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แบบพรรณา 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาของโฆษณาได้ โดยเฉพาะโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน กลุ่ม
ตัวอย่างจะมีความเข้าใจได้ดี  แต่โฆษณาท่ัวไปเด็กจะสามารถเข้าใจได้ในภาพรวม  ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างจะชอบโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องหรือตรงกับความต้องการของตนเองมากกว่าเรื่องไกลตัว 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีแน้วโน้มในการเกิดพฤติกรรมตามการเชิญชวนของโฆษณา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากโฆษณานั้นมีการตัวเสริมแรงเข้ามาช่วย เช่น ของแถม จะสามารถสร้างการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมได้ในทันที 
 จากผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณามีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
มีข้อเสนอแนะว่าผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาควรค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากโฆษณาท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของเยาวชนในอนาคต โดยต้องมีความระมัดระวังในการน าเสนอ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนผู้สร้างสรรค์โฆษณาอาจใช้การโฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคมเข้ามาช่วยในการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะหรือสร้างสรรค์ให้เยาวชนเติบโตไปในทิศทางท่ีดีได้ 
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Abstract 

 
Research Title  :  The impact of advertising on the learning of young people   case 

study : youth  Suan-ooy  community 
Author            :  Ms.Chinoros  Thinwilaisakul 
Year               :  2012 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

The research, The impact of advertising on the learning of young 
people   case study : youth  Suan-ooy  community has an objective to study the 
effects of advertising on children's learning.  In this study, researcher conducted a 
study on the Suan-ooy  community youth aged 6-12 years who participated in 
academic service. “The academic camp” which encouraging young people to learn 
something more during the 4 to 5 April 2555 at Suan-ooy  community center and 
their parents.  By sampling 3 advertisements aired on television between January 1, 
2555 - March 31, 2555 in Modern Nine comics and Disney Club  and 3 normal 
advertisements, a total of six advertisements. Then researcher used arbitrary and 
qualitative research by arrange a focus group with the youth aged between 6-12 
years, and had been watching Modern Nine comics and Disney Club and 1 group in 
depth interview with 4 parents. Then analyse the data by description. 
 

The results of the analysis showed that the focus group participants have a 
better understanding of the content of the advertisings, especially the advertisings 
which related to children without complex content. But with the normal 
advertisements the children can not understand as a whole. And mostly they like 
the advertisements with content directly to their needs, rather than something 
distant. In addition, samples were upgraded in accordance with the solicitation of 
advertising behavior. Especially if the advertisements use an example of 
reinforcement to establish stimulating behavior immediately. 
 

Our research suggests that advertising has an impact on the learning of young 
people. Therefore, research has suggested that the innovative advertising should 
consider the account the impact of the advertisements will influence the behavior of 
young people in the future. By being carefully presented and  have social 
responsibility. The producer may use a creative advertising to help create public 
awareness for young people to grow up in a good direction. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 

การโฆษณาเข้ามามีบทบาทกับองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือแสวงหาผลก าไร หรือ 
ไม่ได้แสวงหาผลก าไรก็ตาม  เพราะการโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม
การตลาด  เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดีให้มีขึ้นต่อตราสินค้า หรือ องค์การ  นักสร้างสรรค์งานโฆษณาจึงมี
วิธีการคิดสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาในหลากหลายรูปแบบที่จะสามารถ กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ  เพ่ิม
ความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

บทบาทของการโฆษณาท่ีส าคัญ  (O’Guinn, Allen & Semenik,2000 อ้างถึงใน กัญจณิพัฐ  
วงศ์สุเมธรต์ 2549 : 11 – 18)  มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1.  บทบาทการโฆษณาในเชิงการสื่อสาร  เป็นบทบาทในเชิงการถ่ายทอดสารจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสาร  โดยผ่านสื่อ  เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรับรู้ร่วมกัน  และมี
การแสดงพฤติกรรมตอบสนอง  การโฆษณาในเชิงการสื่อสารมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้  

1.1 เพ่ือสร้างการรู้จัก (Awareness)  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ 

1.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจ (Comprehension) คือการท าให้ผู้บริโภคเข้าใจใน
คุณลักษณะและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

1.3 เพ่ือสร้างการยอมรับ (Acceptance) คือท าให้ผู้บริโภคเห็นคล้อยตามและ
เกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1.4 เพ่ือสร้างความพึงพอใจ (Preference)  โดยอาจให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด
ผู้บริโภคจึงควรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของตน 

1.5 เพ่ือสร้างความรู้สึกต้องการเป็นเจ้าของ  (Ownership)  ท าให้ผู้บริโภครู้สึก
อยากครอบครองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

1.6 เพ่ือสร้างความม่ันใจในสินค้า (Reinforcement)  ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการ
ตัดสินใจนั้นไม่ผิดพลาด  และสร้างความพอใจให้เกิดข้ึนภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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2.  บทบาทของการโฆษณาในเชิงธุรกิจการค้า  การโฆษณาถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการประกอบธุรกิจ  โดยเป็นเครื่องมือที่ท าหน้าที่ 2 ด้าน ได้แก่ 

2.1 การโฆษณาเพ่ือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ  การเผยแพร่โฆษณาเพ่ือให้เกิด
การซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบในด้านต่าง ๆได้ อาทิเช่น    

2.1.1 ด้านการตลาด  ช่วยในการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ , เกิดการค้า
ขาย  

2.1.2 ด้านเศรษฐกิจ ช่วยให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
สินค้า , เกิดการจ้างงาน  

2.1.3 ด้านสังคม มีบทบาทในด้านความคิด และพฤติกรรมของคนในสังคม  
เพราะในชิ้นงานโฆษณาจะมีการสร้างสรรค์ถ้อยค าหรือภาษาที่อาจเป็นต้นแบบให้กับคนในสังคม  
หรือ การสร้างค่านิยม ทัศนคติในคนในสังคมคล้อยตาม ตลอดจนอาจมีการใช้วัฒนธรรมต่าง ๆ มา
เป็นตัวด าเนินเรื่องในโฆษณาซึ่งจะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมไปสู่คนในสังคมได้  

2.2 การโฆษณาเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ หรือการโฆษณาสถาบัน  เป็นการ
โฆษณาเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธา   และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค  

จากการที่ชิ้นงานโฆษณาต้องท าหน้าที่ในการชักจูงโน้มน้าวใจผู้บริโภคเป้าหมาย  จึงมีการ
เรียบเรียงสร้างสรรค์ด้วยเรื่องราว  ข้อความ สัญลักษณ์ เสียงเพลงประกอบ เพื่อให้น่าสนใจ  และ
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่นักโฆษณาคาดหวัง   

ในขณะที่โฆษณาได้ถูกเผยแพร่ไปโดยไม่ได้จ ากัดอายุของผู้รับชม , ผู้อ่าน , ผู้ฟัง จึงอาจส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่า  “เยาวชน ”โดยไม่ได้ตั้งใจ  โดยมีทั้งผลกระทบด้าน
บวกและลบ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของเยาวชน  เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา 
ได้เข้าใจและตระหนักถึงผลของการสื่อสารที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาและจะได้น าผลการวิจัยมาปรับใช้
ในการพัฒนาชิ้นงานโฆษณาให้ดียิ่งขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เยาวชนไทยได้รับชมโฆษณา   เพื่อหา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กันและน าไปสู่การพัฒนาชิ้นงานโฆษณา  

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโฆษณาต่อการเรียนรู้ของเยาวชน 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
1.3.1    ขอบเขตด้านข้อมูล  ด้านข้อมูลเอกสารและผลงานโฆษณา      

 เลือกใช้ชิ้นงานโฆษณาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี โดยมีการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555 ออกอากาศในรายการ
โมเดิร์นไนน์การ์ตูน และ รายการการ์ตูนดิสนีย์คลับ โดยการสุ่มตัวอย่างชิ้นงานโฆษณาแบบไม่เจาะจง 
จ านวน 3 เรื่อง   และชิ้นงานโฆษณาท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็ก ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ จ านวน 3 
เรื่อง โดยการสุ่มตัวอย่างชิ้นงานโฆษณาแบบไม่เจาะจง 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  เยาวชนชุมชนสวนอ้อยอายุระหว่าง  6 – 12 ปี  ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

“โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน ชุมชนสวนอ้อย” ระหว่างวันที่ 4 – 5  
เมษายน 2555 และผู้ปกครองของเยาวชนุมชนสวนอ้อย 

1.3.3   ขอบเขตด้านรูปแบบการวิจัย 
1.3.3.1  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้ การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus 

group interview) กับเยาวชนชุมชนสวนอ้อยอายุระหว่าง 6 – 12 ปี จ านวน 8 – 10 คน  จ านวน 1 
กลุ่ม 

1.3.3.2   การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) กับผู้ปกครองของ
เยาวชนชุมชนสวนอ้อยที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ   “โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน ชุมชนสวนอ้อย” ระหว่างวันที่ 4 – 5  เมษายน 2555 

 

1.4   ค าถามการศึกษาวิจัย  
 

1.4.1  ค าถามวิจัยที่1   ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทยหรือไม่ 
1.4.2  ค าถามวิจัยที่2   ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างไร 

และถ้าไม่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทยเป็นเพราะอะไร  
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1  น ามาใช้ในการเขียนต าราวิชาการด้านการโฆษณา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนที่
สนใจ ตลอดจนนักศึกษาที่เรียนทางด้านการโฆษณา  
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1.5.2 น ามาใช้เป็นแนวทางในการสอนให้นักศึกษาคิดผลิตชิ้นงานโฆษณาท่ีสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1.6    นิยามศัพท์เฉพาะ 
  
 1.61  ผลกระทบ  หมายถึง  ผลที่เกิดข้ึนจากการรับชมภาพยนตร์โฆษณา  ทั้งด้านความคิด 
และการกระท า 
 1.6.2  โฆษณา  หมายถึง  การสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อ เพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ ย้ าเตือนความทรง
จ า สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการ  โดยมีการระบุชื่อผู้อุปถัมภ์ และต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
สื่อโฆษณา  โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
 1.6.3  การเรียนรู้  หมายถึง  การเกิดความรู้จากโฆษณา และ การเชื่อมโยงความรู้กับ
ประสบการณ์ของเยาวชน 
 1.6.4  เยาวชน  หมายถึง เยาวชนชุมชนสวนอ้อยอายุระหว่าง  6 – 12 ปี  ที่เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ “โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน ชุมชนสวน
อ้อย” ระหว่างวันที่ 4 – 5  เมษายน 2555 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ผลกระทบของงานโฆษณาท่ีมีต่อการเรียนรู้ของเยาวชน  กรณีศึกษา  : 
เยาวชนชุมชนสวนอ้อย”  ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวน  แนวคิด ทฤษฏี  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.2  ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
2.3  แนวคิดด้านพัฒนาการของเด็กในช่วงวัย 6 – 12 ปี 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 

            การเรียนรู้  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดข้ึน  อันเป็นผลเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา  (Assael. 1998:105  อ้างถึงใน ผศ.ดารา  ทีปะปาล, 2542 : 98) 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
               Bloom’s Taxonomy กล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 
3 ด้าน คือ  ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย  โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดับ
ความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด เช่น  ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์  การประเมิน นอกจากนี้ยังน าเสนอระดับความสามารถที่มีการปรับปรุงใหม่
ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) เป็น การจ า( Remembering) การเข้าใจ
(Understanding) การประยุกต์ใช้(Applying) การวิเคราะห์ ( Analysing) การประเมินผล 
(Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating) ด้านจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้ , การตอบสนอง, การ
สร้างค่านิยม, การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม ด้านทักษะพิสัย  จ าแนกเป็น ทักษะ
การเคลื่อนไหวของร่างกาย, ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆกัน , ทักษะการ
สื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด    

www.ssru.ac.th



6 
 

 

(http://pornpen-pen.blogspot.com/2010/11/blog-post.html  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2555) 
                  ทฤษฎีการเรียนรู้ ( Learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากภาวะชั่วคราว 
วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ (Klein 1991:2)  การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้าง
ถาวร โดยเป็นผลจากการฝึกฝนเมื่อได้รับการเสริมแรง มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่
เรียกว่า ปฏิกิริยาสะท้อน ( Kimble and Garmezy)     การเรียนรู้ของผู้บริโภค (Consumer 
learning)  หมายถึง  กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับความรู้ (knowledge) และ ประสบการณ์ 
(Experience) โดยการซื้อและการบริโภค  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต 
(Schiffmand and Kanuk 1994 : 201 อ้างถึงใน เสรี  วงษ์มณฑา 2542 :95) 
 

        ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom)  ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 
 

1. ความรู้ที่เกิดจากความจ า (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 
2. ความเข้าใจ (Comprehend) 
3. การประยุกต์ (Application) 
4. การวิเคราะห์ ( Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ 
5. การสังเคราะห์ ( Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบ

ใหม่ได้ให้แตกต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่ 
6. การประเมินค่า ( Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด 

ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 
 
การจ าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ 
 

 
1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก พฤติกรรมด้านสมองเป็น

พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด  ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิด
เรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา 
พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยแบ่งเป็น6ระดับได้แก่ 
 

1.1     ความรู้ความจ า  ความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณ์ต่าง ๆ 
จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกถึงสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการ   

1.2 ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่อ และ
สามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ  การ ตีความ การคาดคะเน การขยายความ หรือ การ
กระท าอ่ืน ๆ   
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1.3    การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้บริโภคสามารถน าความรู้ ประสบการณ์
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถ
น าไปใช้ได้ 
 

1.4  การวิเคราะห์ ผู้บริโภคมีความสามารถในการคิด หรือ การแยกแยะ
เรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วน
ที่เก่ียวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน  
 

1.5   การสังเคราะห์ คือ  ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ  เข้า
เป็นเรื่องราวเดียวกันได้อย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม  อาจเป็นการถ่ายทอด
ความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ  อาจจะเกิด
ความคิดในอันที่จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในแบบที่เป็นรูปแบบ หรือ แนวคิด
ใหม่ 
 

1.6  การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุป
เกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  ซึ่งอาจเป็นไปตาม
เนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับ 

 2. จิตพิสัย ( Affective Domain) หมายถึง พฤติกรรมทางด้านจิตใจ  เช่น  ค่านิยม 
ความรู้สึก ความซาบซึ้ง   ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม   พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดข้ึน
ทันททีันใด ดังนั้น  การส่งข่าวสารที่สอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลาโดยใช้รูปแบบการโฆษณาท่ี
เหมาะสม จะท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ ด้านจิตพิสัยจะ
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ5ระดับได้แก่ 
 

2.1  การรับรู้  เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคเลือกท่ีจะให้ความสนใจต่อข่าวสาร
ใดข่าวสารหนึ่ง  เลือกท่ีจะรับรู้และตีความหมายของข่าวสาร  โดยการใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ของ
แต่ละบุคคล ตลอดจน ความเชื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจในขณะนั้น  และหลังจากเลือกตีความข่าวสารแล้ว 
ผู้บริโภคจะเลือกที่จะจดจ าข่าวสารบางอย่างไว้ในความทรงจ าของตน 

2.2 การตอบสนอง เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 
ยินยอมและพอใจต่อสิ่งเร้านั้นซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว  
                           2.3 การเกิดค่านิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การ
ยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ  หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ  แล้วจึงเกิด
ทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 

2.4 การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ความสัมพันธ์  ถ้าเข้ากันได้กับวิถีการด าเนินชีวิตผู้บริโภคหรือเข้ากันได้กับค่านิยมเดิมก็จะมีการยึดถือ
ต่อไป  แต่ถ้าค่านิยมใหม่ขัดกันกับค่านิยมเดิมอาจเกิดการไม่ยอมรับ หรืออาจรับค่านิยมใหม่แล้วเลิก
ค่านิยมเดิมไป 
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2.5 บุคลิกภาพ การน าค่านิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว 
ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้  จะเก่ียวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจาก
การได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ  
จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ  ซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรม
ของผู้บริโภค  โดยแต่ละคนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้ 

3.ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ  พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว  ช านิช านาญ เป็นการแสดงออกมา
ได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ5ขั้นดังนี้ 
 

3.1      การรับรู ้เป็นการให้ผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารที่น่าสนใจ 
 

3.2      กระท าตามแบบ หรือ ตามข่าวสารโฆษณา 
 

3.3   การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยเครื่องชี้แนะเมื่อได้กระท าซ้ าแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ  
 

3.4 การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่ เหมาะสมกับ
ตนเอง  และ จะกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องคล่องแคล่ว ซ่ึงต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
 

3.5  การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไว
โดยอัตโนมัติเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
 

นอกจากนี้ รศ.ดร. เสรี  วงษ์มณฑาได้แบ่งการเรียนรู้ว่าประกอบด้วยปัจจัย  3  ด้าน (เสรี 
วงษ์มณฑา 2542 : 95) คือ 
 

1.  ความรู้ (Knowledge)  เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่ได้รับความรู้จากบุคคลอ่ืน  มีคน
อ่ืนมาบอกหรือสอน  เช่น  นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากครู 

2.  ประสบการณ์ตรง  (Direct experience)  เกิดจากสิ่งที่เราได้สัมผัส ได้พบเห็นมาโดยตรง
ด้วยตนเอง 

3.  การเชื่อมโยง  (Association) เป็นการโยงความคิดกับประสบการณ์ที่เคยได้พบเห็นมา
ก่อน  หรือสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนกับผู้อื่น  หรือการบอกจากผู้อื่น 
 
          โดยสรุป การเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่
ที่ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการ
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ตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือ เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ
ต่าง ๆ โดย พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวร จึงจะถือว่าเกิดการ
เรียนรู้ขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเพียงชั่วคราวจะยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ 

 
เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (Bloom, 1959) 
 
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด ( Cognitive Domain) 

หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ ก็จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง 
ๆได้มากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 
 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม ( Affective Domain) 
หมายถึง เมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ก็ท าให้ผู้ บริโภคเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความ
สนใจ 
 

3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความช านาญ ( Psychomotor Domain) หมายถึง การที่
บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม  แล้วได้มีการ
น าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ จนเกิดความช านาญมากข้ึน 
(http://pornpen-pen.blogspot.com/2010/11/blog-post.html  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2555) 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้  :  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theories)  

1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning Theory)  

ทฤษฎีการวางเข่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ (Skinner's Operant 
Conditioning Theory)  
 

                   B.F. Skinner (1904 - 1990) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้พบว่าการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้  ซึ่งแต่ละบุคคลจะได้รับรางวัลจากการเลือกพฤติกรรมที่
เหมาะสม  โดยสกินเนอร์ได้แบ่ง พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ 2 แบบ คือ  

1. Respondent Behavior พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ หรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อน ( Reflex) ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เช่น  การ
กระพริบตา น้ าลายไหล หรือการเกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ  
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2. Operant Behavior พฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ก าหนด หรือเลือก
ที่จะแสดงออกมา ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจ าวัน  เช่น กิน นอน พูด 
เดิน ท างาน ขับรถ ฯลฯ.  

การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์ เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองเช่นเดียวกัน แต่สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองมากกว่าสิ่งเร้า จึงมีคนเรียกว่า
เป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ Type R นอกจากนี้สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการเสริมแรง 
(Reinforcement) ว่ามีผลท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร ยิ่งขึ้นด้วย สกินเนอร์ได้สรุปไว้ว่า  อัตรา
การเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนองขึ้นอยู่กับผลของการกระท า คือ การเสริมแรง  หรือการลงโทษ 
ทั้งทางบวกและทางลบ 
(http://www.baanjomyut.com/library_2/psychology_of_learning/03.html สืบค้นเมื่อ 26 
มกราคม 2555)  

การเสริมแรงหมายถึงการท าให้ผู้กระท าพฤติกรรมนั้น ๆ เกิดความพึงพอใจ เมื่อ ได้
ท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแล้ว โดยมีความต้องการให้เกิดการท าพฤติกรรมนั้นซ้ า ๆ อีก เช่น เมื่อ
เยาวชนสอบได้เกรด 4 พ่อแม่ก็ ให้รางวัล ( เยาวชนเกิดความพอใจ) เยาวชนจะขยันเรียนอีกเพ่ือให้ได้
เกรด 4  

ประเภทของตัวเสริมแรง 

ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ตัวเสริมแรงทางด้านบวก และ 
ตัวเสริมแรงทางด้านลบ อธิบายได้ดังนี้ 

ตัวเสริมแรงทางด้านบวก (Positive Reinforcer)  หมายถึง สิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่ง 
เมื่อได้รับหรือน าเข้ามาในสถานการณ์ใดแล้จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดการตอบสนอง
ในทางท่ีดีขึ้น เช่น ค าชมเชย , รางวัล เป็นต้น 

ตัวเสริมแรงทางด้านลบ (Negative Reinforcer)  หมายถึง สิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ซึ่งเมื่อตัดออกไปจากสถานการณ์นั้น ๆ แล้ว จะส่งผลให้มีการตอบสนองในทางท่ีดีขึ้น เช่น การถูก
ต าหนิ , การเมินเฉย , เสียงดัง เป็นต้น 

การเสริมแรงท าได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. เสริมแรงต่อเนื่อง คือเสริมแรงทุกครั้งที่ท าพฤติกรรมถูกต้อง เหมาะสมกับการ
เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ 
                   2.    เสริมแรงเป็นบางครั้ง เหมาะส าหรับการรักษาพฤติกรรมที่มีการเรียนรู้แล้วให้คง
อยู่ต่อไปโดยไม่จ าเป็นต้องมีการเสริมทุกครั้ง  
         2.1 เสริมแรงทุกช่วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่นอน เช่น ท างานครบ  2 สัปดาห์ ได้รับ 
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เงินราย2สัปดาห์จ านวน1ครั้ง 
        2.2 เสริมแรงตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท างานเสร็จ ไม่ว่าจะใช้เวลา
เท่าไรก็จะได้รับเงินค่าจ้างเสมอ 
                    2.3     เสริมแรงตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้แน่นอน เช่น ตอบค าถามถูก 5 ครั้ง ได้รับ 
คะแนน20คะแนน 
                        2.4     เสริมแรงตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน 2  
ขั้น ก าหนดไม่ได้ว่าต้องท างานให้ส าเร็จกี่ครั้งจึงจะได้เงินเดือน2  ขั้น 

 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  (A Theory of Meaningful 
Verbal Learning) ของออซูเบล (David p. Ausubel) 
(http://www.learners.in.th/blogs/posts/426984 สืบค้น 1 กันยายน 2554) 

ออซูเบล (Ausubel , David : 1963)    เป็นนักจิตวิทยาแนวปัญญานิยม  ออซูเบลกล่าวไว้
ว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียน  หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้มา
ก่อน  หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้  คือ  มีการน าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโน
ทัศน์  หรือกรอบแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆ   จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย 

ออซูเบล แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception Learning) 

2. การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจ าโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้วนกขุนทอง      (Rote 
Reception Learning) 

3.การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) 

4. การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจ าโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้วนกขุนทอง (Rote 
Discovery Learning)  

การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception Learning)  
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ออซูเบล ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ผู้สอนอธิบายสิ่งที่จะต้อง
เรียนรู้ให้ฟังและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์กับโครงสร้าง พุทธิปัญญาที่
ได้เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถน ามาใช้ในอนาคต 

ออซูเบลกล่าวว่าทฤษฎีของท่านมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธิปัญญา
เท่านั้น (Cognitive learning) ไม่รวมการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก การเรียนรู้ทักษะ
ทางมอเตอร์ (Motor Skills learning) และการเรียนรู้โดยการค้นพบ 

ออซูเบล ได้บ่งบอกว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 อย่าง ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่ง ( Materials) ที่จะต้องเรียนรู้จะต้องมีความหมาย ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นสิ่งที่มี  
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้และเก็บไว้ในโครงสร้างพุทธิปัญญา (cognitive structure) 

2. ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ และมีความคิดท่ีจะเชื่อมโยงหรือจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้
สัมพันธ์กับความรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้เก่า 

3. ความตั้งใจของผู้เรียนและการที่ผู้เรียนมีความรู้-คิดท่ีจะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้มี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure) ที่อยู่ในความทรงจ าแล้ว 

ออซูเบลได้แบ่งการเรียนรู้อย่างมีความหมายเป็น 3 ประเภท คือ 

1. Subordinate learning  เป็นการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย โดยมีวิธีการ 2 
ประเภท คือ 

1.1 Deriveration Subsumption   เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่กับ
หลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนมาแล้ว โดยการได้รับข้อมูลมาเพ่ิม เช่น มีคนบอก แล้วสามารถดูด
ซึมเข้าไปในโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีอยู่แล้วอย่างมีความหมาย โดยไม่ต้องท่องจ า 

1.2 Correlative subsumption  เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเกิดจากการขยาย
ความ หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่  

2. Superordinate learning  เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมาน โดยการจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่
เข้ากับความคิดรวบยอดท่ีกว้างและครอบคลุมความคิดยอดของสิ่งที่เรียนใหม่  เช่น สุนัข แมว หมู เป็น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
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3. Combinatorial learning เป็นการเรียนรู้หลักการ กฎเกณฑ์ต่างๆเชิงผสม ในวิชา
คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ โดยการใช้เหตุผล หรือการสังเกต เช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักกับระยะทางในการที่ท าให้เกิดความสมดุล  

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom ( Bloom's Taxonomy) 

Bloom ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

1.  ความรู้ที่เกิดจากความจ า (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 

2.    ความเข้าใจ (Comprehend) 

3.    การประยุกต์ (Application) 

4.    การวิเคราะห์ ( Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ 

5.  การสังเคราะห์ ( Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้
แตกต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่ 

6.  การประเมินค่า ( Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด  ประกอบการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 

 

2.3  แนวคิดด้านพัฒนาการของเด็กในช่วงวัย 6 – 12 ป ี

(ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย อ้างถึงใน  www.rcpsycht.org/cap  สืบค้น
เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2555)  

 

 ในช่วงอายุ 6 – 12 ปี เป็น ช่วงที่เด็กก าลังเรียนหนังสือในระดับชั้นประถมศึกษา ในวัยนี้เด็ก

จะออกสู่สังคมภายนอกอย่างจริงจัง  เพราะเด็กส่วนใหญ่เข้าโรงเรียนแล้ว  และเด็กจะได้เรียนรู้ในทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวที่โรงเรียน การปรับด้านการเรียน กฎระเบียบ การท าให้ครูพึงพอใจ 
การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน จะมีพัฒนาการที่รวดเร็วทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และการใช้
ภาษา เด็กจะพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงในสังคม ถ้าการพัฒนาในช่วงวัย
อนุบาลไม่พร้อมหรือหยุดชะงัก ก็อาจส่งผลถึงพัฒนาการในวัยประถมและถ้าพัฒนาการในวัยประถม
หยุดชะงักหรือมีปัญหา จะส่งผลต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นและกลายเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังต่อไป
ในอนาคต 
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จิตใจและการเข้าสังคม 
 

          การที่เด็กจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ดีหรือไม่นั้น ความรักของคนใน ครอบครัว ความเอ้ือ
อาทรและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ความรู้สึกว่ามีคนรัก ห่วงใยและมีผู้ที่จะ
เดินเคียงข้าง ช่วยเหลือในยามที่ต้องการเมื่อประสบกับปัญหา การกล่าวชื่นชมในความสามารถของ
เด็กอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง 
ตลอดจนสร้างให้เกิดความม่ันคงทางด้านอารมณ์และเกิดทัศนคติที่ดีกับผู้อ่ืน 
          ช่วงวัยประถมเป็นวัยแห่งความอุตสาหะพยายาม และมีการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น กิจกรรมหลายอย่างที่เด็กได้ท าและส าเร็จจะน ามาซึ่งความรู้สึกภูมิใจว่าตนเองท าได้  แต่
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กวัยนี้ได้รับประสบการณ์ของความส าเร็จน้อยเกินไปเด็กจะเกิดเป็นความรู้สึก
ว่าตัวเองด้อย คือ รู้สึกว่าความพยายามของเขานั้นไม่เป็นผลและตัวเขาเองเป็นคนที่ไร้ประโยชน์   
          เด็กในช่วงชั้นประถมจะมีการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น การที่
เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับแต่ประสบการณ์ชีวิตที่ดีและน่า
พอใจส าหรับตนเองเท่านั้น ตรงกันข้ามความรู้สึกไม่พึงพอใจที่เหมาะสมกับวัย เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้ ปรับตัวและแก้ปัญหา อีกท้ังยังเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชีวิตของเด็กด้วย 

การเรียนรู ้

การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากทั้งนอกบ้านและในบ้าน สามารถมอง
เหตุการณ์ต่าง ๆได้ในภาพรวม แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  สามารถอนุมานความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
ต่างๆข้ึนจากความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว สิ่งนี้เป็นขั้นตอนส าคัญของความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและ
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวตนต่อโลกกว้าง 
          สามารถคิดในมุมกลับได้ เช่น ถ้าเราทุบดินน้ ามันจากก้อนกลมให้แบน  เราก็สามารถปั้นให้มัน
กลับมาเป็นก้อนกลมได้  กระบวนการนี้สามารถท าความเข้าใจทั้งในแบบที่สามารถเห็นได้ด้วยตา หรือ
แม้แต่แค่คิดในใจเด็กก็ได้ การที่เด็กสามารถคิดกลับไปกลับมาในใจได้นั้น จะเป็นย่างก้าวส าคัญของ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น  รู้ว่าการลบจะตรงกันข้ามกับการบวก หรือการหารตรงข้ามกับการคูณ 
          เด็กวัยนี้รู้จักแยกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆ เป็นหมวดหมู่ ได้ เช่น ของเล่น ของใช้ในครัว เป็นต้น  
ความสามารถแยกสิ่งของเป็นหมวดหมู่นี้จะยิ่งมีความส าคัญมากข้ึนเมื่อเด็กเติบโตขึ้นและท าได้
ละเอียดขึ้น ทั้งเรื่องบุคคล สถานที่ ความคิด และสิ่งของ  นอกจากนี้เด็กยังเข้าใจระดับหรือความ
รุนแรงมากน้อยของเรื่องต่างๆ เช่น  เด็กวัยอนุบาลเข้าใจว่าความเจ็บป่วยต่างๆ ไม่ว่า หวัด  ปอดบวม
หรือโรคร้ายแรงเช่นมะเร็ง ก็คือการเจ็บป่วยเหมือนกัน  แต่เด็กประถมจะแยกแยะได้แล้วว่าความ
เจ็บป่วยสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความรุนแรง  และเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน
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จนครบถ้วนสมบูรณ์ถึงความหมายของความตาย 
          การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลท าได้เพ่ิมข้ึน ความในเรื่องวิเศษต่างๆน้อยลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ก็คือปฏิกิริยาที่เด็กต่างวัยตอบสนองต่อการแสดงมายากลต่างกัน  เด็กอนุบาลไม่ได้ตื่นเต้นไปกับมายา
กลเท่าไร เพราะเชื่อในเรื่องวิเศษต่างๆอยู่แล้ว  ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ ฉะนั้น ถ้านักมายากลจะเสก
กระต่ายออกมาจากหมวกได้ ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่ส าหรับเด็กประถมที่พัฒนาความคิดมาจน
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้แล้ว มายากลเหล่านี้ก็เป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งส าหรับเขา และ
อยากเรียนรู้ให้ได้ว่านักมายากลเหล่านี้มีเทคนิคอย่างไร 
          ในระยะนี้ ความคิดของเด็กในการยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลางลดน้อยลง มีความคิดและมอง
โลกในมุมมองของคนอ่ืนได้มากข้ึนและท าให้ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ดีข้ึน   
          ถึงแม้ว่าการรับรู้และความคิดของเด็กวัยเรียนจะพัฒนาไปมาก แต่ก็ยังมีจินตนาการแฝงอยู่
ด้วยเช่นกัน จึงเห็นความมีเหตุผล  แต่บางครั้งก็อาจคิดอย่างไม่มีเหตุผลได้ หรือน าเรื่องในจินตนาการ
มาปะปนกับเรื่องจริง การตัดสินใจก็ยังเป็นไปตามอารมณ์มากกว่าที่จะคิดถึงเหตุผลอย่างจริงจัง  ความ
อยากรู้อยากเห็นและสนุกกับการเรียนรู้จึงเป็นเหตุปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เด็กอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆไม่มีที่
สิ้นสุด 
 
         จริยธรรม 
 
          พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับจากคนทั้งในและนอก
บ้าน ความเชื่อเรื่องผิดถูกจะได้รับการปรับเปลี่ยนขัดเกลาจนมีลักษณะที่ยืดหยุ่นมากขึ้น  เด็กจะรู้จัก
มองคนอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะที่เจตนาของบุคคลนั้น รวมทั้งสามารถเข้าใจบริบทของเหตุการณ์คือเรื่อง
เดียวกันแต่ต่างสถานการณ์ก็อาจตัดสินถูกผิดแตกต่างกันออกไปก็ได้  
          นอกจากนี้กลุ่มเพ่ือนก็มีบทบาทส าคัญในพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก เด็กจะเรียนรู้ว่า
ควรเล่นอย่างไรและจะท าอย่างไรจึงจะเข้ากับคนอ่ืนได้ อะไรคือกฎเกณฑ์ เริ่มรู้จักการเจรจาต่อรอง
เพ่ือให้สิ่งที่ตัวเองคิดได้รับการยอมรับ รวมถึงครูก็มีส่วนขัดเกลาความสามารถในการตัดสินใจในเรื่อง
ถูกผิดของเด็ก ครูและผู้ปกครองที่มีลักษณะแข็งกระด้างและไม่ยืดหยุ่นอาจส่งผลต่อเด็กท าให้ไม่
สามารถพัฒนาจริยธรรมจากระยะต้นไปสู่ระยะต่อๆไปได้อย่างดี 

อิทธิพลของสื่อ 

สื่อเข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กในปัจจุบันมากเพราะเด็กใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่กับสื่อ  โดยพบว่า
เนื้อหาในสื่อมีหลายรูปแบบที่มีอิทธิพลต่อเด็ก  
          1. เนื้อหาบางรายการมีประโยชน์ทั้งในแง่การศึกษา จริยธรรม มารยาททางสังคม  ให้
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เหมาะสมกับวัยผู้ชม มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี 
          2. เนื้อหาบางรายการสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้เด็กได้ เช่นเกมส์โชว์ต่าง ๆ   
          3.   เนื้อหาบางรายการมีการแสดงออกซ่ึงความก้าวร้าว รุนแรง อนาจารทางเพศ หรือน่ากลัว
ขยะแขยงเช่นในละครที่มีการตบตีการท าร้ายร่างกายกัน 
          4.  การโฆษณาเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมของเด็ก ให้อยากได้ อยากรับประทานมีมากข้ึน   เด็ก
หลายคนวิ่งเข้าใส่ชั้นขายขนม มากกว่าจะวิ่งไปท่ีชั้นขายหนังสือ  เพียงเพราะเคยเห็นโฆษณาขนมแบบ
นั้นในโทรทัศน์จึงเห็นได้ว่าเด็กจึงเป็นผู้ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาง่ายท่ีสุด 
          ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าสื่อมีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมแค่ในระยะสั้นหรือส่งผลต่อ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพเม่ือโตขึ้นในระยะยาว เพราะมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง
รอบตัวเด็ก 

ด้านพฤติกรรม 

ในเด็กท่ีมีแนวโน้มหรือนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวหรือควบคุมตนเองไม่ดีอยู่แล้ว  ก็จะเลียนแบบ
ความก้าวร้าวในโทรทัศน์ได้ง่าย เมื่อเคยชินกับพฤติกรรมก้าวร้าว  ก็จะน าความก้าวร้าวเข้ามาเป็นวิธีที่
จะใช้แก้ปัญหาในชีวิต ถึงแม้ว่าพฤติกรรมไม่ก้าวร้าวเพ่ิมข้ึนแต่เด็กอาจเกิดเจตคติแง่ลบกับสังคมได้  
การชมภาพหรือเล่มเกมที่รุนแรงยังไปลดอารมณ์ในด้านดี เช่น ความสงสาร  ความอ่อนโยนในตัวเด็ก 
ชินชาและขาดความสนใจที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ล าบากกว่า อาจท าให้กลายเป็นคนที่อันตรายต่อตนเอง 
คนรอบข้างและสังคม 

 
          ด้านอารมณ์ 

 ในเด็กท่ีขี้กลัวก็อาจคิดว่าตนเองจะเป็นเหมือนเหยื่อที่ถูกท าร้ายในโทรทัศน์  ไปเร้าความรู้สึก
กลัวให้เพ่ิมข้ึน  
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อัชฌา  สุนทรพิทักษ์ (วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541)  ได้ศึกษาเรื่อง 
“อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ท างานตอนต้น” โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและวัยท างาน
ตอนต้น ที่มีต่อการน าตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมาใช้เพื่อสนับสนุนสินค้า  ตลอดจนเพื่อท าการศึกษาถึง
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ความตั้งใจซื้อสินค้านั้น ๆ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  อายุ และระดับการศึกษาของ
ผู้บริโภคกับทัศนคติ และความตั้งใจซื้อสินค้า เพ่ือให้สามารถน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การน าตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมาใช้ในทางการตลาด และเป็นการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์งาน
โฆษณาส าหรับสินค้าที่น าตัวการ์ตูนมาใช้  โดยพบว่าจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างลูกค้าของ
ห้างสรรพสินค้า 10 แห่งในกทม. อายุระหว่าง 12 – 29 ปี จ านวน 400 คน มีผลสรุปว่า  

1.  กลุ่มวัยรุ่นมีทัศนคติเป็นกลางและเป็นบวกต่อการใช้ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง 
ส่วนกลุ่มวัยท างานตอนต้นมีทัศนคติทั้งเป็นลบและบวก 

2. ทั้งสองกลุ่มมึความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการใช้ตัวการ์ตูนสัตว์เพ่ือน ามาใช้เอง
อยู่ในระดับสูง  แต่ความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ตัวการ์ตูนคนอยู่ในระดับต่ า 

3. ทั้งสองกลุ่มมีความต้องการซื้อสินค้าท่ีใช้ตัวการ์ตูนเพ่ือมองเป็นของขวัญใน
ระดับสูง 

4. เพศ  อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติและความตั้งใจ
ซื้อเฉพาะบางกรณี 

นพดล  กรรณิกา และคณะ (วิจัย,25 49)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของสื่อโฆษณาขนม
กรุบกรอบ/ลูกอมท๊อฟฟ่ีทางโทรทัศน์ต่อความนิยมรับประทานในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 6-12 
ปีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ซึ่งมี
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) จ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,364 ตัวอย่าง มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ และการรับสื่อโฆษณาขนมกรุบกรอบ/ลูกอมท๊อฟ
ฟ่ีของเด็ก 

2.  เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ/ลูกอมท๊อฟฟ่ีของเด็ก  

3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อโฆษณา ขนมกรุบกรอบ/ลูกอบท๊อฟฟ่ีของเด็กทางโทรทัศน์ กับ
ความนิยมรับประทานของเด็กอายุ 6 — 12 ปี 

4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับสื่อโฆษณาขนมกรุบกรอบ/ลูกอมท๊อฟฟ่ีของเด็กกับ
การบริโภคขนมกรุบกรอบ/ลูกอมท๊อฟฟ่ีของเด็ก 

5.  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป  
ประเด็นในการศึกษา 

www.ssru.ac.th



18 
 

 

ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าสื่อโฆษณาขนมกรุบกรอบทางโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความนิยมรับประทาน
ขนมกรุบกรอบในกลุ่มเด็กเล็กและนักเรียนอายุระหว่าง 6-12 ปี ด้วยความเชื่อถือได้ร้อยละ 95 ของ
การทดสอบค่าไคสแควร์  ในการวิจัยครั้งนี้โดยเป็นความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กอายุระหว่าง 10-12 ปี น่าเป็นห่วงที่สุด   ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า เด็ก
อายุระหว่าง 6-9 ปีที่เห็นโฆษณาขนมกรุบกรอบทางโทรทัศน์และนิยมทานประจ ามีอยู่ร้อยละ 51.5 
ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงกว่าเด็กท่ีไม่ค่อยเห็นโฆษณาแต่นิยมทานเป็นประจ าที่มีอยู่ร้อยละ 38.7 ในขณะที่
เด็กท่ีไม่ค่อยเห็นโฆษณาและไม่นิยมทานขนมกรุบกรอบมีสูงถึงร้อยละ 61.3 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า
เด็กท่ีเห็นโฆษณาบ่อยแต่ไม่นิยมทานท่ีมีอยู่ร้อยละ 48.5ที่น่าเป็นห่วงคือ เด็กอายุระหว่าง 10-12 ปีที่
เห็นโฆษณาบ่อยและนิยมทานเป็นประจ ามีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 62.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่
ค่อยเห็นโฆษณาแต่นิยมทานเป็นประจ าที่มีอยู่ร้อยละ 51.6 ในขณะที่เด็กที่ไม่ค่อยเห็นโฆษณาและไม่
นิยมทานมีอยู่ร้อยละ 48.4 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กที่เห็นโฆษณาบ่อยแต่ไม่นิยมทานท่ีมีอยู่ร้อยละ 
37.9  ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาขนมกรุบกรอบทางโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความนิยมรับประทานใน
กลุ่มเด็กนักเรียนอายุระหว่าง6-12 ปี  และ อิทธิพลของการโฆษณาลูกอมและท๊อฟฟ่ีทางโทรทัศน์มีผล
ต่อความนิยมรับประทานในกลุ่มเด็กนักเรียนที่ถูกศึกษาครั้งนี้อย่างชัดเจน   จากการทดสอบทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ของค่าไคสแควร์ พบว่า เด็กอายุระหว่าง 6-9 ปีที่เห็นโฆษณาบ่อยและ
นิยมทานลูกอมท๊อฟฟ่ีมีสูงถึงร้อยละ 70.4 เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ค่อยเห็นโฆษณาและไม่นิยม
รับประทานลูกอมท๊อฟฟ่ีมีสูงถึงร้อยละ 79.7 อาจกล่าวได้ว่าในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 6-9 ปีถ้าไม่ค่อย
เห็นการโฆษณาหรือไม่เห็นเลยน่าจะท าให้เด็กกลุ่มนี้ไม่นิยมรับประทานลูกอมท๊อฟฟ่ีตามไปด้วย
เช่นเดียวกับเด็กอายุระหว่าง 10-12 ปีที่เห็นโฆษณาและนิยมทานลูกอมท๊อฟฟ่ีมีสูงถึงร้อยละ 66.7 
เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ค่อยเห็นโฆษณาและไม่นิยมรับประทานลูกอมท๊อฟฟ่ีที่มีสูงถึงร้อยละ 77.1 จึง
สามารถกล่าวได้ว่า ถ้าเด็กทั้งสองกลุ่มอายุเหล่านี้ไม่ค่อยเห็นการโฆษณาหรือไม่เห็นเลยน่าจะท าให้เด็ก
บริโภคลูกอมและท๊อฟฟ่ีน้อยลงหรือไม่รับประทานเลยตามไปด้วย  เด็กนักเรียนที่ถูกศึกษาครั้งนี้ส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 66.2 ดูโทรทัศน์ทุกวันในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ และร้อยละ 85.0 ที่ดูโทรทัศน์ในช่วง
วันเสาร์และอาทิตย์ โดยใช้เวลาดูโทรทัศน์เฉลี่ย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นจ านวนชั่วโมงเฉลี่ย
มากกว่าเด็กในแคนาดาที่มีจ านวนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ( 14 
ชั่วโมง) อยู่ร้อยละ 78.6 ของจ านวนชั่วโมงการดูทีวีที่ควรจะเป็น และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.3 ดู
การ์ตูน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือร้อยละ 39.9 ดูเกมโชว์ ร้อยละ 33.4 ดูรายการข่าวและร้อยละ 
30.5 ดูรายการเด็ก ตามล าดับ ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.5 บอกว่าเห็นโฆษณาขนมกรุบ
กรอบ/ลูกอมทางโทรทัศน์บ่อยถึงบ่อยมาก ในขณะที่ร้อยละ 27.5 ระบุว่าไม่บ่อย  ผลส ารวจครั้งนี้
แสดงให้เห็นด้วยว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.1 นิยมรับประทานขนมกรุบกรอบเป็นประจ า
อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ ในขณะที่ร้อยละ 29.8 นิยมรับประทานทุกวันหรือเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่
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หรือร้อยละ 64.3 นิยมรับประทานลูกอม/ท๊อฟฟ่ีเป็นประจ า และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 นิยม
รับประทานน้ าอัดลมเป็นประจ า  

http://www.ryt9.com/s/abcp/68404  สืบค้นเมื่อ 19  กันยายน 2555 
 

หทัยรัตน์ ทับพร (วิจัย,2551)  ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจิตส านึกความ
เป็นไทยที่พึงประสงค์แก่เยาวชนไทยในบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน” โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ  ผลการวิจัยพบว่า 

1.  นิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยและเห็นว่าความ
เป็นไทยที่พึงประสงค์ท่ีควรปลูกฝังแก่เยาวชนไทยในบริบทสังคมไทยในปัจจุบันมากที่สุด  ได้แก่ มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รองลงมาได้แก่ ความกตัญญูรู้คุณ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2. นิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าการศึกษามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึก
ความเป็นไทย  โดยเริ่มตั้งแต่การอบรมสั่งสอนจากสถาบันครอบครัว การจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้จากทุกภาคส่วนของสังคม  โดยเฉพาะองค์กร
สื่อสารมวลชน 

3. นิสิตและคณาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
ความเป็นไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ความเป็นไทย การบูรณาการทางวัฒนธรรมในสังคม การประสานและพัฒนาความร่วมมือของ
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน  สังคม และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อรักษาและสืบทอดความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป 
 

บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ (วิจัย,2552)  ได้ศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมการเปิดรับและความ
ต้องการของเด็กที่มีต่อรายการโทรทัศน์”  โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี  จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จ านวน 1,600 คน  มี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่   

1.  เพื่อส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนออยู่ในประเทศ
ไทยในปัจจุบันของเด็ก 

2.  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของเด็กต่อรายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนออยู่ในประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 

3.       เพ่ือส ารวจความต้องการรายการโทรทัศน์ของเด็ก 
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี  ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อาศัยอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยบิดาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ท านา ท าไร่ ท าสวน  มีจ านวนร้อยละ 25.7 การเปิดรับชมโทรทัศน์ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร)์  
ส่วนใหญ่เปิดรับชมโทรทัศน์ในช่วงค่ า (18.00 – 21.00 น.)  ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์  ส่วนใหญ่เปิดรับชมโทรทัศน์ในช่วงเช้า (06.00 – 09.00 น.)  โดยจะรับชมโทรทัศน์กับ
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีจ านวนร้อยละ 92.3  และค าแนะน าที่ได้รับจากผู้ปกครอง ได้แก่ อย่า
นอนดึก  มีจ านวนร้อยละ 61.6  , อย่าดูโทรทัศน์ใกล้  ร้อยละ 57.2 และห้ามดูโทรทัศน์หลัง 3 ทุ่มใน
วันธรรมดา ร้อยละ 27.1  ทั้งนี้ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักระบบการจัดเรตติ้งรายการ
โทรทัศน์  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 79.9  นอกจากนี้ส่วนใหญ่เห็นว่า รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กใน
ปัจจุบันโดยภาพรวมมีคุณภาพดีอยู่แล้วและประเภทรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กที่ควรเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด ได้แก่ รายการสารคดีโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ร้อยละ 64.4  รายการข่าวของเด็กและเยาวชน ร้อย
ละ 63.7 และรายการการ์ตูนร้อยละ 61.8 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ผลกระทบของงานโฆษณาท่ีมีต่อการเรียนรู้ของเยาวชน  กรณีศึกษา : 
เยาวชนชุมชนสวนอ้อย”  ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะศึกษา ว่าชิ้นงานโฆษณาต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่
ไปสู่กลุ่มเยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 6 – 12 ปีนั้น ได้ท าให้กลุ่มเยาวชนเกิดความรู้ ความรู้สึก และ
เกิดพฤติกรรมอย่างไรบ้าง  ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus group 
interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) กับผู้ปกครองของเยาวชนชุมชน
สวนอ้อยที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ   “โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่
เยาวชน ชุมชนสวนอ้อย” ระหว่างวันที่ 4 – 5  เมษายน 2555 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

3.1.1  ประชากร 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจาก เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2555 ชื่อโครงการ “ค่ายเยาวชนวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน 
ชุมชนสวนอ้อย” ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อยในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2555  

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 เยาวชนชุมชนสวนอ้อย จ านวน 8 คน ที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี โดยคัดจาก

ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “ค่ายเยาวชนวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชนชุมชนสวน
อ้อย” และต้องเคยดูรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน หรือ รายการการ์ตูนดิสนีย์คลับในช่วงระหว่าง 1 
มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555   

ผู้ปกครองของเยาวชนชุมชนสวนอ้อยจ านวน 4 คน 
 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.2.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ  
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         ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus group interview)    กับ เยาวชนชุมชนสวนอ้อย
จ านวน 8 คน ที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี  ทั้งก่อนชมโฆษณาและหลังชมโฆษณาที่คัดเลือกไว้จ านวน 
6 เรื่อง 
 
         และผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview)     
กับ ผู้ปกครองของเยาวชนชุมชนสวนอ้อยจ านวน 4 ท่าน 
 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

3.3.1  การรวบรวมข้อมูล 
  3.3.1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ  ซึ่งท าการศึกษาจาก การสนทนากลุ่ม (Focus group 
interview) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่มาเข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย จ านวน 8 คน ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Individual depth interview) กับผู้ปกครองของ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
  3.3.1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  หนังสือ 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4  วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 3.4.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 3.4.2  คัดเลือกภาพยนตร์โฆษณาท่ีลงในสื่อโทรทัศน์ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 
มีนาคม 2555 ซึ่งออกอากาศในรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน และรายการการ์ตูนดิสนี่ย์คลับ  โดยสุ่ม
ชิ้นงานแบบไม่เจาะจงจ านวน 3 เรื่อง และภาพยนตร์โฆษณาท่ัวไปที่กลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีอายุระหว่าง 
6 – 12 ปีจ านวน 3 เรื่อง รวมเป็น 6 เรื่อง ท าการบันทึกโฆษณาที่คัดเลือกลงในแผ่น CD 
 3.4.3  คัดเลือกเยาวชนจ านวน 8 คน ที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี โดยคัดจากผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ “ค่ายเยาวชนวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชนชุมชนสวนอ้อย” และ
ต้องเคยดูรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน หรือ รายการการ์ตูนดิสนีย์คลับในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2555 – 31 มีนาคม 2555 
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 3.4.4  น าเสนอโฆษณาที่ได้คัดเลือกไว้ ท าการสนทนากลุ่มเพ่ือหาผลกระทบของงานโฆษณา
ด้านความรู้ , ด้านอารมณ์ (ความรู้สึก) และด้านพฤติกรรม 
 3.4.5  สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ปกครอบของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
 3.4.6  สรุปผลการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3. 5.1  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus group interview) และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Individual depth interview) 
มาท าการวิเคราะห์ ในเชิงพรรณา  (Descriptive Research)  โดยการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า  ทบทวนจาก
เอกสารต าราตลอดจนงานวิจัยที่เคยมีผู้ค้นคว้าไว้เดิม การวิเคราะห์ชิ้นงานโฆษณาท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชน โดยการสัมภาษณ์แบบ
กลุ่ม (Focus group interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ปกครองของเยาวชน เพ่ือค้นหา
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากโฆษณา 

 
4.1 ภาพยนตร์โฆษณาในช่วงคั่นรายการการ์ตูนดิสนีย์คลับ และรายการโมเดิร์นไนน์
การ์ตูน 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 6 – 12 ปีนั้นมีการรับข่าวสารโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์เป็นส่วน

ใหญ่ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้ากับพฤติกรรมของเด็กได้ นั่นคือ มีภาพเคลื่อนไหว มีสีสัน สีเสียง
ประกอบ ในขณะที่เด็กในวัยนี้จะไม่ค่อยสนใจสื่อสิ่งพิมพ์มากนักอาจเนื่องมาจากทักษะในการอ่านยัง
ไม่แตกฉานดีพอ และไม่มีภาพเคลื่อนไหวที่จะเร้าความสนใจได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกชิ้นงานโฆษณาท่ี
น ามาวิเคราะห์จากรายการการ์ตูนดิสนีย์คลับ ซึ่งเป็นรายการการ์ตูนที่ออกอากาศระหว่างเวลา 06.30 
– 08.00 น. ทุกวันเสาร์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี และรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน ซึ่งเป็นรายการ
การ์ตูนที่ออกอากาศระหว่างเวลา เวลา 08.00 – 10.00 น. ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 

ส าหรับภาพยนตร์โฆษณาในระหว่างรายการการ์ตูนดิสนีย์คลับและรายการโมเดิร์นไนน์
การ์ตูนที่น ามาใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกันดังต่อไปนี้ 

 
1. ภาพยนตร์โฆษณาโดโซะ ชุด แบ่งกัน 
2. ภาพยนตร์โฆษณาโอวัลติน ชุด ลุ้นนิวไอแพด 
3. ภาพยนตร์โฆษณาแคมปัส  ชุด เบนเทน 
 
1. ภาพยนตร์โฆษณาโดโซะ ชุด แบ่งกัน  เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีมุ่งเน้นการขาย มีการ

สอดแทรกลักษณะนิสัยของเด็กให้เห็นธรรมชาติของเด็กในเรื่องความหวงของ โดยมีข้อความโฆษณา
ที่ว่า “นี่เขตของเค้า ห้ามยุ่ง” และเม่ือพ่ีสาวในเรื่องได้น าขนมมาหลอกล่อท าให้น้องชายเปลี่ยนใจจาก
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ที่ไม่ยอมแบ่งปันอะไรให้ใครก็ยังยอมแพ้ความน่ารับประทานของขนม ใช้ค าว่าแบ่งมาเล่นค า แปล
ความหมายได้ 2 ความหมายคือ แบ่งพื้นที่เล่นให้พี่สาวเล่นด้วย และขอแบ่งขนมจากพ่ีสาว เพราะว่า
ขนมนั้นดูน่ารับประทาน 

การน าเสนอเรื่องราว  ในลักษณะการสนทนากันของผู้แสดง 2 คน  ระหว่างเด็กผู้ชาย และ
ผู้หญิงวัยรุ่น  โดยใช้ผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1:  ภาพยนตร์โฆษณาโดโซะ ชุด แบ่งกัน 

ที่มา : www.adintrend.com 

เด็กชาย    :  นี่เขตของเค้า ห้ามยุ่ง 
ผู้หญิง      :  ไม่แบ่งจริงอะ 
เด็กชาย    :  ใช่ 
ผู้หญิง      :  อร่อยนะ 
เด็กชาย    :  โดโซะ  แบ่งนะ นะ นะ นะ 
ผู้ประกาศ  :  ข้าวอบกรอบท่ีผ่านการอบ หอมกรุ่น กลมกล่อม เต็มความอร่อย โดโซะ  
เด็กชาย    :  เดี๋ยวนี้ก็มีสาหร่ายด้วย 

 
 

2. ภาพยนตร์โฆษณาโอวัลติน ชุด ลุ้นนิวไอแพด  เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการขาย  โดย
มี นิวไอแพด เป็นของรางวัล มีการด าเนินเรื่องราวด้วยเด็กผู้ชายสองคนท่ีก าลังดื่มโอวัลตินอยู่ต้องงง
กับเหตุการที่หลาย ๆ คนแสดงความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งร้องกรีดออกมาด้วย
ความตื่นเต้นดีใจเมื่อเห็นว่าข้างกล่องโอวัลติน สามารถน าไปลุ้นโชคนิวไอแพดได้  
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ภาพที่ 4.2  :  ภาพยนตร์โฆษณาโอวัลติน ชุด ลุ้นนิวไอแพด 

“เฮ้ย ... (ท่าทางดีใจ) 
กรี๊ด (เสียงผู้หญิงร้อง พร้อมกระโดด) 

ดีใจเว่อร์อะไรกัน 
อืม ดูในกล่องซิ 

ดีใจเว่อร์ทุกวัน ได้ลุ้นนิวไอแพดทุกวัน” 
 

3. ภาพยนตร์โฆษณาแคมปัส  ชุด เบนเทน  เป็นภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการขาย  มีของ
เล่นเป็นของแถม  เน้นความสนุกสนานในการเล่นของเล่นที่แถมมากับขนมแคมปัส  การน าเสนอโดย
ใช้เด็กผู้ชายหยิบชองเล่นออกมาจากซองขนมแคมปัส และแสดงวิธีการเล่น พร้อมทั้งบอกว่ามีจ านวน
กี่แบบให้สะสม ปิดท้ายด้วยกลุ่มเด็ก ๆ แสดงท่าทางดีใจเมื่อได้เล่นของเล่น 
 

       
 

ภาพที่ 4.3  :  ภาพยนตร์โฆษณาแคมปัส ชุด เบนเทน 

“ มาเลยมาเลย ใครเจ๋งกว่ากัน 

ได้เวลาฮีโร่ 

แคมปัสเบนเท็น ... เหินเวหา ... เล่นสนุก ถึง 30 มิถุนายนนี้” 
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4.2 ภาพยนตร์โฆษณาทั่วไปที่ไม่ได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ 6 – 12 ปี 

ภาพยนตร์โฆษณาท่ัวไปที่น ามาใช้ในการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นภาพยนตร์
โฆษณาท่ีมีฉายในโทรทัศน์ในระหว่างวันที่เด็ก ๆ อาจได้รับชม  โดยชิ้นงานโฆษณาท่ีได้เลือกมาจ านวน 
3 เรื่องนั้นเลือกมาจากการสุ่มแบบไม่เจาะจง ได้แก่ 

1.  ภาพยนตร์โฆษณากฟผ.  ชุด ปลูกต้นไม้ 
2.  ภาพยนตร์โฆษณาดัชมิลล์ ชุด Hippo 
3.  ภาพยนตร์โฆษณาPONDS ชุด ความลับมหัศจรรย์จากธรรมชาติ 

1. ภาพยนตร์โฆษณากฟผ.  ชุด ปลูกต้นไม้  เป็นภาพยนตร์โฆษณาเชิงสร้างสรรค์สังคม
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงทางการกระท า  มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนให้กระท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ได้แก่ การปลูกต้นไม้ และกระตุ้นด้านจิตส านึกสาธารณะในการช่วยกัน
รักษาความสมดุลให้ธรรมชาติ 

การน าเสนอเรื่องราวได้เดินเรื่องโดยให้คุณปู่เป็นคนขับรถพาหลานสาวไปเที่ยวชม
พ้ืนที่ปลูกป่าของ กฟผ.  ในระหว่างนั่งรถไปหลานสาวก็มองธรรมชาติ และเห็นต้นไม้ ล าธาร สัตว์ป่า 
มีข้อความที่บอกว่าการปลูกป่าให้อะไรกับชีวิตของเราและสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอย่างไร  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  :  ภาพยนตร์โฆษณากฟผ.  ชุด ปลูกต้นไม้ 

ที่มา : www.adintrend.com 

 “ปลูกป่าสร้างชีวิต  ปลูกความสมดุลให้ธรรมชาติ 
ป่าละอูและท่าเสด็จ จ. ประจวบคีรีขันธุ์ พ้ืนที่ปลูกป่า กฟผ. 

ปลูกจิตส านึก .... จากรุ่นสู่รุ่น 
มากกว่าการปลูกต้นไม้  คือการปลูกจิตส านึกสาธารณะประโยชน์ เพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน” 
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2.  ภาพยนตร์โฆษณาดัชมิลล์ ชุด Hippo  เป็นโฆษณาท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบอก
คุณประโยชน์ของสินค้าให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อทราบ  เดินเรื่องด้วยการที่เด็ก ๆ รวมกลุ่มกันเล่านิทาน
ตามจินตนาการของตนเอง เป็นการเล่านิทานต่อ ๆ กัน ในช่วงท้ายของโฆษณามีการบอก
คุณประโยชน์ของสินค้าที่จะช่วยการท างานของประสาทและสมอง   โดยมีกลุ่มเป้าหมายของ
ผลิตภัณฑ์เป็นเด็กในวัยเรียน และคุณแม่ท่ีต้องการให้ลูกมีความฉลาดและเป็นคนเก่ง  

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  :  ภาพยนตร์โฆษณาดัชมิลล์  ชุด ฮิปโป 

ที่มา : www.adintrend.com 
 

เด็กชาย       :  ฮิปโปตัวหนึ่งตกน้ า 
เด็กหญิง      :  แต่ เอ...  ฮิปโปว่ายน้ าเป็นนิ 
เด็กชาย       :  มันเลยว่ายน้ าไปเจอฝูงปลาการ์ตูน  ที่กลายเป็นปลาตั้งโก๋ 
เด็กหญิง      :  แล้วมันก็พบนางเงือก 
เด็กชาย       :  แล้วฮิปโปก็ชวนนางเงือกเต้นร ากัน 
เด็กหญิง      :  นี่ตาเธอแล้ว 
เด็กชาย       :  (ปิ๊ง)  แล้วฮิปโปกับนางเงือกก็กลายเป็นปลาพยูน 
ผู้ประกาศ    :  สนุกกับจินตนาการ ดัชมิลล์ พลัส แอดวานซ์  โอเมก้า 3 , DHA , โคลีน , B6 , B12 
ช่วยการท างานของระบบประสาทและสมอง ... ดัชมิลล์ พลัส แอดวานซ์ 
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3.  ภาพยนตร์โฆษณา PONDS ชุด ความลับมหัศจรรย์จากธรรมชาติ  เป็นการน าเสนอ
โดยการใช้ดาราที่มีชื่อเสียง คือ  ญาญ่า  อุรัสยา มาเดินเรื่อง  บอกเล่าเรื่องราวของผิวสวยดูเป็น
ธรรมชาติว่ามีเคล็ดลับอย่างไร และมีฉากบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์  
กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเป็นผู้หญิงสาวที่มีความต้องการใหตัวเองสวยเป็นธรรมชาติ  การโฆษณามี
วัตถุประสงค์เพ่ือบอกคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคทราบ  
 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6  :  ภาพยนตร์โฆษณา PONDS  ชุด ความลับมหัศจรรย์จากธรรมชาติ 

ที่มา : www.adintrend.com 
 

 “วันนี้พอนด์ได้พาญาญ่า มาไขความลับจากธรรมชาติ 
เพ่ือผิวกระจ่างใส ห่างไกลจากจุดด่างด า 

พร้อมกับเปิดตัวพอนด์ไวท์เนเจอรัล 
ที่มีคุณค่าสารสกัดจากใบคามิลเลียที่มีสารอ่อนโยน 

ซึ่งพอนด์ค้นคว้าวิจัยจนพบว่า มีสารโพลีฟีโน ช่วยลบเลือนจุดด่างด า 
ให้ผิวดูกระจ่างในอย่างเป็นธรรมชาติ  
รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้น 

น่าทึ่งจริง ๆ ค่ะ พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองซิคะ” 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพยนตร์โฆษณาจากการสนทนากลุ่ม 
 

เรื่องท่ี 1 ภาพยนตร์โฆษณาโดโซะ ชุด แบ่งกัน 
วิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านความรู้  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการสนทนา

ทั้ง 8 คนมีความเข้าใจเนื้อหาในเรื่องของการแบ่งปันกัน  โดยทุกคนบอกว่าการแบ่งปันกันเป็นสิ่งที่ดี 
ช่วยให้มีเพ่ือน  และทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการโฆษณาว่าต้องการขายขนม ตรา โดโซะ  ภาพ
ในโฆษณาท่ีท าให้ทราบว่าโฆษณาต้องการขายขนมคือ เด็กผู้ชายได้รับขนมแล้วน ามารับประทาน  
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังทราบด้วยว่าขนมมีหลายรสชาติ เพราะในตอนท้ายของโฆษณามีการบอกว่า 
“เดี๋ยวนี้ก็มีสาหร่ายด้วย” และมีภาพบรรจุภัณฑ์แต่ละรสให้เห็น 

 
“การแบ่งกันก็ดีครับ ผมก็แบ่งขนมให้เพ่ือนบ้าง” 
“เล่นคนเดียวไม่สนุกหรอกต้องแบ่งกันเล่น” 
“ขนมท่ีเราชอบก็ไม่อยากแบ่งให้ใครหรอก แต่บางทีก็แบ่งพ่ี แบ่งเพื่อนบ้างเพราะสงสารเค้า” 
“โฆษณาอันนี้เค้าขายขนม  โดโซะ  เคยกินแล้ว ก็อร่อยดี” 
“มีซองสีเหลือง สีเขียว คนละรสกัน สีเหลืองหนะรสธรรมดา  สีเขียวสาหร่าย” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนา 7 คนมี

ความรู้สึกชอบภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เพราะ การสื่อสารที่เข้าใจง่าย , ความน่ารักของเด็กผู้ชายที่เป็น
ตัวแสดง  ส่วนผู้ร่วมสนทนาอีก 1 คน รู้สึกไม่ชอบภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เพราะ เด็กพูดไม่ชัด ส าหรับ
ความรู้สึกด้านชอบที่ผู้เข้าร่วมการสนทนาได้แสดงความคิดเห็นไว้มีดังนี้ 

 
“ชอบ เด็กผู้ชายที่โฆษณาท าท่าน่ารักดี” 
“ชอบ เหมือนกับพ่ีสอนให้น้องแบ่งปันกัน” 
“ชอบ เหมือนตอนแม่แกล้งแย่หนูเลย” 
“ชอบ ฟังเข้าใจง่ายดี ใช้ภาษาเด็ก ๆ” 
“ชอบ เพราะคนแสดงได้น่ารักดี ทั้งสองคนเลย” 
“ชอบ ตอนเด็กผู้ชายขอแบ่งขนม แล้วพูดขอแบ่งนะ นะ นะ นะ” 
 
ในส่วนความรู้สึกไม่ชอบมีผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
“หนูไม่ชอบ เด็กพูดไม่ชัด แม่เคยบอกว่าให้พูดชัด ๆ” 
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การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อบ้าง แต่มักจะไม่เกิดขึ้นทันที เพราะไม่มีตัวกระตุ้นให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และผู้
ร่วมสนทนาทั้ง 8 คนบอกว่าพวกเค้ารู้อยู่แล้วว่าการแบ่งปันกันเป็นสิ่งที่ดี และโฆษณาชิ้นนี้ก็ช่วยย้ า
เตือนความรู้สึกนั้น ทั้งยังคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะแบ่งปันให้เพื่อน พ่ี หรือคนรู้จัก   โดยผู้เข้าร่วมสนทนา
ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 
“ ดูแล้วยังไม่ได้บอกให้แม่ไปซื้อให้ แต่ถ้าไปที่เซเว่นท์แล้วเจอก็อาจจะซื้อ” 
“ อยากกินนะ แต่ไม่ได้บอกให้แม่ซื้อ เพราะพอดูโฆษณาอ่ืนมันก็มีอะไรที่น่ากินอีก ” 
“ มันไม่มีของแถมอะไร ผมชอบของแถมที่มากับขนม” 
“ หนูตังค์ไม่พอ ต้องรอแม่ซ้ือให้ แต่ก็ไม่ได้รบเร้านะคะ” 
“ ผมรู้อยู่แล้วว่าการแบ่งปันมันดี ถ้ามีเยอะก็แบ่ง” 
“ แบ่งขนมให้เพ่ือน เพ่ือนก็ชอบเรา เล่นกับเรา” 
“ เพ่ือนบางคนขี้หวงไม่แบ่งใคร ก็ไม่มีคนชอบ” 
“ หนูว่าโฆษณาแบบนี้ก็ดีนะ เพ่ือนที่ไม่ชอบแบ่งปัน จะได้รู้จักแบ่งให้คนอ่ืนบ้าง” 
 
โดยสรุปผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คน ได้รับความรู้จากโฆษณา มีความเข้าใจว่าโฆษณาต้องการบอก

อะไรกับเค้า แต่อาจไม่ลึกซึ้งนัก และหลังจากชมโฆษณาแล้วเกิดความชอบในโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ 
และเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น เช่น เพ่ือน  

 
เรื่องท่ี 2 ภาพยนตร์โฆษณาโอวัลติน ชุด ลุ้นนิวไอแพด 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านความรู้  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนาทั้ง 8 คนมี

ความรู้ว่าโฆษณาโอวัลตินชุดนี้มีของแถม คือ นิวไอแพด แต่ผู้เข้าร่วมการสนทนาที่มีอายุระหว่าง 6 – 
8 ขวบยังไม่มีความเข้าใจเรื่องเงื่อนไขการแถมของอย่างลึกซึ้ง เข้าใจว่าเมื่อซื้อโอวัลตินแล้ว ดูที่ข้าง
กล่องว่าจะได้แถมนิวไอแพดหรือไม่ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมสนทนาที่มีอายุระหว่าง 9 – 12 ปี มีความรู้
ความเข้าใจว่าหากต้องการได้นิวไอแพดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างกล่องโอวัลติน  และทุกคนเข้าใจ
ว่าโฆษณาชิ้นนี้ต้องการให้ซื้อโอวัลตินดื่ม และรู้ว่าโอวัลตินมีประโยชน์ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตและ
แข็งเรง โดยผู้เข้าร่วมการสนทนาอายุระหว่าง 6 – 8 ปี ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 
“ ซื้อโอวัลตินแล้วได้ไอแพด หนูอยากได้” 
“ เค้าแถมไอแพดด้วย ซื้อแล้วดูที่ข้างกล่องว่าได้รึเปล่า” 
“ เคยกินโอวัลตินอร่อยดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย ตอนนี้แถมไอแพดด้วย ” 
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“ ซื้อโอวัลตินแล้วได้ไอแพด หนูจะเอาให้แม่ไว้ใช้” 
 
ส าหรับผู้เข้าร่วมสนทนาที่มีอายุระหว่าง 9 – 12 ปี ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ 
 
“  ซื้อแล้วต้องลุ้น ให้อ่านวิธีการแลกลุ้นรางวัลจากข้างกล่อง” 
“  ต้องเข้าไปในเว็บไซด์ จึงจะรู้ว่าแลกไอแพดอย่างไร” 
“  อยากได้ไอแพด เพราะเคยเห็นน้าใช้ แต่คิดว่ายุ่งยาก มันไม่ได้ได้เลย” 
“  ต้องจับรางวัลก่อนจึงจะได้ไอแพด” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนามีทั้งชอบ

และไม่ชอบโฆษณาชิ้นนี้ ผู้ที่มีความรู้สึกชอบภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เพราะ มีของรางวัลที่น่าสนใจ , 
ชอบดื่มโอวัลตินอยู่แล้ว  ส่วนผู้ร่วมสนทนาที่รู้สึกไม่ชอบภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ เพราะ มีการแสดง
อารมณ์ดีใจมากเกินไป , ไม่คิดว่าจะได้รางวัลจริง โดยผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นไว้มีดังนี้  

 
“ ไม่ชอบ ผู้หญิงกรี๊ดเสียงดัง กระโดดน่าเกลียด” 
“ ชอบ เพราะมีการลุ้นไอแพด อยากได้” 
“ ชอบ ปกติก็ดื่มโอวัลตินเป็นประจ า ถ้ามีของรางวัลให้ด้วยจะได้บอกแม่” 
“ ไม่ชอบ หนูว่าเค้าไม่ให้จริงหรอก มันแพงนะ” 
“ โฆษณาไม่เห็นน่าสนใจเลย” 
“ ชอบ อยากได้ไอแพด เอาไว้เล่นเกมส์” 
“ ชอบ จะได้มีไอแพด” 
“ ชอบ ของแถม” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คน ทั้งในเรื่องการแต่งกาย , การแสดงออกทาง
อารมณ์ และการกระท า โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 
“ ผมว่าเค้าแต่งตัวเท่ห์ดี อยากให้แม่ซื้อชุดแบบนี้ให้บ้าง” 
“ หนูว่าผู้หญิงกรี๊ด แสบหู ไม่เรียบร้อย” 
“ อยากดีใจเหมือนในโฆษณา จะให้แม่ซื้อโอวัลติน จะได้ลุ้นนิวไอแพด” 
“ เวลาดีใจผมก็กระโดดตัวลอยแบบในโฆษณา” 
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“ ไม่ชอบผู้หญิงกรี๊ดเสียงดังเหมือนกันครับ หนวกหู” 
“ โตขึ้นจะซื้อไอแพด ใคร ๆ ก็อยากได้” 
 
โดยสรุปผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คน ได้รับความรู้จากโฆษณา มีความเข้าใจว่าโฆษณาต้องการบอก

อะไรกับเค้า แต่อาจไม่ลึกซึ้งนัก และหลังจากชมโฆษณามีทั้งท่ีเกิดความชอบในโฆษณาและไม่ชอบ
โฆษณา โดยความชอบหรือไม่ชอบจะไปมีส่วนเกี่ยวพันกับของแถมและบทบาทการแสดงของผู้แสดง
ในโฆษณา และเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมที่คิดว่าดีในมุมมองของผู้ร่วมสนทนา  

 
เรื่องท่ี 3 ภาพยนตร์โฆษณาแคมปัส  ชุด เบนเทน 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านความรู้  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนาทั้ง 8 คนมี

ความรู้ว่าโฆษณาแคมปัสชุดเบนเทนนี้มีของแถม  และเข้าใจดีว่าถ้าอยากได้ของแถมต้องซื้อขนม
แคมปัสก่อน ของแถมจะมาพร้อมกับขนม  และเข้าใจว่าของแถมนั้นเอามาใช้เล่นสนุกกับเพื่อน ๆ ได้ 
มีให้สะสม 60 แบบด้วยกัน แต่ไม่มีใครทราบว่าขนมนั้นมีประโยชน์อะไรจริง ๆ และไม่ได้สนใจเรื่อง
ประโยชน์ของขนมนั้น  โดยผู้เข้าร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 
“ แถมของเล่นรูปเบนเทน เอาไปเล่นกับเพ่ือน แข่งกันว่าของใครยิงได้ไกลกว่า” 
“ ซื้อแคมปัสไง แล้วก็ได้ของแถม เบนเทน” 
“ มีให้สะสม หลายแบบ รู้สึกว่า 60 แบบ” 
“ ขนมมีประโยชน์ท าให้อ่ิม อร่อย” 
“ กินขนมแล้วอารมณ์ดี ช่วยให้ร่างกายเติบโต คิดว่ามีประโยชน์นะ” 
“ เบนเทนเป็นฮีโร่ แปลงเป็นตัวอัลติเมทได้ เพื่อนที่โรงเรียนก็ชอบกันหลายคนเลย” 
“ โฆษณาขายขนมครับ แล้วแถมของเล่นด้วย” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนาที่เป็น

ผู้ชายทุกคนชอบโฆษณานี้ แต่มีผู้หญิงบางคนที่ไม่ชอบโฆษณาเพราะไม่ชอบของเล่นที่แถม ส่วนใหญ่
มองความชอบไปที่ของแถมในโฆษณาที่มากระตุ้นจิตใจให้เกิดความอยากได้มากกว่าการดูโฆษณาว่า
สร้างสรรค์อย่างไร โดยผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นไว้มีดังนี้ 

 
“ ชอบ จะได้รู้ว่าของแถมเล่นกันอย่างไร” 
“ ก็ชอบนะ เบนเทนเป็นฮีโร่ ปราบคนร้ายได้ เก่ง อยากเก่งแบบเบนเทน” 
“ ชอบ เพื่อนที่โรงเรียนก็แข่งกันสะสม แล้วก็เอามาอวดกัน” 
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“ ชอบ เพราะว่าชอบเบนเทนอยู่แล้ว” 
“ ชอบขนมท่ีแถมของเล่นมาก เพราะแม่ไม่ค่อยซื้อของเล่นให้ ถ้าแถมมากับขนมแม่ก็ไม่ว่า ” 
“ ชอบของแถมเบนเทน” 
“ ไม่ชอบ เพราะเป็นของผู้ชายค่ะ” 
“ หนูไม่ชอบเบนเทน ก็เลยไม่อยากดู” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนาที่ชอบ

โฆษณาแคมปัส ชุด เบนเทนนี้จะเกิดพฤติกรรมตอบสนองในการซื้อสินค้า เพราะมีของแถมเป็น
ตัวกระตุ้น ทั้งยังสามารถสะสมได้ 60 แบบ แถมมีข้อความที่บอกว่าให้รีบสะสมภายใน 30 มิถุนายนนี้ 
ท าให้ผู้เข้าร่วมสนทนาที่สนใจของแถมเกิดพฤติกรรมคือรีบไปซื้อ   โดยผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความ
คิดเห็นดังนี้ 

 
“ ซื้อก่อนได้เล่นก่อน” 
“ บอกให้แม่พาไปซื้อ อยากได้ของเล่น” 
“ ผมมีหลายอันแล้ว แต่แข่งกันสะสมกับเพ่ือน” 
“ ถ้าตังค์ไม่พอก็เก็บเงิน เพราะอยากได้ของแถม” 
“ ถ้าแม่ไม่ซื้อให้ก็เก็บตังค์เอง อยากได้ครับ” 
“ อยากได้ของเล่นต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดเขตก็อด” 
 
โดยสรุปผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คน รู้ว่าโฆษณาแคมปัส ชุด เบนเทน ต้องการขายขนมและมีของ

เล่นแถม แต่ไม่ได้สนใจว่าขนมนั้นมีประโยชน์อย่างไร ผู้ที่ชอบโฆษณาจะเกิดจากความชอบที่มีต่อตัว
การ์ตูนเบนเทนที่น ามาใช้เป็นของแถม ท าให้มีความชอบโฆษณาไปด้วย และโฆษณาชิ้นนี้กระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมการตอบสนองในทันทีทันใด เพราะมีของแถมเป็นตัวกระตุ้น รวมถึงมีหลายแบบให้
สะสมท าให้ผู้เข้าร่วมสนทนาเกิดความต้องการที่จะมีของเล่นรูปเบนเทนหลายแบบน าไปอวดเพ่ือน
และเล่นกับเพ่ือน บางคนได้ร้องให้แม่พาไปซื้อ แต่บางคนก็ไปซื้อเอง หากแม่ไม่ซื้อให้ก็จะเก็บสตางค์
เองเพ่ือไปซื้อขนมแคมปัส และจะได้ของเล่นที่ตนเองชอบ โดยมองที่ของเล่นเป็นหลักมากกว่าความ
ชื่นชอบหรือคุณประโยชน์ในตัวขนมนั้น 
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 เรื่องท่ี 4 ภาพยนตร์โฆษณากฟผ.  ชุด ปลูกต้นไม้ 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านความรู้  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนาทั้ง 8 คนมี

ความรู้ว่าโฆษณากฟผ. ชุด ปลูกต้นไม้ มีความต้องการให้คนช่วยกันปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ธรรมชาติ  
โดยคิดว่าการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้สัตว์มีที่อยู่อาศัย และช่วยลดโลกร้อนได้  โดยผู้เข้าร่วม
สนทนาได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 
“ ปลูกต้นไม้ดีคะช่วยให้ร่มเงา” 
“ ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน ควรช่วยกันปลูก” 
“ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์” 
“ ผลไม้ท าให้สัตว์ได้เก็บกิน ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีผลไม้” 
“ ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ร้อนนะซิ” 
“ ต้นไม้ท าให้ธรรมชาติสวยงาม อากาศสดชื่น” 
“ ช่วยลดโลกร้อน” 
“ ช่วยให้มีอากาศบริสุทธ์ไว้หายใจ” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนาทั้ง 8 คน 

ชอบโฆษณาชุดนี้ โดยมีความคิดเห็นที่หลากหลาย เช่น ชอบเพราะภาพวิวสวย , ชอบเพราะมีเด็กเป็น
ตัวแสดง , ชอบเพราะดูเป็นธรรมชาติเป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมการสนทนาได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 
“ ชอบบรรยากาศในโฆษณา ดูแล้วสบายตา” 
“ ชอบที่ใช้เด็ก ๆ มาแสดง” 
“ ชอบที่ให้ความรู้ ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ตัดไม้ท าลายป่า” 
“ ชอบเพราะธรรมชาติสวยงาม” 
“ ชอบสัตว์แล้วก็น้ าตก” 
“ ชอบ เพราะการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดี” 
“ ชอบเพราะถ้าเราช่วยกันรักษาธรรมชาติ สัตว์ป่าก็มีที่อยู่” 
“ ชอบเหมือนได้ไปเที่ยว” 
 
วิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองด้านพฤติกรรม พบว่า แนวโน้มผู้เข้าร่วมสนทนาจะแสดง

พฤติกรรมในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการตระหนักถึงความส าคัญ
ของธรรมชาติ  โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
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“ หนูช่วยแม่ปลูกต้นไม้ที่บ้าน” 
“ บ้านผมมีต้นไม้หลายต้น ก็ช่วยลดน้ า” 
“ ตอนนี้ก็ไม่เด็ดดอกไม้ ไม่ตัดต้นไม้” 
“ โตขึ้นจะไม่ตัดไม้ท าลายป่า” 
“ ช่วยพ่อรดน้ าต้นไม้ บางทีก็พรวนดินด้วย” 
“ ถ้าหนูโตเป็นผู้ใหญ่จะปลูกต้นไม้ให้เยอะ ๆ” 
 
โดยสรุปผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คน มีความรู้ว่าการปลูกต้นไม้นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีการแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ไว้หลากหลาย และชอบโฆษณาชิ้นนี้เพราะเป็น
โฆษณาท่ีมีภาพบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็นธรรมชาติเหมือนก าลังไปเที่ยว ผู้เข้าร่วมสนทนาทุกคนมอง
โฆษณาชิ้นนี้ในมุมบวก ทั้งยังคิดว่าจะช่วยกันปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

 
เรื่องท่ี 5 ภาพยนตร์โฆษณาดัชมิลล์ ชุด Hippo 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านความรู้  พบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนาทั้ง 8 คน ทราบ

ว่า ดัชมิลล์ คือ ผลิตภัณฑ์นม ที่ดื่มแล้วจะช่วยบ ารุงสมอง ท าให้ฉลาด และมีจินตนาการ  แต่ไม่ทราบ
ว่าส่วนผสมแต่ละอย่างนั้นท าให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง เช่น ไม่ทราบว่า DHA คืออะไร  โดยได้
แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 
“ ดื่มนมดัชมิลล์แล้วฉลาด” 
“ ดื่มนมนี้แล้วเรียนหนังสือเก่ง” 
“ ดื่มแล้วสมองดี มีจินตนาการ” 
“ มีโอเมก้า ท าให้ฉลาด สมองดี” 
“ ดื่มนมดัชมิลล์แล้วได้ประโยชน์” 
“ ดื่มนมดัชมิลล์แล้วท าให้คิดเก่ง เรียนเก่ง” 
“ ช่วยบ ารุงร่างกายและสมอง” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์  พบว่า ผู้เข้าร่วมการสนทนาทั้ง 8 คน 

ชอบโฆษณาชุดนี้ ส่วนใหญ่ชอบที่มีการน าการ์ตูนสัตว์ต่าง ๆ มาเล่าเป็นนิทาน เพราะชอบฟังนิทานอยู่
แล้ว ท าให้อยากติดตามภาพยนตร์โฆษณาให้จบเรื่อง และอยากดูซ้ าอีก  โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้
ดังนี้ 
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“ ชอบนางเงือกกับฮิปโป” 
“ ชอบตอนท่ีมันรวมกันแล้วเป็นปลาพยูน” 
“ ชอบที่เล่าเป็นนิทาน สนุกดี” 
“ ชอบตอนฝูงปลาการ์ตูนกลายเป็นปลาตั้งโก๋ ข าดี” 
“ ชอบโฆษณาเพราะคิดว่าดื่มนมแล้วมีประโยชน์” 
“ ชอบฮิปโปชวนนางเงือกเต้นร า” 
“ ชอบเด็ก ๆ มานั่งเล่านิทานกัน” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่จะ

บอกให้แม่ซื้อนมยี่ห้อนี้ เพราะอยากจะฉลาด และมีจินตนาการ แต่มีบางคนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไร
เกิดข้ึน ในขณะที่ทุกคนทราบจากโฆษณาว่านมดัชมิลล์มีส่วนประกอบที่ช่วยพัฒนาสมองและ
เสริมสร้างจินตนาการ  โดยได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 
“ บอกแม่ให้ซื้อดัชมิลล์ พลัส แอดวานซ์” 
“ อยากฉลาดและเก่ง ก็บอกแม่ให้ชื้อให้หน่อย” 
“ เวลาไปซื้อของกับแม่ ถ้าเห็นก็จ าได้ ก็บอก” 
“ บางทีก็แล้วแต่แม่จะซื้อมาให้” 
“ ถ้าเห็นในห้างก็จะหยิบใส่ตระกร้า มีโอเมก้า 3 สมองดี” 
“ ในโฆษณาบอกว่ามีโอเมก้า ท าให้ฉลาด มีจินตนาการ” 
“ แล้วแต่แม่ไม่ได้สนใจ” 
 
โดยสรุปผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คน ได้รับความรู้ว่านมที่มีส่วนผสม เช่น โอเมก้า 3 จะช่วยบ ารุง

สมองได้ ท าให้ฉลาด แต่ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณประโยชน์ของส่วนผสมทั้งหมดว่าส าคัญอย่างไร
บ้าง ในขณะที่โฆษณาชิ้นนี้ได้สร้างความรู้สึกชอบให้กับผู้ร่วมสนทนา เพราะมีรูปแบบการน าเสนอท่ี
เหมาะสมกับวัย มีการใช้เด็กด้วยกันเป็นตัวน าแสดง ใช้การเล่านิทานพร้อมกับภาพประกอบท าให้เกิด
ความน่าสนใจและติดตามชม นอกจากนี้เด็ก ๆ ส่วนใหญ่รู้ว่า การมีสมองดี เก่ง หรือมีจินตนาการดีนั้น
จะได้รับค าชมจากคนรอบข้าง เช่น จากครู พ่อแม่ ท าให้อยากที่จะดื่มนมยี่ห้อนี้ เพราะต่างก็คิดว่าจะ
ช่วยพวกเค้ามีสมองดีขึ้นได้ทันที 

 
 
เรื่องท่ี 6 ภาพยนตร์โฆษณาPONDS ชุด ความลับมหัศจรรย์จากธรรมชาติ   
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การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านความรู้  พบว่า ผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คน ทราบว่า
เป็นการโฆษณาครีมบ ารุงผิว แต่มีเพียงไม่ก่ีคนที่เข้าใจว่าเป็นครีมบ ารุงผิวหน้า ที่สกัดจากใบคามิลเลีย  
และมีความคิดว่าครีมจะช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่องได้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มหลายคนรู้จักนักแสดง
น าจากบทบาทในละครและเกิดความชื่นชอบ  โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้  

 
“  เป็นโฆษณาครีมทาผิวเพ่ือให้ผิวสวยแบบพี่ญาญ่า” 
“  หนูอยากสวยเหมือนพ่ีเค้า ครีมทาผิวจะช่วยหนูได้” 
“  ครีมบ ารุงผิวหน้า ท าให้หน้าเด็ก” 
“  ครีมทาผิวที่เป็นธรรมชาติ” 
“  มีสารสกัดจากใบคามิลเลีย ช่วยให้ผิวสวยเป็นธรรมชาติ” 
“  ครีมนี้บ ารุงผิวให้สวยได้” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์  พบว่า  ผู้เข้าร่วมสนทนาที่เป็นผู้ชายไม่

สนใจโฆษณาชิ้นนี้มากนัก  ในขณะที่ผู้หญิงจะให้ความสนใจมากกว่า และมีผู้หญิงบางคนชอบโฆษณา
ชิ้นนี้มากและอยากใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือเลียนแบบนักแสดง  โดยมีการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
สนทนาในทางไม่ชอบดังนี้ 

 
“ ไม่ชอบ โฆษณาของผู้หญิง” 
“ ไม่ชอบครับ” 
“ น่าเบื่อ มันเป็นครีมของผู้หญิง” 
“ ภาพสวยดีแต่ไม่ชอบ ต้องผู้หญิง” 
 
และการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนาในทางที่ชอบมีดังนี้ 
“ หนูชอบโฆษณาเครื่องส าอาง อยากสวยค่ะ” 
“ ชอบ จะได้รู้ว่าใช้ครีมอะไรแล้วจึงสวย” 
“ ชอบ และอยากใช้ครีมเพ่ือให้สวยเหมือนพ่ีญาญ่า” 
“ ชอบสวยดีค่ะ” 
 
การวิเคราะห์ประเด็นการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม  พบว่า  ผู้เข้าร่วมสนทนาที่เป็นผู้ชาย

มีแนวโน้มที่จะแสดงบทบาทความเป็นผู้ชายโดยการปฏิเสธที่จะกระท าการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ของผู้หญิง  ในขณะที่ผู้เข้าร่วมสนทนาที่เป็นผู้หญิงคิดว่าเมื่อโตขึ้นหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนความคิด
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ของในการรักสวยรักงามก็จะกระท าการใช้ผลิตภัณฑ์ตามท่ีเห็นในโฆษณา  โดยผู้เข้าร่วมสนทนาที่เป็น
ผู้ชายได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

 
“ ไม่ท าอะไร มันของผู้หญิง” 
“ ไม่ใช้ครับ” 
“ อาจบอกแม่ให้ใช้ แต่ตัวผมเองไม่ดีกว่า” 
“ ไม่ได้สนใจโฆษณาของผู้หญิง” 
 
และผู้เข้าร่วมสนทนาผู้หญิงได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ 
“ ถ้าโตขึ้นหนูจะใช้ครีมนี้ จะได้สวย ๆ” 
“ อยากมีผิวดีเป็นธรรมชาติ ใช้แน่ค่ะถ้าโตเป็นสาว” 
“ ตอนนี้ยังเด็ก แต่ถ้าโตขึ้นไม่แน่” 
“ หนูเคยลองใช้ของแม่ ผิวดีขึ้นสวยขึ้นค่ะ” 
 
โดยสรุปผู้ร่วมสนทนาทั้ง 8 คนมีความรู้ความเข้าใจว่าโฆษณา PONDS ชุด ความลับ

มหัศจรรย์จากธรรมชาติ เป็นการโฆษณาครีมยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ส าหรับการบ ารุงผิว แต่บางคนก็ไม่ทราบ
อย่างลึกซื้งว่าเป็นครีมบ ารุงผิวหน้า และไม่ได้ทราบรายละเอียดสารสกัดท่ีใช้โฆษณามากนัก โดย
ผู้เข้าร่วมสนทนาที่เป็นผู้ชายทุกคนไม่ชอบโฆษณาชิ้นนี้เพราะคิดว่าเป็นโฆษณาส าหรับผู้หญิง และ
ไม่ได้สนใจที่จะรับชมมากนัก ในขณะที่ผู้เข้าร่วมสนทนาที่เป็นผู้หญิงรู้สึกสนใจโฆษณาชิ้นนี้ เพราะคิด
ว่าผู้หญิงกับความสวยความงามเป็นของคู่กัน และส่วนใหญ่คิดที่จะมีพฤติกรรมเลียนแบบนักแสดงใน
โฆษณาคือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่  

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพยนตร์โฆษณาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
ผู้ปกครอง 

 
ผู้ปกครองของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อยส่วนใหญ่

เคยรับชมรายการโทรทัศน์พร้อมบุตรหลานเป็นประจ า  ช่วงเวลาที่มักจะรับชมพร้อมบุตรหลานได้แก่ 
เวลาเย็นวันธรรมดาตั้งแต่ 5 โมงเย็น – 3 ทุ่ม และ เช้าวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ในขณะที่ผู้ปกครองบาง
คนไม่ค่อยได้รับชมรายการโทรทัศน์พร้อมบุตร เพราะต้องท างาน  
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“เคยดู ส่วนใหญ่ก็ดู วันธรรมดาก็ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป จนกว่าเด็กจะเข้านอน ก็ประมาณ 3 
ทุ่มได้ ส่วนเสาร์ – อาทิตย์ เด็ก ๆ มักจะดูการ์ตูน ก็พอท าอะไรเสร็จก็จะมาดูอยู่ด้วยตลอด ” 
 สุภาพร  รักธรรม สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 

 
“เคยดู ตอนเย็นห้าหกโมงเย็น แล้วก็ช่วงสองสามทุ่มละครจบหนะ” 
 กฤติมา  สุพลดี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
“ไม่ค่อยได้ดู ส่วนใหญ่ท างาน” 
 วีณา  หอมระรื่น สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
ผู้ปกครองของเยาวชนมักจะจ าโฆษณา “นม” ได้เนื่องจากเป็นโฆษณาท่ีมีเด็กแสดง และ

อยากให้บุตรหลานของตนดื่มนมเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง เติบโตและมีความเฉลียวฉลาด  
 
“จ าโฆษณาโฟร์โมส รสช็อคโกแล็ตได้” 
 กฤติมา  สุพลดี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
“ที่จ าได้จะเก่ียวกับนม ดูเม็กซ์ , S 26 เพราะมีภาพสวยดี มีเด็ก ๆ เช่น เด็กเดินป่า เด็ก ๆ ก็

ชอบเหมือนกัน มันเป็นจินตนาการของเด็ก” 
  สุภาพร  รักธรรม สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
“โฆษณานมเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยจ าได้” 
  สุภาพร  เท่าบุรี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
“พวกแป้ง โคโดโมะ และแพมเพิร์ส” 
  วีณา  หอมระรื่น  สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อประเด็นทางด้านความรู้ที่มีต่อโฆษณา  ผู้ปกครองทั้ง 4 ท่านได้

ให้ความเห็นตรงกันว่า เยาวชนในความดูแลของท่านเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในโฆษณาท่ีเกี่ยวกับ
เด็กเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโฆษณาขนม เพราะใช้ข้อความง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ในขณะที่โฆษณาที่มีชื่อ
ของส่วนผสมต่าง ๆ เช่น นม มีส่วนผสมของ โอเมก้า 3 , DHA นั้น เยาวชนไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่จะ
สรุปโดยรวมว่าเป็นสิ่งที่ช่วยบ ารุงสมองให้ฉลาดขึ้น 
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“ลูกเค้าก็รู้นะ ว่าโฆษณาอะไร เค้าก็มาบอกให้เราซื้อให้  ... เวลาไปซื้อของก็จะบอกว่าเอาอัน
นี้ หมายถึงยี่ห้อหรือขนมที่เคยเห็นในโฆษณา” 

 สุภาพร  รักธรรม สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
“พวกนม บางทีเค้าก็ไม่รู้นะว่าส่วนผสมแต่ละตัวมันดีอย่างไร เค้าจะจ าจากโฆษณา ... ด่ืม

แล้วฉลาด สดใส แข็งแรง อะไรประมาณนี้”  
 กฤติมา  สุพลดี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
“โดยรวม ๆแล้วคิดว่าเค้าเข้าใจนะ รู้ว่ามันคือโฆษณาอะไร ต้องการอะไร” 
  สุภาพร  เท่าบุรี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อประเด็นทางด้านความชอบ หรืออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อ

โฆษณาของเยาวชน  ผู้ปกครองคิดว่าบุตรหลานของตนเองชอบดูโฆษณาโดยเฉพาะในตอนอายุยังน้อย 
จะชอบมากกว่าการรับชมรายการโทรทัศน์ปกติ เพราะเวลามีโฆษณาเยาวชนมักจะหยุดท ากิจกรรม
และจ้องดูโฆษณา โดยเฉพาะโฆษณาท่ีมีของแถมเป็นของเล่นต่าง ๆ หรือโฆษณาที่อยู่ในความสนใจ
ของเขา 

 
“ตอนเด็ก ๆ จะชอบดูโฆษณามาก อย่างเวลาเราดูละครบางทีเค้าก็ดูบ้างไม่ดูบ้าง แต่พอ

โฆษณามาเค้าจะหยุดดูอย่างตั้งใจ” 
  สุภาพร  รักธรรม สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 “โฆษณาขนมนี่จ าแม่นเลย โดยเฉพาะที่มีของเล่น ที่แถมหนะ” 
 วีณา  หอมระรื่น  สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
  
 “เด็กชอบดูโฆษณา บางทีจ าได้เกือบทุกยี่ห้อ  โดยเฉพาะขนมของเด็ก ยิ่งถ้าแถมของเล่นด้วย
จะจ ามากเป็นพิเศษ” 
 กฤติมา  สุพลดี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อประเด็นทางด้านพฤติกรรม พบว่าผู้ปกครองมองว่าโฆษณามี
ส่วนส่งเสริมให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ตามมา ซึ่งมากน้อยข้ึนอยู่กับการดูแลของครอบครัว 
โรงเรียน บุคลิกภาพ และทัศนคติของเด็กแต่ละคน มีผลทั้งการกระตุ้นให้เกิดการกระท า การ
เลียนแบบ และเกิดการฝังใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
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 “เคยมีพฤติกรรมท าตามโฆษณา ท าท่าท าทาง หรือเร่งเร้าให้ไปซื้อสินค้าตามโฆษณา” 
  วีณา  หอมระรื่น  สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 “พวกท่ีมีของแถม ถ้าอันไหนชอบจะร้องให้ซื้อ แต่แม่ก็จะไม่ซื้อให้ทุกครั้ง บางทีก็บอกลูกว่า
ยังไม่จ าเป็น แล้วท าเป็นลืม ๆ ไป บางทีก็ใช้เหตุผลอธิบาย”  
  สุภาพร  รักธรรม สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 “เค้าชอบพวกเบนเทน ถ้าโฆษณาอันไหนมีเบนเทนจะบอกให้ซื้อให้”  
  กฤติมา  สุพลดี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 “บางทีเค้าดูโฆษณาของผู้ใหญ่เค้าก็อยากท าตามเหมือนกันนะ เช่น เครื่องส าอาง อะไร
ประมาณนี้ บางทีก็ขอแม่ลองแต่งบ้าง ... ก็แล้วแต่โอกาสว่าจะให้ท าหรือไม่ ต้องคอยสอนเค้าตลอด” 
   สุภาพร  เท่าบุรี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 ความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อโฆษณาในปัจจุบัน พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่คิดว่าโฆษณาใน
ปัจจุบันนี้เหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่อยากให้ควบคุมเรื่องคุณภาพสินค้าท่ีมีของแถมเพราะบางครั้งสินค้าไม่
ค่อยมีประโยชน์แต่เน้นของแถมที่โดนใจเยาวชน ท าให้เยาวชนอยากได้อยู่ตลอดเวลา ถ้าพ่อแม่
ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลอย่างท่ัวถึงอาจส่งผลเสียต่อตัวเยาวชน และเกิดการติดเป็นนิสัยที่ท าอะไรแล้วต้อง
มีสิ่งตอบแทนเสมอ  นอกจากนี้ผู้ปกครองยังคิดว่าน่าจะมีโฆษณาที่ช่วยปลูกจิตส านึก หรือจิต
สาธารณะให้เด็กได้ดูบ้าง เพราะเด็กจะซึมซับไว้ในความทรงจ าและอยากปฏิบัติสิ่งดี ๆ  
 
 “โฆษณาส าหรับเด็กก็ดีอยู่แล้วนะ แต่ถ้ามีพวกท่ีให้ข้อคิด สร้างสรรค์ก็จะดีมาก เพราะเด็กก็
เหมือนผ้าขาว ใส่อะไรไปเค้าก็ยังรับอยู่” 
  วีณา  หอมระรื่น  สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 “ภาพความรุนแรงไม่อยากให้มีในโฆษณา เด็กจ า เช่นพวกต่อสู้กัน บางทีมาเล่นกับเพ่ือน ได้
เลือดเลย เด็กอาจจะคิดว่าท าได้ ไม่ได้คิดให้รอบคอบ”  
   สุภาพร  เท่าบุรี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
 
 “มองว่าโฆษณาท่ีมีของแถมเนี่ยเยอะ  อาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้ า มันกระตุ้นความอยากเนอะ 
อยากได้ อยากมี บางครั้งก็อยากไปอวดกัน อาจเป็นดาบสองคมได้” 
  กฤติมา  สุพลดี   สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
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 “โฆษณาปัจจุบันก็มีทั้งดีและไม่ดี ก็มีบ้างบางครั้งก็แต่งตัวเลียนแบบ ให้ซื้อขนมพวกท่ีมีของ
แถม แต่บางโฆษณาก็ดีนะ อย่างโฆษณาเก็บขยะ เค้าก็อยากท าตามแบบนั้น อยากเก็บขยะ อยาก
รักษาสิ่งแวดล้อม ... มองว่าถ้ามีโฆษณาพวกสร้างจิตส านึกให้เด็กได้ดูบ้างก็คงดี”  
  สุภาพร  รักธรรม สัมภาษณ์ 4 เมษายน 2555 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของงานโฆษณาท่ีมีต่อการเรียนรู้ของเยาวชน  กรณีศึกษา : เยาวชน
ชุมชนสวนอ้อย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโฆษณาต่อการเรียนรู้ของเยาวชน  
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus group 
interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) กับผู้ปกครองของเยาวชนชุมชน
สวนอ้อยที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ   “โครงการค่ายเยาวชนวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่
เยาวชน ชุมชนสวนอ้อย” ระหว่างวันที่ 4 – 5  เมษายน 2555 และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  การสนทนากลุ่ม  (Focus group interview) 
 
 สรุปผลการตอบสนองในประเด็นด้านความรู้ จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การสนทนากลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของโฆษณาได้ในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะโฆษณาท่ี
เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์การ
โฆษณาท่ีชัดเจน  การใช้จุดดึงดูดเพ่ือเสริมแรง เช่น ของแถม ท าให้เกิดการตอบสนองทางด้านความรู้
ในระดับสูง  ทั้งนี้ความรู้ในเนื้อหาของโฆษณายังเกิดขึ้นจากพ้ืนความรู้เดิม จากการอบรมสั่งสอนของ
ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนการเรียนรู้จากการเล่นกับเพ่ือน เช่น การแบ่งปัน กลุ่มตัวอย่างทราบมาก่อน
แล้วว่าการแบ่งปันกันเป็นสิ่งที่ดี เมื่อนักสร้างสรรค์น ามาท าเป็นโฆษณา กลุ่มตัวอย่างจึงสามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้  หากเปรียบเทียบกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดการ
เรียนรู้ทางด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) หรือ การเรียนรู้ที่เกิดจาก พฤติกรรมด้านสมองเป็น
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด  ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิด
เรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยจัดอยู่ในระดับ  ความรู้ความจ า ซึ่งเป็นระดับที่ง่ายที่สุดซึ่ง
เกิดข้ึนกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางคนที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปจนถึง 12 ปี จะมี
ความรู้ความเข้าใจที่ซับซ้อนมากขึ้น สังเกตุได้จากโฆษณาที่มีการลุ้นรับของรางวัล โดยมีเงื่อนไขในการ
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ส่งรหัสข้างกล่องเพ่ือชิงโชค ซึ่งมีข้ันตอนที่ซับซ้อนมากกว่าของแถม กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า 9 
ขวบจะไม่มีความเข้าใจ ไม่ทราบว่าท าอย่างไร หรือบางคนก็คิดว่าซื้อแล้วได้รับทันที  ฉะนั้นการเรียนรู้
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปจนถึง 12 ปีจึงอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ การเรียนรู้ในระดับ
ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ 
 นอกจากนี้เมื่อได้มีการทดลองน าโฆษณาที่ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในวัยดังกล่าวเพียง
อย่างเดียวมาให้เด็กรับชม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของ
โฆษณาได้พอสมควร โดยเฉพาะเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนัก  และสามารถประมวลผลความรู้ได้ใน
ภาพรวม ไม่สามารถวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ได้  เช่น ทราบว่าเป็นโฆษณานม ดื่มแล้วดีต่อสมอง ต่ า
ไม่เข้าใจว่าสารอาหารที่มีในนมแต่ละตัวนั้นให้คุณค่าอะไรบ้าง, โฆษณาให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อรักษา
ธรรมชาติ ลดโลกร้อน แต่ไม่ได้เข้าใจว่าโลกร้อนดีไม่ดีอย่างไรอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น 
  
 สรุปผลการตอบสนองในประเด็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์  จากผลการวิจัยพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างชอบโฆษณาที่มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับความต้องการของตนเองมากกว่าเรื่องไกลตัว เช่น
โฆษณาขนม ,ของกิน และจะชอบมากขึ้นหากมีตัวเสริมแรงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจได้ ได้แก่ของแถม 
หากโฆษณาชิ้นใดมีของแถมที่เหมาะสมกับตนเอง กลุ่มตัวอย่างจะตั้งใจดู จดจ า และผลพลอยได้คือ
ชอบโฆษณาชิ้นนั้นไปด้วย  ในขณะที่โฆษณาเรื่องไกลตัว เช่น โฆษณาครีมทาผิว กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ชายจะไม่สนใจเลย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงจะเกิดความชื่นชอบ และอยากเลียนแบบใน
อนาคต  ส่วนโฆษณาสร้างสรรค์สังคมนั้น หากใช้การด าเนินเรื่องท่ีมีเนื้อหาบางอย่างเก่ียวข้องกับวัย
ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ใช้นักแสดงเด็ก , ภาพสัตว์ , การ์ตูน จะได้รับความสนใจในการติดตามชม และ
เกิดความชื่นชอบในโฆษณา 

 หากน ามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom)  ด้านจิตพิสัย ( Affective 
Domain) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีการเรียนรู้และเกิด พฤติกรรมทางด้านจิตใจขึ้นได้  เช่น  ความรู้สึก 
ความซาบซึ้ง  ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจและคุณธรรม  ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ใน
เบื้องต้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะฉาบฉวย เช่น เกิดความชอบในเนื้อหาของโฆษณา , ชื่นชอบตัวผู้แสดง
น า เป็นต้น แต่หากได้รับการกระตุ้นในระยะยาวด้วย การส่งข่าวสารที่สอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่
ตลอดเวลาโดยใช้รูปแบบการโฆษณาท่ีเหมาะสม จะท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในแนวทาง
ที่พึงประสงค์ได้ โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับง่าย ๆ ไปสู่ระดับที่ยากขึ้น เช่น ในขั้นแรกจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของการรับรู้ คือ กลุ่มตัวอย่างจะเลือกท่ีจะเปิดรับ เลือกสนใจ และ
ตีความหมายโฆษณาท่ีตนเองสนใจ และน าไปเก็บไว้ในความทรงจ าของตนเอง  ขั้นที่สองคือ กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกที่จะตอบสนองด้วยการกระท าบางอย่างที่แสดงออกมาในรูปแบบของความเต็มใจ และ
พอใจต่อสิ่งเร้านั้นซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว  ขั้นที่สาม คือ การเกิดค่านิยม   
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คือเกิดการปฏิบัติจากคนหมู่มากในสังคม หลังจากเกิดเป็นค่านิยมแล้วในขั้นที่สี่ จะมีการจัดระบบ 
สร้างแนวคิด หากการประพฤติปฏิบัติที่กระท านั้น เข้ากันได้กับวิถีการด าเนินชีวิตผู้บริโภคหรือเข้ากัน
ได้กับค่านิยมเดิมก็จะมีการยึดถือต่อไป  แต่ถ้าค่านิยมใหม่ขัดกันกับค่านิยมเดิมอาจเกิดการไม่ยอมรับ 
หรืออาจรับค่านิยมใหม่แล้วเลิกค่านิยมเดิมไป  จนมีการพัฒนาไปสู่ขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ด้านจิต
พิสัย ได้แก่ การสร้างเป็นบุคลิกภาพของตนเอง 

 
สรุปผลการตอบสนองในประเด็นการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม  จากผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีแน้วโน้มในการเกิดพฤติกรรมตามการเชิญชวนของชิ้นงานโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากโฆษณานั้นมีการตัวเสริมแรงเข้ามาช่วย เช่น ของแถม จะสามารถสร้างการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมได้ในทันที  ในขณะที่หากสินค้าในโฆษณานั้นไม่ได้มีของแถม แต่สามารถสร้างเนื้อหาของ
สารได้ตรงกับใจกลุ่มตัวอย่างแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะเก็บเรื่องราว ตราสินค้าไว้ในความทรงจ าและรอ
โอกาสจะน ามันออกมาใช้ นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างจะจดจ าได้และเม่ือมีโอกาสไปเลือกซื้อสินค้ากับ
ผู้ปกครองก็จะบอกให้ผู้ปกครองซื้อสินค้าตรานั้น   

กลุ่มตัวอย่างจะเกิดพฤติกรรมทันทีกับโฆษณาท่ีมีตัวเสริมแรง และจะมีการเรียกร้องให้
ผู้ปกครองด าเนินการตามความต้องการของตนเอง แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะท าการเก็บเงิน
ด้วยตนเองเพ่ือน าไปซื้อสินค้าท่ีต้องการ  ในขณะที่บางรายจะเรียนรู้จากครอบครัวในการจะได้รับ
หรือไม่ได้รับการตอบสนองในการซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการ  

หากน ามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom)  ด้านทักษะพิสัย
(Psychomotor Domain)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้มีการเรียนรู้ในด้านการกระท าจนตั้งแต่ข้ันของการ
รับรู้ , กระท าตามแบบโฆษณา ไปจนถึงการกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือ เมื่อชอบสินค้าใน
โฆษณาก็จะท าการเรียกร้องให้ผู้ปกครองซื้อให้ แต่ถ้าผู้ปกครองไม่ซื้อให้ ก็จะท าการเก็บเงินเพื่อน าซื้อ
ด้วยตนเอง ซึ่งเกิดทักษะนี้มาจากการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ และในปัจจุบันสามารถท าได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ 
 

โดยสรุป โฆษณามีผลต่อการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ , ด้าน
อารมณ์ และด้านพฤติกรรม  โดยเยาวชนจะได้รับการกระตุ้นให้ปฎิบัติตามข้อความในโฆษณา  และมี
แนวโน้มว่าเยาวชนจะปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการเสริมแรง เช่น ของแถม,ค าชม  
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านพัฒนาการของเด็กในช่วงวัย 6 – 12 ปี ที่กล่าวถึง
ด้านการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ว่าสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาจากท้ังนอกบ้านและในบ้าน เด็กในวัยนี้
สามารถมองเหตุการณ์ต่าง ๆได้ในภาพรวม แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  สามารถอนุมานความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งต่างๆข้ึนจากความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว สิ่งนี้เป็นขั้นตอนส าคัญของความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
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และความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวตนต่อโลกกว้าง ถึงแม้ว่าการรับรู้และความคิดของ
เด็กวัยเรียนจะพัฒนาไปมาก แต่ก็ยังมีจินตนาการแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน จึงเห็นความมีเหตุผลของเด็ก แต่
ก็มีบางครั้งที่อาจคิดอย่างไม่มีเหตุผลก็ได้ 
 
 5.1.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In - depth Interview)  จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับผู้ปกครองของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย  สรุปได้ว่า  
เยาวชนมีความสนใจที่จะเปิดรับโฆษณาท่ีตนเองสนใจ  โดยโฆษณาแต่ละชิ้นจะมีจุดดึงดูดใจที่แตกต่าง
กัน หากเห็นว่าจุดดึงดูดใจเหมาะสมกับตนเอง ก็จะมีพฤติกรรมเกิดข้ึน เช่น เลียบแบบท่าทาง , การ
ไปซื้อสินค้าตรานั้น ๆ ที่โฆษณา เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของเนื้อหาการโฆษณาได้ 
และเกิดการซึมซับกับโฆษณาที่ตนเองชอบ โฆษณานั้นมีทั้งด้านดีและไม่ดี ผู้ปกครองควรแนะน าบุตร
หลานของตนเองด้วย 

ข้อควรสังเกตที่ผู้ปกครองได้กล่าวถึงคือ โฆษณาท่ีออกอากาศในรายการส าหรับเด็กส่วนใหญ่
เป็นโฆษณาเพ่ือเน้นด้านการขายเป็นหลัก บางครั้งก็จะมีของแถมเป็นตัวกระตุ้นความต้องการ หาก
เด็กได้รับการกระตุ้นแบบเสริมแรงบ่อย ๆ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตของเด็กได้ นั่นคือ  การไม่
ค านึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้า การซื้อเพราะได้ของแถม ซึ่งอาจท าให้เด็กเกิดความฟุ่มเฟือย 
และเคยชินกับการได้รับรางวัล เมื่อไม่มีอะไรกระตุ้นก็ไม่อยากจะท า นอกจากนี้ผู้ปกครองยังคิดเห็นว่า 
โฆษณาสร้างสรรค์สังคมบางตัวสามารถกระตุ้นพฤติกรรมหรือพัฒนาพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นได้ เพราะ
ในโฆษณามักจะมีการสร้างสรรค์ให้เนื้อเรื่องดูน่าสนใจ 
 

5.2  ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 
 5.2.1     เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ท าควบคู่กับโครงการบริการวิชาการ ฯ ณ ศูนย์เยาวชนสวน
อ้อย ท าให้มีข้อจ ากัดในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีจะน ามาสนทนากลุ่ม  เนื่องจากเยาวชนที่มาเข้า
ร่วมโครงการหลายคนมีอายุต่ ากว่า 6 ขวบ ท าให้ตัวเลือกมีน้อย  และไม่สามารถท าการสนทนากลุ่มได้
หลายกลุ่ม 
 5.2.2    เมื่อจบโครงการบริการวิชาการฯ เยาวชนก็รู้สึกอ่อนล้า เมื่อผู้ปกครองมารับจึงรีบ
กลับบ้าน ท าให้สามารถสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ปกครองได้เพียง 4 ท่านเท่านั้น 
 5.2.3     ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มโดยเฉพาะที่อายุน้อยกว่า 9 ปี จะมีความอดทนในระยะสั้น 
อาจมีการลุกเดิน หรือแย่งกันตอบบ้าง 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาโดยรวมแล้วผู้วิจัยพบว่า โฆษณามีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชน และ
ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง จึงได้มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1.  โฆษณามีผลท าให้เยาวชนรู้จักสินค้า และสามารถสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในใจ
ของเยาวชนได้ โดยเฉพาะโฆษณาท่ีมีของแถม และของแถมนั้นตรงกับความต้องการ  ดังนั้น 
ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน ากับเยาวชน  

2.  โฆษณามีผลต่อการเรียนรู้ของเยาวชน มีผลกระทบท าให้เกิดการเลียนแบบได้ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์โฆษณาจึงควรสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อ
เยาวชนด้วย 

3. โฆษณาในเชิงสร้างสรรค์สังคมที่สร้างส าหรับกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 6 – 12 ปี
ยังมีน้อยมาก  นักสร้างสรรค์โฆษณาหรือองค์กรต่าง ๆ อาจร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่จะช่วยพัฒนา
หรือยกระดับจิตใจ สร้างจิตส านึกสาธารณะ สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้เด็กได้ซึมซับ
ได้ เพราะเยาวชนในวัยนี้พร้อมที่จะเปิดรับ เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม แบบ
แผนการด าเนินชีวิตของตนเองในระยะยาว และจะช่วยส่งผลดีต่อประเทศชาติในอนาคต  

4.     ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ท า
การสนทนากลุ่มเพียงกลุ่มเดียว อาจได้ข้อมูลที่ไม่หลากหลาย และไม่ลึกพอ ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจ
ท าหลาย ๆ กลุ่ม หรือมีการแยกระหว่างกลุ่มเยาวชนผู้ชาย และกลุ่มเยาวชนผู้หญิงเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างกันในด้านการคิด 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 
เรื่อง  “ผลกระทบของงานโฆษณาที่มีต่อการเรียนรู้ของเยาวชน  กรณีศึกษา  : เยาวชนชุมชน
สวนอ้อย” 

 
ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล 
1.1 ชื่อ-นามสกุล (ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม) ........................................ 
1.2 อายุ ........... ปี   
1.3 สนทนากลุ่มเมื่อวันที่ ........ เดือน .....................  พ.ศ. .......... 
 
ส่วนที่ 2  เนื้อหาการสนทนากลุ่ม 
 
ก่อนให้ดูโฆษณา 
2.1  เคยดูการ์ตูนดิสนีย์ หรือ ช่อง 9 โมเดิร์นไนการ์ตูนบ้างหรือไม่ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.2  แล้วได้ดูโฆษณาในระหว่างพักเบรคการ์ตูนหรือไม่   
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.3  โฆษณาท่ีชอบดูคือโฆษณาอะไร  จ าอะไรในโฆษณาได้บ้าง  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ให้ดูโฆษณาที่ได้เลือกไว้แล้วสนทนากลุ่ม 
2.4  โฆษณาชิ้นนี้ต้องการบอกอะไรเราบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.5  ดูโฆษณาแล้วเข้าใจว่าอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.6  ชอบโฆษณาชิ้นนี้หรือไม่ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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2.7  ท าไมจึงชอบ และไม่ชอบ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.8  ในโฆษณาชิ้นนี้ สนใจอะไรมากท่ีสุด เช่น สินค้า , ผู้แสดง , บรรยากาศ , ของแถม  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.9  เคยเลียนแบบการแต่งกาย หรือท่าทางการแสดงในโฆษณาหรือไม่  เพราะอะไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.10 เมื่อดูโฆษณาชิ้นนี้แล้ว เราท าอะไรบ้างไหม หรือมีพฤติกรรมอย่างไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.11 ผู้ปกครองสนับสนุนพฤติกรรมของเราหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2.12 เด็ก ๆ ได้ข้อคิดอะไรจากการโฆษณาบ้าง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันบ้างหรือไม่ ใช้อย่างไร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2.13 อื่น ๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



ภาคผนวก ค 
 

 
 

 

 
 

 

ภาพขณะท าการสนทนากลุ่ม 

www.ssru.ac.th



 
 

 

 

 
 

 
ภาพขณะท าการสนทนากลุ่ม 

 

www.ssru.ac.th



 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย 
 
 

www.ssru.ac.th



 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย 
 

www.ssru.ac.th



 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย 
 

www.ssru.ac.th



 
 

 

 
 

 
ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย 

 

www.ssru.ac.th



 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวชิโนรส  ถิ่นวิไลสกุล  
ประวัติการศึกษา นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 1. การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
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