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13530469 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง  : โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการ
บริจาคหนังสือ โดยดึงให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าปัญหาเป็นเรื่องที่ท าได้ง่าย สะดวก ท าให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง โดยการน าเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติได้  และท าให้
กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติจนมีความรู้สึกร่วม และบอกต่อเป็นการสร้างกระแสในวงกว้างให้คนส่วนน้อยที่
ไม่ตระหนักถึงปัญหาปฏิบัติตามโดยหาแนวความคิดสร้างสรรค์จากการแบบสอบถามแบบเจาะลึก
กลุ่มเป้าหมาย วุ่ยรุ่นชายและหญิง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 100 คน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายทราบถึงปัญหาแต่ไม่น ามาปฏิบัติ โดยแบ่งตามทัศนคติ
ต่อกลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวความคิด “One Day One Book” ขึ้นมาเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้าง
กระแสสังคมในวงกว้าง เพ่ือกระตุ้นให้ลุกขึ้นมาบริจาคหนังสือ ใช้รูปแบบวิธีการหรือน้ าเสียงในการ
น าเสนอแบบเข้าใจง่าย เป็นกันเอง สนุกสนาน ภาษาวัยรุ่น ผสมผสาน เพ่ือให้การสร้างสรรค์ในครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังนั้น ในการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ จึงได้เลือกสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการ
ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานและการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ที่จะสื่อให้ตรงกับ
พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อาทิเช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ 
สปอตโฆษณาทางวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เฟซบุ๊ค อีเว้นท์  กล่องบริจาคหนังสือเป็นต้น รวมทั้งสื่อสารผ่านสื่อ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายหันมาบริจาคหนังสือกันมากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการบริจาคหนังสือ 
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กิตติกรรมประกาศ  
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อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ รวมถึงอาจารย์เดนโก้ ธัชชัยชวลิต อาจารย์กรณิศ จิตตมัย            
อาจารย์ปรุฬห์ สุทวีปราโมชานนท์ และ อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเติม
เต็มในจุดอ่อน ต่าง ๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชา ความรู้ จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ เพ่ือนๆทุกคนที่คอยมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คอยเป็นที่ปรึกษาใน
หลากหลายด้านๆ ทั้งในยามสุขและทุกข์  และขอขอบคุณที่สละเวลาส่วนตัวมาช่วยเหลือในการท าใน
ส่วนของ การถ่ายท า  และร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน และสุดท้าย ขอขอบคุณครอบครัวที่รักยิ่ง ที่
คอยดูแลมาตลอด อีกท้ังส่งเสริม ทุกๆก้าวส าคัญ จนท าให้มาจนถึงทุกวันนี้ 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

การอ่าน เป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบหากปราศจากการอ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของทักษะทางภาษาที่จ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่

สม่ าเสมอ  และสามารถฝึกฝนได้เรื่อย ๆ ตามวัย และประสบการณ์ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นสิ่งส าคัญที่จะ

ช่วยให้มนุษย์ด้รับความคิด ความรู้และความบันเทิง มีผลต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ให้เจริญยิ่งข้ึน

(เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษ ) 

 

ภาพ 1-1 ภาพแสดงโครงการอ่ านเพื่ อชี วิตของกรุง เทพมหานคร ต้อนรับวาระแห่งชาติ                      

ที่มา : Bangkok Read for Life[ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม 2557 . เข้าถึงได้จาก

http://www.bangkokreadforlife.com 

ในขณะนี้ประเทศไทยก าลงัอยู่ในห้วงของการอ่าน ที่ซึ่งถูกก าหนดเป็นวาระแหง่ชาติ และ

ก าหนดใหป้ี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ(ค ากล่าวนายจรุินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) แต่หนงัสอืยังคงขาดแคลน โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ด้วยสาเหตุ 

พบว่าคลาดแคลนหนงัสอืในห้องสมุด ร้านหนังสือค่อนข้างนอ้ย จ านวนร้านหนังสือ ในกรุงเทพฯ และ 
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ปริมณฑล 1,311 ร้าน ต่างจังหวัด 2 ,958 ร้าน หนังสือส่วนใหญ่มีราคาที่ค่อนข้างแพง โดยมี

ข้อเท็จจริงว่ามีการพิมพ์หนังสือที่ออกเล่มใหม่ประมาณ 15,086 ปก โดยเฉลี่ยปกละ 168 บาท ซึ่งยัง

ถือว่าราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ รายได้ต่อเดือนต่อคนของกลุ่มคนจนอยู่ที่สูงสุด 1,503 บาท (ข้อมูล 

ณ ปี 2552 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ) นอกตัวเมืองโดยเฉพาะต่างจังหวัด มีร้านหนังสือน้อยและ

ห่างไกล อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนหนังสือ ท าให้หนังสือถูกลดบทบาทลงอย่างมาก อีกทั้ง

ผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดเหตุจูงใจและความต้องการค้นหาหนังสือ หรือเข้าร้านหนังสือ  

ส าหรับสังคมในกรุงเทพมหานคร ที่ประชากรส่วนใหญ่ได้มีโอกาสในการอ่านหนังสือกัน 

ทุกบ้านล้วนมีหนังสือเก็บที่ซึ่งหนังสือเหล่านี้มักถูกละเลย บางเล่มก็ไม่ต้องการ และถูกเก็บไว้ให้

สกปรก ส่งผลให้บ้านเป็นที่สะสมของความสกปรก เช่น ฝุ่นผง ปลวก เช้ือราต่างๆ โดยวิธีการในการ

แก้ปัญหาน้ีมีด้วยกันอยู่หลากหลายวิธี อาทิเช่น การน าไปช่ังกิโลขาย การส่งต่อให้คนรู้จัก และ การ

บริจาค 

ส าหรับการบริจาคนั้นหนังสือจะถูกส่งต่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งเป็นการกระจาย

หนังสือไปในหลากหลายพื้นที่ อันเป็นส่วนช่วยในการการแก้ไขการขาดแคลนหนังสือ อีกทั้งส าหรับ

การบริจาคยังเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านโดยตรง กล่าวคือ การบริจาคสามารถเพิ่ม

จ านวนผู้อ่านได้ จากสถิติพบว่าในคนไทยอ่านหนังสือปีละ 2-5 เล่มต่อคน ซึ่งพบว่าน้อยมากหาก

เปรียบเทียบกับประเทศที่ไกล้เคียงอย่าง ประเทศเวียดนาม 60 เล่มต่อปี และ ประเทศสิงคโปร์ 40-

50 เล่มต่อปี (ข้อมูลจากมูลนิธิกระจกเงา) 

อีกทั้งการบริจาคตัวเลือกส าหรับคนที่ต้องการพื้นที่ หรือ อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่

ไม่มีโอกาสได้อ่าน นับเป็นได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝา่ย เรามีพื้นที่ในการใช้สอยมากข้ึน ผู้คนมากมายก็มี

หนังสือดีๆไว้อ่าน ส าหรับหนังสือหนังสือบางเล่มอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของใครหลายๆคนที่ยัง

ไม่เคยสัมผัสกับหนังสือที่พวกเขาชอบก็เป็นได้  

ส าหรับวัยรุ่นช่วงอายุ 15-22 ปี เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ต้องใช้ชีวิตไปกับการศึกษาเล่า

เรียน เริ่มเข้าสู่วัยที่จะซื้อหนังสือมาอ่าน และ มีการตัดสินใจในการซื้อหนังสือต่างๆด้วยตนเอง ส่งผล

ให้เกิดการเก็บหนังสือทั้งที่เรียนและที่อ่านนอกเวลายามว่างเป็นจ านวนมาก ทั้งหนังสือที่ตนเองสนใจ

และหนังสือเรียนเป็นจ านวนมากจากข้อสันนิฐานนี้จึงเป็นความน่าสนใจหากกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะ

หันมาบริจาคหนังสือกันมากข้ึน  
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การบริจาคนอกจากผูร้ับจะมีความสุขแลว้ผู้ให้กม็ีความสุขตามไปด้วย ส าหรับการบริจาค

หนังสือนับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพต่างๆ เป็นทานที่ท าได้โดยง่าย 

และสามารถส่งต่อให้คนรุ่นต่อรุ่นได้   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา 

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิ

มนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ ( internet) 

สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยท าหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคม

และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้าง

คนและสร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม  

ส าหรับโครงการอ่านสร้างชาติ เป็นอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิกระจกเงาจัดท าเพื่อเป็น

สังคมแห่งการแบ่งปันหนังสือ เพื่อกระจายสู่พื้นที่ที่ขาดแคลนหนังสือต่างๆ อาทิเช่น ห้องสมุดที่ขาด

แคลนในต่างจังหวัด ,ชุมชนสลัม โดยมีจุดประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่าน 3. เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการรับบริจาค 4. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อท าการวิจัยกลุ่มเป้าหมายศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาคหนังสือ 

2. เพื่อให้หนังสือเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชีวิต ของคนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ ได้

สัมผัสหนังสือกันมากข้ึน   

3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักกับโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ลักษณะและขอบเขตของการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อ “รณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ” 

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ช้ินงานโฆษณา เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-22 ปี 

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยศึกษาข้อมูลทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อน ามาวิเคราะห์และ
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จัดท าช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยน าทฤษฎีการสื่อสารน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

รณรงค์ที่ศึกษาและลงมือท านั้นจะประสบผลส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงคุณค่า 

ของการบริจาคหนังสือ เล็งเห็นถึงปัญหาการคาดแคลนหนังสือนอกตัวเมือง และโอกาสในการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ อีกทั้งมีการมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อผู้ที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับหนังสือ ว่า

หนังสือนั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ และความสามารถอย่างมาก  อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหา

บ้านรก สกปรก ลงอีกด้วย  

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้ันตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า

ในแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวม สรุปผลและวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างสรรค์ผลงาน และหลักความคิดที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนงานโฆษณา โดยส าหรับการ

รณรงค์ในครั้งนี้ จะใช้การท าแบบสอบถามจ านวน 100ชุด เพื่อสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อเป็นตัวในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาในข้ันต่อไป 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมดโดยพัฒนางานผ่านการ

ใช้ทฤษฎีเพื่อการสื่อสาร 3 อย่างประกอบการพิจารณา เพื่อก าหนดประเด็นความส าคัญ ที่จะมีผลต่อ

การพัฒนาในระยะยาว และเป็นการบ่งช้ีแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

3. สร้างช้ินงานตามแนวคิด และเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามค าแนะน าที่ได้รับ อีกทั้งผลิตสื่อที่

เหมาะสมกับผลงานโดยใช่ความคิดสร้างวรรค์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อการพัฒนาของผลงาน 

อย่างต่อเนื่อง  
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แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 รวบรวมข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง           

 ออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์           

 ประเมินผล           

 ก าหนดกลยทุธ์การสื่อสาร           

 สร้างเครื่องมือการสือ่สารการตลาด           

 ปรับปรุงแก้ไข           

 สรุปผล            

 จัดท าเอกสาร           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

นิยามศพัท ์
 

รณรงค์ หมายถึง การพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีข้ึน ทั้งนี้หมายถึงการ
ช้ีให้เห็น ถึงปัญหา สื่อสารปัญหาน้ันให้ผู้อื่นรับรู้ และโน้มน้าวให้ทุกคนร่วมกันลงมือแก้ปัญหา ในการ
ร่าง โครงการรณรงค์ เราจะต้องรู้ว่าเราต้องการจะสื่อปัญหาใดให้กับคนกลุ่มใดได้รับรู้ จากนั้นจึงคิด 
วิธี สื่อสารที่สร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นหันมาให้ความ 
ส าคัญกับปัญหาน้ันอย่างจริงจังในที่นี้หมายถึง “โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ” 
 

การบริจาคหนังสือ หมายถึง การน าหนังสือที่มี ไปบริจาค ณ สถานที่ที่จัดตั้งจุดส าหรับ
บริจาคไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ต่อผู้ที่ไม่มีโอกาสและเป็นการส่งเสริมการอ่านในทางอ้อม 

 
วัยรุ่น หมายถึง กลุ่มบุคคลเพศชายและหญิง อายุระหว่าง15 -22ปี อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระหว่างเรียนหนังสอื มีความสนใจเรื่องเพศตรงข้าม การแสดงออก การเรียนรู้ 
การเข้าสังคม เป็นต้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อสร้างโครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ นั้นต้องอาศัย

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการสื่อสารการ 
และผลิตช้ินงานโฆษณาดังต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่  
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการโนม้น้าวใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการโฆษณาเพื่อสังคม 
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์  

 
1. กลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่ 

การรณรงค์ หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดที่ผู้รณรงค์ต้องการ ไปสู่

เป้าหมายของการรับรู้ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การรณรงค์เป็นการ

ด าเนินการที่ต้องก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ไว้อย่าง

ชัดเจน และควรรวมถึงการประเมินผลการรณรงค์ด้วยว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  (วนิดา  

วินิจจะกูล : 2551) การรณรงค์เป็นแดนเกิดของศาสตร์ในแนวประยุกต์แห่งใหม่พร้อมๆกับการ

กลายเป็นแหล่งหรือสถานที่ใช้ค้นหาและพิสูจน์ สัจธรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคม

โดยกลยุทธ์การ สื่อสารทั้งมวล (กิตติ กันภัย : 2546) ทิศทางของการรณรงค์แต่ละครั้งของแต่ละกลุ่ม

จะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับการผสมผสาน ของ 4 ปัจจัย 

1. วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการโนม้น้าวใจ การเผยแพร่ข้อมลู การปรบัเปลี่ยนทัศนคติ 

เป็นต้น 

2. ช่วงเวลาของการรณรงค์ และผลทีเ่ลง็เห็น 

3. หน่อยของการวิเคราะห์ และระดับความสะเทือนจากรณรงค์ 

4. ช่องทางการสื่อสาร เช่น ใช้สื่อบุคคล หรอื สื่อมวลชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทฤษฎีที่ใช้ในการรณรงค์ แบง่ออกเป็น 4 หมวดหมู ่

1. หมวดผู้ส่งสาร เนื้อหา และ ช่องทางการสื่อสาร ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ส่งสารที่ ส าคัญ

คือ ผู้สื่อสาร ที่มีความน่าเช่ือถือในสายตาของผู้รับสาร การใข้สื่อบุคคลส าหรับช่องทางการสื่อสาร

ระหว่าง บุคคล ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ต้องท าเสริมหรือควบคู่ ไปกับการใช้สื่อมวลชน 

2 .หมวดแสดงฐานความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสารกับพฤติกรรมของผู้รับสาร Devine 

และ Hirt นักจิตวิทยาได้จักกลุ่ม ทฤษฎีจิตวิทยาจ านวนหนึ่งเพื่อประยุกต์ใช้กับการรณรงค์ สาระของ

ทฤษฎีนี้เน้นการหาสาร คือข้อมูลเป็นฐานของการก่อตัวของทัศนคติ โดยหวังจะน าไปสู่พฤติกรรมที่

มุ่งหวังต่อไป 

3. หมวดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบจากนอกกระทบในและภายในตัวปัจเจก

บุคคลเอง ในหมวดน้ีเป็นฐานจะมีลักษณะการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวกลุ่ม

ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นข้ันตอน เช่น เปิดรับ สนใจ เข้าใจ ยอมรับ และจดจ า 

4. หมวดระบบพฤติกรรม ทฤษฎีในหมวดน้ี มีขอบเขตครอบคลุมทฤษฎีในแต่ละสาขา

ต่างๆมากมาย 

ส าหรับแนวทางการรณรงค์ ร่วมสมัยทั้งที่ท าในต่างประเทศไทยและต่างประเทศไทยนั้น 

ยังมีลักษณะไร้ทิศทางที่ชัดเจน และอาศัยการลองผิดลองถูกอยู่ แล้วที่เสีย่งที่สุดคือการกระท าโดยไร้

สามัญส านึก ไร้ทฤษฎีต่างๆในการใช้เป็นฐาน ซึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดี คือ ปัญหา

ต่างๆเช่น เอดส์ ยาเสพติด และอื่นๆ ยังคงสร้างความหนักใจให้กับนักรณรงค์รวมสมัยต่อไป  ส าหรับ

ปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้าวหน้า มีผลอย่างต่อเนื่องกับการด าเนินชีวิต การน าหลักทฤษฎีนี้มา

ประยุกต์ใช้จึงเกิดจะสามารถน าบางส่วนไปพัฒนาและประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการโน้มน้าวใจ 

  ควาหมายของการโน้มน้าวใจ คือการใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเช่ือ 

ทัศนคติ และการกระท าของบุคคลอื่น โดยใช้กลวิธีต่างๆตามความเหมาะสม จนเกิดการยอมรับ และ 

ยอมเปลี่ยนแปลงตามผู้โน้มน้าวต้องการ” (ศิริพรรณ รักร่วม) โดยการโน้มน้าวใจครอบคลุมถึง

องค์ประกอบใน 5 เรื่อง (Gass & Seiter, 1999, pp.21 – 29) ได้แก่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1 เจตนาของผู้ส่งสาร 

การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะท าการสื่อสารโน้มน้าวใจโดยมีเจตนา 
(intentionality) กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ว่าจะโน้มน้าวใจใคร และโน้มน้าวใจไปเพื่ออะไร แต่บางครั้ง
การโน้มน้าวใจอาจเกิดข้ึนโดยผู้ส่งสารไม่มีเจตนาได้ (unintentionality) ยกตัวอย่างเช่น ลูกมักได้รับ
อิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมจากพ่อและแม่ ทั้ง ๆ ที่พ่อและแม่เองไม่ได้มีเจตนาจะปลูกฝังให้
เป็นไปเช่นน้ัน อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า การโน้มน้าวใจบางครั้งเกิดข้ึนเองโดยไม่ได้เจตนา 
เช่น การที่ในบริเวณพื้นที่ย่านหนึ่งมีคนรวยอาศัยอยู่มาก ท าให้คนบางกลุ่มต้องการจะย้ายเข้าไปอาศัย
อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเพื่อจะได้ถูกมองว่าเป็นคนมีฐานะในระดับเดียวกันกับผู้ที่อาศัยอยู่เดิม มากไปกว่า
นั้น การโน้มน้าวใจยังอาจเกิดข้ึนเกินไปจากเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เช่น การที่พ่อและแม่
เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ลูกได้รับความเพลิดเพลินและนอนหลับไป แต่
นอกจากลูกจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้เรียนรู้ความเช่ือและคติต่าง ๆ จากนิทานนั้นด้วย  
อย่างไรก็ตามการโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นควรจะมีการก าหนดขอบเขตเจตนาและ
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารไว้ให้ชัดเจน ว่าผู้ส่งสารมีความมุ่งหวังอะไร  เพราะจะมีผลต่อเนื่องกับความ
ชัดเจนในการประเมินผลของการสื่อสารโน้มน้าวใจในข้อต่อไป 

2.2 ผลทีเ่กิดข้ึนจากการโนม้น้าวใจ 

แม้ว่าผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะมุ่งหวังผลในทางที่ตนต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดใหเ้กิดข้ึนกบั
ผู้รับสาร แต่ก็มีการสื่อสารโน้มน้าวใจจ านวนไม่น้อยที่ไม่ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว เนื่องจากการ
สื่อสารโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยาก และผลของการสือ่สารโน้มน้าวใจมักไม่เกิดข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสาร
ทันที รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ยากต่อการสงัเกตผล อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะประเมิน
และวัดผลว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจที่กระท าเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ สามารถดูจาก
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูร้ับสาร ว่าผู้รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองตรงกบัเจตนาและวัตถุประสงค์ของผู้
ส่งสารหรือไม่ เช่น ผู้ส่งสารขอเงินบริจาคสมทบสร้างโรงพยาบาล หลังจากสื่อสารโน้มน้าวใจผู้รับสาร
แล้ว ผู้รับสารยินดีบริจาคเงนิ หรือปฏิเสธที่จะบริจาค ถ้าต้องการเปรียบเทียบผลส าเร็จของการสื่อสาร
โน้มน้าวใจหลาย ๆ เรื่อง จะต้องน าประเด็นความยากง่ายของเรื่องที่น ามาโน้มน้าวใจแต่ละเรื่องมา
พิจารณาประกอบ เช่น พนักงานขายสองคน คนหนึ่งขายรถยนต์ อีกคนหนึ่งขายเครื่องส าอาง ถ้าจะ
เปรียบเทียบว่าพนักงานขายคนใดประสบความส าเร็จในการโน้มน้าวใจลูกค้ามากกว่ากัน จะ
เปรียบเทียบจากจ านวนสินค้าที่ขายและยอดขายเพียงเท่านั้นไม่ได้ เพราะรถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคา
แพงกว่าเครื่องส าอางมาก ย่อมจะมีความยากในการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อมากกว่า เป็นต้น 

2.3 ทางเลอืกทีผู่้สง่สารมีให้แก่ผูร้ับสาร 
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ความหลากหลายของทางเลือกที่ผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร และการที่ผู้รับสารมีอิสระใน
การที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น ๆ เป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งของการโน้มน้าวใจ ซึ่ง
องค์ประกอบข้อนี้จะแยกการโน้มน้าวใจออกจากการบีบบังคับให้ผู้อื่นท าตาม การสื่อสารโน้มน้าวใจ
จะมีทางเลือกอย่างน้อยสองทางข้ึนไป และนอกจากจะพิจารณาจากความหลากหลายของทางเลือก
แล้ว ยังจะต้องพิจารณาจากการให้อิสระแก่ผู้รับสารที่จะเลือกด้วย หากผู้ส่งสารเสนอให้ทางเลือกแก่
ผู้รับสาร แม้จะมีทางเลือกหลากหลาย แต่ถ้าผู้รับสารไม่อยากจะเลือกเลยสักทาง แล้วถูกบังคับให้ต้อง
เลือกทางใดทางหนึ่ง ย่อมจะไม่เป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจ การสื่อสารโน้มน้าวใจจะต้องให้อิสระแก่
ผู้รับสารที่จะปฏิเสธสารโน้มน้าวใจด้วย อย่างไรก็ตาม มีการยอมรับกันในหมู่นักวิชาการสื่อสาร (Gass 
& Seiter, 2002, p. 26) ว่าในการสื่อสารโน้มน้าวใจนั้นบางครั้งอาจจะมีการผลักดันให้ผู้รับสาร
ยอมรับสารโน้มน้าวใจ ด้วยวิธีการที่ดูเหมือนเป็นการบังคับ อาทิ การใช้อ านาจที่เหนือกว่า และใช้
อิทธิพลกลุ่ม เป็นกลยุทธ์และเทคนิค เพื่อสร้างผลส าเร็จในการสือ่สารโน้มน้าวใจได้ เช่น การที่พ่อและ
แม่ต้องการให้ลูกกินผัก พ่อและแม่อาจจะสื่อสารถึงข้อดีของการกินผัก รวมทั้งบอกกับลูกว่าถ้าลูกไม่
กินผัก จะไม่ให้กินไอศครีมด้วย ท าให้ลูกต้องเลือกอย่างใดอย่ างหนึ่งระหว่าง การกินผักแล้วได้กิน
ไอศครีม หรือไม่กินผักและไม่ได้กินไอศครีม อีกตัวอย่างหนึ่ง เพื่อนสนิทขอยืมเงิน แม้เราไม่อยาก
ให้ยืม แต่ด้วยความเกรงใจ จึงไม่กล้าปฏิเสธ  ก็ต้องให้ยืม เป็นต้น 
  

2.4 การใช้สัญลกัษณ์สื่อความหมายในสารโน้มน้าวใจ 

โดยทั่วไปในการสื่อสารโน้มน้าวใจย่อมใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ภาษาในที่นี้เป็นได้ทั้งภาษา
พูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาท่าทาง หรือแม้แต่รูปภาพ สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่สามารถ
สื่อความหมายตามที่ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจต้องการไปยังผู้รับสาร  

                  แรงค์ (Rank, 2004, p.1) นักภาษาศาสตร์ ได้ท าวิจัยและวิเคราะห์สารโน้มน้าวใจใน
งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์จ านวนหลายพันช้ิน แล้วสรุปผลการวิจัยไว้ว่า ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะใช้
กลยุทธ์ในการสร้างสารโน้มน้าวใจ 2 แบบ ได้แก่ การขยายหรือเน้นสารโน้มน้าวใจ ( intensify) และ
การลดบทบาทสารโน้มน้าวใจ (downplay) การขยายหรือเน้นสารโน้มน้าวใจคือ การขยายข้อดีและ
ข้อได้เปรียบของฝ่ายผู้ส่งสารโน้มน้าวใจลงในเนื้อหาสารโน้มน้าวใจ ในขณะเดียวกันก็ขยายข้อด้อย
และข้อเสียเปรียบของฝ่ายคู่แข่งที่เป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกับการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสารโดยเสนอ
เนื้อหาสารโน้มน้าวใจนั้นซ้ า ๆ (repetition) การเช่ือมโยงสาร (association) เข้ากับลักษณะดีอื่น ๆ 
ที่จะมีผลต่อการโน้มน้าวใจ และการจัดองค์ประกอบในสาร(composition) ให้น่าโน้มน้าวใจส่วนการ
ลดบทสารโน้มน้าวใจ คือ การลดข้อดีและข้อได้เปรียบของคู่แข่ง รวมทั้งลดข้อด้อยและข้อเสียเปรียบ
ของตนเองลงในสารโน้มน้าวใจ โดยไม่น าเสนอ (omission) ข้อดีของคู่แข่ง และไม่น าเสนอข้อเสียของ
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ฝ่ายตน การหักเหและเบี่ยงเบนความสนใจ (diversion) ของผู้รับสารออกจากเรื่องที่ดีของคู่แข่งและ
เรื่องที่ไม่ดีของฝ่ายตน รวมทั้งการสร้างความสับสน (confusion) ในข้อดีเด่นของคู่แข่งและข้อเสีย
ของฝ่ายตน 

2.5 การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมของมนุษย์ 

            องค์ประกอบสุดท้ายของการสื่อสารโน้มน้าวใจ คือ การสื่อสารโน้มน้าวใจจะไม่นับรวมถึง
การโน้มน้าวใจสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ หรือการสื่อสารโน้มน้าวใจจะเป็นกระบวนการสื่อสารของมนุษย์
เท่านั้น ซึ่งการสื่อสารโน้มน้าวใจสามารถจะเกิดข้ึนได้ภายในตัวบุคคลคนเดียว ซึ่งเรียกว่าการสื่อสาร
โน้มน้าวใจตนเอง (self – persuasion) หรือจะเกิดข้ึนระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนหรือมากกว่า ซึ่งไม่
ว่าจะเป็นที่การสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างบคุคลกับบุคคล การสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างบุคคลกับกลุ่ม 
การสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม หรือการสื่อสารโน้มน้าวใจระหว่างกลุ่มกับบุคคลก็ตาม 
การสื่อสารโน้มน้าวใจจะได้รับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งปริบทแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ส่งสารและผู้รับสารโน้มน้าวใจนั้นด้วยเสมอดังนั้น การโน้มน้าวใจจึงหมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่ง
สารมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลต่อจิตใจและที่การกระท าของผู้รับสาร โดยอาศัยสารสื่อและปริบท
แวดล้อมในขณะที่ท าการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจ  โดยผู้รับสารโน้มน้าวใจมี
ความสามารถที่จะประเมินและตัดสินใจเลือกรับสารโน้มน้าวใจได้อย่างอิสระในระดับหนึ่ง 
 

3. แนวคิดและทฤษฎี รูปแบบการโฆษณาเพ่ือสังคม 

ในการสร้างสรรค์งานโฆษณานักโฆษณาต้องมีความรู้ความสามารถในการริเริ่มและ 
คิดค้นวิธีแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ างานโฆษณาช้ินอื่นๆ แต่ยังคงตามควาต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินค้าใน กลุ่มประเภทเดียวกัน ความแปลกใหม่ที่ควบคู่ไปกับความสวยงามและชวน
ติดตามจะมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสารเนอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าประเภทที่มีระดับการ
แข่งขันค่อนข้างสูง จ าเป็นต้องคิดค้นเทคนิคแปลกใหม่เสนอข่าวสารของตน เพื่อเรียกร้องความสนใจ
ให้เกิดข้ึนทันทีจากผู้บริโภค และช่วยย้ าเตือนความทรงจ าของผู้บริโภคไว้ตลอดเวลาด้วย 

การสร้างสิ่งเร้าใจในงานโฆษณา  เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นักสร้างสรรค์งานโฆษณาจะต้อง
พยายามคิดค้นวิธีการ เร้าใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อกลุ่มผู้บริโภคอยู่เสมอ และให้มีความ
สอดคล้องกับระดับความต้องการชนิดต่างๆ ของผู้บริโภค งานโฆษณาต้องมีการเสนอข่าวสารเพื่อเร้า
ใจผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆมีอยู่ มากมายทั้งที่เป็นการเร้าใจทั้งทางตรง (Direct Appeals) และ
ทางอ้อม (Indirect Appeal) ส าหรับรูปแบบการโฆษณาเพื่อสังคมมีการใช้สิ่งเร้าใจทางโฆษณา 
(Advertising Appeals) โดยใช้สิ่งเร้าใจแบบโฆษณาเพื่อสถาบัน (Corporate Advertising) และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://advertising-300.exteen.com/20100920/entry-1


12 

 

โฆษณาเพื่อบริการสาธารณะ (Public Service Advertising) เป็นการจูงใจหรือโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้
สนใจโฆษณาซึ่งเป็นการเร้าใจทางอ้อม ที่สามารถแทรกซึมสู่ความทรงจ าของผู้บริโภคแบบค่อยเป็น
ค่อยไปหรืออาจต้องใช้ ระยะเวลานานพอสมควร เพื่อให้เกิดความปรารถนามากพอที่จะเกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ บริการของบริษัทนั้นๆ 

การใช้กลยุทธ์การโฆษณาเพื่อสังคม จึงการเป็นที่นิยมโดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ
รวมทั้งหน่วยงานและองค์กร ต่างๆ นิยมใช้กลยุทธ์การโฆษณาแบบเร้าใจทางอ้อมมากข้ึนเพราะเป็น
การโฆษณาที่เน้น ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แกองค์กรได้ เมื่อผู้บริโภคพบ
เห็นหรือได้ยินได้ฟังย่อมมีความรู้สึกที่ดี จึงเป็นงานโฆษณาที่น่าสนใจเพราะให้สารป ระโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจหรือบริษัทหลายๆแห่งมีแนวโน้มที่จะใช้การโฆษณาเพื่อ สังคมมาก
ข้ึน บริษัทที่เคยใช้โฆษณาสินค้าแบบเน้นขายสินค้า (Product Advertising) เพียงอย่างเดียวต้อง
สร้างความแตกต่างจากโฆษณาสินค้าของบริษัทคู่แข่งขัน อื่นๆ หรือบางแห่งก็ ใช้ทั้งสองประเภท
ผสมผสานกันไป 

3.1 รูปแบบการโฆษณากับสังคม  

3.1.1 การโฆษณาสถาบัน (Corporate Advertising) หรือการโฆษณาเพื่อสร้างภาพพจน์ของ
สถาบัน(Institutional Advertising) หมายถึง การโฆษณาที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ทางบวกเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดี ต่อหน่วยงาน ส่วนใหญ่การท าโฆษณาลักษณะนี้บริษัทผูผ้ลิตสนิค้าและบริการ
จะต้องเป็นผู้น า ทางการตลาดของสินค้าและบรกิารมาเปน็ระยะเวลานาน จนเป็นที่จดจ าของผู้บริโภค
สินค้า เช่น บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด โฆษณาเน้นความเป็นไทยวัฒนธรรมไทย หรือ บริษัทที่
ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ เช่น โฆษณาของกลุ่มชินวัตรหรือ AIS โฆษณาเน้นการกระจาย
การศึกษาความเจริญไปสู่ชนบท รวมทั้งบริษัทที่มีส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น บริษัทมิสทีน 
จ ากัดโฆษณาเน้นให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทย 

การโฆษณาสถาบันเป็นการโฆษณาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในรูปของการบรกิารสังคมและ 
สาธารณะ ท าให้ ผู้บริโภคมีภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ทีด่ีต่อบรษัิทและหน่วยงานต่างๆ สามารถลดการ
ต่อต้านต่อบริษัทหรือสร้างความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้บริโภคส่วนรวมในสังคม 

การโฆษณาชนิดนี้ เป็นการโฆษณาที่หวังผลระยะยาว ซึ่งบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ
รวมทั้งหน่วยงานองค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องช าระเงินส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าธรรมเนียม 
(Agency Fee) ในการสร้างสรรค์งาของบริษัทโฆษณา ค่าซื้อสื่อโฆษณาซึ่งมีราคาสูงมากโดยเฉพาะ
โฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์แต่ โฆษณาเพื่อสถาบันก็สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับบริษัทและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ในฐานะที่เป็นผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) โดยทางอ้อมนั่นเอง 
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3.12 การโฆษณาเพื่อบริการสาธารณะ (Public Service Advertising (PSA)) หมายถึง การ
โฆษณาที่สื่อมวลชนก าหนดเนื้อที่ในการลงโฆษณา โดยบริษัทผู้ผลิตสนิค้าและบริการรวมทั้งหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ไม่ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อที่และเวลา ส าหรับกาลงโฆษณาทางสื่อต่างๆ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวิทยุโทรทัศน์แต่อย่างใด หน่วยงานที่ท าโฆษณาประเภทนี้ได้แก่ 
บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นผู้น าในตลาดสินค้ารวมทั้งหน่วยงานหรือ องค์กร ที่ไม่สวางหาผล
ก าไร และไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อ 

 
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ (Creativity) 

ส าหรับการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในครั้งนี้ จะมีการ
ท าความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด โดยเริ่มจากการศึกษาถึงความส าคัญ ของการสร้างสรรค์ในงาน
โฆษณากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณารูปแบบการน าเสนองานโฆษณา การจูงใจในงานโฆษณาและ
แบบโครงร่างการสร้างสรรค์ ตามล าดับความส าคัญของการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา 

การสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่นักโฆษณาและนักการสื่อสารการตลาดใช้เป็น
ส่วนผสมในการถ่ายทอดเนื้อหาหรือสารที่ต้องการน าเสนอด้วยวิธีการ รูปแบบ และสีสันที่โดดเด่น
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บรโิภคได้อย่างมีประสทิธิภาพ และยังสามารถสื่อสารเนื้อหาได้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งในปัจจุบันมีนักวิชาการนักโฆษณาและนักการสื่อสาร
การตลาดมากมายหลายท่านได้ให้ความหมายของการสร้างสรรค์ไว้ ดังนี ้

Sternberg และ Lubart (1999) ได้กล่าวถึงความหมายของการสร้างสรรค์ไว้ว่าความคิด 
สร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความสามารถในการผลิตผลงานที่มคีวามแปลกใหม่ (Novel) มีความเป็น 
ต้นฉบับ (Original) และเกินความคาดหมาย (Unexpected) จากระดับปกติแต่มีเหตุผลพอเหมาะ
(Appropriate) มารองรับว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถน ามาผลิตผลงานเพื่อที่จะใช้ประโยชน์
(Useful) ได้จริงซึ่งหลักการดังกล่าวให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมทั้งระดับบุคคล
และสังคมในระดับบุคคลความคิดสร้างสรรค์เป็นความเกี่ยวพัน (Relevant) ที่บุคคลใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจ าวัน ส่วนในระดับสังคม ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งน าทาง ในการค้นพบ 
ศาสตร์ชนิดใหม่ๆ สร้างความเคลื่อนไหวในการพัฒนางานศิลปะแขนงใหม่ๆ  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆและ
วิธีการด าเนินชีวิตในสังคมรูปแบบใหม่ ๆ 

ในขณะที่การสร้างสรรค์การโฆษณา คือ การสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างตราสินค้า 
และกลุ่มเป้าหมายโดยแสดงจุดขายของสินค้าในรูปแบบที่กลุ่มเป้าหมายคาดไม่ถึงมาก่อนโดยจุดขาย 
ของสินค้ามีทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อน าเสนอ 
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จุดขายนั้นจึงสามารถใช้ได้ทั้งหลักเหตุผลและความรู้สึก  หรือใช้ทั้งสองอย่างผสมผสานกัน 
Drewniany, Jewler (2008) การสร้างสรรค์รวมทั้งบทบาทของการสร้างสรรค์ในการโฆษณาว่าการ
สร้างสรรค์เปน็การน าเสนอความคิดด้วยการหลอมรวมองค์ประกอบที่เป็นทั้งตัววัตถุและแนวความคิด
จ านวน 2 อย่างข้ึนไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเพื่อก่อใหเ้กดิบางสิง่บางอย่างทีม่ีความแปลกใหม่ โดย
การสร้างสรรค์บทบาทส าคัญส าหรับการโฆษณาในการแจ้งข้อมูล  (Inform) จูงใจ(Persuade) และ
การสร้างการจดจ า (Remind) ในสารของโฆษณาแก่ผู้รับสารเป้าหมายของสินค้าและบริการ รวมทั้ง
การสร้างให้โฆษณาของสินค้า และบริการนั้นโด่งดัง และเป็นที่กล่าวถึงในทางบวก15 จากนิยาม
ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการเช่ือมโยงประสบการณ์ส่วนตัว และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ และกลั่นกรอง เพื่อผลิตเป็นผลงานทั้งที่เป็น
แนวคิด และสิ่งของซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนใคร แปลกใหม่ แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิม และสามารถ
น ามาใช้พัฒนาได้จริงโดยมีหลักการและเหตุผลมารองรับในล าดับต่อไปจะอธิบายถึงองค์ประกอบ
ส าคัญในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ได้แก่ กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา กลยุทธ์การสร้างสรรค์
งานโฆษณา รูปแบบการน าเสนองานโฆษณาการจูงใจในงานโฆษณาและแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Process) 

หลังจากได้ทราบถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์แล้วว่ามีอิทธิพลอย่างมากเพียงใดใน 
การท างานด้านโฆษณา ในส่วนน้ีจะเป็นการท าความเข้าใจในกระบวนการและข้ันตอนในกาสรา้งสรรค์ 
งานโฆษณา เพื่อสามารถคิดค้น และพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย Wells, 
Burnett, และ Moriarty (2003) กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ในงานโฆษณาโดยปกติก็มีล าดับ 
ข้ันตอนเหมือนการท างานชนิดอื่นๆ ซึ่งก็มีนักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดข้ันตอนไว้คล้ายคลึงกันแต่ 
โดยหลักๆ แล้ว กระบวนการสร้างสรรค์ประกอบด้วยข้ันตอนทั้งหมด 5 ข้ันตอนที่มา: Wells, W., 
Burnett, J., Moriarty, S (2003) 

1. Immersion คือ การเรียนรู้และท าความเข้าใจโจทย์ของลูกค้า 
2. Ideation คือ การวิเคราะหโ์จทย์เพื่อพัฒนาและต่อยอดแนวคิดที่เป็นไปได ้
3. Brainfog คือ การระดมสมองและความคิดในทีมงานสร้างสรรค์ 
4. Incubation คือ การปล่อยให้ความคิดเป็นอิสระไร้ขีดจ ากัดในการสร้างสรรค์ 
5. Illumination คือ การเกิดแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดข้ึน ซึ่งเมื่อมาจากการผ่าน

กระบวนการระดมความคิดมาเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาหนึ่งมักเกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดคิด 

กล่าวโดยสรุป คือ การสร้างสรรค์งานโฆษณาก็เป็นงานชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยกระบวนที่ 
เป็นล าดับข้ันตอนแต่เป็นข้ันตอนที่มีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของ 
โฆษณาแต่โดยหลักๆก็เริ่มจากการท าความเข้าใจปญัหา สินค้า ตลาดโดยรวมคู่แข่ง ผู้รับสารเป้าหมาย 
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ก่อนที่จะเพาะบ่มความคิดออกมาเป็นแนวความคิด สร้างสรรค์ ที่โดดเด่นแปลกใหม่รวมทั้งสามารถ 
ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับตราสินค้าได้ โดยในล าดับต่อไปจะเป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการ 
สร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากทีสุ่ดกลยทุธ์การสร้างสรรค์งาน 
โฆษณา (Creative Strategy) 

หลงัจากที่ได้ท าความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 
แล้วในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อใหส้ามารถก าหนด ทิศทาง 
ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาได้อย่างตรงใจกลุ่มเป้าหมาย โดย Wells และคณะ (2003) ได้ไห้ นิยาม 
ว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา คือ การระบุถึงปัญหาทั่วๆไปของสินค้าให้ชัดเจนและแนะน า 
วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งข้อความ (Message) หรือ ข้อเสนอทีผ่่านการสร้างสรรค์ 
แล้วไปยังผูบ้รโิภค 

Aitchison (2004) กล่าวว่า การสร้างสรรค์งานโฆษณาแต่ละครั้ง การวางกลยุทธ์นับว่า 
เป็นส่วนความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่เฉียบคมมิอาจเกิดข้ึนมาจาก
สูญญากาศหรือความว่างเปล่าไร้ทิศทาง บ่อยครั้งที่ความคิดสร้างสรรค์อันสุดยอดเป็นผลลัพธ์ที่เกิด
จากความคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) ที่เฉียบแหลมและมีความแม่นย าจึงอาจกล่าวได้ว่าการ 
มีกลยุทธ์ที่โดดเด่นเป็นต้นทางให้สามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ที่น่าดึงดูดใจได้นั่นเอง  Parente 
(2006) ได้อธิบายว่ากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณานั้นประกอบด้วยแนวทางส าหรับความคิด 
ความรู้สึก และความประทับใจ ซึ่งจะถูกสื่อสารออกไปด้วยการโฆษณา และ การสื่อสารการตลาดใน
ช่องทางต่างๆและเป็นเสมือนแผนที่ให้นักสร้างสรรค์ทั้งผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter) และผู้ก ากับ
ศิลป์ (Art Director) ได้ใช้เพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มผู้รับสา เป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์การ 
สร้างสรรค์งานโฆษณาที่ดีน้ันประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการได้แก่ 

1. มีจุดร่วมเพียงหนึ่งเดียว (Strategic Focal Point) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา 
โดยรวมนั้นต้องอยูบ่นพื้นฐานเดียวกันซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานที่ดี และตอบโจทย์การ
โฆษณาโดยการสร้างสรรค์จะน าข้อมลูทีก่ าหนดไว้กับกลยุทธ์มาใช้สร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างถูกต้อง 

2. การก าหนดต าแหน่งตราสินค้า (Positioning Statement) เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้อง
ก าหนดให้ชัดเจนในกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่บ่งบอกว่าตราสินค้าอยาก 
ให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับตราสินค้าแบบใด 

3. แนวคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ (Big Unifying Idea) เป็นสิ่งที่ควรก าหนดลงไปในกลยุทธ์ 

การสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยต้องเป็นแนวคิดที่ความน่าสนใจและสามารถต่อยอดความคิด เป็น
โฆษณาที่ดีควรค่าแก่การจดจ า ที่ส าคัญแนวคิดดังกล่าวจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวที่ผู้บริโภคสามารถ 
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เข้าใจได้ตรงกันไม่ว่าจะสร้างสรรค์ในสื่อโฆษณารูปแบบใดก็ตามด้าน  Altstiel และ Grow (2006) 
กล่าวเสริมว่าการก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา  (Creative Strategy Statement) ที่ดี
จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะ(Features) และคุณประโยชน์ (Benefits) ของ
สินค้า ข้อได้เปรียบ (Advantages) และข้อด้อย (Weaknesses) ของคู่แข่ง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับสาร
เป้าหมาย ทิศทางและน้ าหนักของข้อความ (Tone of The Message) ที่ต้องการใช้ในการสื่อสาร
อย่างละเอียด แต่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายโดยท้ายที่สุด แล้วจะต้องหาข้อสรุปที่เรียกว่า “สิ่งเดียว” 
(One Thing) มีความหมายว่า “ถ้าจะพูดถึงสิ่งเดียวเกี่ยวกับสินค้าของเรา เราจะพูดว่าอะไร” ซึ่งก็มี
ความหมายคล้ายคลึงกับค าอีกหลายๆค า อาทิ ความจริงศูนย์กลาง (Central Truth) จุดขายที่มีเพียง
หนึ่งเดียว (Unique Selling Proposition) และความคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea) เป็นต้นนอกจากนี้ 
Altstiel และ Grow (2006) ได้พูดถึงเหตุผลที่จ าเป็นต้องมีการก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน
โฆษณา (Creative Strategy Statement) ดังนี ้

1. เพื่อก าหนดกรอบการท างานโฆษณาที่ชัดเจน (Provide a Framework for Your 
Ad) 

2. เพื่อเปน็การระบุถึงสิง่เดียวของสินค้าที่ส าคัญมากทีสุ่ด (Identify the One Thing 
That’s Most Important) 

3. เพื่อหาข้อสนับสนุนมายืนยันความส าคัญของสิ่งเดียวนั้น ด้วยข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ 
(Support That One Thing with Believable Information) 

4. เพื่อเช่ือมโยงผูบ้รโิภคกับสินค้า (Connect People with the Product) เช่น 
ต้องการให้ผู้รับสารเพียงตระหนักรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรืออยากให้ซื้อสินค้ามาใช้ 

5. เพื่อจัดระเบียบทางความคิดร่วมกับลูกค้า (Organize the Client’s Thoughts) ให้มี 
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

6. เพื่อใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางในการตัดสินใจเลือกงานสร้างสรรค์  (Justify Your 
Creative Decisions) 

ทั้งนี้การก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาได้อย่างแม่นย าด้วยการศึกษาจาก
ข้อมูลดังเดิม การค้นหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้า ตลาดคู่แข่ง ซึ่งรวมทั้งผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างถ่อง
แท้แล้วน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ในทุกแง่มุมก็เปรียบเสมือนที่ได้มอบเข็มทิศช้ันดีไว้ให้นัก
สร้างสรรค์ใช้น าทางพาสินค้าไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จรูปแบบการน าเสนองานโฆษณา  
(Execution) Wells และคณะ (2003) ได้แบ่งรูปแบบการน าเสนองานโฆษณาออกเป็น 2 รูปแบบ
ใหญ่ๆได้แก่ Hard sell และ Soft sell 
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1. Hard sell คือ รูปแบบที่เน้นการให้ข้อมูล (Information Message) ใช้สื่อสารกับ 
ผู้บริโภคที่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ (Rational Decision) เหมาะกับสินค้าที่จับต้องได้ (Tangible) 
และเน้นขายคุณสมบัติ (Feature) และ คุณประโยชน์ (Benefit) ของสินค้าเป็นหลัก 

2. Soft sell คือ รูปแบบที่เน้นการใช้สิ่งเร้าทางอารมณ์ (Emotional Appeal) ในการ 
สร้างภาพลักษณ์ (Image) ทัศนคต ิ(Attitude) อารมณ ์(Mood) ความฝัน (Dream) และความรู้สึก 
(Feeling) ที่ดีให้กับสินค้า 

ในขณะที่ Altstiel และ Grow (2006) ได้ก าหนดรูปแบบของการน าเสนองานโฆษณา 
ออกมาทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังนี ้

1. การแสดงภาพสินค้า 
2. การแสดงคุณประโยชน์ของสินค้า 
3. การแสดงตัวอย่างเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
4. การเปรียบเทียบ 
5. การอุปมาอุปมัย 
6. การสร้างความน่าสนใจโดยอ้อม 
7. การรับรองสินค้า 

กล่าวโดยสรุปแล้วการจะเลือกใช้รูปแบบการน าเสนองานโฆษณาแบบใดไม่มีกฏเกณฑ์ 
ข้อบังคับที่ตายตัวจ าต้องใช้การพิจารณาจากแนวทางกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ได้ก าหนด 
เอาไว้ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งลักษณะของผู้บริโภค และสถานการณ์ของการตลาด โดยรวมที่ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน 

การจงูใจในงานโฆษณา (Advertising Appeal) 

งานโฆษณาที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ดี และน าเสนอผ่าน 
รูปแบบการน าเสนองานโฆษณาทีล่งตัวจะเปล่าประโยชน์ทนัที ถ้านักสร้างสรรค์มองข้ามความส าคัญ 
ของการเลือกจุดจูงใจในการโฆษณา เพราะการโฆษณาจะสามารถดึงดูดใจผู้คนได้ด้วย การใช้การจงูใจ 
(Appealing) ที่เกี่ยวกับปัญหา (Problem) ความสามารถ (Desire) และเป้าหมาย (Goal) ในชีวิตของ 
เขา (Lane & Russell, 2001) G.Belch,M.Belch(2004) ได้อธิบายความหมายของการจงูใจงาน
โฆษณาว่าเป็นวิธีที่ใช้ในการสร้างแรงดงึดูดใจผูบ้รโิภค ซึ่งสง่อิทธิพลต่อความรูส้ึกของผูบ้รโิภคที่มีต่อ
สินค้าหรอืบริการโดย แบ่งประเภทของการจงูใจออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
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1. การจูงใจด้วยเหตุผล (Information/Rational Appeals) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติ และคุณประโยชน์ของสินค้า และบริการ ทั้งจุดเด่นและจุดด้อย โดยใช้หลักเหตุผล ในการ
จูงใจจนสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้า เพราะคุณสมบัติ และคุณประโยชน์ ซึ่ง
การจูงใจด้วยเหตุผลยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีกดังนี้ 

1.1 การจูงใจด้วยคุณสมบัติเด่น (Feature Appeal) เป็นการจูงใจด้วยการน าเสนอ
ลักษณะเด่นจากคุณสมบัติของตัวสินค้าเหมาะกับสินค้าด้านเทคโนโลยี และสินค้าที่ผู้บริโภคมีความ
เกี่ยวพันระดับสูง (High-Involvement-Product) 

1.2 การจูงใจด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Competitive Advantage Appeal) 
เป็นการจูงใจด้วยการน าเสนอข้อได้เปรียบของสินค้าที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน 

1.3 การจูงใจด้วยราคา (Favorable Price Appeal) เป็นการจูงใจที่เน้นน าเสนอ
ความคุ้มค่าของสินค้าเมื่อเทียบด้วยราคาที่ถูกกว่า หรือถ้าราคาเท่ากันก็ต้องมปีรมิาณหรอืคุณสมบัติใด
ที่เหนือกว่าคู่แข่งเป็นพิเศษ 

1.4 การจูงใจด้วยการแจ้งข่าว (News Appeals) เป็นการจูงใจด้วยการใช้รูปแบบ
ของข่าวหรือประกาศเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือตัวบริษัทเองการจูงใจประเภทนี้เหมาะจะใช้เมื่อบริษัท
ที่ต้องการประกาศความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงให้ผู้บริโภคได้รับทราบ 

1.5 การจูงใจด้วยการสร้างกระแสนิยมต่างๆในรูปแบบสินค้า หรือ บริการต่างๆ 
(Product/ServicePopularity Appeals) ซึ่งเป็นการจูงใจด้วยการท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าเป็นที่
นิยมในการตลาด ใครๆก็ต้องมีไว้ครอบครอง นิยมบอกเป็นจ านวนหรือสถิติของใช้สินค้าในปริมาณสูง
หรือใช้ผู้เช่ียวชาญมาแนะน าเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภค 

2. การจูงใจด้วยอารมณ์ (Emotional Appeals) เป็นความเกี่ยวข้องกับความต้องการ 
ภายในจิตใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าซึ่งในปัจจบุันผูบ้รโิภคส่วนใหญใ่ช้การตัดสินใจ 
ซื้อด้วยอารมณ์ เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มีต่อสินค้าน้ันจึงมีความส าคัญมากกว่าเหตุผล การจูงใจด้วย 
อารมณ์จึงถูกน ามาใช้ในการส้รางความต้องการสินค้าของผู้บริโภคตามระดับของอารมณ์(Emotional 
Level) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้

2.1 การจูงใจด้วยพื้นฐานความรู้สึกส่วนตัว (Personal States or Feelings) ได้แก่ 
ความปลอดภัยความมั่นคง ความกลัว ความช่ืนชอบ ความสุขความสนุกสนาน ความเศร้า ฯลฯ 

2.2 การจูงใจด้วยพื้นฐานทางสังคม (Social-Based Feelings) ได้แก่ ความเข้าใจ 
การเป็นที่ยอมรับ สถานภาพความเกี่ยวพัน ฯลฯ 
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3. การผสมผสานการจูงใจด้วยเหตุผลและอารมณ์ (Combining Rational And 
Emotional Appeals) 

การสร้างสรรค์งานโฆษณาอาจจะไม่ได้เจาะจงเลือกว่าจะใช้การจูงใจด้วยเหตุผลและ 
อารมณ์แต่เป็นการผสมผสานกันทั้งสองแบบ  เพราะว่าในปัจจุบันผู้บริโภคมีความซับซ้อนในการ
ตัดสินใจซื้อมาก การตัดสินใจซื้ออาจจะมาจากทั้งเหตุผลและอารมณ์ จึงเป็นความท้าทายของนัก
สร้างสรรค์โฆษณาที่จะต้องผสานจุดจูงใจร่วมที่มาจากปัจจัยทั้ง 2 ด้านของผู้บริโภคให้ได้โดยสรุปแล้ว 
การตัดสินใจเลือกใช้จุดจูงใจในงานโฆษณาน้ัน ต้องค านึงถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมาย
เป็นส าคัญทั้งเรื่องความคิด ทัศนคต ิรูปแบบการด าเนินชีวิตรสนิยม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถน าเสนอ
โฆษณาออกมาโดนใจ และดึงดูดให้ผู้ริโภคหยุดดูด้วยความสนใจและ ช่ืนชอบงานโฆษณาช้ินนั้นๆใน
ที่สุดในล าดับต่อไปจะกล่าวถึงแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญ  ที่มี
บทบาทอย่างมากในการสร้างสรรค์ในงานโฆษณาแต่ละช้ินแบบโครงร่าง การสร้างสรรค์ (Creative 
Brief) ส าหรับการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่มีความโดนเด่นนั้น ผู้รับสารส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเกิด มา
จากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานสร้างสรรค์ (Creative Team) ในบริษัทตัวแทนโฆษณา(Agency) 
แบบไม่มีขีดจ ากัดหรือกรอบในการคิดงานเหมือนกับงานสร้างสรรค์ชนิดอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
การสร้างสรรค์ในงานโฆษณาเป็นการสร้างสรรค์ภายใต้กรอบความคิดที่เกิดจากการท าความเข้าใจกัน
ในของหลายฝ่ายในรูปแบบของ “แบบโครงร่างการสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลของฝ่าย
บริหารงานของลูกค้า (Client Service) เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้ท าการสรุปกับฝ่ายลูกค้า 
(Client) มาแล้วเพื่อให้นักสร้างสรรค์ใช้เป็นกรอบในการท างานสรา้งสรรค์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ลูกค้า และเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้รับสารเป้าหมายมากที่สุดArens และคณะ (2008) 
กล่าวว่า แบบโครงร่างการสร้างสรรค์ (Creative Brief) คือ สิ่งที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้าเขียนข้ึนมาด้วย
การอิงกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การโฆษณาที่ได้สรุปกับฝ่ายลูกค้ามาแล้วอย่างชัดเจนเพื่อส่งต่อให้
ทีมงานสร้างสรรค์ใช้เป็นเป็นแนวทางส าหรับการคิดการเขียนเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณา  โดยมีช่ือ
เรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)เช่นCopy Platform,Work Plan และ 
Creative Strategy Document เป็นต้น ซึ่งในแบบโครงร่าการสร้างสรรค์นั้นจะประกอบไปด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Who เป็นการก าหนดว่าใครคือลูกค้าที่คาดหวังที่จะเข้ามาซื้อสินค้าของเรา โดยเป็นการ 
ก าหนดถึงลักษณะทางด้านพฤติกรรมศาสตร ์(Behavioristic) ลักษณะของทีอ่ยู่อาศัย (Geographic) 
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์(Demographic) และลักษณะทางด้านจิตวิทยา (Psychographic) 
ซึ่งต้องทราบให้ได้ว่าลูกค้าที่เราคาดหวังมีบุคลิกภาพ (Personality) เป็นอย่างไร 
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Why เป็นการค้นหาว่าท าไมลกูค้าจะต้องมีความต้องการในสินค้า และบริการที่เราได้ 
น าเสนอโดยใช้วิธีการเลือกจุดจูงใจที่เหมาะสมกบัลกูค้า 

What เป็นการค้นหาว่าคุณลักษณะใดของสินค้า และบริการที่จะสามารถสร้างความพึง 
พอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุนการกล่าวอ้าง(Claim) 
ของสินค้า ต าแหน่งสินค้าของเราเปน็อย่างไรในปัจจบุัน และสินค้าหรือบริษัทของเรามีบุคลิกภาพหรือ 
ภาพลักษณ์อะไรบ้างที่จะสามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ได้ รวมทั้งควรทราบถึงจุดแข็ง และ 
จุดอ่อนในสินค้าของเราด้วย 

Where And When เป็นการก าหนดช่องทางและช่วงเวลาในการสื่อสารที่มีความ 
เหมาะสมในการท าการสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมาย  

Style, Approach or Tone เป็นการก าหนดว่ารูปแบบการน าเสนอใดที่ควรน ามาใช้ใน
การสร้างสรรค์งานโฆษณาให้กับสินค้าและบริการของเรา 

ขณะที่ Corstjens (1990) นิยามค าจ ากัดความของแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ว่าเป็น
บทสรุปสุดท้ายของงานด้านกลยุทธ์ (Strategic) ที่พัฒนามาจากกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์
ทางการโฆษณา โดยเป็นค าอธิบายที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้กับ
สินค้า และบริการรวมทั้งเป็นข้อความที่สามารถกระตุ้นให้นักสร้างสรรค์หรือใครก็ตามที่ได้อ่านเกิด
จินตนาการที่น าไปสู่การพัฒนาแนวคิดบางอย่างในการสร้างสรรค์งานโฆษณาต่อไป โดยแบบโครงร่าง
การสร้างสรรค์ที่ดีควรจะมีองค์ประกอบ 6 ประการดังนี้ 

Key Facts And Background เป็นการค้นหาความจริงและเบื้องหลังเกี่ยวกับสินค้าและ 
บริการโดยแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ดีจะก าหนดประเด็นที่สามารถน ามาพัฒนาใช้ในการก าหนด 
กลยุทธ์การสร้างสรรค์ได้ ในขณะที่แบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ไม่ดีมักบอกแต่ข้อมูลในปัจจุบัน โดย 
ไม่มีการเน้นถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

Problem And Objectives เป็นการก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 
การโฆษณาของสินค้าและบริการ โดยแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ดี จะให้ความส าคัญกับการรับรู้ 
ของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตราสินค้า  ในขณะที่แบบโครงร่างการ
สร้างสรรค์ที่ไม่ดีมักให้ความส าคัญกับปัญหาของสินค้ามากกว่าผู้บริโภคCharacterize the Target 
Audience เป็นการก าหนดลักษณะของผู้รับสารเป้าหมาย 

โดยแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ดีนั้น จะต้องมีความสามารถในการเข้าถึง  อัน
ประกอบด้วยความเช่ือ (Beliefs) และ แรงจูงใจ (Motications) ของผู้รับสารเป้าหมายที่จะน าไป
พัฒนาเป็นช้ินงานสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างผลกระทบถึงระดับจิตใจได้ โดยนักโฆษณาจะใช้วิธีการ
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วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจผูร้ับสารที่เป็นเป้าหมาย
ในขณะที่แบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ไม่ดีมักใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจผู้รับสารที่เป็นเป้าหมาย ในขณะที่แบบโครงร่างการสร้างสรรค์ที่ไม่
ดีมักใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) มาเป็นหลักอ้างอิงในการก าหนดลักษณะ
ของผู้รับสารเป้าหมายCommunication (Promise/support) เป็นการก าหนดประเด็นหรือ
แนวความคิดหลักที่จะใช้ในการสื่อสารเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ  (Beliefs) ทัศนคติ 
(Attitudes) และพฤติกรรม(Behavior) ของผู้รับสารเป้าหมายTone เป็นการก าหนดน้ าหนักและทิศ
ทางการน าเสนอในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่สามารถส่งเสริมประเด็น หรือแนวคิดหลักที่ต้องการจะ
สื่อสารให้แก่สินค้าและบริการซึง่โดยปกติจะก าหนดให้มีความแตกต่างจากการโฆษณาของสินค้าคู่แข่ง 
Choice of Media เป็นการก าหนดสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารให้มีความเหมาะสมกับงานโฆษณา และ
สามารถสื่อสารประเด็นหรือแนวคิดหลักของการโฆษณาไปยังผู้รับสื่อสารเป้าหมายได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพจากแบบโครงร่างการสร้างสรรค์ทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น พบว่ามีรายละเอียดคล้ายคลึงกัน
โดยมีความแตกต่างกันตรงที่ช่ือเรียกเท่านั้น สามารถสรุปได้ว่าโครงร่างการสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญใน
การสร้างสรรค์งานโฆษณาแต่ละช้ินเพื่อใช้เป็นกรอบในการคิดและท างานของนักสร้ างสรรค์ให้
สามารถสร้างสรรค์งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการโฆษณา รวมทั้งใช้เป็นประโยชน์ในการยืนยัน 
ถึงรายละเอียดที่ต้องการในการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อให้ทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมเข้าใจไปทิศทาง
เดียวกัน 
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บทที่  3 

การเกบ็ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ 
(Survey Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ  

1. ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเก็บหนังสือ 
2. ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริจาคหนังสือ 
3. ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู้โครงการอ่านสรา้ง

ชาติมูลนิธิกระจกเงา 
4. ศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนามาเลือกช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสม 
 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสุ่ม เลือกประชากรที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 100 คน เพื่อหาทัศนคติ ความคิดเห็น และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริจาค
หนังสือ 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research โดยแจก

แบบสอบถามตามสถานที่ต่างๆ จ านวน 50 คน และสุ่มผ่านการใช้แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 50 
คน รวมทั้งสิ้น 100 คน  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อใช้เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบแนวความคิดที่ได้มา
จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกไปเป็น 5 ส่วน 
ดังนี ้ 
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3.1 ส ารวจลักษณะเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ลักษณะที่อยู่อาศัย รายได้ 

3.2 ส ารวจ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเก็บหนังสือในประเภทต่างๆซึ่งจะพิจารณาตาม
จ านวนหนังสือ อัตรการซื้อหนังสือ ลักษณะการเก็บหนังสือ รวมถึงสาเหตุและวิธีการในการก าจัด
หนังสือในแต่ละบุคคล 

3.3 ส ารวจ ทัศนคต ิและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริจาคหนังสอื ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการ สถานที่
ในการบริจาคหนังสือ  และสาเหตุในการเลือกที่จะไม่บริจาคหนังสือ 

3.4 ส าารวจ การรับรู้และพฤติกรรมเกีย่วกับโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา โดยพิจารณา
จาก การรับรู้ต่างๆ เช่น สิ่งที่ท า ช่องทางการรับรู้ 

3.5 ส ารวจพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับสื่อ ซึ่งพิจารณาจากความต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับการ
บริจาคหนังสือ พฤติกรรมการรับสื่อต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย เช่นอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ สื่อนอก
สถานที่ต่างๆ เป็นต้น 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยได้จัดท าชุดแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งท าาการแจกให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ผ่าน 2 รูปแบบ โดยการสุ่มแจกตามสถานที่ และการสุ่มแจกทางออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 100 คน อีกทั้ง
ผู้วิจัยยังเป็นผู้คอยแนะน าและแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
มากที่สุด 

5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  

เป็นข้ันตอนในการนาข้อมูลจาก การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มา
วิเคราะห์ เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเริ่มทาการสื่อสาร เพื่อก าหนดแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ที่สามารถโน้มน้าวใจอย่างน้อย 3 แนวความคิด รวมถึงการก าหนดแผนงานในโครงการ
สร้างสรรค์และรูปแบบของเครื่องมือการสื่อสารเชิงรณรงค์ โดยการก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์
ช้ินงาน เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และสนใจมาบริจาคหนังสือ  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ส าหรับการสร้างสรรค์พัฒนาช้ินงาน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้เลือกวิธีการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เพื่อค้นหาปัญหา สาเหตุ รวมทั้งแนวโน้มของ
ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ เชิงตัวเลข เพื่อน ามาเปรียบเทียบ พิจารณาในการก าหนดแนวทาง ของ
การวางแผนงานในโครงการสร้างสรรค์  

โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม จ านวน100ชุด เพื่อเก็บรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ
กลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 15-22ปี เพศชายและเพศหญิง อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน100คน โดยคละกัน ตามระดับการศึกษา โดยมีผลของการวิจัยออกมาดังนี้ 

 
ส่วนท่ี1 ประชากรศาสตร ์

โดยส่วนที่ 1 นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา  

4. ลักษณะที่อยู่อาศัย 5. รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน 

ตาราง 4-1    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 60 44 
หญิง 76 56 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้งน้ีเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 56 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-2    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
15-18 ป ี 53 39 
19-22 ป ี 79 59 
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ตาราง 4-2    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
22 ปีข้ึนไป 4 2 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้งน้ี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19-22 
ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ ช่วงอายุ15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 22 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-3    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 63 46 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 49 36 
อนุปรญิญา/ปวส. 20 15 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 3 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-3 พบว่ามผู้ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ท่ี ปริญญา
ตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 36 
รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-4    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามลักษณะที่อยูอ่าศัย 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน(คน) ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว 70 51 

ทาวเฮ้าส ์ 23 17 

หอเช่า/หอ้งเช่า 19 14 

คอนโดมิเนี่ยม 13 10 

ตึกแถว 8 6 

อื่นๆ 3 2 
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ตาราง 4-4    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามลักษณะที่อยูอ่าศัย (ต่อ) 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน(คน) ร้อยละ 
รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-4 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้าน
เดี่ยวมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ ทาวเฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือ หอเช่า/ห้อง
เช่า คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-5    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 113 87 
มากกว่า 10,000 บาท 23 13 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-5 พบว่ามผู้ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า

10,000 บาทมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคือ มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 

ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-6    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อ
เดือน 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 30,000 บาท 34 26 
30,000-50,000 บาท  34 25 
50,000-100,000 บาท 32 24 
100,000 บาทข้ึนไป 36 28 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-6 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อ

เดือน 100,000 บาทขึ้นไปมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 30,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 26 รองลงมาคือ 30,000-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ตามล าดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท่ี 2 ศึกษาพฤติกรรมการเก็บหนังสือ 

โดยส่วนที่ 2 นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล ได้แก่ 1. จ านวนประเภทของหนังสือที่มีและ

สะสม 2. จ านวนหนังสือต่อครัวเรือน 3. อัตราการซื้อหนังสือต่อเดือน 4. ลักษณะการเก็บสะสม

หนังสือ 

ตาราง 4-7    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามจ านวนประเภทของหนังสือทีม่ีและสะสม 

ประเภทของหนังสือท่ีมีและสะสม จ านวน(คน) ร้อยละ 
หนังสือเรียน/ต าราเรียน 114 22 
หนังสือคู่มือ 98 19 
หนังสือการ์ตูน 81 16 
หนังสือเด็ก 67 13 
นิตยสาร 53 11 
นิยาย/เรื่องสั้น 40 10 
หนังสือเพลง 39 7 
อื่นๆ 9 2 

รวม 501 100 

จากตารางที่ 4-7 พบว่ามผู้ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนังสือเรียน/ต าราเรียนมาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ ต่ าหนังสือคู่มือ คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ หนังสือการ์ตูน

คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-8    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามจ านวนหนังสือที่มตี่อครัวเรือน 

จ านวนหนังสือท่ีมีต่อครัวเรือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
100 เล่มขึ้นไป 47 35 
50-100 เล่ม 26 19 
30-50 เล่ม 29 18 
11-30 เล่ม 24 18 
0-10 เล่ม 14 10 

รวม 136 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-8 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนังสือ 100 เล่มขึ้นไปมาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 50-100 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ 30-50 เล่ม คิด

เป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-9    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามอัตราการซื้อหนังสอืต่อเดือน 

อัตราการซื้อหนังสือต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10 เล่ม 119 88 
11-20 เล่ม 13 10 
20 เล่มขึ้นไป 3 2 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-9 พบว่ามผู้ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอัตราการซื้อหนังสือต่อเดือน

ต่ ากว่า10เล่มมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ 11-20 เล่ม คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ 10-

20 เล่มขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-10    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามลักษณะการเกบ็หนังสือ 

ลักษณะการเก็บหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เก็บทั้งหมด 60 44 
เลือกเกบ็แค่บางส่วน 74 54 
เก็บทั้งหมด 2 2 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-10 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการเก็บหนังสือ 

เลือกเก็บแค่บางส่วนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ เลือกเก็บทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 44 

รองลงมาคือ ไม่เก็บหนังสือทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 

จากตารางที่ 4-10 ค าตอบในแต่ละส่วนจะน าไปสู่ ค าถามในแต่ละค าตอบได้แก่ส่วนของ 

ลักษณะการเก็บหนังสือทั้งหมด, เลือกเก็บแค่บางส่วน และ ไม่เก็บหนังสือทั้งหมด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู้เก็บหนังสือท้ังหมด 

ตาราง 4-11    จ านวนร้อยละ จ าแนกตาม เหตุผลของการเก็บหนงัสือทั้งหมด 

เหตุผลของการเก็บหนังสือท้ังหมด จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่ืนชอบ/สะสมหนงัสอื 31 44 
อ่านซ้ า/อ่านทวน 18 25 
เก็บไว้ใช้ในบางโอกาส 13 18 
ไม่มีที่ส าหรบัระบายออก 7 10 
อื่นๆ 2 3 

รวม 71 100 

จากตารางที่ 4-11 พบว่ามผู้ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชื่นชอบ/สะสมหนังสือ มาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคืออ่านซ้ า/อ่านทวน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ เก็บไว้ใช้ใน

บางโอกาส คิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-12    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามประเภทหนงัสอืที่มีแต่ไม่เลือกทีจ่ะเก็บ ของผู้เลือกเกบ็

หนังสือทั้งหมด 

ประเภทหนังสือท่ีมีแต่ไม่เลือกท่ีจะเก็บ จ านวน(คน) ร้อยละ 

หนังสือเรียน/ต ารา 35 22 
นิตยสาร 32 20 
หนังสือคู่มือ 24 15 
หนังสือส าหรบัเดก็ 17 10 
หนังสือเพลง 17 10 
เรื่องสั้น 13 8 
หนังสือการ์ตูน 13 8 
นิยาย 7 4 
อื่นๆ 6 3 

รวม 164 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีหนังสือท่ีไม่เลือกเก็บ เป็น
หนังสือเรียน/ต ารา มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาเป็นนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา
คือ หนังสือคู่มือ คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
ผู้เลือกเก็บหนังสือแค่บางส่วน 

ตาราง 4-13    จ านวนร้อยละจ าแนกตามเหตุผลของการก าจัดหนังสือของผู้มีเลือกเก็บหนังสือแค่
บางส่วน 

เหตุผลของการก าจัดหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เก็บไว้ใช้ไม่เกิดประโยชน ์ 40 38 
มีพื้นที่จ ากัด 39 38 
รก 21 20 
อื่นๆ 4 4 

รวม 104 100 

จากตารางที่ 4-13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลของการก าจัดหนังสือ 
และ มีพ้ืนท่ีจ ากัด คือ เก็บไว้ไม่ใช้ประโยชน์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ รก คิดเป็น
ร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-14    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามวิธีการในการก าจัดหนังสือ ของผู้เลือกเก็บหนังสือแค่
บางส่วน 

วิธีการในการก าจัดหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
บรจิาค 53 33 
ช่ังกิโลขาย 47 30 
ส่งต่อให้ญาติหรือคนรูจ้ัก 41 26 
ทิ้ง 18 11 

รวม 159 100 

จากตารางที่ 4-14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวิธีการในการก าจัดหนังสือ 
คือ บริจาคมาท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ช่ังกิโลขาย คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ส่งต่อ
ให้ญาติหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล าดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู้ไม่เก็บหนังสือท้ังหมด 

ตาราง 4-15    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามเหตผุลของการไม่เกบ็หนังสือทั้งหมด 

เหตุผลของการไม่เก็บหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
พื้นที่จ ากัด 1 50 
เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ 1 50 

รวม 2 100 

จากตารางที่ 4-15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลของการไม่เก็บหนังสือ 
คือมีพ้ืนท่ีจ ากัดและเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50  

 
ตาราง 4-16    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามวิธีการจัดการกับหนังสือของผู้ไม่เลือกเกบ็หนงัสือ 

วิธีการจัดการกับหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
บรจิาค 2 33 
ช่ังกิโลขาย/ขายมือสอง 2 33 
ทิ้ง 1 17 
ส่งต่อให้ญาติ/คนรูจ้ัก 1 17 

รวม 6 100 

จากตารางที่ 4-16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการกับหนังสือ ด้วย
วิธีการบริจาคและท้ิง ชั่งกิโลขาย/ขายมือสองมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ทิ้งและส่ง
ต่อให้ญาติ/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-17    จ านวนร้อยละ จ าแนกตาม ความรู้เรื่องการบรจิาคหนังสือ 

ทราบและรู้ว่ามีการบริจาคหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทราบ 113 83 
ไม่ทราบ 13 17 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบ ว่ามีการบริจาคหนังสือ
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคือ ไม่ทราบ คิดเป็นรอ้ยละ 17 ตามล าดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท่ี 3 ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริจาคหนังสือ 

โดยส่วนที่ 3 นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล ได้แก่ 1. จ านวนผู้เคยบริจาคหนังสือ 2. สถานที่

ที่เคยไปบริจาคหนังสือของผู้เคยบริจาค 3. วิธีการบริจาคหนังสือของผู้เคยบริจาคหนังสือ 

ตาราง 4-18    จ านวนร้อยละจ าแนกตามจ านวนผูเ้คยบริจาคหนังสอื  

จ านวนผู้เคยบริจาคหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคยไปบรจิาคหนงัสอื 60 78 
ไม่เคยไปบริจาคหนงัสอื  16 22 

รวม 76 100 

จากตารางที่ 4-18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยไปบริจาคหนังสือมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือ ไม่เคยไม่บริจาคหนงัสอื คิดเป็นรอ้ยละ 22 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-19    จ านวนร้อยละจ าแนกตาม สถานที่ทีเ่คยไปบริจาคหนงัสอืของผู้เคยบริจาค 

สถานท่ีท่ีเคยไปบริจาคหนังสือ  จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตามโครงการต่างๆที่ก าหนด 34 29 
กล่องบนห้างสรรพสินค้า 31 27 
ห้องสมุด 25 22 
ตามพื้นที่คลาดแคลน 12 10 
อื่นๆ 9 8 
วัด 5 4 

รวม 116 100 

จากตารางที่  4-19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีท่ีเคยไปบริจาค
หนังสือ ตามโครงการต่างๆท่ีก าหนดมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือ ที่กล่องบน
ห้างสรรพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-20    จ านวนร้อยละจ าแนกตามวิธีการบริจาคหนงัสือ 

วิธีการบริจาคหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เดินทางไปบรจิาคด้วยตนเอง 32 51 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4-20    จ านวนร้อยละจ าแนกตามวิธีการบริจาคหนงัสือ (ต่อ) 

วิธีการบริจาคหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ฝากญาตหิรือคนรู้จกัไปบริจาค 28 49 

รวม 60 100 
 

จากตารางที่ 4-20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวิธีการบริจาคหนังสือด้วยการ

เดินทางไปบริจาคด้วยตนเองมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ  ฝากญาติหรือคนรู้จักไป

บริจาค คิดเป็นร้อยละ 49 ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-21    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามสาเหตุของการไมบ่รจิาคหนังสือ 

สาเหตุของการไม่บริจาคหนังสือ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่ทราบสถานทีบ่รจิาค 12 50 
ไม่มีเวลา 5 21 
ล าบากต่อการขนย้าย 4 17 
ไม่เห็นความจ าเป็นของการบรจิาค 1 4 
อื่นๆ 2 8 

รวม 24 100 

จากตารางที่ 4-21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุของการไม่บริจาค
หนังสือคือ ไม่ทราบสถานท่ีบริจาคหนังสือมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาคือ ไม่มีเวลา คิด
เป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ ล าบากต่อการขนย้าย คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 

 
ส่วนท่ี 4 ศึกษารับรู้ถึงโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา 

โดยส่วนที่ 4 นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล ได้แก่ 1.การรับรู้ถึงโครงการอ่านสร้างชาติ 

มูลนิธิกระจกเงา 2.การรับรู้สิ่งที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาท า3.ช่องทางที่รับรู้/รู้จัก

โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา 

 

   ส
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ตาราง 4-22    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามการรบัรู้ถึงโครงการอ่านสร้างชาติมลูนิธิกระจกเงา 

การรับรู้ถึงโครงการอ่านสร้าง
ชาติมลูนิธิกระจกเงา 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

รู้จัก 35 26 
ไม่รู้จัก 101 74 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงโครงการอ่านสร้าง

ชาติมูลนิธิกระจกเงา โดยไม่รู้จักมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาคือ รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 26 

ตามล าดับ 

 

ตาราง 4-23    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามการรบัรูส้ิ่งที่โครงการอ่านสร้างชาติมลูนิธิกระจกเงาท า 

รับรู้สิ่งท่ีโครงการอ่านสร้าง
ชาติมลูนิธิกระจกเงาท า 

จ านวน ร้อยละ 

บรจิาคหนังสือ 31 43 
หนังสือเพือ่น้อง 20 27 
บรจิาคสิ่งของ 10 14 
บรจิาคทุนทรัพย ์ 9 12 
ตู้หนังสอืเย็นๆ 3 4 

รวม 73 100 

จากตางรางที่ 4-23 พบว่าผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่รับรู้สิ่งท่ีโครงการอ่านสร้างชาติ
มูลนิธิกระจกเงาท า คือ บริจาคหนังสือมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ หนังสือเพื่อน้อง  
คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ บริจาคสิ่งของ คิดเป็นรอ้ยละ 14 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-24    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามช่องทางที่รับรู้/รู้จักโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา 

ช่องทางท่ีรับรู้/รู้จักโครงการ จ านวน ร้อยละ 
ปากต่อปาก 16 21 
Social Network 16 21 
Website 12 16 
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ตาราง 4-24    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามช่องทางที่รับรู้/รู้จักโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา 
(ต่อ) 

ช่องทางท่ีรับรู้/รู้จักโครงการ จ านวน ร้อยละ 
โทรทัศน์ 11 15 
หนังสือพิมพ ์ 7 10 
วิทยุ 5 7 
สื่อนอกบ้าน 4 5 
นิตยสาร 3 4 
แผ่นพับใบปลิว 1 1 

รวม 75 100 

จากตางรางที่ 4-24 พบว่าผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่รับรู้/รู้จักโครงการอ่านสร้างชาติ
มูลนิธิกระจกเงา ผ่านช่องทาง ปากต่อปาก และ Social network มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 21 
รองลงมาคือ Website คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 

 
ส่วนท่ี 5 การเปิดรับสื่อ 

โดยส่วนที่ 4 นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล ได้แก่ 1. สื่อที่เปิดรับมากที่สุด 2. ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อ      
3. วันที่เปิดรับสื่อมากที่สุด 4. การใช้ Smart Phone 

ตาราง 4-25    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามสื่อทีเ่ปิดรับมากที่สุด 

สื่อท่ีเปิดรับมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
Social Network 95 40 
Internet 89 38 
โทรทัศน์ 17 7 
E-mail 7 4 
สื่อในการขนส่งสาธารณะ 6 3 
วิทยุ 5 3 
หนังสือพิมพ ์ 4 2 
SMS 3 2 
นิตยสาร 1 1 
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ตาราง 4-25    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามสื่อทีเ่ปิดรับมากที่สุด (ต่อ) 

สื่อท่ีเปิดรับมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
รวม 227 100 

จากตารางที่ 4-25 พบว่าผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่ เปิดรับสือ Social Network มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ Internet คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อย
ละ 7 ตามล าดับ  
 
ตาราง 4-26    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามช่วงเวลาที่เปิดรบัสื่อ 

ช่วงเวลาท่ีเปิดรับสื่อ จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเช้า   06:00-08:00น. 24 6 
ช่วงเช้า   08:00-10:00น. 31 8 
ช่วงเช้า   10:00-12:00น. 20 5 
ช่วงบ่าย   12:00-15:00น. 20 5 
ช่วงบา่ย   15:00-18:00น. 32 8 
ช่วงเย็น  18:00-20:00น. 83 21 
ช่วงกลางคืน  20:00-22:00น. 90 23 
ช่วงกลางคืน 22:00-24:00น. 66 16 
ช่วงหลังเที่ยงคืน  24:00-06:00น. 31 8 

รวม 397 100 

จากตารางที่  4-27 พบว่า ผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาท่ีเปิดรับสื่อคือ ช่วง
กลางคืน 20:00-22:00น.มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ ช่วงหัวค่ า 18:00-20:00น. คิด
เป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ ช่วงดึก 22:00-24:00น. คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-27    จ านวนร้อยละ และจ าแนกตามวันที่เปิดรบัสือ่มากทีสุ่ด 

วันท่ีเปิดรับสื่อมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
วันจันทร ์ 38 9 
วันอังคาร 30 8 
วันพุธ 33 8 
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ตาราง 4-27    จ านวนร้อยละ และจ าแนกตามวันที่เปิดรบัสือ่มากทีสุ่ด (ต่อ) 

วันท่ีเปิดรับสื่อมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
วันพฤหัสบด ี 31 8 
วันศุกร์ 73 18 
วันเสาร ์ 104 26 
วันอาทิตย์ 94 23 

รวม 403 100 

จากตารางที่ 4-27 พบว่าผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่มีวันท่ีเปิดรับสื่อมากท่ีสุด คือ วันเสาร์
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ วันศุกร์ คิดเป็น
ร้อยละ 18 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-28    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามการใช้สมาร์ทโฟน 

การใช้สมาร์ทโฟน จ านวน ร้อยละ 

ใช้ 121 89 
ไม่ใช้ 15 11 

รวม 136 100 

จากตารางที่ 4-28 พบว่าผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 
89 รองลงมาคือ ไม่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4-29    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามการใช้โซเชียลแอพพลิเคช่ันที่ใช้ 

โซเชียลแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ จ านวน ร้อยละ 
Facebook 121 26 
Line 117 26 
Instragram 98 22 
Whatapps 58 13 
Twitter 47 10 
Pinterrest 9 2 
Wine 4 1 
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ตาราง 4-29    จ านวนร้อยละ จ าแนกตามการใช้โซเชียลแอพพลิเคช่ันที่ใช้ (ต่อ) 

โซเชียลแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ จ านวน ร้อยละ 
รวม 454 100 

 

จากตารางที่  4-29 พบว่าผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่ใช้โซเชียลแอพพลิเคชั่นคือ 
Facebook  และ Line มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ Instragram คิดเป็นร้อยละ 22
ตามล าดับ 
 
วิเคราะห์และสรุปผลวิจัยเชิงปริมาณ 

ส่วนที่ 1 ประชากรศาสตร์ จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง 
จ านวน 136 คน ทั้งเพศชายและหญิง มีอายุระหว่าง 15-22 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลักษณะ
ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยว รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมของการเก็บหนังสือ จากการตอบแบบสอบถาม สามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ผู้เก็บหนังสือทั้งหมด 2. ผู้เก็บหนังสือแค่บางส่วน 3. ผู้ไม่เก็บหนังสือ
ทั้งหมด โดยข้อมูลหลักที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้จากกลุ่มผู้เก็บหนังสือแค่บางส่วน และ ผู้ไม่เก็บ
หนังสือทั้งหมด ส าหรับวิธีที่กลุ่ม 2 กลุ่มนี้ใช้ในการก าจัดหนังสือส่วนใหญ่คือ บริจาค ซึ่งแสดงว่าการ
บริจาคหนังสือเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุน และนั้นนับเป็นโอกาสที่ดี ต่อการสร้างสรรค์โฆษณาเพื่อโน้ม
น้าวใจ จูงใจต่อไป 

ส่วนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริจาคหนังสือ  จากการตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้
เก็บหนังสือแค่บางส่วน และ ผู้ไม่เก็บหนังสือทั้งหมด ส่วนใหญ่เคยบริจาคหนังสืออยู่ถึงร้อยละ 78 
โดยส่วนใหญ่จะน าหนังสือไปบริจาคตามโครงการต่างๆที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยตนเอง ส าหรับเหตุผลส่วน
ใหญ่ที่ท าให้ไม่บริจาคหนังสือ คือ ไม่ทราบสถานที่บริจาค  

ส่วนที่  4 ศึกษารับรู้ ถึงโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิ ธิกระจกเงา จากการตอบ
แบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักโครงการ โดยการบริจาคหนังสือเป็นสิ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามรู้จักมากที่สุด ซึ่งรับรู้ผ่านการพูดปากต่อปาก และ Social Network เป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนที่ 5 การเปิดรับสื่อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เปิดรับสื่อทางSocial Network 
มากที่สุด โดยช่วงเวลาทีเปิดรับมากที่สุดคือช่วง 20:00-22:00น. และในหนึ่งสัปดาห์ วันที่สะดวกจะ
เปิดรับสื่อคือวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ 

   ส
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

ส าหรับขั้นตอนการด าเดินการสร้างสรรค์โครงการ เริ่มจากน าการน าข้อมูลจากบทที่ 4 
มาท าการวิเคราะห์เ พ่ือระบุสถานการณ์ทางการตลอดในปัจจุบัน ปัญหาหลักในการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร การกก าหนดแนวความคิดหลักในการสร้างสรรค์ลงในแบบโครงร่างการ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการสื่อสารการตลาด เพ่ือน าเสนองานสร้างสรรค์ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
ข้อเท็จจริงและที่มา 

การอ่านเป็นสิ่งส าคัญ เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบัน ประเทศไทย อยู่
ในทศวรรษนี้เป็นห้วงแห่งการอ่าน แต่หนังสือยังคงขาดแคลน ในหลากหลายพ้ืนที่ส่งผลให้ผู้อ่านใน
พ้ืนที่ขาดแคลนขาดแรงจูงใจและความต้องการหนังสือในการอ่าน ส าหรับการบริจาคหนังสือนั้นเป็น
ส่วนช่วยให้หนังสือระบายหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันไปในพ้ืนที่ต่างๆได้ด้วย 

ส าหรับวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ได้รับโอกาสในการอ่าน และมีหนังสือกันทุก
ครัวเรือน ทั้งหนังสือที่ใช้แล้วและหนังสือที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นจ านวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีของการท าให้
หนังสือที่ใช้แล้วเหล่านั้น ถูกส่งต่อเพ่ือพัฒนาการอ่านและความรู้ ซึ่งอุปสรรคที่เป็นผลให้การบริจาค
หนังสือนั้นยังดูล าบากและยุ่งยาก เกิดจากสาเหตุอันเนื่องมาจาก การไม่รับรู้สถานที่บริจาค การไม่มี
เวลาออกไปบริจาค และ ด้วยความยากล าบากในการขนย้าย การโฆษณาเพ่ือการรณรงค์จึงเป็นส่วน
ช่วยในการสร้างสรรค์จูงใจให้กลุ่มวัยรุ่นออกมาบริจาคหนังสือกันมากขึ้น 

 
แนวความคิดหลักในการสรา้งสรรค์ผลงานในงานโฆษณา 

“ บริจาคหนังสือวันละเล่ม ” หรือ “ One Day One Book ” เป็นแนวความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานโฆษณาโครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ เหตุผลเพราะปัญหาหลักของการบริจาค
หนังสือนั้นคือ การที่ไม่รับรู้สถานที่บริจาคหนังสือ ไม่มีเวลา และล าบากต่อการขนย้าย ซึ่งการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างสรรค์สื่อที่ท าให้รู้สึกว่าสะดวกและง่ายต่อการบริจาคหนังสือ จึงจะเป็นวิธี
แก้ปัญหาอย่างตรงจุด อีกทั้งจะต้องสร้างการรับรู้ข้อมูลของสถานที่บริจาค โดยสร้างสรรค์ออกมาให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัยรุ่น โดยเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ 
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ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านประชากรศาตร์ศาสตร์ (Demographic)  เพศชายและหญิง อายุ 15-22 ปี อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

2. เชิงจิตวิทยา (Psychographic) เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ รักความตื่นเต้น ชอบ
ท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ติดตามข่าวสาร ไม่ค่อยมีเวลา กระแสนิยมและชอบเล่น Social Network 
 
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร  

1. เพ่ือให้กับกลุ่มเป้าหมายหันมาบริจาคหนังสือกันมากข้ึน 
2. เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการบริจาคหนังสือให้ดีขึ้น  

 
กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด 

กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการณ์เพ่ือการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงการสื่อสาร 

1. ช่วงสร้างการรับรู้  

ใช้รูปแบบที่เข้าใจง่าย และ สนุกสนาน โดยจะท าการจัดท าโลโก้ของโครงการ One Day 
One Book และ จัดตั้งกล่องบริจาคหนังสือในสถานที่ที่จัดไว้ ส าหรับโครงการวัยรุ่นบริจารหนังสือใน
ครั้งนี้ได้เลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ตรงต่อความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่ม
วัยรุ่นให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายนั้นหันมาบริจาคหนังสือกันมากขึ้น โดยจะใช้สื่อ
หลักทั้งภาพยนตร์โฆษณา โฆษณาทางวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้าง
กระแสในวงกว้าง ท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงโครงการ ตลอดจนใช้มีเดียอย่าง FaceBook Twitter 
และ Website ตลอดการจัดท าโครงการ 

2. ช่วงเกิดพฤติกรรมตาม  

เป็นช่วงรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เกิดพฤติกรรมให้หันมาบริจาคหนังสือ ได้แก่การ จัดท า
นิตรยสาร และงานกิจกรรม เพ่ือตอกย้ าให้หันมาเข้าร่วมโครงการ One Day One Book อีกด้วย  
 
รายละเอียดเครื่องมือในการสื่อสาร 

1. เอกลักษณ์แบรนด์ 
ออกแบบเอกลักษณ์ของโครงการ : แนวความคิด ตราสินค้า สโลแกน โทนสี โทนภาพใน

ลักษณะของการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สื่อถึงตัวโครงการโดยมีการผนวกกับรูปทรงของหนังสือเพ่ือสื่อ
ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างโครงการและหนังสือ ใช้สีน้ าตาลแสดงถึงการรีไซเคิลกระดาษ กับการรี
ไซเคิลหนังสือ ให้ความรู้สึกเรียบง่าย และเข้าถึง 
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ตราสินค้า (Logo)  : สัญลักษณ์ตัวอักษรผนวกกับหนังสือ 
ชื่อแบรนด์ (Brand Name) : ตัวอักษรทันสมัยเข้ากับวัยรุ่น 
โทนสี (Color Tone)  : โทนสีตราสินค้า ลักษณะสีน้ าตาล 

2. กล่องบริจาคหนังสือ one day one book 
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างให้เกิดการปฏิบัติ โดยสามารถบริจาคหนังสือได้ง่าย สะดวก 

ที่สถานที่ใกล้บ้านได้แก่ 1. ร้านสะดวกซื้อ7-11 2.รถไฟฟ้า BTS 3. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 4. รถไฟฟ้า 
Airport Rail Link 5. โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 6. มหาลัยในกรุงเทพมหานคร 

3. การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ (Television Commercial) 
จัดท าภายใต้ mood&tone ที่สร้างความสนุกสนานเป็นกันเอง แสดงให้เห็นว่าบริจาค

หนังสือนั้นง่ายและใกล้ เป็นการสร้างการรับรู้ และ แสดงสถานที่บริจาคหนังสือใกล้บ้าน  

4. สปอตวิทยุ (Radio Spot) 
Radio Spot เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่บริจาคหนังสือทั้งหมด อีกทั้งเป็นการ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นวงกว้าง ตามคลื่นFMชื่อดังในบริเวณกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฆล 

5. เว็ปไซต์ (Website) 
สื่อ Website จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้ข้อมูล เบื้องต้น ส าหรับคนที่ต้องการ

บริจาคหนังสือ  ด้านบนแสดงเมนูหลักของ Website ประกอบด้วย หน้าเริ่มต้น รู้จักเรา งานของเรา  
กิจกรรม อยากจะบริจาคหนังสือท าอย่างไร ติดต่อ ส่วนตรงกลางจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ข้อมูล
ข่าวสารในปัจจุบัน เชื่อมต่อไปยัง facebook ส่วนทางขวาจะเป็นยอดหนังสือบริจาค โดยมีการระบุ
เป้าหมายและยอดบริจาคไว้ชัดเจน 

6. เฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
สื่อ Facebook Fanpage ท าหน้าที่ส าคัญหลากหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ 1. อัพเดท 

ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 2. แจ้งและโปรโมตกิจกรรมต่างๆ 3. ระบุสถานที่ตั้งของกล่องบริจาค
หนังสือ 4. แจ้งการเดินทางของหนังสือที่บริจาคถึงมือผู้รับ 5. ระบุวันที่ต้องการหนังสือในแต่ละ
ประเภท 

7. ทวิตเตอร์(Twitter)  
สื่อ Twitter เป็นสื่อที่ให้ความส าคัญเรื่องเนื้อหาและตัวอักษรเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องอ่านและติดตามข่าวสารตลอดเวลา จัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายข้อมูล และ ชักชวนผู้อ่านมาบริจาค
หนังสือ ผ่านทางนักเขียนและส านักพิมพ์ชื่อดัง ภายใต้ hash tag #onedayonebook โดยการใช้
Twitter ผ่านนักเขียนและส านักพิมพ์เพราะว่า จะได้ดูเป็นมิตรและดูใกล้ชิดสนุกสนานกับผู้สนใจ  
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8. แอพพลิเคชั่น (Application) 
Application จัดท าเพ่ือสะดวก และ ความง่ายต่อการบริจาคหนังสือโดยอ านวยความ

สะดวก แก่ผู้ต้องการบริจาคหนังสือ โดยมีหน้าที่ได้แก่ 1. ระบุและหาสถานที่บริจาคหนังสือในบริเวณ
ใกล้และไกล และ 2. แจ้งยอดบริจาคหนังสือในขณะนี้ 

9. นิตยสาร (Magazine) 
ส าหรับนิตยสาร จะมีการท าร่วมกับ ADAYภายใต้ชื่อ ADAYABOOK จุดประสงค์เพ่ือ

สร้างการรับรู้ และ ข้อมูลที่น่าสนใจ ให้ความรู้สึกเป็นมิตร อยากมีส่วนร่วม ประกอบกับนิตยสารฉบับ
นี้เป็นนิตยสารที่วัยรุ่นให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังน าไปสู่ Event ที่จะจัดขึ้นต่อมา 

10. งานกิจกรรม (Event) 
จัด Event “ADAYABOOK”  เพ่ือท าให้ความรู้ และ ท าให้เกิดความใกล้ชิด เกิด

ประสบการณ์ที่ดีต่อ การบริจาคหนังสือให้ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดย ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านงาน
สัปดาห์หนังสือในช่วงแรก และ สื่อSocial Network ทั้ง Facebook และ Twitter ส าหรับ Event 
“ADAYABOOK” ได้มีการก าหนดโดยการหยิบหนังสือ 1 เล่ม เพ่ือเป็นบัตรผ่านในการเข้าสู่งาน ในตัว
งานจะประกอบไปด้วยซุ้มต่างๆ อาทิ Main Stage เพ่ือเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ ซุ้มที่สามารถน า
หนังสือมาบริจาคเพ่ือแลกสิทธิพิเศษต่าง ซุ้มหนังสือลดราคา และกล่องบริจาคหนังสือทั่วทั้งงาน 
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รูปที่ 5-1 ตราสัญลักษณ์โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ One Day One Book  
 

 

รูปที่ 5-2 กล่องบริจาค One Day One Book   
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ตาราง 5-1    โฆษณาทางโทรทัศน์โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ 

ภาพ ค าอธิบาย เสียง 

 

หนังสือลุก
ขึ้นมาบนโต๊ะ 

เสียงหนังสือลุก
,เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 

 

หนังสือพูด
จากนั้นโดน
หยิบไป 

หนังสือ:โชคดี
นะเพ่ือนๆ,
เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 

 

ผู้หญิงแต่งหน้า
หันมาพูดกับ
หนังสือ 

ผู้หญิง:เดี๋ยวขอ
แต่งหน้าก่อน,
เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 

 

หนังสือพูด หนังสือ:ไว้
พรุ่งนี้ตาฉัน
บ้างนะ,
เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 
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ตาราง 5-1    โฆษณาทางโทรทัศน์โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ (ต่อ) 

ภาพ ค าอธิบาย เสียง 

 

ผู้หญิงออกจาก
บ้านไป7-11เพ่ือ
บรจิาคหนังสือ 

เสียงก้าวเดิน,
เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 

 

7-11 เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน
เป็นกันเอง 

 

ขึ้น Super เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน
เป็นกันเอง 

 

ขึ้นรูปตู้บริจาค เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 
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ตาราง 5-1    โฆษณาทางโทรทัศน์โครงการรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ (ต่อ) 

ภาพ ค าอธิบาย เสียง 

 

ขึ้นสถานที่
บริจาค 

เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 

 

ขึ้นโครงการ เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 

 

ขึ้น Logo เสียงเพลง
จังหวะ
สนุกสนาน 
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ตาราง 5-2    สปอตวิทยุโฆษณา 

โฆษก : หนึ่งเล่ม สองเล่ม สามเล่ม สี่เล่ม อ้าว...วันนี้คิวไคร  
 
หนังสือเจ้าชายน้อย : เจ้าชายน้อยเอง!  
 
โฆษก : อ้าวจะไปหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็....ไป!  
 
หนังสือเจ้าชายน้อย : ไป!!!!!!  
 
โฆษก : ทกุวนันีไ้ปบริจาคหนงัสือเร่ืองง่ายแคว่นัละเลม่ ท่ี เซเว่นอีเลเว่น BTS MRT โรงเรียน

และมหาลยัใกล้บ้าน จากโครงการอา่นสร้างชาตมิลูนิธิกระจกเงา  
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รูปที่ 5-3 ภาพจ าลองหน้าเว็บไซต์ https//: www.onedayonebook.com 
 

 

รูปที่ 5-4 ภาพจ าลองหน้า Twitter   
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รูปที่ 5-5 ภาพจ าลองหน้า Facebook Fanpage ttps://www.facebook.com/onedayonebook 
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รูปที่ 5-6 ภาพจ าลองของ Application  
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รูปที่ 5-7 ภาพจ าลองของนิตยสาร ADAY ฉบับ ADAYABOOK donation 
 

 

รูปที่ 5-8 ภาพจ าลองของการประชาสัมพันธ์งาน ADAYABOOK  ถุงกระดาษแจกในงานหนังสือ 
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รูปที่ 5-9 ภาพจ าลองของการประชาสัมพันธ์งาน ADAYABOOK   
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รูปที่ 5-10 ภาพจ าลองของงานกิจกรรมพิเศษ ADAYABOOK 
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 
ตาราง 5-3    ตารางวางแผนสื่อ 

ส่ือ ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ภาพยนตร์โฆษณา (TV 
Commercial) 

      

สปอตวิทยุ (Radio Spot)       

เว็บไซต์ (Website)       

เฟซบุก๊ (Facebook)       

ทวิตเตอร์ (Twitter)       

แอพพลิเคชั่น (Application)       

นิตยสาร (Magazine)       

กิจกรรมพิเศษ (Event)       

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

หนังสือเป็นส่วนช่วยให้การอ่านเป็นสิ่งส าคัญ เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ใน
ปัจจุบัน ประเทศไทย อยู่ในทศวรรษนี้เป็นห้วงแห่งการอ่าน แต่หนังสือยังคงขาดแคลน ในหลากหลาย
พื้นที่ส่งผลให้ผู้อ่านในพื้นที่ขาดแคลนขาดแรงจูงใจและความต้องการหนังสือในการอ่าน ส าหรับการ
บริจาคหนังสือนั้นเป็นส่วนช่วยให้หนังสือระบายหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันไปในพื้นที่ต่างๆได้ด้วย 

การรณรงค์ให้วัยรุ่นบรจิาคหนงัสอื ต้องมีการวางแผน ออกแบบในหลายองค์ประกอบ 
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อในรปูแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีความ
สาคัญต่อการวางแผนในการรณรงค์  

การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการสารวจกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของกลุม่เป้าหมาย ความคิดและทัศนคติต่างๆ เกี่ยวกับการรบัรู้เเละการตัดสินใจในบรจิาคหนงัสือ 
 

 อภิปรายผล 

ทุกวันนี้ ความบันเทิง กระแสนิยมและ Social Media สามารถเข้าถึงและสร้างความ
สนใจในกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ส าหรับการรณรงค์ในปัจจุบันไม่มีการน าช่องทางตรงนั้นมาเป็น
วิธีหลักในการสื่อสาร ดังนั้น การใช้เทคโนโลยี จึงเป็นส่วนใหญ่อย่างมากในการพัฒนารณรงค์ใน
ปัจจุบัน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปสรรคที่เป็นผลให้การบริจาคหนังสือนั้นยังดู
ล าบากและยุ่งยาก เกิดจากสาเหตุอันเนื่องมาจาก การไม่รับรู้สถานที่บริจาค การไม่มีเวลาออกไป
บริจาค และ ด้วยความยากล าบากในการขนย้าย การโฆษณาเพื่อการรณรงค์จึงเป็นส่วนช่วยในการ
สร้างสรรค์จูงใจให้กลุ่มวัยรุ่นออกมาบริจาคหนังสือกันมากข้ึน  
  
ข้อเสนอะแนะ 

1. การบริจาคหนังสือให้มีประสิทธิภาพ ต้องท าได้ง่าย และ สะดวกต่อผู้มีหนังสือ  
2. สถานที่บริจาคมีส่วนที่ท าให้เกิดแรงกระตุ้นที่ท าให้อยากไปบริจาค เช่น ใกล้บ้าน  
3. Social Media มีส่วนช่วยในการจูงใจวัยรุ่น และ สร้างสรรค์สื่ออย่างมากในปัจจุบัน 
4. การสร้างให้การบริจาคหนังสือเป็นกิจวัตรประจ าวันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยกระตุ้นให้
กระท าย่ิงข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บรรณานุกรม 
 

จรัญ มาลัยกุล. สถิติการซื้อหนังสือในประเทศไทย. โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา.  
,2556 

ธนวัตน์ ปุกหุต. ปัจจัยสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาชั้นเยี่ยมของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ 
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กิตต ิกันภัย. กลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่. เข้าถึงเมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 เข้าถึงได้จาก 

http://www.blesscon.com/articles /41999086/กลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่.html 
ส าหนักงานสถิติแห่งชาติ. สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย. เข้าถึงเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

เข้าถึงจากhttp://www.service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme2-3-
1.html  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
การออกแบบงานสร้างสรรค์ 
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ภาพยนตร์โฆษณา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

   

   

ภาพยนตร์โฆษณา (ต่อ)

   ส
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น โครงการรณรงค์"วัยรุ่นบริจาคหนังสือ" 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปี4คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย ในการท าโครงการจุลนิพนธ์ เรื่องรณรงค์วัยรุ่นบริจาคหนังสือ โดยท าร่วมกับ
โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา 

(โปรดตอบตามความเป็นจริง) 

ส่วนที่1 : ข้อมูลทั่วไป (ท าสัญลักษณ์         ในช่องท่ีคุณเลือก) 

เพศ    (   ) ชาย  (   ) หญิง 

อายุ   (   ) 15-18ปี  (   ) 19-22ปี  (   ) 22ปีข้ึนไป 

ระดับการศึกษา  (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น  (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
   (   ) ปริญญาตรี   (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 

(   ) อนุปริญญา/ปวส. 

อาชีพ   (   ) นักเรียน/นักศึกษา  (   ) รับจ้าง   (   ) ธุรกิจส่วนตัว               

(   ) ข้าราชการ   (   ) อ่ืนๆโปรดระบุ............................... 

ลักษณะที่อยู่อาศัย         (   ) บ้านเดี่ยว          (   ) ทาวน์เฮ้าส์  (   ) หอเช่า/ห้องเช่า 

                               (   ) คอนโดมิเนี่ยม     (   ) ตึกแถว         (   ) อ่ืนๆโปรดระบุ.............. 

รายได้ต่อเดือน             (   ) ต่่ากว่า10,000บาท   (   ) 5,001-10,000บาท        

                               (   ) 10,001-20,000บาท         (   ) มากกว่า20,000บาท     

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน     (   ) ต่่ากว่า5,000บาท        (   ) 10,001-20,000บาท    

                                  (   ) 20,001-30,000บาท    (   ) 30,001-50,000บาท                      

                                  (   ) 50,001-100,000บาท   (   ) มากกว่า100,000บาท  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

                                                   

ส่วนที่2 : ศึกษาพฤติกรรมการเก็บหนังสือ (ท าสัญลักษณ์         ในช่องท่ีคุณเลือก)  

1) คุณมีหนังสือประเภทใดบ้าง?(ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) นิตยสาร  (   ) หนังสือเรียน/ต่ารา (   ) นิยาย (   ) เรื่องสั้น  

(   ) หนังสือการ์ตูน    (   ) หนังสือคู่มือ (   ) หนังสื่อเพลง   

(   ) อ่ืนๆโปรดระบุ.................................... 
 
2) ปริมาณหนังสือที่คุณมีโดยเฉลี่ยในครัวเรือน? 

 (   ) 0-10 เล่ม (   ) 11-30 เล่ม (   ) 31-50 เล่ม 

 (   ) 50-100 เล่ม (   ) 100 เล่มขึ้นไป 
 
3) อัตราเฉลี่ยในการซื้อหนังสือ? 

 (   ) น้อยกว่า10 เล่มต่อเดือน  (   ) 11-20 เล่มต่อเดือน  (   ) 21-30 เล่มต่อเดือน 

(   ) มากกว่า 30เล่มต่อเดือน 
 
4) ลักษณะการเก็บหนังสือของคุณ? 
***เก็บทั้งหมดหมายความว่าไม่จัดการกับหนังสือ โดยวิธีการต่างๆเช่น บริจาค ส่งต่อ ขาย***ส่วนเก็บ
บางส่วนหมายความว่ามีบางส่วนที่เลือกเก็บเท่านั้น 

(   ) เก็บท้ังหมด(ไปข้อ4.1หน้า3)  

(   ) เก็บบางส่วน(ไปข้อ4.2หน้า4)  

(   ) ไม่เก็บ(ไปข้อ4.3หน้า5) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

4.1 หากคุณเป็นคนเก็บหนังสือทั้งหมด 
ค่าชี้แจง: เฉพาะผู้ที่ตอบเก็บหนังสือทั้งหมดเท่านั้น หากผู้ที่ตอบข้ออ่ืนกรุณาข้ามไปท่าส่วนที่ท่าน
เลือก 

 
1) ท่าไมคุณจึงเลือกเก็บหนังสือทั้งหมด? (ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) ชื่นชอบ/สะสม หนังสือ (   ) ไม่มีที่ส่าหรับระบายออก  (   ) เก็บไว้ใช้ในบางโอกาส
 (   ) อ่านซ้่า/อ่านทวน    (   )อ่ืนๆโปรดระบุ........................................... 

2) คุณรู้จักวิธีการบริจาคหนังสือใหม? 

 (   ) รู้จัก  (   ) ไม่รู้จัก 
 

(กรุณาข้ามไป ส่วนที่4 :ศึกษารับรู้ถึงโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา  หน้า7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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2. หากคุณเป็นคนเก็บหนังสือบางส่วน 
ค่าชี้แจง: เฉพาะผู้ที่ตอบเก็บหนังสือบางส่วนเท่านั้น หากผู้ที่ตอบข้ออ่ืนกรุณาข้ามไปท่าส่วนที่ท่าน
เลือก 

 
1) มีหนังสือประเภทบ้างที่คุณมีแต่ไม่เลือกเก็บ? (ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) หนังสือเรียน/ต่าราเรียน  (   ) หนังสือคู่มือ (   ) เรื่องสั้น  

(   ) หนังสือเพลง     (   ) นิยาย  (   ) นิตยสาร 

(   ) หนังสือการ์ตูน   (   ) หนังสือเด็ก   

(   ) อ่ืนๆโปรดระบุ………………………. 
  

2) ท่าไมคุณถึงเก็บหนังสือแค่เป็นบางส่วน? (ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) มีพ้ืนที่จ่ากัด  (   ) เก็บไว้ ก็ไม่เกิดประโยชน์ (   ) รกถ้าหากเก็บท้ังหมด 

(   ) อ่ืนๆโปรดระบุ......................................................................................  
 
3) คุณมีวิธีในการจัดการกับหนังสือที่คุณไม่ได้เก็บอย่างไร? (ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) บริจาค (   ) ทิ้ง    (   )ชั่งกิโลขาย/ขายมือสอง    

(   ) ส่งต่อให้ญาติ/คนรู้จัก   (   ) อ่ืนๆโปรดระบุ............................. 
 

 (กรุณาข้ามไป ส่วนที่3 :ศึกษารับรู้ถึงพฤติกรรมการบริจาคหนังสือหน้า6) 
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4.2 หากคุณเป็นไม่เก็บหนังสือ 
ค่าชี้แจง: เฉพาะผู้ที่ตอบไม่เก็บหนังสือเท่านั้น หากผู้ที่ตอบข้ออื่นกรุณาข้ามไปท่าส่วนที่ท่านเลือก 
 
1) อะไรคือสาเหตุที่คุณไม่เก็บหนังสือเลย ? (ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) ไม่มีพ้ืนที่เก็บ/มีพ้ืนที่จ่ากัด (   ) รก     (   ) เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 

(   ) อ่ืนๆโปรดระบุ................................... 
 

2) คุณมีวิธีในการจัดการกับหนังสือที่คุณไม่ได้เก็บอย่างไร(ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) บริจาค  (   ) ทิง้  (   )ชั่งกิโลขาย/ขายมือสอง 

(   ) ส่งต่อให้ญาติ/คนรู้จัก  (   ) อ่ืนๆโปรดระบุ................................... 
 

3) หากคุณไม่เคยบริจาคหนังสือ คุณรู้จักวิธีการบริจาคหนังสือใหม? 

 (   ) รู้จัก  (   ) ไม่รู้จัก 
 

4) หากคุณทราบเรื่องการขาดแคลนหนังสือในพ้ืนที่ต่างๆ คุณสามารถเปลี่ยนใจมาบริจาคหนังสือได้
หรือไม?่ 
 (   ) ได้   (   ) ไม่ได้ 
 

(กรุณาข้ามไป ส่วนที่3 :ศึกษารับรู้ถึงพฤติกรรมการบริจาคหนังสือหน้า6) 
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ส่วนที่5 : การเปิดรับสื่อ 
 
1) ความถี่ที่คุณเปิดรับสื่อต่างๆ 
 น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
Internet      
Social Network      
โทรทัศน์      
วิทยุ      
นิตยสาร      
หนังสือพิมพ์      
แผ่นพับ/ใบปลิว      
E-mail      
สื่อนอกบ้าน/Bill 
Board 

     

จดหมาย      
SMS      
สื่อในการขนส่ง
สาธารณะ 

     

 
2) คุณมักจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆในช่วงเวลาใดต่อไปนี้(ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 

(   ) 06.00-08.00น. (   ) 08.00น.-10.00น. (   ) 10.00-12.00น.  

(   ) 12.00-15.00น. (   ) 15.00-18.00น. (   ) 18.00-20.00น.  

(   ) 20.00-22.00น.  (   ) 22.00-24.00น. (   ) หลังเที่ยงคืน 
 
3) ในช่วง1สัปดาห์ คุณเปิดรับสื่อจากวันใดมากท่ีสุด(ตอบได้มากกว่า1ค่าตอบ) 
 
 (   ) จันทร์  (   ) อังคาร  (   ) พุธ   

(   ) พฤหัสบดี  (   ) ศุกร์ 
 (   ) เสาร์  (   ) อาทิตย์ 
 
 
 

   ส
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4) คุณใช้ Smart Phone หรอืไม่ 

(   ) ใช้   (   ) ไม่ใช้ 
 
 

5) หากคุณใช้ Smart Phone คุณใช้ Social Appอะไรบ้าง? 

(   ) Facebook   (   ) Line  (   ) Instragram  

(   ) Whatapps   (   ) Pinterest  (   ) Twitter  

(   ) Vine   (   ) อ่ืนๆโปรดระบุ.................. 
 
 

  ข้อเสนอแนะ 
(ข้อเสนอแนะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป ให้งานมีสิทธิภาพมากข้ึนขอบคุณครับ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 
 

ขอบคุณครับที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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สมุดกลาง
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