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งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียว เพื่อศึกษาและ

วเิคราะห์ส่ิงท่ีจะช่วยสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว และเพ่ือออกแบบส่ือสร้างสรรคท่ี์ช่วยสนบัสนุนแม่เล้ียงเด่ียว การ
ด าเนินงานในการวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมจากการรวบรวมคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งประเภทเอกสารและ
ส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวเล้ียงเด่ียวและปัญหาท่ีพบ รวมถึงการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากแม่
เล้ียงเด่ียว 400คน เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลึกแม่เล้ียงเด่ียว 20 คน และสมัภาษณ์แบบสามเสา้คือ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกในครอบครัวเล้ียงเด่ียว สมัภาษณ์ผูป้กครองและสมัภาษณ์อาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน
แบบสมัภาษณ์ 6 ชุด น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ือน าไปสู่กระบวนการออกแบบและสร้างผลงานในรูป
แบบจ าลอง น ามาประเมินผลงานออกแบบ โดยประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจ านวน  2 คนและ
นกัจิตวทิยาจ านวน 1 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นแม่เล้ียงเด่ียว จ านวน 250 คน 

ผลงานออกแบบประกอบดว้ย 1) ส่ือท่ีใหข้อ้คิดและวธีิการรับมือปัญหาดา้นต่างๆของแม่เล้ียงเด่ียว
ในรูปแบบภาพประกอบและรูปแบบอินโฟกราฟิก ท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ 2) ชุดวีดีโอให้ก าลงัใจเพ่ือ
สร้างเสริมทศันคติท่ีดีต่อแม่เล้ียงเด่ียว 3) พ้ืนท่ีงานกิจกรรมเสวนาโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์เป็นแม่เล้ียง
เด่ียว รวมถึงกิจกรรมภายในงาน และใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือใหก้ าลงัใจเร่ืองแม่เล้ียงเด่ียว 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพฯ จึงตอ้งศึกษาบริบทและอาชีพ
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงฐานะและความคาดหวงัท่ีมีต่อลูกในอนาคต รวมไปถึงศึกษาปัญหาท่ีพบเจอบ่อยมาก
ท่ีสุด เพ่ือน าไปออกแบบส่ือใหก้ าลงัใจไดต้รงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ผลการวิจัยพบว่าแม่เล้ียงเด่ียวต้องการก าลังใจจากพ้ืนท่ีท่ีประกอบไปด้วย การให้ก าลงัใจ
(Cheering) การแลกเปล่ียนและแบ่งปัน (Sharing) และการสนบัสนุน (Supporting) การออกแบบส่ือสร้างสรรคท่ี์
ให้ขอ้คิด ความรู้ในการรับมือและการเล้ียงลูกแบบเล้ียงเด่ียว การจดักิจกรรมทางออนไลน์และออฟไลน์ มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ท าให้แม่เล้ียงเด่ียวมีก าลงัใจข้ึน และสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดบัสูง ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีก าลงัใจและทศันคติท่ีดีข้ึน เป็นการให้ขอ้คิดและเสริมความรู้ในการเล้ียงลูกแบบ
ครอบครัวเล้ียงเด่ียว สามารถเป็นแนวทางในการใชชี้วิตและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัแม่เล้ียงเด่ียวไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58156302 : Major DESIGN ARTS 
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MISS KUNYAWEE PHETSUK : DESIGN A SOCIAL SPACE TO SUPPORT 
SINGLE MOTHERS   THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR WATANAPUN 
KRUTASAEN, PH.D. 

The Purposes of this research were to study the problems and experiences of single 
mothers, to analysis the need to help single mother and to study the ways of designing a creative media 
that encourages and creates a positive attitude of single mother. The research was initiated by gathering 
information from relevant sources, documents and electronic publications related to single mother 
families and problems encountered. The qualitative data collected from interviews with single mother 
families, parents, and counselors. To obtain the right information and meet the needs of the researcher to 
help single mother to the most encouraging. Quantitative data collected from 400 single mothers, 
qualitative data from in-depth interviews 20 single moms and data from triangulation interviews was a 
sample of children in a single family, parent and interviews with counselors 6 set. All of information 
was analyzed to lead the process of designing and creating media works in the prototype.  Design 
assessment by 2 expert designers, 1 psychologist. Design assessment estimated by design experts and 
250 single moms. 

Design outcome consist of 1) creative media for encouraging and tips for solving the 
problems of single mothers in the form of E-Book published on social media. 2) set of video to 
promoting encourage good attitude of single mothers. The satisfaction questionnaire on the media 
encourages single mothers. Most of the sample population is living in Bangkok. Researcher must study 
the context and career of the target group, include status and expectations for the child future. To study 
the most common problems for design the media to be targeted and most effective. 

The research found that single mothers needed encouragement from the media to provide 
insights and knowledge in raising their baby single mother families to be a way to live and inspire 
yourself to continue. Creative media on social media for single mother can motivate to find a solution to 
solve problems. Single mothers understand that they do not face this problem alone. Understanding the 
problem is natural and stay with the present with good attitude. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมไทยหรือแมแ้ต่ในบทเรียนไดป้ลูกฝังกบัความหมายของค าวา่ ครอบครัว คือการ

อยูพ่ร้อมหนา้กนั อนัประกอบไปดว้ย พอ่ แม่ และลูกนั้น แต่ในสังคมปัจจุบนั ค าวา่ครอบครัวไม่ได้

จ  ากดัความแต่เพียงเท่าน้ี เพราะปัจจุบนัเกิดครอบครัวเล้ียงเด่ียวมากข้ึนและคาดวา่มีแนวโนม้สูงมาก

ข้ึนเร่ือยๆ ครอบครัวเล้ียงเด่ียวหมายถึงครอบครัวท่ีตอ้งเล้ียงลูกตามล าพงั สาเหตุท่ีน ามาสู่การเป็น

ครอบครัวเล้ียงเด่ียวมีหลายสาเหตุ ไม่วา่จะเป็นการเสียชีวิตของคู่สมรส การหยา่ร้างหรือแยกทางกนั 

หรือแมแ้ต่การมีลูกเม่ือยงัไม่พร้อม จากสถิติพบครอบครัวเล้ียงเด่ียวเป็นแม่เล้ียงเด่ียวถึง 84% 

ในขณะท่ีพอ่เล้ียงเด่ียวมีเพียง 16% เม่ือลูกอยูก่บัแม่เป็นส่วนใหญ่ ปัญหาท่ีแม่เล้ียงเด่ียวตอ้งเผชิญ

มากท่ีสุด คือ ความสัมพนัธ์กบัลูก การบริหารเวลาท่ีตอ้งท างานและเล้ียงลูก เศรษฐกิจการเงิน และ

รายได ้การแบกรับภาระค่าใชจ่้ายมากกวา่ครอบครัวท่ีมีพ่อแม่สองคนถึง 3 เท่า การเล้ียงลูกใหถู้กวธีิ 

การตอ้งรับบทบาทหนา้ท่ีท่ีเป็นไดท้ั้งพอ่และแม่ในคนเดียว นอกจากน้ียงัมีภาวะความเครียดจาก

มุมมองของสังคมท่ีถูกมองวา่เป็นครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์และภาวะความเครียดสะสมท่ีกงัวลวา่ลูก

จะเป็นเด็กมีปัญหา ขาดความอบอุ่น และอาจจะน าไปสู่อบายมุข และความเส่ือมในสังคมได ้ ความ

เขม้แขง็ทางจิตใจของแม่เล้ียงเด่ียวจึงเป็นส่วนส าคญัมากท่ีจะท าใหฝ่้าวกิฤติน้ีไปได ้ 

นอกจากผลกระทบท่ีเกิดจากแม่แลว้ ยงัส่งผลถึงบุตรโดยตรงอีกดว้ย ผลการวิจยัจาก 

อาจารยร์ะววิรรณ ธรณี อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไดว้จิยัถึงผลกระทบท่ีเกิดกบัเด็กจากการหยา่ร้างของพ่อแม่พบวา่ เหตุผลท่ีท าให้เด็กเหล่าน้ีถูกมอง

วา่เป็น “กลุ่มเส่ียง” ต่อการเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้น เพราะช่วงเวลานั้นของชีวิตของเด็กท่ีพ่อแม่

หย่าร้างจะเต็มไปด้วยความล าบากและความเจ็บปวด ทั้งในเร่ืองของร่างกาย เช่น ความเป็นอยู่

ล  าบากข้ึน โดยเฉพาะบุตรท่ีหย่าร้างแลว้อยูก่บัแม่ เน่ืองจากพ่อไม่มาส่งเสีย ดูแล ท าให้ภาระจึงตก

ไปท่ีแม่ ท าให้เด็กบางคนตอ้งท างานไปดว้ยและเรียนไปดว้ยเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ ผลกระทบ

ทางดา้นจิตใจ จากความเศร้าเสียใจ ท าให้บุคลิกภาพเปล่ียนจากคนร่าเริงแจ่มใส เป็นคนเก็บตวั คิด

มากสะสมจนเกิดปัญหาทางสุขภาพตามมา เช่น เป็นโรคกระเพาะ และผลกระทบทางการเรียน คือ
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การไม่สนใจเรียน โดดเรียน เพื่อประชดและเรียกร้องความสนใจจากพอ่แม่ ท าให้ผลการเรียนลดลง 

รวมไปถึงการติดเพื่อนมากข้ึนและถูกชกัจูงใหไ้ปด่ืมเหลา้  

สอดคลอ้งกบัสถิติจากสถานพินิจเด็กและเยาวชนท่ีควบคุมเด็กท่ีกระท าความผิด พบวา่

ประมาณคร่ึงหน่ึงมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่หยา่ร้างกนั" นอกจากน้ีปัญหาอีกประการคือ พบพ่อแม่

วยัรุ่นเพิ่มมากข้ึนท่ีมีลูกโดยตวัเองยงัเป็นผูเ้ยาว ์หรืออายุต  ่ากวา่ 20 ปี โดยพฤติกรรมไปคลอดลูกใน

โรงพยาบาลสูงข้ึนทุกปี และจากสถิติถือว่าประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของโลก ผลท่ีตามมา

เน่ืองจากพอ่แม่ยงัเป็นเยาวชนอยูจ่ะไม่มีความพร้อมในการดูแลลูก ขณะท่ีตวัเองก็ไม่มีการศึกษาใน

เร่ืองครอบครัว การคุมก าเนิด การดูแลตวัเอง ขณะท่ีกระแสสังคมปล่อยให้เด็กไดรั้บอิสระเพิ่มมาก

ข้ึน การท่ีเขาไปมีเพศสัมพนัธ์ก็จะท าใหมี้ลูกสูงข้ึนตามมา และปัญหาท่ีตามมาคือทกัษะในการดูแล

ลูกก็จะนอ้ยลงตามไปดว้ย เร่ืองเหล่าน้ีเป็นปัญหาสังคมท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ” 

รายงานของศูนยว์ิจยัครอบครัว มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษพบวา่ เด็กจาก

ครอบครัวหยา่ร้าง ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต ์จะสมรสเม่ืออายุ 20 ปี ในขณะท่ีเด็กท่ีมีอายุเท่ากนัจาก

ครอบครัวท่ีมีพอ่และแม่จะสมรส เม่ืออาย ุ20 ปีเพียง 15 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากเด็ก

ท่ีมาจากครอบครัวหย่าร้าง จะขาดความอบอุ่น จึงตอ้งหาผูท่ี้จะให้ความรักความเขา้ใจและความ

อบอุ่นกบัตนเอง เพื่อทดแทนส่ิงเหล่าน้ีจากพอ่แม่นัน่เอง 

ศิริรัตน์ แอดสกุล ท าการวจิยัเร่ือง สถานการณ์ครอบครัวไทย: กรณีศึกษาครอบครัวพ่อ

แม่เล้ียงเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าบทบาทของผูท่ี้เป็นพ่อหรือแม่หลังจากการเป็น

ครอบครัวพ่อแม่เล้ียงเด่ียว พบว่ามีความตึงเครียดมากกว่าบทบาทของพ่อแม่ครอบครัวปกติ และ

ครอบครัวพ่อแม่เล้ียงเด่ียวทุกครอบครัวมีความเหน่ือยยากล าบากมากในการเล้ียงลูกจนประสบ

ความส าเร็จ ถึงแมว้า่จะมีพอ่หรือแม่คนเดียวก็ตาม 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดท่ีท าใหต้อ้งเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ส่ิง

ท่ีแม่เล้ียงเด่ียวตอ้งยอมรับคือ การตอ้งเล้ียงลูกตามล าพงัซ่ึงไดรั้บผลกระทบ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ

ผลกระทบท่ีเกิดกบัแม่ คือ ความยากล าบากในการใชชี้วติ ปัญหาดา้นการเงิน สังคม เวลา สุขภาพจิต 

การท างานและเล้ียงลูกไปพร้อมกนั เม่ือตอ้งแบ่งเวลาเล้ียงลูกใหม้ากข้ึน ประสิทธิภาพในการท างาน

ก็ลดลง รายได้ท่ีรับทางเดียวส่งผลท าให้เกิดปัญหาความยากจน มีผลกระทบต่อโอกาสทาง

การศึกษาของบุตร มีความเครียดสะสมในเร่ืองพฤติกรรมของลูกน าพาสู่ภาวะสุขภาพจิตต ่า และ
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ส่วนท่ีสองคือผลกระทบท่ีเกิดกบัลูก มีปัญหาดา้นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ในบางกรณีท่ีแม่ตอ้ง

ท างานและฝากลูกไวก้บัพี่เล้ียงหรือสถานรับเล้ียงเด็ก ส่งผลให้ลูกขาดความอบอุ่น ผลการศึกษาภูมิ

หลงัของเยาวชนท่ีกระท าผดิในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่เด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดมากกวา่คร่ึง 

(ร้อยละ 52) มีพอ่แม่แยกกนัอยูห่รือหยา่ร้าง (วรชาติ, 2543) และการศึกษาท่ีพบวา่เด็กท่ีไม่ไดอ้ยูก่บั

พอ่แม่อยา่งพร้อมหนา้จะมีความภาคภูมิใจต ่ากวา่เด็กในครอบครัวท่ีมีพอ่แม่ (สาวติรี, 2541)  

ด้วยผลกระทบท่ีกล่าวมาน้ี ในเม่ือหลีกเล่ียงไม่ได้ในการต้องเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ส่ิง

ส าคญัท่ีสุดคือ สภาพจิตใจ ความเขม้แข็ง และการพฒันาคุณภาพชีวิตของแม่เล้ียงเด่ียว เพื่อให้เป็น

แรงสนบัสนุนให้ลูกไดรั้บความรักทีเพียงพอต่อความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยต์ามทฤษฎีล าดบั

ขั้นความตอ้งการของมนุษย ์( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) แนวคิด

ของมาสโลว ์ท่ีตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยั นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริม

ให้มีพฤติกรรมทางบวกมากข้ึน แม่คือตน้ก าเนิดของพลงั เม่ือแม่มีพลงัในการเล้ียงดูลูกได้อย่าง

เตม็ท่ี ก็จะน ามาใหลู้กในครอบครัวเล้ียงเด่ียวมีสภาพจิตใจท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน คุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง 

การมีสุขภาพกาย จิตใจ สังคม สภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ ส าหรับแม่เล้ียงเด่ียวนั้น การเพิ่มรายไดใ้ห้

เพียงพอและเหมาะสมกบัรายจ่าย  การมีสุขภาพจิตท่ีดี ไม่มีภาวะความเครียดสะสม สามารถพึ่งพา

ตนเองได ้ก็จะท าให้สามารถใชชี้วิตกบัลูกไดอ้ย่างสมบูรณ์และเกิดภาคภูมิใจในตนเอง สอดคลอ้ง

กบัผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นวา่ ถา้แม่เล้ียงเด่ียวมีคุณภาพ ลูกของพวกเขาก็มีคุณภาพตามไปดว้ย พวก

เราคนในสังคมตอ้งช่วยกนั 

ชลลดา จารุศิริชยักุล นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ส านกัพฒันาสุขภาพจิต เขียน

บทความเร่ือง “เป็นพ่อแม่เล้ียงเด่ียวอยา่งมีคุณภาพ” ไดก้ล่าวถึงขอ้ปฏิบติัส าหรับการเล้ียงลูกเพียง

ล าพงัวา่ “ในบางคร้ังคุณอาจตกอยูใ่นภาวะไม่แน่ใจ หรือมีความอึดอดัใจ จึงควรหาคนท่ีเป็นเพื่อน

คู่คิด อาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องท่ีพร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้มีท่ีปรึกษา

สามารถบอกเล่าถึงความรู้สึกต่าง ๆ ของคุณไดอ้ยา่งสบายใจ การมีคนท่ีเขา้ใจปัญหาของเราจะช่วย

ป้องกนัการระบายอารมณ์ใส่ลูก และช่วยให้อดทนต่ออุปสรรค ความผิดหวงั รวมทั้งการกระท า

ต่างๆของลูกไดม้ากข้ึน”  

ปัจจุบนัมีการจดัตั้งกลุ่มหรือชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวเล้ียงเด่ียวหลายกลุ่ม ไม่ว่า

จะเป็น สถาบนัเพื่อการพฒันาครอบครัวเล้ียงเด่ียว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว หรือกลุ่มในเฟสบุ๊คท่ี
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ช่ือ ชมรมคุณแม่เล้ียงเด่ียว ท่ีมีสมาชิก 12,347 คน หรือกลุ่ม Single MOM คุณแม่เล้ียงเด่ียว ท่ีมี

สมาชิกถึง 14,527 คน เป็นตน้ แต่กลุ่มเหล่าน้ีมีความหลากหลายความคิดเห็นและการรับสารขอ้มูล

ต่างๆ กระจายเป็นวงกวา้งหลายทาง ท าใหเ้กิดการซบัซอ้น  

มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวเล้ียงเด่ียวท่ีวิจัยถึง ความสัมพนัธ์ ปัญหา หรือ

คุณภาพชีวติของครอบครัวเล้ียงเด่ียว แต่ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาความตอ้งการของแม่เล้ียงเด่ียว แนว

ทางการแกปั้ญหาท่ีส่งผลท าให้ชีวิตของแม่เล้ียงเด่ียวดีข้ึน งานออกแบบท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้าน (User Need) อยา่งแทจ้ริง รวมไปถึงยงัไม่มีงานออกแบบท่ีเอ้ือต่อแม่เล้ียงเด่ียวโดยตรงเลย  

ส่ือออนไลน์มีบทบาทในการขบัเคล่ือนสังคมเป็นอยา่งมาก เพราะคนในปัจจุบนัรับส่ง

ข่าวสารบนส่ือออนไลน์กนัมากข้ึน อาจารยธ์าม เช้ือสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบนัวิชาการส่ือ

สาธารณะ (สวส.) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) กล่าวถึง ส่ือออนไลน์ท่ีมีบทบาท

ส าคญัในชีวิตประจ าวนั สามารถแบ่งปันข่าวสารกนัไดง่้าย ติดตามขอ้มูล ดู ฟัง อ่าน และเขียน มี

การเช่ือมโยงสังคมมากข้ึน ดารา นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัในสังคม มีการแชร์ แบ่งปัน

ขอ้มูล ความรู้ ประสบการณ์ ไปสู่เพื่อนและสังคมมากข้ึนสามารถแสดงออกทางอามรณ์ ความรู้สึก

ผา่นโลกออนไลน์ หรือแมแ้ต่เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ และส่งต่อส่ิงดีๆ ให้กนัไดม้าก

ข้ึน จนมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ียงัมีการใช้ส่ือและอุปกรณ์การส่ือสาร เป็น

กิจวตัรประจ าวนัจนแทบจะขาดไม่ได ้ทั้ง สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค หรือกลอ้ง

ดิจิตอล 

ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการออกแบบพื้นท่ีสังคมออนไลน์ส าหรับแม่เล้ียงเด่ียว ท่ีมี

แนวคิดมาจากการเพิ่มพลงัใหแ้ม่เล้ียงเด่ียว เพื่อสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว แลว้พลงันั้นจะเพิ่มให้กบั

ลูกในครอบครัวเล้ียงเดียวต่อไป โดยการสร้างพื้นท่ีสังคมท่ีให้ความรู้และการรับมือกบัปัญหาต่างๆ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อแม่เล้ียงเด่ียว เช่น ดา้นการเล้ียงลูกในแบบเล้ียงเด่ียว วิธีการจดัการอารมณ์ของ

ตวัเอง การเล้ียงลูกต่างเพศ ทกัษะการแกปั้ญหาครอบครัว ทกัษะการส่ือสาร เป็นตน้ สร้างเครือข่าย

สังคมออนไลน์ใหไ้ดมี้พื้นท่ีแบ่งปันความรู้สึก แบ่งปันขอ้มูล พบปะ พูดคุย ปรึกษาปัญหาต่างๆ เม่ือ

ตอ้งรับมือกบัการตดัสินใจ หรือแมแ้ต่การแบ่งปันสินคา้เด็กเล็ก เพื่อลดภาระการใช้จ่ายส าหรับแม่

เล้ียงเด่ียวมือใหม่ สร้างพื้นท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ลดเวลา โดยพื้นท่ีสังคมน้ีมีการประสาน

ร่วมกบัชมรมเครือข่ายครอบครัวเล้ียงเด่ียวท่ีเป็นชมรมท่ีท างานให้ความช่วยเหลือแก่พ่อหรือแม่
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เล้ียงเด่ียวโดยตรง ท่ีมุ่งเน้นให้แม่เล้ียงเด่ียวเห็นความส าคญักบัตนเอง เพื่อการพฒันาตนเองก่อน

แลว้น าไปสู่การพฒันาลูก  

การเผยแพร่ส่ือในปัจจุบนัมีความหลากหลายมากข้ึนตามเทคโนโลยีและช่องทางการ

บริโภคของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ส่ือตอ้งเกิดการพฒันากลยุทธ์ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

เพราะฉะนั้นการออกแบบส่ือท่ีดีจะไม่สามารถเขา้ถึงจิตใจคนไดถ้า้ขาดกลยุทธ์การเผยแพร่ท่ีดีพอ 

ซ่ึงกลยทุธ์การตลาดแบบบูรณาการท่ีใชไ้ดมี้ประสิทธิภาพท่ีสุดในปัจจุบนัคือ Integrated Marketing 

Communication หรือเรียกยอ่ๆวา่ IMC คือ กระบวนการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้ง

ใช้การส่ือสารหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง มุ่ง เน้นสร้างพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารเพื่อให้ผู ้

กลุ่มเป้าหมายได ้รู้จกัสินคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและมีความเช่ือมัน่ในสินคา้แบรนด์ใด

แบรนดห์น่ึง หวัใจหลกัคือการกระตุน้พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้ การจดจ าหรือการ

ยอมรับเท่านั้น ดงันั้น IMC จึงเป็นกระบวนการส่ือสารเพื่อจูงใจในระยะยาวและต่อเน่ือง โดยใช้

เคร่ืองมือหลายรูปแบบ เช่น โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตลาดตรง การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

การตลาดเน้นกิจกรรม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ การออกแบบพื้นท่ีสังคม

เพื่อแม่เล้ียงเด่ียวน้ียงัน าความรู้ในเร่ืองของการออกแบบส่ือท่ีช่วยสร้างก าลงัใจ และง่ายต่อการรับรู้

มาบูรณาการกบัส่ือดิจิทลัมีเดียน้ีอีกดว้ย ผูว้ิจยัหวงัวา่งานออกแบบพื้นท่ีสังคมเพื่อสนบัสนุนคุณแม่

เล้ียงเด่ียวน้ีไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์แม่เล้ียงเด่ียวเท่านั้นแต่ยงัส่งผลถึงลูกในครอบครัวนั้นและเพื่อ

ผลดีต่อสังคมไทยต่อไปอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีพบเจอ 

  2. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ส่ิงท่ีจะช่วยสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

3. เพื่อออกแบบส่ือสร้างสรรคท่ี์ช่วยสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว 
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สมมุติฐานการวจัิย 

1. เน้ือหาท่ีเกิดจากการวเิคราะห์ปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียว สามารถน าไปสู่

วธีิแกปั้ญหาและสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ส่ือบูรณาการท่ีออกแบบตรงกับจุดประสงค์เพื่อให้สนับสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียวให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการด าเนินชีวติ 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางความพึงพอใจของผูท่ี้ไดรั้บชมส่ือสร้างสรรค์ให้ก าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียวสูง

กวา่ก่อนไดรั้บชมส่ือ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ เพศหญิงท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั และมีลูกอยา่งนอ้ย 

1 คน ไม่จ  ากดัอาย ุในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือ เพศหญิงท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั มีลูก 

อยา่งนอ้ย 1 คน ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

(Sample Random Sampling) ซ่ึงสามารถค านวณขนาดตวัอยา่งไดต้ามสูตรท่ีใชห้าขนาดตวัอยา่งของ 

Wamane (1967)มีระดบัความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดจ้  านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

3. ตวัแปร 

 3.1 ตวัแปรอิสระ ส่ือสร้างสรรคท่ี์ช่วยสร้างก าลงัใจและสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

 3.2 ตวัแปรตาม คือ 

  3.2.1 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อส่ือสร้างสรรค์ส าหรับแม่

เล้ียงเด่ียว 

  3.2.2 ทศันคติและก าลงัใจท่ีไดรั้บหลงัจากไดรั้บชมส่ือสร้างสรรค ์

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แม่เล้ียงเด่ียว หมายถึง ผูห้ญิงท่ีตอ้งเล้ียงลูกตามล าพงั ท่ีมีลูกอยา่งนอ้ย 1 คน อาศยัอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร และเป็นสมาชิกอยูใ่นกลุ่มปิดในเฟสบุค๊ ท่ีเก่ียวขา้องกบัแม่เล้ียงเด่ียว 
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2. ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการ เพื่อใช้ส่ือสาร

ระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคม ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยกุตบ์นส่ือท่ีมีการเช่ือมต่อกบั

อินเทอร์เน็ต โดยให้ผูใ้ช้ทั้งท่ีเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสารมีส่วนร่วม อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิต

เน้ือหาข้ึนเอง ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

3. อินโฟกราฟิก หมายถึง Infographic ยอ่มาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิก

ซ่ึงบ่งช้ีถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้

ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซ่ึงเหมาะส าหรับผูค้นในยุคไอทีท่ีตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูล

ซับซ้อนมหาศาลในเวลาอนัจ ากดั (เหตุผลเพราะมนุษยช์อบและจดจ าภาพสวยๆ ได้มากกว่าการ

อ่าน) และในปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมในโลกของ Social Network 

4.. แฮชแท็ก หมายถึง เคร่ืองหมาย # เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชบ้นส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเป็น

การจดัหมวดหมู่เร่ืองราว เพื่อใหง่้ายต่อการคน้หาในภายหลงั วธีิการใชง้านคือพิมพเ์คร่ืองหมายแฮช

แท็ก และตามดว้ยค าหรือประโยคท่ีเราตอ้งการยกตวัอย่างเช่น #คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง โดย

วิธีการพิมพ ์ตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมาย # และตามดว้ยประโยคท่ีตอ้งการทนัที โดยท่ีหลงัจากเวน้วรรค 

จะถือว่าจบค าหรือประโยค ในภายหลงัหากตอ้งการคน้หาก็ให้เลือกท่ีแฮชแทก #คุณแม่เล้ียงเด่ียว

สายสตรอง ก็จะคน้พบขอ้มูลทั้งหมดท่ีเคยใส่แฮชแทก็น้ีไว ้

5. การรับรู้และปฏิบติั หมายถึง การรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีเผยแพร่ท่ีมีการช้ีน าให้เกิดการปฏิบติั

ตาม โดยส่วนมากใชใ้นการช้ีน าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยา่งเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตวัผูป้ฏิบติัเอง 

6. พื้นท่ีสังคม หมายถึง พื้นท่ีท่ีให้คุณแม่เล้ียงเด่ียวมารวมตวักนัเพื่อเกิดการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ 

7. สนบัสนุน หมายถึง ส่ิงท่ีให้ขอ้มูล เน้ือหา ความรู้ ท่ีช่วยเหลือหรือให้พลงัใจ ให้แม่เล้ียง

เด่ียว เพื่อใหส้ามารถต่อสู้และด าเนินชีวติต่อไปไดดี้ข้ึน 

 

 



 
20 

 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้ควา้การวจิยั เร่ืองการออกแบบส่ือสร้างสรรค์

ท่ีช่วยสร้างก าลงัใจใหก้บัแม่เล้ียงเด่ียว ไดแ้บ่งหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจ 

2. ความหมายของแรงบนัดาลใจ 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

4. ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 

5. ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์ท่ีเกิดจากความตอ้งการ 

(Needs) พลงักดดนั (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) พยายามด้ินรน เพื่อใหบ้รรลุผลตาม

วตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือเกิดจากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิงเร้าทั้ง

ภายในและภายนอกตวับุคคลนั้นๆเองภายในไดแ้ก่ ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาดอะไรบางอยา่ง จึง

เป็นพลงัชกัจูง หรือกระตุน้ใหม้นุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรืการนั้น ส่วน

ภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในกิจกรรมใน

ตวัมนุษยป์ระกอบ ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอยา่งเดียวหรือทั้ง

สองอยา่งพร้อมกนัได ้หรืออีกความหมายคือ แรงจูงใจท าใหเ้กิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตอ้งการ

ของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ีส าคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืน

ของสังคมสภาพ เช่น การบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เขญ็ การใหร้างวลัหรือใหก้ าลงัใจหรือ

การท าผดิ ความพอใจลว้นเป็น เหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้

ทฤษฎีแรงจูงใจแบ่งออกได ้เป็นทฤษฎีใหญ่ได ้4 ทฤษฎี 

1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) 

ทฤษฎีน้ีใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ
ของ บุคคลนั้นเป็นอยา่งมาก ดงันั้น พฤติกรรมของมนุษยทุ์กอยา่ง ถา้วเิคราะห์ให้ดูแลว้ จะเห็นวา่
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ไดรั้บอิทธิพลท่ีเป็น แรงจูงใจมาจากประสบการณ์ในอดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในดา้นดี
และกลายเป็นแรงจูงใจ ทางบวกท่ีส่งผล 

เร้าใหม้นุษยมี์ความตอ้งการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิง่ข้ึน ทฤษฎีน้ีเนน้ 
ความส าคญัของส่ิงเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation) 

1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation) 
ทฤษฎีน้ีคือแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม การสร้างเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลท่ีตนเองช่ืนชม หรือคนท่ีมีช่ือเสียงใน
สังคม เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

1.3 ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) 
ทฤษฎีน้ีคือแรงจูงใจในการกระท าใหพ้ฤติกรรมของมนุษย ์ ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ 

(Perceive) ส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั โดยอาศยัความสามารถทางปัญญาเป็นส าคญั มนุษยจ์ะตอ้งอาศยั
ขบวนการดูดซึม (Assimilation) และการปรับ (Accommodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บมาใหม่ใหป้ระสบการณ์เดิมของตน ซ่ึงการปรับในลกัษณะน้ีจะตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญั ทฤษฎีน้ีเนน้เร่ืองแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีน้ียงัให้
ความส าคญักบัเป้าหมายและการวางแผนวตัถุประสงค ์ ทฤษฎีน้ีใหค้วามส าคญักบัระดบัของความ
คาดหวงั (Level of Aspiration) โดยกล่าววา่คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะตั้งหรือความคาดหวงัของตนเอง
ใหสู้งข้ึน เม่ือท างานหน่ึงส าเร็จ และตรงกนัขา้ม คือจะตั้งความคาดหวงัของตนเองต ่าลง เม่ือเขา
ท างานลม้เหลว 

1.4 ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 
แนวความคิดน้ีเป็นของมาสโลว ์ (Maslow) ท่ีไดอ้ธิบายถึงล าดบัความตอ้งการของ

มนุษยโ์ดยท่ีความตอ้งการจะเป็น ตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความตอ้งการนั้น ท า
ใหม้นุษยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งสืบพฤติกรรมเลย ดงันั้น ถา้เขา้ใจความตอ้งการของมนุษยก์็สามารถ อธิบาย
ถึงเร่ืองแรงจูงใจของมนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 

2. ความหมายของแรงบันดาลใจ 

แรงบนัดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลงัอ านาจในตนเองชนิดหน่ึง ท่ีใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนการคิดและการกระท า เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยไม่ตอ้งอาศยัแรงจูงใจ 
(Motivation) ภายนอกก่อใหเ้กิด แรงจูงใจข้ึนภายในจิตใจเสียก่อนเพื่อท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการคิด
และ การกระท าในส่ิงท่ีพึงประสงคเ์หมือนเช่นปกติวสิัยของมนุษยส่์วนมาก วา่ส่ิงท่ีตนกระท านั้น
จะยากสักใหญ่เพียงใด ตนก็พร้อมท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความส าเร็จท่ีตอ้งการใหจ้งได ้ แม้
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จะตอ้งเสียสละบาง ส่ิงของตนเองไปบา้ง ก็พร้อมท่ีจะเสียสละไดเ้สมอ ถา้จะช่วยน ามาซ่ึง
ความส าเร็จท่ีตอ้งการนั้นไดจ้ริงๆ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงพอจะบ่งช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างของท่ีมาของค าสองค าไดอ้ยา่งชดัเจน 
ระหวา่งค าวา่ “แรงจูงใจ” (Motivation) กบัค าวา่ “แรงบนัดาลใจ” (Inspiration) โดยดา้นของ
แรงจูงใจ (Motivation) คืออ านาจรับรู้ส่ิงเร้าท่ีเป็นเง่ือนไข อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นตวับงการให้
เกิดพฤติกรรมภายนอกต่อไป 

ส่วนแรงบนัดาลใจ คืออ านาจอนัเกิดจากจิตวญิญาณซ่ึงเป็นแก่นแทข้องตนเอง โดยใช้
เง่ือนไข ภายในจิตใจของตนดว้ยตวัเอง ซ่ึงเรียกวา่ “การส านึกรู้” ส่ิงน้ีเป็นตวัก าหนดการกระท า 
(Conscious) ออกมา คิดดีจึงท าส่ิงดี คิดไม่ดีผลการกระท าจึงออกมาไม่ดี เราสามารถรู้จกัตน้ไม ้โดย
ดูจากผลของมนั 

ดงันั้นความคิด จึงเป็นตวัก าหนดการกระท า การกระท าก าหนดอุปนิสัยและอุปนิสัย
เป็น ตวัก าหนดผลปลายทางในชีวติ 

"แรงบนัดาลใจ" เป็นส่ิงส าคญั เพราะแรงบนัดาลใจท าใหเ้รามีแรงขบัเคล่ือน แรง
บนัดาลใจเป็น ขมุพลงัทั้งในการจุดระเบิดแรกเร่ิมและยงัคงเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงประคบัประคองให้
เราท าส่ิงนั้นจนส าเร็จลุล่วง 

มีสุภาษิตโบราณบทหน่ึงไดก้ล่าววา่ “เขาจะบินข้ึนดว้ยปกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิง่
และไม่เหน็ดเหน่ือย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปล้ีย” 

ท าไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น และอะไรท่ีเป็นแรงท่ีขบัเคล่ือนท่ีท าใหเ้ขาเป็นได ้ ค าตอบคือ 
“แรงบนัดาลใจ” เม่ือเขาผูน้ั้นไดพ้บกบับุคคลท่ีเป็นตน้แบบหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเป็นแรงบนัดาลใจท่ี
หนุนใจเขา เขาก็จะมีก าลงัข้ึนใหม่ท่ีไปไดไ้กลกวา่แรงปกติ 

“แรงบนัดาลใจจึงเป็นลมใต ้ปีกส่งใหท้ะยานข้ึนไปสู่ปลายฟ้า” 
หลายเหตุการณ์ในชีวติอาจจะไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีหวงั บางอยา่งอาจจะท าให้รู้สึกทอ้ถอย

และอาจจะบอกตวัเองวา่ ทอ้ไดแ้ต่อยา่ถอย หากจะถอยก็ขอใหถ้อยเพื่อตั้งหลกัสู้ต่อไป 
แมจ้ะลม้ก็ลุกได ้ อยา่ลม้เลิก เพราะคนท่ีลม้เหลว คือคนท่ีลม้เลิกไปก่อนท่ีจะเห็นผล

ของความส าเร็จวา่มีความสุขเพียงใด เม่ือเราไดม้าในความ  

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

3.1 ความหมายของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
โบวีแ่ละคณะ (ศิริวรรณ,2541 อา้งอิงจาก โบวีแ่ละคณะ,1995,p.5) ไดก้ล่าววา่การ

ติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง 
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การท่ีบริษทัหน่ึงสามารถผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือเพื่อส่งข่าวสารเก่ียวกบั
องคก์รและผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจนโดยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและจบัใจลูกคา้ 

เสรี วงษม์ณฑา (2540, หนา้28-29) ใหค้วามหมายของการส่ือสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ี
ตอ้งใชก้ารจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง IMC เป้าหมายคือการท่ีมุ่งสร้าง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  โดยการพิจารณาวธีิการส่ือ
สารตราสินคา้เพื่อใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะน าไปสู่ความรู้ความคุน้เคยและความ
เช่ือมัน่ในสินคา้ยีห่้อใดยีห่้อหน่ึงซ่ึงIMC เป็นวธีิการพื้นฐานในการส ารวจทฤษฎีแนวความคิดของ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

แนวความคิดของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication, 
IMC) การส่ือสารดว้ยวธีิ“การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ”เป็นกลยทุธ์วธีิการส่ือสารแนวใหม่ท่ี
หลายภาคธุรกิจนิยมน ามาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางเพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดย
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ เพื่อสร้างภาพพจน์โดยรวมของสินคา้ บริการ และองคก์ร ซ่ึงสามารถสร้าง 
ภาพพจน์เชิงบวกให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคไดก้็จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนงานดา้น 
การตลาดการขายและเป็นท่ีมาของยอดขายซ่ึงส่งผลถึงการเติบโตของธุรกิจ ต่อเน่ืองไปถึง 
ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดว้ย(เสรี วงษม์ณฑา,2547) 

 3.1.1 การโฆษณา (Advertising) 
 หมายถึง การใชส่ื้อประเภทต่างๆ ท่ีสามารถส่งน าข่าวสารไปสู่ผูรั้บสารไดอ้ยา่ง 

ทัว่ถึงภายในระยะเวลาอนัรวดเร็วผา่นส่ือมวลชน อนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพนิ์ตยสาร วทิย ุ
และส่ือเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้ โบรชวัร์ แผน่พบั โปสเตอร์ 

 3.1.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 
 การติดต่อส่ือสารขององคก์ารกบักลุ่มต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จของ

องคก์าร ไม่วา่จะเป็นผูข้ายปัจจยัการผลิต  ผูถื้อหุ้นหรือลูกคา้  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างทศันค
วามเช่ือ และภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ารหรือผลิตภณัฑ ์  ตลอดจนเป็นการใหค้วามรู้ในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง หรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

 3.1.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
 เป็นเคร่ืองมือระยะสั้นเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑส่ิ์งท่ีจูงหรือเป็น

ใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย, ผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อใหเ้กิดการขายในทนัทีทนัใด (Belch & Belch, 2001, p.11) หรือเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความ
ตอ้งการซ่ึงท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณาและการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Etzel, walker& Stanton, 
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2001, p.11) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจท าให้เกิดการทดลองใชห้รือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย
หรือบุคคลอ่ืนๆในช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 3.1.4 การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) 
 หมายถึง รูปแบบการติดต่อส่ือสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรง อาจ

เรียกวา่เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล ผูส่้งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผูรั้บ
ข่าวสารไดท้นัที การขายโดยพนกังานขายถือเป็นส่ือท่ีส าคญัมาก (เสรี วงษม์ณฑา,2547) 

 3.1.5 การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
 เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายหน่ึง ซ่ึงติดต่อเช่ืองโยงกนัเป็นเครือข่าย 

ใหญ่ และสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 3.1.6 การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) หรือปากต่อปาก 
 การตลาดแบบไวรัล คือเทคนิคทางการตลาดอยา่งหน่ึง Social ท่ีใช ้Network ท่ีมี

อยูก่่อนแลว้ มาเสริมสร้าง ใหเ้กิดการพบเห็นตราสินคา้ (Brand Awareness) หรือท าเพื่อ 
วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ทางการตลาดโดยลกัษณะการกระจายข่าวสาร ในแบบ Viral Marketing จะเป็น
ลกัษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปาก เพียงแต่วา่ในยคุน้ีส่ืออินเทอร์เน็ตเอ้ือใหก้ารตลาดแบบ 
ไวรัล กระจายตวัไดเ้ร็วกวา่แต่ก่อนมาก 

 Viral Marketing นั้นมีพลงั มีน ้าหนกัในการสร้างความเช่ือถือมากกวา่โฆษณา
แบบ อ่ืน ๆ เพราะวา่มีการยนืยนัโดยเพื่อนๆ ของผูรั้บเอง เพราะมกัจะเป็นการส่งต่อหรือบอกต่อ 
โดยใช ้อีเมล ์การไปPost ไวใ้นBlog หรือSocial Network ของตนเอง พอเพื่อนมาเห็น ก็ค่อนขา้งจะ 
ยนิยอมท่ีจะดูอ่าน หรือฟัง ขอ้ความหรือข่าวสารนั้นนัน่เอง 

 Viral Marketing ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชช่้องทางทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นยงัสามารถ
เผยแพร่กระจายไปตามส่ือTraditional Media เช่นทีว ี หนงัสือพิมพ ์ ไดเ้ช่นกนั (www.keng.com, 
2553) 

 3.1.7 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
 หมายถึง การติดต่อส่ือสารของบริษทัไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อให้

ไดรั้บการตอบสนอง การตลาดทางตรงไม่ไดมี้เพียงแต่การส่งจดหมายทางตรง หรือส่ง แคตตาล็อก
สั่งสินคา้ทางไปรษณีย ์แต่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การจดัการฐานขอ้มูลการขายตรง 
การตลาดทางโทรศพัท ์การโฆษณาท่ีตอบสนองโดยตรงผา่นจดหมายทางตรง อินเตอร์เนต และส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ หรือส่ือโทรทศัน์อ่ืนๆ บางบริษทัไม่ไดใ้ชช่้องทางการตลาดอ่ืนๆ นอกจากใชช่้องทางการ
ขายอิสระในการขายสินคา้โดยตรงไปยงัลูกคา้ (Kotler, 2003, P. 631) 

 3.1.8 การตลาดโดยการจดัการจดักิจกรรมพิเศษ (Event marketing) 
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 เช่น การประกวด, การแข่งขนั, การฉลอง, การเปิดตวัสินคา้ใหม่ ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยม 
มากในปัจจุบนัเพราะเป็นการส่ือสารการตลาดท่ีสามารถจูงใจใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมได ้ และ
สามารถวดัผลไดด้ว้ยจ านวนของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม (เสรี วงษม์ณฑา,2547)  

 3.1.9 การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ (Merchandising) 
 เป็นการจดัท าวสัดุส่ิงของข้ึนมา ซ่ึงวสัดุส่ิงของเหล่านั้นมีข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้อยู ่

ดว้ยอาจจะเป็นโลโก ้ ตราสินคา้ ค าขวญั ผลิตภณัฑ ์ เหล่าน้ีจะเป็นเสมือนส่ือเคล่ือนท่ี (Moving- 
Media) ซ่ึงก่อใหเ้กิดการส่ือสารตราสินคา้ (Brand Contact) ไดเ้ป็นอยา่งดี(เสรี วงษม์ณฑา,2547) 
เหตุผลท่ีท าใหน้กัการตลาดใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพิ่มข้ึน 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการถูกน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์และ
แผนการส่ือสาร ทางการตลาดของบริษทัต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั้งท่ีมีลูกคา้เป้าหมาย
เป็นลูกคา้ทัว่ไป หรือหน่วยงาน องคก์ารต่างๆซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเร่ิมตน้มาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 90
โดยมีเหตุผลท่ีส าคญัหลายประการท่ีท าใหบ้ริษทัต่างๆ ประยกุตใ์ชก้าร ส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การดงัน้ี 

 บริษทัเหล่าน้ีเขา้ใจและตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการประสมประสาน
กล ยทุธ์การติดต่อส่ือสารหลายวธีิเขา้ดว้ยกนัมากกวา่ท่ีจะใชเ้พียงกลยทุธ์ใดกลยทุธ์หน่ึงดว้ยการ 
ประสานกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเขา้ดว้ยกนั บริษทัสามารถหลีกเล่ียงความซ ้ าซอ้นและสามารถ 
ใชป้ระโยชน์จากการประสมประสานกนัของเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดสูงท่ีสุด 

 มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท าใหน้กัการตลาดตอ้ง 
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง จึงท าใหมี้การประยกุตใ์ช ้ การส่ือสารการตลาด 
แบบบูรณาการมากข้ึน การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากรรูปแบบ
การด ารงชีวติ การใชส่ื้อ และรูปแบบการซ้ือหรือเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 

3.2 ทศันะการวางแผน 
การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการถือเกณฑ์แนวความคิด 5 ประการ คือ 

(เสรี วงษม์ณฑา,2540, หนา้28-29.) 
3.2.1 การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะใชก้ารติดต่อส่ือสารหลาย

รูปแบบ กบัลูกคา้ซ่ึงอยูภ่ายใตแ้ผนเดียวกนัและจุดมุ่งหมายเดียวกนัการติดต่อส่ือสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการตระหนกัวา่บุคคลสะสมขอ้มูลตลอดเวลาและขอ้มูลท่ีสะสมจะมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ดงันั้นจึงควรมีการป้อนขอ้มูลให้กบัลูกคา้ดว้ยวธีิการต่างๆดงัน้ี 

 3.2.1.1 การโฆษณา 
 3.2.1.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
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 3.2.1.3 การส่งเสริมการขาย 
 3.2.1.4 การประชาสัมพนัธ์ 
 3.2.1.5 การตลาดทางตรง 
 3.2.1.6 การตลาดแบบปากต่อปาก 
 3.2.1.7 เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารอ่ืนๆ 
3.2.2 การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้ไม่ใช่ผลิตภณัฑ ์

จุดเร่ิมตน้ในการติดต่อส่ือสารของผลิตภณัฑคื์อการคน้หาวธีิการท่ีจะติดต่อส่ือสารถึงประโยชน์ 
เก่ียวกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยเร่ิมตน้ท่ีความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้ คน้หาส่ิงท่ีมีคุณค่าในสายตา
ลูกคา้แลว้ยอ้นกลบัไปศึกษาคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์จากนั้นจึงระบุโครงสร้างของข่าวสาร 

3.2.3 การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พยายามคน้หาการติดต่อส่ือสาร
ทั้งท่ีใช ้ คนและท่ีใชส่ื้อ จากจุดเร่ิมตน้ท่ีวา่ลูกคา้ทุกคนท่ีความเป็นเอกลกัษณ์ ดงันั้นจึงตอ้ง
ตอบสนอง การ 

 3.2.3.1  ผูใ้ชท่ี้ภกัดีต่อตราสินคา้ (Loyaland User) 
 3.2.3.2  ผูใ้ชสิ้นคา้ของคู่แข่งขนั (Competitive User) 
 3.2.3.3  ผูใ้ชท่ี้เปล่ียนตราสินคา้ (Swing User) 
ส่วนส าคญัของการติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการอีกประการหน่ึง คือ การ

พิจารณาวา่ลูกคา้มีความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ในผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นเครือข่ายตราสินคา้ 
(Brand Network) และคน้หาวธีิการท่ีจะติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัตราเหล่าน้ีซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารกบั
ตราสินคา้ (Brand Contacts) ดว้ยขอ้มูลน้ีจะเร่ิมตน้โดยการก าหนดวตัถุประสงคส์ าหรับแต่ละชนิด
ของผูใ้ชแ้ลว้จึงใชเ้คร่ืองมือการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3.2.4 การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะสร้างการติดต่อส่ือสารแบบสอง
ทาง กบัลูกคา้การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะมุ่งสร้างใหเ้กิดการตอบสนองดา้น 
พฤติกรรมลูกคา้ รับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการลูกคา้ 

3.2.5 การส่ือสารการตลาด และเคร่ืองมือการตลาด (4P’s) ใหส้อดคลอ้งกนัภายใตแ้ผน 
เดียวกนั และบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัโดยใชเ้คร่ืองมือร่วมกนั ดงัน้ี 

 3.2.5.1  ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 3.2.5.2  ราคา (Price) 
 3.2.5.3  การจดัจ าหน่าย (Distribution) 
 3.2.5.4  Marketing communication 
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3.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2546) 
การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Analyzing Consumer Behavior) การวเิคราะห์ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคทั้งท่ี
เป็นบุคคลกลุ่มหรือองคก์ารเพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือการใชก้าร
เลือกบริการแนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให ้ นกัการ
ตลาดสามารถก าหนดกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 
Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ7ประการ หรือ 7Osซ่ึง 
ประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (The Buying Decision Process) (ยทุธนาธรรมเจริญ, 2546, 
หนา้271) นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อและท าความเขา้ใจวา่ 
ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือจริงๆอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งแยกแยะใหไ้ดว้า่ใครเป็นผูท้  าการ 
ตดัสินใจซ้ือ รูปแบบและขั้นตอนในกระบวนการซ้ือเป็นอยา่งไร 

3.3.1 การรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือ การตระหนกัถึงปัญหา (NeedRecognition or 
Problem Recognition) การรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีตอ้งการและสภาพปัจจุบนั ซ่ึงมาก
พอท่ีจะกระตุน้ให้เกิดกระบวนการตดัสินใจ (Blackwell &Miniard, 2001, p.72) หรืออาจหมายถึง
ความจริง ท่ีผูบ้ริโภคทราบความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีมีอยูแ่ละส่ิงท่ีควรจะเป็น (Schiffman&Kanuk, 
2000, p.663 อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ซ่ึงถือวา่เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจ 
มีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา 3 ประการในการรับรู้ถึงความตอ้งการ คือ 

 3.3.1.1  ขอ้มูลไดเ้ก็บไวใ้นความทรงจ า 
 3.3.1.2 มีความแตกต่างภายในบุคคลหรือขอบเขตปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
 3.3.1.3 มีอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคมวฒันธรรม 
การท างานเหล่าน้ีทนภายในจิตใจของแต่ละบุคคลและร่วมกนัในการก าหนดความ

ตอ้งการ 
3.3.2 การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร (Search for Information) หรือการคน้หาขอ้มูลก่อนการ

ซ้ือ (Pre-Purchase Search) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคไดเ้ร่ิมมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถแกปั้ญหา  หรือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดแ้หล่งขอ้มูลท่ีส าคญัมี 
2 แหล่ง คือ 

 3.3.2.1 แหล่งขอ้มูลภายใน หรือแหล่งขอ้มูลท่ีอาศยัขอบเขตดา้น จิตวทิยา  
 3.3.2.2 แหล่งขอ้มูลภายนอก เป็นขอ้มูลจากส่ือมวลชน พนกังานขาย การโฆษณา  
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3.3.3 การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลแลว้
ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึงวิธีการต่างๆท่ี
ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินผลทางเลือกกระบวนการประเมินผลไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายและไม่ใช่
กระบวนการเดียวท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นผูซ้ื้อคนในคนหน่ึงในทุกสถานการณ์ใน
การซ้ือ 

3.3.4 การตดัสินใจซ้ือ(Purchase Decision) การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น เขา
ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงวา่ สินคา้ท่ีซ้ือไปนั้นจะดีเหมือนกบัท่ีโฆษณาหรือไม่ จะมีคุณภาพคุม้ ราคา
หรือไม่ ท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่ติดอยูก่บัสินคา้ท่ีตนเองมีความเคยชิน ดงันั้นสินคา้ใหม่ๆท่ีจะ
น าเสนอต่อผูบ้ริโภคจะตอ้งหาวธีิจูงใจใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนใจและตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตน 

3.3.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling) เกินข้ึนหลงัจากซ้ือหรือใช้
ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ถา้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวผ้ลลพัธ์ก็คือความพอใจ (Satisfaction) แต่ถา้ผลลพัธ์
ต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัไวผ้ลก็คือความพอใจ (Un-Satisfaction) 

 

4. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการวิจัย 

4.1 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค (Perception) 
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความหมายของมนุษยท่ี์ไดจ้าก 

ความรู้สึกสัมผสั เม่ือส่ิงเร้ามากระทบประสาทสัมผสัทั้ง5อนัประกอบดว้ย ตา หู จมูก ล้ิน และกาย 
สัมผสัโดยการจ าแนก คดัเลือก วิเคราะห์ ดว้ยระบบการท างานของตนเองเทียบเคียงกบั 
ประสบการณ์เดิมในความทรงจ าใหก้ลายเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย ส่งผลต่อการแสดง 
พฤติกรรม และน าไปใชใ้นการเรียนรู้ต่อไป 

การรับ (Perception) เป็นประสบการณ์การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะท่ีจินตนาการนั้น
ถูกสร้างข้ึนโดยอยูใ่นความควบคุมของจิตใจ เป็นจินตภาพ ท่ีไม่ไดมี้การรับรู้เกิดข้ึนจริง โดยปกติ
แลว้ในคนทัว่ๆ ไปจะไม่มีความยากล าบากในการแยกสองส่ิงออกจากกนั เช่นในขณะท่ีเรา
จินตนาการถึงอาหาร จนถึงแมว้า่อาจกระตุน้ให้เราหิวไดเ้ช่นเดียวกบัการไดเ้ห็นอาหารจริง แต่เราก็
ยอ่มรู้ดีวา่ไม่มีอาหารจริงอยูต่่อหนา้เรา 

4.2 ระดบัการรับรู้ (Stage of Perception) 
(Kraupl Taylor, 1996 อา้งอิงใน อรวรรณ เจริญจิตรกรรม,2549) ไดก้ าหนดระดบัขั้น 

ต่างๆ ท่ีซบัซอ้นข้ึนตามล าดบัของการรับรู้ไวด้งัน้ี 
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 4.2.1Field of Sensations คือ ในการเกิดการรับรู้ข้ึนแต่ละคร้ัง จะมีการรับรู้ขอ้มูล
เขา้มา มากกวา่ 1 อยา่ง เช่น ในขณะฟังการบรรยาย เราจะเห็นทั้งผูบ้รรยาย ไดย้นิเสียงของผูบ้รรยาย 
และ เห็นโสตทศันูปกรณ์ไปพร้อมๆกนัในเวลาเดียวกนั 

 4.2.2 Sensory Percept คือ ขั้นตอนท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลเพียงรูปร่างลกัษณะเท่านั้น 
โดยยงัไม มีการเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีจดจ าได ้เป็นขั้นตอนท่ียงัไม่ทราบความหมายวตัถุส่ิงหน่ึงเช่นเห็น
แลว้ ทราบแต่เพียงวา่เป็นผา้ท่ีมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยท่ียงัไม่รู้วา่ท่ีแทจ้ริงแลว้ส่ิงนั้นคือธง
ชาติ 

 4.2.3 Meaningful Percept คือ ขั้นตอนท่ีมีการรับรู้ความหมายของส่ิงเร้า ซ่ึงขั้น
ตอนน้ีตอ้ง อาศยัการเทียบเคียงกบัส่ิงท่ีจดจ าได ้ท่ีอยูใ่นความทรงจ า เช่น เม่ือผา้ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้
ท่ีเป็นแถบหา้สี โดยมีสีน ้าเงินอยูต่รงกลางแถบใหญ่ ประกอบดว้ยแถบสีขาวและแดงตามล าดบั ใน
ลกัษณะเป็นร้ิวแนวนอน ก็สามารถรับรู้ไดว้า่น่ีคือธงชาติไทย 

4.3 ความส าคญัของการรับรู้ 
 ความส าคญัของการรับรู้มีดงัน้ี การรับรู้เป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ การรับรู้

ท าใหเ้กิดอารมณ์และความรู้สึกอนัมีผลต่อจิตใจท่ีชัว่คราวและถาวรการรับรู้ท าใหบุ้คคลมองเห็น
คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิดแนวทางพฒันา ปรับเปล่ียน เลือกสรร และแยกแยะส่ิงเร้ารอบๆตวั 
 

 ลกัษณะส าคญัของการรับรู้มี 6 ประการ คือ 
 4.3.1 ตอ้งมีพื้นฐานขอ้มูลหรือความรู้ในเร่ืองนั้นมาก่อน  หรือถา้ไม่มีความรู้อยา่ง

นอ้ยตอ้งมีประสบการณ์เดิมในเร่ืองนั้นอยูบ่า้ง 
 4.3.2 จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้วนิิจฉยัในขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ ทั้งน้ีเพราะ

ในการทั้งรับรู้ตอ้งอาศยัวธีิการ 
 4.3.3 วนิิจฉยัโดยการตั้งสมมติฐานหรือประติดประ ต่อเร่ืองๆเขา้ต่างดว้ยกนั 

เพื่อใหก้ารรับรู้ในส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 4.3.4 จะตอ้งมีความสามารถในการแยะแยะ  ลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีส าคญัของ

ขอ้มูลนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความจ าจากประสบการณ์เดิมมาใช้ 
 4.3.5 ลกัษณะของการรับรู้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆหลาย

ประเภท 
 4.3.6 กระบวนการของการรับรู้จะ ตอ้งอาศยัการดดัแปลงขอ้มูลจากประสบการณ์

เดิมมาใชใ้หเ้หมาะสม กบัแต่ละเร่ืองท่ีก าลงัรับรู้อยูใ่นขณะนั้น กระบวนการของการรับรู้จะเป็นไป
โดยอตัโนมติัเป็นการท างานของสมองในการรับรู้ขอ้มูลต่างๆ 



 
30 

 

 

 

5. ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) 

5.1 ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ 
คือสังคมท่ีผูค้นสามารถท าความรู้จกัร่วมแบ่งปันส่ิงท่ีสนใจและสามารถเช่ือมโยงกนั

ได ้ ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ในโลกอินเทอร์เน็ตโดยอาศยัรูปแบบการบริการ เรียกวา่ “บริการ 
เครือข่ายสังคม หรือ Social Networking Service (SNS)” โดยเป็นรูปแบบของเวบ็ไซตใ์นการสร้าง 
เครือข่ายสังคม ส าหรับผูใ้ชง้านในอินเทอร์เน็ตท่ีใชเ้ขียนและอธิบายความสนใจและกิจกรรมท่ีได้
ท าและเช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น รวมทั้งขอ้มูลส่วนตวับทความรูปภาพ ผลงาน 
พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์หรือความสนใจร่วมกนัและกิจกรรมอ่ืนๆ รวม
ไปถึงเป็นแหล่งขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้ามความ สนใจของ
แต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ปัจจุบนัมีเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการสังคมออนไลน์ มีตราการเจริญเติบโตสูงสุดใน 
อินเทอร์เน็ตและมีอตัราการเขา้ใชง้านและสมคัรสมาชิกสูงสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เวบ็ไซต ์
MySpaceและ Facebook นอกจากน้ีเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการสังคมออนไลน์มีหลากหลายเวบ็ไซตเ์ช่น 
digg, Youtube, Multiply, linkedinและเป็นท่ีนิยมกนัมากท่ีสุดในสังคมวยัรุ่นไทย คือHi5 คนส่วน 
ใหญ่มีWeb Social Network เป็นของตวัเอง บางคนมากกวา่ 1 เวบ็ไซตข้ึ์นไปอยา่งไรก็ตามเรา
สามารถประยกุตใ์ชส้ังคมออนไลน์ กบังานดา้นต่างไม่วา่จะเป็นดา้นธุรกิจๆ หรือการเรียนการสอน
ในลกัษณะของการแลกเปล่ียนความรู้(Knowledge Sharing) ร่วมกนั การน าเสนอผลงาน การติว
หนงัสือดว้ยกนัหรือแมแ้ต่กระทัง่การท างานกลุ่มร่วมกนั 

 
5.2 กลุ่มเวบ็ไซตต่์างๆ 
เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการ SocialNetwork Service (SNS) แต่ละเวบ็ไซตก์็ต่างคิดคน้พฒันา

เพื่อเอาใจผูใ้ชก้นัอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไม่หยดุย ั้งและยงัมีฟังกช์ัน่มากมาย แต่อาจมีจุดเด่นท่ีแตกต่าง
กนัไปเพื่อเป็นจุดขายใหก้บัเวบ็ไซตน์ั้นๆ ซ่ึงเราสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้วบ็SNS เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการแลกเปล่ียนความรู้และท างานร่วมกนัได ้ โดยกลุ่ม หลกัๆ ของ SNS เพื่อการแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้แบ่งออกไดด้งัน้ี 

5.2.1 กลุ่มเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ “ตวัตน”เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีใชส้ าหรับน าเสนอตวัและเผยแพร่
เร่ืองราวของตนเองทางอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ชส้ามารถเขียนBlog สร้างอลับั้มรูปของตวัเอง สร้างกลุ่ม
เพื่อนในหอ้งเรียนและสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ข้ึนมาได ้  ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีคือ 
mysfacebook,twitter 
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5.2.2 กลุ่มเวบ็ไซตเ์ผยแพร่ “ผลงาน”เราสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์หล่าน้ีในการนเสนอ
ผลงานของตวัเอง ผลงานของกลุ่ม ไดใ้น รูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวีดีโอรูปภาพ หรือเสียงอาจารย์
สอนท่ีไดจ้ากการบนั ทึกในชั้นเรียนเป็น ตน้ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ีเช่น Youtube, Yahoo VDO, 
Google VDO, Flickr, Multiply  

5.2.3 กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์มีความสนใจตรงกนัมีลกัษณะเป็น Online Bookmarking หรือ 
Social Bookmarking โดยมีแนวคิดท่ีวา่ แทนท่ี เราจะท าBookmark เวบ็ท่ีชอบ หรือบทความรายงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน เก็บไวใ้นเคร่ืองของเราคนเดียวสู้เรา Bookmark เก็บไวบ้นเวบ็จะดีกวา่ เพื่อ
จะไดแ้บ่งใหเ้พื่อนคนอ่ืนดูไดด้ว้ยๆ และเราก็จะไดรู้้ดว้ยวา่เวบ็ไซตใ์ดท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นท่ี
น่าสนใจ โดยดูไดจ้ากจ านวนตวัเลขท่ีเวบ็ไซต ์นั้นถูกBookmark เอาไวจ้ากสมาชิกคนอ่ืนๆ ตวัอยา่ง
เวบ็ไซตน้ี์ไดแ้ก่ del.icio.us, Digg, Zickr เป็นตน้ 

5.2.4 กลุ่มเวบ็ไซตท่ี์ใชท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่มSNS ท่ีเปิดใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มเขา้
มาน าเสนอขอ้มูล ความคิดหรือต่อยอด เร่ืองราวต่างๆได ้ ตวัอยา่งเวบ็ไซตน้ี์ไดแ้ก่ Wikipedia เป็น
สารานุกรมต่อยอด ท่ีอนุญาตใหใ้ครก็ได ้ เขา้มาช่วยกนัเขียนและแกไ้ขบทความต่างๆ ไดต้ลอดเวลา 
ท าใหเ้กิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ ขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมความรู้ ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ไว้
มากมาย 

ปัจจุบนัเราสามารถใชG้oogle Maps สร้างแผนท่ีของตวัเอง หรือแชร์แผนท่ีให้คนอ่ืน
ได ้ ดว้ยจึงท าใหมี้สถานท่ีส าคญั หรือสถานท่ีต่างๆถูกปักหมุดเอาไวพ้ร้อมกบัขอ้มูลของสถานท่ี
นั้นๆ ไวแ้สดงผลจากการคน้หาไดอี้กดว้ยและส่ิงส าคญัอีกส่ิงหน่ึงส าหรับSocial Network นั้นก็ คือ 
เราสามารถพูดคุยน าเสนอ บอกเล่าเร่ืองส่วนตวั และเร่ืองราวการเรียน เร่ืองราวท่ีเราสนใจหรือ
แมแ้ต่การท ารายงานของเราและของกลุ่มเราไดด้งันั้นเราจึงควรใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและ 
เวบ็สังคมออนไลน์ใหเ้กิดประโยชน์แทนท่ีจะน าเสนอรูปภาพส่วนตวัหรือเร่ืองราวท่ีไม่ก่อใหเ้กิด 
การเรียนรู้หนัมารวมกลุ่มกนัสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัโดยผา่นเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์ท่ีมี 
ใหบ้ริการฟรีอยูม่ากมายหลากหลายในอินเทอร์เน็ต 

5.3 ชนิดของเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ 
Social Network คือการติดต่อส่ือสารผา่นระบบอินเทอร์เน็ตจนเกิดการเช่ือมโยงผูค้น

เขา้ ดว้ยกนัเป็นเครือข่ายบนโลกออนไลน์ โดยเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการสังคมออนไลน์จะ มีพื้นท่ีให้
ผูค้นเขา้ มาท าความรู้จกัและสร้างความสัมพนัธ์กนัผา่นบริการเคร่ืองมือต่างๆไม่วา่จะเป็นรูปแบบ
การแสดง ขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว คลิปวดีีโอ จนพฒันาApplication ไปสู่การเล่นเกมส์
ผา่นระบบ ออนไลน์ระหวา่งคนในสังคม ทั้งน้ีปัจจุบนัมีเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์อยูห่ลายประเภท
แตกต่างกนั ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี  
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5.3.1 เครือข่ายขอ้มูล แหล่งความรู้เปรียบเสมือนไดอาร่ีออนไลน์ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะเขียน
บทความ และขอ้มูลข่าวสารต่างๆเผยแพร่ผา่นทางผูใ้หบ้ริการเวบ็บล็อกซ่ึงแต่ละบล็อกจะมีการจดั
ระเบียบ ของขอ้มูลแยกเป็นหมวดหมู่ตามความสนใจของผูใ้ชB้loggerอาทิ.com Bloggang.com 

5.3.2 เครือข่ายแพร่ภาพและวดีีโอซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเผยแพร่รูปภาพ เสียงหรือคลิปวดีีโอ 
เพื่อใหผู้ส้นใจเขา้มาชมหรือดาวน์โหลดได ้ เช่นเดียวกบัการใชส่ื้อวทิยหุรือโทรทศัน์แต่มีจุดเด่น 
ตรงท่ีผูช้มสามารถเขา้ชมไดต้ลอดเวลา อีกทั้งยงัเรียกเขา้ชมซ ้ าไดอี้กดว้ย เช่น 
Youtube.com,Imeem.com, Multiply. 

5.3.3 เครือข่ายแลกเปล่ียนรูปภาพเป็นเวบ็ไซตใ์หบ้ริการรับฝากรูปออนไลน์เพื่อช่วยให ้
ผูใ้ชไ้ม่ส้ินเปลืองพื้นท่ีหน่วยความจ าในอีกทั้งยงัสามารถแลกเปล่ียนรูปภาพคอมพิวเตอร์ และเปิด 
ขายรูปภาพออนไลน์ไดส้ะดวก อาทิFlickr.com Photobucket.com 

5.3.4เครือข่ายซ้ือขายสินคา้หรือประมูลออนไลน์เวบ็ไซตท่ี์เปิดใหบ้ริการส่วนใหญ่จะ
มี ลกัษณะเป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรวบรวมร้านคา้ออนไลน์ไวม้ากมายโดยจะมีพื้นท่ีส าหรับ 
พูดคุยซ่ึงมกัจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทสินคา้ ทั้งน้ีผูข้ายสามารถใชพ้ื้นท่ีน้ีประกาศขายหรือ 
โฆษณาสินคา้ในขณะท่ีผูซ้ื้อก็สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพูดคุยไดเ้ช่นกนั 

5.3.5 เครือข่ายเพื่อนโดยสมาชิกจะมีวตัถุประสงคใ์นการติดต่อเพื่อสร้างความสัมพนัธ์
กบั เพื่อนเก่าและหาเพื่อนใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้พูดคุยกนัทัว่ไประหวา่งเพื่อนโดยจะมีทั้งรูปแบบ 
การส่งขอ้ความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว คลิปเสียง คลิปวดีีโอซ่ึงบางเวบ็ไซตไ์ดพ้ฒันาเคร่ืองมือ 
ต่างๆเพื่อเพิ่มลูกเล่นใหก้ารส่ือสารมีสีสันมากข้ึนเช่นการส่งสินคา้ท่ีมีอยูเ่ฉพาะบนโลกดิจิทลัให ้
สมาชิกในเครือข่ายการเล่นเกมส์ระหวา่งสมาชิก โดยเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมในประเทศไทย 
อาทิ Facebook, Twitter, Hi5 เป็นตน้ 

5.3.6 เครือข่ายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหผู้ท่ี้มีความสนใจร่วมกนัมา
แสดง ความคิดเห็น ผา่นกระดานสนทนา(Web board) ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถตั้งกระทูเ้พื่อเปิดประเด็นใน
การ สนทนา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกบัข่าวคราวความเคล่ือนไหวท่ีเป็นท่ี
สนใจ เช่นPantip.com, Mthai.com, Kapook.com 

5.4 พฤติกรรมและลกัษณะการใชง้านของผูบ้ริโภคสังคมเครือข่ายออนไลน์ 
(Positioning Magazine,ก.ย.2552) 
 5.4.1 Facebook กลุ่มเป้าหมายและการใชง้านเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยั คนท างาน

ท่ีมีความรู้ภาษาองักฤษดีเพราะส่วนใหญ่ใชติ้ดต่อกบัเพื่อนฝงูต่างประเทศ แมข้ณะน้ีจะสามารถใช้
งานภาษาไทยไดแ้ลว้ก็ ตาม ลกัษณะของเครือข่ายส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน โดยจะ
เป็นการขอ Add และรับ Add เฉพาะคนท่ีรู้จกัเป็นหลกั จ านวนผูใ้ชง้านทัว่โลก 132 ลา้นคน  
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 5.4.2 MySpaceกลุ่มเป้าหมายและการใชง้านเป็นผูใ้ชง้านทัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการ
ฟังกช์นัการใชง้านหวือหวา ส่วนใหญ่ไดรั้บความนิยมในสหรัฐฯจานวนผูใ้ชง้านทัว่โลก 117 ลา้น
คน 

 5.4.3 Friendsterเป็นสังคมเครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียมีคลบัต่างๆ แยก Category 
อยา่งชดัเจนเป็น เครือข่ายของแฟนคลบัท่ีแยกความสนใจเฉพาะดา้นได ้ จ านวนผูใ้ชง้านทัว่โลก 90  
ลา้นคน ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เป็นวยั18-24 ปี (ร้อยละ 58) 

 5.4.4 Hi5เป็นสังคมเครือข่ายท่ีคนไทยนิยมใชม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น นิยม
โพสตรู์ปสไตล ์ Self-Portrait นอกเหนือจากไวรั้กษาสัมพนัธ์กบัเพื่อนฝงูแลว้ ยงัพบการใชง้านท่ีขอ 
Add คนแปลกหนา้ท่ีตนเองสนใจในหนา้ตามากกวา่โปรไฟลจ์  านวนผูใ้ชง้านทัว่โลก 56 ลา้นคน 

 5.4.5 Mulitplyเด่นในเร่ืองFile Sharing เป็นเครือข่ายโปรดของช่างถ่ายภาพในการ
โชวแ์ละพรีเซนต ์Portfolio จ านวนผูใ้ชง้านทัว่โลก 11 ลา้นคน 

 5.4.6 LikedInกลุ่มเป้าหมายและการใชง้านเป็นนกัธุรกิจนิยมใชใ้นการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารไอเดีย และโอกาสทางทุกธุรกิจกวา่150 อุตสาหกรรมทัว่โลกเป็นเครือข่ายส าหรับนกั
แสวงหาโอกาสและ คอนเนคชัน่ โดยแต่ละคนจะใส่ผลงานความส าเร็จต่างๆไวอ้ยา่งเตม็ท่ีจานวน
ผูใ้ชง้านทัว่โลก 30 ลา้นคน  

 5.4.7 A Small Worldเป็นสังคมเครือข่ายของคนรวย ท่ีพูดคุยกนัถึงไลฟ์สไตลอ์นั
โกห้รูและธุรกิจส่วนตวัของ พวกเขา จะเป็นสมาชิกไดจ้ะตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากสมาชิกท่ีเช่ือถือ
ไดเ้พื่อคงความเป็นท่านั้น Exclusive ไวจ้  านวนผูใ้ชง้านทัว่โลก320,000 คน มีรายไดข้ั้นต ่าต่อปี
150,000 

 
5.5 การตลาดยคุใหม่บนส่ือสังคมออนไลน์ 
ส าหรับธุรกิจเอสเอม็อีท่ีเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจ ส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก คือการแนะ 

ใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้จกับริษทัและตวัสินคา้ เพื่อให้เกิดการจดจ า บอกต่อ จนท าใหเ้กิดกระบวนการซ้ือ
ในท่ีสุด โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นส่ือทางการตลาดSocial( Media) ไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพดว้ยเหตุผลหลายประการ ดงัน้ี 

เป็นส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัแมว้า่การ 
โฆษณาสินคา้ โดยตรง อาจกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตวัสินคา้มากข้ึนแต่อาจไม่ ส่งผล
ถึงในระดบัท่ีก่อใหเ้กิดการตดัสินเน่ืองจากผูบ้ริโภคมองวา่การโฆษณาอาจแสดงใหเ้ห็นใจซ้ือ แต่แง่
ดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสินคา้และภาพลกัษณ์ขอดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคสนใจสินคา้ประเภทบริษทัใดแลว้
มกัจะหาขอ้มูลเพิ่มเติมผา่นเวบ็ไซตท่ี์มีการแสดงความคิดเห็นหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆ ของ
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ผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองซ่ึงผูบ้ริโภคจะใหค้วามเช่ือถือมากนอกจากน้ีแลว้สังคมออนไลน์ยงัมีวา่ อิทธิพล
ใหเ้กิดความคลอ้ยตามสนใจในตวัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคอาจไม่ตอ้งการซ้ือแต่เดิม จนก่อใหเ้กิดการ
ทดลองซ้ือและบอกต่อ 

ส่ือสารไดเ้ป็นวงกวา้งและยงัสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได ้ดว้ยตน้ทุนต ่าส าหรับ ธุรกิจ
เอสเอม็อีท่ีเร่ิมตน้ท าธุรกิจและยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัการท่ีจะสร้างการรับรู้และจดจ าสินคา้แก่ ผูบ้ริโภคได้
อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาและทุนมหาศาลไม่วา่จะเป็นการโฆษณาผา่นโทรทศัน์ วทิย ุหรือ หนงัสือพิมพ์
ซ่ึงลว้นเพิ่มตน้ทุนในการด าเนินงานและอาจส่งผลต่อเน่ืองถึงศกัยภาพในการใชก้ล ยทุธ์ทางการ
ตลาดอ่ืนๆดว้ยดงันั้นการใชก้ารบอกต่อWord( of Mouth) ผา่นเครือข่ายสังคม ออนไลน์น่าจะเป็น
ช่องทางการตลาดท่ีน่าสนใจโดยอาศยัการตลาดท่ีแพร่กระจายแบบไวรัล (Viral Marketing) ดว้ย
การบอกต่อจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืนๆในเครือข่ายซ่ึงจะเช่ือมโยงอยา่ง รวดเร็วแบบทวคูีณ 
นอกจากน้ีแลว้ สังคมออนไลน์ยงัเช่ือมบุคคลท่ีมีความสนใจร่วมกนัมีรูปแบบ การด าเนินชีวติท่ี
คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับธุรกิจท่ีจะและคน้หา เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วเพื่อช่วงชิงความไดเ้ปรียบก่อนคู่แข่ง 

เป็นการส่ือสารสองทาง(Two Way Communication) นอกจากธุรกิจจะสามารถ 
แนะน าสินคา้ใหม่หรือน าเสนอโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดใจผูบ้ริโภคผา่นสังคมออนไลน์ไดแ้ลว้ธุรกิจยงั 
ไดท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ลกัษณะสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมความคิดเห็นต่อสินคา้และบริการ 
ซ่ึงมีประโยชน์อยา่งมากท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาปรับปรุงสินคา้รวมถึงการตอบขอ้ซกัถาม 
และช่วยแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ 
(Customer Relationship Management: CRM) ท่ีเป็นแนวทางการตลาดท่ีมีความส าคญัอยา่งมากใน 
ปัจจุบนัอนัจะก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี เกิดความภกัดีในตวัสินคา้และเกิดการบอกต่อไปยงักลุ่ม 
ผูบ้ริโภคอ่ืนท่ีลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย(สุภางค ์จนัทวานิช, 2551) 

6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วริยาพร ชาตะคุณ (2551) ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การตลาดอิเล็คทรอนิกส์ท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเวบ็ไซต ์ มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวบ็ไซตท่ี์มีอิทธิพลต่อ
บริบท เน้ือหา สังคม การส่ือสาร ความเป็นส่วนตวั การเช่ือมความสัมพนัธ์ธุรกิจพาณิชย ์ จาก
การศึกษาพบวา่การตลาดอิเล็คทรอนิกส์ดา้นบริบทมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มประสิทธิภาพ
เวบ็ไซต ์ เน่ืองจากดา้นบริบทเสมือนรูปร่างหนา้ตาหลกัของเวบ็ไซต ์ ดงันั้นไม่วา่จะเป็นรูปแบบ 
สีสัน ภาพ เสียง ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมใหดู้น่าสนใจมากยิง่ข้ึนเพราะความส าคญัล าดบัตน้ๆ 
เลยก็คือ การท่ีจะใหผู้ช้มสนใจเวบ็นัน่ก็คือ การท่ีไดเ้ห็นรูปร่างหนา้ตาของเวบ็ก่อนนัน่เอ จาก
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ผลการวจิยัพบวา่ การเพิ่มประสิทธิภาพเวบ็ไซตท์  าไดด้งัน้ีเพิ่มคุณค่าเวบ็ไซตไ์ด(้วริยาพร ชาตะคุณ, 
2551) 

1. ปรับปรุงเน้ือหาสาระใหท้นัสมยั  มีความสามารถในการช่วยกนั  สามารถพิมพห์นา้
ออกมาไดง่้าย  มีหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่ออยา่งชดัเจนปกป้องความดีงามของสาระ 2. โดยแยกออก
จากงานโฆษณาอยา่งชดัเจนไม่มีโฆษณามากเกินไป ทั้งลกัษณะ Banner และ Pop-up 3. หนา้ตาตอ้ง
ดูดีมีการออกแบบเป็นมืออาชีพ ใชศิ้ลปะอยา่งมีรสนิยมเหมาะกบัสาระ ตอ้งแน่ใจวา่การเช่ือมโยง
ตอ้งไม่ 4. เกิดความผิดพลาด เพราะจะท าใหค้วามน่าเช่ือถือลดลงช่ือเสียงในโลกความเป็นจริงของ
องคก์ร 5. จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเวบ็ไซตข์องหน่วยงานนั้น หรือการลิงคไ์ปสู่องคก์รท่ีเส่ือม
เสียยอ่มส่งผลต่อเรา  

พลาธิป ตรีศร (2551) ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง  กลยทุธ์ของเวบ็ไซตท่ี์มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของเวบ็ไซตป์ระเภทพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ช) มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั
เพื่อ  ศึกษากลยทุธ์ของเวบ็ไซตท่ี์มีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อเวบ็ไซตเ์พิ่มเวลาในการใชบ้ริการ
ในแต่ละคร้ังเพิ่มความถ่ีในการใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์ละเวบ็ไซตเ์ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย จากผล
การศึกษาพบวา่กลยทุธ์ทางดา้นการส่ือสารสองทิศทาง มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพเวบ็ไซตใ์นดา้น
การไดใ้ชค้วามเป็นชุมชนเวบ็บอร์ด ในการด าเนินการธุรกิจอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ตอ้งการคน้หา
และผูใ้ชแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุดกลยทุธ์ดา้นการส่ือสารแบบบุคคล (ตวัต่อตวั) มีต่อ
อิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพเวบ็ไซต ์  ซ่ึงเป็นการช่วยใหเ้วบ็ไซตส์ามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด
กบัลูกคา้ได ้ ทั้งยงัสามารถเสนอขายสินคา้และบริการท่ีเจาะจงส าหรับความช่ืนชอบของแต่ละคน 
ซ่ึงจะส่งผลเป็นความไวว้างใจและความภกัดีท่ีเพิ่มข้ึนไปอีก  และกลยทุธ์ทางดา้นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพเวบ็ไซต ์  โดยการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสามารถ
เผยแพร่ขอ้มูลเขา้ถึงคนจ านวนมาทัว่โลก โดยใหข้อ้มูลเป็นขอ้มูลจริง และผูใ้ชมี้บทบาทในขั้นตอน
การใชส่ื้อมากกวา่ส่ืออ่ืน  

สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร (2551) ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด
ของ ผูบ้ริโภค(IMC) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยา ใน
กรุงเทพมหานครโดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์วชส าอางในร้านขายยา 
กรุงเทพมหานครสรุปผลจากการท าแบบสอบถามไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส ระดบั 
การศึกษา อาชีพ รายได ้ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นการตระหนกัถึงปัญหาการคน้หาขอ้มูล กระบวนการประเมินผล
ขอ้มูลและการตดัสินใจซ้ือ อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือในระดบัมาก(สุณีรัตน์ จิรเกรียงไกร, 2551) 
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อรวรรณ เจริญจิตรกรรม(2549) ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง การส่ือสารการตลาดIMC) การ( 
รับรู้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ 
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล ในกรุงเทพมหานครใชแ้บบสอบถามถามผูบ้ริโภคจ านวน420 คน 
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารการตลาด IMC ของหา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรัล ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางพบวา่ การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อความเก่ียวขอ้งกบัพนกังานขายในการจูงใจใหซ้ื้อสินคา้อยูใ่นระดบัปาน
กลาง, การส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อความจูงใจของการจดัโปรโมชัน่ในระดบัท่ีดี 
รวมถึงดา้นการตลาดทางตรงและกิจกรรมการตลาด อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีมาก(อรวรรณ เจริญ
จิตรกรรม, 2549) 

จิราภรณ์ เพียรทอง(2551) ท าการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์ามาฮ่าทาการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน400ตวัอยา่ง 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า ในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑมี์ความส าคญัสูงสุด รองลงมา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นราคา และ ดา้นส่งเสริมการตลาด และมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
รถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า ระดบัมากและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(จิราภรณ์ เพียรทอง, 2551) 

นางสาวชญาน์พศ อินทวฒัน์ ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัญหาและการรับมือของแม่เล้ียงเด่ียว 
เคร่ืองมือในการวจิยัคือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็นสองตอนไดแ้ก่ ส่วนท่ี1 ขอ้มูลส่วนตวัและส่วนท่ี 
2 ปัญหาและการรับมือของแม่เล้ียงเด่ียวในดา้นต่างๆโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวั ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาและการรับมือดา้นเศรษฐกิจ ค่าใชจ่้ายของแม่เล้ียง
เด่ียวหนกัข้ึนส่งผลใหบ้างท่านมีรายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้ายในแทบทุกดา้นและบางท่านเกิดขอ้จ ากดั
ใหมี้อาชีพรายไดน้อ้ย ซ่ึงแม่เล้ียงเด่ียวเลือกท่ีจะหารายไดเ้สริมมากข้ึน วางแผนระบบการเงิน และ
เก็บออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรไวแ้ลว้ซ่ึงบางท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากญาติจึงแบ่งเบาภาระ
ไปได ้ ปัญหาและการรับมือดา้นสภาพจิตใจ แม่เล้ียงเด่ียวจะเกิดความเครียด จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ภาระหนา้ท่ีทุกดา้น จนอาจท าใหเ้กิดความทอ้แท ้ และรู้สึกกงัวลวา่บุตรจะขาดความอบอุ่น ซ่ึงแม่
เล้ียงเด่ียวเลือกท่ีจะหากิจกรรมผอ่นคลายความเครียดท าร่วมกบับุตร พกัผอ่น มีสติ มีเหตุผลมากข้ึน 
และปรับมุมมองการใชชี้วิตไปในทางท่ีดี และปัญหาและการรับมือดา้นสังคม แม่เล้ียงเด่ียวอาจไม่มี
ก าลงัมากพอท่ีจะท าส่ิงต่างๆไดเ้ท่าคนอ่ืนๆ พบเจออคติในการสมคัรงาน รวมถึงค าติฉินนินทาจาก
คนในชุมชน ซ่ึงแม่เล้ียงเด่ียวเลือกท่ีจะท าส่ิงต่างๆตามก าลงั ใชค้วามสามารถเตม็ท่ีในการท างาน 
รวมถึงน าก าลงัใจจากคนในครอบครัวมาเป็นพลงั(นางสาวชญาน์พศ อินทวฒัน์, 2551)  
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 จีรนนัท ์ พิมถาวร ท าการวจิยัเร่ือง ลกัษณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของมารดาใน
ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว โดยการศึกษาเฉพาะกรณี และใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ดา้นภูมิหลงัทางครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งมีอายนุอ้ยท่ีสุด 38 ปี และอายมุากท่ีสุด 
53 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท อยูใ่นสถานภาพโสดและหยา่แลว้ ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาท จ านวนบุตรเฉล่ียหลงัจากส้ินสุดสถานภาพ
สมรส 1 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สาเหตุของการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว คือ สามีเสียชีวติและการหยา่
ร้าง ระยะการมีสถานภาพเป็นแม่เล้ียงเด่ียวสูงสุดคือ 18 ปี และนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ปี ดา้นความเป็นอยู่
ทัว่ไปส่วนใหญ่มีความแตกต่างจากเดิมอยา่งชดัเจน ตั้งแต่ในเร่ืองรายรับท่ีนอ้ยลงส่งผลให้
ความสามารถในการใชจ่้ายลดลง ดา้นสุขภาพจิตมีความเครียดสะสม แต่ก็ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน
และปรับตวัไดห้ลงัจากเวลาผา่นไปดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติและการปรับตวัของมารดาใน
ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว การเตรียมตวัในเร่ืองเล้ียงบุตร บทบาทภาระหนา้ท่ีทั้งหมด แม่เล้ียงเด่ียวตอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบ ความรับผดิชอบดา้นการเงิน มีการจดัเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนของบุตร ดา้นอนาคต
ของบุตร ส่วนใหญ่มีการวางแผนอนาคตลูกไวอ้ยา่งเป็นขั้นตอนทั้งเร่ืองการเรียนและการ
นนัทนาการกบับุตร ส่วนใหญ่ตอ้งการเพิ่มเวลาใหก้บับุตรเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนั(จีรนนัท ์พิมถาวร, 
2552) 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีพบเจอ รวม

ไปถึงการสร้างเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์หาส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนให้แม่เล้ียงเด่ียว และเพื่อออกแบบ

สร้างสรรคส่ื์อท่ีช่วยสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว   (Research and Development) เพื่อให้การวิจยัคร้ัง

น้ีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 

ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

4. แบบแผนการวจิยั 

5. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือแม่เล้ียงเด่ียวท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มปิดในเฟสบุ๊ค ท่ี

เก่ียวขา้องกบัแม่เล้ียงเด่ียว จ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีท  าแบบสอบถามออนไลน์ ท่ีแบ่งเป็นประเด็น

ถึงขอ้มูลส่วนตวั อาชีพ อายุ จ  านวนบุตร ปัญหาท่ีพบ ประสบการณ์ท่ีเจอ รวมถึงช่องทางในการ

เขา้ถึงส่ือมีเดียต่างๆและส่ิงท่ีแม่เล้ียงเด่ียวตอ้งการมากท่ีสุด 

กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือ ผูห้ญิงท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั ในเขต

จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Rendom 

Sampling)  

ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มตามความสมคัรใจคุณแม่ท่ีอยูใ่นกลุ่มหรือชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่เล้ียงเด่ียว 

ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มแบบเจาะจงคุณแม่ท่ีตอ้งเล้ียงลูกเองตามล าพงั  



 
39 

 

 

ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าแบบประเมินออนไลน์ทั้งหมด 250 ชุดและได้รับแบบประเมินท่ีสมบูรณ์

กลบัคืนมา จ านวน 250 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบประเมินท่ีส่งไป 

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2.1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียว 

2.2 แบบสัมภาษณ์ แม่เล้ียงเด่ียว ท่ีเป็นสมาชิกอยูใ่นกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่เล้ียง

เด่ียว ตามความสมคัรใจ จ านวน 20 คน 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจงานออกแบบสร้างสรรคเ์พื่อสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว  

2.4 แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกับการออกแบบส่ือสร้างสรรค์จ  านวน 3 คน โดย

แบ่งเป็นนกัออกแบบ 2 คนและนกัจิตวทิยา 1 คน 

 

3. การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูว้จิยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ เก่ียวกบัทฤษฎีท่ีสอดคลอ้ง

กับวตัถุประสงค์ของเร่ืองท่ีศึกษาและผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ น ามาสร้างประเด็น

สัมภาษณ์และแบบสอบถาม  2 ดา้น คือ 

 3.1.1 เน้ือหาของการสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

 3.1.2 ดา้นการออกแบบสร้างสรรคส่ื์อการตลาด 

วิเคราะห์โครงสร้างรูปแบบ สาระส าคญัทั้ง 2 ด้าน การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี 

โครงสร้างจ านวน 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหาของ แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท าการทดลองใช ้และปรับแกไ้ขเพื่อหาขอ้สรุปและยืนยนัความ คิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการตลาดแบบบูรณาการท่ีจะสร้างข้ึนโดยใชค้่าเฉล่ีย (Average) 

3.2 การสร้างและพฒันาส่ือการตลาดแบบบูรณาการ เน้ือหาเร่ืองการให้สนบัสนุนคุณแม่

เล้ียงเด่ียว 

 3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการตลาด 
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 3.2.2 ศึกษาค้นควา้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหา โดยศึกษาจากเอกสารและ

หนงัสือ  และการสอบถามพูดคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 3.2.3 วิเคราะห์และก าหนดโครงเร่ืองของเน้ือหา ให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้เพื่อใหมี้เน้ือหาท่ี สอดคลอ้งครอบคลุม 

 3.2.4 ออกแบบส่ือการตลาดแบบบูรณาการจากขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 3.2.5 น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของ

เน้ือหา แลว้น าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 

 3.2.6 น าส่ือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ มาพฒันาออกแบบเพิ่มเติมให้พร้อมน าไปใชง้าน

จริง 

น าไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพส่ือกบัแม่เล้ียงเด่ียว

อาย ุ25 - 45 ปีจ านวน 250 คน โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) 

 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดแบบบูรณาการ  
 

น าความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งสองดา้นมาเป็นแนวในการสร้างส่ือการตลาด 
การศึกษาการใชส่ื้อ และก าหนดรูปแบบของส่ือ 

 

ออกแบบส่ือสร้างสรรคก์ารตลาดใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดแบบบูรณาการ 
 

ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 250 คน 
 

ปรับปรุงเพื่อใหไ้ดส่ื้อสร้างสรรคก์ารตลาดแบบบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบส่ือสาร  

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบส่ือสาร 
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3.3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามจากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล 

ประเมินผล ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน คือ แบบปลายปิดท่ีมีลกัษณะการตอบ 

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัของเบสท์ (Best) และแบบสอบถามปลายเปิด

เพื่อสอบถามความคิดเห็นอ่ืนๆ น าแบบทดสอบความพึงพอใจไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งหลงัจากท่ี

รับชมส่ือออกแบบสร้างสรรคพ์ื้นท่ีสังคมส าหรับคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

ตารางท่ี 1 เกณฑเ์ฉล่ียของระดบั ความพึงพอใจ 

 

ระดบัคะแนน คะแนนเฉล่ีย คุณภาพ 

5 4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 

4 3.50 – 4.49 มาก 

3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 

2 1.50 -  2.49 นอ้ย 

1 1.00  -1.49 นอ้ยท่ีสุด 

 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างค าถาม จากแบบสอบถามท่ีมีผูว้ิจยัคนอ่ืนๆได้สร้างข้ึน 

รวมถึงงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมีต่องานออกแบบส่ือ

สร้างสรรคพ์ื้นท่ีเพื่อสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

 3.3.3 น าค าถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้งและหาค่า 

IOC 

 3.3.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

 3.3.5 น าแบบสอบถามท่ีผา่นขั้นตอนทั้งหมดไปใชใ้นการทดลองจริง 
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ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม 
 

วางโครงสร้างค าถาม เพื่อสร้างค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 

 

 

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
 

น าแบบสอบถามท่ีผา่นขั้นตอนแลว้ไปทดลองจริง 
 

ภาพท่ี 2 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมีต่องานออกแบบ 

 

4. แบบแผนการวจัิย 
การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมีแบบแผนดงันี ้

ให้กลุม่ทดลองรับชมสือ่สร้างสรรค์เพื่อสนบัสนนุคณุแมเ่ลีย้งเดี่ยว ที่ผู้วิจยัสร้างและพฒันาขึน้จนจบ จากนัน้

ผู้วิจยัท าการวดัผลสมัฤทธ์ิทางความพงึพอใจหลงัการรับชมทนัที 

 

5. การด าเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 

5.1 สุ่มตวัอย่างประชากรแม่เล้ียงเด่ียว จากนั้นอธิบายถึงความเป็นมาและจุดประสงค์

เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองคร้ังน้ี 

5.2 ให้ผูรั้บการทดสอบรับรู้ส่ือท่ีออกแบบ เร่ืองการสร้างสรรรค์ส่ือท่ีช่วยให้ก าลงัใจ

แม่เล้ียงเด่ียว 

5.4 เม่ือกลุ่มเป้าหมายรับชมเสร็จให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี

ต่อส่ือ 

5.6 เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแล้วน าผลการทดสอบก่อนรับชมและหลงัรับชมไป

วเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 

 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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อธิบายท่ีมาและจุดประสงคข์องส่ือ 
  

กลุ่มเป้าหมายรับชมส่ือ 
 

ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 
 

ภาพท่ี 11 แสดงการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 

5.1 สุ่มตวัอย่างประชากรแม่เล้ียงเด่ียว จากนั้นอธิบายถึงความเป็นมาและจุดประสงค์

เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองคร้ังน้ี 

5.2 ใหผู้รั้บการทดสอบรับรู้ส่ือท่ีออกแบบ เร่ืองการสร้างสรรคส่ื์อท่ีช่วยสนบัสนุนคุณ

แม่เล้ียงเด่ียว 

5.4 เม่ือกลุ่มเป้าหมายรับชมเสร็จให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี

ต่อส่ือ 

5.6 เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแลว้น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์ขอ้มูลตามวิธีทางสถิติ

ต่อไป 

อธิบายท่ีมาและจุดประสงคข์องส่ือ 
  

กลุ่มเป้าหมายรับชมส่ือ 
 

ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 
 

ภาพท่ี 11 แสดงการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

6.1 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 

 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงค ์ใชสู้ตร IOC  

(Index of Objective Congruency) โดยท่ีค่าดชันีท่ีค  านวณไดไ้ม่ต ่ากวา่ .05 (บุญเชิด ภิญโญอนนัต

พงษ ์2527 : 69 – 70) 

 ถา้แน่ใจวา่ใช่  = +1 

 ถา้แน่ใจวา่ไม่ใช่  =  -1 

 ถา้แน่ใจวา่ใช่/ไม่ใช่ = 0 

 IOC = 
N

R  

สัญลกัษณ์ของสูตรดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค์มีความหมาย

ดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือ  IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

  ∑R แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  N   แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

6.2 สถิติพื้นฐาน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในคร้ังน้ี ท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าความแปรปรวน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ทั้งหมด และการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง คะแนนของแบบทดสอบหลงัรับชมส่ือสร้างสรรค ์

ซ่ึงใชสู้ตรดงัน้ี 
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ค่า เฉล่ียเลขคณิต   x ̄ =  
N

R  

ค่า ความแปรปรวน    S2 = 
)1(

)(
22



 
nn

XXn  

ค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. = 
)1(

)(
22



 
nn

XXn  

สัญลักษณ์ของสูตรค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าความแปรปรวน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มี

ความหมายดงัน้ี   

 X   แทน  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

 S2   แทน  ค่าความแปรปรวน 

 S.D.  แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 n แทน   จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 
2

X แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการวิจัยเร่ือง “การออกแบบพื้นท่ีสังคมเพื่อสนับสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว” มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีพบเจอ เพื่อออกแบบส่ือ

สร้างสรรคท่ี์ช่วยสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว น าไปสู่การช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน พร้อมทั้งศึกษา

การบูรณาการและกลยทุธ์การเผยแพร่ส่ือเพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่ง

การวเิคราะห์ขอ้มูลไวต้ามล าดบั ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของแม่เล้ียงเด่ียว 

2. ปัญหาท่ีคน้พบและประสบการณ์ท่ีแม่เล้ียงเด่ียวพบเจอ 

3. การวเิคราะห์ตามทฤษฎีการส่ือสารการตลาด (IMC) 

4. สรุปแนวคิดการออกแบบพื้นท่ีสังคมคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

5. การออกแบบส่ือสร้างสรรคท่ี์ช่วยสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

6. ความพึงพอใจของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีผลต่อส่ือสร้างสรรค ์

1. ข้อมูลส่วนตัวของแม่เลีย้งเดี่ยว 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของแม่เล้ียงเด่ียว ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบั

การศึกษา สาเหตุของการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว จ านวนบุตร และช่วงอายขุองบุตร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้มูลอาย ุพบวา่แม่เล้ียงเด่ียวส่วนใหญ่จะมีอายเุฉล่ียท่ี 31-35 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคืออายุเฉล่ีย 25-

30 ปี และ อายเุฉล่ีย 21-25 ปี และ36-40 ปี รองลงมาตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงแผนภูมิช่วงอายขุองแม่เล้ียงเด่ียว 

3 

31 
51 

63 

31 
21 

0
20
40
60
80

 ต ่ำกว่ำ 20 
ปี 

อำย ุ21-25 
ปี 

อำย ุ26-30 
ปี 

อำย ุ31-35 
ปี 

อำย3ุ6-40 
ปี 

อำย4ุ0 ปี
ขึน้ไป 

ชดุข้อมลู 1 
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 ในดา้นอาชีพพบวา่ แม่เล้ียงเด่ียวส่วนใหญ่แลว้มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัมากท่ีสุด 

และรองลงมาคืออาชีพรับจา้งหรือธุรกิจส่วนตวั และอาชีพขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐรองลงมา

ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีอาชีพแม่บา้นและเป็นนกัศึกษาอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงอาชีพของแม่เล้ียงเด่ียว 

 

ด้านจ านวนบุตร พบว่าแม่เล้ียงเดียวมีลูก 1 คนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาก็คือ 2 คนและ 3 คน

ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงจ านวนบุตรท่ีพบของแม่เล้ียงเด่ียว 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

แผนภูมิแสดงอาชีพของแม่เลีย้งเดี่ยว 

ชดุข้อมลู 1 

79% 

18% 

3% 

จ านวน 

1 คน 2 คน 3 คน 
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 พบบุตรในครอบครัวเล้ียงเด่ียวส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ีย 0-3 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคืออาย ุ

4- 6 ปี และ 7-10ปีตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงอายบุุตรท่ีพบของแม่เล้ียงเด่ียว 

 ผลวิจยัพบว่า บุตรในแม่เล้ียงเด่ียวนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 51 

เปอร์เซ็นต ์พบแม่เล้ียงเด่ียวมีบุตรเป็นเพศหญิง 49 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงเพศของบุตรท่ีพบของแม่เล้ียงเด่ียว 

 

2. ปัญหาทีค้่นพบและประสบการณ์ทีแ่ม่เลีย้งเดี่ยวพบเจอ 

 ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้ิจยัท าการรวมตวัแปรท่ีเหมือนกนัและท าการ

วเิคราะห์โดยแบ่งเป็น 3 ดา้นใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 2.1 ดา้นปัญหาและอุปสรรค 

0

20

40

60

80

0-3 ปี 4-6 ปี 7-10 ปี 11-15 ปี  

แผนภูมิแสดงช่วงอายุบุตรในครอบครัวแม่
เลีย้งเดี่ยว 

ชดุข้อมลู 1 

51% 
49% 

จ านวนเพศ 

เพศชาย 

เพศหญิง 
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 พบว่า ความรู้สึกของแม่เล้ียงเด่ียวรู้สึก ภูมิใจท่ีเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ช่วงแรกๆเครียด  

รู้สึกแย ่เสียใจท่ีครอบครัวพงั แต่เม่ือมองหนา้ลูก จะเกิดพลงัและแรงผลกัดนั เขม้แข็งและสู้เพื่อลูก 

แต่กงัวลกลวัลูกมีปัญหา กลวัเล้ียงไดไ้ม่ดี มกัจะให้ก าลงัใจตวัเอง พบวา่ยอมรับความจริง มากท่ีสุด 

เหน่ือย ทอ้ เสียใจกบัส่ิงท่ีเป็น รองลงมา และมีลูกเป็นก าลงัใจ ตามละดบั นอกจากน้ียงัไดก้ าลงัใจ

จากสังคม และการท าเท่าท่ีท าได ้ 

  อุปสรรคอะไรท่ีหนกัท่ีสุดในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียว พบวา่ อนัดบัแรกคือเร่ืองรายได้

ไม่ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย รองลงมาคือปัญหาในการด าเนินชีวิต และการจดัสรรเวลาท่ีตอ้งท างาน

และเล้ียงลูกดว้ย เวลามีไม่มากพอส าหรับลูก และภาวะความเครียดจากตวัเอง กงัวลเร่ืองการเล้ียงลูก 

วธีิการเล้ียงลูก ค าถามท่ีกงัวลเม่ือตอ้งตอบค าถามลูกเร่ืองพอ่ การเล้ียงลูกต่างเพศ การจดัการอารมณ์ 

พบอุปสรรคดา้นสังคมเพียง และท่ียงัโดนดูถูกและมองวา่เป็นครอบครัวไม่สมบูรณ์ 

 2.2. ดา้นความรู้สึก จิตใจ และทศันคติ 

 เม่ือคุณแม่เล้ียงเด่ียวเกิดการทอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่จะใหก้ าลงัใจตวัเอง ดว้ยการมองหนา้

ลูกและยอมรับความจริง และบางส่วนจะหาทางออกด้วยการท ากิจกรรมอ่ืนๆให้ผ่อนคลาย เช่น 

ธรรมมะ ฟังเพลง เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 2.3. ดา้นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนและช่วยเพิ่มพลงัใจ 

 จากแบบสอบถามแม่เล้ียงเด่ียว พบวา่ เม่ือตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัแม่เล้ียงเด่ียวเพื่อให้

ขอ้มูลในการเล้ียงลูก ส่วนใหญ่แลว้แม่เล้ียงเด่ียวจะคน้หาผา่นเวบ็ไซต์ รองลงมาเป็นเฟสบุ๊ค และ

จากหนงัสือ ตามละดบั นอกจากน้ีจะเป็นการถามเพื่อนหรือแม่เล้ียงเด่ียวดว้ยกนั หรือพบแพทย ์

 ส่ิงท่ีจะช่วยเพิ่มพลงัใจในการเป็นแม่เล้ียงเด่ียวมากข้ึน พบวา่ ส่ิงท่ีแม่เล้ียงเด่ียวมองวา่

เป็นการเพิ่มพลงัและสามารถช่วยสร้างก าลงัใจให้กบัแม่เล้ียงเด่ียวมากท่ีสุดคือ พื้นท่ีหรือส่ือท่ี

รวบรวมขอ้คิดและความรู้ในการเล้ียงลูกในแบบครอบครัวเล้ียงเด่ียว รองลงมาคืออยากให้สังคม

ยอมรับและเขา้ใจมากยิ่งข้ึน และส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของแม่และลูกเล้ียงเด่ียวให้สังคม

รับรู้ ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 6 แผนภูมิแสดงส่ิงท่ีแม่เล้ียงเด่ียวคิดวา่สามารถช่วยสร้างก าลงัใจและสนบัสนุน 

 

3. การวเิคราะห์ตามทฤษฎกีารส่ือสารการตลาด (IMC) 

 เน่ืองจากการออกแบบพื้นท่ีท่ีช่วยสนบัสนุนแม่เล้ียงเด่ียวให้พลงัใจต่อสู้และด าเนิน

ชีวติต่อไปนั้น การออกแบบสร้างสรรคส่ื์อจึงมีจุดประสงคท่ี์จะเผยแพร่ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จึงตอ้งน าทฤษฎีการส่ือสารการตลาดเขา้มาช่วยเพื่อให้การเผยแพร่เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดย

ตอ้งใชก้ารส่ือสารหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง คือการท่ีจะมุ่งเนน้สร้างพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตรา

สัญลกัษณ์องคก์รเพื่อใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัองคก์ร ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและ

มีความเช่ือมัน่ในองค์กร ซ่ึงการกระตุน้พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้ การจดจ าหรือ

การยอมรับเท่านั้น 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดร่้วมกบัแม่เล้ียงเด่ียว ก่อตั้งโครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียว

สายสตรอง” หรือ “Strong Single Mom” ใหเ้ป็นโครงการท่ีท าการเผยแพร่ส่ือความรู้และสนบัสนุน

แม่เล้ียงเด่ียว ใหมี้ทศันคติท่ีดีในการด าเนินชีวติต่อไป และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสังคม  

 3.1 การจดัท าแผนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Mapping) 

  การวิเคราะห์ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียนบัเป็นปัจจยัส าคญัของการเผยแพร่ส่ือ เพราะ

เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบับุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าให้สามารถผลิตส่ือไดต้รง

49% 

31% 

20% 

สิ่ งที่คิดว่าช่วยสร้างก าลังใจ 

สือ่ที่ให้ข้อคิดและวิธีการเลีย้งลกูแบบเลีย้งเด่ียว อยากให้สงัคมยอมรับและเข้าใจ สือ่ที่ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สกึ 
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กลุ่มเป้าหมายและเลือกวิธีการการเผยแพร่ส่ือให้เหมาะสมเพื่อบรรลุจุดประสงคจ์ากการวิเคราะห์ผู ้

ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัปัญหาแม่เล้ียงเด่ียว แบ่งออกได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

 3.1.1  ผูท่ี้อยูแ่กนกลางของปัญหา ไดแ้ก่ แม่เล้ียงเด่ียว และลูก 

 3.1.2 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง ไดแ้ก่ อดีตสามี ญาติพี่นอ้ง เพื่อน ครูท่ีปรึกษา 

หน่วยงานรัฐเก่ียวกบัสถาบนัครอบครัว ชมรมเครือข่ายครอบครัวเล้ียงเด่ียว (ในส่วนของแม่เล้ียง

เด่ียวทางพฤตินยัจะอยูร่ะหวา่งแกนกลางและผูท่ี้มีส่วนไดส่วนเสียโดยตรง) 

 3.1.3 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางออ้ม ไดแ้ก่ สังคมรอบขา้ง โรงเรียน ท่ีท างาน ส่ือ 

  
ภาพท่ี 7 ภาพแผนท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Mapping) 

 จากแผนภูมิยงัแสดงให้เห็นอีกวา่ นอกจากแม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยัแลว้ยงัมีแม่เล้ียงเด่ียว

ท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงัทางพฤตินยัอีกดว้ย(แถบสีชมพู) ซ่ึงหมายถึงกลุ่มแม่เล้ียงเด่ียวท่ีตอ้งเล้ียงลูก

เพียงล าพงั หรือบางคนก าลงัจะกา้วเขา้มาสู่การเป็นแม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยั แม่เล้ียงเด่ียวท่ีมี

ครอบครัว มีสามี แต่ไม่ไดช่้วยเหลืออะไรเลย หรือสามีท างานต่างจงัหวดั ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั แม่เล้ียง

เด่ียวกลุ่มน้ีไม่ไดต่้างจากแม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยัเลย ต่างกนัเพียงสัญลกัษณ์ทางกฎหมายเท่านั้นเอง 
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 3.2 การก าหนดเป้าหมายส่ือและวตัถุประสงค ์

 
ภาพท่ี 8 ภาพการก าหนดเป้าหมายจุดประสงค ์

 การก าหนดเป้าหมายส่ือและสัตถุประสงคน์ั้น ผูว้จิยัก าหนดใหก้ลุ่มเป้าหมายคือคุณ

แม่เล้ียงเด่ียวในเขต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยใหมี้ความสุขกบัปัจจุบนั มองส่ิงทีเกิดข้ึน

เป็นเร่ืองธรรมดา คิดเชิงบวก ผา่นส่ือมีเดียท่ีโครงการสร้างข้ึนและการท ากิจกรรมร่วมกนัของแม่

เล้ียงเด่ียว 

 3.3 ส่ิงท่ีคาดหวงัท่ีจะเกิดข้ึน คือการมุ่งเนน้ไปท่ีการใหคุ้ณแม่เล้ียงเด่ียวมีความคิดเชิง

บวก เขา้ใจ และอยูก่บัปัจจุบนัไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ มีแรงบนัดาลใจในการใชชี้วติใหมี้ความสุข 

 

 

ภาพท่ี 9 ภาพการก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึน 
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 3.4 IMC Media Planning การหากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยใชก้ารตลาด 

IMC  

  3.4.1 การส่ือสารขอ้ความท่ีถูกตอ้ง 

  3.4.2 ในเวลาท่ีถูกตอ้ง 

  3.4.3ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีใช่ 

  3.4.4 เพื่อสร้างการตอบสนองท่ีถูกตอ้ง 

  3.4.5 ดว้ยการโฆษณาผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพท่ี 10 ภาพIMC Media Planning 

 

 3.5 การก าหนดคอนเทนทท่ี์มีคุณค่าเพื่อความน่าสนใจในการติดตาม ประกอบไปดว้ย 

  3.5.1 มีประโยชน์ ในดา้นความรู้ เน้ือหา และตรงกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ 

  3.5.2 สนุก นอกจากเน้ือหาทางดา้นทฤษฎีและทางดา้นการปฏิบติัแลว้ ควรจะมี

ความสนุกใหเ้ป็นท่ีน่าติดตามและเพิ่มความคิดในแง่บวกดว้ย 

  3.5.3 เหมาะสม เป็นส่ิงส าคญั เพราะเน้ือหาแม่เล้ียงเด่ียวเป็นคอนเทนทท่ี์มีความ

ละเอียดอ่อน จึงตอ้งคดักรองเน้ือหาให้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ทุกคร้ัง 
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ภาพท่ี 11 ภาพการก าหนดคอนเทนทท่ี์มีคุณค่าส าหรับแม่เล้ียงเด่ียว 

 

 3.6 การวเิคราะห์ผลประโยชน์ร่วมของโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 

 การน าเสนอส่ือควรน าเสนอในแง่มุมท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดแ้ละ

เก่ียวขอ้งกบัตนเอง เพราะฉะนั้นผูส่ื้อสารไม่ควรพูดถึงผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว ควรน าเสนอ

ในแง่มุมท่ีทั้งผูส่ื้อสารและกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ดงัภาพแผนภูมิดา้นล่างน้ี 

 

 
ภาพท่ี 12 การวเิคราะห์ผลประโยชน์ร่วมของโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 

 

 



 
55 

 

 

 3.7 True Story + Inspiration Story 

 การน าเสนอเน้ือหาดว้ยเน้ือเร่ืองท่ีมีแรงบนัดาลใจ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้บั

การด าเนินโครงการ ท าใหโ้ครงการเกิดความน่าติดตามและน่าเอาใจช่วยใหโ้ครงการประสบ

ความส าเร็จ ซ่ึงวธีิน้ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการสร้างโครงการท่ีมีผลลพัธ์เพื่อสังคมท่ีดีข้ึน 

 
ภาพท่ี 13 การน าเสนอเน้ือหาดว้ยเน้ือเร่ืองท่ีมีแรงบนัดาลใจ (True Story + Inspiration Story) 

  

 3.8 การวางแผนขั้นตอนการท างานเพื่อใหส่ื้อประชาสัมพนัธ์เกิดผลลพัธ์สูงสุด ดงัน้ี 

  3.8.1 ขอ้มูลการตลาด ไดแ้ก่ รูปแบบ และกลยทุธ์ 

  3.8.2 ก าหนดวตัถุประสงคข์องส่ือ ประกอบไปดว้ย ขอ้ความ เป้าหมาย 

วตัถุประสงค ์

  3.8.3 วางแผนกลยทุธ์ของส่ือ ไดแ้ก่ ช่องทางการรับส่ือ เป้าหมายการเผยแพร่ 

แนวทาง 

  3.8.4 แผนการโฆษณา ไดแ้ก่ ช่องทางซ้ือ การตดัสินใจ 
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ภาพท่ี 14 ภาพการวางแผนขั้นตอนการท างาน 

 

 3.9 กระบวนการสร้างเน้ือหาใหโ้ดนใจ เพื่อให้เกิดความน่าติดตามและน่าจดจ า เร่ิม

จากการท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเช่ือและมองเห็นเป้าหมายเดียวกบัเรา รู้สึกวา่เขาจะไดรั้บผลประโยชน์

ร่วมกบัเรา ไดแ้ก่ 

  3.9.1 ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายคิดตามวตัถุประสงค ์

  3.9.2 ท าใหเ้ขาหวัเราะ รู้สึกสนุกสนานและผอ่นคลาย 

  3.9.3 สร้างแรงบนัดาลใจ เป็นแรงผลกัดนัเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกบัเรา 

  3.9.4 สอนอะไรใหม่ๆใหก้ลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ แต่

ควรเป็นเร่ืองท่ีจ าไดง่้ายและน าไปปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง 

 ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหก้ลุ่มเป้าหมายจ าคุณได ้แบรนดข์องคุณจะเป็นท่ีน่าเช่ือถือและน่าจด

จ าเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีท าใหเ้กิดการบอกต่อ ท าให้เกิดการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก ซ่ึงถือวา่

เป็นการตลาดท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงมาก เพราะคนส่วนใหญ่จะเช่ือเพื่อนมากกวา่การโฆษณาทัว่ไป 
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ภาพท่ี 15 แสดงกระบวนการสร้างคอนเทนทใ์ห้โดนใจ 

 

 3.10 การเขียนโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ (Advertising Quotes on Socials Media) 

 ทฤษฎีน้ีมาจากวธีิการเขียนโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชจ้ากองคก์รทัว่

โลกจากการวเิคราะห์ พบวา่รูปแบบท่ีเหมาะกบัการเขียนโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง

ก าลงัใจใหแ้นะน าถึงวธีิแกปั้ญหาท่ีเผชิญของแม่เล้ียงเด่ียว คือการใชว้ธีิแบบ BAB เพราะเป็นวธีิท่ี

เหมาะสมในการกา้วขา้มปัญหาไปอยูจุ่ดคล่ีคลาย เพื่อน าไปสู่การลงมือแกไ้ขปัญหาในชีวติจริง 
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ภาพท่ี 16 แสดงรูปแบบการเขียนโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์แบบ BAB 

 

 3.11ช่องทางท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชมส่ือวดีิโอในประเทศไทย ส ารวจโดย Digital Thailand 

 

 
ภาพท่ี 17 แสดงช่องทางท่ีกลุ่มเป้าหมายรับชมส่ือในประเทศไทย 

 

 3.12 Marketing Functionประกอบไปดว้ย 

     3.12.1 Advertising โฆษณา 

   3.12.2 Brand Management การจดัการแบรนด์ 

   3.12.3 Consumer Behavior พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

   3.12.4 Direct Marketing การตลาดทางตรง 

   3.12.5 Distribution การกระจาย 

   3.12.6 Public Relation การประชาสัมพนัธ์ 
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ภาพท่ี 18  แสดงส่วนประกอบของMarketing Function 

 

 3.13 อารมณ์กระตุน้การซ้ือ 

 อารมณ์กระตุน้การซ้ือ ประกอบไปดว้ยอารมณ์ โกรธ กลวั โลภ รู้สึกผดิ เยนิยอ 

เฉพาะเราเท่านั้น ช่วยเหลือใหป้ลอดภยั 

 
ภาพท่ี 19 อารมณ์กระตุน้การซ้ือ 

 3.14Video Marketing แสดงการรับรู้ทางประสาทสัมผสัดา้นต่างๆ และเน้ือหาท่ีควร

ส่ือสาร 
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ภาพท่ี 20 แสดงการท าการตลาดเผยแพร่วีดีโอ 

 3.15ส่วนผสมการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Mix) 

 ส่วนผสมการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Mix) หมายถึง การส่ือ

ความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจ และสร้างการยอมรับ

ระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดผลส าคญัคือช่วยกระตุน้การขาย และสร้างความจง-รัก

ภกัดีของลูกคา้ กิจกรรมการส่ือสารการตลาดจึงประกอบดว้ยส่วนส าคญัคือ การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง  เป็นการผสมสานเคร่ืองมือส่ือสารมาใช้

ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Kotler and Armstrong,1999:439)  

 ทั้งน้ี การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานสามารถช่วยสร้างอตัลกัษณ์ท่ีแขง็แกร่ง

ของตรายีห่อ้(Strong Brand Identity) ในตลาด โดยการผกูรวมเอาภาพลกัษณ์และข่าวสารต่าง ๆ เขา้

ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงหมายความวา่ ข่าวสารต าแหน่งครองใจและภาพลกัษณ์ ตลอดจนอตัลกัษณ์ของธุรกิจ

จะถูกน าเสนออยา่งกลมกลืนเป็นแนวเดียวกนัในทุก ๆ เคร่ืองมือ ไม่วา่จะเป็นทางการ

ประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 21 แสดงส่วนผสมการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Mix) 

 

ซ่ึงในโครงการคุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรองประกอบไปดว้ยการท าการตลาดดงัน้ี 

 3.15.1 Advertising การโฆษณาทัว่ไปเพื่อให้โครงการเป็นท่ีรู้จกัและกลุ่มเป้าหมาย

รับรู้ถึงจุดประสงคข์องโครงการคุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง 

 3.15.2 Events and Experience การจดักิจกรรมแม่ลูก เพื่อพบปะ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้และเคล็บลบัต่างๆ รวมถึงพูดคุย สันทนาการเพื่อความผอ่นคลาย 

 3.15.3 PR and Publicity การน าเสนอโครงการโดยใช ้ โปสเตอร์ โปสการ์ด และ

อินโฟกราฟิกเพื่อให้โครงการเป็นท่ีรู้จกั 

 3.15.4 Direct Marketing การวเิคราะห์และเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย 

 3.15.5 Interactive Marketing การตลาดท่ีมีการตอบโตท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

โดยทางโครงการไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อน าส่ือการตลาดท่ีมี

มาปรับปรุงให้เหมาะสม 

 3.15.6 Word of Mouth Marketing การบอกต่อแบบปากต่อปาก เพื่อสร้างความ

น่าเช่ือถือขององคก์ร โดยใหผู้ท่ี้ติดตั้งถงัดกัไขมนัแลว้เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีดีออกมาพูดเชิญชวนใหผู้ท่ี้

ยงัไม่สามารถตดัสินใจได ้ลงมือติดตั้งถงัดกัไขมนัไวใ้นครัวเรือนของตน 
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3.16 การวางรากฐานโครงการ “Strong Single Mom” โดยมีคียเ์วิร์ดส าคญั 3 อยา่ง 

ไดแ้ก่ Cheering คือ การใหก้ าลงัใจ / Supporting การสนบัสนุน / และ Sharing การแลกเปล่ียน ท่ี

เกิดจากการคน้พบวา่ จุดท่ีแม่เล้ียงเด่ียวมารวมตวักนัและผอ่นคลายเม่ือเกิดความเครียด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22  แสดงKeyword ส าคญัของโครงการ “Strong Single Mom” 

  

 3.17แนววเิคราะห์การตลาดประสบการณ์ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมท่ีดี

ระหวา่งผูด้  าเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความประทบัใจและสัมผสัถึง

ปัญหาโดยตรง  

 
ภาพท่ี 23 ภาพแนวคิดการตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
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 3.18Connection Touch point การวเิคราะห์การส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิตและกลุ่มเป้าหมาย 

เผือ่รับขอ้คิดเห็นน ามาปรับปรุงผลงานตามความคิดเห็นท่ีไดรั้บ ทั้งในแง่การประชาสัมพนัธ์และ

การออกแบบ 

 
ภาพท่ี 24 ภาพConnection Touchpoint 

 3.19 The Communication Model การวเิคราะห์กระบวนการผลิตส่ือ โดยเร่ิมจากการ

วเิคราะห์วตัถุดิบและเน้ือหาท่ีมี จากนั้นวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อไปน าไปสู่งานออกแบบ แลว้ 

รับขอ้เสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อน ามาปรับปรุงผลงาน 

 
ภาพท่ี 25 ภาพ The Communication Model 
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 3.20แผนการปล่อยส่ือน าทางโครงการ (Campaign Roadmap) 

 

 
ภาพท่ี 26 แผนการปล่อยส่ือน าทางโครงการ (Campaign Roadmap) 

 

 3.21“ทีมคุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” 

  เป็นกลุ่มท่ีเกิดรวมตวักนัภายในโครงการ “Strong Single Mom” ซ่ึงการรวมตวักนั

เป็นกลุ่มน้ีก็จะมีประโยชน์ต่อสมาชิกภายในกลุ่มซ่ึงกนัและกนั ดงัน้ี 

  3.21.1 ทางดา้นสังคม การรวมกลุ่มท าใหแ้ม่เล้ียงเด่ียวเกิดความมัน่ใจในตวัเองมาก

ข้ึน ไดพู้ดคุยระบายและแลกเปล่ียนปัญหา และเกิดการยอมรับจากสังคมภายนอกมากข้ึน 

  3.21.2 มีสิทธิพิเศษ ภายใตโ้ครงการเกิดกิจกรรมมากมายระหวา่งแม่และลูก รวม

ไปถึงการลดราคาภายใตแ้บรนดต่์างๆท่ีเก่ียวกบัแม่และเด็ก 

  3.21.3 โอกาสท าความรู้จกั เพื่อนใหม่ สร้างโอกาสทางอาชีพและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นวธีิการเล้ียงลูก ปัญหาท่ีเจอ รวมถึงการท าธุรกิจ 

  3.21.4 ความย ัง่ยนืของโครงการ เม่ือมีการรวมกลุ่มคุณแม่เล้ียงเด่ียวแลว้จะเกิดการ

รวมตวัต่อไปเร่ือยๆในอนาคต จากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บและความสามคัคี เกิดเป็นความย ัง่ยนื 
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ภาพท่ี 27 ภาพแสดงผลประโยชน์ท่ีคุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรองไดรั้บ 

 

4.สรุปแนวคิดโครงการออกแบบพื้นท่ีสังคมคุณแม่เล้ียงเด่ียว 

 

 
ภาพท่ี 28 ภาพแสดงคุณแม่เล้ียงเด่ียวแต่ละลกัษณะ 
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ภาพท่ี 29 ภาพแสดงผลกระทบท่ีลกัษณะของแม่เล้ียงเด่ียวแต่ละลกัษณะไดพ้บเจอ 

 จากผลการวิจยัแลว้พบว่า ยงัมีกลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะกลายเป็นแม่เล้ียงเด่ียวเกิดข้ึน

ดว้ย กลุ่มคนท่ีอยูร่อบนอกและก าลงัจะเดินเขา้มาในกลุ่มของแม่เล้ียงเด่ียว กลุ่มคนเหล่าน้ีมีปัญหา

เหมือนกนัเพียงแต่วา่ เขา้ไม่มีสัญลกัษณ์อะไรท่ีบอกวา่เคา้เป็นแม่เล้ียงเด่ียวเท่านั้นเอง แต่ในเชิงพฤติ

นยัแลว้ คนกลุ่มน้ีก็คือแม่เล้ียงเด่ียวเช่นกนั คนกลุ่มน้ีคือ คุณแม่ท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั สาเหตุ

เพราะสามีเสียชีวิต ไม่ไดอ้ยูก่บัสามี สามีท างานต่างจงัหวดั สามีมีเมียนอ้ย หรือแมก้ระทัว่สามีท่ีอยู่

ดว้ยกนัแต่ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเล้ียงดูลูกเลยอีกดว้ย  

 เม่ือท าการจ าแนกส่ิงท่ีตอ้งเจอ ผลกระทบ ของแม่เล้ียงเด่ียวแต่ละลกัษณะแลว้พบว่า

แม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยัไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด จึงท าให้ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ไปท่ีการสนบัสนุนแม่เล้ียง

เด่ียวทางนิตินยั 

 4.1 จากการวจัิยจึงสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี ้

1. แม่เล้ียงเด่ียวตอ้งการส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้

อยา่งราบร่ืน 

2. แม่เล้ียงเด่ียวอยากใหทุ้กคนในสังคมเขา้ใจ 

3. แม่เล้ียงเด่ียวตอ้งการพื้นท่ีท่ีใหข้อ้คิดและวธีิการเล้ียงลูกในแบบเล้ียงเด่ียว 

4. แม่เล้ียงเด่ียวเจอปัญหาเหมือนกันในทางนิตินัยและพฤตินัย ต่างกันท่ีเชิง

สัญลกัษณ์เท่านั้นเอง 
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 4.2 ทีม่าของแนวความคิด 

 การเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ไม่วา่จะเป็นแม่เล้ียงเด่ียวในทางนิตินยัหรือพฤตินยั  ค  าวา่ “แม่” 

เป็นสถานะท่ีไม่มีใครสามารถเอาไปจากกนัได ้ผูว้ิจยัจึงน าหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนามาใช้

ในเร่ืองของการอยู่กบัปัจจุบนั เขา้ใจ และอยู่กบัมนัให้ได้ ไม่พูดถึงอดีตท่ีแย่หรือทางเลือกอ่ืนๆ 

เพราะคนเหล่าน้ีไม่มีทางให้เลือก ถา้ตอ้งอยูก่บัปัจจุบนัจะอยู่อยา่งไรให้มีความสุข จึงเป็นท่ีมาของ

ค าส าคญัคือ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง”  

 
ภาพท่ี 30 ค าส าคญัของโครงการออกแบบ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” 

 “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” หมายถึง คุณแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมีความคิดเชิงบวก อยูก่บั

สถานการณ์ปัจจุบนัใหไ้ด ้เห็นคุณค่าในตวัเอง มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองธรรมชาติ สนุกกบัการ

ใชชี้วติ ไม่ใหค้วามส าคญักบัสัญลกัษณ์ในการเปล่ียนแปลง ค าวา่ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” ให้

ความหมายไดส้องทาง คือ ทางแรก เม่ือบุคคลภายนอกมองเขา้มาจะเห็นความหมายท่ีซ่อนอยูใ่นค า

น้ีคือ มีความสุขนะ อยูก่บัปัจจุบนันะ อยา่คิดมากนะ รู้วา่เหน่ือย ดูแลลูกนะ เป็นความคิดท่ีไม่ตอกย  ้า 

แต่เป็นก าลงัใจให ้ส่วนทางท่ีสอง คนท่ีใชค้  าน้ีจะไดค้วามหมายท่ีซ่อนอยูคื่อ ไดร้ะบายและให้

ก าลงัใจตวัเอง ไม่วา่จะเป็นคุณแม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยัหรือพฤตินยั คุณก็คือคุณแม่ แต่ใหเ้ป็นคุณแม่

สายสตรอง 

 

5. การออกแบบพืน้ทีสั่งคมเพ่ือสนับสนุนคุณแม่เลีย้งเดี่ยว 

 โครงการออกแบบพื้นท่ีสังคม Strong Single Mom น้ี จะออกแบบเน้ือหาและรูปแบบ

ภายใต ้3 ค าน้ี ไดแ้ก่ Cheering Supporting และ Sharing โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสนบัสนุนคุณ

แม่เล้ียงเด่ียวใหมี้ก าลงัใจต่อสู่และด าเนินชีวติต่อไป ผา่นพื้นท่ีท่ีให้แม่เล้ียงเด่ียวไดม้ารวมตวักนั จน
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เกิดขอ้คิด แรงบนัดาลใจ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั พื้นท่ีน้ีเป็นทั้ง

พื้นท่ีออนไลน์และออฟไลน์ โดยก าหนดให้ลกัษณะของงานออกแบบทั้งหมดให้เป็นการคิดบวก 

ความสนุก และความสุข  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ภาพแสดงค าส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการออกแบบโครงการ Strong Single Mom 

 

 5.1 การวางแผนและก าหนดรูปแบบกจิกรรม 

 มีการออกแบบรูปแบบเน้ือหาดา้นในของโครงการน้ีทั้งหมด โดยแบ่งสัดส่วนเป็นการ

ให้ค  าคมหรือขอ้คิดส าหรับคุณแม่เล้ียงเด่ียว แบ่งเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนเน้ือหาความรู้หรือ

เทคนิควิธีการเล้ียงลูกแบบเล้ียงเด่ียว แบ่งเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัระหวา่งแม่

เล้ียงเด่ียว แบ่งเป็น 40 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ี  

 

 
ภาพท่ี 32 ภาพแสดงสัดส่วนเน้ือหาในโครงการออกแบบพื้นท่ีสังคม Strong Single Mom 
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ภาพท่ี 33 ภาพแสดงรายละเอียดโครงการออกแบบพื้นท่ีสังคม Strong Single Mom 

 

 
ภาพท่ี 34 ภาพแสดงกลยทุธ์ในการดึงคนเขา้มารวมกลุ่ม 

5.1.1 กลยทุธ์ในการดึงคนเขา้มารวมกลุ่ม 

 กลยทุธ์ในการดึงคนเขา้มารวมกลุ่มในพื้นท่ีสังคมภายใต ้Strong Single Mom นั้น 

ตอ้งง่ายต่อการรับรู้และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจนท่ีสุด ผูว้จิยัใชห้ลกัการตลาดมาช่วย คือ การ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เน้ือกาการตลาด มีเดีย และประสบการณ์การตลาด โดยเน้ือหานั้น

จะเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายใชอ้ยูแ่ลว้ นัน่คือ เพจเฟสบุค๊ เฟสบุค๊กลุ่มปิด เวบ็ไซต ์
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อินสตราแกรม และยทููบ มีการออกแบบใหพ้ื้นท่ีสังคมน้ีประกอบไปดว้ย เน้ือหา ส่ือมีเดีย  ขอ้คิด 

หรือค าถามฉุกคิด เทคนิคในการเล้ียงลูกแบบเล้ียงเด่ียว นดัแนะ พบปะพูดคุยกนัแบบกลุ่มยอ่ย และ

กลุ่มใหญ่ และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหวา่งแม่เล้ียงเด่ียวดว้ยกนั 

 5.1.2 กิจกรรมออนไลน์ 

 กิจกรรมแบบออนไลน์จะออกแบบมาในลกัษณะให้มีการโตต้อบกบักลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้เกิดการแชร์ต่อและกระจายข่าวให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน อยา่งเช่น จดหมายลูกโซ่ วง

ลอ้หมุนเส่ียงโชค ลุน้รางวลั กิจกรรมการแชร์รูปและติดแฮชแทกเพื่อนในหัวขอ้ คุณแม่เล้ียงเด่ียว

สายสตรอง หรือ การประกวดภาพถ่ายแม่สายสตรอง ลุน้รางวลั เป็นตน้ 

 

 
ภาพท่ี 35 ภาพตวัอยา่งกิจกรรมแบบออนไลน์ 

 5.1.3 กิจกรรมออฟไลน์ 

 มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้คุณแม่เล้ียงเด่ียวไดม้าพบปะ พูดคุยและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและแม่เล้ียงเด่ียวผูม้ากประสบการณ์ โดยการเสวนาในกิจกรรม

ออฟไลน์น้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นกิจกรรมเสวนาท่ีทางโครงการ Strong Single Mom 

จดัข้ึนเอง ตามหัวขอ้ท่ีแม่เล้ียงเด่ียวสนใจ เช่น รับมืออย่างไรเม่ือตอ้งเล้ียงเด่ียว หรือ อนาคตทาง

การเงินส าหรับคุณแม่เล้ียงเด่ียว เป็นตน้ และส่วนท่ีสองคือการเข้าร่วมกิจกรรมจากภายนอก ท่ี

เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่เล้ียงเด่ียว สถานท่ีในกรณีศึกษาผูว้ิจยัใช ้หอจดหมายเหตุพุทธ

ทาส อินทปัญโญ มาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมแบบออฟไลน์ 
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ภาพท่ี 36 ภาพตวัอยา่งสถานท่ีในกรณีศึกษาส าหรับผูว้ิจยัในการออกแบบ 

  

 5.2 งานออกแบบพืน้ทีสั่งคมคุณแม่เลีย้งเดี่ยวสายสตรอง 

 5.2.1 โทนสี 

 โทนสีท่ีใชส้ าหรับงานออกแบบพื้นท่ีสังคมเพื่อสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียวนั้น ไดแ้รง

บนัดาลใจมาจากอิริยาบถและบริบทรอบกายของคุณแม่และลูก เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายท่ีคุณแม่ท่ีเป็น

ผูห้ญิงและลูกทีเป็นเด็กมกัจะใชห้รือพบไดบ้่อย รวมไปถึงการก าหนดสีหลกัและสีรองส าหรับงาน

ออกแบบพื้นท่ีสังคมคุณแม่เล้ียงเด่ียวน้ีอีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 37 ภาพแสดงโทนสีของงานอออกแบบพื้นท่ีสังคมเพื่อสนบัสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง 
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  5.2.2 การออกแบบโลโก ้

 การออกแบบโลโกส้ าหรับโครงการ “Strong Single Mom” หรือ “คุณแม่เล้ียงเด่ียว

สายสตรอง” ส่ือถึงการปกป้องลูกดว้ยความอบอุ่น เป็นสายสัมพนัธ์ระหวา่งแม่และลูกสองคน 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ภาพร่างงานออกแบบโลโก ้“คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ภาพร่างงานออกแบบโลโก ้“คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” (2) 

  นกกระจาบเป็นนกสังคม คือ เป็นนกท่ีมกัจะอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม เม่ือถึงฤดูผสมพนัธ์ุก็จะ

สร้างรังรวมกนัเป็นกลุ่มในร่มไมเ้ดียวกนั ในขณะจบัคู่ตวัผูจ้ะสร้างรังแลว้อยูก่บัตวัเมียจนกระทัง่ตวั

เมียวางไข่แลว้ตวัผูจ้ะแยกไปสร้างรังใหม่และจบัคู่กบัตวัเมียตวัใหม่ เป็นเช่นน้ีเร่ือยไปจนกวา่จะ

หมดฤดูผสมพนัธ์ุ หรือจนกวา่ตวัเมียจะหมดฝงู ตวัเมียจะเล้ียงลูกอ่อนจนบินเขา้รวมฝงูได ้ และ
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มกัจะบินตามกนัเป็นสายอยา่งพร้อมเพรียงกนัเป็นฝงูไปลงนาขา้ว ฝงูละประมาณ 40 ตวั  การจบัคู่

ของนกกระจาบ เป็นการครองคู่ระยะสั้น คือ การอยูร่่วมกนัของเพศผูแ้ละเพศเมียเป็นระยะเวลานาน

เท่าท่ีพอจะท าใหเ้กิดการปฏิสนธิหรือผสมพนัธ์ุไดส้ าเร็จเรียบร้อยเท่านั้น และเป็นการครองคู่ของ

สัตวแ์บบตวัผูห้น่ึงตวัจบัคู่กบัตวัเมียหลายตวัในหน่ึงฤดูกาลผสมพนัธ์ุ เรียกวา่ ระบบมากเมียผูห้น่ึง 

หลงัจากนั้นตวัเมียจะเป็นผูฟั้กไข่ ซ่ึงในขณะเดียวกนัตวัผูจ้ะจบัคู่กบัตวัเมียตวัใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 ลกัษณะของล าตวัและรังของนกกระจาบ 

  โลโกสุ้ดทา้ยของโครงการแม่เลียงเด่ียวสายสตรองเป็นสัญลกัษณ์รูปนกกระจาบ ท่ีไดแ้รง

บนัดาลใจมาจากชีวติความเป็นอยูข่องนกกระจาบเพราะเป็นสัตวท่ี์เล้ียงลูกตวัเดียวเหมือนแม่เล้ียง

เด่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 โลโกโ้ครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง”แบบสมบูรณ์(1) 
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ภาพท่ี 41 โลโกโ้ครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” แบบสมบูรณ์ (2) 

 

 
ภาพท่ี 42 โทนสีหลกัและลกัษณะของตวัอกัษรโครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” 

 

  โทนสีหลกัของโลโกโ้ครงการฯ จะใชสี้หลกัสองสี ไดแ้ก่ สีแรกคือสีชมพูเขม้ ท่ีส่ือ

ความหมายถึงความเป็นผูห้ญิงท่ีเขม้แขง็ หนกัแน่น แต่ยงัมีความอ่อนหวานในตวัเอง และสีเทา ท่ี

ส่ือความหมายถึงความทนัสมยัและเด็ดเด่ียว 

  ลกัษณะของตวัอกัษรโครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” ท่ีน ามาใชจ้ะใหมี้

ลกัษณะไม่หนาจนเกินไป เพื่อส่ือถึงความเป็นผูห้ญิงท่ีอ่อนหวานแต่ยงัคงมีความแขง็แกร่ง  
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  5.2.3. การออกแบบ Pictogram 

   การออกแบบ Pictogram ของโครงการ“Strong Single Mom” ภาพแสดงสัญลกัษณ์

รูปภาพ เป็นการลดทอน เพื่อไม่ใหเ้กิดการซบัซอ้นมากเกินไป และก าหนดสัดส่วนใหเ้ป็นชุดหรือ

กลุ่มเดียวกนั โดยเนน้ความเรียบง่ายท่ีใชใ้นการส่ือสารไดเ้ขา้ใจง่าย แต่ยงัคงสัญลกัษณ์ส าคญัของ

แม่เล้ียงเด่ียวไว ้ไดแ้นวคิดมาจากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่และลูก เพื่อน าไปใชใ้นโครงการออกแบบ

พื้นท่ีส าหรับคุณแม่เล้ียงเด่ียวต่อไป  

 
ภาพท่ี 43 Pictogram ของโครงการ“Strong Single Mom” 
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  5.2.4. การออกแบบส่ือความรู้ “Strong Single Mom” 

จากการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายคุณแม่เล้ียงเด่ียวและวธีิท่ีจะถ่ายทอดส่ือความรู้บนส่ือ

สังคมออนไลน์ พบวา่ส่ือท่ีเหมาะท่ีสุดคือการใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ ภาพประกอบท่ี

ใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกรับรู้ไดถึ้งปัญหาท่ีตวัเองก าลงัเผชิญและกระจายสู่ส่ือสังคมออนไลน์ไดง่้าย 

 

 
ภาพท่ี 44 ภาพแสดงแผนผงัของเวบ็ไซต ์Strong Single Mom 

 
ภาพท่ี 45 การออกแบบส่ือเพื่อใหเ้หมาะสมกบั Platform ชนิดต่างๆ 
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1.  หนา้หลกัเวบ็ไซต“์Strong Single Mom”หรือ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” 

 
ภาพท่ี 46 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์“Strong Single Mom”หรือ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” 

 
ภาพท่ี 47 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์“Strong Single Mom”หรือ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง”(2) 
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2.  กฎหมายครอบครัว เป็นส่ิงจ าเป็นอนัดบัแรกท่ีแม่ทุกคนตอ้งเผชิญหลงัจากกลาย 

มาเป็นแม่เล้ียงเด่ียว หลงัจากเกิดการหยา่ร้างกบัอดีตสามีแลว้แม่เล้ียงเด่ียวตอ้งเตรียมพร้อมกบัภาระ

ท่ีจะเขา้มา ส่วนหน่ึงคือปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้าย ทรัพยสิ์น และการรับรองบุตร ซ่ึงคุณแม่เล้ียงเด่ียว

ส่วนมากไม่ทราบขอ้กฎหมายตรงน้ี ท าให้เสียผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ 

 
ภาพท่ี 48 หนา้เวบ็ไซตก์ฎหมายครอบครัว 

 
ภาพท่ี 49 หนา้เวบ็ไซตก์ฎหมายครอบครัว (2) 
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ภาพท่ี 50 หนา้เวบ็ไซตก์ฎหมายครอบครัว (3) 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51 หนา้เวบ็ไซตก์ฎหมายครอบครัว (4) 
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 3. การแบ่งปันของมือสองให้ใช ้เน่ืองจากแม่เล้ียงเด่ียวมีภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนมาก แต่

การเล้ียงลูกอาจไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือของใหม่ทั้งหมด เพราะของเหล่าน้ีเป็นของท่ีใชใ้นช่วงเวลาสั้นๆ

เท่านั้น เน่ืองจากร่างกายทารกท่ีโตเร็ว จึงเกิดเป็นสังคมการแบ่งปันแลกเปล่ียนของมือสองในกลุ่ม

คุณแม่เล้ียงเด่ียว 

 
ภาพท่ี 52 หนา้เวบ็ไซตแ์บ่งปันของมือสอง 

  4.แรงบนัดาลใจเป็นส่ิงส าคญักบัคุณแม่เล้ียงเด่ียว มีคนมีช่ือเสียงหลายคนท่ีเผชิญ

ปัญหาเช่นน้ีและผา่นไปไดเ้ช่นกนั ทางเวบ็ไซตจึ์งมีขอ้มูลรวมในส่วนน้ีเพื่อใหคุ้ณแม่เล้ียงเด่ียวเห็น

วา่การเป็นแม่เล้ียงเด่ียวไม่ใช่อุปสรรคไปสู่ความส าเร็จ 

 

 

ภาพท่ี 53 หนา้เวบ็ไซตแ์รงบนัดาลใจ 
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5. หอ้งเรียนคุณแม่ คือขอ้มูลท่ีแนะน าคุณแม่เล้ียงเด่ียวเม่ือเผชิญกบัปัญหาต่างๆ 

ดว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็นวธีิการรับมือกบัอารมณ์ การเวน้ช่องวา่งกบัลูก การจดัการหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 
ภาพท่ี 54 หนา้เวบ็ไซตห์อ้งเรียนคุณแม่ 
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ภาพท่ี 55 หนา้เวบ็ไซตห์อ้งเรียนคุณแม่(2) 
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6. การจดัท าส่ืออินโฟกราฟฟิค (Infographic) ท่ีเลือกใชเ้พราะเป็นส่ือท่ีอ่าน 

เขา้ใจง่าย สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีซบัซอ้นและเยอะไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และสามารถเผยแพร่ต่อได้

ง่าย 

ภาพท่ี 56 ภาพอินโฟกราฟฟิคหวัขอ้ “5 วธีิดูแลตวัเองเม่ือเป็น Single Mom” 
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ภาพท่ี 57 ภาพอินโฟกราฟฟิคหวัขอ้ “3 วธีิออกจากความเครียดส าหรับคุณแม่เล้ียงเด่ียว” 
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ภาพท่ี 58 ภาพอินโฟกราฟฟิคหวัขอ้ “ดูแลอารมณ์อยา่งไรเม่ือเป็น Single Mom” 
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ภาพท่ี 59 ภาพอินโฟกราฟฟิก หวัขอ้ “เคล็บ(ไม่)ลบั การเล้ียงลูกใหมี้ความสุข” 
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ภาพท่ี 60 ภาพWebsite Design 
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7. ขอ้คิด “6 วธีิสร้างครอบครัวใหเ้ขม้แขง็”โดย จอห์น ดีเฟรน และ นิคสทีนเน็ท  

เน่ืองจากแม่เล้ียงเด่ียวตอ้งการขอ้คิดเพื่อย  ้าเตือนตวัเอง ในเวลาท่ีทอ้หรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์

ได ้จึงเป็นท่ีมาของการรวบรวมขอ้คิด โดยมีภาพประกอบส่ือเร่ืองราวใหเ้ขา้กบัขอ้คิด 

 
ภาพท่ี 61 ภาพหวัขอ้ 6 วธีิสร้างครอบครัวให้เขม้แขง็ 
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ภาพท่ี 62 ภาพ 6 วธีิสร้างครอบครัวให้เขม้แขง็ 
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8. ภาพประกอบส่ือใหค้วามรู้ท่ีใชใ้นเวบ็ไซตแ์ละประกอบส่ือใหค้วามรู้ 

 
ภาพท่ี 63 ภาพประกอบส่ือใหค้วามรู้ 

 
ภาพท่ี 64 ภาพประกอบส่ือใหค้วามรู้ (2) 
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5.2.5 โปสเตอร์ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์โครงการคุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง  

โดยออกแบบใหคุ้ณแม่เล้ียงเด่ียวตวัจริงมาถ่ายอิริยาบถท่ีน่ารัก เพื่อเป็นตวัอยา่งความสัมพนัธ์ท่ีดี 

และแบ่งปันพลงัดา้นบวก 

 

 
ภาพท่ี 65 โปสเตอร์โครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” 
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5.2.6 การออกแบบวดีีโอเพื่อใหก้ าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียวโครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสาย 

สตรอง” 

 
ภาพท่ี 66 ภาพจากวดีีโอสัมภาษณ์และใหก้ าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียว 

 

  5.2.7 ส่ือและตวัอยา่งท่ีเผยแพร่ผา่นทาง Facebookของโครงการ “Strong Single Mom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 67  Facebookของโครงการ “Strong Single Mom” 
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  5.2.8 ส่ือและตวัอยา่งท่ีเผยแพร่ผา่นทาง Instragram ของโครงการ “Strong Single 

Mom” 

 
ภาพท่ี 68 Instragramของโครงการ “Strong Single Mom” 
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 5.2.9 ส่ือและตวัอยา่งท่ีเผยแพร่ผา่นทางYoutubeของโครงการ “Strong Single Mom” 

 
ภาพท่ี 69 ภาพช่อง Youtubeของโครงการ “Strong Single Mom” 

 5.2.10 การออกแบบโปสเตอร์งานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 โปสเตอร์งานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” (1) 
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ภาพท่ี 71 โปสเตอร์งานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” (2) 

 

5.2.11 การออกแบบ Corporate Identity เพื่อประกอบงานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72 ภาพการออกแบบป้ายเพื่อประกอบงานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” 
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ภาพท่ี 73 ภาพการออกแบบ Corporate Identity เพื่อประกอบงานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” 

 

  5.2.12 การออกแบบพื้นท่ีงานงานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” 

 งานเสวนา “โดดเด่ียว ไม่เดียวดาย” จะใชพ้ื้นท่ีในตึกของ และแบ่งเป็น 5 โซน ไดแ้ก่  

  โซนท่ี1 ช่ือวา่ “พบกนั “โดยโซนน้ีจะเป็นจุดท่ีใหล้งทะเบียน รับของท่ีระลึก และมีจุด

ถ่ายรูป  

  โซนท่ี2 ช่ือวา่ “มัน่คง” เป็นโซนช่วยเสริมสร้างรากฐานของครอบครัวแม่เลียงเด่ียวให้

มัน่คงยิง่ข้ึน จากกการใหค้วามรู้เร่ืองการวางแผนทางการเงินจากธนาคารต่างๆ เร่ืองการออมเงิน 

การท าประกนัชีวิต หรือการลงทุนบนความเส่ียงต ่า เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีบูทท่ีรวบรวมโรงเรียน

ต่างๆส าหรับลูกตามพฒันาการของวยัอีกดว้ย  

  โซนท่ี3 ช่ือวา่ “แบ่งปัน”  เป็นโซนท่ีเปิดโอกาสใหแ้ม่เลียงเด่ียวไดแ้บ่งปันของเด็กเล็กหรือ

ของเล่น เช่นเส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ น ามาขายเป็นสินคา้มือสองหรือแบ่งปันใหก้บัแม่เล้ียงเด่ียว

ดว้ยกนั นอกจากการร่วมแบ่งปันซ่ึงกนัและกนัแลว้ ยงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัแม่เล้ียงเด่ียวอีก

ดว้ย 

  โซนท่ี4 ช่ือวา่ “แขง็แรง” เป็นโซฯส าคญัของงานเสวนา “โดดเด่ียว ไม่เดียวดาย” เพราะเป็น

จุดท่ีใหคุ้ณแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมาร่วมงานไดแ้ละเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัคุณหมอผูเ้ช่ียวชาญ

เร่ืองการเล้ียงลูกและคุณแม่เลียงเด่ียวท่ีผา่นประสบการณ์มาแลว้ มีการจดัวางลกัษณะเกา้ป้ีใหเ้ป็น

วงกลม เพื่อใหค้วามรู้สึกไม่เป็นทางการและอบอุ่น เป็นกลมเกลียว เหมือนครอบครัวเดียวกนั 
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  โซนท่ี5 ช่ือวา่ “เสริมสร้าง” เป็นโซนท่ีใหลู้กท่ีมากบัคุณแม่เล้ียงเด่ียวไดร่้วมกิจกรรมเล่า

นิทานเสริมพฒันาการใหส้มวยั มีการออกแบบโครงสร้างโดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากรังนกกระจาบ 

 
ภาพท่ี 74 ภาพแสดงการแบ่งพื้นท่ีส าหรับจดังานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย” 

 
ภาพท่ี 75 ภาพแสดงป้ายงานในบริเวณทางเดินเขา้งานเสวนา “โดดเด่ียวไม่เดียวดาย”  
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ภาพท่ี 76 ภาพแสดงโซนท่ี 1 พบกนั   

 

 

ภาพท่ี 77 ภาพแสดงโซนท่ี 2 มัน่คง 
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ภาพท่ี 78 ภาพแสดงโซนท่ี 3 แบ่งปัน 

 

ภาพท่ี 79 ภาพแสดงโซนท่ี 4 เขม้แขง็ 
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ภาพท่ี 80 ภาพแสดงโซนท่ี 5 เสริมสร้าง 

 

6. ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อโครงการออกแบบ “กลุ่มสังคมคุณแม่เลีย้งเดี่ยว” 

การวเิคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือ โครงการออกแบบ “กลุ่มสังคมคุณแม่เล้ียง

เด่ียวสายสตรอง” จ  านวน 250 คน 

ตารางท่ี แสดงคะแนนเฉล่ีย (x ̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็นของแม่

เล้ียงเด่ียว ท่ีมีต่อส่ือ โครงการออกแบบ “กลุ่มสังคมคุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” 

รายการประเมิน x ̄ S.D. แปลผล 
ดา้นเน้ือหา    
 มีความชดัเจน และอ่านเขา้ใจง่าย 4.2 0.72 ดี 

 การเรียบเรียง ตวัอกัษรชดัเจน 4.43 1.04 ดี 

 ปริมาณเน้ือหาเพียงพอต่อความตอ้งการ 4.2 0.62 ดี 

 เน้ือหากบัภาพมีความสอดคลอ้งกนั 4.7 0.47 ดีมาก 

 เน้ือหามีประโยชน์และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ 4.73 0.52 ดีมาก 

 เป็นแหล่งความรู้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ 4.66 0.47 ดีมาก 
ดา้นการออกแบบ    
 สีสันในการออกแบบเหมาะสม 4.7 0.49 ดีมาก 
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 ภาพประกอบสามารถส่ือความหมายได ้ 4.72 0.44 ดีมาก 

 ภาพประกอบสวยงาม น่าสนใจ 4.62 0.58 ดีมาก 
ดา้นกิจกรรม    
 หวัขอ้กิจกรรมเสวนาน่าสนใจ 4.2 0.72 ดี 

 ส่ือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเสวนาเหมาะสม 4.43 1.04 ดี 

 อยากใหง้านเสวนาน้ีเกิดข้ึนจริง 4.66 0.53 ดีมาก 
ดา้นความพึงพอใจ    
 การออกแบบท าใหไ้ดรั้บความรู้และขอ้คิด และ

ตอ้งการจะติดตามต่อ 
4.78 0.42 ดีมาก 

 ควรมีส่ือความรู้และขอ้คิดแบบน้ีอีก 4.82 0.44 ดีมาก 

 หลงัจากไดรั้บชมส่ือไดรั้บก าลงัใจเพิ่มข้ึน 4.73 0.52 ดีมาก 

 งานออกแบบกลุ่มสังคมคุณแม่เล้ียงเด่ียวน้ีอยูร่ะดบั
ไหน 

4.2 0.52 ดีมาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ส่ือสร้างสรรคโ์ครงการออกแบบ “กลุ่มสังคมคุณแม่เล้ียงเด่ียว

สายสตรอง” เพื่อใหก้ าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ในดา้นความสวยงามของ

ภาพประกอบ การออกแบบ ความน่าติดตาม อยูใ่นระดบัดีมากเช่นเดียวกนั และหลงัจากรับชมส่ือ

แลว้มีก าลงัใจมากข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
102 

 

 

บทที ่5 

สรุปการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัการศึกษาปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีพบเจอและ

การศึกษาและวเิคราะห์ส่ิงท่ีจะช่วยสร้างก าลงัใจให้แม่เล้ียงเด่ียว เพื่อน าไปการออกแบบพื้นท่ีสังคม

เพื่อใหก้ าลงัใจคุณแม่เล้ียงเด่ียว โดยไดข้อ้มูลหลกัมากจากการท าแบบสอบถามแม่เล้ียงเด่ียวจ านวน 

400 คน และการท าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแม่เล้ียงเด่ียว จ านวน 20 คน หลงัจากนั้นวดัผลความพึง

พอใจต่อการออกแบบพื้นท่ีสังคมโดยแม่เล้ียงเด่ียวอายุ 25-35 ปี จ  านวน 250 คน โดยสามารถสรุป

สาระส าคญัและผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีพบเจอ 

  2. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ส่ิงท่ีจะช่วยสร้างก าลงัใจใหแ้ม่เล้ียงเด่ียว 

3. เพื่อออกแบบส่ือสร้างสรรคท่ี์ช่วยสร้างก าลงัใจใหก้บัแม่เล้ียงเด่ียว 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. ปัญหาและประสบการณ์ของแม่เล้ียงเด่ียว พบวา่ แม่เล้ียงเด่ียวส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน 

บริษทั อายุเฉล่ียท่ีพบมากท่ีสุดคือ ระหวา่ง 25-35 ปี มีลูก 1คน เฉล่ียอายุบุตร 0-6 ขวบ พบบุตรเป็น

ผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาท่ีแม่เล้ียงเด่ียวพบเจอส่วนใหญ่แลว้จะมาจากปัญหาภายใน คือ ปัญหา

ภายในกายและภายในใจของแม่เล้ียงเด่ียว ความรู้สึกว่าตนเองยงัไม่ดีพอ การใช้เวลากบัลูกไม่

เพียงพอ หรือการเห็นคุณค่าขอตนเองนอ้ยกวา่ท่ีเป็น การรับภาระค่าใชจ่้ายและการเล้ียงลูกคนเดียว 

ท าให้เกิดการทอ้และเครียด นอกจากน้ียงัพบอีกว่าปัญหาและประสบการณ์ท่ีแม่เล้ียงเด่ียวพบเจอ

นั้น ไม่ใช่มีเพียงแม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินัยเท่านั้น แต่ยงัพบแม่เล้ียงเด่ียวทางพฤตินัยอีกด้วย ซ่ึง

หมายถึง แม่ท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั สามีท างานต่างจงัหวดั สามีมีภรรยานอ้ย รวมไปถึงอยูด่ว้ยกนั

กบัสามีแต่สามีไม่ไดช่้วยค่าใช้จ่ายหรืการเล้ียงลูกเลย อีกทั้งยงัรวมไปถึงสามีท่ีใช้ความรุนแรงอีก

ด้วย แม่เล้ียงเด่ียวทางพฤตินัยจึงได้รับผลกระทบใกล้เคียงกนั คือการตอ้งเล้ียงลูกคนเดียว การ

เป็นไดท้ั้งพอ่และแม่ใหลู้ก แต่ทั้งน้ี แม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยัก็ยงัคงรู้สึกถึงความต่างกนัในสังคม การ



 
103 

 

 

ให้ความส าคญักบัสัญลกัษณ์บางอย่างของสามีหรือทะเบียนสมรส ท าให้แม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยัมี

ปัญหาทางดา้นจิตใจค่อนขา้งสูง ผูว้จิยัไดแ้บ่งช่วงของแม่เล้ียงเด่ียวทางนิตินยั เป็น 3ช่วง ไดแ้ก่ ช่วง

ก่อนเป็นแม่เล้ียงเด่ียว คือช่วงท่ีอยู่ระหว่างการตดัสินใจเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ช่วงระหว่างการเป็นแม่

เล้ียงเด่ียว คือช่วงหลงัท่ีตดัสินใจและเร่ิมตน้การเป็นแม่เล้ียงเด่ียว และช่วงสุดทา้ยคือช่วงเป็นแม่

เล้ียงเด่ียว คือช่วงท่ีเขา้สู่สภาวะการเป็นแม่เล้ียงเด่ียวอยา่งเต็มตวั เม่ือท าการแบ่งเป็น 3 ช่วงพบว่า 

ช่วงท่ีแม่เล้ียงเด่ียวมีปัญหาและต้องการก าลงัใจท่ีสุดคือช่วงระหว่างเป็นแม่เล้ียงเด่ียว หรือช่วง

เร่ิมตน้เขา้สู่การเป็นแม่เล้ียงเด่ียว เพราะช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีตอ้งใชค้วามอดทนและพลงัทั้งกายและใจ 

ในการต่อสู่กนัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จึงท าใหช่้วงน้ีของแม่เล้ียงเด่ียวตอ้งการก าลงัใจมากท่ีสุด 

2. ผลวจิยัพบวา่ แม่เล้ียงเด่ียวตอ้งการก าลงัใจและก าลงัใจท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ก็คือก าลงัใจ 

จากตวัเอง โดยการน าความคิดเชิงบวกมาใช้ในการด าเนินชีวิตจะท าให้แม่เล้ียงเด่ียวมีความสุขกบั

การเล้ียงลูกและการท างานมากข้ึน ท าให้ลดความเครียดลง การไม่ยึดติดกบัสัญลกัษณ์ของตวัแทน

ครับครัวสมบูรณ์คือ สามี หรือใบทะเบียนสมรส ท่ีเป็นสาเหตุของความรู้สึกแตกต่างในสังคมและ

รู้สึกถึงการไม่เห็นคุณค่าให้ตวัเอง จะท าให้แม่เล้ียงเด่ียวรู้สึกถึงความไม่แตกต่างจากแม่คนอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี การพบปะ พูดคุย หรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆของตวัเองกบัผูอ่ื้น ท าให้แม่เล้ียง

เด่ียวผอ่นคลายความเครียดลงมาก  

3. ส่ิงท่ีช่วยสร้างก าลงัใจใหแ้ม่เล้ียงเด่ียวไดน้ั้น ผูว้จิยัคน้พบค าส าคญัท่ีจะประกอบเขา้ดว้ยกนั คือ  

การให้ก าลงัใจ(Cheering) การแลกเปล่ียนและแบ่งปัน(Sharing) และการสนบัสนุน (Supporting) 

การออกแบบพื้นท่ีสังคมเพื่อให้ก าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียว จึงประกอบไปดว้ยค าสามค าน้ี โดยการสร้าง

พื้นท่ีสังคมทางออนไลน์และออฟไลน์ กล่าวคือ มีการออกแบบส่ือสร้างสรรคท่ี์ให้ขอ้คิด ความรู้ใน

การรับมือและการเล้ียงลูกแบบเล้ียงเด่ียว การจดักิจกรรมทางออนไลน์เพื่อให้คุณแม่เล้ียงเด่ียวได้

ร่วมสนุก มีสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดในการซ้ือของเด็กอ่อน และการจดักิจกรรมออฟไลน์ คืองาน

เสวนา โดยผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ทั้งการเล้ียงลูก พฒันาการ หรือนกัจิตวิทยาเพื่อมาตอบทุกขอ้

สงสัยใหแ้ม่เล้ียงเด่ียว แบบพิเศษส าหรับแม่เล้ียงเด่ียวโดยตรง และมีการร่วมกนัระหวา่งบริษทัหรือ

แบรนด์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารเพื่อการออม ประกนัชีวิต สถาบนัการศึกษา เพื่อเป็นการวางแผน

อนาคตให้ลูกส าหรับแม่เล้ียงเด่ียวอีกดว้ย รวมไปถึงอาชีพท่ีเหามะสมกบัแม่ท่ีตอ้งเล้ียงลูก หรือมี

เวลาจ ากดั อยา่งแม่เล้ียงเด่ียวน้ี  
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ภายหลงัการทดลอง พบขอ้สรุปท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน คือ 

3.1 การเผยแพร่ส่ือเร่ืองแม่เล้ียงเด่ียวท่ีมาจากการวิเคราะห์และไดรั้บค าแนะน าจากท่ี

ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพระดบัดี 

3.2 ส่ือบูรณาการท่ีออกแบบตรงกบัจุดประสงคเ์ร่ืองแม่เล้ียงเด่ียว มีประสิทธิภาพ 

3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแม่เล้ียงเด่ียวท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพฯ 

ท่ีมีต่อส่ือใหก้ าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียวอยูใ่นระดบัมาก 

อภิปรายผล 

1. การใชห้ลกัทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ในการส่ือสารเป็นผลให้

การเผยแพร่การส่ือสารมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน รูปแบบของส่ือมีความหลากหลายและเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายไดทุ้กส่วนอยา่งเหมาะสม ท าใหโ้ครงการ “คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” หรือ 

“Strong Single Mom”เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มแม่เล้ียงเด่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. จากการเผยแพร่อินโฟกราฟิกและภาพประกอบผา่นเวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ใน

ช่ือโครงการ“คุณแม่เล้ียงเด่ียวสายสตรอง” ไดมี้การบอกต่อเป็นจ านวนมากในกลุ่มส่ือสังคม

ออนไลน์ของแม่เล้ียงเด่ียว ท าใหมี้แม่เล้ียงเด่ียวใหค้วามสนใจจ านวนมาก โดยแม่เล้ียงเด่ียวส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่ืออยูใ่นระดบัสูง และมีความตอ้งการท่ีจะเห็นส่ือชนิดน้ีอีกในอนาคตเพื่อ

เป็นส่ือใหค้วามรู้และใหก้ าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียว การใชอิ้นโฟกราฟิกและภาพประกอบสามารถเขา้ถึง

จิตใจของแม่เล้ียงเด่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได ้รวมถึงปัญหารวมถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาและให้

ก าลงัใจก็ท าออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามท่ีผา่นการวเิคราะห์มาจากท่ีกล่าวมาถือวา่ประสบ

ความส าเร็จในแง่กลยทุธ์การเผยแพร่ส่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัไดใ้นกลุ่มเป้าหมายท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ี

จะใหผ้ลิตส่ือประเภทน้ีต่อไปในอนาคต 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยูใ่นระดบัสูง ผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลงั

ไดรั้บชมส่ือท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีก าลงัใจและทศันคติท่ีดีข้ึน ไดรั้บความรู้และสามารถรับมือกบั

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไดดี้กวา่ก่อนไดรั้บขอ้มูลจากผลงานออกแบบ



 

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บในการวจัิย 

1. การพฒันาส่ือความรู้และใหก้ าลงัใจแม่เล้ียงเด่ียวบนส่ือสังคมออนไลน์ จะตอ้งใชเ้วลา

ผลิตและเม่ือเผยแพร่ไปแลว้จะกลบัมาแกไ้ขไดย้าก เพราะฉะนั้นจะตอ้งวางแผนในการผลิตให้

รอบคอบ มีการตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้ง เน้ือหามีความกระชบั ภาพประกอบสวยงามเขา้ใจง่าย 

ก่อนเผยแพร่ 

2. หลงัจากเผยแพร่ส่ือแต่ละช้ินควรรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อมาพฒันางาน

ใหดี้ข้ึน เน่ืองจากเร่ืองท่ีท าเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ผูเ้ผยแพร่ควรพร้อมจะปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาและ

งานออกแบบใหเ้หมาะสมทุกเม่ือ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการผลิตส่ือจะตอ้งมีความรู้ดา้นการออกแบบ การส่ือสาร และเน้ือหา ซ่ึงหากมีครบ

ทั้งสามดา้นจากการคน้ควา้หรือจากการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ก็จะท าใหส่ื้อท่ีออกมามีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

2. การเขียนแผนงานควรวางแผนใหดี้ มีการตรวจทานอยา่งรัดกุม เพราะจะท าใหก้ารผลิต

ส่ือเป็นไปไดด้ว้ยความรวดเร็วและใชง้บประมาณนอ้ยท่ีสุด 

3. ก่อนการเผยแพร่ส่ือแต่ละช้ินควรศึกษาเทศกาลในช่วงเวลานั้นวา่มีความสอดคลอ้งหรือ

โอกาส ท่ีส่ือท่ีผลิตออกมาจากมีส่วนร่วมกบัเทศกาลนั้นดว้ยหรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เผยแพร่ส่ือโดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณเพิ่ม รวมไปถึงกิจกรรมท่ีควรจะมีให้เขา้กบัเทศกาลนั้นๆ เช่น

วนัแม่ หรือวนัครอบครัวในช่วงวนัสงกรานต ์

4. ควรมีการร่วมมือกบัผูป้ระกอบการเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแม่และลูกเพื่อหาแรงสนบัสนุน

และส่ือ ในการเผยแพร่ส่ือและเขา้ร่วมโครงการ เพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน 
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ดิจิทลัมีเดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 172/1 ม.2 ต.ท่าชยั อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั 
ผลงานตีพมิพ์ แสดงผลงานสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 1 นิทรรศการ

ศิลปะการออกแบบเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

รางวลัทีไ่ด้รับ - รางวลัศิลปนิพนธ์ดีเด่นประจ าปี 2551   

- ไดรั้บคดัเลือกเป็นเยาวชนตวัอยา่งในงาน “มหกรรมพลงัเยาวชนพลงั
สังคม คร้ังท่ี 1   
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