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เรื่อง     : โครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมสื่อโทรทัศน์ 
              เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติต่อการให้เด็กรับชมโทรทัศน์เพียงล าพัง 
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอมาอย่างยาวนาน อีกทั้งปัจจุบันเนื้อหารายการโทรทัศน์นั้นไม่ได้ผลิตมาเพ่ือตัว
เด็กท้ังหมด และในรายการที่ผลิตมาเพ่ือเด็กนั้นก็ยังมีความรุนแรงรวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่มาก
เช่นกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวเด็กเนื่องจากมีการวิจัยพบว่าการดูโทรทัศน์มากเกินไปในวัยเด็ก มีส่วน
ผลักดันให้มีอุปนิสัยก้าวร้าว และมีความรู้สึกด้านลบในอนาคต ดังนั้นการรับชมโทรทัศน์กับบุตรนั้นจึง
เป็นวิธีกรองเนื้อหาและยังเป็นการดูแลในเรื่องของเวลาการรับชมไม่ให้มากจนเกินไปอีกด้วย 

โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พ่อแม่-ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานในช่วงอายุ 6-12 ปี และมีการรับ
ข้อมูลข่าวสารมาก จึงท าการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มกับ
กลุ่มเป้าหมายพบว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นยังชะล่าใจให้เด็กรับชมโทรทัศน์อย่างอิสระ ถึงแม้ว่าตัว
ผู้ปกครองส่วนมากจะรับรู้ถึงผลกระทบของการรับชมโทรทัศน์ในด้านลบอยู่แล้วก็ตาม จึงมักใช้ค าว่า
ไม่ว่างหรือไม่มีเวลาเป็นข้ออ้างในการให้บุตรหลานรับชมเพียงล าพัง 

 จึงท าให้เกิดเป็นโครงการรณรงค์ในชื่อ “ดู รู้ ทัน” ขึ้น โดยใช้แนวคิดว่า “อย่าปล่อยให้
โทรทัศน์เป็นพ่ีเลี้ยงของลูก” และใช้แผนการสื่อการแบบบูรณาการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงผล 
กระทบเพ่ือเป็นการเตือนให้เกิดการตระหนักถึงผลกระทบจากการดูโทรทัศน์ของเด็กเพียงล าพัง
เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถแยกแยะสิ่งถูกผิดได้ด้วยตนเองทั้งหมด รวมถึงบอกวิธีแก้ไขอย่างง่ายๆที่
ผู้ปกครองควรปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ปกครองเลือกน าไปใช้ได้ทันทีผ่านสื่อต่างๆที่กลุ่ มเป้าหมายใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น สื่อภาพยนตร์โฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ และแอปพลิเคชัน เป็นต้น  
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมอนุเครำะกรุณำจำกอำจำรย์พรชัย 
แสนชัยชนะ ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์
อย่ำงยิ่งต่อข้ำพเจ้ำ รวมทั้งอำจำรย์นฤชร สังขจันทร์ อำจำรย์สันติ ทับทิมทอง อำจำรย์ชำญวุฒิ ลือชัย
สิทธิ์ และอำจำรย์จิณตวัตน์ พรสุขสวัสดิ์  ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณใน
ควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ใหค้วำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันสื่อต่างๆมีอิทธิพลและบทบาทในกลุ่มเด็กมากขึ้นเ น่ืองจากพ่อแม่ให้
ความสําคัญต่อการเลี้ยงลูกน้อยลง จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น เรื่องการไม่มีเวลามาดูแลลูก จึงปล่อย
ให้เด็กได้รับสื่อต่างๆซึ่งพบว่าสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นอันดับต้นที่เด็กและเยาวชนเสพมากที่สุดจากสถิติ
การใช้สื่อและเทคโนโลยีของเด็กไทยใน 6 ช่ัวโมง 

 
ภาพที่ 1-1  สถิติการใช้สื่อของเด็กไทยใน 6 ช่ัวโมง  
(ที่มา: โครงการ Child Watch สถาบันรามจิตติ, 2551. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก http://www.childwatchthai.org/issues.php?issues_id=10) 

สารต่างๆในรายการโทรทัศน์น้ันมีสื่อมวลชน (Mass Media) เป็นผู้นําเสนอ รวมถึง
สื่อมวลชนยังมีช่องทางการสื่อสารที่มากทําให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้มาก รวดเร็ว 
และมีเน้ือหาของสารที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมสําหรับเด็กๆ ยากต่อการแยกแยะได้เพียงลําพัง ซึ่งมี
ผลในการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ ทัศนคติ รวมไปถึงพฤติกรรม โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องความรุนแรง 
(Violence) และความสัมพันธ์ทางเพศ (Sex) และมีผลกระทบต้ังแต่ปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคม
อีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากสื่อโทรทัศน์น้ันมีอิทธิพลมาก แม้ผู้ใหญ่ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการแยกแยะถูกผิดยังมีการหลงเช่ือเน้ือหาจากรายการโทรทัศน์หรือโฆษณาแล้ว เด็ก
และเยาวชนซ่ึงมีประสบการณ์การแยกแยะที่น้อยกว่าจะไม่โดนหลงเช่ือจากอิทธิพลเน้ือหาที่สื่อ
รายการโทรทัศน์ที่นําเสนอได้หรือ โดยคนไทยมีพฤติกรรมรับชมรายการโทรทัศน์ใน 1 สัปดาห์ดังน้ี 
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ภาพที่ 1-2  สถิติพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ใน 1 สัปดาห์ 
(ที่มา : Mindshare และ Milward Brown, 2556. 13 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/thai-watching-tv/) 

ในหนึ่งสัปดาห์รายการโทรทัศน์ที่มีผู้รับชมมากที่สุดอันดับ 1 และ 2 น้ันคือ รายการข่าว 
และละครไทยตามลําดับซึ่งส่วนมากแล้วรายการข่าวน้ันมักมีข่าวที่มีความรุนแรงและไม่เหมาะสมอยู่
ค่อนข้างมากโดยจากการวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ โดย ผศ.ลักษมี  คงลาภ มหาวิทยา
ธุรกิจบัณฑิต พบว่าในเด็ก  6-12 ปี มีพฤติกรรมการดูโทรทัศน์คร่าวๆดังน้ี คือดูโทรทัศน์ทุกวัน ปกติ
ในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ มักจะดูโทรทัศน์หลังจากกลับจากโรงเรียน คือประมาณหกโมงเย็นถึงสอง
ทุ่ม และสี่ทุ่มตามอายุที่เพ่ิมขึ้น  ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ จะดูรายการโทรทัศน์ ต้ังแต่ต่ืนนอนประมาณ
หกโมงเช้า จนถึงประมาณสิบโมงเช้า และเป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่วันเสาร์อาทิตย์บางรายดู
โทรทัศน์จนดึก เพราะนอกจากรายการการ์ตูนแล้วส่วนใหญ่ชอบดูรายการตลกต่อซึ่งมักอยู่ในช่วง
บ่ายๆ  

ยังมีงานวิจัยจากประเทศนิวซีแลนด์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ได้ทําการศึกษาเด็กจํานวน 
1,000 คน เก่ียวกับพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของเด็กๆ โดยทีมวิจัยได้ติดตามสอบถามความเห็นของ
เด็ก ๆ กลุ่มน้ีทุก ๆ 2 ปี ต้ังแต่พวกเขาอายุได้ 5 ขวบ ไปจนถึง 15 ปี ผลการศึกษาที่พบว่า เด็กกลุ่มที่
ใช้เวลาดูโทรทัศน์มากเกินไป มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถ
ก่อความรุนแรง หรืออาชญากรรมได้ง่ายกว่าเด็กที่ไม่ค่อยดูโทรทัศน์ นอกจากน้ี งานวิจัยดังกล่าวยัง
พบว่า การดูโทรทัศน์มากเกินไปในวัยเด็ก มีส่วนผลักดันให้มีอุปนิสัยก้าวร้าว และมีความรู้สึกด้านลบ
ในอนาคต ซึ่งหากเด็กที่มีอายุตํ่ากว่าระดับความเหมาะสมอาจจะไม่สามารถแยกแยะความเหมาะสม
ถูกผิดได้โดยอาจเกิดการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (observational learning or 
modeling) ขึ้น ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันก็สามารถพบปัญหาของเด็กที่เลียนแบบตามละครให้พบ
มากมาย ต้ังแต่เล็กน้อยจนไปถึงสูญเสียชีวิต เน่ืองจากเน้ือหาของโทรทัศน์แฝงเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม
มาก อาทิเช่น ความรุนแรง เซ็ก สิ่งเสพติด ไปจนถึงโฆษณาเกินจริง 
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จากที่ปัญหาที่กล่าวข้างต้นน้ันทําให้เกิดเป็นที่มาของโครงการจุลนิพนธ์ฉบับน้ีที่ทาง
ผู้จัดทําคิดว่า หากสามารถทําให้ผู้ปกครองตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตัวบุตรมากขึ้นเพราะเด็ก
ช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี หรือเรียกได้ว่าเด็กประถมวัย ซึ่งถือเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้และรับสื่อ
รายการโทรทัศน์ได้ในระดับหน่ึง แต่ยังไม่สามารถแยกแยะเนื้อหาได้ทั้งหมดด้วยตนเองการดูแลและให้
คําแนะนําระหว่างการรับชมรายการโทรทัศน์จึงเป็นหน่ึงในการป้องกันการปลูกฝังความรุนแรงและ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและทําให้เด็กสามารถเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อรายการโทรทัศน์จึงเป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญ  เพราะจะทําให้ผู้เรียนรู้จักเปิดรับสื่ออย่างมีสติ ไม่ใช่การเปิดรับโดยไม่
รู้ตัว (Mindless) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทําให้ผู้ปกครองเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและให้คําแนะนําแก่
บุตรขณะรับชมส่ือโทรทัศน์และการรู้เท่าทันสื่อ 

2. เพ่ือผลิตช้ินงานสื่อโฆษณาให้ผู้ปกครองเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลบุตร และให้
คําแนะนําขณะรับชมส่ือรายการโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

การรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กขณะรับชมสื่อโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ โดยการ
ทําการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ปกครองที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ของเด็กช่วงอายุ 6-12 
ปี ซึ่งการดําเนินงานจะเร่ิมจากการศึกษาพฤติกรรมจากการให้รับสื่อ พฤติกรรมการรับชมส่ือโทรทัศน์
ของผู้ปกครองและเด็ก การเฝ้าดูแลสื่อโทรทัศน์ของผู้ปกครองโดยทําการศึกษาแบบเชิงปริมาณ
จํานวน 200 ชุด ทั้งแบบปกติ 125 ชุด และแบบออนไลน์ 75 ชุด รวมถึงแบบเชิงคุณภาพโดย
สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มจํานวน 8 คน อีกท้ังได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ และแนวคิดและทฤษฏีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ แนวคิดและทฤษฏีการรู้เท่าทันสื่อซึ่งถือเป็น
เน้ือหาสําคัญของโครงการ โดยนําผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้นํามาวิเคราะห์เป็นแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาพ้ืนฐานและพฤติกรรมของผู้ปกครองและพฤติกรรมเด็กในการรับชมส่ือรายการ
โทรทัศน์ 

2. ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของพ่อ แม่-ผู้ปกครองต่อ
การรับชมส่ือรายการโทรทัศน์ และทําวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  ในรูปแบบการใช้
แบบสอบถาม  (Questionnaire)  ด้วยการแจกแบบสอบถามจํานวน 200 ฉบับ 

3. นําผลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาวางแผนกลยุทธ์ (Campaign Design) ให้กับตัวงาน
ของโครงการรณรงค์ที่จะทําต่อไป 
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4. กําหนดแนวทางของแผนงานโครงการน้ี รวมถึงแนวคิดสร้างสรรค์ (Concept) เพ่ือท่ี
นํามาใช้เป็นไอเดีย 

5. เสนอแบบร่าง และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากที่สุด 
6. ดําเนินการผลิตสื่อภายใต้แนวคิด (Concept) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์อย่างดีแล้ว 

 
แผนการดําเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 1-1  ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

2556 2557
กิจกรรม 

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

ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผูป้กครองและ
พฤติกรรมเด็กในการรับชมส่ือรายการโทรทัศน์ 

        

ทํางานวิจัยและแบบสอบถาม         

นําผลมากําหนดแนวทางของแผนงาน กลยุทธ์ 
แนวคิดสร้างสรรค์ เพ่ือท่ีจะได้นํามาเป็นไอเดีย 

        

เสนอแบบร่าง และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมมากที่สุด 

        

ดําเนินการผลิตช้ินงานภายใต้แนวคิด ที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์และสรุปผลการทํางาน 

        

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. วางแผนการสื่อสารโครงการรณรงค์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสําคัญต่อการ
รับสื่อรายการโทรทัศน์ของเด็กและการรู้เท่าทันสื่อ และนําไปใช้ได้จริงในอนาคต 

2. สร้างสรรค์ช้ินงานโฆษณา เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดูแลเด็กและให้คําแนะนําขณะรับชม
สื่อรายการโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
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บทที่  2 

ทฤษฏี ผลงานและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาหัวข้อจุลนิพนธ์ในหัวข้อ โครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่

เด็กในการรับชมสื่อโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อด้วยเครื่องมือสื่ อสารการตลาด เพ่ือให้บรรลุ
วัตถปุระสงค์ท าให้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
แนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

โบวี่และคณะ (ศิริวรรณ, 2541 อ้างอิงจาก โบวี่และคณะ, 1995, p.5) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเอาไว้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการ
สื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือเพ่ือส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกค้า ส่วน ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 28-29) ได้ให้
ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเอาไว้ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย IMC คือ การที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contracts) เพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จัก
สินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวิธีการ
พ้ืนฐานในการส ารวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนแนวความคิด
ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กลยุทธ์วิธีการสื่อสารแนวใหม่ที่หลายภาคธุรกิจนิยม
น ามาใช้กันอย่างกว้างขวางเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้มากที่สุด โดยที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ 
เพ่ือสร้างภาพพจน์โดยรวมของสินค้า บริการ และองค์กร ซึ่งสามารถสร้างภาพพจน์เชิงบวกให้เกิดขึ้น
ในใจของผู้บริโภคได้ ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาดการขายและเป็นที่มา
ของยอดขายซึ่งส่งผลถึงการเติบโตของธุรกิจ ต่อเนื่องไปถึงความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศด้วย (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) 
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ในด้านเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) ได้แบ่งเอาไว้ให้อยู่
ทั้งหมด 9 รูปแบบ คือ 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใช้สื่อประเภทต่างๆที่สามารถส่งข่าวสารไปสู่
ผู้รับสารได้อย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชน อันได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
วิทยุ นิตยสารและสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์  

2. การประชาสัมพันธ์  (Public Relation) คือ การติดต่อสื่อสารขององค์การกับกลุ่ม
ต่างๆที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทัศนคติ ความเชื่อ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
เป็นการให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

3. การส่งเสริมการขาย (Sale  Promotion) เป็นเครื่องมือระยะสั้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์  หรือเป็นสิ่งที่จูงใจที่มีคุณค่าพิเศษ ที่กระตุ้นหน่วยงานขาย  ผู้จัดจ าหน่าย 
หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการขายในทันทีทันใด  (Belch & Belch,  2001, 
p.11) หรือเป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซึ่งที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้
พนักงานขาย (Etzel, walker & Stanton, 2001, p.11) ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ท าให้เกิดการ
ทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้ายหรือบุคคลอื่นๆในช่องทางการจัดจ าหน่าย  

4. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรง อาจเรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวสาร
จะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผู้รับข่าวสารได้ทันที  

5. การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ซึ่งถือเป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เครือข่ายหนึ่ง ติดต่อเชื่องโยงกันเป็นเครือข่ายใหญ่ และสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกัน
ได้อย่างกว้างขวาง  

6. การตลาดแบบไวรัส  (Viral Marketing)  หรือปากต่อปาก  การตลาดแบบไวรัส  คือ
เทคนิคทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ใช้  Social Network  ที่มีอยู่ก่อนแล้ว  มาเสริมสร้างให้เกิดการพบ
เห็นตราสินค้า (  Brand Awareness) หรือท าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆทางการตลาด โดยลักษณะการ
กระจายข่าวสาร ในแบบ Viral Marketing จะเป็นลักษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปาก เพียงแต่
ว่าในยุคนี้ สื่ออินเตอร์เน็ตเอ้ือให้การตลาดแบบไวรัสกระจายตัวได้เร็วกว่าแต่ก่อนมาก 

7. การตลาดทางตรง  (Direct Marketing)  หมายถึง  การติดต่อสื่อสารของบริษัทไปยัง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองหรือการซื้อสินค้า  การตลาดทางตรงไม่ได้มี
เพียงแต่การส่งจดหมายทางตรง หรือส่งแคตตาล็อกสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ แต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ การจัดการฐานข้อมูล การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การโฆษณาที่ตอบสนอง
โดยตรงผ่านจดหมายทางตรง อินเตอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์อ่ืนๆ บางบริษัทไม่ได้ใช้
ช่องทางการตลาดอ่ืนๆ นอกจากใช้ช่องทางการขายอิสระในการขายสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้า 
(Kotler, 2003, P. 631) 

8. การตลาดโดยการจัดการจัดกิจกรรมพิเศษ  (Event marketing)  เช่น  การประกวด 
การแข่งขัน  การฉลอง  การเปิดตัวสินค้าใหม่  ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะเป็นการสื่อสาร
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การตลาดที่สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมได้  และสามารถวัดผลได้ด้วยจ านวนของผู้ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)  

9. การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ  (Merchandising)  เป็นการจัดท าวัสดุสิ่งของขึ้นมา  ซึ่งวัสดุ
สิ่งของเหล่านั้นมีข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอยู่ด้วย อาจจะเป็นโลโก้ ตราสินค้า ค าขวัญ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้
จะเป็นเสมือนสื่อเคลื่อนที่ (Moving-Media) ซึ่งก่อให้เกิดการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contact) ได้
เป็นอย่างดี (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) 

 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 

การสื่อสารที่จูงใจของมนุษย์ซึ่งผู้ส่งสารโน้มน้าวใจมีความตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะส่งสาร 
โดยใช้วัจนภาษา, อวัจนภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นตัวความหมายสาร ส่งผ่านช่องทางการสื่อสาร
ไปยังผู้รับสาร เพ่ือเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้รับสารให้เป็นไป ตามที่ผู้ส่ง
สารต้องการทั้งนี้ผู้ส่งสารจะต้องให้โอกาสผู้รับสารมีทางเลือกที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ความรู้
ทัศนคติ และการกระท าของตนด้วยความเต็มใจ การโน้มน้าวใจซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของการสื่อสาร 
จึงเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และ
ปฏิกิริยาตอบกลับ 

 

 
ภาพที่ 2-1 แสดงองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
(ที่มา: องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร. เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556.  
เข้าถึงได้จาก http://classroom.hu.ac.th/courseware/Marketing/index37.html) 

องค์ประกอบของการโน้มน้าวใจ 
จากนิยามของค าว่าโน้มน้าวใจที่ยกมาอ้างไว้ ท าให้เห็นว่าความหมายของการโน้มน้าวใจ 

ครอบคลุมถึงองค์ประกอบใน 5 เรื่อง (Gass & Seiter, 1999, p.21 – 29) ได้แก่ 
1. เจตนาของผู้ส่งสาร การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะท าการสื่อสาร  โน้ม

น้าวใจโดยมีเจตนา กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ว่าจะโน้มน้าวใจใครและโน้มน้าวใจไปเพื่ออะไร แต่
บางครั้งการโน้มน้าวใจอาจเกิดขึ้นโดยผู้ส่งสารไม่มีเจตนาได้ 
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2. ผลที่เกิดขึ้นจากการโน้มน้าวใจ  แม้ว่าผู้ส่งสารจะมุ่งหวังผลในทางที่ต้องการอย่างหนึ่ง 
อย่างใดให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร แต่ก็มีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการ สื่อสาร
โน้มน้าวใจเป็นกระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ท าได้ค่อนข้างยาก และผลของการสื่อสารโน้มน้าวใจมักไม่เกิดข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นการ สื่อสารทันที 
รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นนามธรรมซึ่งยากต่อการสังเกตผล 

อย่างไรก็ตามหากต้องการจะประเมินและวัดผลว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจที่กระท าเสร็จ 
สิ้นไปแล้วนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ สามารถดูจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารว่ามีปฏิกิริยา
ตอบสนองตรงกับเจตนาและวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือไม่ 

3. ทางเลือกท่ีผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร การสื่อสารโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกอย่างน้อยสอง 
ทางขึ้นไป และนอกจากจะพิจารณาจากความหลากหลายของทางเลือกแล้ว ยังจะต้องพิจารณา จาก
การให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะเลือกด้วย หากผู้ส่งสารเสนอให้ทางเลือกแก่ผู้รับสาร ถึงแม้จะมีทาง เลือก
หลากหลายแต่ถ้าผู้รับสารไม่อยากจะเลือกเลยสักทาง แล้วถูกบังคับให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง  ย่อม
ไม่เป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจ การสื่อสารโน้มน้าวใจต้องให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะปฏิเสธ สารโน้มน้าว
ใจด้วย 

4. การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในสารโน้มน้าวใจ   โดยทั่วไปใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ 
ภาษาในที่นี้เป็นได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาท่าทาง หรือแม้แต่รูปภาพ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายตามท่ีผู้ส่งสารโน้มน้าวใจต้องการไปยังผู้รับสาร 

5. การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมของมนุษย์ การสื่อสารโน้มน้าวใจสามารถจะเกิดขึ้นได้ 
ภายในตัวบุคคลคนเดียว ซึ่งเรียกว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจตนเอง หรือจะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลตั้งแต่ 
สองคนหรือมากกว่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดการสื่อสารโน้มน้าวใจจะได้รับอิทธิพลจากสังคมและ 
วัฒนธรรม รวมทั้งบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารและผู้รับสารโน้มน้าวใจด้วยเสมอ 

 
แนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 

การรู้เท่าทันสื่อนั้นได้มีนักวิชาการให้ค าจ ากัดความที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดย
ธรรมชาติแล้วการรู้เท่าทันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในยุคนี้
การรู้เท่าทันยังหมาย รวมถึงความเข้าใจและความสามารถที่ถูกพัฒนามาอย่างสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
ของสื่อใหม่และเทคโนโลยีของสื่อเก่า (Buckingham, 1993 อ้างถึงใน เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 2538, 
น. 21) โดย Dictionary of Media Literacy (1997, p. 48) ได้นิยามความรู้เท่าทันสื่อว่า เป็นทักษะ
การคิดแบบวิพากษ์ที่ท าให้ผู้รับสื่อสามารถแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับผ่านสื่อมวลชน และช่วย
ให้เกิดการพัฒนาทักษะการวินิจฉัยเนื้อหาของสื่อได้อย่างเป็นอิสระ 

ส่วนของบุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (2539, น. 122 - 126) ให้ค าจ ากัดความว่า ความรู้ 
เท่าทันสื่อหมายถึงความสามารถในการอนุมานความตื้นลึกหนาบางของข้อมูลที่ปรากฏในสื่อมวลชน
อย่างมีหลักการ ซึ่งจะช่วยป้องกันการตกเป็นเหยื่อให้สื่อมวลชนโดยไม่รู้สึกตัว และยังช่วยเป็นรากฐาน
ที่ตะล่อมให้สื่อมวลชนอยู่ในร่องในรอยตามความปรารถนาของผู้บริโภคสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น 

ขณะที่เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540, น. 21) กล่าวว่า ความรู้เท่าทันสื่อหมายถึงสภาวะ
ที่บุคคลเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดพินิจพิเคราะห์ในเรื่องกระบวนการสื่อสารมวลชน ที่
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ประกอบด้วยผู้ผลิตสื่อ สถาบันหรืองค์กรสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสื่อกับอ านาจทางเศรษฐกิจ 
การเมืองในระบบสังคมที่มีผลต่อกระบวนการผลิตสื่อ เนื้อหา รูปแบบหรือเนื้อความสื่อ การถ่ายทอด
หรือเผยแพร่ ตลอดจนการสนับสนุนเนื้อหาหรือผลผลิตสื่อ 

จากความหมายของการรู้เท่าทันสื่อข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความรู้เท่าทันสื่อหมายถึง 
ความสามารถหรือทักษะของผู้รับสื่อในการตีความหมายของสารที่ส่งจากสื่อสารมวลด้วยการคิด
ใคร่ครวญพิเคราะห์ถึงกระบวนการของสื่อสารมวลชนอย่างมีหลักการ เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ
สื่อมวลชนโดยไม่รู้ตัว 

ขณะที่เอลิซาเบท ทอแมน (Thoman, Elizabeth, Quoted in Silverblatt, 1995, p. 
48) ได้จ าแนกความรู้เท่าทันสื่อที่ท าให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีพลังอ านาจทางสื่อ (Media 
Empower) ออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1. การเป็นผู้ตระหนักในความส าคัญของการเลือกและจัดสรรเวลาที่ใช้กับสื่อ  
2. การเรียนรู้ทักษะการดูอย่างพินิจพิจารณา  เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตั้งค าถามถึงสิ่งที่

อยู่ภายในกรอบว่า สื่อที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไรและสิ่งไหนที่ไม่ควรเชื่อ ทักษะการดูอย่างพินิจพิจารณานี้
สามารถเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดจากชั้นเรียนทีใช้หลักการตั้งค าถาม การท ากิจกรรมกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ รวมถึง
การสร้างเนื้อหาสื่อของตนเอง  

ด้านคริสต์และพอตเตอร์ (Christ, William G. & Potter, James W., 1998, p.8,) ระบุ
ว่าความรู้เท่าทันสื่อประกอบขึ้นด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

1. มิติทางด้านการรับรู้ (Cognitive Dimension) เป็นความสามารถของตัวบุคคลในการ
เข้าใจตั้งแต่สัญลักษณ์ท่ีง่ายๆ ไปจนถึงประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน 

2. มิติทางด้านอารมณ์ (Emotional) ถือเป็นความสามารถของตัวบุคคลในการจ าแนก
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่สื่อใช้ในการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกแต่ละอย่างได้ โดยรู้ว่าผู้ผลิตสื่อนั้นต้อง  
การกระตุ้นให้ผู้รับสรเกิดความรู้สึกอะไร รวมถึงการที่ผู้รับสารสามารถใช้สื่อเพ่ือปรับอารมณ์ความ 
รู้สึกของตนเองได้ตามความปรารถนา 

3. มิติทางด้านสุนทรีย์ (Aesthetic Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลที่จะเสพ 
ความสุข เข้าถึงหรือเห็นคุณค่าที่อยู่ในสารด้วยมุมมองทางศิลปะ ซึ่งเป็นความสามารถที่เกิดจากการ
เข้าใจทักษะที่ใช้ในการผลิตเนื้อหาของสื่อต่างๆ  

4. มิติทางด้านจริยธรรม (Moral Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลที่ล่วงรู้หรือ
ตีความค่านิยมท่ีแฝงอยู่ในสารได้ 

แม้ว่าความรู้เท่าทันสื่อจะเป็นสิ่งที่ผู้รับสารแต่ละคนมีอยู่แล้ว กระนั้นความรู้เท่าทันสื่อ
ของแต่ละคนย่อมมีไม่เท่ากัน (Potter, James W., 1998, pp. 11 – 13) ดังนั้นการเพ่ิมพูนหรือเพ่ิม
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อนั้นจะเป็นที่จะต้องพิจารณาองค์ประกอบของความรู้เท่าทันสื่อ 2 ประการ 
ได้แก่  

ประการแรกคือ ข่าวสาร ซึ่งข่าวสารที่จะช่วยยกระดับความรู้เท่าทันสื่อได้จะเป็นต้องเป็น
ข่าวสารที่มีความลึกซึ้ง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. ข่าวสารเกี่ยวกับสื่อ ได้แก่ การรู้ถึงการท างานของผู้ผลิตสื่อ รูปแบบ เนื้อหาที่สื่อผลิต 
รู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อที่มา พัฒนาการ พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ บริบทเชิงโครงสร้าง อาทิ รูปแบบ
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การเป็นเจ้าของสื่อ กฎ ระเบียบต่างๆ การเข้าใจมุมมองของสื่อที่มีต่อผู้รับสาร และเข้าใจผลกระทบ
ของสื่อท้ังในระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อปัจเจกชนและสังคมท้ังด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม 

2. ข่าวสารเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง  ได้แก่  ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ  ที่ควร
ทราบเช่น จ านวนประชากร ชื่อผู้ปกครองประเทศต่างๆ และข่าวสารเกี่ยวกับสังคมหมายถึงความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม เช่น บทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ 

ประการที่สองคือ ทักษะที่จะช่วยยกระดับความรู้เท่าทันสื่อ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  
 ทักษะขั้นพ้ืนฐาน เป็นทักษะที่ใช้เป็นปกตินิสัยในการเปิดรับสื่อ การรับรู้ความหมายพื้นฐาน ซึ่ง 

1. ทักษะนี้จะท าให้บุคคลเมื่อเปิดรับสื่อ   แล้วสามารถเข้าใจสารหรือเรื่องราวตามที่สื่อ
น าเสนอได้ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชมละครโทรทัศน์แล้วเข้าใจเรื่องราว 
เป็นต้น 

2. ทักษะขั้นสูงเป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลควบคุมการตีความหมายสารจากสื่อได้โดยอาศัย
การคิดแบบวิพากษ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การประเมินผล การ
สังเคราะห์ ด้านการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในสหราชอาณาจักร (UNESCO, 2009, pp. 3-8) พบว่า 
นโยบายของภาครัฐในสหราชอาณาจักรที่มักพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ใน 2 รูปแบบ
คือ Digital Literacy หรือ ICT Literacy และการรู้เท่าทันเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร นั้นหมายถึงต้อง
รู้เท่าทันโลกดิจิตอล 12 หรือบางท่านใช้ค าว่า “การรู้เท่าทันศตวรรษที่ 11” และเนื่องจาก Ofcom 
หรือหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อแห่งในสหราช
อาณาจักรได้เป็นผู้น าในการเสนอกฎหมายเรื่องสื่อสารมวลชน โดยสาระส าคัญเน้นการสร้างประชาชน
ให้รู้เท่าทันสื่อโดยให้ความส าคัญกับการศึกษาอบรม มากกว่าการเรียนเท่านั้น ซึ่งต่อมา ท าให้ประเทศ
อังกฤษกลายเป็นผู้น าในเรื่องนี้ทั้งในยุโรปและนานาชาติกฎหมายเรื่องสื่อสารมวลชน ปี 2003 ของส
หราชอาณาจักรไดก้ าหนดให้ Ofcom มีหน้าที่สนับสนุนเรื่องการรู้เทา่ทันสื่อ โดยมีภารกิจดังนี้ คือ  

1. เตรียมประชาชนให้มีโอกาสและเกิดแรงบันดาลใจเพ่ือพัฒนาความสามารถและใช้
ชีวิตอย่างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิตอล  

2. ให้ข้อมูลและเสริมทักษะแก่ประชาชน เพ่ือควบคุมกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารของพวก
เขา ทั้งในฐานะผู้บริโภคและผู้ผลิต โดยทั่วไปไม่มีองค์กรใดสามารถท างานเรื่องนี้ในการส่งเสริมโดย
ล าพัง แต่เป็นความร่วมมือของหลายองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อทั้งส าหรับ
ทุกเพศทุกวัย และทุก ๆ อาชีพ อาทิ ผู้ผลิตเนื้อหา ผู้ประกาศ เครือข่ายเผยแพร่ เครือข่ายการเรียนรู้
คณาจารย์ นักวิชาการ รัฐบาล ผู้ปกครอง อาสาสมัคร โดยมีแนวทางการท างานดังนี้ คือ จัดเตรียม
ผู้น าก าหนดเนื้อหา และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงผู้ก าหนดนโยบาย การให้
การศึกษา องค์กรอุตสาหกรรมและอาสาสมัคร และในบางครั้งยังจัดเตรียมงบประมาณให้กับผู้มีส่วน
ร่วมด้วย  

ส าหรับการจัดการสื่อศึกษาหรือการรู้เท่าทันสื่อส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารโดยอ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัยและรอง
ศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ พบว่า ประเทศไทยควรมีนโยบายในการท างานด้านสื่อมวลชน เพ่ือให้มี
แนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยควรจัดให้มีการอบรมนักเรียนนักศึกษาให้รู้จักเลือกบริโภคสื่อ 
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และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินการให้ความรู้
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อใน 3 ประการ คือ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผลิตสื่อที่ดีให้กับสังคม  
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้สื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้งมีความรู้เท่าทัน

ในการบริโภคสื่อ และมีวิจารณญาณในการสื่อสารท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
3. ส่งเสริมให้เด็กสามารถทราบขยายผลการปลูกจิตส านึกรู้เท่าทันสื่อไปยังคนอ่ืนๆ  ได้

ด้วยต่อไป เป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้อ านวยการโรงเรียนคาทอลิกศึกษา
แห่งหนึ่งที่ได้กล่าวว่า “หากประเทศไทยปล่อยให้สื่อน าเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่มุ่งประโยชน์ทางธุรกิจแต่
เพียงอย่างเดียวมากเกินไป จะท าให้สังคมเกิดปัญหามากขึ้น เนื่องจากสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดและ
พฤติกรรมของผู้รับสื่อ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีเหตุผลวิชาจารญาณทีดีพอในการ
พิจารณาเนื้อหาที่เปิดรับ สิ่งที่สังคมไทยจะต้องด าเนินการต่อไปคือ ท าอย่างไรจึงสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็ก/เยาวชน ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการตั้งแต่ระดับประเทศ โดยประเทศควรมีการ
ก าหนดนโยบายในการให้การศึกษา การให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนแก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งต้อง
จัดสื่อให้เข้าท่ีเข้าทาง ไม่น าเสนอเนื้อหาเพียงเพ่ือผลทางธุรกิจเท่านั้น” 

 ส่วนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสื่ออาจท า
ได้หลายวิธี ทั้งการจัดอบรมสัมมนา จัดท าคู่มือสื่อมวลชน จัดสัมมนาเครือข่าย รวมทั้งให้โรงเรียนท า 
Master Plan เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ ใน
ด้านเนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวกับสื่อศึกษานั้น จ าเป็นต้องบรรจุเนื้อที่ส าคัญในการรู้เท่าทันสื่ออันได้แก่ 
การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์การสื่อมวลชน การผลิตเนื้อรายการต่างๆ ของสื่อแต่ละประเภท คุณลักษณะ
ธรรมชาติของสื่อมวลชนแต่ละประเภท รวมทั้งอิทธิผล/ผลของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล สังคมในด้าน
ต่างๆ ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อศึกษาหรือรู้เท่าทันสื่อได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เนื่องจากการท างานของสื่อมี
ความซับซ้อนที่บุคคลโดยทั่วไปอาจไม่เข้าใจได้ และด้วยวัตถุประสงค์ของสื่อที่ทับซ้อนกันระหว่าง
เป้าหมายทางธุรกิจกับการท าหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคม จึงท าให้เนื้อหาของสื่อมีลักษณะ
ทั้งการเป็นเนื้อหาที่ดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้รับสารว่าจะรับในลักษณะใด ผู้รับสารที่ถูกกระท าหรือผู้รับ
สารที่มีเสรีในการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง อย่างไรก็ตาม ในการให้ความรู้
เกี่ยวกับสื่อศึกษาหรือการรู้เท่าทันสื่อนั้น อาจท าได้หลากหลายวิธี ดังนั้น การใช้กลยุทธ์จะต้อง
เลือกสรรวิธีที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพให้มากที่สุด”  

ส่วนมรวัชร นาครทรรพ ได้กล่าวถึงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กว่า “เนื่องจากเด็ก
และเยาวชนเป็นเป็นกลุ่มผู้รับสารที่ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ วิจารณญาณ และวุฒิภ าวะในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ท าให้ตกเป็นเหยื่อของการชักจูง โน้มน้าวใจ ในการสื่อสารของสื่อมวลชนได้ง่าย 
ดังนั้นเห็นว่า วัยรุ่นในปัจจุบันมีพฤติกรรมที่อยู่ในภาวะวิกฤติ และเป็นที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ขาดจิตส านึกในสิ่งที่ดี หมกมุ่นสิ่งที่เลวร้ายทั้งปวง ทั้งเล่นการพนัน บริโภคสื่อลามก เที่ยว
กลางคืน ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ขาดความรอบคอบ รับสิ่งที่ไม่ดีได้ง่าย และเกิดการลอกเลียนแบบขึ้น 
สื่อมวลชนจึงมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ มีส่วนในการชี้น าสังคม ช่วงเวลาที่ผ่านมา วัยรุ่นมักใช้ความ
รุนแรงในการตอบโต้และแก้ปัญหาชีวิต เช่น การขายบริการทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อ
ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ปัญหาเหล่านี้เกิดอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน และทวีความรุนแรง
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มากขึ้นเรื่อยๆ ภาพสะท้อนดังกล่าว เป็นการตอกย้ าว่า สื่อเป็นแรงกระตุ้นและยั่วยุให้เด็กและเยาวชน
เกิดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและการลอกเลียนแบบ เราจึงต้องตระหนักว่า เราไม่สามารถหยุดยั้ง
หรือสกัดกั้นการบริโภคสื่อได้ จึงต้องหาวิธีการที่จะท าให้เด็กบริโภคสื่อเหล่านี้ได้อย่างมีวิจารณญาณ 
แยกแยะและรู้เท่าทัน”(ที่มา : อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัยและรองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ. 
การรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร .
โครงการวิจัยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556) การเสนอ
ทางออกของปัญหาจากสื่อเหล่านั้นได้เริ่มแพร่หลายในแวดวงวิชาการด้านสื่อสารมวลชน คือ การรู้เท่า
ทันสื่อ (Media Literacy) หรือสื่อศึกษา (Media Education) ซึ่งวันนี้ได้เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
การศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ แคนาดา เป็นต้น (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
มรรธ) 

ส่วนอดุลย์ เพียวรุ่งโรจน์ (2555) ได้สรุปว่า การรู้เท่าทันสื่อมี 2 ระดับคือ ระดับพ้ืนฐาน 
และระดับสูง 

ระดับพื้นฐาน หมายถึง ความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อในระดับที่สามารถแยกแยะ
ประเภทเนื้อหาของสื่อได้ ขั้นการตระหนัก หมายถึง การรับสื่อ นิยมชื่นชอบสื่ออะไร ชอบเนื้อหา
ประเภทไหน มากน้อยเพียงใด ส่วนทักษะในการใช้สื่อได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจความหมายที่
สื่อน าเสนอ  

ระดับสูง หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการท างานของผู้ผลิตสื่อ รูปแบบ
เนื้อหาที่ผลิต ความรู้ในบริบทด้านเศรษฐกิจและการเมืองของสื่อ เข้าใจว่าสื่อมองผู้รับสารอย่างไร ใคร
คือกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจผลระยะสั้นและระยะยาวที่สื่อมีต่อปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผลด้านความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัยของนิวซีแลนด์ได้มีการระบุว่า เด็กที่ดูโทรทัศน์มากเกินไปมีแนวโน้มก่อ
อาชญากรรมและแสดงลักษณะนิสัยก้าวร้าวเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กทั่วไป  การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยโอตาโกติดตามพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของเด็ก 1,000 คนที่เกิดในช่วงต้นทศวรรษหลัง
ปี 2513 ตั้งแต่ตอนที่พวกเขาอายุ 5-15 ปี จากนั้นจึงติดตามผลตอนที่พวกเขาอายุ 26 ปี เพ่ือ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และพบความสัมพันธ์ระหว่างเด็กที่ดูโทรทัศน์มากกับพฤติกรรม
ต่อต้านสังคมในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 

ผลวิจัยยังพบว่า การดูโทรทัศน์มากเกินไปมีความเชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยก้าวร้าวและ
แนวโน้มการมีอารมณ์ด้านลบที่เพ่ิมขึ้น และความเชื่อมโยงดังกล่าวก็ยังคงมีความส าคัญในทางสถิติ 
แม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆ อาทิ เชาวน์ปัญญา สถานะทางสังคม และการควบคุมของพ่อแม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังระบุว่า มีความเป็นไปได้ว่าเด็กเรียนรู้พฤติกรรมต่อต้านสังคมจากสิ่งที่ดูใน
โทรทัศน์ ซึ่งน าไปสู่การลดความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์และการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว 

 ทั้งนี้ เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เด็กดูไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมต่อต้าน
สังคม แต่การดูโทรทัศน์มากเกินไปนั้นท าให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับครอบครัวและคนอ่ืนๆ 
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ลดลง จนกลายเป็นการแยกตัวจากสังคม นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เด็กประสบความส าเร็จทางการศึกษา
น้อยลง และเพ่ิมความเสี่ยงในการตกงานมากขึ้น 

นายบ็อบ แฮนค็อกซ์ ผู้เขียนผลการวิจัยร่วมยังได้กล่าวเสริมว่า ผลการวิจัยไม่ได้ระบุว่า
โทรทัศน์เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคมทั้งหมด แต่ระบุว่าการดูโทรทัศน์น้อยลงอาจท า
ให้อัตราพฤติกรรมต่อต้านสังคมลดลงด้วย ผลการวิจัยนี้สนับสนุนค าแนะน าของสถาบันกุมารเวช
ศาสตร์สหรัฐที่ว่า เด็กควรดูรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง/วัน นอกจากนี้นาย
แฮนค็อกซ์ยังกล่าวว่า การวิจัยนี้เน้นไปที่พฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของเด็กในช่วงปลายทศวรรษหลังปี 
2513 และต้นทศวรรษหลังปี 2523 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ 

 
โครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมสื่อโทรทัศน์

เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ จึงน าแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ใช้เพ่ือเลือกเครื่องมือการสื่อสาร

ไปอย่างผสมผสานได้หลากหลายและครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้อาทิเช่น การตลาดแบบไวรัส, การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ น ามาใช้ในการสื่อสารเพ่ือ เปลี่ยนแปลง
ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้รับสารในบอกถึงปัญหาของการรับชมสื่อโทรทัศน์อย่างไม่
รู้เท่าทันสื่อของเด็กและประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือให้ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น 
ทั้งนี้จะต้องให้โอกาสผู้รับสารมีทางเลือกที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และการกระท า
ของตนด้วยความเต็มใจ อาทิเช่นการน าการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในสารโน้มน้าวใจมาเลือกใช้ 
โดยใส่บุคคลที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือโน้มน้าวใจไปยังตัวผู้รับสาร รวมไปถึงใช้ภาษาที่เหมาะ
แก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในตัวสารที่จะสื่อ 

แนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ น ามาใช้เพ่ือศึกษาการจัดรู้เท่าทันสื่อของประเทศไทย
ว่ามีโครงสร้างวัตถุประสงค์รวมไปถึงเป้าหมายอย่างไร เพ่ือน าไปพัฒนากับวัตถุประสงค์ของงานต่างๆ 
โดยสื่อแต่ละสื่อจัดท าเพ่ือเน้นการสร้างให้ตัวเด็กได้รู้เท่าทันสื่อในระดับขั้นพ้ืนฐาน (สามารถแยกแยะ
ประเภทเนื้อหาของสื่อได้ รวมถึงเข้าใจเนื้อหาที่สื่อน าเสนอ) 

และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้มั่นใจได้ว่าการรับชมโทรทัศน์ในเด็กอายุ 6-12 ปีเป็น
เวลาที่มากนั้นมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ เช่น การต่อต้านสังคม ก้าวร้าว และการพัฒนาของสมอง 
รวมถึงข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถน ามาใช้สื่อสารเพ่ือเตือนให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อตัวเด็กอีกด้วย 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “โครงการณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชม
สื่อโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการ 
ศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลผ่านแบบสอบถามจ านวน 200 
ชุด เพื่อศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัย 6-12 ปี จ านวน 200 คน เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการรับชมสื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตรับชมสื่อรายการโทรทัศน์
ของผู้ปกครองต่อบุตรหลาน การรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ทัศนคติที่มีต่อการรับชมสื่อรายการ
โทรทัศน์ และสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษากลุ่มผู้ปกครองที่มี
บุตรหลานวัย 6-12 ปี ถึงพฤติกรรมการรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของผู้ปกครอง และการอนุญาตให้
บุตรหลานรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของผู้ปกครอง และการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 

 
รูปแบบการวิจัย 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยแล
แหล่งข้อมูลต่างๆดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ท าการเก็บข้อมูล จากการรวบรวมทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณได้จากแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด แบ่งออกเป็น
แบบปกติ 125 ชุด และแบบออนไลน์ 75 ชุด รวมถึงได้ท าการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยเลือกท า
การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 8 คน 

2. แหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยน ามาจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่
รวบรวมไว้อย่างดีแล้วจากต าราต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถน า 
มาอ้างอิงท าให้ลดเวลาในการท าการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยไม่ต้องท าการเก็บข้อมูลใหม่ทั้งหมด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพดังนี้ 

1. เชิงปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูลค าถามเชิงปริมาณจากบุคคลผ่านแบบสอบถามจ านวน 
200 ชุดเพ่ือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม ทัศนคติที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ของผู้ปกครอง 
การอนุญาตให้บุตรหลานรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของผู้ปกครอง การรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ กลุ่มเป้าหมายตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัย 6-12 ปี ทั้งนี้
เพ่ือได้รับรู้ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมของ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการท าการสื่อสารต่อไปได้อีกด้วยโดยท าการแจกแบบสอบถาม โดย
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ขอความร่วมมือตามโรงเรียนประถม โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม โรงเรียน
วัดม่วงแค และขอความร่วมในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Pantip.com (ชานเรือน) Facebook.com โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 

2. เชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับ
กลุ่มผู้ปกครองที่ เกี่ยวข้องกับการรับชมสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวม
มา ได้มีการสัมภาษณ์ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด ประเด็นในการสัมภาษณ์จะเน้นการศึกษาถึง
พฤติกรรม และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการอนุญาตในการรับชมสื่อ
โทรทัศน์ของผู้ปกครองต่อเด็ก โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มกับ
กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาโดยมีแนวค าถามเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใช้เวลาในการท า
การสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาทีมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ พร้อมขอจดบันทึกเสียงและจดบันทึก 
2. ให้ผู้สัมภาษณ์แนะน าตนเอง และผู้ศึกษาสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
3. ผู้ศึกษาสอบถามค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
เรื่อง โครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมสื่อโทรทัศน์เพ่ือให้เด็ก
รู้เท่าทันสื่อ ในครั้งนี้ใช้ วิธีเก็บรวบรวมผ่านแบบสอบถาม 200 ชุดกับกลุ่มเป้าหมาย และท าการศึกษา
เชิงคุณภาพ โดย สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งใน
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยประเด็นใน การสัมภาษณ์จะเน้นการศึกษาถึงพฤติกรรม และทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อ การรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของกลุ่มเป้าหมาย การอนุญาตใน
การรับชมของกลุ่มเป้าหมายต่อบุตรหลาน และการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 

โดยกลุ่มตัวอย่างในการท า การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผู้ปกครองที่ท างานใน
ส านักงาน (White-collar Workers) และกลุ่มผู้ปกครองที่ท างานใช้แรงงาน (Blue-collar Workers) 
จ านวน 8 คน ดังนี้ 

1. นายเนติ เตียวตระกูล  อายุ 44 ปี (พนักงานการบัญชี) 
2. นางประคอง สุริเสียง  อายุ 49 ปี (พนักงานการบัญชี) 
3. นางภิญญดา ศรุตยาพร  อายุ 49 ปี (พนักงานการบัญชี) 
4. นางพรทิพย์ มณีเพชรเจริญ อายุ 50 ปี (พนักงานการบัญชี) 
5. นายวุฒิชัย ข าเมธา  อายุ 38 ปี (รับจ้าง) 
6. นางโสภี ไข่ม่วง  อายุ 47 ปี (รับจ้าง) 
7. นางสาวกัลยา มูลสูง  อายุ 35 ปี (รับจ้าง) 
8. นางภาวิณี สิงห์หล้า  อายุ 29 ปี (แม่บ้าน) 

ดังนั้นระหว่างการ สนทนาจะท าการบันทึกเทปไว้และน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเรียบเรียง 
วิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในของ
โครงการรณรงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กต่อไป 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถาม (Questionnaire) (200 ชุด โดยแบ่งเป็นแบบธรรมดา 125 ชุด และ

ออนไลน์ 75 ชุด) 
ค าถามเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถาม เป็นค าถามเพ่ือใช้สอบถามกลุ่มเป้าหมายจ านวน 

200 ชุด โดยแบบสอบถามจะแบ่ง เป็น 5 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติ และ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายในชีวิตประจ าวัน 
ส่วนที่ 4 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ และวิธีการป้องกันการรับสื่อที่ไม่

เหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่มีต่อตัวโครงการ 

 
แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
ค าถามแบบเจาะลึก โดยท าการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

ซึ่งเป็นค าถาม ลักษณะปลายเปิด (Open-Ended) เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้กับ กลุ่ม ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 6-12 ปี จ านวน 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย
เป็นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็น ต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของผู้ปกครอง วิธีป้องกัน และ

การอนุญาตในการรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของผู้ปกครองต่อเด็ก 
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นจากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายต่อปัญหาของสังคม ที่เกิดจากตัวสื่อ

รายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่มีต่อตัวโครงการ 
 
การจดบันทึก 
เพ่ือช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่น่าสนใจ และสามารถสรุป

ใจความข้อมูลส าคัญของผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

เครื่องบันทึกเสียง 
เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ สะดวก 

ต่อการน ามาถอดความเพ่ือใช้ในการศึกษาควบคู่ไปกับการจดบันทึก 
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การน าเสนอข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูล ใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยการน า 

ข้อมูลจากแบบสอบถามมาสรุปเป็นตารางตัวเลขเชิงร้อยละ และน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษาแล้วจึงเรียบเรียงน าเสนอด้วยการบรรยาย
วิเคราะห์สรุปผลเชิงพรรณนาโวหาร ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าวิธีการศึกษาเหล่านี้เป็นแนวทางส าคัญที่
จะน าไปสู่การทราบถึงผลการศึกษาโครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการ
รับชมสื่อโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันสื่อต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษา “โครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมสื่อ 
โทรทัศน์เพื่อให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ” ผู้จัดท าได้ท าการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปกครองจ านวน 200 คน เพ่ือหาถึงพฤติกรรมการรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของผู้ปกครอง การ
ควบคุมสื่อของผู้ปกครองต่อบุตร การรับรู้ เรื่องการรู้ เท่าทันสื่อและท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในกลุ่มเป้าหมายนั้นโดยวิธีการ สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยสามารถสรุปผลได้ 5 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ผลวิจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาเกี่ยวกับเพศ, อายุ, 
อาชีพรายได้ และลักษณะครอบครัวพ้ืนฐาน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอเป็นจ านวนและร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่างสามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นตารางที่ 4-1 – 4-8 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 47 23.5 
หญิง 153 76.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดได้เป็น
ร้อยละ 76.5 และรองลงมาเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 23.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
25-30 ปี 20 10 
31-35 ปี 54 27 
36-40 ปี 64 32 
41-45 ปี 40 20 
46-50 ปี 14 7 
51-55 ปี 4 2 
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ตารางที่ 4-2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

56-60 ปี 3 1.5 
60 ปีขึ้นไป 1 0.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 36-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27, ช่วงอายุ 41-45 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 20, ช่วงอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10, ช่วงอายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 7, ช่วงอายุ 
51-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 2, ช่วงอายุ 56-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.5 และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัท 45 22.5 
รับจ้าง 35 17.5 
ธุรกิจส่วนตัว 19 9.5 
ค้าขาย 27 13.5 
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ 17 8.5 
พ่อบ้าน-แม่บ้าน 17 8.5 
อ่ืนๆ 41 20 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 20 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 17.5, ค้าขาย คิด
เป็นร้อยละ 13.5, ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.5, ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ
พ่อบ้าน-แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 37 18.5 
10,000-20,000 บาท 77 38.5 
20,001-35,000 บาท 42 21 
35,001-50,000 บาท 19 9.5 
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ตารางที่ 4-4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
50,001-70,000 บาท 14 7 
มากกว่า 70,000 บาท 11 5.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงรายได้ 10,000-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ช่วงรายได้ 20,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21, รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.5, ช่วงรายได้ 35,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9.5, ช่วงรายได้ 50,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 และรายได้มากกว่า 70,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะครอบครัว 

ลักษณะครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
ครอบครัวเดี่ยว 135 67.5 
ครอบครัวขยาย 65 32.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัว
เดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 67.5 และรองลงมาคือครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 32.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว 88 44 
คอนโด 18 9 
ทาวน์เฮาส์ 46 23 
บ้านเช่า 9 4.5 
ห้องเช่า 5 2.5 
อ่ืนๆ 34 17 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัย
เป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ ทาวน์เฮาส์ คิดเป็นร้อยละ 23, อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
17, คอนโด คิดเป็นร้อยละ 9, บ้านเช่า คิดเป็นร้อยละ 4.5 และห้องเช่า คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-7  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามบทบาทในครอบครัวต่อบุตร 

บทบาท จ านวน ร้อยละ 
พ่อ 42 21 
แม่ 137 68.5 
อ่ืนๆ 21 10.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบทบาทในครอบครัว
ต่อบุตรเป็น แม่ คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือ พ่อ คิดเป็นร้อยละ 21 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
10.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-8  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนบุตร 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1 คน 65 32.5 
2 คน 85 42.5 
3 คน 33 16.5 
4 คน 8 4 
มากกว่า 5 คน 9 4.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนบุตร 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5, 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5, มากกว่า 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติ และ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

ตารางที่ 4-9  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนโทรทัศน์ในบ้าน 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 8 4 
1 เครื่อง 85 42.5 
2 เครื่อง 52 26 
3 เครื่อง 29 14.5 
4 เครื่อง 13 6.5 
มากกว่า 5 เครื่อง 13 6.5 

รวม 200 100 

   ส
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จากตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนโทรทัศน์ใน
บ้าน 1 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ 2 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 26, 3 เครื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 14.5, 4 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.5, มากกว่า 5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.5 และ ไม่มี คิดเป็นร้อย
ละ 4 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-10  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามต าแหน่งโทรทัศน์ในบ้าน 

ต าแหน่งโทรทัศน์ในบ้าน จ านวน ร้อยละ 
ห้องรับแขก 90 25.2 
ห้องนอนของผู้ปกครอง 128 35.8 
ห้องนั่งเล่น 67 18.8 
ห้องรับประทานอาหาร 24 6.7 
ห้องนอนของบุตรหลาน 36 10.1 
อ่ืนๆ 12 3.4 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางต าแหน่ง
โทรทัศน์ในบ้านใน ห้องนอนของผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ ห้องรับแขก คิดเป็น
ร้อยละ 25.2, ห้องนั่งเล่น คิดเป็นร้อยละ 18.8, ห้องนอนของบุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 10.1, ห้อง
รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 6.7 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-11  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการที่ผู้ปกครองรับชม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ข่าว 163 27.1 
ละครไทย 123 20.5 
วาไรตี้โชว์ 67 11.1 
ละครซิทคอม 26 4.3 
สารคด ี 75 12.5 
ซีรี่ย์ต่างประเทศ 33 5.5 
การ์ตูน 38 6.3 
กีฬา 34 5.7 
เพลง/คอนเสิร์ต 35 5.8 
อ่ืนๆ 7 1.2 

รวม 601 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของจ านวนจ าแนกตามรายการที่ผู้ปกครอง
รับชมเมื่อเทียบจาก 100 

   ส
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จากตารางที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายการที่รับชมเป็น 
ข่าว คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ ละครไทย คิดเป็นร้อยละ 20.5, สารคดี คิดเป็นร้อยละ 12.5, 
วาไรตี้โชว์ คิดเป็นร้อยละ 11.1, การ์ตูน คิดเป็นร้อยละ 6.3, เพลง/คอนเสิร์ต คิดเป็นร้อยละ 5.8, 
กีฬา คิดเป็นร้อยละ 5.7, ซีรี่ยต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.5, ละครซิทคอม คิดเป็นร้อยละ 4.3 และ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-12  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการทีบุ่ตรรับชม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ข่าว 24 4.2 
ละครไทย 99 17.3 
วาไรตี้โชว์ 48 8.4 
ละครซิทคอม 39 6.8 
สารคด ี 75 13 
ซีรี่ย์ต่างประเทศ 12 2.1 
การ์ตูน 172 30 
กีฬา 21 3.7 
เพลง/คอนเสิร์ต 67 11.7 
อ่ืนๆ 16 2.8 

รวม 573 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามรายการที่บุตรรับชมเมื่อ
เทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายการที่บุตรรับชม

เป็นรายการ การ์ตูน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ละครไทย คิดเป็นร้อยละ 17.3, สารคดี คิด
เป็นร้อยละ 13,  เพลง/คอนเสิร์ต คิดเป็นร้อยละ 11.7, วาไรตี้โชว์ คิดเป็นร้อยละ 8.4, ละครซิทคอม 
คิดเป็นร้อยละ 6.8, กีฬา คิดเป็นร้อยละ 3.7, อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ ซีรี่ยต่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-13  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการที่ผู้ปกครองและบุตรรับชม
ร่วมกัน 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ข่าว 84 14.9 
ละครไทย 121 21.5 
วาไรตี้โชว์ 74 13.1 

   ส
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ตารางที่ 4-13  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการที่ผู้ปกครองและบุตรรับชม
ร่วมกัน (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ละครซิทคอม 27 4.8 
สารคด ี 72 12.8 
ซีรี่ย์ต่างประเทศ 14 2.5 
การ์ตูน 99 17.6 
กีฬา 21 3.7 
เพลง/คอนเสิร์ต 38 6.8 
อ่ืนๆ 13 2.3 

รวม 563 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามรายการที่ผู้ปกครองและ
บุตรรับชมร่วมกันเมื่อเทียบจาก 100 
 

จากตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายการที่ผู้ปกครอง
และบุตรรับชมร่วมกันเป็นรายการ ละครไทย คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมาคือ การ์ตูน คิดเป็นร้อย
ละ 17.6 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 14.9, วาไรตี้โชว ์คิดเป็นร้อยละ 13.1, สารคด ีคิดเป็นร้อยละ 12.8,
เพลง/คอนเสิร์ต คิดเป็นร้อยละ 6.8, ละครซิทคอม คิดเป็นร้อยละ 4.8, กีฬา คิดเป็นร้อยละ 3.7, ซีรี่ย์
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-14  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับชมโทรทัศน์กับบุตรหลานเฉลี่ย
ของผู้ปกครอง (ครั้ง/สัปดาห์) 

รับชมกับบุตร (ครั้ง/สัปดาห์) จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ครั้ง 22 11 
3 ครั้ง 18 9 
4 ครั้ง 14 7 
5 ครั้ง 25 12.5 
6 ครั้ง 5 2.5 
7 ครั้ง 108 54 
มากกว่า 7 ครั้ง 8 4 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับชมโทรทัศน์
กับบุตรหลานเฉลี่ยของผู้ปกครอง (ครั้ง/สัปดาห์) เฉลี่ย 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ 5 

   ส
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ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.5, น้อยกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11, 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9, 4 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 7, มากกว่า 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4 และ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-15  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่บุตรรับชมเป็นประจ า (วัน
ธรรมดา) 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
6:00-9:00 น. 35 13 
9:00-12:00 น. 12 4.5 
12:00-15:00 น. 5 1.9 
15:00-18:00 น. 39 14.5 
18:00-21:00 น. 163 60.6 
21:00-24:00 น. 14 5.2 
24:00 น.เป็นต้นไป 1 0.3 

รวม 269 100 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามช่วงเวลาที่บุตรรับชมเป็น
ประจ า (วันธรรมดา) เมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาที่บุตร

รับชมเป็นประจ า (วันธรรมดา) เป็นช่วงเวลา 18:00-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ
ช่วง 15:00-18:00 น. คิดเป็นร้อยละ 14.5, ช่วง 6:00-9:00 น. คิดเป็นร้อยละ 13, ช่วง 21:00-24:00 
น. คิดเป็นร้อยละ 5.2, ช่วง 9:00-12:00 น. คิดเป็นร้อยละ 4.5, ช่วง 12:00-15:00 น. คิดเป็นร้อยละ 
1.9 และ  ช่วง 24:00 น.เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4-16  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่บุตรรับชมเป็นประจ า 
(วันหยุด) 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
6:00-9:00 น. 75 16.2 
9:00-12:00 น. 174 37.5 
12:00-15:00 น. 47 10.1 
15:00-18:00 น. 44 9.5 
18:00-21:00 น. 101 21.8 
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ตารางที่ 4-16  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่บุตรรับชมเป็นประจ า 
(วันหยุด) (ต่อ) 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
21:00-24:00 น. 21 4.5 
24:00 น.เป็นต้นไป 2 0.4 

รวม 465 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามช่วงเวลาที่บุตรรับชม
เป็นประจ า (วันหยุด) เมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาที่บุตร

รับชมเป็นประจ า (วันหยุด) เป็นช่วง 9:00-12:00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ช่วง 
18:00-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.8, ช่วง 6:00-9:00 น. คิดเป็นร้อยละ 16.2, ช่วง 12:00-
15:00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.1, ช่วง 15:00-18:00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.5, ช่วง 21:00-24:00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 และช่วง 24:00 น.เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4-17  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมของผู้ปกครองในการ
อนุญาตให้บุตรดูโทรทัศน์ได้อย่างอิสระ 

พฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
ดูได้อย่างอิสระ 124 62 
ต้องค่อยมีผู้ปกครองดูแลเสมอ 76 38 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการอนุญาตให้บุตร
ดูโทรทัศน์ได้อย่างอิสระ เป็นดูได้อย่างอิสระ คิดเป็นร้อยละ 62 และรองลงมาคือ ต้องค่อยมี
ผู้ปกครองดูแลเสมอ คิดเป็นร้อยละ 38 ตามล าดับ โดยผู้ปกครองที่ตอบดูได้อย่างอิสระนั้นส่วนมาก
เลือกตอบโดยมีเหตุผลว่า ไม่มีเวลา ไม่ต้องการให้กวนใจขณะท างาน และคิดว่าไม่มีปัญหาต่อตัวบุตร
หลาน 

 
ตารางที่ 4-18  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมของผู้ปกครองในการรับชม
พร้อมของผู้ปกครองและบุตรรับชมโทรทัศน์ร่วมกันเป็นประจ าหรือไม่ 

พฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
เป็นประจ า 165 82.5 
ไมเ่ป็นประจ า 35 17.5 

รวม 200 100 

   ส
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จากตารางที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับชมพร้อมของ
ผู้ปกครองและบุตรรับชมโทรทัศน์ร่วมกันเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 82.5 และรองลงมาคือ ไม่เป็น
ประจ า 17.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-19  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทช่องโทรทัศน์ที่รับชม 

ประเภทช่องโทรทัศน์ จ านวน ร้อยละ 
ช่องโทรทัศน์สาธารณะ 146 73 
Cable TV 47 23.5 
Internet TV 7 3.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประเภทช่อง
โทรทัศน์ เป็น ช่องโทรทัศน์สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ Cable TV คิดเป็นร้อยละ 
23.5 และ Internet TV คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-20  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นว่าโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุตรหลานหรือไม่ 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
มี 146 73 
ไม่มี 54 27 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อตัวบุตร คิดเป็นร้อยละ 73 และรองลงมาคือไม่มีผลต่อตัวบุตร คิดเป็นร้อยละ 
27 ตามล าดับ โดยผู้ปกครองที่ตอบมีผลกระทบต่อตัวบุตรนั้นส่วนมากเลือกตอบปัญหาที่พบคือ 
หงุดหงิดง่าย แสดงพฤติกรรมเกินวัย เลียนแบบ รวมถึงสมาธิสั้น 

 
ตารางที่ 4-21  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อบุตรที่พบเจอ
เป็นประจ า 

เนื้อหาทีพ่บ จ านวน ร้อยละ 
ความรุนแรงด้านร่างกาย 128 27.3 
การใช้วาจาหยาบคาย 156 33.3 
พฤติกรรมทางเพศ 99 21.1 
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ตารางที่ 4-21  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อบุตรที่พบเจอ
เป็นประจ า (ต่อ) 

เนื้อหาทีพ่บ จ านวน ร้อยละ 
ยาเสพติด 78 16.6 
อ่ืนๆ 8 1.7 

รวม 469 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของจ าแนกตามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อบุตร
ที่พบเจอเป็นประจ าเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่  4-21 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมต่อบุตรที่พบเจอเป็นประจ าคือ การใช้วาจาหยาบคาย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 
ความรุนแรงด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 27.3, พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 21.1, 
ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 16.6 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-22  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายการใดท่ีมีเนื้อหาหรือการกระท า
ที่ไม่เหมาะสมต่อบุตร 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ข่าว 76 16.8 
ละครไทย 160 35.3 
วาไรตี้โชว์ 41 9.1 
ละครซิทคอม 51 11.3 
สารคด ี 10 2.2 
ซีรี่ย์ต่างประเทศ 60 13.2 
การ์ตูน 29 6.4 
กีฬา 7 1.5 
เพลง/คอนเสิร์ต 14 3.1 
อ่ืนๆ 5 1.1 

รวม 453 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามรายการใดที่มีเนื้อหาหรือ
การกระท าท่ีไม่เหมาะสมต่อบุตรเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญมี่รายการใดที่มีเนื้อหา
หรือการกระท าที่ไม่เหมาะสมต่อบุตรคือรายการ ละครไทย คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ ข่าว 
คิดเป็นร้อยละ 16.8, ซีรี่ย์ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 13.2, ละครซิทคอม คิดเป็นร้อยละ 11.3, วา
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ไรตี้โชว์ คิดเป็นร้อยละ 9.1, การ์ตูน คิดเปน็ร้อยละ 6.4, เพลง/คอนเสิร์ต คิดเป็นร้อยละ  3.1, สารคดี 
คิดเป็นร้อยละ 2.2, กีฬา คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 3 ผลวิจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

ตารางที่ 4-23  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชั่วโมงการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ 

ชั่วโมง จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 11 5.5 
1-2 ชั่วโมง 57 28.5 
3-4 ชั่วโมง 89 44.5 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 43 21.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-23 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั่วโมงการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์ เฉลี่ย 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 28.5, 
มากกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-24  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
6:00-9:00 น. 70 20.1 
9:00-12:00 น. 34 9.8 
12:00-15:00 น. 22 6.3 
15:00-18:00 น. 32 9.2 
18:00-21:00 น. 136 39.1 
21:00-24:00 น. 50 14.4 
24:00 น.เป็นต้นไป 4 1.1 

รวม 348 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามช่วงเวลาการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์เมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-24 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาการเปิดรับ

สื่อโทรทัศน์ คือช่วง 18:00-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาคือช่วง 6:00-9:00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 20.1, ช่วง21:00-24:00 น. คิดเป็นร้อยละ 14.4, ช่วง 9:00-12:00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.8, 
ช่วง 15:00-18:00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.2, ช่วง 12:00-15:00 น. คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ ช่วง 24:00 
น.เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-25  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชั่วโมงการเปิดรับสื่อวิทยุ 

วิทยุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 90 45 
1-2 ชั่วโมง 76 38 
3-4 ชั่วโมง 23 11.5 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 11 5.5 
3-4 ชั่วโมง 23 11.5 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 11 5.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-25 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั่วโมงการเปิดรับสื่อ
วิทยุ เฉลี่ยต่ ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 38, 3-4 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ มากกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-26  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาการเปิดรับสื่อวิทยุ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
6:00-9:00 น. 57 28.5 
9:00-12:00 น. 32 16 
12:00-15:00 น. 34 17 
15:00-18:00 น. 36 18 
18:00-21:00 น. 23 11.5 
21:00-24:00 น. 11 5.5 
24:00 น.เป็นต้นไป 7 3.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-26 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาการเปิดรับ
สื่อวิทยุคือช่วง 6:00-9:00 น. คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ 15:00-18:00 น. คิดเป็นร้อยละ 
18, 12:00-15:00 น. คิดเป็นร้อยละ 17, 9:00-12:00 น. คิดเป็นร้อยละ 16, 18:00-21:00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 11.5, 21:00-24:00 น. คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ ช่วง 24:00 น.เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-27  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามชั่วโมงการรับสื่อหนังสือพิมพ์ /
นิตยสาร 

หนังสือพิมพ/์นิตยสาร จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 79 39.5 
1-2 ชั่วโมง 116 58 
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ตารางที่ 4-27  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามชั่วโมงการรับสื่อหนังสือพิมพ์ /
นิตยสาร (ต่อ) 

หนังสือพิมพ/์นิตยสาร จ านวน ร้อยละ 
3-4 ชั่วโมง 5 2.5 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 0 0 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-27 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั่วโมงการเปิดรับสื่อ
หนังสือพิมพ์/นิตยสารเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 39.5, 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ มากกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-28  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์/
นิตยสาร 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
6:00-9:00 น. 54 27 
9:00-12:00 น. 40 20 
12:00-15:00 น. 34 17 
15:00-18:00 น. 20 10 
18:00-21:00 น. 23 11.5 
21:00-24:00 น. 20 10 
24:00 น.เป็นต้นไป 9 3.1 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-28 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาการเปิดรับ
สื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสารคือช่วง 6:00-9:00 น. คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ 9:00-12:00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 20, 12:00-15:00 น. คิดเป็นร้อยละ 17, 18:00-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 11.5, 
15:00-18:00 น. คิดเป็นร้อยละ 10, 21:00-24:00 น. คิดเป็นร้อยละ 10 และ ช่วง 24:00 น.เป็นต้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-29  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชั่วโมงการรับสื่ออินเตอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 45 22.5 
1-2 ชั่วโมง 56 28 
3-4 ชั่วโมง 40 20 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 59 29.5 

รวม 200 100 
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จากตารางที่ 4-29 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั่วโมงการเปิดรับสื่อ
อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย มากกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 
28,  ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-30  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ต 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
6:00-9:00 น. 24 7.4 
9:00-12:00 น. 63 19.3 
12:00-15:00 น. 61 18.7 
15:00-18:00 น. 75 23 
18:00-21:00 น. 46 14.1 
21:00-24:00 น. 44 13.5 
24:00 น.เป็นต้นไป 13 4 

รวม 326 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของช่วงเวลาที่รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ทั้งหมดเม่ือเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-30 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาการเปิดรับ

สื่ออินเตอร์เน็ตคือช่วง 15:00-18:00 น. คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ 9:00-12:00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 19.3, 12:00-15:00 น. คิดเป็นร้อยละ 18.7, 18:00-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 14.1, 21:00-
24:00 น. คิดเป็นร้อยละ 13.5, 6:00-9:00 น. คิดเป็นร้อยละ 7.4 และช่วง 24:00 น.เป็นต้นไป คิด
เป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-31  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชั่วโมงการรับสื่อมือถือ/สมาร์ทโฟน 

มือถือ/สมาร์ทโฟน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 66 33 
1-2 ชั่วโมง 73 36.5 
3-4 ชั่วโมง 26 12 
มากกว่า 4 ชั่วโมง 35 17.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-31 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั่วโมงการเปิดรับสื่อ
มือถือ/สมาร์ทโฟนเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 33, มากกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 17.5 และช่วง 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 12 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-32  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาการเปิดรับสื่อมือถือ/สมาร์ท
โฟน 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
6:00-9:00 น. 41 12.3 
9:00-12:00 น. 51 15.2 
12:00-15:00 น. 55 16.5 
15:00-18:00 น. 66 19.8 
18:00-21:00 น. 80 23.9 
21:00-24:00 น. 35 10.5 
24:00 น.เป็นต้นไป 6 1.8 

รวม 334 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามชั่วโมงการเปิดรับสื่อวิทยุ
เมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-32 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาการเปิดรับ

สื่อมือถือ/สมาร์ทโฟนคือช่วง 18:00-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.9 รองลงมาคือ 15:00-18:00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 19.8, 12:00-15:00 น. คิดเป็นร้อย 16.5, 9:00-12:00 น. คิดเป็นร้อย 15.2, 6:00-
9:00 น. คิดเป็นร้อยละ 12.3, 21:00-24:00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.5 และช่วง 24:00 น.เป็นต้นไป คิด
เป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-33  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายไปเป็นประจ า 

สถานที ่ จ านวน ร้อยละ 
ห้างสรรพสินค้า 114 57 
ร้านหนังสือ 23 11.5 
ร้านอาหาร 14 7 
อ่ืนๆ 49 24.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-33 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ที่ไปเป็น
ประจ า คือ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 24.5, ร้านหนังสือ 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ ร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 7 
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ส่วนที่ 4 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและวิธีการป้องกันการรับสื่อที่ไม่เหมาะสม
ของผู้ปกครอง 

 ตารางที่ 4-34  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรู้จักการจัดระดับเนื้อหาความ
เหมาะสมของรายการในสื่อโทรทัศน์ 

การรู้จักการจัดระดับเนื้อหา
ความเหมาะสมของรายการ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

รู้จัก 158 79 
ไม่รู้จัก 42 21 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-34 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการรู้จักการจัด
ระดับเนื้อหาความเหมาะสมของรายการในสื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 79 และ รองลงมาคือ ไม่
รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 21 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-35  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติต่อระดับเนื้อหาความ
เหมาะสมของช่องรายการในปัจจุบัน 

ทัศนคติต่อระดับเนื้อหาความ
เหมาะสมของช่องรายการ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

เหมาะสมแล้ว 111 70.3 
ยังไม่เหมาะสม 47 29.7 

รวม 158 100 

หมายเหตุ จ านวนทั้งหมดคิดจากผู้ที่เลือกตอบรู้จักการจัดระดับเนื้อหาความเหมาะสมของรายการใน
สื่อโทรทัศน์ โดยร้อยละคิดจากอัตราส่วนของการจ าแนกตามทัศนคติต่อระดับเนื้อหาความเหมาะสม
ของช่องรายการในปัจจุบันเมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-35 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีทัศนคติต่อระดับ

เนื้อหาความเหมาะสมของช่องรายการในปัจจุบันนั้น เหมาะสมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 70.3 และ รอง 
ลงมาคือ ยังไม่เหมาะสม คิดเป็น 29.7 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4-36  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมหากพบว่ารายการที่บุตร
รับชมมีระดับเนื้อหามากกว่าวัยของบุตร 

พฤติกรรมเมื่อรายการที่บุตร
รับชมมีระดับเนื้อหามากกว่า

วัยของบุตร 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

รับชมต่อได้ แต่ต้องมี
ผู้ปกครองดูแลด้วย 

96 60.8 

ไมใ่ห้รับชมต่อ 33 20.9 
รับชมต่อเพียงล าพัง 29 18.3 

รวม 158 100 

หมายเหตุ จ านวนทั้งหมดคิดจากผู้ที่เลือกตอบรู้จักการจัดระดับเนื้อหาความเหมาะสมของรายการใน
สื่อโทรทัศน์ โดยร้อยละคิดจากอัตราส่วนของพฤติกรรมเมื่อรายการที่บุตรรับชมมีระดับเนื้อหา
มากกว่าวัยของบุตรเมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-36 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรม หากพบ 

ว่ารายการที่บุตรรับชมมีระดับเนื้อหามากกว่าวัยของบุตรเป็น รับชมต่อได้ แต่ต้องมีผู้ปกครองดูแล
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ ไม่ให้รับชมต่อ คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ รับชมต่อเพียงล าพัง 
คิดเป็นร้อยละ 18.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-37  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้ถึงการรู้เท่าทันสื่อ 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
เคยได้ยิน 119 59.5 
ไม่เคยได้ยินมาก่อน 81 40.5 

รวม 200 100 

จากตารางที่ 4-37 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงการรู้เท่า
ทันสื่อ เป็น เคยได้ยิน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และรองลงมาคือ ไม่เคยได้ยินมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 
40.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-38  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรู้จักการรู้เท่าทันสื่อ 

การรู้จักการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน ร้อยละ 
รู้จัก 102 85.7 
ไม่รู้จัก 17 14.3 

รวม 119 100 
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หมายเหตุ จ านวนทั้งหมดคิดจากผู้ที่เลือกตอบเคยได้ยินการรู้เท่าทันสื่อ โดยร้อยละคิดจากอัตราส่วน
ของช่วงเวลาที่รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-38 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญมี่การรู้จักการรู้เท่าทัน

สื่อ คิดเป็นร้อยละ 85.7 และรองลงมาคือ ไม่รู้จัก 14.3 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 4-39  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นต่อการรู้เท่าทันสื่อ
สามารถช่วยให้บุตรหลากสามารถแยกแยะความเหมาะสมได้ 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ช่วย 106 89.1 
ไม่ช่วย 13 10.9 

รวม 119 100 

จากตารางที่ 4-39 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการรู้เท่า
ทันสื่อสามารถช่วยให้บุตรหลากสามารถแยกแยะความเหมาะสมได้  คิดเป็นร้อยละ 89.1 และ
รองลงมาคือ ไม่ช่วย คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-40  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความเห็นต่อการน าหลักการรู้เท่าทัน
สื่อไปใช้ 

การน าหลักรู้เท่าทันสื่อไปใช้ จ านวน ร้อยละ 
น าไปใช้ 107 90 
ไมน่ าไปใช้ 12 10 

รวม 119 100 

จากตารางที่ 4-40 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการน า
หลักการรู้เท่าทันสื่อไปใช้ เป็น น าไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 และรองลงมาคือ ไม่น าไปใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 10 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-41  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจต่อโครงการหากมี
โครงการรณรงค์จริง 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 170 85 
ไม่สนใจ 30 15 

รวม 200 100 
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จากตารางที่ 4-41 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความสนใจต่อตัว
โครงการหากมีโครงการรณรงค์จริงเป็น สนใจ คิดเป็นร้อยละ 85 และรองลงมาคือ ไม่สนใจ คิดเป็น
ร้อยละ 15 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-42  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสนใจในแง่มุมของการรู้เท่าทัน
สื่อใด 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
หลักการปฏิบัติในการรู้เท่าทัน
สื่อ 

94 25.8 

ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อ 139 38.2 
ผลกระทบหากรู้ไม่เท่าทันสื่อ 125 34.3 
อ่ืนๆ 6 1.7 

รวม 364 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากการจ าแนกตามความสนใจในแง่มุมของการรู้เท่าทันสื่อ
เมื่อเทียบจาก 100 

 
จากตารางที่ 4-42 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสนใจในแง่มุมของ

การรู้เท่าทันสื่อในแง่ ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อ คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ ผลกระทบ
หากรู้ไม่เท่าทันสื่อ คิดเป็นร้อยละ 34.3, หลักการปฏิบัติในการรู้เท่าทันสื่อ คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ 
อ่ืนๆ คิดเป็น 1.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4-43  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นต่อการเลือกใช้สื่อ
น าเสนอหากต้องการน าเสนอการรู้เท่าทันสื่อ 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
กิจกรรมให้ความรู้ 95 26.8 
เอกสารให้ความรู ้ 71 20 
ภาพยนตร์โฆษณา 118 33.2 
แบบสื่อมัลติมีเดีย 66 18.6 
อ่ืนๆ 5 1.4 

รวม 355 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากการจ าแนกตามความคิดเห็นต่อการเลือกใช้สื่อน าเสนอ
หากต้องการน าเสนอการรู้เท่าทันสื่อเมื่อเทียบจาก 100 

จากตารางที่ 4-43 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการ
เลือกใช้สื่อน าเสนอหากต้องการน าเสนอการรู้เท่าทันสื่อเป็น ภาพยนตร์โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 
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33.2 รองลงมาคือ กิจกรรมให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 26.8, เอกสารให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 20, 
แบบสื่อมัลติมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 18.6 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 5 ผลวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อแม-่ผู้ปกครองที่มีบุตรในวัย 6-12 ปี 
ที่ท างานในส านักงาน (White-collar Workers) และกลุ่มผู้ปกครองที่ท างานใช้แรงงาน (Blue-collar 
Workers) จ านวน 8 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู้
สัมภาษณ์ดังนี้ 

1. นายเนติ เตียวตระกูล  อายุ 44 ปี (พนักงานการบัญชี) 
2. นางประคอง สุริเสียง  อายุ 49 ปี (พนักงานการบัญชี) 
3. นางภิญญดา ศรุตยาพร อายุ 49 ปี (พนักงานการบัญชี) 
4. นางพรทิพย์ มณีเพชรเจริญ อายุ 50 ปี (พนักงานการบัญชี) 
5. นายวุฒิชัย ข าเมธา  อายุ 38 ปี (รับจ้าง) 
6. นางโสภี ไข่ม่วง  อายุ 47 ปี (รับจ้าง) 
7. นางสาวกัลยา มูลสูง  อายุ 35 ปี (รับจ้าง) 
8. นางภาวิณี สิงห์หล้า  อายุ 29 ปี (แม่บ้าน) 
 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน โดยพฤติกรรมส่วนมาก มักจะเป็นการ

เลียนแบบตามตัวการ์ตูนหรือพูดจาเลียนแบบบ้างตามที่ได้รับชมรายการ มีการก้าวร้าวบ้างแต่
ส่วนมากจะแสดงออกชัดเจนกับตัวผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเองมากกว่า โดยอนุญาตให้บุตรหลานรับชมได้
อย่างอิสระในรายการการ์ตูนเพราะคิดว่าไม่มีพิษมีภัยร้ายแรงมากต่อตัวบุตรหลาน และมีหนึ่งในผู้
สัมภาษณ์กล่าวว่าคิดว่าละครไม่ค่อยผลมากในเรื่องของพฤติกรรม ส่วนมากแค่เลียนแบบเล็กๆน้อยๆ
เท่านั้น ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่บอกว่ารู้ถึงผลกระทบในแง่ลบของโทรทัศน์แต่ไม่ได้สนใจเนื่องจากมี
เนื้อหาที่บุตรและผู้ปกครองรับชมนั้นมีเนื้อหาความสนใจที่แตกต่างกัน 

นอกจากนั้นเมื่อถามกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อส่วนมากตอบว่าเคยได้ยิน
ค าว่ารู้เท่าทันสื่อ แต่ไม่รู้ความหมายส่วนมากคิดว่าเป็นการรับรู้และเข้าใจข้อมูลที่สื่อน าเสนอ หรือตาม
ข่าวสารได้ทันเท่านั้น ซึ่งเมื่อถามว่าการรู้เท่าทันสื่อสามารถช่วยให้บุตรหลานมีภูมิคุ้มกันต่อการรับชม
สื่อโทรทัศน์หรือไม่ โดยอธิบายถึงความหมายของการรู้เท่าทันสื่อแล้วกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์
ทุกคนเลือกตอบว่าสามารถช่วยได้ และมีหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงความเห็นของตนว่าช่วงเวลา 
6-12 ปี เป็นเหมือนช่วงเวลาทองของพ่อแม่-ผู้ปกครองที่จะดูแลบุตรหลาน อย่างน้อยๆสละเวลาให้เขา
ซัก 30 นาทีต่อวันเพ่ือจะสอนลูกๆ ก่อนที่เขาจะมีโลกส่วนตัวกับเพ่ือนๆและไม่เชื่อฟังในตัวพ่อแม่-
ผู้ปกครอง 
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สรุปผลโดยรวม 
จากการวิเคราะห์ผลวิจัยทั้ง 5 ส่วนข้างต้น ผู้ศึกษาได้น าเอาปัญหาทั้งสาเหตุที่ผู้ปกครอง

ชะล่าใจปล่อยให้บุตรหลานดูโทรทัศน์ได้อย่างอิสระ มาใช้ในการคิด Concept หรือแนวความคิดหลัก
ของชิ้นงาน และเอาสาเหตุที่ผู้ปกครองยังคงปล่อยให้บุตรหลานรับชมโทรทัศน์อย่างอิสระ เช่น ไม่มี
เวลา ไม่อยากให้รบกวนขณะท างาน ไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรหากให้รับชมโทรทัศน์เพียงล าพัง น าไปสู่
แนวคิด “อย่าปล่อยให้โทรทัศน์เป็นพ่ีเลี้ยงของลูก” เพ่ือให้ดูเป็นรูปธรรมและถือเป็นการบอกให้
ผู้ปกครองเลี้ยงลูกด้วยตนเองมากขึ้นอีกด้วย 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 
 

ส ำหรับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสร้ำงสรรค์โครงกำร เริ่มจำกกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรท ำ
วิจัยทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพมำท ำกำรวิเครำะห์เพ่ือระบุสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ทัศนคติต่อกำร
รับชมโทรทัศน์เพียงล ำพังของผู้ปกครองต่อบุตรหลำน วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร พฤติกรรมของ
กลุ่มเป้ำหมำย แนวคิดในกำรสื่อสำร กำรวำงแผนกำรสื่อสำร เครื่องมือในกำรสื่อสำร และแผนกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือน ำเสนองำนสร้ำงสรรค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร (Communication Objective) 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองรับรู้ผลกระทบต่อกำรรู้ไม่เท่ำทันสื่อรำยกำรโทรทัศน์ในเด็ก 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักถึงผลกระทบต่อกำรไม่เท่ำทันสื่อรำยกำรโทรทัศน์ในเด็ก 
3. เพ่ือให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค ำแนะน ำขณะรับชมสื่อรำยกำรโทรทัศน์ไปพร้อมกับเด็ก 

 
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร (Target Audience) 

กลุ่มเป้ำหมำยคือ พ่อแม่ – ผู้ปกครอง เพศชำยและเพศหญิง ที่มีบุตรอำยุระหว่ำง 6-12
ปี อำศัยในประเทศไทย และมีกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรมำก 

 
แนวคิดในการสื่อสาร (Communication Concept) 

“อย่ำปล่อยให้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงของลูกคุณ” 
 

ตราสัญลักษณ์ (Logo) 

 
รูป 5-1  ตรำสัญลักษณ์โครงกำร “ดู รู้ ทัน” 

ตรำสัญลักษณ์สื่อถึงพ่อแม่จับมือกันโดยมีบุตรอยู่ข้ำงใน โดยเลือกสีชมพู ฟ้ำ และเหลือง
เพ่ือสื่อถึงกำรพ่อแม่ปกป้องบุตร และสำมำรถดูเป็นรูปของตำซึ่งหมำยถึง “พ่อแม่ปกป้องบุตรจำกกำร
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รับชมสื่อโทรทัศน์” กำรวำงแผนกำรสื่อสำร (Communication Strategy) รวมถึงชื่อโครงกำร ดู รู้ 
ทันยังมีควำมหมำยว่ำ ชมสื่อโทรทัศน์ อย่ำงเข้ำใจ และเท่ำทันสื่อ 

 
โครงกำรรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่เด็กในกำรรับชมสื่อโทรทัศน์

เพ่ือให้เด็กรู้เท่ำทันสื่อ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
 
ช่วงที่ 1 เตือน โดยจะบอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆจำกกำรรับชมโทรทัศน์ของบุตร

หลำน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดกำรตระหนัก และต้องกำรแก้ไขพฤติกรรม โดยช่วงแรกนี้จะท ำผ่ำนสื่อ 
ดังต่อไปนี้ 

1. กำรตลำดแบบไวรัส (Viral Marketing) 
2. โฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV Commercial) 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising)  
4. เว็บไซต์ (Website) 
5. เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ช่วงท่ี 2 เปลี่ยน โดยเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรดูโทรทัศน์ไปพร้อมกับบุตร
หลำน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในกำรดูโทรทัศน์อำทิเช่น กำรเลือกรำยกำรที่มีประโยชน์ต่อบุตรหลำน รวม
ไปถึงให้พ่อแม่ได้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อ และลองน ำกำรรู้เท่ำทันสื่อไปทดลองใช้จริงๆใน
ชีวิตประจ ำวัน 

1. ภำพยนตร์โฆษณำ (TV Commercial)  
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 
3. เว็บไซต์ (Website) 
4. เฟซบุ๊ก (Facebook) 
5. กิจกรรมพิเศษ (Event) 
6. แอปพลิเคชัน (Application) 

 
เครื่องมือในการสื่อสาร (Communication Tools) 

ช่วงที่ 1 เตือน 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดกำรตระหนักถึงผลกระทบของกำรปล่อยให้บุตรหลำน
รับชมโทรทัศน์เพียงล ำพัง 

2. สร้ำงกำรรับรู้ และสนใจในตัวโครงกำรรณรงค์ 
3. เพ่ือน ำกลุ่มเป้ำหมำยมำสู่เว็บไซต ์และเฟซบุ๊กของโครงกำรซึ่งเป็นศูนย์รวม 

ข้อมูลและวิธีปฏิบัติต่ำงๆในกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
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1. การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) 
กำรตลำดแบบไวรัส โดยสร้ำงวีดีโอจ ำลองสถำนกำรณ์จริงขึ้นมำ จะอัพโหลดขึ้นใน 

Youtube โดยเนื้อหำของวีดีโอจะเป็นฉำกของเด็กที่เล่นพ่อ แม่ ลูก เลียนแบบตำมละครเรื่อง ทอง
เนื้อเก้ำ โดย ตัวละครหลักจะเป็นน้องล ำไย ซึ่งทะเลำะโวยวำยตบตีท ำตัวเหมือนในละครท ำให้เกิดกำร
ทะเลำะเบำะแว้งกันจริงๆในกลุ่มเพ่ือนๆ 

 
ภำพที่ 5-2  ภำพตัวอย่ำงสื่อกำรตลำดแบบไวรัส 

ซึ่งเมื่อได้รับกระแสในระดับที่น่ำพอใจแล้ว จะปล่อยวีดีโอเฉลยขึ้นซึ่งจะเป็นตัวสมบูรณ์
จำกวีดีโอตัวหลักเม่ือได้เป็นกระแสแล้ว โดยภำยในวีดีโอชุดสมบูรณ์จะมีกำรบอกว่ำเป็นกำรเลียนแบบ
มำจำกฉำกละครโทรทัศน์และจบด้วยกำรขึ้นตรำสัญลักษณ์ของโครงกำรและเขียนเว็บไซต์(Website) 
และ     เฟซบุ๊ก (Facebook) ของโครงกำรเพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้ำไปติดตำมได้ 

 
ภำพที่ 5-3  วีดีโอเฉลยตัวสมบูรณ์ของโครงกำร โดยจะอัพโหลดขึ้นใน Youtube 
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ซึ่งจัดท ำขึ้นเพ่ือให้เกิดกำรบอกต่อและรับรู้ถึงผลกระทบของรำยกำรโทรทัศน์ต่อตัวเด็ก และยังเป็น
กำรเผยแพร่ตัวโครงกำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำย โดยจะมีกำรบอกรำยละเอียดด้ำนล่ำงวีดีโอ 
 
2. สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ (TV Commercial) 

สื่อภำพยนตร์โฆษณำส ำหรับโครงกำรรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่เด็ก
ในกำรรับชมสื่อโทรทัศน์ โดยเนื้อหำของสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV Commercial) จะเกี่ยวกับ
ครอบครัวที่มีบุตรหลำนสำว ซึ่งแม่นั้นมักปล่อยให้บุตรสำวไปเล่นพ่ีเลี้ยงโดยจะไม่บอกว่ำเป็นโทรทัศน์ 
ก่อนที่เด็กจะเกิดอำรมณ์เกรี้ยวกรำดขึ้นและอำละวำดใส่พ่ีเลี้ยงโดยในตอนท้ำยจะเฉลยขึ้นว่ำพ่ีเลี้ยง
คนนั้นก็คือ “โทรทัศน์” ที่แม่ปล่อยให้บุตรหลำนเล่นด้วยทุกวันนั้นเอง 

ภำพ ค ำอธิบำยภำพ เสียง 

 

แม่และลูกก ำลังกลับบ้ำน BGM: เพลงมีควำมสุข 

 

แม่เปิดประตูเข้ำบ้ำน BGM: เพลงมคีวำมสุข 

 

แม่บอกให้ลูกไปเล่นกับพ่ีเลี้ยง BGM: เพลงมีควำมสุข 
แม่: เดี่ยวแม่ไปท ำงำนก่อน
นะคะ ลูก 

 

ลูกวิ่งไปเล่นกับพ่ีเลี้ยง BGM: เพลงมีควำมสุข 
เด็ก: เย้! 

 

แม่ยืนมองลูกก ำลังเล่นอย่ำงมี
ควำมสุข 

BGM: เพลงมีควำมสุข 
 

ภำพที่ 5-4  สตอรี่บอร์ดของสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV Commercial) ชุด Nanny 
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ภำพ ค ำอธิบำยภำพ เสียง 

 

แม่ก ำลังนั่งท ำงำน SFX: เสียงนำฬิกำ, เสียง
พิมพ์ดีด 

 

แม่ได้ยินเสียงลูกเล่นหัวเรำะเสียง
ดัง  

BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงนำฬิกำ, เสียง
พิมพ์ดีด, เสียงหัวเรำะ 

 

(ภำพแทนสำยตำแม่) เห็นลูก
ก ำลังเล่นกับพีเ่ลี้ยง 

BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงนำฬิกำ, เสียง
พิมพ์ดีด, เสียงหัวเรำะ 

 

แม่กลับมำท ำงำนอย่ำงตั้งใจ BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงนำฬิกำ, เสียง
พิมพ์ดีด 

 

แม่กลับมำท ำงำนอย่ำงตั้งใจ BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงนำฬิกำ 

 

แม่ตกใจที่ได้ยินเสียงทะเลำะ
ของลูก 

BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงนำฬิกำ, เสียง
ทะเลำะตบตี 

ภำพที่ 5-4  สตอรี่บอร์ดของสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV Commercial) ชุด Nanny (ต่อ) 
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ภำพ ค ำอธิบำยภำพ เสียง 

 

(ภำพแทนสำยตำแม่) เห็นลูก
ทะเลำะกับพี่เลี้ยง 

BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงทะเลำะตบตี 

 

กล้องค่อยๆเลื่อนออก เห็น
เป็ นลู กก ำ ลั งทะ เล ำะกั บ
โทรทัศน์อยู่ และขว้ำงตุ๊กตำ
หมี 

BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงทะเลำะตบตี 

 

กล้องซูมไปที่ตุ๊กตำหมีบนพื้น BMG: เพลงเคร่งเครียด 
SFX: เสียงทะเลำะตบตี 
MVO: เพรำะโทรทัศน์ไม่ใช่พ่ี
เลี้ยงที่ดีท่ีสุดของลูก 

 

ตรำสัญลักษณ์โครงกำรขึ้น 
พร้อมชื่อโครงกำร 

BMG: เพลงเคร่งเครียด 

ภำพที่ 5-4  สตอรี่บอร์ดของสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV Commercial) ชุด Nanny (ต่อ) 
 

จัดท ำเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบของกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์ 
นั้นคือผลกระทบในด้ำนกำรเลียนแบบรำยกำรโทรทัศน์ ซึ่งน ำเสนอในเรื่องของกำรเลียนแบบควำม
รุนแรงตำมรำยกำรโทรทัศน์ รวมถึงต้องกำรให้ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลติดต่อตัวโครงกำรและสำมำรถเข้ำ
ไปติดตำมโครงกำรได้ โดยภำพยนตร์โฆษณำชิ้นนี้จะเผยแพร่ทำงช่องโทรทัศน์สำธำรณะที่มีกำรฉำย
ละครช่วงหัวค่ ำซึ่งเป็นช่วงเวลำที่กลุ่มเป้ำหมำยเลือกตอบว่ำมีกำรรับชมสื่อโทรทัศน์มำกที่สุด ได้แก่
ช่อง 3, 5, 7 อีกท้ังลงใน Youtube Channel, เฟซบุ๊ก และ เว็บไซต ์ของโครงกำร 
 
 
 
 
 

ร่วมหาวธิีแก้ไขได้ที่ www.smarthchild-watch.com  หรือ fb.com/smarthchildwatch 

เพราะโทรทัศน์ไม่ใช่พ่ีเลี้ยงที่ดีที่สุดของลูก 

   ส
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3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 
สื่อสิ่งพิมพ์ลงในนิตยสาร น ำเสนอเป็นกำรน ำข้อมูลเท็จจริงที่น่ำตกใจของโทรทัศน์มำ

เตือนเพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดควำมตระหนักถึงผลกระทบที่คำดไม่ถึงของกำรปล่อยให้บุตรหลำนรับชม
โทรทัศน์เพียงล ำพัง ซึ่งใช้กำรน ำเสนอของสื่อสิ่งพิมพ์เป็นตัวโฆษณำและแผ่นใสซึ่งวำงทับกันอยู่เป็นรูป
ของบุตรหลำนกับผู้ปกครองดูโทรทัศน์ร่วมกัน โดยเมื่อเปิดแผ่นใสออกจะพบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่
น่ำตกใจเกี่ยวกับผลร้ำยของโทรทัศน์ โดยจะจัดพิมพ์ลงในนิตยสำร Mother & Care และ นิตยสำร 
Real Parenting 

 

รูป 5-5  ภำพตัวอย่ำงสื่อสิ่งพิมพ์1 (ก่อนเปิดแผ่นใสออก) 

 
ภำพที่ 5-6  ภำพตัวอย่ำงสื่อสิ่งพิมพ์1 (หลังเปิดแผ่นใสออก) 

   ส
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ภำพที่ 5-7  ภำพตัวอย่ำงสื่อสิ่งพิมพ์2 (ก่อนเปิดแผ่นใสออก) 

 
ภำพที่ 5-8  ภำพตัวอย่ำงสื่อสิ่งพิมพ์2 (หลังเปิดแผ่นใสออก) 

 

บทความในนิตยสาร พูดเรื่องผลเสียที่เกิดขึ้นจำกสื่อโทรทัศน์ โดยหลอกด้วยกำรใช้ค ำว่ำ
พ่ีเลี้ยง และเฉลยในบทควำมตอนท้ำย เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับรู้ถึงผลกระทบของกำรรับชม
โทรทัศน์ของเด็กอย่ำงละเอียด โดยเลือกใช้สีแดงอมชมพูเพ่ือให้ควำมรู้สึกถึงกำรเตือน 

   ส
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ภำพที่ 5-9  บทควำมในนิตยสำร1 (ช่วงเตือน) 

โดยเลือกลงในนิตยสำร Mother & Care, Mother & Care Family (Free E-
Magazine), Real Parenting และ M2F 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ช่วงที่ 2 เปลี่ยน 
1. ภาพยนตร์โฆษณา (TV Commercial) 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ส ำหรับโครงกำรรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่
เด็กในกำรรับชมสื่อโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กรู้เท่ำทันสื่อในส่วนของช่วงเปลี่ยนนั้นจะพูดถึงสิ่งที่จะได้
มำกกว่ำจำกกำรดูโทรทัศน์ร่วมกัน เนื่องจำกกำรปฏิบัติจำกกำรดูโทรทัศน์อย่ำงถูกวิธีนั้นมีหลำกหลำย
วิธี โดยในสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV Commercial) ตัวนี้นั้นจะเลือกวิธีกำรปฏิบัติคือพูดคุยระหว่ำง
รับชมแล้วได้สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงบุตรและผู้ปกครอง 

 
ภำพ ค ำอธิบำยภำพ เสียง 

 

ภำพเด็กก ำลังนั่งดูโทรทัศน์
อย่ำงล ำพัง โดยโทรทัศน์เป็น
ฉำกของตัวร้ำยในกำร์ตูน
ก ำลังเดินมำหำนำงเอก 

BMG: เพลงเหงำ 

 

เด็กตั้ ง ใจ ดู โทรทัศน์อย่ ำ ง
จริงจัง 

BMG: เพลงเหงำ 

 

แม่เข้ำมำนั่งข้ำงๆ สีของภำพ
จำกเหงำเปลี่ยนเป็นโทน
อบอุ่น 

BMG: เพลงค่อยๆเร็วขึ้น 

 

แม่คุยกับลูก BMG: เพลงสดใสและ
อบอุ่น 

 

ลูกยิ้มแย้มมีควำมสุข BMG: เพลงสดใสและ
อบอุ่น 

ภำพที่ 5-10  สตอรี่บอร์ดของสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV COMMERCIAL) ชุด Together 

 

   ส
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ภำพ ค ำอธิบำยภำพ เสียง 

 

แม่โอบกอดลูก โดยโทรทัศน์
เปลี่ยนเป็นฉำกจบของหนัง
อย่ำงมีควำมสุข 

BMG: เพลงสดใสและอบอุ่น 

 

ภำพตัดเบลอและเปลี่ยนเป็น
พ้ืนสีด ำ 

BMG: เพลงสดใสและอบอุ่น 
MOV: พูดคุยระหว่ำงรับชม 
สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำง
คุณและลูก 

 

ตรำสัญลักษณ์โครงกำรขึ้น 
พร้อมชื่อโครงกำร 

 
 

ภำพที่ 5-10  สตอรี่บอร์ดของสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์ (TV COMMERCIAL) ชุด Together (ต่อ) 

Spot ในโรงภาพยนตร์ โดยเลือกลงในภำพยนตร์ส ำหรับเด็ก อำทิ ภำพยนตร์ประเภท
กำร์ตูน เนื่องจำกพ่อแม่ส่วนมำกจะพำบุตรหลำนมำรับชมภำพยนตร์ในวัยหยุดสุดสัปดำห์ โดยระหว่ำง
โฆษณำคั่นก่อนฉำยภำพยนตร์จะพบ Spot ของโครงกำรซึ่งมีข้อควำมบอกให้ผู้ปกครองพูดคุยและ
สอนบุตรหลำนเป็นกำรเตือนใจให้ผู้ปกครองให้พูดคุยหลังจำกรับชมเสร็จ 

 

 
ภำพที่ 5-11  ภำพตัวอย่ำง Spot ในโรงภำพยนตร์ 

จัดท ำขึ้นเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยได้น ำกำรดูแลและพูดคุยกับบุตรไปปฏิบัติเพ่ือให้ตัวบุตรได้
เรียนรู้และถือเป็นกำรสร้ำงทักษะในกำรรู้เท่ำทันสื่อให้แก่ตัวเด็กอีกด้วย 

   ส
ำนกัหอ
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2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 
 บทความในนิตยสาร เป็นตัวต่อจำก Advertorial เตือน โดยในส่วนนี้ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

กำรดูโทรทัศน์ที่ถูกต้องและควรปฏิบัติซึ่งน ำเสนอผ่ำนบทควำมของคุณแม่คนหนึ่งที่พูดถึงชีวิตที่มี
ควำมสุขกับบุตรหลำนจำกกำรรับชมโทรทัศน์ร่วมกันแบบรู้เท่ำทันสื่อ 

 
ภำพที่ 5-12  บทควำมในนิตยสำร2 (ช่วงเปลี่ยน) 

โดยจะจัดพิมพ์ลงในนิตยสำร Mother & Care, Mother & Care Family (Free  
E-Magazine), Real Parenting และ M2F 

   ส
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3. เว็บไซต์ (Website) 
สื่อเว็บไซต์ จัดท ำขึ้นเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อแฝงไปกับเนื้อหำ

ของเว็บไซต์ และสร้ำง Community ของผู้ปกครองประถมข้ึน โดยจัดท ำเป็นเว็บรวบรวมวิธีกำรเลี้ยง
บุตรช่วงวัยประถม มีบทควำมจำกคุณหมอที่น่ำสนใจ และข้อมูลต่ำงๆของโครงกำรรวบรวมไว้ทั้งหมด
ส ำหรับผู้สนใจ และเว็บบอร์ด Community Site ส ำหรับถำมตอบกับผู้ปกครองคนอ่ืนๆ ไปจนถึงจะมี
ส่วนของผู้เชี่ยวชำญอำทิ คุณหมอเด็กซ่ึงจะช่วงตอบค ำถำมคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่สงสัยได้ ซึ่ง
ในเว็บจะประกอบไปด้วย 

หน้าแรก เมื่อเข้ำมำหน้ำแรกของเว็บไซต์จะพบวีดีโอโฆษณำของโครงกำรฉำย โดยเป็น
รูปของพ่อแมแ่ละบุตรนั่งรับชมโทรทัศน์ร่วมกันเพ่ือตอกย้ ำถึงวิธีปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 

หน้าหลัก คือหน้ำรวมข้อมูลสรุปทั้งหมดตั้งแต่ข่ำวสำรของโครงกำร บทควำมต่ำงๆที่น่ำ 
สนใจ กระทู้แนะน ำ และวีดีโอของโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5-13  หน้ำแรก และหน้ำหลักของเว็บไซต์โครงกำร 

หน้า Community Zone เป็นโซนส ำหรับให้พ่อแม่ให้ร่วมกันถำมตอบ โดยจะมีกำรจัด
สัดส่วนไว้ตั้งแต่วัยประถมต้นไปจนถึงประถมปลำย โดยกระทู้ที่มีประโยชน์จะได้รับขึ้นกระทู้แนะน ำ
หน้ำแรก และยังมีห้องส ำหรับผู้เชี่ยวชำญมำตอบค ำถำมคำใจคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย  

หน้ารายการ Recommend เป็นหน้ำที่รวบรวมรำยกำรที่คัดเลือกมำอย่ำงดีแล้ว จำก
โครงกำรว่ำมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทักษะของเด็กโดยจะมีแยกหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน และมี ข้อมูล
รำยละเอียดช่วงเวลำอย่ำงย่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเลือกให้บุตรหลำนรับชม 
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ภำพที่ 5-14  หน้ำ Community และหน้ำ Recommend ของเว็บไซต์โครงกำร 
 
4. เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ในเฟซบุ๊ก จะสร้ำง Content Marketing เกี่ยวกับกำรเลี้ยงบุตรหลำนด้วยสื่อโทรทัศน์
อย่ำงถูกวิธีเพ่ือให้ผู้ปกครองเข้ำใจ และสอนบุตรแยกแยะถูกผิดและมีภูมิของกำรรู้เท่ำทันสื่อใน
รูปแบบ อินโฟกรำฟฟิก เพรำะสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและใช้เวลำเร็ว รวมอัพเดตข่ำวสำรและกิจกรรม
ต่ำงๆของโครงกำร โดยจะลงทุกๆวันวันละ 3-4 ข้อควำม/วัน และ อินโฟกรำฟฟิก 2-3 ตัว/สัปดำห์ 

 
ภำพที่ 5-15  เฟซบุ๊กเพจของโครงกำร 
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ภำพที่ 5-16  ตัวอย่ำงคอนเทนท์อินโฟกรำฟิก1 

 

 
ภำพที่ 5-17  ตัวอย่ำงคอนเทนท์อินโฟกรำฟิก2 
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5. กิจกรรมพิเศษ (Event) 
กิจกรรมพิเศษจัดขึ้นตำมโรงภำพยนตร์ตำมห้ำงสรรพสินค้ำซึ่ ง เป็นสถำนที่ที่

กลุ่มเป้ำหมำยเลือกตอบมำกที่สุด โดยจะจัดขึ้นเป็นเทศกำลภำพยนตร์ครอบครัวร่วมกับโรงภำพยนตร์ 
SF Cinema เพ่ือให้ผู้ปกครองและบุตรได้ใช้เวลำในกำรรับชมสื่อร่วมกัน รวมถึงกำรรับชมภำพยนตร์
นั้นยังเป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลำไม่นำนและเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบจึงและผู้ปกครองยังสำมำรถน ำสิ่งที่ได้รับ
จำกกำรรับชมไปปฏิบัติต่อที่บ้ำน โดยก่อนจะรับชมภำพยนตร์นั้นจะมีวีดีโอสอนกำรรับชมสื่ออย่ำง
รู้เท่ำทันสื่อเพ่ือให้ผู้ปกครองเข้ำใจในกำรรู้เท่ำทันสื่อมำกข้ึน  

 
ภำพที่ 5-18  โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์งำนเทศกำลภำพยนตร์ครอบครัว 

ซึ่งจะประชำสัมพันธ์ผ่ำนรำยกำร ผู้หญิงถึงผู้หญิง เนื่องจำก 4 สำวพิธีกรนั้นถือเป็นผู้น ำ
ควำมคิด (Opinion Leader) ของคุณพ่อแม่และผู้ปกครอง โดยจะให้กล่ำวถึงรำยละเอียดในงำนไป
จนถึงกติกำในกำรร่วมกิจกรรม โดยผู้ปกครองที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ
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โครงกำร ซึ่งผู้ปกครองต้องตอบค ำถำมว่ำ “ร่วมบอกวิธีดูแลลูกแบบไม่ต้องพ่ึงโทรทัศน์ในแบบของ
คุณ” 

 
ภำพที่ 5-19  เว็บไซต์ให้ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมตอบค ำถำม 

ผู้ปกครองผู้ได้โชคดีจะได้ QR CODE เพ่ือสแกนก่อนเข้ำโรงโดยในบัตรจะมีเขียนชื่อผู้โชค
ดีและเรื่องที่ได้รับชม 

 
ภำพที่ 5-20  ตัวอย่ำงบัตรรับชมภำพยนตร์ 

กำรจัดกิจกรรมพิเศษเทศกำลภำพยนตร์ครอบครัวนั้นจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยได้
น ำกำรรู้เท่ำทันสื่อ รวมถึงกำรให้รับชมภำพยนตร์ที่โรงภำพยนตร์นั้นถือเป็นกำเลือกใช้สถำนที่ที่
กลุ่มเป้ำหมำยและบุตรได้ใช้เวลำอยู่ด้วยกันจะท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้น ำวิธีปฏิบัติไปทดลองใช้จริง 
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6. แอปพลิเคชัน (Application) 
แอปพลิเคชัน จัดท ำเป็นแอปพลิเคชัน ในชื่อ Smart Watching ซึ่งมีควำมหมำยว่ำเป็น

แอปพลิเคชันที่ช่วยดูแลบุตรคุณอย่ำงฉลำดหรืออีกควำมหมำยว่ำเลือกรับชมอย่ำงฉลำด โดยจะช่วย
จัดกำรเรื่องกำรจัดตำรำงกำรรับชมของบุตรหลำนที่เปรียบเสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงที่ช่วยเหลือผู้ปกครอง 
โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้ สำมำรถแสดงตำรำง Rating ต่ำงๆของแต่ละรำยกำรโทรทัศน์ สำมำรถจับ
เวลำในกำรรับชมโทรทัศน์ของบุตรและให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ และมีรำยกำรที่คัดเลือกอย่ำง
เหมำะสมไว้แล้วเพ่ือพัฒนำกำรต่ำงๆของเด็ก 

 
ภำพที่ 5-21  ไอคอนแอปพลิเคชัน Smart Watching 

 

 
รูป 5-22  แอปพลิเคชัน Smart Watching 
 

โดยภำยในแอปพลิเคชันจะมีหมวดต่ำงๆดังนี้ 
1. รายการแนะน า แบ่งหมวดหมู่รำยกำรส ำหรับพัฒนำกำรเด็ก อำทิเช่น รำยกำร ศิลปะ 

วิทยำศำสตร์ เป็นต้น 
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2. ตารางเวลาสื่อ สำมำรถกดเพ่ือเช็ครำยละเอียดรำยกำรได้ ว่ำเป็นรำยกำร Rating 
อะไรและควรปฏิบัติอย่ำงไร 

3. จับเวลา สำมำรถจับเวลำรำยกำรได้ว่ำบุตรหลำนรับชมก่ีช.ม. และเกิดผลเสียอย่ำงไร  

โดยจัดท ำขึ้นเพ่ือให้เกิดกำรแบ่งเวลำควบคุมกำรรับชมของบุตร รวมไปถึงเลือกสรร
รำยกำรที่เหมำะสมกับตัวบุตรมำกที่สุด ซึ่งกำรท ำแอปพลิเคชันมำนั้นเพ่ือช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยน ำกำร
ปฏิบัติต่อตัวบุตรหลำนได้ง่ำยขึ้นไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บุตรหลำนรับชมโทรทัศน์ไม่เกิน 2 ชม. กำรเลือก
รำยกำรเหมำะสมกับวัยและมีประโยชน์ต่อตัวบุตรหลำนมำกที่สุด 

ตารางการด าเนินงาน 
ตำรำงที่ 5-1  ตำรำงกำรด ำเนินงำนสื่อโครงกำรรณรงค์ทั้งหมด 

ส่ือ/เดือน 2556 2557 

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

Viral(Buzz)  
 

           

TVC.   
 

  
 

       

Print Ad.   
 

   
 

      

Advertorial   
 

   
 

      

PR Event      
 

       

Event      
 

       

App.       
 

      

Website              

Facebook              
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บทที่  6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ในการจัดท าโครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมสื่อ
โทรทัศน์เพื่อให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ จากที่ได้เห็นปัญหาของการรับชมสื่อรายการโทรทัศน์ของเด็กที่เกิดขึ้น
มากและต่อเนื่อง ท าให้ผู้จัดท าเห็นถึงปัญหาและจึงได้จัดท าโครงการรณรงค์นี้ขึ้นมา ึึ่งมีวัตถุประสงค์
มาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มพ่อแม่-ผู้ปกครองที่มีบุตรในวัยช่วงอายุ 6-12 ปี (มีการรับข้อมูล
ข่าวสารที่มาก) ให้เกิดการรับรู้และได้ตระหนักถึงข้อเสียและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสื่อรายการ
โทรทัศน์ต่อตัวบุตรหลาน โดยได้จัดหาข้อมูลและท าการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม
และทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เพ่ือน ามาคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรับรู้และเกิดการตระหนัก จนเกิดการได้คิดและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

ในการด าเนินงานจุลนิพนธ์ในครั้งนี้  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติ ของ
ผู้ปกครองในการอนุญาตให้บุตรหลานรับชมโทรทัศน์เพียงล าพัง ึึ่งเนื้อหาของโทรทัศน์ปัจจุบันนั้นมี
เนื้อหาที่แฝงความรุนแรง และตัวเด็กเองก็ยังไม่สามารถแยกแยะได้จึงเกิดการลอกเลี ยนแบบ
พฤติกรรมตามสิ่งที่ได้รับชมและถือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมด้านลบแก่เด็กอีกด้วย ึึ่งจากการท าวิจัย
พบว่าพ่อแม่-ผู้ปกครองส่วนมากปล่อยให้บุตรหลานรับชมโทรทัศน์ได้อย่างอิสระเนื่องจากไม่มีเวลา
ดูแล ไม่อยากให้รบกวนเวลาท างาน และคิดว่าโทรทัศน์นั้นไม่มีผลกระทบต่อตัวเด็ กนัก ใน
ขณะเดียวกันนั้นผู้ปกครองส่วนมากยังเลือกตอบว่าโทรทัศน์นั้นมีผลกระทบต่อเด็กในด้านลบและ
สามารถบอกถึงผลเสียที่ได้จากโทรทัศน์ อาทิเช่น ท าให้เกิดอาการหงุดหงิดง่าย สมาธิสั้น เลียนแบบ 
และการแสดงพฤติกรรมเกินวัย ึึ่งที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองนั้นยังชะล่าใจในการเลี้ยงดู
บุตรหลานอยู่ อาจท าให้เกิดผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อพฤติกรรมของตัวบุตรหลานได้ หากมีการจัดท า
สื่อโฆษณาให้เกิดการตระหนักและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้พ่อ
แม่-ผู้ปกครองได้รับความรู้มากขึ้น และกลุ่มพ่อแม่-ผู้ปกครองพร้อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสละ
เวลาเข้าหาลูกมากข้ึน 

ผลจากการวิเคราะห์จากการไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้นั้นมา
สร้างสรรค์แนวคิดในการโฆษณา เพ่ือวางแผนการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ โดยสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้เลือกมาเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของโครงการตามเป้าหมาย 

โดยแบ่งเป็นสองช่วงดังนี้คือช่วงแรก “เตือน” ประกอบด้วยสื่อการตลาดแบบไวรัส 
โฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และเฟึบุ๊ก ช่วงที่สองคือช่วง “เปลี่ยน” ประกอบด้วยสื่อ
ภาพยนตร์โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เฟึบุ๊ก กิจกรรมพิเศษ และแอปพลิเคชัน ึึ่งทั้งสองช่วงนี้ช่วย
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ให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนทัศนคติ ร่วมไปถึงให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และหันมาปฏิบัติ
และใส่ใจการรับชมโทรทัศน์ของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมสื่อโทรทัศน์
นั้นมีการท ารณรงค์มาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่ท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท าให้กลุ่มเป้าหมายยังชะล่า
ใจและยังปล่อยให้บุตรหลานรับชมเพียงล าพัง ึึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุตรในระยะยาว หากต้องการ
รณรงค์อย่างจริงจัง การใช้กลุ่มผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น แพทย์ที่น่าเชื่อถือนั้นสามารถช่วย
ให้กลุ่มเป้าหมายคล้อยตาม และสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น 
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แบบสอบถาม เรื่อง การดูแลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมรายการโทรทัศน์ของพ่อแม่-ผู้ปกครอง 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาจุลนิพนธ ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา
นิเทศศาสตร ์เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศลิปากรจัดท าขึ้นเพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยผลจากการเก็บข้อมลูจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษารายวิชานี้เท่านั้น ทางผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็น
ความลับ ไม่น าไปเผยแพรเ่พื่อหาประโยชน์ใด ๆ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากท่านตอบแบบสอบถามตามความ
จริง และผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านไว้ ณ ที่น้ีด้วย 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป        

 1. เพศ  ชาย   หญิง 

2. อาย ุ  -30 ปี -35 ปี -40 ปี -45 ปี  

-50 ปี  51- 55 ปี  56- 60 ปี มากกว่า 60 ปี 

3. อาชีพ (โปรดระบ)ุ...................................................... 
รายได ้

 ต่ ากว่า 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท   20,001 - 35,000 บาท 

 35,001 - 50,000 บาท  50,001 – 70,000 บาท   มากกว่า 70,000 บาท 
4. ลักษณะครอบครัว 

 ครอบครัวเดี่ยว   ครอบครัวขยาย 
5. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

 บ้านเดี่ยว    คอนโด  

 ทาวน์เฮาส์     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................ 
6. บทบาทของทา่นในครอบครัวต่อตัวบุตรหลานของทา่นคือ 

 พ่อ    แม่    อื่นๆ (โปรด
ระบ)ุ............................................ 
7. จ านวนบุตรหลาน …………….คน  

    เพศ    ชาย…………คน อาย…ุ………  หญิง…………คน อาย…ุ……… 
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ส่วนที ่2 ทัศนคต ิและ พฤติกรรมของกลุม่เป้าหมาย 

8. ท่านมีโทรทัศน์ในบ้าน ………..  เครื่อง 

ท่านวางโทรทัศน์ไว้ที่ใดในบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ห้องรับแขก   ห้องนอนของท่านเอง ห้องนั่งเล่น ห้อง
รับประทานอาหาร   

ห้องนอนของบุตรหลาน  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ……………….. 
9. ท่านชอบรับชมรายการประเภทใดมากท่ีสุด (3 อันดับ) 

 ข่าว   ละครไทย  วาไรตี้โชว ์  ละครซิทคอม  สารคด ี  

ซีรี่ย์ต่างประเทศ  

 การ์ตูน  กีฬา   เพลง/คอนเสริ์ต   อื่นๆ(โปรดระบ)ุ ……………….. 

10. รายการที่บุตรหลานของท่านรับชมมากที่สดุ (3 อันดับ) 

 ข่าว   ละครไทย  วาไรตี้โชว ์  ละครซิทคอม  สารคด ี  

 ซีรี่ย์ต่างประเทศ  การ์ตูน  กีฬา   เพลง/คอนเสริ์ต   

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ……………….. 

11. รายการใดที่ท่านรับชมพร้อมกับบุตรหลานมากท่ีสุด (3 อันดับ) 

 ข่าว   ละครไทย  วาไรตี้โชว ์  ละครซิทคอม  สารคด ี  

 ซีรี่ย์ต่างประเทศ  การ์ตูน  กีฬา   เพลง/คอนเสริ์ต   

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………….. 

12. โดยปกติท่านรับชมโทรทัศน์กบัลูกเฉลีย่…………………………………ครั้ง/อาทิตย์ 

13. บุตรหลานท่านรับชมโทรทัศนเ์ฉลี่ยต่อวัน ……………………………. ช่ัวโมง 
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โดยช่วงเวลาใดบา้งที่บุตรหลานท่านรับชมเป็นประจ า (ตอบได้หลายข้อ) 

 ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร)์ 

 6.00-9.00 น.   9.00-12.00 น.   12.00-15.00 น. 

  15.00-18.00 น. 

 18.00-21.00 น.  21.00-0.00 น.   0.00 น.เป็นต้นไป 

 ในวันหยุด (เสาร-์อาทิตย,์ ปิดเทอม) 

 6.00-9.00 น.    9.00-12.00 น.    12.00-15.00 น. 

  15.00-18.00 น. 

 18.00-21.00 น.  21.00-0.00 น.    0.00 น.เป็นต้นไป 

14. โดยปกติท่านอนุญาตให้บุตรหลานดูโทรทัศน์ได้อย่างอิสระหรือไม่ 

 ดูได้อย่างอิสระ เพราะ……………………….……………………….………….……………………….………….…………… 

 ต้องค่อยมีผู้ปกครองดูแลเสมอ เพราะ………………………………..……………………….……………………….……. 

15. โดยปกติท่านเป็นผู้รับชมพร้อมบุตรหลานเป็นประจ าหรือไม่  ใช่   ไม่ใช่ 

หากไม่ใช่ บุคคลใดในบ้านของท่านท่ีดูโทรทัศน์ร่วมกบับุตรหลานเปน็ประจ า(โปรด

ระบ)ุ……………………………………… 

16. ประเภทช่องโทรทัศน์ใดที่ท่านมักดูกับบุตรหลานท่ีสุด 

 ช่องโทรทัศน์สาธารณะ (3, 5, 7, MCOT, ThaiPbs, NBT)  Cable TV (True Visions)  

  Internet TV (Youtube) 

17. ท่านคิดว่าการที่ให้บุตรหลานรับชมโทรทัศน์มีอิทธผิลต่อพฤติกรรมของบุตรหลานท่านหรือไม่ 

 มี หากมีโปรดระบุว่าอิทธิพลในแง่มุมใด (เช่นด้าพฤติกรรม)………………………………………………………….. 

 ไม่ม ีเพราะ (โปรดระบ)ุ……………………………………………….……………………………………………….  
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18. โดยปกติท่านอนุญาตให้บุตรหลานดูโทรทัศน์ได้อย่างอิสระหรือไม่ 

 ดไูด้อย่างอิสระ เพราะ……………………….……………………….……………………….………………………. 

 ต้องค่อยมีผู้ปกครองดูแลเสมอ เพราะ………………………………..…………………………………….………….. 

19. ท่านคิดว่าเนื้อหาทีไ่ม่เหมาะสมต่อบุตรหลานท่ีท่านพบเจอเป็นประจ าคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ความรุนแรงด้านร่างกาย  การใช้วาจาหยาบคาย  พฤติกรรมทางเพศที่ไมเ่หมาะสม  

 ยาเสพติด   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………… 

20. ท่านคิดว่ารายการใดมีเนื้อหาหรือการกระท าท่ีไมเ่หมาะสมต่อบตุรหลานบ้าง เช่นความรุนแรง (3    

อันดับ) 

 ข่าว   ละครไทย  วาไรตี้โชว ์  ละครซิทคอม  สารคด ี  

 ซีรี่ย์ต่างประเทศ  การ์ตูน  กีฬา   เพลง/คอนเสริ์ต   

 อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ ……………………………….. 

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของท่าน 

โทรทัศน์    เฉลี่ย……………………….. ช่ัวโมง/วัน 

ช่วงเวลา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 6.00-9.00 น.    9.00-12.00 น.  12.00-15.00 น.   

 15.00-18.00 น.  18.00-21.00 น.  21.00-0.00 น.   

 0.00 น.เป็นต้นไป 

วิทย ุ    เฉลี่ย……………………….. ช่ัวโมง/วัน 
ช่วงเวลา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 6.00-9.00 น.    9.00-12.00 น.    12.00-15.00 น. 

 15.00-18.00 น.   18.00-21.00 น.  21.00-0.00 น.   0.00 น.เป็นต้นไป 
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หนังสือพิมพ์/นิตยสาร  เฉลี่ย……………………….. ช่ัวโมง/วัน 

ช่วงเวลา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 6.00-9.00 น.    9.00-12.00 น.    12.00-15.00 น.   

 15.00-18.00 น.  18.00-21.00 น.  21.00-0.00 น.   

  0.00 น.เป็นต้นไป 

อินเตอร์เน็ต   เฉลี่ย……………………….. ช่ัวโมง/วัน 

ช่วงเวลา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 6.00-9.00 น.    9.00-12.00 น.    12.00-15.00 น.   

 15.00-18.00 น  .  18.00-21.00 น.  21.00-0.00 น.   

  0.00 น.เป็นต้นไป 

เว็บไซต์ใดที่ท่านเข้าเป็นประจ า 

  Facebook  Twitter  Youtube  Pantip  
 อื่นๆ(โปรดระบ)ุ…………………………………. 

มือถือ/สมาร์ทโฟน   เฉลี่ย……………………….. ช่ัวโมง/วัน 

ช่วงเวลา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

-9.00 น.  -12.00 น.  -15.00 น.  
-18.00 น. -21.00 น. -0.00 น.   
น.เป็นต้นไป 

เวลาว่างสถานท่ีที่ท่านไปเป็นประจ าคือท่ีใด 

 ห้างสรรพสินค้า  ร้านหนังสือ   ร้านอาหาร  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ……………… 

ส่วนที่ 4 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและวิธีการป้องกันการรับสื่อที่ไม่เหมาะสมของผู้ปกครอง 
21. ท่านรู้จักการจัดระดับเนื้อหาความเหมาะสม (Parental Guidance) ของรายการในสื่อโทรทัศน์

หรือไม ่(เช่น น13+,น18+, ฉ เฉพาะผู้ใหญ)่ 

รู้จัก    ไม่รูจ้ัก (ข้ามไปข้อ 25) 

22. หากรู้จักท่านคดิว่าการจัดระดบัเนื้อหาความเหมาะสมของช่องรายการในปัจจุบันมคีวามเหมาะสม

หรือไม ่

 เหมาะสม เพราะ …………………………   ไม่เหมาะสม เพราะ …………………………. 
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23. ท่านคิดว่าสื่อรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรต่อบุตรหลานของท่าน (เช่นด้านพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม)(โปรดระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

24. หากท่านพบว่ารายการที่บุตรหลานรับชมมีระดับเนื้อหาความเหมาะสมที่สูงกว่าวัยของบุตรหลาน 

หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รุนแรง ท่านจะให้บุตรหลานรับชมต่อหรือไม ่

 ให้รับชมต่อ แต่ต้องมผีู้ปกครองดูแลด้วย เพราะ…………………………………………………………………………… 

 ให้รับชมต่อคนเดียว  เพราะ ………………………………………………………………………………..…………….……… 

 ไม่ให้รับชมต่อ เพราะ …………………………………………………………………………………………………………………. 

25. ถ้าบุตรหลานของท่านรับชมรายการที่ไม่เหมาะสมแล้วท่านมีวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

อย่างไร………………………………………………….……………………….………….……………………….………….…………….. 

26. ท่านเคยได้ยินการรูเ้ท่าทันสื่อหรือไม่ 

 เคยได้ยิน  ไม่เคยได้ยิน (ข้ามไปข้อ 31) 

27. หากเคยไดย้ินท่านรู้จักการรู้เท่าทันสื่อหรือไม ่

 รู้จัก   ไม่รูจ้ัก 

28. การรูเ้ท่าทันสื่อในความเขา้ใจของท่านคือ……………………………………………………………………………………. 

29. ท่านคิดว่าการรู้เท่าทันสื่อสามารถช่วยให้บุตรหลานท่านสามารถแยกแยะความเหมาะสมไมเ่หมาะสม

ในรายการโทรทัศน์หรือไม ่

 ช่วย เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ไม่ช่วย เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

30. ท่านคิดว่าจะน าหลักการรูเ้ท่าทันสื่อไปใช้สอนบุตรหลานของท่านในขณะรับชมโทรทัศน์หรือไม่ 

 ใช้ เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่ใช้ เพราะ …………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
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31. ถ้ามีโครงการรณรงค์ใหดู้แลและให้ค าแนะน าแก่เด็กในการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อสอนให้เด็กรู้เท่า
ทันสื่อ ท่านจะสนใจหรือไม่ 

 สนใจ เพราะ …………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 ไม่สนใจ เพราะ …………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

32. หากสนใจท่านสนใจในแง่มุมใดของการรู้เท่าทันสื่อ (ตอบได้หลายข้อ) 

 หลักการปฏิบัติในการรู้เท่าทันสื่อ  ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อ  

 ผลกระทบหากรู้ไมเ่ท่าทันสื่อ  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………….……………………….. 

33. ถ้ามีการน าเสนอการรู้เท่าทันสื่อเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้ปกครองสอนบตุรหลานของท่าน

แล้วท่านสนใจในรูปแบบใด (ตอบได้หลายข้อ) 

 กิจกรรมให้ความรู ้  แบบเอกสารใหค้วามรู ้  ภาพยนตร์โฆษณา
   

 แบบสื่อมัลติมีเดีย (เช่นเว็บไซต์, Apps)  อื่นๆ………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

34. ท่านมีข้อเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลและให้ค าแนะน าแก่
เด็กในการรับชมสื่อโทรทัศน์หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามครับ                                                                                        

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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