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13530490  : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง  : โครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์มั่นคง 
 

วัยรุ่นเป็นวัยคึกคะนอง มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ใจร้อนและไม่ฟังใคร วัยรุ่นใช้
อารมณ์ก่อนเหตุผลเสมอ ทั้งในเรื่องการตัดสินใจทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เรื่องความรัก หรือแม้แต่เร่ือง
การทะเลาะกันกับคู่รัก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ท าให้เกิดการมีปากเสียง การตบตี การท าร้ายตนเอง โรค
ซึมเศร้า หรือปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ดังน้ันโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์จึงวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ในเรื่องการใช้เหตุผลและอารมณ์ สร้างความเข้าใจระหว่างคู่รักให้มากขึ้น และ
คู่รักสามารถใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์แก้ไขปัญหาได้จริง หากเพียงคู่รักวัยรุ่นใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ 
ในเวลาที่เหมาะสม ปัญหาต่างๆจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง และได้ช่วงเวลาที่มีความสุข ร่วมกันมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งน้ีการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ยังเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้คู่รักมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง 

การศึกษาข้อมูลมีการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
คู่รักวัยรุ่นจ านวนหกคู่ ที่มีปัญหาในการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ ซึ่งคู่รักวัยรุ่นได้ให้ความเห็นในเร่ือง
ของพฤติกรรมการใช้อารมณ์ไปในทิศทางเดียวกันคือ การที่จะท าให้อารมณ์ของตนน้ันเย็นลงและ
พูดคุยกับคู่ของตนด้วยเหตุผลจะต้องใช้เวลาสักพัก จึงจะปรับความเข้าใจกันได้ โดยผลสรุปที่ได้รับ
พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่รับรู้ผิดเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเหตุผลและอารมณ์ อีกทั้งยังไม่สามารถหา
วิธีแก้ไขปัญหาในการใช้หรือควบคุมอารมณ์กับคู่รักได้ ส าหรับผลการศึกษาเร่ืองการเปิดรับสื่อของ
คู่รักวัยรุ่นพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้ Smartphone รายการโทรทัศน์ 
รายการวิทยุและสื่อออนไลน์ 

ส าหรับการวางแผนการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ จากแนวความคิดของโครงการต้ังใจให้
กลุ่มเป้าหมายใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ โดยเหตุผลจะเกิดขึ้นในเวลาที่กลุ่มเป้าหมายใจเย็นลง ผู้ศึกษา
จึงเลือกแนวทางการสร้างสรรค์การรณรงค์โฆษณา ภายใต้แนวความคิด “Slow Down หรือ ช้าลง ... 
ให้เร็วขึ้น” โดยในการวางแผนรณรงค์แบ่งออกเป็นสามช่วง ช่วงแรกจะเน้นการสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจใหม่ ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ ช่วงที่สองจะเน้นการสร้างให้เกิดการเข้าใจฝ่ายตรง
ข้ามมากขึ้น พร้อมทั้งเสนอวิธีการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ และในช่วงที่สามจะเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ลองปฏิบัติจริง ส่วนสื่อและช่องทางที่จะใช้เน้นการให้ข้อมูลผ่านทาง Internet, Smartphone และ
Social Media โดยสื่อทั้งหมดที่โครงการจัดท าขึ้นได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณา, สื่อวิทยุ, Line, Website, 
Facebook, Youtube และ Event โดยผลการท างานทั้งหมดมีกระบวนการคิดมาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายได้น าเหตุผลไปใช้ร่วมกับอารมณ์ ปฏิบัติและ
แก้ไขปัญหาได้จริง 
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์จิณตวัตน์ พรสุขสวัสด์ิ
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่าง ๆ และแก้ไขส่วนที่
บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ จนท าให้ศิษย์คนน้ีประสบความส าเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสวัสด์ิ แสงแก้ว และคุณแม่พลอยมรกต แสงแก้ว อันเป็นที่
รักยิ่ง ที่มอบความรัก การดูแล และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ลูกมีความส าเร็จในวันน้ี 

นอกจากน้ีขอขอบคุณ คุณปริญญา สายทอง ผู้เสนอหัวข้อจุลนิพนธ์อันแสนยากและท้า
ทายน้ีขึ้นมา ที่คอยเป็นแรงกาย แรงใจ คอยสนับสนุนช่วยเหลือตลอดจนเกิดเป็นจุลนิพนธ์เล่มน้ี 
ขอขอบคุณ นายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา ที่ศึกษาเร่ืองสมอง คุณหมอเป็นแหล่งข้อมูลอันส าคัญที่
ท าให้ข้อมูลในจุลนิพนธ์เล่มน้ีสามารถยืนยันว่าเหตุผลและอารมณ์เป็นเร่ืองที่เป็นไปด้วยกัน จนท าให้
โครงการน้ีมีความน่าเชื่อถือ และเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายน้ีขอบคุณเพื่อนๆที่รัก ที่มีส่วนช่วยจุลนิพนธ์ฉบับน้ีให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คอย
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน า ขอขอบคุณคุณพงษ์พัฒ มีป้อม และเพื่อนอีกหลายๆคน ที่มาช่วยถ่าย
หนังโฆษณาจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ขอบคุณที่เหน่ือยมาด้วยกัน 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ    ง 
กิตติกรรมประกาศ   จ 
บทที่ 1 บทน า   1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา   1 
 วัตถุประสงค์   2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์   2 
 ขั้นตอนการศึกษา   3 
 แผนการด าเนินงาน   3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   4 
 นิยามศัพท์   4 
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   5 
 แนวคิด ทฤษฎี งานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์   5 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกและการใช้อารมณ์ 11 
 แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณาและแผนการรณรงค์โฆษณา 16 
 บทความเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ 22 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล 24 
 รูปแบบการวิจัย 24 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 25 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 26 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 26 
 การน าเสนอข้อมูล 27 
บทที่ 4 ผลการศึกษา 28 
 สรุปผลการศึกษา 29 
 ผลการสรุปการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 29 
 ผลสรุปการสัมภาษณ์รูปแบบเจาะลึก 36 
บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 38 
 กลุ่มเป้าหมาย 38 
 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร 38 
 แนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ 38 
 แผนการสื่อสารการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์มั่นคง 39 
 รายละเอียดในการเลือกสื่อ 54 
 ผังการวางแผนการใช้สื่อ 55 
บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 56 
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สารบัญ(ต่อ) 
                                                                                                    หน้า 

บรรณานุกรม 58 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก ค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 62 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 64 
 ภาคผนวก ค Storyboard “Slow Down” 69 
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สารบัญตาราง 
ตาราง           หน้า 
1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 03 
4-1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 29 
4-2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 30 
4-3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 30 
4-4 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 30 
4-5 ตารางแสดงความถี่ในการทะเลาะ 31 
4-6 ตารางแสดงพฤติกรรมการแสดงออกเวลาทะเลาะ 31 
4-7 ตารางแสดงสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้คู่รักวัยรุ่นเกิดการทะเลาะ 32 
4-8 ตารางแสดงร้อยละ พฤติกรรมหลังจากการทะเลาะ 32 
4-9 ตารางแสดงร้อยละ การควบคุมอารมณ์และทัศนคติการใช้เหตุผล 33 
4-10 ตารางแสดงเหตุผลในการที่มองว่าการควบคุมอารมณ์ต่อคู่รักเป็นเรื่องยาก 34 
4-11 ตารางแสดงความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ต่อคู่รัก 34 
4-12 ตารางแสดงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 35 
4-13 ตารางแสดงช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 35 
4-14 ตารางแสดงระยะเวลาในการรับสื่อแต่ละคร้ัง 36 
4-15 ตารางแสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Smartphone หรือ Tablet 36 
5-1 ตารางแสดงถึงผังการวางแผนการใช้สื่อ 55 
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สารบัญภาพ 
ภาพ           หน้า 
2-1 ภาพแสดง Limbic System   6 
2-2 ภาพแสดงนายฟิเนียส์เกจ (Phineas Gage)   8 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ในอดีต ไม่ว่าจะชายหรือหญิงเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว เป็นเร่ืองที่เป็นไปอย่าง
ช้าๆ และเป็นเร่ืองที่น่าเขินอาย รวมทั้งวัฒนธรรมความเชื่อที่ปลูกฝัง ซึ่งถือในเร่ืองการคบหาต้อง
ถูกต้องตามท านองคลองธรรมและอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ การที่จะได้พบกันหรือได้มาซึ่งความรักจึง
ค่อนข้างเป็นเรื่องยากล าบาก ท าให้คนสมัยก่อนเห็นคุณค่าของความรัก ให้ความส าคัญกับความรักที่
จริงจังและยั่งยืน มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่กันจนใครสักคนน้ันจากไป 

ในปัจจุบัน ยุคแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การติดต่อสื่อสารกันไม่ ใช่เ ร่ือง
ยากล าบากอีกต่อไป โลกหมุนเร็วขึ้น ความรักก็เช่นกัน ความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวสมัยน้ี เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ตัดสินใจเร็ว คบเร็ว เลิกเร็ว ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างฉาบฉวย ไม่มั่นคงยั่งยืนเหมือนในอดีต 
เพราะความสะดวกสบายที่เข้ามาถึงและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของหนุ่มสาว วัฒนธรรมอันดีงามที่ได้
ยึดถือปฏิบัติกันมาได้เลือนหายไป เห็นได้จากผลส ารวจของนิด้าโพลเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นไทยมีแฟนแล้ว
เกินคร่ึง และ 1 ใน 4 คิดจะมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์  

วัยรุ่นไทยร้อยละ 64.22 ระบุว่ามีแฟนแล้ว ที่เหลือระบุว่ายังไม่มีแฟน ส่วนการตัดสินใจ
หากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 27.36 คิดและตัดสินใจว่าจะให้ เพราะรักแฟน 
และเป็นความต้องการของแต่ละฝ่าย ร้อยละ 21.02 ยังไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม (นิด้าโพลล์ 2557) 

ไม่เพียงแต่เหตุผลข้างต้นเท่าน้ันที่ท าให้ความรักของหนุ่มสาวสมัยน้ีไม่มั่นคงและยั่งยืน 
แต่หากเกิดจากความเครียดที่ได้ผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคม 
หรือแม้แต่ตัวของหนุ่มสาวเองน้ันมีภาวะเครียด อารมณ์เสียง่าย เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จนเกิด
การทะเลาะ การไม่หันมาพูดคุยปรับความเข้าใจกัน ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ คู่รักไม่สามารถมี
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ เน่ืองจากการใช้อารมณ์ที่มากเกินไป ไม่สามารถควบคุมการใช้อารมณ์ของ
ตนเองได้ จึงท าให้มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ออกมา 

จากการค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวสมองพบว่าสมองของคนเราน้ันสร้างทั้งอารมณ์และ
เหตุผล โดยสมองส่วนในจะเป็นตัวสร้างอารมณ์และสมองส่วนนอกจะเป็นตัวสร้างเหตุผล ถ้าหาก
คนเราสามารถและหมั่นฝึกฝนในการใช้สมองส่วนเหตุผลบ่อยๆ การควบคุมอารมณ์น้ันก็จะสามารถ
เป็นไปได้ด้วยง่าย เพียงเราใช้เหตุผลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ พฤติกรรมการใช้อารมณ์ที่แสดง
ออกมาน้ันก็ เป็นไปในทิศทางที่ ดีมากยิ่ งขึ้ น (ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2556 ค: 98 -102)
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ดังน้ันโครงการรณรงค์ใช้อารมณ์ร่วมกับเหตุผลจึงจัดต้ังขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้คู่รักวัยรุ่นใน
ปัจจุบันได้หันมาใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ให้มากขึ้น เพื่อที่จะช้าลง ใจเย็นลง และหันมาพูดคุยด้วย
เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวอีกฝ่าย และเพื่อความสัมพันธ์ของคู่รักวัยรุ่นที่มั่นคงและยืนยาว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. สามารถวางแผนการรณรงค์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า มีประสิทธิภาพ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้อารมณ์และเหตุผลของคู่รักวัยรุ่น 

2. ต้องการสร้างพฤติกรรมการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ให้กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อ
ลดปัญหาในชีวิตคู่รักวัยรุ่น 

  
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

เป็นการรณรงค์ให้ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้แก่คู่รัก
วัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยมหาวิทยาลัย ที่มักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล หรือใช้อารมณ์แต่เพียงอย่างเดียว
เวลาเกิดปัญหา หรือมีการเข้าใจผิด จึงมักจะมีปากเสียงกันเกิดขึ้น ดังน้ันโครงการจะน าเสนอวิถีทาง
แก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ 

การด าเนินงานจะเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับในเร่ืองของเหตุผลและอารมณ์ รวมทั้ง
พฤติกรรมการใช้อารมณ์ของกลุ่มเป้าหมาย และน าผลจากการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดมาวิเคราะห์
หาทางออกในการแก้ปัญหา และน ามาสร้างเป็นแผนการสื่อสารการรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะ
สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ เกิดการรับรู้ เรียนรู้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้อารมณ์ โดยจะมีการศึกษาเร่ืองต่างๆดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวการเกิดของเหตุผลและอารมณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์จากหนังสือ  หรือ 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

2. ท าการวิจัยเชิงปริมาณ   (Quantitative Research)    ในรูปแบบการใช้แบบสอบถาม  
(Questionnaire)  เพื่อศึกษาถึงทัศนคติ  พฤติกรรมการใช้อารมณ์  เหตุผล และพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

3. ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)   กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาการใช้อารมณ์ และหาแนวทางในการใช้เหตุผลมากยิ่งขึ้น 

4. วางแผนการสื่อสารเพื่อการรณรงค์     ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้เกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ 
รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ โดยมุ่งเป้าหมายไปสู่กลุ่มคู่รักวัยรุ่นอายุ
ต้ังแต่ 18 - 25 ป ีซึ่งอยู่ในระดับการศึกษามหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า 
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ข้ันตอนการศึกษา 
1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินงานวิจัย 

    2.1 เก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ จากบทความข่าวหรือ
งานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสอบถามเป็น
เคร่ืองมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งท าวิจัยเชิงปริมาณโดนการสัมภาษณ์เชิงลึก 
    2.2 ประเมินผลและสรุปข้อมูลที่ได้จากการส ารวจวิจัย 
3. ประเมินผลและสรุปข้อมูลการวิจัย 
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเคร่ืองมือการสื่อสารทางการตลาด สรุปผล และจัดท า 
    4.1 วางแผนการสื่อสารการตลาด และด าเนินการสร้างสรรค์ตัวอย่างสื่อที่จะใช้ใน 
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 

 4.2 น าเสนอกลยุทธ์เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด 
5. สรุปผลและจัดท ารายงาน 
 

แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปน้ีเป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาและการท างานเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 
2556 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเหตุผลและ
อารมณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

      

สัมภาษณ์และท าการวิจัย       

วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย เพื่อวาง 
แผนการสื่อสาร 

      

ออกแบบชิ้นงานตามที่วางแผน       

ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ สร้างตัวชิ้นงาน       

ปรับปรุงแก้ไขตัวงาน       
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถสร้างแผนการสื่อสาร งานออกแบบ  ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาได้จริง 
2. กลุ่มเป้าหมายคู่รักวัยรุ่นมีการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์มากขึ้น 

 
นิยามศัพท์ 

ความสัมพันธ์ยืนยาว หมายถึง การคบหากันของคนสองคนในระยะเวลาที่ยาวนานใน
ระดับหน่ึงตามความคิดของแต่ละบุคคล โดยที่ทั้งสองคนมีความสุขและพึ่งพอใจในการคบหากัน 

การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ หมายถึง เมื่อมีสิ่งเร้าที่เกิดจากกระท า มาท าให้บุคคล
น้ันๆ เกิดอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สุข เศร้า โกรธ หรือเสียใจ ก่อนที่จะแสดงปฏิกิริยาอาการ หรือ
แม้กระทั้งการกระท าใดๆ ออกมาที่จะแสดงให้เห็นว่าเกิดอารมณ์น้ันๆขึ้น จะต้องใช้เหตุผลที่เกิดจาก
สมองส่วนนอก ซึ่งใกล้กับสมองด้านในส่วนที่สร้างอารมณ์ มาเป็นตัวยับยั้ง หรือตัวพิจารณาหาทาง
เลือกที่ดีให้แก่การแสดงออกของอารมณ์ หรือการกระท าออกมา 
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ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในการศึกษาน้ัน เพื่อน ามาอ้างอิงถึงวิธีคิด 

แนวทางในการด าเนินงาน โดยการยกตัวอย่างทฤษฎีต่างๆ ย่อมมีความเกี่ยวโยงในการศึกษา รวมทั้ง 
ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เป็นกรณีศึกษาและแนวทางในการคิดสร้างสรรค์ผลงานไปจนถึงการวาง 
แผนการสื่อสารการตลาด 

แนวคิด ทฤษฎีและงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ 
ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก การใช้เหตุผลและอารมณ์ 
แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณาและแผนการรณรงค์โฆษณา 
บทความเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ 

 
แนวคิด ทฤษฎี งานค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับเหตุผลและอารมณ์ 
1. งานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการศึกษาในเร่ืองของอารมณ์และเหตุผล  (เราจะศึกษา
อารมณ์ได้อย่างไร?) 

โครงการมีความประสงค์ที่จะเข้าใจในเรื่องของเหตุผลและอารมณ์ เพื่ออธิบายสิ่งที่เป็น
นามธรรมให้กลุ่มเปูาหมายได้เห็นเป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โครงการจึงเร่ิมท าการวางแผน
ศึกษาค้นคว้า ทฤษฏีเกี่ยวกับอารมณ์และเหตุผล ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และสองสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่เกิดเป็น
ภาวะตรงกันข้ามกันตามที่บุคคลทั่วไปคิดหรือไม่ เดิมทีการศึกษาสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่าน้ีจ ากัดอยู่แค่
ในวงนักปรัชญาและศาสนาเท่าน้ัน วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ที่เป็นเช่นน้ันเพราะ
นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าจะศึกษาสิ่งเหล่าน้ีด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร เร่ืองใดก็ตามที่พอจะ
ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ สิ่งที่จ าศึกษาน้ันต้องพอจะวัดค่าออกมาได้ เช่น น้ าหนักลดไปกี่กรัม 
อุณหภูมิเปลี่ยนไปกี่องศา และถ้าจะให้ดีควรทดลองได้  

แต่เมื่อมนุษย์พยายามจะเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย การศึกษาอวัยวะที่เป็นรูปธรรมน้ันท าได้
ไม่ยาก มนุษย์สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งหลายเรียนรู้การท างาน สามารถผ่าศพเข้าไปจับ มอง หรือ
ผ่าเข้าไปดูการเต้นของหัวใจสัตว์ทดลองได้ แต่ไม่สามารถท าเช่นน้ันกับจิตใจ ความคิด หรืออารมณ์
ไม่ได้เลย มนุษย์ไม่สามารถจับ ผ่า ช่างน้ าหนักความคิด หรืออารมณ์ได้ ค าถามส า คัญน้ันคือมนุษย์จะ
ศึกษาสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นจิตใจหรืออารมณ์ได้อย่างไร? 

มนุษย์ศึกษาสิ่งเหล่าน้ันได้จากในสมอง ในแง่ของการวิวัฒนาการ สมองของมนุษย์จะ
เหมือนไอศกรีมสองก้อนที่โปะขึ้นไปบนโคน โดยส่วนโคนเทียบได้กับก้านหรือสมองส่วนไดโนเสาร์ ซึ่ง
ท างานพื้นฐานท าให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจ กิน นอน เป็นต้น ส่วน
ไอศกรีมก้อนล่างเทียบได้กับสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งท างานเกี่ยวกับอารมณ์ ความจ า สมองใน
ส่วนน้ีมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ระบบลิมบิก (Limbic System) ไอศกรีมก้อนบนสุดเทียบได้กับ
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สมองลิง หรือเรียกอีกชื่อคือ เปลือกสมอง (Cortex) ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมเป็นสังคม 

 

ภาพที่ 2-1 ภาพแสดง Limbic System  
ที่มา: http://2.bp.blogspot.com/-JnIWYnjml4E/Ub0RsjybAsI/AAAAAAAAAas/ 
HSzkW2goPsM/s1600/art-limbic2.png 

ซึ่งด้านหน้าของเปลือกสมอง (Prefrontal Cortext) ท าหน้าที่ยับยั้งช่างใจ ตัดสินใจ
ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น อยากนอนกับภรรยาของคนอื่น หรือไม่ชอบอาหารที่แฟนท า แต่ก็
โกหกสีขาวว่าอร่อย อีกทั้งยังมีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องยากๆ ซึ่งในบริเวณส่วนของเปลือกสมอง มีสมอง
ส่วนหน่ึงที่ชื่อว่า Orbitofrontal Cortex (OFC) เป็นเปลือกสมองที่อยู่ด้านหน้าเหนือเปลือกตา เป็น
ส่วนสมองที่เกี่ยวข้องกับการคิดด้วยเหตุผล (ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2556 ก: 78-79) 

ส่วนลิมบิกหรือสมองส่วนใน จะรับหน้าที่เป็นสมองในส่วนของอารมณ์ ที่เกิดขึ้นนอกจิต
ใต้ส านึก เราจะเห็นว่าเมื่ออารมณ์ท างาน การตอบสนองทั้ง 4 อย่างจะเกิดขึ้นอัตโนมัติ โดยที่เราไม่
สามารถรู้ตัวได้ ได้แก่ 

- การรับรู้อารมณ์ 
- การจดจ่อกับสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์โดยผ่านประสาทสัมผัส 
- ร่างกายตอบสนองและเตรียมพร้อม 
- มีพฤติกรรมเหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

จากการค้นคว้าจะเห็นได้ว่าสมองส่วน OFC เป็นสมองที่อยู่ตรงกลางและมีเส้นใยประสาทเชื่อมต่อกับ
สมองส่วนหน้า และสมองส่วนลิมบิค จึงเป็นไปได้ว่าสมองส่วน OFC น้ีจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อต่อ
เหตุผล เข้ากับอารมณ์ (ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2556 ข: 89) 

จากการศึกษาข้อมูลด้านบนท าให้ทราบว่าเหตุผลและอารมณ์เกิดจากที่เดียวกันน้ันก็คือ
สมอง แต่เป็นสมองคนละส่วนเท่าน้ันเอง ในการศึกษาขั้นต่อไปทางโครงการต้องการทราบถึงหน้าที่
ของสมองทั้งส่วนของอารมณ์และเหตุผลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าทั้งสองระบบท างานแตกต่างกั น
อย่างไร เหตุผลกับอารมณ์ท างานตรงกันข้ามกันจริงหรือไม่  
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เป็นพันๆ ปีมาแล้วที่นักปรัชญาและศาสนามองอารมณ์เป็นภาวะตรงข้ามกับการใช้
เหตุผล อารมณ์และสัญชาตญาณเป็นเรื่องของสัตว์ ในทางตรงกันข้ามการใช้เหตุผลเป็นลักษณะของ
มนุษย์ การใช้เหตุผลท าให้มนุษย์ต่างจากสัตว์อื่น ความเชื่อน้ียังส่งผลกระทบต่อสังคมด้านอื่น เช่น 
ผู้หญิงเป็นเพศที่มีความไวทางอารมณ์มากกว่าผู้ชาย (ยกเว้นอารมณ์โกรธ) ท าให้วัฒนธรรมตะวันตก
หลายวัฒนธรรมในยุคโบราณมองผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้เหตุผลได้ด้อยกว่า มีความเป็นมนุษย์น้อยกว่า จึง
จ ากัดบทบาทของผู้หญิงไม่ให้มีส่วนร่วมในเรื่องที่ต้องใช้ความคิดหรือใช้ตรรกะ เช่น เรื่องของการเมือง 
ผู้ชายเลือกต้ังได้ แต่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ เร่ืองของการเป็นผู้น า หรืองานที่ต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลแต่
หลังจากมีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ก็ท าให้ได้เห็นว่ามันไม่เป็นเช่นน้ัน เหตุผลและอารมณ์ไม่ได้
ท างานตรงข้ามกัน แต่เป็นระบบที่ท างานเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้มีการตัดสินใจได้ดีขึ้น  

ถ้าจะพูดถึงระบบการตัดสินใจ ที่เปรียบไปเหมือนองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆ เราจะเปรียบ
ส่วนเปลือกสมอง (เหตุผล) ได้กับ CEO ใหม่เพิ่งเข้ามารับงานได้ไม่นาน ยังต้องปรับตัว ยังต้องการ
ค าแนะน าจากพนักงานเก่า (อารมณ์) ซึ่งคุ้นเคยกับงานเก่าๆ เดิมๆ ที่ท าซ้ าๆมานาน พนักงานเก่า
สามารถรับผิดชอบงานโบราณได้ดี สามารถท าได้โดยไม่ต้องรอค าสั่งจาก CEO (เกิดนอกจิตส านึก) 
จากน้ันเมื่อคัดกรองทางเลือกออกไปบ้างแล้ว ก็จะเสนอทางเลือกให้ CEO พิจารณาให้เหมาะสมด้วย
เหตุผลอีกทีหน่ึง  

ถ้าอารมณ์ก็ส าคัญต่อการตัดสินใจ และท าไมจึงแนะน ากันว่า “อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือ
เหตุผล?” ค าตอบก็คือ ระบบอารมณ์เป็นระบบที่ท างานได้ดีในสองสถานการณ์หลักเท่าน้ันคือ ในโลก
ยุคหิน และสองสถานการณ์ที่เราคุ้นเคยและช านาญ เพราะอารมณ์เป็นสมองส่วนที่ดึกด าบรรพ์มาก 
ระบบน้ีเกิดขึ้นมาในโลกไม่น้อยกว่า 45 ล้านปี และเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่แตกต่างออกไปในปัจจุบัน ซึ่งสมองส่วนหน้าหรือส่วนเหตุผล เป็นสมองที่พัฒนาขึ้นได้ไม่
นานจึงยังไม่ค่อยสามารถที่จะควบคุมสมองในส่วนอารมณ์ซึ่งถูกพัฒนามานานแล้วได้ดีเท่าไรนัก แต่
หากทั้งสองท างานได้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน ก็จะท าให้การตัดสินใจหรือการแสดงอารมณ์ใน
สถานการณ์ต่างๆ เหมาะสม และดีมากยิ่งขึ้น (ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2556 ค: 98-102) 

จากการศึกษาท าให้ทางโครงการทราบว่าถ้าสมองทั้ งสองส่วนท างานได้สัมพันธ์และ
สอดคล้องกัน ก็จะท าให้การตัดสินใจหรือการแสดงอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เหมาะสม และดีมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อยืนยันในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีการพิสูจน์ ทดลองมาแล้ว เป็นข้อเท็จจริง ที่ว่า
เหตุผลและอารมณ์ไม่ได้ท างานตรงกันข้ามกัน แต่เป็นระบบที่ท างานส่งเสริมซึ่งกันและกัน เกิดจาก
สมองเหมือนกัน ดังน้ันท าให้โครงการที่เป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงเหมาะ
ที่จะน าเสนอข้อมูลในส่วนที่กล่าวไปให้แก่กลุ่มเปูาหมาย เพื่อที่ปรับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเหตุผล
และอารมณ์ให้กับกลุ่มเปูาหมาย การศึกษาข้างต้นยังเป็นแนวทางในการท าแผนการสื่อสารและ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้อารมณ์อีกด้วย 

 
2. งานวิจัยเก่ียวกับหน้าท่ีของ Prefrontal Cortex (PFC) 

ถ้าหากสมองส่วนหน้า หรือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับความคิดเป็นเหตุเป็นผลถูกท าลายจะเป็น
อย่างไร? 
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ภาพที่ 2-2 ภาพแสดงนายฟิเนียส์ เกจ (Phineas Gage)  
ที่มา:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Phineas_Gage_GageMillerP
hoto2010-02-17_Unretouched_Color_Cropped.jpg 

ถ้ากรณีที่ใช้ในการวิจัยถึงหน้าที่ของ PFC ที่มีอิทธิพลมากที่สุดอาจจะเป็นกรณีของนาย 
ฟิเนียส์ เกจ (Phineas Gage) ผู้มีสมองกลีบหน้าด้านซ้ายเสียหาย เน่ืองจากแท่งเหล็กที่แทงทะลุศีรษะ
ของเขาในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1848 อาการที่ปรากฏก็คือ แม้ว่านายเกจจะมีความจ า การ
พูดจา และการเคลื่อนไหวที่ปกติ บุคลิกของเขาน้ันเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ เขากลายเป็น
คนที่ฉุนเฉียว โกรธง่ายและขาดความอดทน ล้วนแต่เป็นบุคลิกภาพที่เขาไม่ได้มีมาแต่เดิม จนกระทั่งว่า 
เพื่อนของเขากล่าวถึงเขาว่า "ไม่ใช่นายเกจอีกต่อไป" และเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่เป็นคนงานที่มี
ความสามารถและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายเหลังเขากลายเป็นผู้ที่จับจดท างานอะไรๆ ก็ไม่
เสร็จ แต่น่าสนใจว่า มีงานวิเคราะห์หลักฐานชั้นต้นอย่างละเอียดที่แสดงว่า ค าพรรณนาถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางจิตของนายเกจมักจะเกินเลยไป เมื่อเทียบกับค าพรรณนาของแพทย์ของนายเกจ 
และที่ส าคัญก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่มีผู้พรรณนาหลังการสิ้นชีวิตของนายเกจ น่าทึ่งใจมากกว่าความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผู้พรรณนาก่อนนายเกจสิ้นชีวิต 
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ภาพที่ 2-3 ภาพแสดงของท่อนเหล็กที่เสียบลงบนสมองส่วน PFC ของนายเกจ 
ที่มา : http://img802.imageshack.us/img802/498/4or3.jpg 

งานวิจัยต่อๆ มาในคนไข้ที่มีความเสียหายใน PFC แสดงว่า คนไข้สามารถพูดถึง
พฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมในสถานการณ์หน่ึงๆ แต่ว่าเวลาท าจริงๆ คนไข้กลับมีพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการระยะสั้น ทั้งๆที่รู้ว่าผลระยะยาวของพฤติกรรมที่ท าน้ันจะไม่เกื้อกูลแก่ตน 

การตีความหมายของข้อมูลน้ีอย่างหน่ึงก็คือ PFC ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่เปรียบเทียบและ
เข้าใจถึงผลในอนาคตของการกระท าเท่าน้ัน แต่ยังควบคุมการเลือกเฟูนเปูาหมายภายในใจ ที่มีผลใน
การระงับความต้องการระยะสั้น เพื่อจะได้ผลที่สนองความต้องการระยะยาวที่ดีกว่าและให้ประโยชน์
มากกว่า สมรรถภาพในการรอผลเป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงที่แสดงความยอดเยี่ยมของกิจบริหารใน
สมองมนุษย์ (ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2556 ง: 67-72) 

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวเป็นข้อยืนยันให้กับทางโครงการว่าสมองส่วนหน้าน้ันเป็น
ตัวสร้างเหตุผลขึ้นมาจริง และเมื่อสมองส่วนน้ีถูกท าลายไปมนุษย์ก็จะมีพฤติกรรมที่จะไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และไม่สามารถเลือกการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ ท าให้มีบุคลิกที่
เปลี่ยนไป แสดงให้เห็นว่าสมองส่วนเหตุผลเป็นตัวควบคุมยับยั้งสมองส่วนอารมณ์อยู่จริง 

 
3. การใช้เหตุผลแนวเหตุผลนิยม 

ความหมายของ เหตุผลนิยมเป็นชื่อเรียกแนวคิดของนักปรัชญากลุ่มหน่ึง เช่น โสกราติส 
(Socrates : ก่อนคริสตศักราช 469?-399 ปี), เพลโต (Plato : ก่อนคริสตศักราช 427-347 ปี),      
เดการ์ต (Descartes : ค.ศ.1596-1650), ฯลฯ โดยพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานได้ให้นิยามเหตุผลนิยม (Rationalism) ว่าหมายถึงแนวคิดในทางญาณวิทยาซึ่ง
ยืนยันว่า มนุษย์สามารถหาความรู้บางอย่างเกี่ยวกับโลกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านประสาทสัมผัส แต่
โดยการใช้เหตุผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

การใช้เหตุผลตามทัศนะของนักเหตุผลนิยมมิได้หมายรวมถึงการสรุปที่ เกิดจากการคิดไปเอง 
(induction) แต่หมายถึงกระบวนการคิดที่ โยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหน่ึงกับความหน่ึง 
แนวคิดแบบเหตุผลนิยมเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดแบบประสบการณ์นิยม (empiricism) 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2540 : 85)  

เหตุผลคืออะไร ค าว่า “เหตุผล” มีความหมายที่แตกต่างกันตามบริบทของการใช้ เช่น 
“มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล” “เราควรใช้เหตุผลพิจารณาก่อนที่จะเชื่อหรือท าในสิ่งต่าง ๆ” “ไม่มี
เหตุผลอะไรที่สนับสนุนในสิ่งที่เธอพูด” “ปัญหาการทุจริตเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้รัฐบาลต้อง
ลาออก” ฯลฯ ซึ่งในที่น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะความหมายที่ส าคัญ 3 ความหมาย 

1. เหตุผล คือข้อความหรือหลักฐานที่ถูกน ามาใช้สนับสนุนความคิดความเชื่อหน่ึงเพื่อให้
ผู้อื่นคล้อยตาม ประโยคว่า “ไม่มีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนในสิ่งที่เธอพูด” เป็นตัวอย่างของค ากล่าวที่ใช้
ค าว่า “เหตุผล” ในความหมายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งที่เรียกว่า “การอ้างเหตุผล” ซึ่งเป็นลักษณะการ
ใช้ภาษาของมนุษย์ที่ผู้ใช้ภาษาใช้ผ่านการพูดหรือเขียนเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเห็นด้วย เห็นจริง หรือเห็น
ตาม โดยพยายามยกตัวอย่าง หลักฐานหรือความเชื่อบางอย่างมาเป็น “เหตุผล” หรือ “ข้ออ้าง” เพื่อ
ชักจูงให้อีกฝุายคล้อยตามความคิดความเชื่อของผู้ใช้ภาษาหรือเรียกว่า “ข้อสรุป” ของการอ้างเหตุผล
น้ัน เช่น “เจ้าของร้านน้ีสวยดี เรากินข้าวร้านน้ีกันเถอะ” เป็นการอ้างเหตุผลชุดหน่ึงซึ่ง “เจ้าของร้าน
น้ีสวยดี” เป็นส่วนที่เรียกว่าข้ออ้าง และ “เรากินข้าวร้านน้ีกันเถอะ” เป็นส่วนที่เรียกว่าข้อสรุปของ
การอ้างเหตุผลชุดน้ี หรือ “ร้านที่ขายของถูกทุกร้านเป็นร้านที่มีคนเข้ามาก ร้านตาด าจ้ิมจุ่มมีคนเข้า
มาก ดังน้ันร้านตาด าจ้ิมจุ่มต้องขายของถูกแน่เลย” เป็นการอ้างเหตุผลอีกชุดหน่ึงที่ “ร้านที่ขายของ
ถูกทุกร้านเป็นร้านที่มีคนเข้ามาก” และ “ร้านตาด าจ้ิมจุ่มมีคนเข้ามาก” เป็นส่วนที่เรียกว่าข้ออ้าง 
และ “ร้านตาด าจ้ิมจุ่มต้องขายของถูกแน่เลย” เป็นส่วนที่เรียกว่าข้อสรุปของการอ้างเหตุผลชุดน้ี    

2. เหตุผล คือ สาเหตุ ประโยคว่า “ปัญหาการทุจริตเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้รัฐบาลต้อง
ลาออก” เป็นตัวอย่างของค ากล่าวที่ใช้ค าว่า “เหตุผล” ในความหมายน้ีหมายถึงค าอธิบายเหตุการณ์
ในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ เช่น เราเห็นเหตุการณ์เด็กชายสมศักด์ิล้อชื่อพ่อของเด็กชายสมส่วนแล้ว
เด็กชายสมส่วนชกเด็กชายสมศักด์ิ เราจะอธิบายเหตุการณ์ที่น้ีว่า “เด็กชายสมศักด์ิล้อชื่อพ่อของ
เด็กชายสมส่วน เด็กชายสมส่วนเลยชกเด็กชายสมศักด์ิ” หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงให้ชัดเจนในแง่สาเหตุ-
ผลลัพธ์คือ “การที่เด็กชายสมศักด์ิล้อชื่อพ่อของเด็กชายสมส่วนเป็นเหตุผลหรือสาเหตุท าให้เด็กชาย
สมส่วนชกเด็กชายสมศักด์ิ”    

3. เหตุผล คือศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ ประโยคว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล” 
“เราควรใช้เหตุผลพิจารณาก่อนที่จะเชื่อหรือท าในสิ่งต่าง ๆ” เป็นตัวอย่างของค ากล่าวที่ใช้ค าว่า 
“เหตุผล” ในความหมายน้ีเป็นศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์เหนือกว่าสัตว์อื่น เพราะ
มนุษย์สามารถใช้เหตุผลในแสวงความจริงหรือความรู้ และคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เหตุผลเป็น
ศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ ในการเข้าใจถึงการเชื่อมโยงที่จ าเป็นต่าง ๆ ( necessary 
connections) เช่น การเชื่อมโยงที่จ าเป็นของแต่ละเหตุการณ์ (รู้ว่าสิ่งน้ีเกิด สิ่งน้ีจึงเกิด) การ
เชื่อมโยงเช่นน้ีสามารถน าไปสู่การคาดเดาเชื่อมโยงการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น ในอดีตเราเห็ น
สองเหตุการณ์คือ เมฆด า และฝนตกเกิดขึ้นติดต่อกันเสมอ น าไปสู่การใช้เหตุผลเข้าใจได้ว่าสอง
เหตุการณ์น้ีมีความเชื่อมโยงที่จ าเป็นระหว่างกัน คือ เมื่อมีเมฆด าแล้วฝนจะตก เหตุผลในแง่ของ
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ศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ ในการเข้าใจในการเชื่อมโยงที่จ าเป็นของสิ่งต่าง ๆ น าไปสู่ การ
เกิดขึ้นของความรู้ต่าง ๆ ดังเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทดลองต่าง ๆ เช่น จากการ
ทดลองต้มน้ าหลาย ๆ คร้ัง แล้วพบว่าน้ าจะเดือดที่หน่ึงร้อยองศาเซลเซียสทุกคร้ัง น าไปสู่ข้อสรุปอัน
เป็นความรู้จากการทดลองว่า “น้ ามีจุดเดือดที่หน่ึงร้อยองศา” ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าเราจะต้มน้ าสักกี่
คร้ังทั้งในอดีตหรืออนาคตน้ าจะเดือดที่หน่ึงร้อยองศาเสมอ  

การเชื่อมโยงที่จ าเป็นอีกอย่าง คือ กฎทางคณิตศาสตร์ และ การเชื่อมโยงที่จ าเป็นอย่าง
สุดท้ายที่จะกล่าวถึง คือ การเชื่อมโยงทางตรรกะซึ่งเกี่ยวข้องกับเร่ืองการอ้างเหตุผล เช่น “เจ้าของ
ร้านน้ีสวยดี เรากินข้าวร้านน้ีกันเถอะ” เรารู้ด้วยเหตุผลได้ว่าการอ้างเหตุผลชุดน้ีเป็นการอ้างเหตุผลที่
ไม่ดี เพราะข้ออ้าง “เจ้าของร้านน้ีสวยดี” ไม่มีความเชื่อมโยงทางตรรกะที่ดีกับข้อสรุป “เรากินข้าว
ร้านน้ีกันเถอะ” หากกล่าวโดยง่ายคือ เราสามารถคิดได้ด้วยเหตุผลว่าการที่เราจะเลือกกินข้าวร้านใด
ร้านหน่ึงไม่ใช่เพราะเจ้าของร้านสวยหรือไม่ แต่เพราะร้านน้ันขายอาหารที่ถูก อร่อย และสะอาด
หรือไม่ ดังน้ัน “เจ้าของร้านน้ีสวยดี เรากินข้าวร้านน้ีกันเถอะ” จึงเป็นการอ้างเหตุผลที่ไม่ดีไม่
น่าเชื่อถือ   

จากที่กล่าวมา เหตุผลนิยมได้แสดงเหตุผลหรือ “การอ้างเหตุผล” ว่าประสาทสัมผัสไม่
สามารถให้ความรู้หรือความจริงที่แน่นอนแก่เรา “เหตุผล” ซึ่งเป็นศักยภาพทางการคิดของมนุษย์ใน
การเข้าใจความเชื่อมโยงที่จ าเป็นของความคิดหรือข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสต่างหากที่ให้
ความรู้ที่แน่นอนกับเรา ประสาทสัมผัสอาจให้ข้อมูลแต่เหตุผลเป็นตัวตัดสิน (จอมยุทธ์ 2554) 

โครงการได้ศึกษาแนวความคิดแบบเหตุผลนิยมเพื่อเกิดความเข้าใจในเร่ืองความส าคัญ
ของเหตุผล และน ามาเป็นแนวทางในการสื่อสารว่าเหตุผลน้ันเป็นสิ่งส าคัญและมนุษย์ทุกคนควรที่จะมี
เหตุผล จากแนวคิดเหตุผลนิยมแสดงให้เห็นว่าเหตุผล เป็นสิ่ง ให้ความรู้ ความจริง แก่มนุษย์และ
เหตุผลยังเป็นศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ เพราะเหตุผลเป็นตัวที่ท าให้มนุษย์เข้าใจถึงสถานการณ์ 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆ แล้วน ามาเชื่อมโยงกัน อีกทั้งแนวคิดแบบเหตุผลนิยมยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของเหตุผลว่าสามารถเป็นได้เป็นทั้งข้ออ้างให้ผู้ฟังคล้อยตาม หรือเป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลจริงๆ ซึ่ง
ตรงน้ีก็สามารถน าไปเป็นเน้ือหาของสารที่จะสื่อออกไปยังกลุ่มเปูาหมายได้ 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกและการใช้อารมณ์  
1. ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ (TPA Writer 2554) 

เป็นทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย์ คิดขึ้นโดยนักจิตวิทยา อัลเบิร์ต แอลลิส (Albert 
Ellis) ที่เรียกว่าทฤษฏี ABC  

ปัจจุบันในแวดวงความปลอดภัยหันมาให้ความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมของคนมากขึ้น 
เพราะมีความเชื่อว่าพฤติกรรมสามารถเปลี่ย นแปลงได้ ประกอบกับจากข้อมูลพบว่า การแสดง
พฤติกรรมเสี่ยงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และการที่คนเรามัก
ชอบแสดงพฤติกรรมเสี่ยง ๆ ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ 

- ท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น 
- มีความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงน้อย 
- พฤติกรรมเสี่ยงที่ปฏิบัติได้รับการส่งเสริม 
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- ไม่ได้ใส่ใจกับพฤติกรรมเสี่ยง 
คนเราอาจแสดงพฤติกรรมที่เสี่ยงซ้ าแล้วซ้ าเล่าโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ในที่สุดแล้ว

อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย 
ทฤษฎี ABC เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของคนเพื่อพิจารณาว่าท าไมคนหรือ 

บุคคลน้ันจึงแสดงออกเช่นน้ัน และเป็นทฤษฎีที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 
หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมที่ปลอดภัย 
เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Behavior Based Safety (BBS) 

ก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดของทฤษฎี อยากขอท าความเข้าใจเพื่อให้เห็นภาพความ
แตกต่างระหว่างทัศนคติ กับพฤติกรรมก่อน 

ทัศนคติ คือความคิด หรือความเชื่อของบุคคลหรือคนๆน้ัน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเราไม่
สามารถมองเห็น สังเกตหรือวัดได้ อย่างไรก็ตามมีความเชื่อว่าทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการ
เปลี่ยนพฤติกรรม 

พฤติกรรม คือสิ่งที่บุคคลหรือคนๆน้ัน แสดงออกมา ดังน้ันจึงสามารถมองเห็น สังเกตได้ 
หรือวัดได้ เช่น ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์ ขับรถด้วย
ความเร็ว ไม่สวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ทฤษฎี ABC ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ                                                                          
A = Antecedents  (สิ่งกระตุ้น หรือเหตุการณ์ที่เกิดก่อน) 
B = Behaviors   (พฤติกรรมหรือการแสดงออก) 
C = Consequences  (ผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากแสดงพฤติกรรมแล้ว) 

 
ภาพที่ 2-4 ภาพแสดงของ ABC Model 
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ภาพที่ 2-5 ภาพแสดงตัวอย่างการใช้ทฤษฎี ABC ในการวิเคราะห์ว่าท าไมคนจึงขับรถเร็ว 
ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างได้ผลน้ันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เหมาะจะใช้ 

สิ่งกระตุ้น (A) และเมื่อไหร่เหมาะจะใช้ ผลที่ตามมา (C)  
- ไม่รู้ว่าจะต้องท าอะไร 
- รู้ว่าต้องท าอะไร 
- ประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ผลที่ตามจากการแสดงพฤติกรรม (C) จะใช้ได้ผลดีในกรณี 
- รู้แล้วว่าจะต้องท าอะไร 
- เลือกที่จะไม่ท าตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
- ต้องการรางวัลเพื่อการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 
เมื่อเราไม่ได้รับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เรามักจะพยายามที่จะเพิ่มระดับของสิ่งเร้า หรือ

เพิ่มสิ่งเร้าเพื่อให้ได้มาซึ่งพฤติกรรมที่เราพึงประสงค์  การฝึกอบรมเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเรามักจะคิดว่าเป็นเพราะขาดการฝึกอบรมดังน้ันเราจึงท าการฝึกอบรม แต่น้ันเป็นวิธีการ
แก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเน่ืองจากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุจากเร่ืองแรงจูงใจ ดังน้ันการฝึกอบรมใน
กรณีน้ีจึงอาจเป็นเสมือนการท าโทษพนักงาน 

ในการใช้ทฤษฎี ABC ในการวิเคราะห์อย่างได้ผลน้ัน ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องประกอบไปด้วย
ข้อมูลดังน้ี 

- รายละเอียดของปัญหาด้านพฤติกรรมที่เราได้สังเกตและรวบรวมมา เช่น ไม่สวมใส่
อุปกรณ์ปูองกันอันตราย รวมถึงสิ่งที่พนักงานควรปฏิบัติ เช่น  พนักงานควรสวม
อุปกรณ์ปูองกันอันตราย เป็นต้น 
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- รายการของสิ่งกระตุ้นที่เป็นไปได้ทั้งหมด (สิ่งที่ท าให้บุคคลน้ันแสดง ออกหรือ
กระท าเช่นน้ัน) และผลที่ตามมาจากการแสดงออกเช่นน้ัน 

- ระบุว่าผลที่ตามมาน้ันเป็นไปในทางบวก หรือทางลบทันที่หรือในอนาคตมีความ
แน่นอน หรือความไม่แน่นอน 

- พิจารณาว่าผลที่ตามมาอันไหนที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ (ซึ่งมักจะ
เป็นแรงจูงใจในทางบวก) 

- ส่งเสริมหรือจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
- สังเกตและติดตามความคืบหน้า 

 
โครงการได้น าทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ และเป็นแนวในการวาง

แผนการสื่อสาร เพื่อที่จะเลือกสิ่งเร้า (antecedents) หรือการท าตัวสื่อ (media) ที่น่าสนใจ เข้าถึง 
และมีประสิทธิภาพ และส่งตรงไปยังกลุ่มเปูาหมายอย่างถูกช่องทาง (channel) เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
เกิดพฤติกรรม (behaviors) การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ให้มากขึ้นและได้ผลลัพธ์ (consequences) 
คือกลุ่มเปูาหมายคู่รักวัยรุ่นมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 

อีกทั้งทฤษฎีน้ียังช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดอารมณ์ในคู่รักวัยรุ่น ถ้า
หากมีสิ่งเร้าที่ไม่ดี เช่น คู่รักฝุายชายมองผู้หญิงอื่น ท าให้ฝุายหญิงเกิดพฤติกรรมหึงหวง โกรธ งอน มี
อารมณ์โมโห และผลลัพธ์ที่ได้จบด้วยการมีปากเสียงกัน ดังน้ันสิ่งที่คู่รักฝุายใดฝุายหน่ึงท ามักเป็นสิ่ง
เร้าที่มีผลต่ออารมณ์ของอีกฝุาย 

 
2. ข้ันตอนการใช้เหตุผล (เอกสารการสอน ปกรณ์ สิงห์สุริยา 2543) 
ขั้นตอนการใช้เหตุผลมี 2 ขั้นตอน 

1. ขั้นตอนการท าความเข้าใจ ขั้นตอนน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะต้องท าก่อนการประเมิน
เหตุผลที่ผู้อื่นเสนอมา ถึงแม้โดยทั่วไปมักจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับขั้นตอนการประเมิน
เหตุผลมากกว่าขั้นตอนการท าความเข้าใจ แต่ในอันที่จริงการท าความเข้าใจเหตุผลที่คนเสนอมาเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญมาก หากความเอาใจใส่ในขั้นตอนน้ีแล้ว จะประเมินเหตุผลได้ไม่ดี อีกทั้งยังท าให้มี
โอกาสเป็นคนใจแคบ ขาดโอกาสที่จะพัฒนาหรือขัดเกลาความคิดของตนเองอีกด้วย 

จุดหมายของขั้นตอนน้ีคือการพิจารณาว่าอะไรคือความคิดที่ผู้พูดเสนอมาให้ยอมรับได้
หรือไม่ และอะไรคือความคิดที่ผู้พูดยกมาสนับสนุนความคิดที่เขาต้องการให้ยอมรับ หรืออีกนัยหน่ึง 
อะไรคือข้อสรุป และอะไรคือข้ออ้าง ค าถามที่ใช้น าทางในการพิจารณาก็คือค าถามที่ว่า "เขาต้องการ
บอกอะไร และท าไมเขาจึงบอกเช่นน้ัน" โดยปกติแล้วในขั้นตอนน้ีจะมีค าบ่งชี้ที่ช่วยสังเกต คือ 
ความคิดหรือข้อความใดเป็นสิ่งที่บุคคลต้องการน าเสนอให้ยอมรับ  มักจะตามด้วยค าว่า "ดังน้ัน" 
"ฉะน้ัน" เป็นต้น และความคิดหรือข้อความใดเป็นสิ่งที่ยกมาสนับสนุนมักจะมีค าบ่งที่ว่า "เพราะว่า" 
"ด้วยเหตุที่ว่า" "เน่ืองจาก" เป็นต้น 
 2. ขั้นตอนการประเมินมีพื้นฐานอยู่บนพื้นฐาน เมื่อได้เหตุผลจากขั้นตอนการท าความ
เข้าใจแล้ว ต่อไปก็จะต้องประเมินในขั้นตอนการท าความเข้าใจ จะมีการใช้ค าถามน าที่ว่า "เขา
ต้องการบอกอะไรและท าไมเขาจึงบอกเช่นน้ัน" และยังมีค าถามที่ใช้เสริมเมื่อมีการละเหตุผลว่า "ท าไม
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ถ้ามีข้ออ้างน้ีแล้ว จึงสรุปได้แบบน้ี" การประเมินน้ีก็มีค าถามน าเช่นกันคือ "สิ่งที่เขาน าเสนอให้ยอมรับ
น้ัน ยอมรับได้หรือไม่" ค าถามน้ีมีพื้นฐานมาจากจุดประสงค์ของการเสนอการอ้างเหตุผลที่ต้องการให้
ผู้ฟังยอมรับความคิดน้ันๆ 
 อาจจะต้ังค าถามให้ชัดเจนขึ้นว่า "ข้ออ้างเหตุผลที่เขาเสนอมาสนับสนุนความคิดน้ัน 
สนับสนุนความคิดได้จริงหรือไม่" ค าถามน้ีมีความส าคัญมาก ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการประเมิน
ดังกล่าวได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ  
 2.1 การประเมินความสัมพันธ์ทางตรรกะ มีหน้าที่ในการตอบค าถามที่ว่า "ข้ออ้างที่
เขาน าเสนอมาสนับสนุนความคิดน้ัน สนับสนุนความคิดได้จริงหรือไม่" 
 2.2 การประเมินเน้ือหาของข้ออ้าง ตามหลักการแล้วหากเหตุผลไม่ผ่านการประเมิน
ความสัมพันธ์ทางตรรกะ ก็จะไม่ต้องพิจารณาต่อในขั้นน้ี ซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถจะพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้ออ้างต่อเพื่อได้ ถึงไม่ผ่านการประเมินแบบตรรกะ โดยจะดูว่าข้ออ้างน้ันมีความ
น่าเชื่อถือพอที่จะน าไปใช้ช่วยให้เหตุผลที่เขาเสนอมาหรือไม่ 

ขั้นตอนการใช้เหตุผลเป็นทฤษฎีที่ช่วยให้ทางโครงการเข้าใจขั้นตอนในการใช้เหตุผล การ
ประเมินเหตุผล และการยอมรับเหตุผลของกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นเน้ือหาในการ
สื่อสาร และการวางแผนการสื่อสารที่เข้าถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
3. การใช้เหตุผล : พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 

การเรียนรู้แบบใช้เหตุผล (Reasoning) การใช้เหตุผล (Reasoning หรือ Insight 
Learning) เป็นพฤติกรรมที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่าน้ันและจะเกิดมาในคนเรา เน่ืองจากคนเรามี
สมองและระบบประสาทที่ เจริญมากกว่าสัตว์อื่น จึง เกิดการเรียนรู้แบบน้ีได้ดีกว่าสัตว์อื่น การใช้
เหตุผลเป็นการใช้ความสามารถของสัตว์ที่จะตอบโต้ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้นอย่างถูกต้องในคร้ัง
แรก โดยที่ไม่ต้องใช้การลองผิดลองถูกแม้ว่าเหตุการณ์ใหม่น้ีต่างไปจากประสบการณ์เก่าเท่าที่เคยพบ
มา และสามารถน าผลการเรียนรู้เก่าๆ แบบอื่นๆ มาช่วยในการแก้ไขปัญหาด้วย  

 
ภาพที่ 2-6 ภาพแสดงการทดลองลิงชิมแปนซีเลือกใช้วิธีในการกินกล้วย 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/userfiles/88894/image/1%20(120).jpg 
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การทดลองโดยการจับลิงชิมแปนซี ใส่ในห้องแล้วแขวนกล้วยไว้ในระดับที่สูงกว่าที่ลิง จะ
เอื้อมถึง ที่พื้นจะมีกล่องหลายใบวางอยู่ ตอนแรกลิงจะพยายามหยิบกล้วยให้ได้แต่หยิบไม่ถึงลิงจึงไป
ยกกล่องมาวางแล้วลองหยิบอีกก็ยังไม่ถึง ลิงก็ไปยกกล่องมาต่ออีก จนสามารถหยิบกล้วยที่แขวนอยู่
ได้ การทดลองอันน้ีแสดงว่า ลิงชิมแปนซีมีพฤติกรรมแบบการใช้เหตุผล เน่ืองจากลิงสามารถใช้
ความสัมพันธ์ของกล่องกับความสูงของกล้วย และสามารถ ดึงความสัมพันธ์อันน้ีมาใช้ประโยชน์ ท าให้
หยิบกล้วยมากินได้ ยิ่งถ้าพวกลิงชิมแฟนชีเคยมีประสบการณ์อย่างน้ีมาแล้วจะยิ่งเป็นการง่ายขึ้นเข้า
ไปอีก เน่ืองจากลิงมีสมองที่เจริญดีและจดจ าได้ดีด้วย (Thaigoodview 2555)  

จากทฤษฏีข้างต้นจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่าน้ันที่จะมีพฤติกรรมการใช้เหตุผล 
ในการตัดสินใจและโต้ตอบต่อสิ่งเร้า และจะใช้เหตุผลตัดสินใจโต้ตอบสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้องในคร้ังแรก 
ไม่ว่าสถานการณ์แบบน้ีจะไม่เคยเกิดขึ้น และจากการทดลองจะเห็นได้ว่าสัตว์ประเภทน้ีจะน า
ประสบการณ์ในอดีต มาตัดสินใจร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคร้ังต่อๆไป เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เช่นเดียวกัน
มนุษย์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเช่นกัน ถ้าหากกลุ่มเปูาหมายมีการ
รับมือด้วยการพยายามใช้เหตุผลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง เช่น ทะเลาะกับคู่รักของตนเร่ือง
ทานข้าวร้านไหน ในคร้ังแรกอาจจะมีปากเสียงกันบ้าง แต่ในคร้ังต่อๆไปการใช้เหตุผล และการรับมือ
แก้ปัญหาก็จะสามารถท าได้ดีขึ้นในล าดับต่อมา ทางโครงการจึงเห็นว่าทฤษฏีน้ีเป็นเค ร่ืองยืนยันว่า
มนุษย์มีการใช้เหตุผล และการหมั่นใช้เหตุผลบ่อยๆ จะท าให้กลุ่มเปูาหมายมีการใช้เหตุผลควบคู่ไปกับ
อารมณ์ได้ดีขึ้น 

 
แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณาและแผนการรณรงค์โฆษณา 
1. การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Advertising Execution)  

เป็นความพยายามในการใช้โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ตลอดจนแนวคิดไปสู่ผู้บริโภคตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้การโฆษณาจึง ต้อง 
มีลักษณะสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดด้าน ผู้บริโภค
และด้านสื่อโฆษณา เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างงานโฆษณาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
2. กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) 

เป็นขั้นตอนในการสร้างงานโฆษณาที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความแปลกใหม่ โดยใช้ 
ความรู้ เหตุผล จินตนาการ สร้างเอกลักษณ์และแนวคิดที่เหมาะสม สร้างความรู้สึกต่อเน่ืองและ 
แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างความคิดหรือสิ่งของ ประเด็นส าคัญในการสร้างสรรค์งานโฆษณา  
มีดังน้ี 
    2.1 การวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับข่าวสาร การวิเคราะห์ลักษณะของผู้รับข่าวสาร (Audience 
Characteristics) ซึ่งอาจเป็นผู้ฟังผู้อ่านหรือผู้ชมที่เป็นกลุ่มเปูาหมายในการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) ผลิตภัณฑ์ (Product) และคู่แข่งขัน (Competitor) 
     2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Creative Objective) สามารถก าหนดโดย         
ถือเกณฑ์ 3 ด้านคือ 
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2.2.1 วัตถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing Objective) โดยมุ่งที่จะกระตุ้น ยอดขาย 
จากผู้บริโภค พ่อค้าปลีก ตัวแทนจ าหน่ายหรือพนักงานขาย 

2.2.2 วัตถุประสงค์ด้านพฤติกรรม (Action Objective) เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด การ 
ตอบสนอง เช่น การทดลองใช้การตัดสินใจซื้อหรือการซื้อในปริมาณที่มากขึ้น 

2.2.3 วัตถุประสงค์ทางด้านจิตวิทยาและภาพพจน์ (Psychological and Image 
Objective) เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึกที่ดีหรือเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้ 
สินค้า 
3. แนวความคิดในการโฆษณา (Advertising Concept)  

เป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพื่อดึงความ สนใจ สร้างปฏิกิริยาและท าให้สินค้ามีความแตกต่างจาก 
คู่แข่งขันได้แก่ 
    3.1 จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Selling Point) หรือ USP ในการค้นหาจุดขายที่เป็น
เอกลักษณ์ โดยการค้นหาคุณสมบัติ ผลประโยชน์และจุดเด่นของสินค้าหรือบริการน้ัน เพื่อชี้ให้เห็นว่า
มีความเหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างไร เช่น ความปลอดภัย ความคงทน ความสะดวก ความประหยัด 
    3.2 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) หมายถึง การก าหนด ต าแหน่งของ
สินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าต่อจิตใจของผู้บริโภคและเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภคยอมรับได้ รวมทั้งยังมี
ลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งขันด้วย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์อาจก าหนดได้จาก ราคา       
กลุ่มเปูาหมาย ส่วนผสมผลประโยชน์ หรือล าดับชั้นของผลิตภัณฑ์ 
    3.3 การสร้างบุคลิกภาพในตราสินค้า (Brand Personality) เพื่อให้ตราสินค้ามีความเหมาะสม
และต่างจากสินค้าคู่แข่งขัน สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความจดจ าในตรา
สินค้าและเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้สินค้าหรือบริการน้ัน 
    3.4 การสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า (Brand Image) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของ กลุ่มเปูาหมาย
ที่มีต่อตราสินค้าทางด้านคุณสมบัติ บุคลิก อารมณ์และการผสมผสานในจิตใจของผู้บริโภค การ
โฆษณาเพื่อสร้างภาพพจน์จะพัฒนาโครงร่างด้านชื่อเสียงของตราสินค้า เช่น สายการบิน สถาบัน
การเงิน สุรา บุหร่ี 
    3.5 การสร้างเรื่องราวประจ าตัวสินค้า (Inherent Drama) หมายถึง การสร้างเร่ืองราว ประจ าตัว
สินค้าหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ติดตามและเกิดการซื้อ 
 
4. การจูงใจการโฆษณา (Advertising Appeals) 

หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการโฆษณา เพื่อให้เกิดการตอบสนองหรือสร้างอิทธิพลต่อ 
ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า หรือบริการประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังน้ี 
    4.1 การจูงใจด้านเหตุผล (Rational Appeals) หมายถึง ลักษณะที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เหตุผลในการเป็นเจ้าของสินค้า โดยมีเน้ือหามุ่งที่ข้อเท็จจริงที่รับรู้ได้ หลักเหตุผลในการจูงใจ เช่น 
รูปลักษณ์ ข้อ ดี ราคา ความนิยม 
    4.2 การจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) เน้นการให้ข่าวสารที่ไม่ได้ขายสินค้าโดยตรง 
เป็นการสร้างภาพพจน์และการตอบสนองความรู้สึกหรือทัศนคติ เช่น การตอบสนองด้าน ความ
ปลอดภัย ความรักในครอบครัวหรือการประสบความส าเร็จในชีวิต 
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    4.3 การจูงใจด้านเหตุผลร่วมกับการจูงใจด้านอารมณ์ (Combining Rational Appeal and 
Emotional Appeals) คือ การใช้การจูงใจทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ร่วมกัน 
    4.4 การจูงใจด้านสังคม ศีลธรรมและสิ่งแวดล้อม (Social Morals and Environment Appeals) 
เป็นการเสนอข่าวสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอนุรักษ์สิงแวดล้อม เช่น การโฆษณาสถาบัน 
โฆษณารณรงค์ในเรื่องต่างๆ 
 
5. หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา 

งานโฆษณาเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสร้างสรรค์งานโฆษณา 
ที่ดคีวรก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และส่งเสริมการตลาดโดยใช้หลัก AIDA Model ซึ่งท าให้ 
เกิดผล 4 ประการ ดังน้ี 
    5.1 การดึงให้เกิดความต้ังใจ (Attention) การโฆษณาที่ดีต้องดึงดูดความสนใจได้ เช่น การใช้
เสียงเพลง การใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียง 
    5.2 การท าให้ เกิดความสนใจติดตาม ( Interest) การโฆษณาต้องเน้นให้ผู้บริโภคเห็นถึง 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการเพื่อท าให้เกิดความสนใจติดตาม 
    5.3 การกระตุ้นให้เกิดความต้องการ (Desire) การเสนอจุดขายที่ชัดเจนแสดงให้เห็นความแตกต่าง
ของการมีสินค้า กับการไม่มีสินค้าหรือความแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกัน ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการในสินค้าหรือบริการน้ัน 
    5.4 การกระตุ้นให้เกิดการซื้อ (Action) การโฆษณาต้องเชิญชวนให้ผู้บริโภค กลุ่มเปูาหมาย เกิด
พฤติกรรมการตอบสนอง โดยการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ท าให้หลัก 
AIDA Model มีความสัมฤทธิ์ผลควรมีลักษณะ ดังน้ี 

- สร้างความไว้ว้างใจ การโฆษณาต้องให้ข้อเท็จจริง ไม่เกินจากความเป็นจริง โดยอาศัย
สิ่งที่คนเชื่อถืออยู่แล้ว มาเป็นจุดหมายในการโฆษณา เช่น มะนาวใช้ในการท าความสะอาด สแตนเลส
ท าให้ไม่เกิดสนิม 

- มีแบบฉบับของตนเองที่แตกต่าง การโฆษณาต้องมีแบบฉบับของตนเองที่ไม่ซ้ าแบบใคร 
เมื่อผู้บริโภคดูแล้วจดจาได้ว่าเป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด 

- จุดขายที่ชัดเจนเพียงจุดเดียว การโฆษณาต้องสร้างจุดขายที่จูงใจและชัดเจน เพียงจุด
เดียวเพื่อทาให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าได้ 

- โฆษณาต้องน่าเชื่อถือ โฆษณานอกจากจะไม่เกินจริงแล้วยังต้องมีเหตุผล สนับสนุนจุด
ขายของโฆษณาน้ันด้วย 

- โฆษณาต้องเข้าถึงความคิดและอารมณ์ การโฆษณาที่เน้นเหตุผลเพียงอย่างเดียว ไม่มี
เรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลย อาจไม่ได้รับความสนใจหรือสร้างความต้องการได้ ส่วนโฆษณาที่ใช้
อารมณ์เพียงอย่างเดียว ไม่มีเหตุผลมาจูงใจก็อาจไม่ได้ผลเช่นกัน 

- สะท้อนบุคลิกภาพของสินค้า การโฆษณาต้องแสดงออกซึ่งบุคลิกของสินค้าว่าเป็น
สินค้าแบบไหน เช่น ความแข็งแรงทนทาน ขนาดที่เล็กกะทัดรัด รูปแบบที่ทันสมัย 

- สะท้อนต าแหน่งครองใจผลิตภัณฑ์การโฆษณาต้องแสดงให้เห็นต าแหน่งครองใจของ
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน เช่น สบู่ชนิดน้ีใช้แก้สิว สบู่ชนิดน้ียับยั้งแบคทีเรีย สบู่ชนิดน้ีมีส่วนผสมของวิตามิน 
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- โฆษณาที่มีความกลมกลืน การโฆษณาต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ที่กลมกลืนกัน ทั้งภาพ 
เสียง สี ถ้อยค า รวมทั้งการโฆษณาในทุกสื่อที่ ใช้ด้วย การสร้างสรรค์งานโฆษณาเร่ิมต้นจากการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา โดยอาศัยพื้นฐานของการโฆษณา ผู้บริโภค กลุ่มเปูาหมายและ 
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาจึงต้องพยายามค้นหาแนวทางใน การสร้างสรรค์ที่ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการโฆษณา เพื่อให้การโฆษณาน้ันมีสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว้ 

  
6. กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
    6.1 การรวบรวมข้อมูล (Immersion) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการวิจัย เช่น ข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลด้านผู้บริโภค ข้อมูลด้านการตลาด โดยท าการวิจัย ดังน้ี 
         6.1.1 การวิจัยผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Research) ในการโฆษณาน้ันจ าเป็นอย่างยิ่งที่
นักโฆษณาจะต้องทราบรายละเอียดทั้งหมดของตัวสินค้าและบริการในเชิงเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่ง 
เช่น คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า ขนาดบรรจุ ตราสินค้าหรือเคร่ืองหมายการค้า ราคา การน าไปใช้ 
และภาพลักษณ์ของสินค้า 
          6.1.2 การวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research) เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด 
และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมายหลัก เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ภูมิล าเนา ขนาดครอบครัว ลักษณะทางจิตวิทยา ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ 
เจตคติและวัฒนธรรม 
          6.1.3 การวิจัยตลาด (Market Research) เพื่อให้ทราบถึงสภาพตลาดของคู่แข่งขัน เช่น 
สภาวะของการแข่งขัน การวางต าแหน่งของสินค้า ระบบการจัดจ าหน่าย ส่วนประกอบตลาด 
แนวโน้มของตลาด การเปลี่ยนแปลงของตลาด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด งบประมาณโฆษณาและ 
ระยะเวลาของแผนรณรงค์ทางการโฆษณา 
    6.2 การแยกแยะข้อมูล (Digestion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในขั้นที่หน่ึงมา
แยกประเภทและวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสินค้าและบริการทั้งในทางบวกและ
ทางลบ นอกจากน้ียังต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันด้วย ทางด้านกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเปูาหมายต้อง
ศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและสิ่งจูงใจต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อ ส่วน 
ทางด้านตลาดก็ต้องวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของตลาดสินค้าชนิดน้ันๆ ว่ามีแนวโน้มการขยายตัว 
หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ยิ่งได้ข้อมูลมากเท่าใดก็สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ 
ได้เป็นอย่างดี 
    6.3 การใช้ความคิด (Incubation) โดยค านึงถึงข้อมูลที่ได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นแนวคิดใน
การโฆษณาผู้โฆษณาต้องวางยุทธวิธีแผนรณรงค์โฆษณา (Advertising Campaign) ซึ่งประกอบด้วย 
3 แผนคือ แผนงานตลาด แผนงานสร้างสรรค์และแผนงานซื้อสื่อโฆษณา โดยมีการก าหนดหลักกว้างๆ 
ว่าต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้ 
    6.4 การสร้างความคิดให้กระจ่าง (Illumination) เป็นขั้นของการเกิดความคิดที่ส าคัญในการ
โฆษณา รายละเอียดต่างๆที่วางไว้ในหลักการ เช่น แผนงานตลาดจะมีการจัดสรรงบประมาณในการ
สร้างงาน ค่าสื่อโฆษณา ในด้านการสร้างสรรค์จะมีการสร้างเน้ือเรื่องตามแนวทางที่ก าหนดไว้  ในส่วน
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แผนงานซื้อสื่อโฆษณาจะก าหนดสื่อที่ใช้เน้ือที่ ระยะเวลาการโฆษณา เพื่อให้ได้สื่อที่ดีเป็นเคร่ืองน า
ทางโฆษณาไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.5 การสร้างให้เป็นจริง (Reality) หรือการพิสูจน์ว่าเป็นจริง (Verification) เป็นการใช้ กลยุทธ์ 
(Strategy) และยุทธวิธี (Tactics) เพื่อให้ความคิดในงานโฆษณามีความสมเหตุสมผลและเป็นจริง
ขึ้นมา โดยทางบริษัทตัวแทนโฆษณาเร่ิมปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน
สิ่งพิมพ์ บทโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง การถ่ายท าภาพยนตร์หรืองานส่งเสริมการขายอย่างอื่น 
รวมทั้งการซื้อสื่อโฆษณาและจึงน า เสนอคณะกรรมการบริษัทเจ้าของสินค้าเพื่อพิจารณาอีกคร้ังก่อน
การเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ 

การสร้างสรรค์งานโฆษณา เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยให้การขายสินค้าหรือบริการ 
บรรลุตามเปูาหมายก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์งานโฆษณา จึงต้องมีการวางแผนการตลาด เร่ิมต้ังแต่ 
การต้ังนโยบายการตลาด นโยบายผลิตภัณฑ์ เปูาหมายการโฆษณาและกลยุทธ์ในการโฆษณา ซึ่ง 
นโยบายเหล่าน้ีจะนาไปสู่การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ 
    6.6 การก าหนดสิ่งจูงใจ (Appeal) ของโฆษณา 

สิ่งจูงใจน ามาจากจุดขายหรือผลประโยชน์ (Benefit) มาจูงใจให้ซื้อสินค้า เช่น ความ 
ทนทาน สวย ประหยัด น ามาตอกย้ าให้ชัดเจน น ามาใช้ในการก าหนดยุทธวิธี (Strategy) เพื่อไม่ให้ 
ออกนอกยุทธวิธี (Off Strategy) ซึ่งจุดขายจะถูกก าหนดไว้ก่อน การสร้างสรรค์โฆษณาโดยก าหนด 
ลักษณะได้ดังน้ี 

6.6.1 เหตุจูงใจด้านอารมณ์และเหตุจูงใจด้านเหตุผล (Emotional Appeal and Rational 
Appeal) การใช้อารมณ์เป็นเหตุจูงใจได้แก่ความรักความสนุกสนานเพศส่วนการใช้ เหตุผลจูงใจ เช่น 
ความทนทาน ประหยัด คุณภาพสูง ซึ่งการใช้เหตุจูงใจน้ี มักใช้ผสมผสานกับทั้งเหตุผลและอารมณ์ใน
สัดส่วน 50 : 50 

6.6.2 การพูดจริงจังหรือพูดด้วยอารมณ์ขัน (Serious/Humor) คือการใช้ความจริงจัง หรือ
ใช้อารมณ์ขันตลกมาจูงใจ 

6.6.3 การพูดตรงไปตรงมา หรือพูดแบบมีลูกเล่น (Straightforward/Gimmick) 
6.6.4 การใช้เทคนิคขั้นสูงหรือการใช้แบบธรรมเนียมนิยม (High–tech/Tradition) 

 
7. ขอบข่ายการวางแผนงานโฆษณาและการตัดสินใจ 

ส่วนส าคัญในกระบวนการโฆษณาคือ การวางแผนงานโฆษณาและการตัดสินใจ เพื่อการ 
บริหารจัดการวิเคราะห์สภาพการณ์แบบกว้างๆ และเฉพาะเจาะเพื่อพิจารณาตัดสินใจทางเลือกที่จะ 
ถูกน าเสนอตามระดับของค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ 

ความจ าเป็นของการวางแผนคือ การหาแนวทางเลือกที่เป็นไปได้และก าหนดให้เป็น 
กลุ่ม ทางเลือกหลายทาง การตัดสินใจจะพิจารณ์จากทางเลือกที่ก าหนดไว้แผนโฆษณาที่สมบูรณ์จะ 
สะท้อนถึงเหตุผลของการตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งจะพิจารณาจาก 
สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ์ หรือบริการน้ันๆ (กาญจนา มีศิลปะวิกกัย 2547) มี 
ส่วนประกอบหลายส่วน 
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Aaker (1992) ได้อธิบายว่า ปัจจัยหลักทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
วาง แผนการรณรงค์โฆษณามีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ 
    7.1 วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ในภาพรวมของตลาด สินค้าหรือบริการ และคู่
แข่งขัน 
    7.2 โปรแกรมทางการตลาด (Marketing Program) ในการท าแผนการรณรงค์โฆษณาจะเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด เพื่อให้จุดมุ่งหมายทางการตลาดประสบความส าเร็จ 
    7.3 แผนการรณรงค์โฆษณา (Creative Strategy Plan) จะเป็นแผนที่ต้องสอดคล้องหรือคล้อย
ตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น จะวางแผนอย่างไร สร้างสรรค์งานอย่างไร จึงจะท าให้สินค้าเป็นที่
ยอมรับและเกิดการซื้อ เป็นต้น 
    7.4 การน าไปใช้ (Implementation) การน าแผนรณรงค์ไปปฏิบัติก็เป็นเร่ืองที่ส าคัญเช่นกัน 
เพราะบางคร้ังเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงานได้สาเหตุจากข้อจ ากัดทางสังคมและกฎหมาย 
การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสื่อ เป็นการก าหนดสื่อแต่ละประเภทที่จะใช้เป็นพาหนะน าข่าวสารไปยัง
กลุ่มเปูาหมายทางการตลาด โดยสื่อที่เลือกจะต้องสนองตอบแผนกลยุทธ์ทางการตลาด    และแผน
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยจะต้องค านึงถึ งการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ดีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนแรกถือเป็นกุญแจส าคัญในการพิจารณาแผนการ โฆษณา ในขณะ
ที่ส่วนสุดท้ายจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อการปฏิบัติตาม แผนการรณรงค์
โฆษณาดังกล่าวได้ 
 
8. กรอบของการวางแผนโฆษณาและการตัดสินใจ 

ในการวางแผนการโฆษณาและการตัดสินใจจากองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก
องค์กร องค์ประกอบภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ โปรแกรมการตลาดและแผนการโฆษณา
เป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินใจ แผนการโฆษณาจะประกอบไปด้วย 
    8.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดเปูาหมาย 
    8.2 กลยุทธ์และวิธีการเสนอข้อมูล 
    8.3 กลยุทธ์และวิธีการใช้สื่อ แผนการโฆษณาจะประสานและสอดรับกับโปรแกรม 

การตลาดทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ส าคัญที่ได้วิเคราะห์ไว้ จาก
แนวคิดทฤษฎีน้ี เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อให้บรรลุตาม  (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 
และพรทิพย์ สัมปัตตะวินิช 2551) 

จากแนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณาและแผนการรณรงค์โฆษณา ทางโครงการได้น า
แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนมาใช้ เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ น าเสนอแนวคิด
ในงานโฆษณา สร้างแรงจูงใจให้ผู้รับสารเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรม และมีการรับรู้
ข้อมูลใหม่ๆ โดยการน าเสนอผ่านสื่อต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อให้ งานโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทความเก่ียวกับเหตุผลและอารมณ์ 
บทความเพ่ือชีวิตเหตุผลกับอารมณ์ 

การตัดสินใจในการจะท าสิ่งต่างๆของมนุษย์เราน้ีสามารถแยกได้ 2 ฝุาย คือ ท าไปตาม
เหตุผลกับท าไปตามอารมณ์ ซึ่งการท าไปตามเหตุผลน้ันก็คือการใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนจึงค่อยท า
ไปตามเหตุผลที่มองเห็นแล้ว ส่วนการท าไปตามอารมณ์น้ันก็คือการท าไปตามความรู้สึกที่ก าลังเกิดอยู่
เฉพาะหน้า 

คนที่มีปัญญาและมีใจหนักแน่นก็มักจะท าไปตามเหตุผล เพราะเขาได้พิจารณาเห็นแล้ว
ว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า โดยไม่สนใจกับอารมณ์ของตัวเองว่าจะอยากท าหรือไม่อยากท า ซึ่งบาง
ทีมันก็ฝืนกับอารมณ์ของตัวเองแต่ก็ต้องท าเพราะเห็นว่ามันมีผลดีแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น อย่างเช่นการ
ด่ืมสุรา หรือสูบบุหร่ีที่แม้จิตใจอยากจะท าเพราะมันรู้สึกเป็นสุขแต่เหตุผลมันบอกว่ามันจะเกิดผลเสีย
กับร่างกายและเสียทรัพย์โดยเปล่าประโยชน์ ดังน้ันคนมีปัญญาจึงไม่ชอบด่ืมสุรา ไม่ชอบสูบบุหร่ี หรือ
อย่างเช่นการใช้จ่ายฟุุมเฟือยที่อารมณ์มันอยากจะท าเพราะรู้สึกเป็นสุข แต่เหตุผลมันบอกว่าท าให้เสีย
ทรัพย์ไปโดยไม่จ าเป็นและจะท าให้เดือดร้อนเมื่อยามขาดแคลน ดังน้ันคนมีปัญญาจึงชอบประหยัดไม่
ชอบใช้จ่ายฟุุมเฟือย เป็นต้น 

ส่วนคนที่มีปัญญาน้อยก็มักจะท าอะไรไปตามความรู้สึก โดยไม่สนใจเหตุผล หรือเรียกว่า
ท าไปตามอารมณ์ โดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรตามมาในภายหลัง เพราะไม่ชอบใช้ปัญญามา
พิจารณา อย่างเช่นเมื่อรู้สึกเป็นสุขถ้าได้ด่ืมสุรา หรือสูบบุหร่ี จึงได้ชอบด่ืมสุราและสูบบุหร่ี หรือคนที่
ชอบใช้จ่ายฟุุมเฟือยเพราะจะรู้สึกเป็นสุขจึงได้ชอบใช้จ่ายฟุุมเฟือย หรือคนที่โกรธจึงท าร้ายผู้อื่น
เพราะรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ท าร้ายผู้อื่น หรือคนที่ชอบเที่ยวเตร่ก็เพราะรู้สึกสนุกสนานโดยไม่สนใจว่า
จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง หรืออย่างเช่นนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนก็เพราะรู้สึกว่าการเรียนไม่สนุกเป็นต้น 

แต่ธรรมชาติของคนเราน้ันย่อมจะมีปัญญามากบ้างน้อยบ้างด้วยกันทุกคน ดังน้ันจะหา
คนที่เอาแต่เหตุผลเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจความอารมณ์น้ันย่อมไม่มี หรือจะหาคนที่เอาแต่อารมณ์
เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจเหตุผลน้ันย่อมไม่มี 

คนที่จะใช้แต่เหตุผลเพียงอย่างเดียวน้ันจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเด็ดขาด 
ซึ่งตามปกติเรามักท ากันไม่ค่อยได้เพราะขาดการฝึกฝนมาอย่างเพียงพอ ส่วนคนที่จะใช้แต่อารมณ์
เพียงอย่างเดียวน้ันดูจะมีมาก เพราะมันท าง่าย เหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ เวลาเกิด
ความรู้สึกพอใจมันก็รักกัน แต่พอรู้สึกไม่พอใจมันก็ท าร้ายกัน ดังน้ันในคนๆเดียวจึงสามารถท าสิ่ง
ต่างๆไปตามเหตุผลบ้างในบางคร้ังและท าไปตามอารมณ์บ้างในบางคร้ัง โดยขึ้นอยู่กับว่า ในขณะน้ัน
ก าลังมีสภาวะจิตเป็นเช่นไร คือถ้าก าลังมีจิตที่สงบ หรือมีสมาธิก็ย่อมที่จะท าไปตามเหตุผล แต่ถ้า
ก าลังมีจิตที่เร่าร้อนฟุูงซ่านวุ่นวายก็ย่อมที่จะท าไปตามอารมณ์ 

การท าไปตามอารมณ์น้ันมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือเกิดผลเสียตามมาในภายหลังได้มาก 
ส่วนการท าไปตามเหตุผลน้ันมีโอกาสที่จะถูกหรือเกิดผลดีได้มาก ดังน้ันในภาคทฤษฎีการท าไปตาม
เหตุผลจึงย่อมที่จะดีกว่าการท าไปตามอารมณ์ แต่ว่าในการปฏิบัติจริงน้ันเรามักท าไปตามอารมณ์เสีย
มากกว่าเพราะไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ อย่างเช่นคนที่เมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาเต็มที่ก็
สามารถฆ่าหรือท าร้ายคนที่มาท าให้โกรธได้ แม้ว่าตนเองอาจจะถูกลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุก
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ตลอดชีวิตก็ได้ หรือเมื่อมีเพศตรงข้ามที่น่าพึงพอใจยิ่งมายั่วยวนก็อาจจะท าให้เกิดการสมสู่กันขึ้นมาได้ 
แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับการติดโรคเอดส์ก็ได้ เป็นต้น 

ท าอย่างไรเราจึงจะใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์? เรื่องน้ีก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรม
จิตมาก่อน ซึ่งบางคนโชคดีที่โตขึ้นมากับการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ จึงมักเป็นคนที่หนักแน่นไม่ท า
ตามอารมณ์ จึงท าให้เป็นคนที่มีคนเคารพนับถือมากและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าคนที่
ชอบใช้อารมณ์ ซึ่งใครที่ต้องการให้ลูกเป็นคนชอบใช้เหตุผลก็ต้องหมั่นฝึกฝนให้ลูกเป็นคนมีเหตุผล
มากกว่าการตามใจลูกจนท าให้ลูกเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ซึ่งเด็กที่ถูกตามใจมากๆก็ย่อมที่จะเป็นคนมี
นิสัยเอาแต่ใจตนเองเพราะถูกตามใจมาเสียจนเคยตัว ดังน้ันเมื่อท าสิ่งใดแล้วท าให้เกิดความรู้สึกเป็น
สุขสนุกสนานเด็กก็อยากจะท าสิ่งน้ัน แม้ว่าสิ่งน้ันจะท าให้เกิดผลเสียอย่างยิ่งแก่ชีวิตในอนาคตก็ตาม 
แต่ถ้าสิ่งใดท าให้เกิดความรู้สึกทุกข์หรือล าบากเด็กก็ไม่อยากจะท าสิ่งน้ัน แม้การท าสิ่งน้ันจะเกิดผลดี
อย่างยิ่งแก่ชีวิตในอนาคตก็ตาม น่ีเองที่ท าให้เด็กสมัยใหม่น้ีเป็นเด็กด้ือด้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์
ก็เพราะถูกตามใจมาเสียจนเคยตัว คือเป็นเด็กที่เอาแต่อารมณ์มากกว่าเหตุผลน่ันเอง 

ส่วนคนที่แม้จะไม่โชคดี คือไม่โตมากับการใช้เหตุผลก็ตาม แต่ถ้าเข้าใจในเร่ืองการใช้
เหตุผลกับอารมณ์น้ีแล้วก็สามารถฝึกฝนจิตของตนเองให้เข้มแข็งจนสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้ ซึ่งหลักในการฝึกจิตน้ีก็สามารถท าได้โดยการหมั่นฝึกสมาธิอยู่เสมอๆและพยายามระวังจิตอย่าให้
เอาแต่อารมณ์อยู่เป็นประจ า ซึ่งวิธีน้ีเท่าน้ันที่จะเปลี่ยนจากคนที่เอาแต่อารมณ์มาเป็นคนที่มีเหตุผล
ได้มากขึ้น ส่วนใครที่คิดว่าเราสามารถจะเปลี่ยนจิตใจกันได้ง่ายๆน้ันจัดว่าคิดผิด 

สรุปได้ว่าเราต้องมาฝึกสมาธิกันให้มากเพื่อจะได้เป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่าเอาแต่อารมณ์ 
เราจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานที่เราต้องการ แต่ถ้าเรายังไม่มี
สมาธิที่เพียงพอ เราก็ต้องพยายามระวังอย่าให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาในขณะที่เราจะท าสิ่งที่ส าคัญๆ คือเรา
ต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่จะท าให้จิตใจสงบให้มากที่สุด หรือไม่ก็ต้องพยายามหลีกหนีสิ่งที่
จะมาท าให้จิตใจเร่าร้อน หรือฟุูงซ่านวุ่นวายจนท าให้เอาแต่อารมณ์ แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะใช้เหตุผล
ได้มากกว่าใช้อารมณ์ ซึ่งก็ย่อมที่จะเกิดผลดีมากกว่าเกิดผลเสีย. (เตชปญฺโญ ภิกขุ 2554) 

จากบทความเร่ืองเหตุผลกับอารมณ์และเหตุผล จะเห็นได้ว่าผู้ใช้อารมณ์ตัดสินในการ
กระท ามักจะพบกับผลของการกระท าที่เป็นผลเสีย ดังน้ันการใช้เหตุผลจึงเป็นเร่ืองส าคัญ และมนุษย์
เราน้ันสามารถควบคุมอารมณ์ได้ด้วยการหมั่นฝึกฝนใช้เหตุผลให้เป็นนิสัย ไม่ว่าจะโตมาใน
สภาพแวดล้อมแบบใด ก็สามารถที่จะฝึกจิตใจ และท าสมาธิในเวลาที่อารมณ์น้ันเกิดขึ้นมา เพื่อให้ใจ
เย็นลง สงบอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ก็จะเกิดผลดีตามมากับการกระท าที่จะเกิดขึ้น ทางโครงการจึงน า
แนวทางน้ีมาเป็นแนวทางในการคิด concept การรณรงค์ร่วมกับแบบสอบถามเชิงลึก ได้มาเป็น 
concept ช้าลงให้เร็วขึ้น หรือฝึกใจเย็นลงให้เร็วขึ้น เพื่อเหตุผลที่จะเกิดเร็วขึ้นในเวลาที่กลุ่มเปูาหมาย
ใจเย็นขึ้น 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเก็บขอ้มูล 
 

การเก็บข้อมูลในคร้ังน้ี เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของคู่รักวัยรุ่น เกี่ยวกับการใช้เหตุผลและอารมณ์ รวมไปถึงการรับรู้ 
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้อารมณ์ ซึ่งประเภทของการวิจัยจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะน าผลที่ 
ได้มาวิเคราะห์เพื่อท าการวางแผน การสื่อสารการตลาดและจะน าไปใช้ในการรณรงค์ในการใช้เหตุผล
ร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคง การรณรงค์คร้ังน้ีจะเป็นการรณรงค์เพื่อช่วยในการสร้างการ
รับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเร่ืองของเหตุผลและอารมณ์ รวมทั้ง วิธีการแก้ปัญหาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อารมณ์ของกลุ่มคู่รักวัยรุ่น ให้หันมาใช้เหตุผลร่วมตัดสินใจ เพื่อ
พฤติกรรมการแสดงออกกับคู่รักที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

 
รูปแบบการวิจัย 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพน้ันจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
กับกลุ่มเป้าหมายน้ันก็คือ กลุ่มคู่รักวัยรุ่นเพื่อทราบถึ งความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของเหตุผลและ
อารมณ์ รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกในการใช้เหตุผลหรืออารมณ์กับคู่รักของตนว่าเป็นเช่นไร อีก
ทั้งเพื่อวิธีการต่างๆในการรับมือหรือแก้ปัญหากับอารมณ์ที่เกิดขึ้น หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีเวลาที่
แสดงออกกับคู่รักว่าเป็นเช่นไร ทั้งน้ีก็ เพื่อจะน าแนวทางที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายไปวางแผนในการ
สื่อสาร 

ส าหรับการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ มีความต้องการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
รวบรวม พฤติกรรมการใช้เหตุผลและอารมณ์ และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน 

ในส่วนของการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะด้วยกันคือ ระยะที่ 1 คือการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของเหตุผลและอารมณ์ พฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับ
การใช้เหตุผลและอารมณ์ รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาในการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เพื่อให้
เข้าถึงแนวทางดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้วย ซึ่งเมื่อ
เข้าใจถึงแนวทางเบื้องต้นแล้ว จะน าผลที่ได้มาสรุปเพื่อน าไปด าเนินงานในระยะที่ 2 คือการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์หาความต้องการ และความเป็นไปได้ในการวาง
แผนการสื่อสาร 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและเอกสาร 

บทความต่างๆดังต่อไปน้ี 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
    1.1 สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 คู่ แบ่งออกเป็นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 4 คน 
รวมทั้งสิ้น 8 คนในรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

1) นายพงษ์พัฒ มีป้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ อายุ 22 ป ี

2) นายภูเบศ ชิตะปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขา
เทคโนโลยีภาพถ่ายและภาพยนตร์ อายุ 22 ป ี

3) นายธนภัทร์ ปฐมโยธิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกนิเทศศาสตร์ 
สาขาการโฆษณา อายุ 22 ปี 

4) นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกนิเทศศาสตร์ 
สาขาการโฆษณา อายุ 22 ปี 

5) นางสาวปุณยวีร์ วงศ์บุปผา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะมนุษย์-
ศาสตร์ อายุ 22 ป ี

6) นางสาวกนกนาฎ นันทกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาเทคโน- 
โลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว อายุ 21 ป ี

7) นางสาวตีรณา กังวานเกียรติชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกนิเทศ
ศาสตร์ สาขาการโฆษณา อายุ 22 ป ี

8) นางสาวธนิตา ลีลารังสรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลยัศิลปากร เอกนิเทศศาสตร์ 
สาขาการโฆษณา อายุ 22 ปี 

 
    1.2 ส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้ได้ถึงเพื่อรวบรวมแนวคิด พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการแสดงออกในการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ โดยการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 คน 
 
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ งานวิจัยทฤษฎี
เกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์จากหนังสือเฉพาะทางที่ได้รวบรวมเรื่องน้ีเอาไว้ และจากทางอินเทอร์เน็ต 
รวมทั้งการรวบรวมโดยการใช้เว็บไซต์ Search Engine เช่น www.google.com  

เมื่อท าการเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ ศึกษาจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิง 
พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนการสื่อสารการรณรงค์ต่อไป 
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กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยในคร้ังน้ีจะใช้วิธีในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) กับ

กลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือคู่รักวัยรุ่นทั้งหมด 4 คู่ 8 คน แบ่งออกเป็นผู้หญิง 4 คนและผู้ชาย 4 คน 
นอกจากน้ียังมีในส่วนของการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มเป้าหมายหลัก 

ที่มีอายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี จ านวน 100 คน เพื่อให้ได้ถึงเพื่อรวบรวมแนวคิด พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
และพฤติกรรมการแสดงออกในการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

1. ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ค าตอบที่
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด 
3. เคร่ืองบันทึกเสียง ซึ่งผู้ศึกษาใช้ในการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยใน การ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน 
4. การจดบันทึก ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการจดบันทึกประกอบกับการบันทึกเสียง เพื่อจดบันทึก 

ส่วนที่ส าคัญ และเป็นการสรุปใจความส าคัญในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจในเน้ือความ 
สัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 

1. ชุดค าถามในการสัมภาษณ์รูปแบบ In-depth โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้า 
หมายหลักคือกลุ่มคู่รักวัยรุ่น 

วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ 
    1.2 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องของการใช้อารมณ์ร่วมและเหตุผล 
    1.3 เพื่อทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในการใช้อารมณ์และพฤติกรรมการใช้

อารมณ์และพฤติกรรมการแสดงออก ที่ถูกต้องแหละเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ชุดค าถามในรูปแบบของแบบสอบถาม  (Questionnaire)  เพื่อรวบรวมแนวคิด 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการแสดงออกในการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ โดยการ
สอบถามกลุ่มตัวอย่างคู่รักวัยรุ่นจ านวน 100 คน โดยจะแบ่งส่วนค าถามเป็น 3 สว่นได้ดังน้ีคือ 

-  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
-  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อารมณ์และเหตุผลของคู่รักวัยรุ่น 
-  ตอนที่ 3 พฤติกรรมและความสนใจในการเปิดรับสื่อของคู่รักวัยรุ่น 
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วัตถุประสงค์ของการท าแบบสอบถามเพ่ือ 
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องของการใช้อารมณ์ร่วมและเหตุผล 
2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและความสนใจในการเปิดรับสื่อของคู่รักวัยรุ่น 

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาและผลิตรายการในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในแต่ละส่วน ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถาม เพื่อท าการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
100 คน ต้ังแต่วันที่ 25 – 31 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 7 วัน 

2. ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายคู่รักวัยรุ่น 
8 คน ต้ังแต่วันที่ 1 - 3 กันยายน 2556 เป็นระยะเวลา 3 วัน 

 
การน าเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมการใช้อารมณ์วิธีการแก้ปัญหาและความเป็นไปได้ในการวางแผนการสื่อสารโครงการ
รณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคงซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 
ส่วนคือ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ และพฤติกรรมการใช้อารมณ์ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายคู่รักวัยรุ่นทั้งหมด 8 คน 
    2.1. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถามการรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ

ความเห็น วิธีการแก้ปัญหาและพฤติกรรมการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติขั้น พื้นฐาน โดยน าค าตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบในแบบสอบถาม มาท าการค านวณผล
ทางสถิติ เพื่อหา ค่าเฉลี่ยและแจกแจงความถี่ด้านความพฤติกรรมการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ 

    2.2. ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview) กลุ่มเป้าหมายคู่รักวัยรุ่นจ านวน 8 คน ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงและ
การจดบันทึกมาวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหารวมถึงลีลาการน าเสนอทั้งหมดที่ผู้ให้สัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ในประเด็น ต่างๆตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยแนวคิดด้านกระบวนการสื่อสารมาประกอบใช้
ในการวิเคราะห์แล้วน ามาสรุปแนวทางการการออกแบบรูปแบบการรณรงค์ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่  4 

ผลการศกึษา 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การรณรงค์การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคง” 
ได้ท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่
กันในส่วนแรกจะท าการวิจัยในส่วนของการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นทัศนคติ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการใช้เหตุผลและอารมณ์ (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด 
และจะท าส่วนที่สองโดยการสัมภาษณ์ใน รูปแบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักน้ันก็คือกลุ่มคู่รักวัยรุ่นและโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 
ระยะคือ 
 
ระยะท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

1. ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคู่รักวัยรุ่น จ านวน 100 ชุด 
2. น าข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้เหตุผล

และอารมณ์ที่ได้มาวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่วิเคราะห์มาวางแผนในการรณรงค์และการใช้สื่อ 

 
ระยะท่ี 2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-death Interview) 

1. มีการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักน้ันก็คือกลุ่มคู่รักวัยรุ่น ผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) รวมทั้งหมด 8 คน โดยมี
รายละเอียดผู้ถูกสัมภาษณ์ ดังต่อไปน้ี 

1.1 นายพงษ์พัฒ มีป้อม นักศึกษาชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อายุ 22 ป ี

1.2 นายภูเบศ ชิตะปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีสาขาเทคโนโลยีภาพถ่ายและภาพยนตร์ อายุ 22 ป ี

1.3 นายธนภัทร์ ปฐมโยธิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกนิเทศศาสตร์ 
สาขาการโฆษณา อายุ 22 ปี 

1.4 นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกนิเทศ-
ศาสตร์ สาขาการโฆษณา อายุ 22 ป ี
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1.5 นางสาวปุณยวีร์  วงศ์บุปผา  นักศึกษาชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะ
มนุษย์ศาสตร์ อายุ 22 ป ี

1.6 นางสาวกนกนาฎ นันทกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว อายุ 21 ป ี

1.7 นางสาวตีรณา กังวานเกียรติชัย  นักศึกษาชั้นปีที่  4  มหาวิทยาลัยศิลปากร เอก
นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา อายุ 22 ป ี

1.8 นางสาวธนิตา ลีลารังสรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกนิเทศ-
ศาสตร์ สาขาการโฆษณา อายุ 22 ป ี

 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลการส ารวจในคร้ังแรกมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์หาความเชื่อมโยง ความน่าสนใจ และความเป็นไปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการวาง
แผนการรณรงค์ 
 
สรุปผลการศึกษา 
1. ผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

การศึกษาเร่ือง “โครงการรณรงค์การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคง”
ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน เป็นวัยรุ่นชายหญิงที่เป็นคู่รักและก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นอุดมศึกษา แบบสอบถามประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกับความเห็น ทัศนคติ พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการใช้เหตุผลและอารมณ์ ซึ่งแบบสอบถามน้ีประกอบด้วยกัน 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้อารมณ์และเหตุผลของคู่รักวัยรุ่น 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมและความสนใจในการเปิดรับสื่อของคู่รักวัยรุ่น 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ 
ตารางที่ 4-1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 57 57 
หญิง 43 43 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพศชายร้อยละ 57 และเป็น
เพศหญิงร้อยละ 43 แสดงว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายตอบแบบสอบถามจ านวนมากกว่าเพศ
หญิง 
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ตารางที่ 4-2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
16 – 18 ปี 0 0 
19 – 23 ปี 96 96 
24 – 26 ปี 4 4 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในคร้ังน้ีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19 - 23 
ปี คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาคือช่วงอายุ 24 - 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 4 และไม่พบกลุ่มตัวอย่าง
ในช่วงอายุ 16 – 18 ปีตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
 
ตารางที่ 4-3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน 2 2 
นักศึกษา 86 86 
อื่นๆ 12 12 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมาคืออาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 12 และน้อยที่สุดคือนักเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 2 

 
ตารางที่ 4-4 แสดงจ านวนร้อยละของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 0 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
(ปวส.) 

2 2 

ปริญญาตรี 97 97 
อื่นๆ 0 0 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่
ในช่วงปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมาอยู่ในประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คิดเป็น
ร้อยละ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 1 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้อารมณ์และเหตุผลของคู่รักวัยรุ่น 
ตารางที่ 4-5 แสดงความถี่ในการทะเลาะ 
 

คิดว่าทะเลาะกับคู่รักบ่อย
หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

บ่อย 58 58 
ไม่บ่อย 42 42 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ตอบว่าทะเลาะกับคู่รักของตน
บ่อย คิดเป็นร้อยละ 58 และตอบว่าไม่บ่อย คิดเป็นร้อยละ 42 สรุปคือคู่รักวัยรุ่นมีพฤติกรรมในการ
ทะเลาะกับแฟนของตนเองบ่อย 

 
ตารางที่ 4-6 แสดงพฤติกรรมการแสดงออกเวลาทะเลาะ 
 

พฤติกรรมเวลาทะเลาะกันของ 
คู่รักวัยรุ่น 

จ านวน ร้อยละ 

เงียบและน่ิงเฉยต่อกัน 73 43 
ทะเลาะมีปากเสียงแต่ไม่ใช้ค า
หยาบ 

48 28 

ทะเลาะมีปากเสียงใช้ค าหยาบ
คาย และมีการตะคอก 

18 11 

มีการท าร้ายร่างกาย 2 1 
หลบหน้าและขาดการติดต่อกัน 23 13 
อื่นๆ 7 4 
รวม 171 100 

 

จากตารางที่ 4-6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คู่ รักส่วนใหญ่จะแสดง
พฤติกรรมเงียบและนิ่งเฉยหลังจากการทะเลาะกัน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือการทะเลาะมี
ปากเสียงแต่ไม่ได้ใช้ค าหยาบ คิดเป็นร้อยละ 28 อันดับสามคือการหลบหน้าและขาดการติดต่อคิดเป็น
ร้อยละ 13 แสดงพฤติกรรมอื่นๆหลังทะเลาะคิดเป็นร้อยละ 4 และพบว่ามีการท าร้ายร่างกายหลังจาก
การทะเลาะกันร้อยละ 1 
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ตารางที่ 4-7 แสดงสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้คู่รักวัยรุ่นเกิดการทะเลาะ 
 

สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าให้เกิด
การทะเลาะ 

จ านวน ร้อยละ 

ปัญหามือที่ 3 11 4 
สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน  75 28 
ไม่มีเวลาให้กัน  36 13 
ไม่ให้เกียรติกัน  15 6 
มีความลับต่อกัน  21 8 
การไม่ไว้วางใจหรือเชื่อใจ  44 16 
ท าผิดเรื่องเดิมๆ บ่อยคร้ัง  63 23 
อื่นๆ 7 3 
รวม 272 100 

 

จากตารางที่ 4-7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คู่รักส่วนใหญ่จะทะเลาะกันด้วย
สาเหตุการมาจากการสื่อสารท่ีท าให้เข้าใจไม่ตรงกัน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือการท าผิดเร่ือง
เดิมๆ บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23 อันดับสามคือการไม่ไว้วางใจหรือเชื่อใจ คิดเป็นร้อยละ 16  
 
ตารางที่ 4-8 ตารางแสดงร้อยละ พฤติกรรมหลังจากการทะเลาะ 
 

หลังจากการทะเลาะกับคู่รัก
เกิดพฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

ร้องไห้ 63 37 
กรีดร้อง 7 93 
ท าลายข้าวของ 17 83 
ท าร้ายตัวเอง  9 91 
ระบายหรือเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง 77 23 
เล่าให้คนในครอบครัวฟัง 33 66 
มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย 0 100 
มีความคิดที่จะเลิกกับแฟน 72 28 
มีความคิดที่จะท าร้ายแฟนหรือ
ผู้อื่น (มือที่ 3) 

10 90 

ขาดเรียน ขาดงาน 17 83 
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ตารางที่ 4-8 ตารางแสดงร้อยละ พฤติกรรมหลังจากการทะเลาะ (ต่อ) 
 

หลังจากการทะเลาะกับคู่รัก
เกิดพฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

กินไม่ได้นอนไม่หลับ 45 55 
โวยวายใส่แฟน 50 50 
คิดวกวน หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง 75 25 

 

จากตารางที่ 4-8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี หลังจากการทะเลาะกันคู่รักส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมร้องไห้คิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งมากกว่าไม่ร้องร้อยละ 37 มีความคิดท่ีจะเลิกกับคู่รัก
ของตนคิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งมากกว่าคนที่ไม่คิดจะเลิก คิดเป็นร้อยละ 28  มีพฤติกรรมคิดวกวน 
หมกมุ่นอยู่กับตัวเองคิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งมากกว่าคนที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตารางที่ 4-9 ตารางแสดงร้อยละ การควบคุมอารมณ์และทัศนคติการใช้เหตุผล 
 

การควบคุมอารมณ์และ
ทัศนคติการใช้เหตุผล 

ใช่ ไม่ใช่ 

คุณคิดว่าการรักเดียวใจเดียว
เป็นเรื่องที่ดี 

98 2 

คุณอยากคบและมีอนาคตกับ
แฟนคนปัจจุบัน 

87 13 

คุณคิดว่าถ้าหากคุณใช้เหตุผล
เวลาที่ คุณทะเลาะกันร่วมกับ
อารมณ์ จะเป็นสิ่งที่ท าให้คุณ
สองคนเข้าใจกันมากขึ้น 

88 12 

คุณว่าสติเป็นตัวช่วยในการคบ
กันของคุณกับแฟน 

99 1 

การควบคุมอารมณ์กับคนรักเป็น
เรื่องยาก  

57 43 

 

จากตารางที่ 4-9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี มีคิดว่าการรักเดียวใจเดียวเป็น
เร่ืองท่ีดีคิดเป็นร้อยละ 98 ซึ่งมากกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า
อยากคบและมีอนาคตกับแฟนคนปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 87 ซึ่งมากกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 
13 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์จะเป็นสิ่งท่ีท าให้คู่รักเข้าใจกันมาก
ยิ่งข้ึนคิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนอีกร้อยละ 12 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 99 คิดว่าสติเป็นตัวช่วยในการคบ
กันของคู่รักและมีเพียงร้อยละ 1 ที่ไม่เห็นด้วย และในเร่ืองของการควบคุมอารมณ์กับคนรักร้อยละ 
57 ตอบว่าเป็นเร่ืองท่ียาก ส่วนร้อยละ 43 เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ยาก 
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ตารางที่ 4-10 ตารางแสดงเหตุผลในการที่มองว่าการควบคุมอารมณ์ต่อคู่รักเป็นเรื่องยาก 
 

เพราะเหตุใดการควบคุมอารมณ์
กับคู่รักถึงเป็นเรื่องยาก 

จ านวน ร้อยละ 

ความเคยชิน  52 17 
รู้ว่าแฟนจะให้อภัยเพราะรัก 33 11 
ไม่มีสติ  46 15 
ไม่เกรงใจ  36 12 
เป็นคนใจร้อน ปากไว  65 21 
คิดไปเอง เข้าใจผิด  65 21 
อื่นๆ 6 2 
รวม 303 100 

 

จากตารางที่ 4-10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี สาเหตุที่ท าให้การควบคุม
อารมณ์กับคู่รักของตนเป็นเรื่องที่ยากอันดับแรกคือการคิดไปเอง เข้าใจผิดไปเอง ซึ่งเท่ากับการมี
นิสัยส่วนตัวท่ีเป็นคนใจร้อน ปากไวคิดเป็นร้อยละ 21 ทั้งสองสาเหตุ สาเหตุรองมาคือความเคยชิน
ของกันและกันคิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุอันดับที่สามคือการไม่มีสติคิดเป็นร้อยละ 15 อันดับที่สี่คือ
การไม่เกรงใจซึ่งกันและกันคิดเป็นร้อยละ 12 สาเหตุอันดับที่ห้าคือรู้ว่าคนรักของตนจะให้อภัยคิดเป็น
ร้อยละ 11 และสาเหตุอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-11 ตารางแสดงความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ต่อคู่รัก 
 

ความพยายามท่ีจะควบคุม
อารมณ์ต่อคู่รักในการทะเลาะ 

จ านวน ร้อยละ 

พยายามและท าได้ดี  33 33 
พยายามและท าได้บ้าง  59 59 
พยายามแต่ท าไม่ได้  6 6 
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 2 2 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี พยายามท่ีจะควบคุมอารมณ์
แต่ท าได้บ้างไม่ได้บ้างมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือพยายามและท าได้ดีคิดเป็นร้อยละ 
33 พยายามควบคุมแต่ท าไม่ได้มาเป็นอันดับสามคิดเป็นร้อยละ 6 และไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เลยมาเป็นอันดับสุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
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ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมและความสนใจในการเปิดรับสื่อของคู่รักวัยรุ่น 
ตารางที่ 4-12 แสดงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
 

สื่อใดที่คู่รักสนใจ และคิดว่าจะเกิด
ประสิทธิภาพในการท าโครงการ 

จ านวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 50 16 
วิทยุ 7 2 
หนังสือพิมพ์  3 1 
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแจกฟรี 9 3 
นิตยสาร 20 6 
Internet  82 26 
Social Media 77 24 
Application 52 16 
สื่อนอกบ้าน  19 6 
รวม 319 100 
 

จากตารางที่ 4-12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี เปิดรับสื่อทาง Internet มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ Social Media คิดเป็นร้อยละ 24 และอันดับสามที่ร้อยละ 16 
เท่ากันได้แก่สื่อทางโทรทัศน์และ Application on Smartphone/Tablet 
 
ตารางที่ 4-13 แสดงช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อของคู่รัก จ านวน ร้อยละ 
06.00 น. - 09.00 น 22 5 
09.00 น. - 12.00 น.  36 9 
12.00 น. - 15.00 น.  38 9 
15.00 น. - 18.00 น. 38 9 
18.00 น. - 20.00 น. 64 16 
20.00 น. - 22.00 น.  83 20 
22.00 น. - 24.00 น.  84 21 
หลัง 24.00 น. 44 11 
รวม 409 100 

 

จากตารางที่ 4-13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่ออันดับ
หนึ่งอยู่ในช่วงเวลา 22.00 น. - 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือช่วงเวลา 20.00 น. - 
22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 20 และอันดับที่สามคือช่วงเวลา 18.00 น. - 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 16 
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ตารางที่ 4-14 แสดงระยะเวลาในการรับสื่อแต่ละคร้ัง 
 

ระยะเวลาในการรับสื่อแต่ละครั้ง จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 30 นาที 7 7 
30 นาที - 1 ชั่วโมง 37 37 
2 – 3 ชั่วโมง 27 27 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 29 29 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จะเปิดรับสื่อ 30 นาที – 1 
ช่ัวโมงมาเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ มากกว่า 4 ชั่วโมง อันดับที่สามคือ 2 – 3 
ชั่วโมง และอันดับสุดท้ายก็คือจะเปิดรับสื่อน้อยกว่า 30 นาที 

 
ตารางที่ 4-15 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Smartphone หรือ Tablet 
 

คู่รักใช้ Smartphone หรือ 
Tablet หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ใช้ 94 94 
ไม่ใช้ 6 6 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในคร้ังน้ีใช้ Smartphone หรือ Tablet 
คิดเป็นร้อยละ 97 และไม่ใช้คิดเป็นร้อยละ 6 แสดงว่ามีกลุ่มคนที่ใช้ Smartphone หรือ Tablet 
มากกว่าคนท่ีไม่ใช้ 
 

2. ผลสรุปจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนั้นก็คือกลุ่มคู่รักวัยรุ่นรูปแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) 
    2.1 ประเด็นแรกที่ได้จากคู่รักทั้ง 8 คนคือ เหตุผลของแต่ละคนมักจะต่างกัน ดังน้ันท าให้เวลาที่
ทะเลาะและมีปากเสียงกัน ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตนเองก็จะคิดว่าเหตุผลของตนน้ันเป็นฝ่ายถูก 
โดยไม่ได้ค านึงถึงเหตุผลของอีกฝ่าย และด้วยอารมณ์ที่รุนแรงในช่วงเวลาที่ทะเลาะน้ัน ต่างฝ่ายก็ต่าง
ต้องการเอาชนะอีกฝ่ายด้วยเหตุผลของตนเอง 
    2.2 ประเด็นที่สองหลังจากที่ทะเลาะกันแล้ว การที่จะกลับมาคืนดีในทันทีเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถ
เป็นไปได้ เพราะด้วยอารมณ์ที่รุนแรง และเหตุผลของแต่ละฝ่ายที่อาจจะเข้าข้างตนเองเพราะไม่อยาก
ที่จะให้ตนเองน้ันผิด จึงท าให้แต่ละคู่รักต้องเงียบและน่ิงกันไปสักระยะเพื่อรอเวลาที่จะสามารถพูดคุย
กันได้ด้วยเหตุผล เพราะเป็นเวลาที่ต่างฝ่ายต่างใจเย็นและพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายมากขึ้น 
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    2.3 ประเด็นที่สามที่ได้จากคู่รักคือ การหาเหตุผลร่วมกันและยอมรับในเหตุผลของอีกฝ่าย เป็น
เหตุผลที่แต่ละฝ่ายรับได้ เข้าใจและตกลงร่วมกัน เช่น ฝ่ายชายไม่มีเวลาไปเที่ยวด้วยในช่วงน้ี และได้
ยื่นเหตุผลให้ฝ่ายหญิงว่าต้องรีบท าเล่มจุลนิพนธ์ส่ง ถ้าฝ่ายหญิงเข้าใจและยอมรับให้เหตุผลที่ฝ่ายชาย
เสนอมาก็ถือว่าเป็นเหตุผลร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีต่อๆไปถ้าหากเกิดปัญหาเดิมขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่
เคยท าให้คู่รักทะเลาะกัน คู่รักจะใช้อารมณ์น้อยลง เพราะเข้าใจเหตุผลของอีกฝ่ายที่เคยได้ตกลง
ร่วมกันจากการกระท าที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ซึ่งการจะหาเหตุผลร่วมกันได้แน่นอนว่าต้องใช้เวลาให้
ทั้งคู่พร้อมที่จะคุยกันในเวลาที่ทั้งสองใจเย็น 
    2.4 ประเด็นที่สี่ความเข้าใจไม่ตรงกันของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย จากการสัมภาษณ์ท าให้รู้ว่าฝ่าย
ผู้หญิงมักจะคิดเล็กคิดน้อยมากกว่าฝ่ายผู้ชาย ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงทั้ง 4 คนพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า
ฝ่ายชายน้ันเหมือนไม่ค่อยรักตนเอง ไม่ค่อนสนใจรายละเอียดเล็กน้อย เช่น วันครบรอบที่คบกัน 
หรือไม่ค่อยใส่ใจในตัวของผ่ายหญิงมากนัก ในขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองน้ันรักฝ่าย
หญิงมาก และคิดว่าดูแลเอาใจใส่ได้อย่างดีแล้ว ซึ่งน้ีก็เกิดจากปัญหาการไม่พูดคุย กันในเร่ืองการ
แสดงออกทางอารมณ์ความต้องการในเรื่องความรักของทั้งสองฝ่าย 
    2.5 ประเด็นที่ห้า ความหมายของการมีเหตุผล กลุ่มเป้าหมายได้ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างตอบไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า คือสิ่งที่อีกฝ่ายอธิบายได้ และอยู่ในขอบเขตที่สามารถจะเข้าใจและต่างฝ่ายต่าง
เหตุผลน้ันได้ ถึงจะถือว่าเป็นเหตุผลที่ดี 
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บทที่  5 

กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน ามาพิจารณาปรับใช้
ในการรณรงค์การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคง โดยเบื้องต้นจะมีการวางแผนเพื่อ
สร้างการรับรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลและอารมณ์ รวมทั้งโน้มน้าวให้เกิดการใช้เหตุผลร่วมกับ
อารมณ์มากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก จากผลการส ารวจพบว่ากลุ่มเป้าหมายได้พยายามระงับของอารมณ์
ตัวเอง แต่เป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้าง รวมทั้งยังต้ังใจให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายในการใช้เหตุผลและ
อารมณ์เวลาเกิดพฤติกรรมการทะเลาะหรือเถียงกัน  
 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) 

กลุ่มคู่รักวัยรุ่นอายุ 18 – 25 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ก าลังคบหากันอยู่ และมีปัญหาใน
การแสดงออกพฤติกรรมทางอารมณ์ที่รุนแรง มีความหึงหวงสูง ไม่ค่อยใช้เหตุผลในการร่วมตัดสินใจ 
ก าลังศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร (Communication Objective) 

1. สร้างการรับรู้ ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปถึงโครงการ รวมทั้งปูพื้นฐานความรู้ให้กับคน
ทั่วไปในเรื่องของอารมณ์และเหตุผล 

2. รู้และเข้าใจในฝ่ายตรงข้ามมากขึ้น พร้อมเสนอวิธีการใช้อารมณ์และเหตุผลร่วมกัน
ควรเป็นอย่างไร 

3. รับรู้ สนใจในการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ และน ามาปฏิบัติได้จริง 
 
แนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ (Creative Concept) 

จากงานค้นคว้า งานวิจัยและการท าแบบสอบสอบถามทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
โครงการได้สรุป Insight ที่ได้มาจากกลุ่มเป้าหมายหลากหลายประเด็น แต่ประเด็นที่โดดเด่นในการ
น ามาใช้ในการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์มาจาก Insight ที่ว่าด้วยเวลาทะเลาะกัน การจะ
กลับมาคืนดี ต้องรอให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็น จึงเริ่มใช้เหตุผลในการพูดคุยและจึงปรับความเข้าใจกันได้
ในที่สุด ทางโครงการคิดต่อว่าถ้าหากใจเย็นลงให้เร็วขึ้น กลุ่มเป้าหมายก็จะได้เวลาของความสุขกับคน
รักมากขึ้น อีกทั้งยังเข้าใจคนรักได้มากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของ Concept “Slow Down” หรือ “ช้าลง...
ให้เร็วขึ้น”เมื่อสามารถระงับอารมณ์ได้เร็วขึ้น เหตุผลก็จะท างานเร็วขึ้นด้วย คู่รักก็จะไม่ต้องท าร้ายกัน
ด้วยอารมณ์ เวลาความสุขที่เป็นปกติของคู่รักก็จะกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว 

สรุปคือทางโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์จัดต้ังขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คู่รัก
วัย รุ่นในปัจจุบันใช้อารมณ์ให้น้อยลง และใช้เหตุผลมากขึ้น ให้เหตุผลได้ท างานร่วมกับอารมณ์
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ในการตัดสินใจหรือการแสดงพฤติกรรมออกมา เมื่อใช้เหตุผลระงับอารมณ์ได้ ใจก็จะเย็นลง พูดคุย
เพื่อความเข้าใจกันได้เร็วขึ้น ความสัมพันธ์ของคู่รักวัยรุ่นก็จะมั่นคงและยืนยาวมากยิ่งขึ้น 
 
แผนการรณรงค์การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีม่ันคง 

โดยจัดท าโครงการรณรงค์การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคงโดยมี
ข้อความที่ใช้สื่อสาร (Key Massage) คือ “ช้าลง ให้เร็วขึ้น” ได้มีการออกแบบ Logo โครงการ
รณรงค์การใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ดังน้ี 

 
ภาพที่ 5-1 ภาพแสดง Logo โครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ 
รายละเอียด : Logo Emotional with Reason ท าเป็น Typography ให้ดูน่าสนใจในกลุ่มวัยรุ่น 
การออกแบบไม่อยากให้ดูน่าเบื่อจนเกินไป จึงใช้สีคู่ตรงข้ามคือ สฟี้า และสีชมพูแดง ซึ่งสีชมพูแดงคือ 
สีของความร้อน ใช้กับค าว่า Emotion ซึ่งต้ังใจสื่อในเร่ืองของอารมณ์ที่เกี้ยวกราด การท าให้หนัง
ตัวหนังสือเอียงน้ันสื่อว่าการมีอารมณ์ที่เกี้ยวกราดจะท าให้เกิดความไม่มั่นคง ส่วนสีฟ้าคือ สีของความ
สุขุม รอบขอบ ใจเย็น ใช้กับค าว่า Reason ตัวหนังสือต้ังตรงสื่อถึงเหตุผลเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคง 

 
1. Television Commercial: Slow Down 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) เกี่ยวกับโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เป็น
ภาพยนตร์โฆษณาที่ดงู่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะมี Copyline พูดถึงภาพรวม Concept ช้าลงให้
เร็วขึ้นของโครงการ โดยแนวคิดได้มาจากการข้ามถนนของคนสองคน ซึ่งเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ 
ถ้าใครคนหน่ึงใจร้อน ใช้อารมณ์ รีบที่จะข้าม ปัญหาก็จะเกิด รถ อาจจะชนซึ่งเหมือนปัญหาใน
ความสัมพันธ์คือถ้าใช้อารมณ์มากเกินไป โดยไม่ใช้เหตุผลร่วมด้วยความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหา ซึ่งตอน
จบของภาพยนตร์โฆษณาจะขึ้น Website โครงการเอาไว้เพื่อน า (Lead) กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้รับ
สารคนอื่นๆที่สนใจไปยังสื่อออนไลน์ ที่เป็นสื่อหลักในการให้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
โดยภาพยนตร์โฆษณาตัวน้ีจะลงในช่อง Free TV เพราะได้การเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยลงทั้งหมด 4 
ช่องได้แก่ ช่อง 3, 5, 7, 9 ในเวลา 20.30 – 23.00 น. สาเหตุที่เลือกเวลาน้ีเพราะเป็นเวลา Prime 
Time อีกทั้งเป็นช่วงที่วัยรุ่นกลับจากการไปเรียนหรือเที่ยวเล่นกับเพื่อนแล้ว 
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ภาพ รายละเอียด เสียง 

 

คู่รักวัย รุ่นก าลังจะข้ามถนน 
ทั้งสองก าลังยืนมองรถบนท้อง
ถนนที่ผ่ านไปมาอย่าวุ่นวาย
และรวดเร็ว 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 

 

คู่รักวัย รุ่นจับมือกันเพื่อที่จะ
ข้ามถนน 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 

 

คู่ รั ก วั ย รุ่ น หั น ไ ป ม อ ง ร ถ
ทางขวาพร้อมกัน 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 

 

วัยรุ่นผู้หญิงชะเง้อมองรถที่
ผ่านไปมาด้วยอารมณ์ที่อยาก
ข้ามเร็วๆ 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
BGM : เสียงดนตรีขึ้น 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

คู่ รั ก วั ย รุ่ น หั น ไ ป ม อ ง ร ถ
ทางซ้ายพร้อมกัน 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
BGM : เสียงดนตรีขึ้น 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

วัยรุ่นผู้ชายชะเง้อมองรถที่ผ่าน
ไปมาด้วยความใจเย็น 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
BGM : เสียงดนตรีขึ้น 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงภาพยนตร์โฆษณาโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ 
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ภาพ รายละเอียด เสียง 

 

คู่รักวัย รุ่นมองรถบนถนนที่
ผ่านไปมาเร่ิมน้อยลง 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
BGM : ท านองดนตรีขึ้น 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

วัยรุ่นผู้หญิงเห็นว่ารถเร่ิมน้อย
จึงตัดสินใจก้าวขาลงไป  
(ภาพ Slow Motion) 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
BGM : I asked her …  
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

วัย รุ่นผู้หญิงหันไปมองหน้า
วัยรุ่นผู้ชาย ด้านผู้ชายหันไป
ตกใจเห็นฝ่ายหญิงก าลังจะ
ข้าม (ภาพ Slow Motion) 

BGM : … to stay  
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

รถขนาดใหญ่ก าลังพุ่งตรงมาที่
วัยรุ่นผู้หญิง 
(ภาพ Slow Motion) 

BGM : But she wouldn’t... 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

วั ย รุ่ นผู้ ช าย ตกใ จ กับ สิ่ ง ที่
เกิดขึ้น 
(ภาพ Slow Motion) 

BGM : listen 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

วั ย รุ่นผู้ ห ญิ ง ตก ใจ กับ กา ร
ตัดสินใจข้ามของตนเอง และ
รถที่ก าลังพุ่งเข้ามาตรงหน้า 
(ภาพ Slow Motion) 

BGM : ท านองดนตรี 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงภาพยนตร์โฆษณาโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ (ต่อ)
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ภาพ รายละเอียด เสียง 

 

วัยรุ่นผู้ชายรีบคว้าแขนคู่รัก
ของตนเองเอาไว้ 
(ภาพ Slow Motion) 

BGM : She left before I 
had the chance to say 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

วัยรุ่นผู้ชายดึงแขนคู่รักของตน
เข้ามา 
(ภาพ Slow Motion) 

BGM : Ohhhh … 
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

รถผ่านไปอย่างฉิวเฉียด SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
 

 

วัยรุ่นชายถอนหายใจ และตี
เบาๆ  ไปที่ ศี รษะของ คู่ รัก
ตนเอง 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
 

 

วัยรุ่นหญิงยิ้มให้กับการกระท า
ของตัวเองแก้เขิน และไปเชิง
ขอโทษที่รีบร้อน 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 

 

วัยรุ่นชายพูดด้วยน้ าเสียงเป็น
ห่วงว่าช้าๆ ก็ได้ไม่ต้องรีบร้อน 
ใช้อารมณ์ก็จะมีแต่ปัญหา 

SFX : เสียงรถบนท้องถนน 
VO : ช้าๆ ก็ได้ ไม่ต้องรีบ 

ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงภาพยนตร์โฆษณาโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ (ต่อ) 
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ภาพ รายละเอียด เสียง 

 

Super ขึ้น เป รียบเปรย  ว่ า
ความสัมพันธ์ก็ เหมือนการ
ข้ามถนน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
รีบ ใช้อารมณ์ ความสัมพันธ์ก็
จะพังลง 

BGM : ท านองดนตรี  
(เพลง Won’t go home 
without you) 
VO : ความสัมพันธ์ก็เหมือน
การข้ามถนน 

 

Super ขึ้นต่อว่า ใจเย็น ค่อย
คิด ค่อยท า เป็นค าขยาย หรือ
แนวทางการใช้เหตุผลมาร่วม
กับอารมณ์ 

BGM : ท านองดนตรี  
(เพลง Won’t go home 
without you) 
VO : ใจเย็น ค่อยคิด ค่อยท า 

 

คู่รักวัยรุ่นพร้อมที่จะข้ามถนน 
ทั้งคู่หันหน้าไปให้สัญญาณกัน 

BGM : ท านองดนตรี  
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

คู่รักวัย รุ่นข้ามถนนมาด้วย
ความปลอดภัย 

BGM : ท านองดนตรี  
(เพลง Won’t go home 
without you) 

 

Super ขึ้น ช้าลงให้เร็วขึ้น น้ัน
ก็คือ Concept ของโครงการ 
พร้อมทั้งเว็บไซต์ 

VO : ช้าลงให้เร็วขึ้น 

 

Super ชื่อโครงการขึ้น VO : โครงการรณรงค์ใช้
เหตุผลร่วมกับอารมณ์ ติดตาม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ 
www.emotional-reason.com 

ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงภาพยนตร์โฆษณาโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ (ต่อ)  
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2. Radio Spot 
วัตถุประสงค์ : จัดท า 2 เรื่อง เรื่องแรกต้องการสร้างการรับรู้ถึงโครงการโดยสื่อถึง Concept ช้าลงให้
เร็วขึ้นอย่างง่ายๆ เล่าผ่านการพูดคุยของคู่รักวัยรุ่นโดยผู้หญิงเกิดอารมณ์โมโหที่คู่รักมาช้า แต่ผู้ชาย
น้ันใจเย็น เข้าใจเหตุผลที่คู่รักอารมณ์เสียเพราะรอตนเองนาน จึงไม่ได้อารมณ์เสียตามที่ฝ่ายหญิง
โวยวายไปด้วย ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการรับมืออารมณ์ด้วยเหตุผลอย่างคร่าวๆ และเน้นพูดค าว่าช้า
แทรกฝ่ายหญิง ช้าในที่น้ีต้ังใจจะสื่อว่าให้ผู้หญิงช้าลง ใจเย็นลง รวมทั้งย้ า Concept โครงการ 

เรื่องที่สองท าขึ้นมาส าหรับ PR งาน Event โดยได้ระบุลักษณะกิจกรรมและสถานที่จัด
งาน เชิญชวนให้คู่รักที่อยากจะเลิกกันมาในงาน Event คร้ังน้ี โดยยังใช้การพูดผ่านบทสนทนาของ
คู่รักวัยรุ่น ฝ่ายชายขอเลิก แต่ฝ่ายหญิงงอแงอยากเลือกสถานที่เลิกดีๆ ฝ่ายชายเสนอแต่ละที่ก็ไม่ถูกใจ 
จนฝ่ายหญิงเสนอขึ้นมาเองโดยให้มาเลิกกับ Event ของทางโครงการที่จัดขึ้นบนยอดภูกระดึง 
Radio Spot 1 
ผู้หญิง  : รอต้ังนานท าไมมา 
ผู้ชาย  : ช้า 
ผู้หญิง  : ก็รู้น่ีว่ามา 
ผู้ชาย  : ช้า 
ผู้หญิง  : แล้วท าไมเธอถึงมา 
ผู้ชาย  : ช้า 
ผู้หญิง : โอ้ย น่ีเธอจะกวนเราหรอ พูดแต่ช้า ช้า ช้า 
ผู้ชาย  : ก็ช้าลงให้เร็วขึ้นอยู่ไง 
ผู้หญิง  : อะไร? ช้าลงให้เร็วขึ้น 
ผู้ชาย  : ก็ใจเย็นให้เร็วขึ้น พอมาเจอที่รักเค้าก็จะได้ไม่อารมณ์เสียพร้อมง้อตัวเองเลยไงจ๊ะ เค้า
ผิดไปแล้วไม่งอนนะคะคนสวย โอ๋โอ๋ 
โฆษก  : มาช้าลงให้เร็วขึ้น ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.emotional-reason.com 
 
Radio Spot 2  
ผู้ชาย  : ตัว เราเลิกกันเถอะ 
ผู้หญิง  : ไม่เอา! 
ผู้ชาย  : ท าไม!? 
ผู้หญิง  : ที่น่ีมันไม่ดี ที่อื่นได้ไหม 
ผู้ชาย  : งั้นไปเลิกกันที่น้ าตกไหม? เย็นดี 
ผู้หญิง  : ไม่เอาเราหนาว 
ผู้ชาย  : งั้นที่ทะเลไหม? บรรยากาศดี 
ผู้หญิง : ไม่เอาเรากลัวสึนามิ 
ผู้ชาย  : จะเลิกแล้วยังเรื่องมาก งั้นจะเลิกที่ไหน 
ผู้หญิง  : ที่น่ีไงภูกระดึงกับ event เราเลิกกันเถอะ The Reality เลิกแล้วยังได้เงินอีกต้ังหาก 
โฆษก  : ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.emotional-reason.com 
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Radio Spot ทั้ ง  2 เ ร่ืองตอนจบจะลง Website ซึ่ ง เป็นสื่อหลักเอาไว้ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลอื่นที่สนใจโครงการเข้ามารับข่าวสารกิจกรรม ข้อมูลในเร่ืองเหตุผลและ
อารมณ์ต่อไป โดย Radio Spot ทั้ง 2 เรื่องจะน าไปลงในคลื่นวิทยุที่วัยรุ่นฟังมากที่สุด 5 คลื่น ได้แก่ 
Virgin Hitz FM95.5, Eazy FM105.5, Cool Fahrenheit FM93, Cool Celsius FM91.5 และ 
97.5 Seed FM (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และสุรสีห์ ประมุข 2556) 

 
3. Facebook 
วัตถุประสงค์ : จัดท าขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ (Educate) ในรูปแบบของ Infographic ในเร่ืองของเหตุผล 
และอารมณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้ เช่น เร่ืองของสมองเป็นตัวที่สร้างทั้งอารมณ์
และเหตุผล หรือแนวทางในการใช้เหตุผลกับคู่รักของตนเองอย่างไรให้ความสัมพันธ์ยืนยาวมากขึ้น  
รวมทั้งอัพเดตข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการจะจัดท าขึ้น ไม่ว่ากิจกรรมที่
จะจัดให้คู่รักวัยรุ่นมามีส่วนร่วม หรือในสัปดาห์หน้าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านความรัก ด้านเหตุผลและ
อารมณ์ท่านใดจะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการ Radio Online ทาง Website อีกทั้งได้จัดท า
ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ส่งปัญหาต่างๆของตนเอง  หรือสิ่งอยากรู้เข้ามาซึ่งตรงน้ีจะสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและโครงการ ทางโครงการจะให้ค าแนะน า และปัญหาหรือค าถามที่
น่าสนใจ ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาน าเสนอในรู้แบบ Infographic หรือน าไปเป็นหัวข้อพูดคุยในรายการ 
Radio Online อีกคร้ัง ในหน่ึงวันเน้ือหาต่างๆที่กล่าวไปข้างตนจะถูกส่ง (Feeds) วันละ 5 – 7 คร้ัง 
โดยจะเน้นส่งในช่วงเวลา 18.00 น. – 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นเปิดรับสื่อมากที่สุดตามที่ได้
ท าการส ารวจ ซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็นช่วงเช้าระหว่าง 06.00 น. – 17.59 น. 3 คร้ัง และช่วงเวลา 18.00 
น. – 24.00 น. 4 คร้ัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-3 ภาพแสดงหน้า Facebook 1
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ภาพที่ 5-4 ภาพแสดงหน้า Facebook 2 

 
ภาพที่ 5-5 ภาพแสดงหน้า Facebook 3
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ภาพที่ 5-6 ภาพแสดงหน้า Facebook 4 

 
ภาพที่ 5-7 ภาพแสดงหน้า Facebook 5
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4. Line 
วัตถุประสงค์ : จัดท าขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเปิดตัวโครงการ ให้เป็นที่พูดถึงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยจะ
เปิด Official Line ของโครงการซึ่งจะท าให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับสารจ านวนมากสามารถเข้าถึงและ
มารับข้อมูลจากโครงการได้มากขึ้น ซึ่งทางโครงการจะท าชุด Sticker Line คู่รักวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายใน
อารมณ์และโมเมนต์ต่างๆแจก เพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและบุคคลอื่นๆ อีกทั้งตัว Sticker เมื่อ
ถูก Download และน าไปใช้ส่ง ก็เป็นการกระจายโครงการให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไป แต่ทางโครงการมี
เงื่อนไขในการ Download Sticker อยู่ว่าจะต้องกด Add Official Line เพื่อรับข้อมูลของโครงการ  

ในส่วนของ Content Official Line ที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเร่ืองความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์  ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งวิธีการควบคุมพฤติกรรมการแสดง
อารมณ์ และวิธีการใช้เหตุผล  สาเหตุที่เลือก Application น้ีเพราะจากการท าวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายใช้ Smartphone ถึงร้อยละ 97 ดังน้ันการใช้ Line ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 

 
ภาพที่ 5-8 ภาพแสดงหน้า Official Line 

 
ภาพที่ 5-9 ภาพแสดงหน้าในการเพิ่มเพื่อนของ Official Line
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ภาพที่ 5-10 ภาพแสดงหน้า Sticker Official Line

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

 
ภาพที่ 5-11 ภาพแสดงหน้าเน้ือหาใน Line 
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5. Website : www.emotional-reason.com 

วัตถุประสงค์ : เป็นสื่อหลักที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ ทั้งข่าวสารกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
วิธีการยับยั้งอารมณ์ วิธีการใช้เหตุผล ข่าวสารที่วัยรุ่นสนใจ  

หน้า Website จะมีการจัด Radio Online แบบรายการสด (Live) ในทุกๆวัน โดยมี 
Dj.BBM หรือ   ดีเจกอล์ฟชื่อดังเป็นที่รู้จักมากในหมู่สังคมวัยรุ่นที่ใช้โปรแกรม Camfrog แฟนคลับ
แฟนรายการของ  ดีเจกอล์ฟน้ันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และผู้ฟังก็มักจะติดใจในการจัด
รายการของดีเจกอล์ฟ จึงเลือกมาจัดรายการให้กับโครงการ ซึ่งความพิเศษอยู่ที่วันเสาร์จะมีแขกรับ
เชิญพิเศษมาร่วมจัดรายการและตอบปัญหาเกี่ยวกับเหตุผลและอารมณ์ด้วย แขกรับเชิญคนแรกที่จะ
มาตอบปัญหาคือคุณหมอเอ้ว หรือนายแพทย์ชัชพล ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมอง เหตุผลและอารมณ์ 
ทางโครงการต้ังใจให้กลุ่มเป้าหมายโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตคู่รักวัยรุ่น ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในกลุ่มเป้าหมายและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหลังจากการจัดรายการ Radio Online เสร็จ 
ตัววีดีโอจะถูกอัดและน าไปลงต่อใน Youtube เพื่อการดูซ้ า และเรียนรู้กรณีการใช้เหตุผลและอารมณ์
ที่ตนเองมีปัญหาอยู่ วีดีโอตรงน้ีอาจช่วยแก้ปัญหาให้กับคู่รักคู่อื่นๆได้ ที่ไม่ได้ดูรายการสดวันน้ัน 

 
ภาพที่ 5-12 ภาพแสดงหน้าหลักของ Website 
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ภาพที่ 5-13 ภาพแสดงหน้าข่าวของ Website 

สาเหตุที่เลือก Website มาเป็นสื่อหลักในการสร้างการเรียนรู้ (Educate) ให้ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งยังสร้าง Website ให้เป็นช่องทางปฏิสัมพันธ์ (Action) เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องราวในเรื่องของเหตุผลและอารมณ์ เพราะว่าจากการท าวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มเป้าหมายได้ให้ความสนใจสื่อออนไลน์ทาง Internet มากที่สุดถึงร้อยละ 26 และจากการส ารวจ
วัยรุ่นไทยใช้เวลากับสื่อออนไลน์ถึง 12 ชั่วโมงใน 1 อาทิตย์ รองลงมาคือ Smartphone ที่ 11 ชั่วโมง 
และ Tablet ที่ 9 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าสื่อออฟไลน์ (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี และธรรมธัช จงเสถียร
ธรรม 2557) ดังน้ันโครงการจึงเลือก Website ให้เป็นสื่อหลักเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพที่ 5-14 ภาพแสดงหน้า Radio Online ของ Website 

6. Event 
วัตถุประสงค์ : ทางโครงการจัด Event “เราเลิกกันเถอะ The Reality” ขึ้นมา ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดคือ ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาปฏิบัติวิธีการใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ โดยจะน าคู่รักวัยรุ่นที่
ต้องการจะเลิกรา มาท ากิจกรรมคร้ังสุดท้ายด้วยกัน คือการไปบอกเลิกคู่รักของตนบนยอดภูกระดึง 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  

โดยทางโครงการจะติดกล้องไว้กับตัวคู่รักทั้งหญิงและชาย และจะท าการถ่ายทอดสด
ผ่านทาง Website ในช่อง Radio Online ของโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าระหว่างทางการขึ้นไปบน
ยอดภูทั้งคู่จะต้องเดินจับมือกัน พร้อมทั้งพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับอีกฝ่ายในตลอดระยะเวลาที่คบกันมา
ไปตลอดทาง และเมื่อขึ้นมาถึงยอดภูทางโครงการจะให้ทั้งคู่ตัดสินใจอีกคร้ังว่าจะบอกเลิกหรือไม่    
ถ้าหากตกลงเลิกกันทั้งคู่จะได้รับไปทันทีคนละ 50,000 บาท แต่ถ้าหากเปลี่ยนใจไม่เลิก ทางโครงการ
จะมีต๋ัวไปเที่ยวพักผ่อน 3 วัน 2 คืน พร้อมที่พัก โดยสถานที่น้ันคู่รักสามารถเลือกเองได้ 
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ความจริงวัตถุประสงค์ของ Event ไม่ได้ต้องการที่จะให้คู่รักเลิกกัน แต่เพียงต้องการจะ
น าคนสองคนที่ทะเลาะ มีการใช้อารมณ์มาอยู่ด้วยกัน ทางโครงการคาดหวังไว้ว่าระหว่างทางที่คู่รัก
เดินจับมือกันขึ้นยอดภูกระดึงและได้การใช้เวลาด้วยกันน้ันจะท าให้คนทั้งสองใจเย็นลง และได้พูดคุย
เรื่องราวดีๆของกันและกันมากขึ้น แต่ถ้าหากคู่รักตัดสินใจเลิกกันทางโครงการก็อยากจะให้เป็นการ
เลิกกันด้วยดี มีเหตุผล ผ่านการคิดแล้ว ไม่ใช่การใช้อารมณ์ล้วนๆ ในการตัดสินใจ  

รายการ “เราเลิกกันเถอะ The Reality” ที่ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Radio Online 
ทางโครงการจะน าไปลงบน Youtube เพื่อให้เกิดการชมซ้ า และเกิดการแชร์ในสังคม Social 
Network เพื่อสร้างกระแสให้เกิด Talk of the Town กันต่อไป 

 
7. Youtube 
วัตถุประสงค์ : จัดท าขึ้นมาเพื่ออัพโหลดวีดีโอของโครงการทั้งหมดที่โครงการได้ท าขึ้นมา ทั้งในส่วนที่
อัพโหลดเป็นประจ าอย่าง Radio Online หรือวีดีโอโปรโมตข่าวสารต่างๆ อีกทั้งในส่วนของ Event 
จะถูกอัพโหลดลงใน Youtube เพื่อเกิดการดูซ้ าและเกิดการแชร์บนโลก Social Network 
 
กลยุทธ์ในการวางแผนสื่อ (Media Strategy) 
ระยะเวลาในการรณรงค์: พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 
พื้นที่ในการรณรงค์: ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
สื่อโฆษณาสื่อหลัก: Website, Facebook, TVC 
สื่อรอง: Line, Radio 
สื่อสนับสนุน: Youtube, Event 
 
รายละเอียดการเลือกสื่อ 

1. ภาพยนตร์โฆษณา สร้างการรับรู้ผ่านภาพและเสียงท า ให้เกิดความดึงดูดและน่าสนใจ 
สร้างการรับรู้ถึงโครงการได้เป็นจ านวนมาก (Mass) อีกทั้งคนจ านวนมากและกลุ่มเป้าหมายยัง
สามารถเข้าใจ Concept โครงการได้ในเบื้องต้น อีกทั้งยังครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังสามารถเป็นสื่อที่
เชื่อมโยงไปยัง Website ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Radio Sport ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก สามารถยิงถี่ได้ และเพื่อโครงการเป็นที่รู้จักแก่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้า Website ได้ 

3. Facebook เป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายสนใจและใช้งานกันมาก อีกทั้ งในปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ Smartphone หรือ Tablet จึงท าให้การน าเสนอข่าวสาร หรือเน้ือหาต่างๆ 
เข้าถึงและ Update ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตลอดเวลา 

4. Line เป็นอีกสื่อที่จะท าให้โครงการเป็นที่ รู้จักได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เพราะ
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้ Application น้ีกันอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถอัพเดตข้อมูล ความรู้ เน้ือหา 
ต่างๆ ได้ตลอดเวลา รวมทั้งการใช้ Sticker Line ของกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลทั่วไป ก็เหมือนการ
ช่วยกระจาย (Share) ให้โครงการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
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5. Event จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้กลุ่มเป้าหมายได้มามีประสบการณ์ร่วม และหวังให้เกิด
เป็น Talk of the Town 

6. Website จะใช้เป็นสื่อหลักเพราะกลุ่มเป้าหมายสนใจในเร่ืองของสื่อ Internet ที่สุด
จากการส ารวจ อีกทั้งตัว Website ยังสามารถให้ความรู้ในการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ แจ้งข่าวสาร
และกิจกรรม อีกทั้งมี Radio Online ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาใช้ซ้ าและสามารถใช้เป็นประจ า
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 

7. Youtube ทางโครงการจะน าวีดีโอจาก Radio Online มาลงไว้ที่น้ีเพื่อเป็นการเปิดดู
ซ้ าเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้อารมณ์ได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกลงวีดีโออื่นๆ เพื่อเป็นการ 
Promote ได้อีกหลากหลาย 
 
ผังการวางแผนการใช้สื่อ 
ตารางที่ 5 – 2 แสดงถึงผังการวางแผนการใช้สื่อ 

เคร่ืองมือการสื่อสาร พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 
TVC     
Radio     
Facebook     
Line     
Event     
Website     
Youtube     
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บทที่  6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากปัญหาการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในคู่รักวัยรุ่น ท าให้เกิดการทะเลาะ และความ
ไม่เข้าใจ น ามาสู่ปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฆ่าตัวตาย 
การท าร้ายผู้อื่น หรือตนเอง ปัญหาที่เกิดจากความเครียด และอีกมากมายน้ัน ทางโครงการเล็งเห็น 
ความส าคัญและมีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาน้ี จึงได้เริ่มท าการสอบถาม พูดคุย และท าการศึกษา
กับคู่รักวัยรุ่นที่มีปัญหาและพฤติกกรมในการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นอยากจะ
ให้โครงการน้ีเกิดขึ้นเพราะไม่อยากมีปัญหากับคนรักของตน แต่กว่าคร่ึงยังไม่สามารควบคุมการใช้
อารมณ์กับคนรักได้ 

จากการศึกษากลุ่มคู่รักวัย รุ่น ผู้ศึกษาได้แนวทางการแก้ปัญหา และการวางแผนสื่อ
ออกมาเพื่อการรณรงค์ภายใต้คอนเซป “ช้าลง ให้เร็วขึ้น” หรือใจเย็นลงให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะได้พูดคุย
กันโดยไม่ต้องใช้อารมณ์ และการพูดคุยด้วยเหตุผลจะเกิดกับคู่รักได้เร็วขึ้น  ถ้าหากใจเย็นลง ตัวคู่รักก็
จะไม่มีปากเสียง มีภาวะเครียด หมกมุ่น หรือมีอารมณ์ที่ขุ่นหมองทางอารมณ์ต่อตนเองและต่อคู่รัก 
โดยสื่อที่เลือกใช้ในการสื่อสารกับคู่รักวัยรุ่น จะเน้นไปทางสื่อออนไลน์ Social Media และสื่อบน 
Smartphone เป็นหลัก 

ทั้งน้ีโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เป็นเพียงแนวทาง หรือสื่อๆหน่ึงที่ท าให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ว่าการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์จะท าให้ชีวิตรักของวัยรุ่นน้ันดีขึ้น ราบร่ืนขึ้น แต่
แผนการรณรงค์ หรือวิธีแก้ปัญหาต่างๆโดยการใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์ที่โครงการคิดขึ้นมาจะไม่
ประสบความส าเร็จได้เลย หากกลุ่มเป้าหมายน้ันรับรู้วิธีการ แต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติให้เป็นนิสัย  
ความหวังสูงสุดของโครงการที่ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้คู่รักวัยรุ่นมีช่วงเวลาดีๆให้แก่กันและกันได้มากขึ้น 
และมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานขึ้น  

ในการใช้อารมณ์กับคนรักสักหน่ึงคร้ัง คู่รักจะเสียเวลาที่จะมีความสุขกับคนรักไปมากสัก
เท่าไร โครงการไม่อยากให้คู่รักเสียช่วงเวลาดีๆไป ดังน้ันการ “ช้าลง ให้เร็วขึ้น” หรือว่าใจเย็นลงให้
เร็วขึ้น ก็จะท าให้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคู่รักของตนน้ันหมดไป 

เพียงแค่ใจเย็นลง และเปิดใจ เหตุผลที่เกิดหลังจากอารมณ์ก็จะตามมา อารมณ์ที่ลุกโชน
เมื่อมีเหตุผลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ พฤติกรรมการแสดงออกก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
57 

 

ข้อเสนอแนะ 
ความจริงแล้วโครงการยังสามารถต่อยอดในเร่ืองกิจกรรมได้อีก โดยเน้นในเร่ืองของ

กิจกรรมที่ท าเป็นคู่ หรือกิจกรรมที่คนทั้งสองฝ่ายน้ันจะได้พูดคุยซึ่งกันและกัน อีกทั้งหลักพุทธศาสนา 
อย่างเรื่องของสติ น่าจะมาต่อยอดโครงการน้ีได้อีกด้วย 

 ส่วนในเรื่องของสื่อ วัยรุ่นไทยยังคงให้ความสนใจในสื่อออนไลน์และ Social media กัน
อยู่ และคาดว่ายังคงจะเป็นเช่นน้ีต่อไปอย่างน้อย 3 ปี ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น การเน้นท า และ
น าเสนอเน้ือหาผ่านสื่อออนไลน์จะเป็นอะไรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี และเกิดประสิทธิภาพ 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 
1. พฤติกรรมใด หรือสาเหตุใดที่ส่งผลให้คู่ของคุณเกิดความไม่มั่นคง 
2. สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้มีปากเสียงกันคืออะไร 
3. พฤติกรรมที่แสดงออกของคุณระหว่างทะเลาะกัน และหลังทะเลาะกันเป็นอย่างไร 
4. วิธีการที่ท าให้คู่ของคุณกลับมาคุยกันหลังจากการทะเลาะกันคืออะไร 
5. คิดว่าตนเองสามารถควบคุมอารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหนเวลาทะเลาะกัน 
6. ความหมายของค าว่ามั่นคงในคู่รักของคุณคืออะไร 
7. พฤติกรรมการใช้เหตุผลของคุณกับคนรักเป็นเช่นไร 
8. ค าว่ามีเหตุผลของคุณคืออะไร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการรณรงค์ใช้เหตุผลร่วมกับอารมณ์เพ่ือความสัมพันธ์ม่ันคง 
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ค าชี้แจง แบบส ารวจน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรม อารมณ์ การแสดงออก และการใช้เหตุผล
ของกลุ่ม คู่รักวัย รุ่น ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่า น้ัน โดย
แบบสอบถามทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 
1.) ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
2.) พฤติกรรมการใช้อารมณ์และเหตุผลของคู่รักวัยรุ่น 
3.) พฤติกรรมและความสนใจในการเปิดรับสื่อของคู่รักวัยรุ่น 
 
ทางผู้วิจัยขอความร่วมมือ โปรดตอบแบบสอบถามฉบับน้ีตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อความถูกต้อง
และแม่นย าของข้อมูล ทางผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 
อื่นๆ โปรดระบุ .................... 

 
2. อายุ 

– 15 ปี    16 – 18 ป ี
– 23 ปี    24 – 26 ป ี

 
3. อาชีพ 

นักเรียน    นิสิต นักศึกษา 
อื่นๆ โปรดระบุ .................... 
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4. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 
ปริญญาตรี 

 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้อารมณ์และเหตุผลของคู่รักวัยรุ่น 
1. คุณคิดว่าคุณกับแฟนทะเลาะกันบ่อยหรือไม่ 

 บ่อย    ไม่บ่อย 
 
2. พฤติกรรมเวลาทะเลาะกันของ คุณและแฟนเป็นอย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เงียบและน่ิงเฉยต่อกัน 
 ทะเลาะมีปากเสียงแต่ไม่ใช้ค าหยาบ 
 ทะเลาะมีปากเสียงใช้ค าหยาบคาย และมีการตะคอก 
 มีการท าร้ายร่างกาย 
 หลบหน้าและขาดการติดต่อกัน 
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 

 
3. สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้เกิดการทะเลาะกัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

 มือที่สาม     สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน 
 ไม่มีเวลาให้กัน    ไม่ให้เกียรติกัน 
 มีความลับต่อกัน    การไม่ไว้วางใจหรือเชื่อใจ 
 ท าผิดเรื่องเดิมๆ บ่อยคร้ัง 
 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 

 
4. ในการทะเลาะกับแฟนแต่ละคร้ังคุณเคยมีพฤติกรรมใดบ้าง (ใส่เคร่ืองหมาย X ในช่องที่ใช่) 

 ร้องไห้ 
 กรีดร้อง 
 ท าลายข้าวของ 
 ท าร้ายตัวเอง 
 ระบายหรือเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง 
 เล่าให้คนในครอบครัวฟัง
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 มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย 
 มีความคิดที่จะเลิกกับแฟน 
 มีความคิดที่จะท าร้ายแฟนหรือผู้อื่น (มือที่ 3) 
 ขาดเรียน ขาดงาน 
 กินไม่ได้นอนไม่หลับ 
 โวยวายใส่แฟน 
 คิดวกวน หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง 

 
5. คุณคิดว่าการรักเดียวใจเดียวเป็นเรื่องที่ดีใช่หรือไม่ 

 ใช่     ไม่ใช่ 
 
6. คุณอยากคบและมีอนาคตกับแฟนคนปัจจุบันใช่หรือไม่ 

 ใช่     ไม่ใช่ 
 
7. คุณคิดว่าการควบคุมอารมณ์กับคนที่รักเป็นเร่ืองยากใช่หรือไหม 

 ใช่     ไม่ใช่ 
 
8. เพราะเหตุใดการควบคุมอารมณ์กับคนรักถึงเป็นเรื่องยาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความเคยชิน      ไม่เกรงใจ 
รู้ว่าแฟนจะให้อภัยเพราะรัก    เป็นคนใจร้อน ปากไว 
ไม่มีสติ      คิดไปเอง เข้าใจผิด 
อื่นๆ โปรดระบุ ............................................. 

 
9. คุณคิดว่าถ้าหากคุณใช้เหตุผลเวลาที่คุณทะเลาะกันร่วมกับอารมณ์ จะเป็นสิ่งที่ท าให้คุณสองคน
เข้าใจกันมากขึ้นใช่หรือไม่ 

ใช่     ไม่ใช่ 
 
10. คุณพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเวลาทะเลาะกับแฟนได้ดีหรือไม่ 

 พยายามและท าได้ดี    พยายามแต่ท าไม่ได้    ไม่สามารถควบคุมได้ 
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ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมและความสนใจในการเปิดรับสื่อของคู่รักวัยรุ่น 
1. คุณคิดว่าสื่อใดท าให้โครงการรณรงค์ใช้เหคุผลร่วมกับอารมณ์เพื่อความสัมพันธ์มั่นคง เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ) 

 โทรทัศน์     วิทยุ 
 หนังสือพิมพ์     หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแจกฟรี 
 Internet     Application บน Smartphone/Tablet 
 นิตยสาร     สื่อนอกบ้าน ( ฺBTS, MRT, Billboard) 

 
2. ช่วงเวลาที่ท่านเปิดรับสื่อ (ตอบได้หลายข้อ) 

 06.00 น. - 09.00 น.    09.00 น. - 12.00 น. 
 12.00 น. - 15.00 น.    15.00 น. - 18.00 น. 
 18.00 น. - 20.00 น.    20.00 น. - 22.00 น. 
 22.00 น. - 24.00 น.    หลัง 24.00 น. 

 
3. ระยะเวลาในการรับสื่อ 

 น้อยกว่า 30 นาที    30 นาที - 1 ชั่วโมง 
 2 – 3 ชั่วโมง    มากกว่า 4 ชั่วโมง 

 
4. คุณใช้ Smartphone หรือ Tablet หรือไม่ 

 ใช้     ไม่ใช้ 
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