event) "Shut down and Go out " 
 
ชวงท่ี  3 
วัตถุประสงค 
  1.เพื่อใหพอแมเกิดกระตุนใหลดการใชเทคโนโลยี 
  2.เพื่อใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนทัศนคติวาการละจอ ออกมาเลนไมใชเรื่องยากและไกลตัว 
 
1. กิจกรรมประจําป (Activity) “วันละจอ แหงชาติ” 
        สื่อในชวงที่ 3 เปนการกระตุนใหกลุมเปาหมายละจอ ออกมาเลนอยางเปนกิจวัตร เปน
เรื่องปกติ ดังน้ันทางโครงการจงึจัดทํา วันละจอแหงชาติ เพือ่ใหพอแมพาลูกๆออกไปเลน หรอืทํา
กิจกรรมในวันละจอแทนการเลนเทคโนโลยีรวมกัน เพือ่ชิงรางวัลไปเที่ยวตางประเทศ โดยทาง
โครงการจะกําหนดวันละจอแหงชาติ ทุกๆเสาร-อาทิตย และแจกปฎิทินเพื่อลาแสตมปในสถานที่การ
เรียนรูในแตละอาทิตย หากพอแมพาลูกไปสถานทีท่ี่กําหนดจะไมตองเสียคาผานประตู และยังได
แสตมป เพื่อลุนสะสมไปเที่ยวสถานเรียนรูสําหรบัเด็กในตางประเทศดวย การจัดกิจกรรมประจําป
แบบน้ีทําใหกลุมเปาหมายถูกปลูกฝงการใหเวลาและพาลูกออกไปเลนหรือทํากิจกรรม กอเกิดเปน
ทัศนคติที่เปลี่ยนไป          
                 โดยเริ่มจัดกจิกรรม ต้ังแตเดือนเมษายน - ธันวาคม 2556 โดยกําหนดวันละจอแหงชาติ
เปนทกุๆเสาร-อาทิตย 
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ภาพที่ 5-18  กิจกรรมประจําป (Activity) “วันละจอ แหงชาติ” (1) 
 

 

ภาพที่ 5-19  กิจกรรมประจําป (Activity) “วันละจอ แหงชาติ” (2) 
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แผนการดําเนินงาน (Media Plan) 
ตาราง5-4 แผนการดําเนินงาน 
 

สื่อ 
2557 

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

Advertorial             

Social Media             
TV COMMERCIAL ในชวงท่ี 1             

TV COMMERCIAL ในชวงท่ี 2             

Infographic 1 
            

Infographic 2 
            

Web Site 
            

Direct Mail 
            

Facebook 
            

Event "Shut down and Go out " 
            

Activity 
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  บทที่ 6  

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

        สําหรับโครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีไดหยิบประเด็น
สําคัญ 2 ประเด็นมาพูด คือเรื่องของเด็กและเรื่องของเทคโนโลยี ทั้งสองเรื่องเปนประเด็นที่นาสนใจ
และเปนเรื่องใหญระดับประเทศ เมื่อสองเรื่องน้ีมาเกี่ยวของกัน จึงเกิดปญหาใหญที่พอแมหลายๆคน
มองขาม เพราะดวยขอดีที่เด็กไดจากเทคโนโลยีน้ันมีมากมาย อาทิเชน สรางเสริมพัฒนาการอยาง
รวดเร็ว หัวไวข้ึน ราเริงข้ึน เปนตนแตผลเสยีที่ตามมากับขอดีน้ันก็มีมากเชนกัน ดังน้ันพอแมยุคใหมจงึ
ตองใหความสําคัญกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับเด็กไมเพียงเพื่อหลอกตัวเองเพื่อหวังสบายหรือทําตาม
กระแส โครงการจึงไดหยิบยกเอาประเด็นในสังคมมาสื่อสารในแนวทางใหมเพื่อหวังใหเกิดประโยชน
แกกลุมเปาหมายและสังคมทั้งทางตรงและทางออม โดยคาดหวังแตความเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน เพราะการสรางเสริมพัฒนาการทางสมองหรือความฉลาดไมไดสรางไดโดย
เทคโนโลยีอยางเดียว ยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่พอแมใชและไมทํารายลูกไปดวย โดยเช่ือวา
กลุมเปาหมายมีโอกาสเปลี่ยนพฤติกรรมสูงหากสุดทายเปนสิ่งที่ดีตอเด็กเพราะจาก insight พอแมยุค
ใหมมีความรกัลูก อยากใหลูกเพรียบพรอมเติบโตเปนคนสมบูรณมากกวาพอแมยุคกอน  โครงการน้ี
เปนหน่ึงในลูทางที่ทําใหพอแมที่มีความรักลูกมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูกจริงๆ เพื่อใหเด็กเปนอนาคตของ
ชาติที่ฉลาดทั้งความรูและการเอาตัวรอดในสังคม  
          จากการวิจัยเชิงคุณภาพกับพอแม 2 กลุมที่มีทัศนคติที่แตกตางกันในการใชเทคโนโลยีใน
การเลี้ยงลูก คือ กลุมพอแมที่ใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก และกลุมพอแมที่ไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง
ลูก โดยคําถามปลายเปดเกี่ยวกับทัศนคติในการใชเทคโนโลยีและได ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 230 คน โดยใชเครื่องมือแบบสอบถามที่ใชจํานวน 230  ชุด ประกอบดวยเน้ือหาที่เกี่ยวกับ 
ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร  พฤติกรรมในการใชอุปกรณเทคโนโลยีของกลุมตัวอยาง พฤติกรรม
ในการใชอุปกรณของเด็ก พฤติกรรมการเลนและทํากิจกรรมอื่นๆรวมกับเด็กเล็ก และพฤติกรรมการ
รับสื่อของกลุมตัวอยาง 
        จากการสัมภาษณทําใหเขาใจถึงที่มาของทัศนคติของพอแมที่ใชหรือไมใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง
ลูก  โดยพอแมสวนใหญรูถึงผลเสียที่เด็กจะไดรับจากเทคโนโลยีอยูแลว แตเน่ืองจากความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบน้ันมีพื้นฐานไมเทากัน ดังน้ันพฤติกรรมและทัศนคติในการเลี้ยงลูกโดย
เทคโนโลยีก็แตกตางไปดวย เชน พอแมที่ไมใหลูกใชเทคโนโลยีน้ัน ทางโรงเรียนปญโญทัย ที่สอน
หลักสูตรวอลดอรฟ น้ันจะใหขอมูล หรือ สอนเกี่ยวกับผลเสียที่ไมดีของเทคโนโลยีกับที่สงผลกับเด็กให
พอแม จึงทําใหผูปกครองสวนใหญงดการใชเทคโนโลยีกับเด็กแบบอยางจริงจัง ซึ่งแตกตางกับพอแมที่
ใชเทคโนโลยีกับลูกสวนใหญจะรูผลกระทบที่เด็กจะไดรับจากเทคโนโลยีนอยมาก ดังน้ันจึงไมมีขอมูล
มากระตุนใหลดการใชเทคโนโลยี ดังน้ัน โครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยี 
จึงสื่อสารดวยการนําเสนอขอมูล เพื่อใหพอแมรับรูและเขาใจ ดวยการวางแผนสื่อโดยมี  Concept 
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ที่วา “แทนที่ดวยของเลน” คือการเสนอถึงลูทางในการลดเทคโนโลยี และกําหนดวัตถุประสงคในการ
สื่อสาร กลุมเปาหมายในการสื่อสาร แผนการสื่อสาร และเครื่องมือในการสื่อสารภายใต concept น้ี 
จากผลการวิจัยขางตนสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 
  ทัศนคติของกลุมเปาหมายที่มีตอการลดการใชเทคโนโลยี พอแมที่ใชเทคโนโลยีกบัลกูน้ัน
ทีทัศนคติที่วา พัฒาการที่เกิดในตัวลกูสําคัญกวาผลกระทบเล็กนอยทีพ่อแมยังมองไมเห็น แตพอแม
สวนใหญเห็นวาลกูไมติดเทคโนโลยี จงึเอาขอดีตรงน้ีมาเบี่ยงเบนความสนใจของลูกไปที่ของเลนไมหรือ
ทํากิจกรรมอื่น บางทีการลดการใชอาจจะเปนเรื่องยาก แตการควบคุมเวลาในการใชเทคโนโลยีของ
ลูก และหากใหพอแมหยุดใชเทคโนโลยีเพื่อไมใหเปนตัวอยางที่ไมดีตอลูกน้ัน พอแมคิดวายากเพราะ
ดวยหนาที่การงาน สังคมที่ตองติดตอสื่อสาร ดูขาวสาร  
 
ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาโครงการรณรงคใหพอแมเลี้ยงลูกโดยลดการพึง่พาเทคโนโลยี ทําใหทราบวา  
 1. กลุมเปาหมายสวนใหญเปดรับสื่อโทรทัศนมากทีสุ่ด เพราะชวงเวลาในการใชชีวิตในหน่ึงวัน
น้ัน เมื่อกลบัมาจากทํางาน ก็มีเวลาดูโทรทัศน  
 2. การทําโครงการที่มีการเชิญชวนใหพอแมเปนสละเวลาเพือ่เลนกับลูกน้ัน ผูจัดทําทําการ
สรางสรรคสื่อใหเหมาะสมและมีความเปนไปไดกับพอแมที่อยูในวัยทํางานจรงิๆ เพือ่ใหโครงการมี
แนวโนมที่เปนไปไดมากข้ึน 
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บรรณานุกรม 
 

ออนไลน 
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ผลกระทบของการเลี้ยงลกูของพอแม 4 สไตล [ออนไลน] เขาถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2556 เขาถงึจาก 
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แบบสอบถามจุลนิพนธ 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกของพอแม

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาปจจัยและทัศนคติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกของพอแมในเมือง เพื่อนำมาใชในการประกอบ การทำจุลนิพนธ หลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยขอมูลสวนตัวของทานจะไมไดรับการเปดเผยหรือ

นำไปใชประโยชนอื่นใดนอกจากเพื่อการศึกษาเทานั้น สุดทายนี้ผูจัดทำตองขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงในการเสียสละเวลาชวย

ตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ดวย

คำชี้แจง! กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงใน “ชองวงกลม” ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

สวนที่1: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. อายุ                 25 - 32 ป                      33 - 44 ป   45 - 55 ป

2. อยูสถานะใดกับเด็ก พอ           แม             อื่นๆ (ระบุ).............

3. มีลูกอายุเทาไหร        0-2 ป          3-5 ป         6-8 ป   

4. เพศของเด็ก                    ผูชาย                  ผูหญิง

5. ลักษณะครอบครัว       ครอบครัวเดี่ยว ( อยูกันแคพอแมลูก )  

                                ครอบครัวขยาย ( อยูรวมกันพอแมลูกและญาติผูใหญ )

6. ลักษณะที่อยูอาศัย           

                        บานเดี่ยว                      ทาวนเฮาส

                         คอนโด, อพารทเมนท                     อื่นๆ(ระบุ).................................

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

                                 ต่ำกวา 10,000    บาท                10,000 - 20,000 บาท            

                                 20,000 - 35,000 บาท                36,000 - 50,000 บาท         

                                 มากกวา 50,000  บาท
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สวนที่ 2: พฤติกรรมการใชอุปกรณเทคโนโลยีของพอแม

( อุปกรณในที่นี้ หมายถึง เครื่องมือเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ไดแก โทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน และแท็บเล็ต )

1. พอแมมีอุปกรณทั้งหมดกี่อยางอะไรบาง ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 โทรทัศน                                 คอมพิวเตอร

                                 โทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน           แท็บเล็ต

2. พอแมใชอุปกรณทั้งหมดเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอวัน

                                 1-2 ชั่วโมง                               3-4 ชั่วโมง

                                 มากกวา 4 ชั่วโมง                       มากกวา 6 ชั่วโมง

                                 มากกวา 8 ชั่วโมง

3. พอแมซื้ออุปกรณใหลูกใชสวนตัวหรือไม

                               ใช

                               ไมใช

4. พอแมรูถึงผลกระทบในการใชอุปกรณกับลูกหรือไม

                               รู

                               ไมรู

ถารู อยางไร.................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

6. เหตุผลในการตัดสินใจใหลูกเลนอุปกรณในครั้งแรก 

                               คิดวาสามารถสรางเสริมพัฒนาการได

                               ใหลูกใชตอนที่ตนไมวาง

                               หยุดลูกไมใหซนได

                               อื่นๆ...................

7. พอแมสวนกระตุนหรือเปนตนแบบในการใชอุปกรณใหลูกเห็นอยางชัดเจนในกรณีใด 

                               ใชเมื่อถึงคราวจำเปน เชน ใชเมื่อมีธุระเรงดวน, ดูเมื่อเปนรายการที่สนใจ เปนตน

                               อยากใชเมื่อใดก็ใช

                               ไมใชเลยเมื่ออยูที่บาน

8. เหตุผลที่พอแมใหลูกใชอุปกรณเพราะอะไร

                              คิดวาสามารถสรางเสริมพัฒนาการทางสมองได

                              ใหเลนเมื่อไมมีเวลาเลนกับลูก

                              เพื่อใหเด็กอยูนิ่ง ไมซน

                              คิดวาใหลูกใชเพื่อใหดูทันสมัย เทาทันเพื่อนลูกที่ใชเปน

  อื่นๆ(ระบุ) .................................................................................................................................................................

   ส
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สวนที่ 3 : พฤติกรรมการใชอุปกรณของลูก

แบงพฤติกรรมการใชอุปกรณของลูกออกเปน 4 ประเภท 

3.1 พฤติกรรมการใชโทรทัศน

3.2 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร

3.3  พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน

3.4  พฤติกรรมการใชแท็บเล็ต

3.1. พฤติกรรมการใชโทรทัศนของลูก (ถาไมไดใชใหขามไปขอ 3.2 )

1. ระยะเวลาในการดูโทรทัศนเฉลี่ยตอวันของลูก

                                 30 นาที                                      1-2 ชั่วโมง

                                 3-4 ชั่วโมง                                   มากกวา 4 ชั่วโมง

2. รายการที่ลูกชอบดู ( เรียงจากมากไปนอย )

                              ........... รายการวิทยาศาสตร

                              ........... รายการพัฒนาความคิด

                              ........... การตูน

                              ........... วาไรตี้เกมสโชวของเด็ก

                              ........... ละคร

                              ........... ขาว

                              ........... รายการตลก

                              ........... รายการทองเที่ยว

3. รายการที่พอแมอยากใหลูกดูตามลำดับ ( เรียงจากมากไปนอย )

                              ........... รายการวิทยาศาสตร

                              ........... รายการพัฒนาความคิด

                              ........... การตูน

                              ........... วาไรตี้เกมสโชวของเด็ก

                              ........... ละคร

                              ........... ขาว

                              ........... ละคร

                              ........... ขาว

                              ........... รายการตลก

                              ........... รายการทองเที่ยว

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 4. พอแมควบคุมการใชโทรทัศนของลูกหรือไม

                                 ควบคุม

                                 ไมควบคุม

ควบคุมอยางไร.............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

5. พอแมคอยนั่งขางๆเพื่อเฝาดูและสอนเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกดูหรือไม

                                 ใช

                                 ไมใช

ใชและทำอยางไร..........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

3.2. พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรของลูก (ถาไมไดใชใหขามไปขอ3.3)

1. ลูกใชคอมพิวเตอรสำหรับทำอะไร ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 ดูการตูน

                                 เลนเกมสคอมพิวเตอร

                                 เลนโปรแกรมวาดรูป

                                 เลนอินเตอรเน็ต

                                 หาขอมูล

                                 ใชทำการบาน

                                 อื่นๆ(ระบุ).....................

2. ลูกใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอวัน

                                 30 นาที                                      1-2 ชั่วโมง

                                 3-4 ชั่วโมง                                   มากกวา 4 ชั่วโมง

3. ลูกสามารถเลน อินเตอรเน็ต ไดหรือไม

                                 ได

                                 ไมได

3.3. พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟนของลูก (ถาไมไดใชใหขามไปขอ 3.4 )

1. ลูกเลนโทรศัพทมือถือ/สมารโฟนเพื่อทำอะไร ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 เลนเกมส                                      ถายรูป,กดดูภาพ

                                 คุยโทรศัพท                                       ดูคลิปการตูน

                                 อื่นๆ(ระบุ).....................

2. ลูกเลนโทรศัพทมือถือเฉลี่ยกี่ชั่วโมงตอวัน

                                 30 นาที                                      1-2 ชั่วโมง

                                 3-4 ชั่วโมง                                    มากกวา 4 ชั่วโมง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3.ใครเปนคนเลือกโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่น ในโทรศัพทมือถือ/สมารทโฟน

                                 พอแมเลือกโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่นนั้นเอง 

                                 ลูกใหพอแมโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่น ที่เคาตองการเลน

                                 ผูเชี่ยวชาญใหโหลดหรือคนอื่นแนะนำใหโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่น

                                 อื่นๆ(ระบุ)............................

3.4.พฤติกรรมการใชแท็บเล็ต/ไอแพดของลูก (ถาไมไดใชใหขามไปทำ สวนที่ 4 )

1. ใหลูกใชแท็บเล็ต/ไอแพดกี่ชั่วโมงตอวัน

                                 30 นาที                                      1-2 ชั่วโมง

                                 3-4 ชั่วโมง                                  มากกวา 4 ชั่วโมง

2. ลูกเลนอะไรในแท็บเล็ต/ไอแพด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 เลนเกมส, แอปพลิเคชั่น

                                 ดูคลิปการตูน

                                 ถายรูป,กดดูภาพ

                                 อื่นๆ(ระบุ)...........................

3. ใครเปนคนเลือกโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่น ในแท็บเล็ต/ไอแพด

                                 พอแมเลือกโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่นนั้นเอง 

                                 ลูกใหพอแมโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่น ที่เคาตองการเลน

                                 ผูเชี่ยวชาญใหโหลดหรือคนอื่นแนะนำใหโหลดเกมสหรือแอ็บพลิเคชั่น

                                 อื่นๆ(ระบุ)............................

4. ปจจัยในการเลือกแอ็ปพลิเคชั่นใหลูกของพอแมคือ

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

5. ลักษณะเกมส/แอ็บพลิเคชั่นที่ลูกเลนมากที่สุดคือ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 เกมสฝกสมอง (เกมสจับคู,จัดหมวดหมู)

                                 เกมสฝกภาษา

                                 เกมสเกี่ยวกับดนตรี

                                 เกมสวาดภาพ

                                 เกมสตอสู

                                 อื่นๆ(ระบุ)......................

6. พอแมปลอยใหลูกเลนแท็บเล็ต/ไอแพด สถานที่ี่ไหนบาง ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 บาน                                           ระหวางเดินทาง

                                 รานอาหาร                                   หางสรรพสินคา

                                 อื่นๆ(ระบุ)...........................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7. ลูกใชอุปกรณอะไรบางตามลำดับชวงเวลาที่ใชบอยและนานตอวัน  (เรียงจากมากไปนอย)

                              .......... โทรทัศน                                  .......... คอมพิวเตอร

                              .......... โทรศัพทมือถือ                           .......... แท็บเล็ต 

8. ลูกสามารถเปดอุปกรณในการเลนไดเองหรือไม

                                 ผูใหญเปดให                                 

                                 เปดเองไดแลว

9. ลูกมีพฤติกรรมใดบางหลังจากใชอุปกรณ

                                 ราเริงมากขึ้น                                 เด็กมีทักษะความคิดมากขึ้น

                                 มีไหวพริบดีขึ้น                               เด็กอยูนิ่งมากขึ้น 

                                 อื่นๆ(ระบุ).....................

10. เด็กมีพฤติกรรมที่ไมดีหลังใชอุปกรณ  

                                 รองโวยวายเมื่อใหเลิกใช                   กาวราว

                                 รองขอตลอดเวลา                           ไมสนใจและเลนของเลนอื่นๆแทน

                                 อื่นๆ(ระบุ)......................

สวนที่ 4 : พฤติกรรมการเลนและทำกิจกรรมอื่นๆรวมกับเด็กเล็ก

1. ระยะเวลาที่พอแมเลนกับลูกเฉลี่ยกี่ชั่วโมงในวันธรรมดา

                                 นอยกวา 1 ชั่วโมง                           1-2 ชั่วโมง

                                 3-4 ชั่วโมง                                    มากกวา 4 ชั่วโมง

2. ระยะเวลาที่พอแมเลนกับลูกเฉลี่ยกี่ชั่วโมงในวันเสาร-อาทิตย 

                                 นอยกวา 1 ชั่วโมง                           1-2 ชั่วโมง

                                 3-4 ชั่วโมง                                    มากกวา 4 ชั่วโมง

3. พอแมมีตารางเวลาในการกำหนดกิจกรรมตอวันของลูกหรือไม

                                 ใช                                              ไมใช

4. พอแมทำกิจกรรมอะไรกับลูกบอยครั้งที่สุด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 เลนแท็บเล็ตรวมกัน                         ดูโทรทัศน

                                 หัดทำแบบฝกหัด                            ตอเลโก

                                 เลนเกมสสันทนาการ                       ทำกิจวัตรประจำวันรวมกัน

                                 ทำสวนรวมกัน                               ออกกำลังกาย

                                 ไปนิทรรศการ                               อื่นๆ(ระบุ) ........................................

5. พอแมพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบานกี่ครั้งใน 1  เดือน

                                 มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห                  1 ครั้งตอสัปดาห

                                 2 ครั้งตอเดือน                               นอยกวา 2 ครั้งตอเดือน

   ส
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6. กิจกรรมที่เลือกทำพอแมเปนคนเลือกหรือลูกเปนคนเลือก

                                 พอแมเปนคนเลือก                          เลือกทำกิจกรรมที่ลูกรองขอ

7. การตัดสินใจในการเลือกของเลนหรือกิจกรรมที่ทำนั้น พอแมใชปจจัยใดในการเลือก ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 เลือกตามความสนใจของลูก

                                 เลือกตามความตองการที่พอแมอยากใหลูกมีความถนัดเรื่องนั้นๆ

                                 เลือกดูตามวาระโอกาส

                                 ราคาของของเลนนั้น

                                 เลือกตามกระแส

8. พอแมคิดวาความรูดานอะไรสำคัญสำหรับลูก ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 ความรูดานคิดคำนวน                       ความรูดานภาษา

                                 ความรูดานวาดรูป                           ความรูในการวิเคราะห

                                 ความรูดานการสังเกตุสิ่งตางๆภายนอก   ความรูดานการฝกฝนกลามเนื้อ

9. ลูกมีความสนใจในเรื่องใด ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 ความรูดานคิดคำนวน                       ความรูดานภาษา

                                 ความรูดานวาดรูป                           ความรูในการวิเคราะห

                                 ความรูดานการสังเกตุสิ่งตางๆภายนอก   ความรูดานการฝกฝนกลามเนื้อ

สวนที่ 5 : แบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมการรับสื่อของพอแม

1. พอแมเปดรับสื่อในชีวิตประจำวันผานชองทางใดมากที่สุด

                                 โทรทัศน                                      วิทยุ

                                 โทรศัพท                                      อินเตอรเน็ต

                                 หนังสือพิมพ                                  นิตยสาร

                                 อื่นๆ(ระบุ)........................................

2. พอแมสะดวกเปดรับขาวสาร ผานชองทางใดบาง ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 โทรทัศน (โปรดระบุชื่อ)

- ชองรายการ............ ชื่อรายการ.......................................................................................................................

- ชองรายการ............ ชื่อรายการ.......................................................................................................................

                                 นิตยสาร (โปรดระบุชื่อ)

- นิตยสาร...........................................................................................................................................................

                                 หนังสือพิมพ (โปรดระบุชื่อ)

- หนังสือพิมพ.......................................................................................................................................................
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                                 อินเตอรเน็ต Website / Webboard  (โปรดระบุชื่อ)

- Website..........................................................................................................................................................

                                 Facebook                                   Twitter

                                 Lookbook                                   E-mail

                                 SMS MMS                                   จดหมาย

                                 อื่นๆ(ระบุ).........................................

3. ชวงเวลาที่พอแมรับสื่อ มักจะรับชวงเวลาใด? ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

                                 06.00 - 09.00 น.                          09.00 - 12.00 น.

                                 12.00 - 15.00 น.                          15.00 - 18.00 น.

                                 18.00 - 21.00 น.                          21.00 - 24.00 น.

4. เมื่อมีเวลาวาง สถานที่พอแมไปบอย คือ

                                หางสรรพสินคา                              โรงหนัง

                                รานหนังสือ                                   รานกาแฟ

                                อื่นๆ(ระบุ)......................................

สวนที่ 6 : ขอเสนอแนะ

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

นางสาวปยะนุช ชูสงค 

นักศึกษาชั้นปที่4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขานิเทศศาสตร เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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