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(1)

สารบัญ 
                  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย          ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ          ค 
กิตติกรรมประกาศ          จ 
สารบัญ           (1) 
สารบัญตาราง          (3) 
สารบัญรูปภาพ          (8) 
บทที่ 1  บทนํา           1 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา       1 
  วัตถุประสงคในการวิจัย         5 
  สมมุติฐานในการวิจัย          5 
  นิยามศัพท          6 

ขอบเขตการวิจัย          7 
ขอจํากัดในการวิจัย         7 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ        7 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ        8 
  แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ         8 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน   10 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคต ิ        78 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ        82 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย         87 
สวนท่ี 1 การสัมภาษณเชิงลึก       87 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง       87 
การเก็บรวบรวมขอมูล        88 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย        89 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหเนื้อหา          89 
แบบฟอรมการลงรหัส        89 
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(2)

 สารบัญ (ตอ) 
                   หนา 

การกําหนดหนวยในการวิเคราะห (Unit of content analysis)    90 
สวนท่ี 3 วิจัยเชิงสํารวจ        91 
ประชากร ขนาดกลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง    91 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล      92 
ตัวแปรและการวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน    94 
การทดสอบเครื่องมือ       102 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล      102 
วิธีการประมวลขอมูล       107 

บทที่ 4  ผลการวิจัย        108 
สวนท่ี 1 การสัมภาษณเชิงลึก      109 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหเนื้อหา       135 
สวนท่ี 3 วิจัยเชิงสํารวจ       180 

บทที่ 5  สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ      242 
สรุปผลการวิจัย        243 
อภิปรายผล        262 
ขอเสนอแนะ        278 

 
บรรณานุกรม          282 
 
ภาคผนวก 
  ก. ตัวอยางส่ือจดหมายตรงของสภากาชาดไทย 
  ข. ตัวอยางส่ือจดหมายตรงขององคการยูนิเซฟ 
  ค. ตารางผลการวิเคราะหเนื้อหา 
  ง. แบบสอบถาม 
  จ. ประวัติผูวิจัย 
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(3)

สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่          หนา 
2.1 ตัวอยางคําถามพ้ืนฐานและคําถามองคกร        62 
2.2 ขนาดซอง            62 
4.1 จํานวนและรอยละของจดหมายตรงท่ีสงในปพ.ศ. 2549 จําแนกตามประเภทของ  135   
 จดหมายและองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.2 จํานวนและรอยละของขอความกระตุนการเปดรับ จําแนกตามประเภท   139 
 ขอความกระตุนและองคกร 
4.3 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามขนาดและองคกร   140 
4.4 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามประเภทของซองและองคกร  141 
4.5 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามลักษณะและโทนของภาพและองคกร 142 
4.6 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามวัตถุประสงคการใชสีและองคกร  143 
4.7 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามประเภทขอความพาดหัวและองคกร  145 
4.8 จํานวนของคําทักทาย จําแนกตามประเภทของคําทักทายและวัตถุประสงคในการสง 147 
4.9 จํานวนและรอยละของขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามประเภท  149 
ขอความแสดงลักษณะสวนบุคคลและองคกร 
4.10 จํานวนและรอยละของขอความโนมนาวใจ จําแนกตามประเภทขอความ   156 
 โนมนาวใจและองคกร 
4.11 จํานวนและรอยละของขอความปจฉิมลิขิต จําแนกตามประเภทของขอความ  160 
 ปจฉิมลิขิตและองคกร 
4.12 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามจํานวนหนาและองคกร   161 
4.13 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามขนาดกระดาษจดหมายและองคกร  162 
4.14 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามลักษณะและโทนของภาพและองคกร 163 
4.15 จํานวนและรอยละของกลองตอบรับ จําแนกตามการปรากฏของกลองตอบรับ  164 
4.16 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามประเภทการระบุท่ีอยูผูบริจาค 165 
4.17 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามลักษณะการบริจาคและองคกร 166 
4.18 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามวิธีการชําระเงินบริจาคและองคกร 167 
4.19 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามวิธีการระบุจํานวนเงินบริจาค 169 
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(4)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที ่          หนา 
4.20 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามการปรากฏขอความเกี่ยว  170 
 กับการลดหยอนภาษี 
4.21 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามลักษณะและโทนของ  171 
 ภาพและองคกร  
4.22 จํานวนและรอยละของซองตอบกลับ จําแนกตามประเภทขอความท่ีปรากฏบน  173 
 ซองตอบกลับและองคกร 
4.23 จํานวนและรอยละของซองตอบกลับ จําแนกตามขนาดของซองตอบกลับและองคกร 174 
4.24 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามลักษณะประเภทของซองตอบกลับ 175 
4.25 จํานวนและรอยละของซองตอบกลับ จําแนกตามลักษณะและโทนของภาพและองคกร 175 
4.26 จํานวนและรอยละของส่ิงท่ีแนบมาดวย จําแนกตามประเภทส่ิงท่ีแนบมาดวยและ  176 
 การปรากฏของแบบฟอรมบริจาคของแตละองคกร 
4.27 สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาส่ือจดหมายตรง       177 
4.28 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ     180 
4.29 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอายุ     180 
4.30 จํานวน และรอยละของตัวอยางจําแนก ตามการศึกษา     181 
4.31 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ     181 
4.32 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายได     182 
4.33 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการสมรส   182 
4.34 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคยไดรับส่ือจดหมายตรจาก  183 
 องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน จําแนกตามองคกรฯ 
4.35 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับความถ่ีท่ีไดรับส่ือจดหมายตรง  184 
4.36 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีไดรับส่ือจดหมาย  184 
4.37 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงฯ  185 
4.38 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการอานแตละครั้ง  185 
4.39 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาค และรายช่ือ  186 
 องคกรฯ ท่ีเคยบริจาค 
4.40 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการตอบรับบริจาค  187 
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(5)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที ่          หนา 
4.41 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้งตอองคกร 187 
4.42 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของการบริจาค   188 
4.43 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการชําระเงินบริจาค   188 
4.44 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบในส่ือจดหมายท่ีมี  189 
 อิทธิพลตอการบริจาค 
4.45 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลท่ีทําใหบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ 190 
4.46 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคในอนาคต   191 
4.47 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตท่ีุไมบริจาค    192 
4.48 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคในอนาคตของผูท่ีไมเคยบริจาค 192 
4.49 รอยละและคาเฉล่ียของทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรง     192 
4.50 จํานวนและรอยละของขอเสนอแนะตางๆ ท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน 195 
4.51 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามเพศ   197 
4.52 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามเพศ  198 
4.53 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอายุ   199 
4.54 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอายุ  200 
4.55 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามระดับการศึกษา 201 
4.56 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามระดับการศึกษา202 
4.57 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอาชีพ  203 
4.58 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอาชีพ 204 
4.59 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามระดับรายได  205 
4.60 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามระดับรายได 206 
4.61 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามสถานภาพการสมรส 207 
4.62จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตาม  208 
 สถานภาพการสมรส 
4.63 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาคจําแนกตามเพศ    209 
4.64 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามเพศ    210 
4.65 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามอายุ    211 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที ่          หนา 
4.66 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามอายุ    212 
4.67 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามระดับการศึกษา   213 
4.68 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามระดับการศึกษา   214 
4.69 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามอาชีพ    215 
4.70 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามอาชีพ    216 
4.71 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามรายได    217 
4.72 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามรายได    218 
4.73 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามสถานภาพการสมรส  219 
4.74 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกสถานภาพการสมรส   220 
4.75 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางเพศ กับทัศนคต ิ  221 
 ตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.76 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางอายุ กับทัศนคติ   222 
 ตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.77 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติ  223 
 ตอส่ือจดหมายตรงฯ จําแนกตามอายุ 
4.78 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษา    224 
 กับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.79 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางอาชีพ กับทัศนคติ  225 
 ตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.80 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ีย   226 
 ของทัศนคติของกลุมเปาหมายจําแนกตามอาชีพ 
4.81 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางรายได กับทัศนคติ  227 
 ตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.82 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียของทัศนคต ิ  228 
 ของกลุมเปาหมายท่ีมีรายไดตางๆ กัน 
4.83 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพการสมรสกับ  229 
 ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
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ตารางที ่          หนา 
4.84 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติ  230 
 ของกลุมเปาหมายจําแนกตามสถานภาพการสมรส 
4.85 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามพฤติกรรมการบริจาค 231 
4.86 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามจํานวนเงินบริจาค 232 
4.87 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามพฤติกรรมการบริจาค 233 
4.88 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามจํานวนเงินบริจาค 234 
4.89 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง 235 
ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีจําแนกตามลักษณะการอาน   
4.90 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอ  236 
 ส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายจําแนกตามลักษณะการอาน 
4.91 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง 237 
 ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีจําแนกตามระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
4.92 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติ  238 
 ตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายจําแนกตามระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
4.93 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางการตอบรับบริจาคกับ  239 
 ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.94 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางจํานวนเงินบริจาค กับ  240 
 ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
4.95 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติ  241 
 ตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายจําแนกตามจํานวนเงินบริจาค 
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สารบัญแผนภาพ 
 
ภาพที่                      หนา 
2.1 แบบจําลองการแลกเปล่ียนทางสังคมสําหรับการให          14 
2.2 กรอบโครงสรางในการชวยกําหนดการตัดสินใจหรือความตองการของแตละบุคคล   16 
2.3 องคประกอบของซองนอกท้ังดานหนาและดานหลัง       60 
2.4 ซองจดหมายประเภทหนาตาง (Window Envelope)       63 
2.5 ซองจดหมายประเภทซองปด (Closed Face Envelope)       63 
2.6 ส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึกโดยไมใสซอง (Self-mailer)       64 
2.7 แสดงตัวอยางภาพถาย ภาพวาด และภาพกราฟก       66 
2.8 แสดงองคประกอบของเครื่องมือตอบกลับ        74 
2.9 ตัวอยางซองจดหมายตอบกลับประเภทซองธุรกิจตอบรับ (BRE)      76 
2.10 แสดงส่ิงท่ีแนบมาดวยท่ีอยูในรูปแบบของเอกสารประชาสัมพันธ      77 
3. 1ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิจัย        95 
4.3 การวิเคราะหขอความโนมนาวใจ       151 
5.1 สรุปความสัมพันธของตัวแปรทางประชากรศาสตรกับลักษณะการอาน    260 
      ระยะเวลาท่ีใชในการอาน การตอบรับบริจาค ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ 
5.2 สรุปความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  261 
5.3 สรุปความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง  261 
      ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
5.4 สรุปความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการตอบรับบริจาคกับทัศนคติ   262 
      ตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน      
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บทคัดยอ 
 

การวิจั ย มีวัต ถุประสงค เ พ่ือศึกษากลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกร เ พ่ือ
สาธารณประโยชน  กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน และ
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ การตอบรับบริจาค และ
ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณเชิง
ลึก) และเชิงปริมาณ (การวิเคราะหเนื้อหาและการวิจัยเชิงสํารวจ) โดยมีประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ส่ือ
จดหมายตรง, ผูบริหารจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 

1. กลยุทธท่ีใชในการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนมีท้ังส้ิน 5 กลยุทธ คือ 1) 
กลยุทธการจัดการฐานขอมูล 2) กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค 3) กลยุทธการกําหนด
วาระในการสง  4) กลยุทธตราสินคาขององคกรท่ีไมแสวงหากําไร และ  5) กลยุทธการสรางสรรคส่ือ
จดหมายตรง  

2. กลยุทธสําหรับการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน จากการศึกษาพบ
รูปแบบ การนํา เสนอ ในแตละองคประก อบของ จดหม ายที่แต กตาง กันของ แตละ องคก ร 
ดานวัจนภาษา ไดแก ขอความพาดหัว คําทักทาย ลักษณะการบริจาค ขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี 
เปนตน และดานอวัจนภาษา ไดแก ขนาดของซอง จํานวนหนา การใชภาพ เปนตน 

3. ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ กับพฤติกรรมการตอบ
รับบริจาค และกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน ผลการศึกษาพบวา 
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3.1 อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพการสมรสมีผลตอลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง และอายุ 
รายได และสถานภาพการสมรสมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

3.2 อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดและสถานภาพการสมรส มีผลตอการตอบรับบริจาค และอายุ 
การศึกษา รายไดและสถานภาพการสมรสมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

3.3 อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกัน ทําใหกลุมเปาหมายมีทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงแตกตางกัน 

3.4 พฤติกรรมการเปดรับ ไมวาจะเปนดานลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ีใชในการอาน ตางก็มี
ผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ท้ังการเคยตอบรับและจํานวนเงินท่ีเคยบริจาค 

3.5 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง ไมวาจะเปนดานลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ีใชใน
การอานส่ือจดหมายตรง ตางก็มีความความสัมพันธตอทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง  
3.6 พฤติกรรมการตอบรับบริจาคท่ีไมวาเปนการตอบรับบริจาคและจํานวนเงินบริจาค ตางมี
ความสัมพันธตอทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง 
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ABSTRACT 
 This research aims to study 1) strategies of planning direct mail for nonprofit organizations 2) 
strategies of creating direct mail for nonprofit organizations and 3) the relation between demographic 
characteristics, media exposure behavior, donation response and attitude towards direct mail. The 
methodology of this study is qualitative (in-depth interview) and quantitative (content analysis and survey 
research). The samples of this study are direct mails, executives from nonprofit organization, and people 
in Bangkok area. The results of these findings can be revealed as follows: 

1. There are five strategies of planning direct mail for nonprofit organizations as follows: 1) Database 
management strategy 2) Donor relationship strategy 3) Agenda-setting strategy for sending direct mail 
4) Branding strategy for nonprofit organization and 5) Direct mail creative strategy. 

2.  The strategy of creating direct mail for nonprofit organizations, the results show that there are the 
different presentation styles in letter component of each organization both of verbal language 
(headline style, greeting, donation style, statements about tax reduction, etc.) and non-verbal language 
(envelopment size, number of page, picture using, etc.) 

3. The relations between demographic characteristics, media exposure behavior, donation response, and 
the attitude towards direct mail from nonprofit organization, the results show as follows: 
3.1    Age, occupation, income and marital status have effect on direct mail reading style. As well as 
age, income and marital status have effect on reading time. 
3.2    Age, education, occupation, income and marital status have effect on donation response. As well 
as age, education, income and marital status have effect with donation amount.  
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3.3    The difference in age, occupation, income and marital status affect on the attitude toward direct 
mail differently. 
3.4    Media exposure behaviors (both of reading style and reading time) have effect on donation 
response behavior (both of donation accepted response and donation amount). 
3.5    Media exposure behaviors (both of reading style and reading time) have the relation with 
attitude towards direct mail. 
3.6    Donation response behaviors (both of donation accepted response and donation amount) have 
the relation with attitude towards direct mail. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 คําวา “ทุน” มีความหมายมากกวา ปจจัยท่ีเปนตัวเงินหรือส่ิงของเทานั้น ทุนยังมีความหมาย
กวางไปถึงเรื่องอ่ืนได อาทิเชน ทุนทางปญญา ทุนกําลังกาย รวมถึง ทุนทางใจ อันมีความหมาย
ความสําคัญมากท่ีสุดก็วาได เพราะทุนทางใจเปนบอเกิดของทุนอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา “ใจ” ในท่ีนี้ก็คือ 
“ความมีจิตสํานึกสาธารณะ” ท่ีการลงทุนจะอยูในรูปแบบของการแบงปน การใหหรือการบริจาค 
โดยหวังผลกําไรท่ีไดคือการไดเห็นผูอ่ืนในสังคมอยูไดโดยปราศจากความทุกข ความยากไร  
 แตนับวัน ทุนเหลานี้จะลดนอยถอยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม 
และยุคสมัย ทําใหมนุษยคิดวาการแบงปนเปนเรื่องของการสูญเสีย แตแทจริงแลว การแบงปนหรือ
การใหเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาของสังคม และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหมนุษยดํารงเผาพันธุ
อยูไดจนถึงทุกวันนี้ 

ในอดีต ผูคนตางมีแนวความเช่ือท่ีวาผูท่ีแข็งแรงท่ีสุด และผูท่ีแสวงหาทรัพยากรมากท่ีสุดจะ
เปนผูชนะ (“Only the strongest will survive”) ผูแพยอมจะไมสามารถอยูไดอยางมีความสุข ซ่ึง
แนวคิดนี้เปนแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดาวิน อยางไรก็ตาม ดาวินไดเสนอความ
จริงอีกประการท่ีเกี่ยวของกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกวา “การเลือกสรรระดับกลุม” นั่น
หมายถึงมนุษยตองอยูรวมกันเปนกลุม จึงสามารถแขงขันกับกลุมมีชีวิตอ่ืนๆ ได พรอมกับสามารถ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นไดตลอดเวลา หัวใจสําคัญของการรวมกลุมคือการให การ
เสียสละ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน หรือการเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

ในบริบทของสังคมไทย ซ่ึงเปนสังคมชาวพุทธ วัฒนธรรม “การให” จะเห็นไดอยางเดนชัด
กวาสังคมอ่ืน เราจะเห็นภาพของการบริจาค การทําบุญทําทาน การสรางวัดสรางโบสถ ส่ิงเหลานี้
สะทอนมาจากประเพณี ความเช่ือ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท่ีสอนวา “ทําดีไดดี ทําช่ัวได
ช่ัว” ในปจจุบัน ภาพเหลานี้อาจดูเลือนลางลงไปบาง นับตั้งแตสังคมไทยไดกาวเขาสูยุคใหม ยุคท่ี
เรียกวา “ยุควัตถุนิยม” 

นับตังแตสังคมไทยไดเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรม มาเปนสังคมแบบทุนนิยม ท่ีให
ความสําคัญกับวัตถุมากกวาจิตใจ  ผลพวงจากการเปล่ียนแปลงทําใหสังคมเกิดภาวะขาดการสมดุล 
ชองวางระหวางกลุมคนในสังคมมีมากขึ้น วิถีชีวิตของคนไทยก็เปล่ียนจากเรียบงายมาเปนชีวิตท่ี
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รีบเรง ใหความสําคัญกับชีวิตการทํางาน และเครื่องจักร ทุกอยางจํากัดดวยเวลา ยึดถือปจเจกชน
มากกวาสวนรวม แบงสังคมออกเปนผูผลิตและผูบริโภค ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว
เริ่มลดนอยลง ใหความสําคัญกับผลประโยชนท่ีพึงไดจากการทํางานมากกวาจิตใจ การแขงขันมีมาก
ขึ้น เกิดการสูญเสียความเขาใจ และความภูมิใจในเอกลักษณของไทย มีการเปล่ียนแปลงในวิถีการ
ดําเนินชีวิตจากสังคมพอเพียงไปสูสังคมตามวัฒนธรรมตะวันตก  และความเช่ือทางศาสนาลดลง ใน
สวนของพฤติกรรมของคนเมืองมีลักษณะรวมท่ีนาวิตก คือใชเวลาสวนใหญกับโทรศัพทมือถือท้ัง
วัน ไมนึกถึงจิตใจผูอ่ืน ฟุมเฟอยตามแฟช่ัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ไมเคารพสิทธิของผูอ่ืน เห็นแก
ประโยชนสวนตนเปนหลัก นอกจากนี้ ลักษณะสภาพทางสังคมในปจจุบันยังไดสรางสภาพความจํา
ทนขึ้นหลายประการ ไดแก ปญหาอาชญากรรม ปญหาการอพยพยายถ่ินฐาน ปญหายาเสพติด ปญหา
ส่ิงแวดลอม ปญหาเศรษฐกิจท่ีคาครองชีพสูงขึ้น เปนตน   

จากสภาพสังคมท่ีเต็มไปดวยปญหาดังกลาว  สังคมไทยในยุคปจจุบันจึงถูกตราหนาวาเปน 
“สังคมวัตถุนิยม” ท่ี “การให” หรือ “การมีจิตสํานึกสาธารณะ” เปนเรื่องไกลตัวและเปนเรื่องในอุดม
คติ ปญหาก็คือยิ่งสังคมเจริญมากเทาไร การใหยิ่งนอยลงเทานัน้ คําถามของคนไทยในยุคปจจุบันคือ 
ความตองการท่ีแทจริงคืออะไร-- เงินท่ีมากขึ้น หรือจิตใจท่ีสูงขึ้น 

นักวิชาการหลายทานกลาววา การใหหรือการบริจาคจัดเปนรากฐานท่ีสําคัญของการดํารง
อยูของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมท่ีเรียกตนเองวา “สังคมพอเพียง” เพราะแสดงถึงการท่ีคนใน
สังคมอยูไดดวยการแบงปนทรัพยากรใหไหลเวียนจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งอยางสมดุลโดยสมัคร
ใจ (www.trnlab.org, วันท่ี 14 ตุลาคม 2550) 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) และ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2550-2554) ไดระบุวาประเทศไทยเติบโตแบบยั่งยืนภายใตการบริหารท่ีนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานมาเปนกรอบในการพัฒนาประเทศ ใหเขาหลัก
สังคมท่ียึดหลักสายกลาง มีความสมดุล รูจักพอประมาณอยางมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน รูเทาทันโลก
และเสริมสรางใหเกิดคนดีในสังคมทุกระดับ นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ท้ังสองฉบับยังสามารถนับได
วาเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย เพราะเปนแผนพัฒนาฯ ท่ีใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 

หากเปนไปตามแผนพัฒนาฯ ดังกลาว รูปแบบสังคมแบบพอเพียง ไมเพียงแตจะทําใหคนใน
สังคมสวนใหญมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น แตจะสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการใหหรือการบริจาค เพราะ
การใหหรือการบริจาคกอใหเกิด 1) การกระจายทรัพยากรจากคนมีมากไปสูคนท่ีมีนอย 2) การ
กระจายความเส่ียงท่ีสามารถเกิดขึ้นในคราววิกฤติ เชน วิกฤติเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยเผชิญในชวงป 
2540 วิกฤติการเมืองท่ีเพ่ิงผานมา หรือวิกฤติภัยธรรมชาติ เชน คล่ืนสึนามิ ซ่ึงการกระจายทรัพยากร
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จะชวยบรรเทาความเสียหายจากวิกฤติลงได และ 3) การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน ทําให
ทองถ่ินตองระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาใชในชุมชนของตน ดวยเหตุนี้ การใหหรือการบริจาคจึงเปน
กลไกสําคัญท่ีทําใหสังคมสามารถระดมทุนไดดวยตนเอง (http://www.trnlab.org, วันท่ี 14 ธันวาคม 
2550) ดังนั้นในป พ.ศ. 2550 รัฐบาลจึงเสนอเรื่องการใหและอาสาสมัครเปนวาระแหงชาติ ซ่ึงการ
ดําเนินของรัฐในครั้งนี้ถือเปนการส่ือสารเชิงสัญลักษณเพ่ือใหสังคมเกิดความตระหนักและเริ่มเรียนรู
ท่ีจะมีวิ ถี ชีวิตท่ีสอดคลองไปกับสังคมแหงการมีจิตสํานึกสาธารณะ (วิลาสินี  พิพิธกุล , 
www.dnfe5.go.th, วันท่ี 15 พฤษภาคม 2551)  

หนึ่งในหนวยงานท่ีตองรับภารกิจการปลุกจิตสํานึกสาธารณะเรื่องของการให ในครั้งนี้ คือ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน หรือองคกรสาธารณะกุศล (Charitable organization) เพราะองคกร
เหลานี้ทําหนาท่ีหลักในการสรางประโยชนแกสังคม โดยไมแสวงหาผลประโยชนดานการเงินหรือ
กําไร และมุงสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนกลุมตางๆ เพ่ือสรางความรู  ความเขาใจใหแก
ประชาชน เพ่ือใหประชาชนเขาใจถึงนโยบายและวัตถุประสงคของการดําเนินงาน ตลอดจนกิจกรรม
และผลงานตางๆ ขององคกร เพ่ือดึงดูดใหประชาชนมีความสนใจและมีสวนรวม สนับสนุนใน
กิจกรรมขององคกรท้ังโดยทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนการอาสาสมัครเขามาชวยเหลือดวย
กําลังแรงของตนเอง หรือการบริจาคทุนทรัพยเพ่ือชวยเหลือ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540 : 457) ดังนั้น 
เพ่ือใหองคกรสาธารณประโยชนเหลานี้ไดทําหนาท่ีอยางสมบูรณ ทุน (Fund) จึงถือเปนกลไกสําคัญ
ท่ีจะชวยขับเคล่ือนองคกรใหเดินหนาไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว  

ในปจจุบัน รูปแบบการระดมทุน(Fundraising) ไดวิวัฒนาการไปตามการเปล่ียนแปลงของ
สังคม โดยปรับรูปแบบให เขากับลักษณะของผูบริจาคยุคใหม  กลยุทธหนึ่ง ท่ีองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนเริ่มใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น และบางองคกรใชเปนกลยุทธหลักในการระดม
ทุน คือ การใช “ส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน” (Direct mail for fundraising) หรือท่ีเรียกกันงายๆ 
วา “จดหมายเชิญชวนบริจาค” (Donation letter) ดวยคุณสมบัติพิเศษของส่ือเชน การเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางแมนยํา และมีประสิทธิภาพ, ความสะดวกสบายและความงายในการรับรูขอมูล
ขาวสารของกลุมเปาหมาย, ความสามารถในการส่ือสารไดเหมาะสมกับเวลา, การใชงบประมาณ
นอย, การไมมีขอจํากัดในเรื่องรูปแบบกับเนื้อหา รวมท้ังการสรางการตอบสนองกลับท่ีรวดเร็วจาก
กลุมเปาหมายและวัดผลไดเนื่องจากการใชระบบฐานขอมูล (Database) (Spiller & Baier, 2004) 
เหลานี้ทําใหองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนหลายองคกรเช่ือวาส่ือจดหมายตรงเปนรากฐานของ
ความสําเร็จในการบริจาค 

ในตางประเทศ ส่ือจดหมายตรงไดรับความนิยมนํามาใชเปนส่ือเพ่ือการระดมทุนมายาวนาน
แลว และจัดเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเขาถึงผูบริจาค (Warwick, 2004) และหากการ
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ระดมทุนนั้นมีการวางแผนหรือจัดการอยางมีระบบ ส่ือจดหมายตรงจะถือไดวาเปนส่ือท่ีนักระดมทุน
สามารถคาดการณไดลวงหนา (Predictable) รวมถึงเปนส่ือท่ีสามารถสรางการสนับสนุนทางการเงิน
ไดอยางตอเนื่อง (Continuing support) (Turner, 2007) 
 ในบริบทของสังคมไทย การใชส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน เริ่ม
ปรากฏใหเห็นในชวง 10 ปท่ีผานมา มีองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนหลายแหงท่ีเริ่มเห็นความสําคัญ
และประโยชนของรณรงคระดมทุนโดยใชส่ือจดหมายตรง (Direct Mail Fundraising Campaign) 
โดยองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแหงแรกท่ีใชส่ือจดหมายตรงในการระดมทุนคือกองทุนเพ่ือเด็ก
แหงสหประชาชาติหรือองคการยูนิเซฟ ซ่ึงเริ่มใชส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุนมาตั้งแตป พ.ศ. 
2539 โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือภาคประชาชน (Private sector) ในชวงแรกของการระดมทุน ส่ือ
จดหมายตรงสามารถเพ่ิมยอดการบริจาคจากเดิมเพียง 18.7 ลานบาท เพ่ิมเปน 55 ลานบาทภายใน
ระยะเวลา 3 ป แมวาชวงเวลานั้นจะเปนชวงวิกฤติเศรษฐกิจก็ตาม (องคการยูนิเซฟ, 2000: 97) จาก
ความสําเร็จดังกลาว ทําใหองคการยูนิเซฟ ประเทศไทยดําเนินการใชส่ือจดหมายตรงอยางตอเนื่อง 
และกลายเปนตนแบบของการระดมทุนโดยใชส่ือจดหมายตรงใหแกองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน
อ่ืนๆ ตามมา  
 ในปจจุบัน มีองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนหลายแหงไดดําเนินการระดมทุนดวยส่ือ
จดหมายตรงเพ่ิมมากขึ้น เชน สภากาชาดไทย มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจนซี ซี เอฟ ในประเทศไทย 
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย มูลนิธิโสสะ เปนตน (สัมภาษณ อํานาจ วัฒนคุณ, 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2550) ซ่ึงแตละองคกรไดพัฒนา และสรางสรรคกลยุทธการนําเสนอส่ือจดหมายตรงใหมี
ประสิทธิภาพในการท่ีจะส่ือสารขอความโนมนาวใจใหเกิดการบริจาค รวมถึงขอความอันกอใหเกิด
จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมได  
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมด จะเห็นไดวา ส่ือจดหมายตรง เปนเครื่องมือส่ือสารสําคัญของนัก
ระดมทุนในยุคปจจุบันท่ีตองการจะขับเคล่ือนองคกรใหไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว และยังเปนชองทาง
หนึ่งท่ีสําคัญท่ีเปดโอกาสใหคนในสังคมไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการ
ใชส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุนในเชิงกระบวนการส่ือสาร (Communication process) โดย
เริ่มตนศึกษากลยุทธการวางแผนและสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรสาธารณประโยชน
เพ่ือใหเห็นแนวทางการดําเนินการของผูสงสาร (Sender) ศึกษาถึงกลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมาย
ตรงเพ่ือให เห็นรูปแบบการนําเสนอสาร (Message) และสุดทายศึกษาการตอบสนองของ
กลุมเปาหมายหรือผูรับจดหมาย เพ่ือใหเห็นพฤติกรรมการเปดรับส่ือ พฤติกรรมการบริจาค และ
ทัศนคติของผูรับสาร (Receiver) ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักระดมทุนหรือองคกร
เพ่ือสาธารณประโยชน ในการหาแนวทางการระดมทุนดวยส่ือจดหมายตรงหรือส่ือรูปแบบใหมๆ ท่ี
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กระตุนใหเกิดการตอบกลับไดทันที (Interactive media) อันจะทําใหเกิดการบริจาคหรือจิตสํานึกตอ
สวนรวมมากขึ้น และสงผลใหสังคมไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี ้

1. เพ่ือศึกษากลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

กับพฤติกรรมการตอบรับบริจาค และกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานของการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี ้

สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

สมมุติฐานท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานท่ี 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ

องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
สมมุติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง มีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงท่ีตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือ

จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
สมมุติฐานท่ี 6 พฤติกรรมการตอบรับบริจาคท่ีตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรง

ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
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นิยามศัพท 
1. ส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณะประโยชน  หมายถึง จดหมายขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชน ท่ีจัดสงทางไปรษณียใหแกผูบริจาคเปาหมาย (Prospect donor) หรือ
ผูบริจาค (Donor) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการตอบกลับในรูปแบบของเงินบริจาค 
โดยในท่ีนี้ไดแก สภากาชาดไทย และองคการยูนิเซฟ 

2. กลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรง หมายถึง แนวคิดในการกําหนดทิศทางและ
แนวทางการตลาดทางตรง (Direct marketing) ขององคกรเพ่ือสาธารณะประโยชนใน
การใชส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน 

3. กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง หมายถึง แนวคิดในการกําหนดสวนประสมใน
การสรางสรรค (Creative mix) ขององคประกอบตางๆ ในส่ือจดหมายตรง 

4. จิตสํานึกสาธารณะ (Public consciousness) หมายถึง สภาวะจิตใจในเชิงเกี่ยวเนื่องกับ
สังคม หรือความรูสึกนึกคิดท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน เกื้อกูล สงเสริม สนับสนุน ส่ิงท่ีเปน
ประโยชนตอสาธารณชนคนหมูมาก 

5. กลุมเปาหมาย (Target group) หมายถึง ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ท่ีเคยไดรับส่ือ
จดหมายตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนอยางนอย 1 ครั้ง  

6. พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง หมายถึง ลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ีใชใน
การอานแตละครั้ง  

7. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือลบตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน ซ่ึงสงผลกระทบตอพฤติกรรมการ
บริจาค  
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ขอบเขตการวิจัย 
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากลยุทธการวางแผนและการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงของ

องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนในชวงระยะเวลา 1 ป คือตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2549 

2. การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะเนื้อหาส่ือจดหมายตรงท่ีเปนภาษาไทยเทานั้น  
3. การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะส่ือจดหมายตรงท่ีสงใหแกผูบริจาครายบุคคล (Individual) 

เทานั้น จึงไมนําส่ือจดหมายประเภทการสงใหองคกร (Corporate mailing) มาใชในการ
วิเคราะห 

4. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับส่ือจดหมายตรงเพ่ือเชิญชวนใหบริจาค 
จากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนอยางนอย 1 ครั้ง 

 
ขอจํากัดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหรือผูทํา
หนาท่ีวางแผนส่ือจดหมายตรง ซ่ึงกําหนดเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือตองเปนองคกรซ่ึง
กอตั้งขึ้นในประเทศไทยอยางนอย 20 ป และเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษตอ
สาธารณชน รวมถึงการใชส่ือจดหมายตรงเพ่ือระดมทุนอยางตอเนื่องติดตอกัน 3 ปขึ้นไป ซ่ึงหากเปนไป
ตามเกณฑดังกลาว จะพบวามีหลายองคกรท่ีมีคุณสมบัติพรอมท่ีจะเปนผูใหขอมูล แตอยางไรก็ตาม 
ผูวิจัยพบวาบางองคกรไมยินดีเปดเผยขอมูล โดยเฉพาะในสวนของกลยุทธการวางแผน จึงทําใหผูวิจัยไม
สามารถสัมภาษณผูบริหารองคกรเหลานั้นได  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยจะสามารถกอใหเกิดประโยชนหลักๆ ได 2 ประการ ดังนี้ คือ 
1. ผลการวิจัยท่ีไดรับจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงแนวทางสําหรับวางแผนและ

สรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ผลการวิจัยท่ีไดรับจะเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการวางแผนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวนงานอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  
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บทท่ี 2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการวางแผนและการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือการระดมทุนและทัศนคติของกลุมเปาหมายท่ี
มีตอส่ือจดหมายตรง” ผูวิจัยไดนําทฤษฎี แนวคิดตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตอไปนี้เปนแนวทางใน
การวิจัย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน  

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธในองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  
2.2. ทฤษฏีการส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจ   
2.3. แนวคิดการตลาดทางตรง 

3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคต ิ
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness Theory)  

คําวา “จิตสํานึก” (Conscious) หมายถึง เจตนารมณ หรือความตั้งใจ (Intentionality) 
ความคิด ความรูสึก การใหความหมาย (Meaning) ตอสรรพส่ิง รวมท้ัง แบบแผน โครงสราง 
กฎเกณฑท่ีกํากับ ควบคุมใหบุคคลกระทํา แสดงออก เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว (Husserl, 
1923 อางใน ทวี เช้ือสุวรรณทว,ี 2549: 67) 
 จะเห็นไดวา จิตสํานึกทําหนาท่ีเปนเหมือนผูช้ีทางในการเขาไปสัมผัสเกี่ยวของกับสภาวะ
ตางๆ ผานทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซ่ึงจิตสํานึกนี้จะเรียนรูส่ิงตางๆ โดยการสังเกต ประสบการณ 
และการศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดคือการแยกแยะหาเหตุผล  

ในปจจุบัน “จิตสํานึก” ถูกนํามาใชในเชิงสังคมศาสตรมากขึ้นโดยการเช่ือมความสัมพันธ
ระหวางจิตสํานึกกับองคประกอบตางๆ ในสังคม ทําใหเกิดคําใหมๆ เพ่ิมขึ้นมากมาย  เชนคําวา 
“จิตสํานึกสาธารณะ” “จิตสํานึกเพ่ือประชาธิปไตย” “จิตสํานึกรักบานเกิด” เปนตน ดังนั้น คําวา 
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“จิตสํานึก” ในท่ีนี้จึงอาจหมายถึง ความคิด ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อยูในสวนลึกของบุคคล
ติดตัวติดใจอยูตลอดเวลา คงทนและไมเปล่ียนแปลงโดยงาย (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549)  

เม่ือรวมคําวา “จิตสํานึก” (Conscious) ในมุมมองของนักสังคมศาสตร กับคําวา “สาธารณะ” 
(Public) จะไดคําวา “จิตสํานึกสาธารณะ” (Public consciousness) ซ่ึงมีความหมายวา 1) สภาวะจิตใจ
ในเชิงเกี่ยวเนื่องกับสังคม หรือความรูสึกนึกคิดท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน เกื้อกูล สงเสริม สนับสนุน 
ส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนคนหมูมาก หรือ 2) สภาวะความรูตัว (Consciousness) ถึงความคิด 
และความรูสึกตอบุคคลและสภาพแวดลอม ท่ีเกิดจากการคิดคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน (อัจฉรา โฉม
แฉลม, 2544 : 23) นอกจากนี้ยังพบคําอ่ืนๆ อีกท่ีมีความหมายใกลเคียงกันกับคําวาจิตสํานึกสาธารณะ 
คือคําวา “จิตสาธารณะ” “จิตอาสา” “จิตสํานึกเพ่ือสังคม” “จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม” ซ่ึงท้ังหมดนี้
มุงเนนไปท่ีสวนรวมหรือสาธารณประโยชนเปนสําคัญ  
 

  จิตสํานึกสาธารณะ ตนทุนของสังคมยุคใหม 
Howard Gardner (อางใน www. thaihrhub.com, วันท่ี 27 มกราคม 2551) กลาววา บุคคลจะ

สามารถเอาตัวรอดและประสบความสําเร็จท้ังดานการทํางาน และการดําเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษ
ท่ี 21 ไดจะตองมีจิตสาธารณะท้ัง 5 ประการคือ 1) จิตแหงวิทยาการ (Disciplined mind) หมายถึง การ
เรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน 2) จิตแหงการสังเคราะห (Synthesizing mind) หมายถึง การส่ังสม 
ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู 3) จิตแหงการสรางสรรค (Creating mind) ท่ีเช่ือวา ความคิด
สรางสรรคสรางดวยการหม่ันฝกฝน 4) จิตแหงความเคารพ (Respectful mind) หมายถึง การเปดใจ
กวางพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น และ 5) จิตแหงคุณธรรม (Ethical mind) จิตแหงความดีงาม  

Gardner กลาวตอไปวา มนุษยในโลกยุคใหมตองมีท้ัง 5 จิต เพราะท้ัง 5 จิตมีผลตอการ
พัฒนาบุคคล ซ่ึงสงผลใหสังคมมีคนท่ีมีคุณภาพ โดยจะกลายเปนพลังในการท่ีจะขับเคล่ือนองคกร 
สังคม และประเทศชาติใหกาวไปสูจุดหมาย และยืนหยัดอยูภายใตการแขงขันในโลกยุคใหมไดอยาง
ม่ันคงและยั่งยืน  

ในทํานองเดียวกัน สุวิทย เมษินทรีย (อางใน www.thaihrhub.com, วันท่ี 27 มกราคม 2551) 
ไดอธิบายวาแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะท้ัง 5 ของ Gardner สอดคลองกับแนวคิดรื่องการพัฒนาทุน
มนุษย กลาวคือโลกปจจุบันไดเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมฐานความรู ซ่ึงความสําเร็จ
ของสังคมตองประกอบดวย 1) โลกนี้มีอะไร (Knowing) 2) นํามาคิดตอยอด (Thinking) 3) คิดเชิง
พานิชย (Servicing) และ นํามาเปนประสบการณ (Experiencing) แตในอนาคตสังคมจะเปล่ียนเปน 
“สังคมหลังฐานความรู” ท่ีคนในสังคมตองมีองคประกอบอีก 4 ขอ ไดแก 1) ความเช่ือม่ันและความ
ไววางใจ (Trusting) 2) ความใสใจตอผูอ่ืน (Caring) 3) การแบงปนกับผูอ่ืน (Sharing) และ 4) ความ
รวมมือรวมใจ (Collaborating)  
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จากองคประกอบของสังคมท้ัง 2 ยุค ท่ีกลาวมาขางตนมีเปาหมายเดียวกับนโยบายบริหาร
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีมุงเนนเรื่องการเตรียมความพรอม
ของคนไทย เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีตองเผชิญในอนาคต นั่นหมายความวา ท้ังภาครัฐและ
เอกชนตองสรางและพัฒนาความคิด ทัศนคติ มุมมอง ในแงของ “จิตใจ” ตามแนวทางการพัฒนา 
“ความรูคูคุณธรรม” ใหเกิดขึ้นกับคนในสังคมและประเทศชาติ 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางสรรคสื่อจดหมายตรงเพื่อการระดมทุน 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธในองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  

Lester M. Solomon (1999) ไดใหคํานิยามวา องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนคือการดําเนินงาน
โดยภาคเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นเปนองคกรเพ่ือการบริการสาธารณะ เชน การบริการดานสาธารณสุข 
การศึกษา วิทยาศาสตร สวัสดิการสังคม หรือการพัฒนาประชาธิปไตย เปนตน 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2540: 421) อธิบายวา องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน หรือองคกรสาธารณะ
กุศล (Charitable organization) คือ องคกรหรือสถาบันท่ีมุงสรางประโยชนแกสังคม โดยไมแสวงหา
ผลประโยชนดานการเงินหรือกําไร และมุงสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนกลุมตางๆ เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนเขาใจถึงนโยบายและวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมและผลงานตางๆ ขององคกร เพ่ือดึงดูดใหประชาชนมีความสนใจและ
มีสวนรวม สนับสนุนในกิจกรรมขององคการท้ังโดยทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนการ
อาสาสมัครเขามาชวยเหลือดวยกําลังแรงของตนเอง หรือการบริจาคทุนทรัพย  

สรุปไดวา ภารกิจขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน หมายถึง กิจกรรมท่ีองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือหารายไดใหแกองคกรท้ังท่ีอยูในรูป
ของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพ่ือใหการดําเนินกิจการขององคกรสามารถบรรลุผลสําเร็จตรงตาม
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว เชน การเชิญชวนรวมบริจาคเงินชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย ผูยากไร ผูดอยโอกาส 
และผูท่ีตกทุกขไดยากจากภัยพิบัติตางๆ เปนตน โดยมิไดมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพ่ือ
แสวงหากําไรแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม การนิยามความหมายขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน ในแตละสังคมมีการ
ใชคําท่ีแตกตางกันไปตามความสัมพันธกับบริบทของสังคม เชน ฝรั่งเศสใชคําวา Social Economy 
Association อังกฤษใชคําวา Private Volunteer Association เยอรมันใชคําวา Public Service Sector 
ในโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบองคกรไมแสวงหาผลกําไร ของ The John Hopkins Policy 
Institute เลือกใชคําวา Nonprofit Sector Project ในกรณีของประเทศไทยนิยมใชคําวา องคกรพัฒนา
เอกชน หรือ Non-government Organization (NGO) องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน หรือ Public 
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Interest Non-government Organization องคกรประชาสังคม หรือ Civil Society Organization และ
องคกรการกุศล หรือ Philanthropic Organization (อมรา พงศาพิชญและคณะ, 2546) 

 
รูปแบบของกิจกรรมการดําเนินงานขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
โดยปกติ องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานท่ี

คอนขางแตกตางจากองคกรประเภทอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดการองคกร โครงสรางการดําเนินงาน และ
วิธีการดําเนินงาน ดังนั้นกิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นจึงเปนไปเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
องคกร กิจกรรมขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนสวนใหญจึงมีรูปแบบดังนี้ (รุงนภา พิตรปรีชา, 
2532: 863-864)  

 

1. กิจกรรมการระดมทุน  หรือการรณรงคหาทุน (Fund-raising campaign) เปนงานหลักท่ี
สําคัญท่ีสุดขององคกรสังคมสงเคราะหทุกประเภท เปนกิจกรรมท่ีตองการกระทําใน
รูปแบบของการประชาสัมพันธเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดี ความรูสึกช่ืนชม ความศรัทธา 
เพ่ือใหเกิดจิตกุศลและตองการบริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร ลักษณะ
ท่ัวไปของการระดมทุน โดยปกติจะใชเครื่องมือและส่ือ เชน จดหมายตรง    

2. กิจกรรมการรณรงคเพ่ือรวบรวมอาสาสมัครเขารวมขององคกร อาจทําไดหลายวิธีเชน 
การรณรงคผานส่ือตางๆ เชน การใชปายกลางแจง โปสเตอร ใบปลิว เชิญชวนใหเขา
โครงการ ตลอดจนการใชวิธีชักชวนตอๆ กันมา เปนตน 

3. กิจกรรมสรางความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจท่ีมีตอองคกร เพ่ือใหอาสาสมัครและ
เจาหนาท่ีขององคกรมีความเขาใจในอุดมการณขององคกร พรอมและเต็มใจท่ีจะอุทิศ
เวลาใหกับองคกรอยางเต็มท่ี เชน การใหขอมูลขาวสาร  

4. กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับส่ือมวลชน ส่ือมวลชนจะเปนส่ือท่ีมีความสําคัญมากท่ีจะชวยใน
การรณรงคดานตางๆ สูสาธารณชนหรือประชาชน ส่ือมวลชนจึงมีความสําคัญยิ่งตอ
งานประชาสัมพันธขององคกรสังคมสงเคราะห ถาส่ือมวลชนไมใหความรวมมือแลว
งานดานประชาสัมพันธขององคกรยอมเปนไดไปยาก 

5. กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพรแนวคิดอุดมการณขององคกรตอสาธารณประโยชน 
เชน การจัดนิทรรศการเผยแพรกิจกรรมขององคกร เผยแพรอุดมการณหรือแนวคิดท่ี
องคกรกําลังรณรงค เชน นิทรรศการเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ เปนตน 
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รายไดหลักขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
ทุนนับวาเปนสวนสําคัญในการหลอเ ล้ียงการดําเนินงานบริหารขององคกสาธารณ

ประโยชน เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว โดยท่ัวไปแลว องคกร
สาธารณประโยชนจะมีชองทางในการไดรับทุน 3 ชองทาง (Stenbeck, 1996) คือ  

1. การบริจาค (Donation) 
2. งบประมาณ เงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Grants) 
3. การตกลงเพ่ือผลประโยชนทางการคา หรือการแลกเปล่ียนทางการคา (Commercial deals) 
 
เม่ือประมาณป พ.ศ. 2536 เปนตนมา ภาพลักษณของประเทศไทยท่ีประสบความสําเร็จอยาวสูง

ทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดสงผลกระทบทําใหเกิดการลดความชวยเหลือโดยเฉพาะดานการเงิน
จากองคกรทุนตางประเทศ แกองคการพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเปนลําดับเรื่อยมาจนถึงการยุติการ
ใหการสนับสนุนดานเงินทุน เหลือแตเพียงการใหความรวมมือดานเทคนิคการดําเนินงาน หรือเปล่ียน
จากการชวยเหลือแบบใหเปลามาเปนการใหกูยืม จนกระท่ังป ป พ.ศ. 2538 ธนาคารโลกไดตัดช่ือ
ประเทศไทยออกจากรายช่ือประเทศยากจน สงผลใหองคกรระดับโลกเหลานั้นลดหรือยุติการชวยเหลือ
ประเทศไทย 

 

วิธีการระดมทุน 
เครื่องมือและส่ือท่ีนิยมใชในการระดมทุนขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  (พรรณนาราย 

ทวีโชติกิจเจริญ, 2541) ดังนี้ 
- ขายของท่ีระลึก (Sale of seals) เชน ดวงตราตางๆ สติ๊กเกอร พวงกุญแจ เข็มกลัด เหรียญท่ี

ระลึก เส้ือยืด ฯลฯ 
- การสงจดหมาย (Direct mail) คือการสงจดหมายเชิญชวนถึงบุคคลโดยตรง เชน สงไปยัง

ผูนําชุมชน ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเพ่ือการกุศล และกลุมประชาชนท่ัวไป 
- หนังสือพิมพ (Newspaper promotion) ดวยการลงขาวเผยแพรหรือลงภาพขาว 
- โทรทัศน  (TV appeals และ marathons) คือการจัดรายการพิเศษทางโทรทัศน มีการฉาย

ภาพยนตร เพ่ือการประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ หรือการจัดรายการพิเศษ เพ่ือรับบริจาค 
- การออกเรี่ยไรตามบานเรือน (Direct door-to-door canvas) ดวยการสงเจาหนาท่ีหรือ

อาสาสมัคร ออกเรี่ยไรหรือรอรับบริจาคตามบานเรือน 
- ภาพยนตร (Motion pictures) ดวยการจัดภาพยนตรรอบพิเศษหรือรอบการกุศล 
- กลองรับบริจาค (Donation box) โดยวางกลองรับบริจาคไวตามสถานท่ีตางๆ เชน 

หางสรรพสินคา ธนาคาร ฯลฯ  
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- จัดงานการกุศล (Bazaars, balls and dinners) ไดแก งานนิทรรศการ งานลีลาศการกุศล เดิน
แฟช่ันการกุศล งานเล้ียงอาหารค่ํา งานออกรานขายของ เชน งานกาชาด เปนตน โดยนํา
รายไดจากการจัดงานบํารุงการกุศลแกองคกร 

- สลากรับเงินรางวัล (Sweepstakes) ออกสลากรางวัลการกุศล เชน สลากกาชาด เปนตน 
- ส่ิงพิมพ (Printed media) ใชส่ิงพิมพตางๆ เชน จุลสาร แผนพับ ใบปลิว วารสาร จดหมาย

ขาว เปนตน 
- การจัดประกวด (Contests) เปนการจัดประกวดตางๆ ท่ีมุงสงเสริมในส่ิงท่ีสรางสรรคและ

เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชนการจัดแขงรถตางๆ (Rallies) เปนตน 
- การจัดวันรับบริจาคสมทบการกุศล (Tag day) โดยใหกลุมอาสาสมัครขององคกรออกรับ

เงินบริจาคของประชาชนตามสถานท่ีตางๆ และยานชุมชมท่ัวไป เชน วันทหารผานศึก วัน
มหิดล เปนตน  

 

สาเหตุของการบริจาคใหแกองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
Kiok (อางใน กวินดา วัชรสิงห, 2544: 50-51) กลาววา การระดมทุนอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

นักระดมทุนตองมีความเขาใจในตัวประชาชนผูมีจิตศรัทธา เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุท่ีทําใหบุคคลเหลานี้
ตัดสินใจบริจาคเงินใหแกกิจกรรมขององคกร ซ่ึงพบวาสาเหตุของการบริจาค ไดแก   

- เพ่ือลดหยอนภาษี  
- เพ่ือระลึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
- เพ่ือตอบสนองทางอารมณ 
- เพ่ือตอบสนองสัญญาณในการปกปองตนเอง เชน การวิจัยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 
- เพ่ือเปนท่ีระลึก  
- เพ่ือตอบแทนสังคม 
- เหตุผลทางศาสนา 
- ความปรารถนาทางสังคม 
- ความละอายหรือความรูสึกผิด 
- การปฏิบัติท่ีเห็นแกผูอ่ืนเปนท่ีตั้ง (Altruism)  
- ความเห็นอกเห็นใจ 
- เพ่ือเกียรติภูมิหรืออํานาจบารมี 
- ถูกรองขอ  
- ทําใหรูสึกด ี
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แบบจําลองการแลกเปลี่ยนทางสังคมสําหรับการให (The Social Exchange Model for 
Giving) 

Ostrander และ Schervish (อางใน กวินดา วัชรสิงห, 2544: 52) เช่ือวา การทําบุญสุนทาน
เปนเรื่องราวความสัมพันธทางสังคมระหวางการใหและการรับของผูบริจาค  (Donors) กับผูรับ
บริจาค (Recipients)  

จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2 สามารถอธิบายไดวา ในเบ้ืองตนองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน
แสดงใหเห็นถึงการใหบริการขององคกรและความจําเปนในการระดมทุนเพ่ือนํามาใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ขององคกร โดยการแสดงใหเห็นถึงความจําเปนตางๆ ท่ีตองมีการระดมทุนดังกลาว
อาจอยูในรูปของการจูงใจผานส่ือจดหมายตรง เพ่ือใหผูบริจาคไดเล็งเห็นปญหาและเกิดการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตสํานึกสาธารณะ และเม่ือผูบริจาคเกิดการรับรูและเขาใจถึง
สภาพการณของปญหาดังกลาวก็จะตอบกลับมายังองคกรโดยการบริจาคเงิน การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ หรือการเขามาเปนอาสาสมัคร  
 
ภาพท่ี 2.1 แบบจําลองการแลกเปล่ียนทางสังคมสําหรับการให (Mixer, 1993, อางใน กวินดา 
วัชรสิงห, 2544: 52) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mixer (1993, อางใน กวินดา วัชรสิงห , 2544: 52) เสนอความเห็นวา เพ่ือใหเกิด

ความสัมพันธอยางตอเนื่อง องคกรอาจแสดงการยอมรับหรือความพอใจกลับไปในรูปแบบงายๆ คือ 
การจัดสงจดหมายขอบคุณ (Thank-you letter) หรือจดหมายแสดงการยอมรับ (Acknowledgement 
letter) การจารึกช่ือลงบนอาคาร การมอบเหรียญท่ีระลึก เปนตน และเม่ือผูบริจาคเกิดความสัมพันธท่ี

องคกร /สื่อ 
(Agency/media) 

ความจําเปน (Needs)  
ทรัพยากรเงิน เวลา (Resource) 

ความพอใจ (Satisfaction) 

ผูบริจาค  
(Prospect) 

ปจจัยทางจิตวิทยาและทางสังคม 
(Psychological and Social 

factors) 
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ดีกับองคกรแลว ระดับความพอใจของผูบริจาคจะกลายเปนตัวกําหนดการใหหรือการบริจาคในครั้ง
ตอไป ท้ังนี้ ความพึงพอใจดังกลาวจะเพ่ิมขึ้นตามระดับความภาคภูมิใจ (Self-esteem) สถานภาพใหม 
(New status) หรือความรูสึกเปนเจาของ (A sense of belonging)  

ดังนั้น การตอบสนองขององคกรจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการบริจาคในครั้งตอไป และ
เปนส่ิงท่ีผูบริจาคมักคาดหวังเสมอ เพราะจะเปนส่ิงท่ีสรางความม่ันใจ และเช่ือม่ันใหแกผูบริจาคได 
ยิ่งบุคคลมีความเกี่ยวพันกับสาเหตุนั้นๆ มากเทาใด ความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคกรก็ยิ่งแนน
แฟนมากเทานั้น  

สรุปไดวา ความสัมพันธของการเปล่ียนแปลงสังคม แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของส่ิงท่ี
จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต กิจกรรมขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนไมไดตองการเพียงเพ่ือใหเกิด
การบริจาคเพียงครั้งเดียว แตเปนไปเพ่ือการนําไปสูการบริจาคอยางตอเนื่อง ดังนั้น ความซ่ือสัตย จึง
ถือเปนส่ิงสําคัญในการรักษาความสัมพันธได 

กวิน ชุติมา (2544) เสนอเพ่ิมเตมิวา ส่ิงท่ีจะทําใหองคกรเกิดความนาเช่ือถือและเกิดศรัทธา
ในการการระดมทุนคือ  ความรับผิดชอบ (Accountability) และความโปรงใส ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการดําเนินการเพ่ือใหการระดมทุนนั้นลุลวงและสอดคลองตามพันธกิจ วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีองคกรตั้งไว รวมถึงการนําทุนท่ีไดรับการสนับสนุนไปใชใหไดประโยชนสูงสุดตอ
สาธารณชน ความหมายของความรับผิดชอบ (Accountability) และความโปรงใสในท่ีนี้จึงหมายถึง 
การแสดงผลการดําเนินงานขององคกรอยางแมนยํา และระบุท่ีมาท่ีไปของทุนชัดเจนตอผูบริจาคและ
ผูท่ีเกี่ยวของ ตลอดระยะเวลาความสัมพันธ   
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ภาพท่ี 2.2 กรอบโครงสรางในการชวยกําหนดการตัดสินใจหรือความตองการของแตละบุคคล 
(Mixer, 1993, อางใน กวินดา วัชรสิงห, 2544: 52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ความภาคภูมิใจตนเอง 
ความสําเร็จ 
ความสนใจ 
การเจริญเติบโต 
การลดความรูสึกผิด 
จุดมุงหมายของชีวิต 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ความมุงม่ัน 
ความเปนอมตะ 
การดํารงชีวิต 

แรงจูงใจภายใน 
(Internal motivations) 

อิทธิพลภายนอก 
(External influences) 

ปจจัยทางสังคม 
สถานภาพ 
การเขารวมเปนสมาชิก 
กลุม 
การพึงพาอาศัยกัน 
การเห็นประโยชนของผูอื่นเปนท่ีต้ัง 
ครอบครัวและคนรุนหลัง 
อํานาจ 

ปจจัยดานลบ 
การพบอุปสรรค 
สถานการณท่ีไมรูจัก 
ความไมปลอดภัย 
ความกลัวหรือความกังวล 
ความสลับซับซอน 

ส่ิงตอบแทน 
การยอมรับ 
บุคคล 
สังคม 

ส่ิงกระตุน 
ความตองการของมนุษย 
ความตองการสวนบุคคล 
วิสัยทัศน 
การตัดสินใจสวนบุคคล 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การลดหยอนภาษี 

สถานการณ 
ความเกี่ยวพันกับบุคคล 
การวางแผน การตัดสินใจ 
ความเกี่ยวพันกับครอบครัว 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
บทบาทเชิงอัตลักษณ 
การจัดการรายได 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจ (Persuasive Communication Theory)   
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจดหมายตรง เห็นไดชัดเจนวาเปาหมายหลักของการสง

จดหมายคือความตองการท่ีจะชักจูงหรือโนมนาวใจกลุมผูรับสารใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมตามท่ี
องคกรตองการ ดังนั้นการพัฒนากลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงใหประสบความสําเร็จจึง
เกี่ยวของกับการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ  

การส่ือสารโนมนาวใจ (Persuasive communication) หมายถึง การส่ือสารเพ่ือการจูงใจ 
ช้ีแนะ และชักชวนใหบุคคลทําตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การศึกษาเรื่องการโนมนาวใจนั้นมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการพยายามทําความเขาใจ และผลักดันพฤติกรรมของผูอ่ืนให
ปฏิบัติตามท่ีตองการ โดยอาศัยกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเปนเครื่องมือในการโนมนาวใจ 
โดยมุงไปท่ีเปาหมาย คือผูรับสาร สถานการณ ขาวสาร และชองทางการส่ือสาร (อรวรรณ ปลันธน
โอวาท, 2537: 5) 

วรภัทร สังขนอย (2541: 12) ใหความหมายวาการโนมนาวใจเปนการส่ือสารประเภทหนึ่ง 
โดยผูโนมนาวใจมีความตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูรับสาร โดยผูรับสารจะมีทางเลือก
มากกวาหนึ่งทาง และผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูงผูรับสารใหยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ ส่ิงท่ีผู
โนมนาวใจตองการคือการเปล่ียนแปลง การสราง หรือการดํารงไวซ่ึงความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม 
และความเช่ือของผูรับสาร ซ่ึงจะสงผลตอปจจัยอ่ืนๆ ไดแก อารมณ พฤติกรรม เปนตน  

จากคํานิยามดังกลาว จึงเห็นไดวาการโนมนาวใจเปนรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร ท่ีมีความ
แตกตางจาก “สถานการณการส่ือสารแบบท่ัวไป”โดยตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิดความแตกตางคือ 
“เจตนา” (Intent) (Brembeck และ Howell, 1976 อางใน กรรณิการ อัศวดรเดชา, 2550: 3) ท้ังนี้เพราะ
การโนมนาวใจ เปนกระบวนการส่ือสารซ่ึงผูทําการส่ือสารปรารถนาท่ีจะไดรับการตอบสนองตามท่ี
ตองการ การพิจารณาสถานการณใดๆ วาเปนการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจหรือไมจึงขึ้นอยูกับเจตนา
ของผูสงสารเปนสําคัญ  

แตเจตนาของผูสงสาร ก็คือ ตองการใหการส่ือสารมีการตอบสนองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
พรทิพย สัมปตตะวนิช (2546) เสนอวาการตอบสนองท่ีไดจากการโนมนาวใจจะมีอยู 3 ชนิดคือ 

1. การตอบสนองท่ีเปล่ียนแปลงไป (Changing responses) เชนใหผูท่ีสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 
การตอบสนองลักษณะนี้จะทําไดยากสุด ตองมีวิธีการส่ือสารท่ีดี เพราะตองเปล่ียนถึง
การรับรู (Perception) หรือเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 

2. การตอบสนองแบบย้ําหรอืเสริม (Reinforcing responses) เปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ในลักษณะย้ําหรือเสริมทัศนคติหรือพฤติกรรมเดิมท่ีมีอยูแลวใหแข็งแกรงขึ้น  เชน ทํา
ใหผูใชสินคาไมเปล่ียนยี่หอ 
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3. การตอบสนองท่ีสรางขึ้นใหม (Shaping responses) เปนผลท่ีทัศนคติหรือพฤติกรรม
ใหมเกิดขึ้นมา ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือบุคคลไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงใหมๆ ท่ี
ตนไมเคยรูมากอน  

  

ขอพิจารณาในการส่ือสารโนมนาวใจ 
กรรณิการ อัศวดรเดชา (2550) เสนอขอพึงพิจารณากอนการส่ือสารเพ่ือใหการโนมนาวใจ

บรรลุวัตถุประสงคไดเร็วขึ้น ดังนี้  
1. จุดประสงคของการโนมนาวใจ ตองมีความชัดเจน เพ่ือประโยชนตอการส่ือสารดังนี้ 

1.1. ชวยทําใหเกิดเอกภาพ เนนย้ํา และสอดคลองกันเปนเรื่องราว 
1.2. ชวยย้ําความตองการในการส่ือสารของผูทําการโนมนาวใจ และเปนแรงกระตุน

ผูทําการโนมนาวใจดวย 
1.3. ชวยทําใหผูทําการโนมนาวใจเลือกเนื้อหาท่ีเกี่ยวของและจําเปนตอสารไดอยาง

ถูกตองมากขึ้น 
1.4. ชวยทําใหผูทําการโนมนาวใจปรับแนวทางการโนมนาวใจตามผลสะทอนท่ีไดรับ

จากผูถูกโนมนาวใจไดอยางตอเนื่อง 
1.5. ชวยใหผูรับสาร เขาใจ วิเคราะหและวิจารณสารได  

2. การถือผูรับสารเปนศูนยกลางในการโนมนาวใจ  
ผูรับสาร (Audience) มีความสําคัญมากในการโนมนาวใจ ดังนั้นผูทําการโนมนาว

ตองมีการวิเคราะหวาผูรับสารคือใคร เปนอยางไร มีประสบการณ การรับรู ความ
ตองการ คานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ วัฒนธรรม อยางไร เพ่ือเตรียมสารท่ีเขาสามารถ
เช่ือมโยงความคิด ความหมาย และความรูสึก จึงจะเกิดผลในการโนมนาวได   

3. เสรีภาพในการเลือกของผูรับสาร  
ผูรับสารมีเสรีภาพในการเลือก ยอมรับ ปฏิเสธขอเสนอของผูทําการโนมนาวใจ 

หากปราศจากเสรีภาพในการเลือกของผูรับสารแลว การส่ือสารดังกลาวไมจัดวาเปน
การส่ือสารโนมนาวใจ  

4. กระบวนการโนมนาวใจ   
การโนมนาวใจเปนการส่ือสารรูปแบบหนึ่งซ่ึงเปนกระบวนการ เพราะมีขั้นตอน  

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ไมจุดเริ่มตนหรือส้ินสุด กระบวนการโนมนาวใจประกอบดวย 
4.1. วัตถุประสงคท่ีชัดเจน 
4.2. การวิเคราะหผูรับสารอยางถูกตอง 
4.3. การเตรียมสาร 
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4.4. การเลือกส่ือหรือชองทางการส่ือสารท่ีทําใหผูรับสารเปดรับสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

4.5. การตีความของผูรับสาร โดยใชประสบการณ ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจ และอคติ
มาประกอบ 

4.6. การมีปฏิกิริยาตอบสนองไปยังผูทําการโนมนาวใจ 
โดยกระบวนการดังกลาวเกี่ยวของกับหลักทางจิตวิทยาและหลักการใชวาทศิลป 

(Rhetoric) ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นคือการโนมนาวใจจะเปนไปไดตอเม่ือผูรับ
สารมีความตั้งใจ (Attention) รับสารนั้น ในการส่ือสารมีการใชสัญลักษณท้ังภาพและ
คําพูด เพ่ือใหผูรับสารเขาใจสารงายขึ้น อีกท้ังตัวสารสามารถกระตุนความตองการของ
ผูรับสารใหไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยทําใหผูรับสารเห็นวาความตองการจะบรรลุ
เปาหมายไดหากเช่ือตามคําแนะนําของผูทําการโนมนาว และสุดทายมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองจากผูรับสาร หากครบท้ัง 5 ขั้นตอนนั้นแสดงวาการโนมนาวใจนั้นเปน
ผลสําเร็จ 

 
5. ธรรมชาติในการโนมนาว  

เพ่ือใหการโนมนาวใจเกิดสัมฤทธ์ิผล ผูทําการโนมนาวควรศึกษาธรรมชาติของการ
โนมนาวใน 3 แนวทางคือ 
5.1. การโนมนาวใจในฐานะเปนกระบวนการเรียนรู (Learning process)  ซ่ึงผูรับสาร

แสวงหาขาวสารเพ่ือตอบสนองความอยากรูอยากเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
5.2. การโนมนาวใจในฐานะเปนกระบวนการทางอํานาจ (Power process) ซ่ึงผูโนม

นาวใจควรผลักดันขาวสารสูผูรับสาร 
5.3. การโนมนาวใจในฐานะเปนกระบวนการทางอารมณ (Emotion process) ผูทําการ

โนนนาวควรใชภาษาชวยในการนําเสนอขาวสารเพ่ือใหผูรับสารรูสึกคลอยตาม 
 

องคประกอบในการเขียนเพ่ือการโนมนาวใจ 
 สวนสําคัญท่ีสุดในจดหมายเชิญชวนบริจาคขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน ก็คือ 

ขอความในจดหมาย เพราะเปนสวนท่ีใหขอมูลกับผูบริจาคไดมากท่ีสุด ดวยขอความในหนากระดาษ
เพียงไมกี่หนาท่ีจะโนมนาวใหผูท่ีไดรับจดหมายเกิดพฤติกรรมการบริจาค หรือมีการเปล่ียนทัศนคติ
เกี่ยวกับองคกร ไปในทางท่ีดีขึ้น ดังนั้นผูเขียนจดหมายตองศึกษาองคประกอบในกระบวนการ
ส่ือสารเพ่ือใหการเขียนเพ่ือการโนมนาวใจนั้นเปนผลสัมฤทธ โดยองคประกอบของการส่ือสารเพ่ือ
การโนมนาวใจมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. ผูสงสาร  (Sources)  
ในการสงจดหมายเชิญชวนใหเกิดการบริจาค องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนหรือผูเขียนและ

ลงนามจดหมายทําหนาท่ีเปนผูสงสาร   
พรสิทธ์ิ พัฒธนานุรักษ (2526 อางใน ทวีป ลิมปกรณวณิช, 2547) กลาววา ผูสงสารท่ีดีตองมี

ความพรอมในการส่ือสาร กลาวคือตองเปนบุคคลท่ีมีความนาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบในสาร และ
เขาใจวัตถุประสงคของการส่ือสาร  

ในดานความนาเช่ือถือของผูสงสาร (Source credibility) อรวรรณ ปลันธโอวาท (2537) 
กลาววา ความนาเช่ือถือเปนคุณลักษณะภายนอกของผูสงสารซ่ึงเปนท่ียอมรับของผูรับสาร ความ
นาเช่ือถือขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ ความสามารถ หรือความชํานาญ และความนาไววางใจ ปจจัย 
2 ประการนี้ผูรับสารตองรับรู (Perceive) วามีอยูในผูสงสาร ความนาเช่ือถือนี้ไมใชส่ิงท่ีผูสงสารจะ
ประกาศใหผูอ่ืนทราบแลวไดรับการยอมรับ หากแตเปนส่ิงท่ีผูรับสารมองเห็น รับรู และเช่ือ  

จากการศึกษาของ Haiman และของ Hovland & Weiss (อางใน กรรณิการ อัศวดรเดชา, 
2550) พบวา หากผูสงสารมีสถานภาพท่ีสูงกวาในแงเกี่ยวกับเรื่องท่ีพูด จะมีประสิทธิภาพในการ
เปล่ียนทัศนคติไดมากกวา และนักวิจัยอ่ืนๆ (Brembeck & Howell, 1976 อางใน กรรณิการ อัศวดรเด
ชา, 2550) ไดยืนยันวาผูสงสารท่ีมีสถานภาพทางสังคมและศักดิ์สูงกวาผูรับสาร จะเปล่ียนทัศนคติ
ของผูรับสารไดงายกวา  

นอกจากนี้ ในบางครั้ง โดยเฉพาะเม่ือเรื่องท่ีจะโนมนาวใจนั้นเปนเรื่องท่ีผูรับสารไมคุนเคย 
การโนมนาวใจไมอาจสําเร็จดวยการสงสารเพียงครั้งเดียว แตจะเปนกระบวนการหลายขั้นตอน 
Kotler และ Andreasen (2003) เรียกกระบวนการนี้วา กระบวนการยอมรับ (Adoption process) ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกตกับการโนมนาวใจใหเกิดการบริจาคได  

1. ขั้นความรู (Knowledge) กลุมเปาหมายอาจขาดความรูเกี่ยวกับการบริจาครวมถึงการ
ประเมินระดับความเกี่ยวพันกับตน 

2. ขั้นการโนมนาว (Persuasion) กลุมเปาหมายแมไดรับรูถึงส่ิงท่ีเกี่ยวกับการบริจาค แตยัง
ขาดแรงจูงใจใหกระทํา หรือทัศนคติเดิมยังไมเปล่ียนแปลง 

3. ขั้นการตัดสินใจ (Decision) ในขั้นนี้ กลุมเปาหมายจะมีการประเมินและตัดสินใจ
บริจาคหรือไมบริจาค ซ่ึงอาจมีการลองบริจาคดูกอนก็เปนไปได 

4. ขั้นการยืนยัน (Confirmation) เม่ือกลุมเปาหมายตัดสินใจไปทางหนึ่งทางใด จะมี
พฤติกรรมเชนนั้นตอไป ซ่ึงยากจะเปล่ียนแปลง เชน เห็นวาเงินบริจาคท่ีใหถูกยักยอกจึง
ไมบริจาคอีกตอไป เปนตน  
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2. สาร (Message)  
ในการส่ือสารเพ่ือการโนมนาวใจ ผูสงสารจําเปนตองสามารถถายทอดความคิดออกมาใน

รูปแบบท่ีผูรับสารเขาใจได  ดังนั้น ในการสงสารไปยังผูรับสาร ผูสงสารจะตองคํานึงถึง
ความสามารถในการรับสารของผูรับสาร โดยคํานึงถึงความยากงายของผูรับสารในการตีความสาร
ของตน สารท่ีสงไปจะตองไมมีความซับซอนคลุมเครือ และตองมีการจัดลําดับเรื่องราวอยางเปน
ระเบียบ 

ในสวนของสารท่ีใชสําหรับกระตุนการบริจาคนั้น นอกเหนือจากคุณสมบัติของสารท่ีได
กลาวมาแลว Semour (อางใน Kotler & Andreasen, 2003) แนะนํากับองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน
วาควรนําโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนําเสนอ จะสรางความเขาใจและ
โนมนาวใจไดดีกวาการส่ือแบบภาพรวม ซ่ึงจะสงผลตอยอดเงินบริจาคท่ีเพ่ิมขึ้นดวย 

นอกจากนี้ ธีรารักษ โพธิสุวรรณ (2546: 204-205) ไดเสนอเทคนิคการเขียนขอความเพ่ือการ
ประชาสัมพันธขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 5 ประการ อันจะเปนประโยชนในการกําหนดสาร
ท่ีจะสงไปยังกลุมเปาหมายผูบริจาคได 

1. การประชาสัมพันธจะตองเนนท่ีตัวปญหาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นและมีปญหา ไมใชเนนท่ี
องคกร  

2. ขอความ ภาพประกอบ หรือส่ิงท่ีจะปรากฏในส่ือนั้น ควรจะสามารถสรางความ
สะเทือนใจและความรูสึกอยางมากท่ีตองการมีสวนรวมในกิจกรรม และขณะเดียวกันก็
ตองมีความสมเหตุสมผลและจริงจังนาเช่ือถือดวย  

3. การประชาสัมพันธจะตองกระทําอยางตอเนื่อง เพราะจะทําใหประชาชนยังคงจดจํา
โครงการรณรงคได มีความระลึก (Recall) ไดเกี่ยวกับแนวคิดขององคกร และนําไปสู
การปฏิบัติอยางตอเนื่องจนบรรลุเปาหมาย 

4. ส่ิงพิมพท่ีใชในการประชาสัมพันธ ควรไดรับการออกแบบอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดส่ือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ การประหยัดงบประมาณคาใชจายดานการผลิตส่ือมากเกินไป อาจ
เปนการสูญเปลา เพราะไมสามารถดึงดูดความสนใจจากประชาชนกลุมเปาหมายได  

5. ขอความท่ีปรากฏในเอกสารเผยแพรควรเปนไปในทางสรางสรรคดีงาม ไมเปนไปใน
เชิงลบอันจะนํามาซ่ึงความไมพอใจ ความขัดแยงได เชน ถาตองการรณรงคใหเกิดการ
บริจาคเงิน ก็ไมควรพูดในทํานองวาผูไมบริจาคเปนคนใจแคบ ขาดความเมตตากรุณา 
แตควรเชิญชวนดวยคําพูดท่ีนาสงสาร นาเห็นใจ สรางความรูสึกท่ีดีมากกวา  
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จากการศึกษาส่ือจดหมายตรงขององคกรสาธารณประโยชนในสหรัฐอเมริกา Thomas A. 
Upton (2002) ไดสังเกตเห็นรูปแบบ (Pattern) การนําเสนอสารผานการวิเคราะหวาทกรรมของการ
ระดมทุน (Fund-raising discourse) และการใชวาทศิลป (Rhetoric) ในการส่ือสารขอความโนมนาว
ใจผูบริจาค ได 3 รูปแบบ ดังนี ้

1. การสรางความสนใจ (Get attention) ผูสงสารสามารถกระตุนความสนใจตั้งแตขอความ
กระตุนการเปด (Teaser) ท่ีปรากฏบนซองจดหมาย จนถึงขอความพาดหัว (Overline) ท่ี
ปรากฏบนสุดของจดหมาย  

2. การแนะนําเหตุ (Cause) หรือการสรางหลักฐานแสดงความนาเช่ือถือใหแกองคกร 
(Credentials) หมายถึงการใหขอมูล (Information) หรือขอเท็จจริง (Fact) ท่ีเกี่ยวกับ
องคกร เพ่ือใหผูบริจาคหรือผูรับจดหมายไดรับรูวาองคกร ทําอะไร ทําอยางไร เม่ือใด 
เพ่ืออะไร และดํารงอยูเพ่ืออะไร ท้ังนี้ในการนําเสนอสารเพ่ือใหผูบริจาคไดเห็นถึงเหตุ
ของการบริจาค และสรางความนาเช่ือถือใหแกองคกรนั้นสามารถทําได 4 วิธีคือ 
2.1. การนําเสนอปญหาท่ัวไป คือการนําเสนอขอความท่ีสรางการตระหนักรูถึงสภาพ

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยท่ีองคกรไดหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็น โดยมัก
นําเสนอในลักษณะการเขียนแบบบรรยาย (Narration) เพ่ือถายทอดเหตุการณตางๆ 
ท่ีเปนขอเท็จจริง และอาจมีการอางอิงโดยใชสถิติตัวเลขเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ
ของขอมูล 

2.2. การนําเสนอปญหาเฉพาะ คือการนําเสนอขอความท่ีสรางการตระหนักรูถึงสภาพ
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยท่ีองคกรไดหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็น โดยมัก
นําเสนอในลักษณะการเขียนแบบพรรณนา (Description) เพ่ือบอกเลาเรื่องราว
ความเปนจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเพ่ือเปนตัวอยางของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีประสบปญหา 

2.3. การนําเสนอความสําเร็จในอดีต คือขอความท่ีสรางการตระหนักรูใหผูอานเห็นถึง
ความสําเร็จขององคกร ท่ีผานมาในอดีตจนถึงปจจุปน เพ่ือสรางความเช่ือม่ันหรือ
ศรัทธาในการดําเนินงานขององคกร เชน การนําเงินบริจาคไปชวยเหลือโครงการ
ตางๆ เปนตน  

2.4. การนําเสนอเปาหมายในอนาคต คือขอความท่ีสรางการตระหนักรูใหเห็นถึง
โครงการหรือภารกิจท่ีองคกรตองการดําเนินตอไปในอนาคต ท้ังนี้โครงการหรือ
ภารกิจในอนาคตจะสําเร็จไมไดหากไมไดรับการชวยเหลือจากผูบริจาค  
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3. การเรียกรองใหตอบกลับ (Solicit response) หมายถึงการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการ
บริจาคโดยการ เรียกรอง เชิญชวน หรือขอความรวมมือใหผูอานบริจาคเงินเพ่ือ
สนับสนุนองคกร 
3.1. การเรียกรองใหตอบกลับในรูปแบบของเงินบริจาค (Financial) โดยการกลาวถึง

ประโยชนของการบริจาค การขอเรี่ยไรเงินบริจาค หรือการทําใหผูบริจาคระลึกถึง
การบริจาคของตนในอดีตท่ีผานมาเพ่ือกระตุนใหเกิดการบริจาคซํ้าในอนาคต 

3.2. การเรียกรองใหตอบกลับในรูปแบบอ่ืนๆ  (Other) เชน การเขารวมเปนอาสาสมัคร 
การเขารวมกิจกรรมท่ีองคกรจัดขึ้น การบริจาคในรูปแบบอ่ืนๆ เชน บริจาคอวัยวะ 
บริจาคโลหิต เปนตน 

 

ดังนั้น ในการเตรียมสาร หลังจากท่ีผูสงสารกําหนดเนื้อหาสารแลว ขั้นตอมาผูสงสารตอง
คิดถึงจุดจูงใจในสาร (Appeal) ท่ีเหมาะสมท่ีจะเพ่ิมเขาไปในสาร โดยจุดจูงใจท่ีนิยมใชในการ
โฆษณาประชาสัมพันธไดแก (กรรณิการ อัศวดรเดชา, 2550) 

1. การใชจุดดึงดูดใจดานความกลัว (Fear appeals) นักจิตวิทยาบางคนเห็นวาจุดดึงดูดดาน
นี้คอขางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวันนี้ เพราะวาคนเรากลัวส่ิงท่ีเปนอุปสรรค คือ
กลัวการไมยอมรับของสังคมมากขึ้นกวาในอดีต จุดดึงดูดลักษณะนี้เปนการตอบสนอง
ทางอารมณท่ีเกี่ยวพันกับความรูสึกประเภท ความกลัว ความรังเกียจ ความกังวลใจ ฯลฯ  

2. การใชจุดดึงดูดใจดานอารมณ (Emotional appeals) มีขอควรระวังคือ เม่ือผูรับสารมี
ขอมูลเกี่ยวกับหัวขอนั้นแลว ผูรับสารจึงมีกรอบอางอิงท่ีสมบูรณแลว อิทธิพลของจุด
ดึงดูดใจดานอารมณจะนอยกวากรณีท่ีสารนั้นเปนหัวขอใหม นอกจากนี้ยังพบวิธีการ
กระตุนอารมณโดย 
2.1. การใชภาษาท่ีเนนอารมณอยางมากในการอธิบายสถานการณเฉพาะ 
2.2. เช่ือมโยงความคิดท่ีจะเสนอกับความคิดท่ีเปนท่ีนิยมหรือไมเปนท่ีนิยมอ่ืนๆ ถาผูสง

สารสามารถเช่ือมโยงความคิดท่ียังไมเปนท่ีรูจักกับความคิดท่ีเปนท่ีรูจักอยางดี จะ
กระตุนอารมณไดมาก เพราะอารมณบางสวนจะถูกถายทอดไปยังความคิดใหมนั้น 

2.3. เช่ือมโยงความคิดกับภาพหรืออวัจนภาษาอ่ืนๆ ท่ีอาจจะกระตุนอารมณได เปน
เทคนิคท่ีนิยมนํามาใช สารท่ีอาจจะงายๆ เชน “บริจาคใหสภากาชาดไทย” แตผูสง
สารเสนอสารไปพรอมกับภาพของเด็กท่ีใชไมค้ํายัน หรือเด็กนั่งหิวโหย เปนตน 

2.4. การแสดงอวัจนภาษาดานอารมณโดยผูสงสาร ใชกับการส่ือสารประเภทการพูดเปน
หลัก โดยผูพูดตองแสดงอารมณบางสวนท่ีเปนอารมณท่ีผูพูดคาดหวังวาจะเกิด
ขึ้นกับผูรับสาร 
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3. การใชรางวัลเปนจุดดึงดูดใจ (Reward as appeals) ปกติแลวสารท่ีตอบสนองความตองการ
ของผูรับสารจะประสบความสําเร็จมากกวาสารท่ีไมไดใหคําสัญญาส่ิงใดกับคนฟง ยิ่งสาร
มีรางวัลหรือส่ิงตอบแทนมากก็ยิ่งเรียกรองความสนใจหรือจูงใจใหคนฟงไดมาก และจะ
ยิ่งจูงใจไดมากขึ้น หากรางวัลท่ีไดเปนนามธรรมมากวารูปธรรม (อรวรรณ ปลันธโอวาท, 
2537) 

4. การใชแรงจูงใจเปนแรงดึงดูดใจ (Motivational appeals) แทจริงแลวจุดจูงใจทุกชนิดท่ี
กลาวมาถือเปนแรงจูงใจ แตมีแรงจูงใจบางอยางท่ีมนุษยเรียนรูเม่ือมีประสบการณผานเขา
มาในชีวิต เชน ความรักชาติ ความรักในเพ่ือนมนุษย ศาสนา และคานิยมตางๆ อยางไรก็
ตาม การส่ือสารดวยแรงจูงใจตองมีการวิเคราะหผูฟงอยางมาก เพราะแรงจูงใจอยางหนึ่ง
อาจมีความหมายตอผูคนในระดับท่ีแตกตางกัน (อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2537) 

 

3. ส่ือ (Media)  
ส่ือ หมายถึง ชองทางขาวสาร ซ่ึงอาจเปนคําพูด ตัวอักษร ฯลฯ หรือ หมายถึงทาง หรือพาหนะ 

ท่ีนําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร  
สําหรับการส่ือจดหมายตรงท่ีองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนสงใหกลุมเปาหมายนั้น สามารถ

เรียกไดเปนส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ (Specialized/ printed media) เนื่องจากเปนส่ือท่ีนักระดมทุน หรือนัก
ประชาสัมพันธจัดทําขึ้น และสามารถควบคุมไดเอง ตลอดกระบวนการตั้งแตกําหนดวัตถุประสงค กลุม
ผูรับสาร เนื้อหา รูปแบบ จํานวน และความถ่ีในการเผยแพร รวมถึงวิธีการและขอบเขตในการเผยแพร  

 

4. ผูรับสาร (Audience/Receiver)  
ผูรับสารถือไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีผูสงสารจําเปนตองพิจารณาปจจัยตางๆ ของผูรับ

สาร เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางกลยุทธการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผูรับสารท่ีมีลักษณะแตกตางกัน 
และเพ่ือใหเกิดทัศนคติหรือพฤติกรรมตามท่ีผูสงสารตองการ  

กอนการทําการรณรงคหรือการสรางสรรคส่ือใดๆ เพ่ือการระดมทุน องคกรควรกําหนด
กลุมเปาหมายใหชัดเจน แมวาการรณรงคระดมทุนจะกําหนดกลุมเปาหมายเปนภาคประชาชน แตไมได
หมายความวาทุกคนจะเปนผูบริจาคท่ีมีศักยภาพ ดังนั้นตองมีการแบงกลุม (Segmentation) ใหชัดเจน 
เชน การใชเกณฑทางภูมิศาสตรกําหนดพ้ืนท่ีในการสงจดหมาย หรือการใชเกณฑทางประชากรศาสตร
กําหนดเพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ เพ่ือกําหนดผูบริจาคเปาหมาย หรือการใชประวัติการบริจาค เชน เคย
บริจาคอยางตอเนื่อง เคยบริจาคครั้งเดียว เคยบริจาคแลวหยุดไป หรือยังไมเคยบริจาคเลย เปนตน ส่ิง
เหลานี้จะสงผลตอการเลือกใชส่ือตางๆ ในการเขาถึง ตลอดจนแนวคิดในการสรางสรรคเพ่ือโนมนาว
กลุมบุคคลท่ีไดกําหนดไว 
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และเม่ือไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายแลว Kotler & Andreasen (1991 อางในพิทักษ ผังนิ
รันดร, 2541) ไดสรุปขั้นตอนการส่ือสารโนมนาวใจ ไวท้ังหมด 6 ขั้นตอนดวยกันคือ  

1. การกําหนดวัตถุประสงคในการส่ือสาร: นักระดมทุนตองกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการอยางรอบคอบและควรเปนวัตถุประสงคท่ีมีความเปนไปไดทางการปฏิบัติ  

2. การสรางสารในการส่ือสาร: ตัวสารท่ีจะใชในการส่ือสาร สามารถพัฒนาไดจากหลายทาง
ดวยกัน ซ่ึงเกี่ยวของกับจุดจับใจ แรงจูงใจ ตลอดจนความคิด  

3. การเลือกจุดดึงดูดใจเพ่ือดึงความนาสนใจ: ในแตละวัน บุคคลอาจไดส่ือเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นจึงมีการเลือกรับ (Selective) เฉพาะส่ิงท่ีตนมีความสนใจหรือถูกกระตุนใหสนใจใน
การรับ และคอยพัฒนาเก็บไวในความทรงจําตอไป ในการส่ือสารดวยส่ือจดหมายตรง 
ผูออกแบบจึงตองหากลวิธีตางๆ ในการดึงดูดความสนใจจากกลุมเปาหมายใหได ซ่ึงอาจ
นําเรื่องกลยุทธการออกแบบโฆษณามาประยุกตใช 

4. การสรางสารเพ่ือการรับรูท่ีถูกตอง: บุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกัน ทางดาน
ประสบการณ ทัศนคติ ความตองการ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลตอความสามารถในการแปล
ความหรือตีความจากส่ิงท่ีไดพบเห็น แตอยางไรก็ดี มนุษยมีวิธีการตีความโดยการนําส่ิงท่ี
ไดรับรูมาใหมไปเช่ือมโยงกับประสบการณเดิมท่ีมีอยู  ดังนั้นนักสรางสรรคสารจึง
สามารถนําภาพ เสียง หรือถอยคําจากประสบการณเดิมของกลุมเปาหมายมาเปน
สัญลักษณสําหรับการส่ือสาร เพ่ือใหส่ิงท่ีตองการส่ือสารเกิดการรับรูไดงายขึ้น  

5. การเลือกใชส่ือ: สารท่ีตองการส่ือนั้น สามารถส่ือไปยังกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยการเลือกใชส่ือตัวใดตัวหนึ่ง หรือใชหลายส่ือรวมกัน โดยแตละส่ือทําหนาท่ีแตกตาง
กัน  ท้ังนี้การเลือกตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการส่ือสารเปนสําคัญ 

6. การประเมินผลและเลือกสารท่ีตองการส่ือ: การส่ือสารแตละครั้ง จําเปนตองทําการ
คัดเลือกสารท่ีเหมาะสม และดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถกระทําโดยการวางเกณฑในการคัดเลือกวา 
สารใดตรงกับความตองการในการส่ือ (Desirability) มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
หรือไม (Exclusivity) และมีความนาเช่ือถือหรือไม (Believability) เพ่ือใหการส่ือสารมี
แนวโนมวาสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  

 

ในการเปดรับขาวสารบุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางท่ีผานเขามาสูตนท้ังหมด แตเลือกรับรู
เพียงบางสวนท่ีคิดวามีประโยชน แรงผลักดันท่ีทําใหบุคคลหนึ่งๆ ไดมีการเลือกรับส่ือนั้น เกิดจาก
คุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรับสารในดานตางๆ ไดแก (จารุณี บุญพิพัทธ, 2539: 11) 1) องคประกอบดาน
จิตใจ เชน กระบวนการเลือกรับขาวสาร การเลือกรับรูตามทัศนคติ และประสบการณเดิมของตน และ 
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2) องคประกอบทางดานสังคม สภาพแวดลอม เชน ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร เปนตน  

 
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมาย  
Rook (1999) กลาววาประเด็นหนึ่งท่ีเปนท่ีสนใจและมีการศึกษากันอยางจริงจังเกี่ยวกับการ

วิเคราะหผูรับสาร คือการศึกษาลักษณะทางสังคมและจิตวิทยาของผูรับสารและวิธีการเขาถึงผูรับ
สารอยางมีประสิทธิภาพ หนึ่งในแนวคิดดังกลาวคือ การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร 
(Demographics) ของผูรับสาร งานวิจัยจํานวนมากศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรทาง
ประชากรศาสตรกับการโนมนาวใจ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเปดรับสารจากส่ือ
ตางๆ  ผลการศึกษาสวนใหญยืนยันวาตัวแปรทางประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได สถานภาพการสมรส ฯลฯ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เชนการ
วิจัยของ Stout และ Rust (1993, อางใน พรทิพย สัมปตตะวนิช, 2546: 151) ท่ีพบความแตกตาง
ทางดานเพศและอายุ มีผลตอการตอบสนองตอโฆษณาและมีผลตอการประเมินโฆษณาดวย  หรือ
การวิจัยของ Andrew (1993) ท่ีพบวาลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายไดและสถานภาพการสมรส ลวนมีผลตอการตัดสินใจของผูบริจาค เปนตน 

เพ่ือใหเขาใจถึงผูรับสารอยางแทจริง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรจึงถูกนํามาใช
ในการวิเคราะหผูรับสาร โดยมีรายละเอียดของแตละตัวแปรดังนี้ 

 

1. เพศ (Gender)  
มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีพบวา การใชกลยุทธโนมนาวใจและการเปดรับส่ือนั้นขึ้นอยูกับเพศ

ของผูรับสารดวย ภริตา ขุนเพชร (2550) และ จุฑามาศ พาณิชยรังสี (2549) กลาววาเพศหญิงจะถูกจูง
ใจไดงายกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายใชเหตุผลมากกวาเพศหญิงและจดจําขาวสารไดมากกวาเพศ
หญิง แตเพศหญิงสามารถหยั่งถึงจิตใจคนไดดีกวา ในเรื่องของพฤติกรรมการส่ือสาร พบวาเพศหญิง
มีแนวโนมและมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวา ในขณะท่ีเพศชายตองการท่ีจะสงและ
รับสารเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นไปพรอมๆ กันกับการรับและสงขาวสารนั้นดวย 
สําหรับเรื่องพฤติกรรมการบริจาค Drollinger (1997) ไดทําการศึกษาเรื่องความแตกตางทางเพศกับ
การโนมนาวใจเพ่ือใหเกิดการบริจาค ผลการศึกษาพบวาเพศไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

Brunel และ Nelson (2000, อางใน พรทิพย สัมปตตะวนิช, 2546: 152) พบวาเพศท่ีแตกตาง
กันเปนตัวกําหนดการประเมินผลในตัวขาวสารของแตละเพศแตกตางกัน โดยอธิบายความแตกตางนี้
ไดจากการมองโลกท่ีแตกตางกันของเพศชายและเพศหญิง ดังนั้นเพศจึงเปนตัวทําใหเกิดการ
พิจารณาขาวสารแตกตางกัน กอใหเกิดทัศนคติตอสารท่ีตางกัน และเกิดความชอบในจุดดึงดูดใจ  
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(Appeal) ท่ีตางกัน ในงานวิจัยการใชจุดดึงดูดใจโฆษณาซ่ึงเปนโฆษณาเพ่ือการกุศลพบวา ผูหญิงจะ
ชอบและตอบสนองโฆษณาท่ีใชจุดดึงดูดใจแบบชวยผูอ่ืน (Help-other appeal) ขณะท่ีผูชายชอบ
โฆษณาท่ีใชจุดดึงดูดใจแบบชวยตนเอง (Help-self appeal) มากกวา เนื่องจากผูหญิงมีลักษณะสุภาพ 
หวงใยตอความรูสึกผูอ่ืน สวนผูชายชอบการแขงขัน ดังนั้นโฆษณาลักษณะการกุศลควรนําเสนอ
สําหรับกลุมเปาหมายหญิงในลักษณะท่ีวา การทําบุญกุศลเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมใหดีขึ้น ขณะท่ี
กลุมเปาหมายชายนําเสนอในลักษณะท่ีวาการบริจาคเงินจะทําใหผูอ่ืนช่ืนชมเขา (Ego motive)  

  

2. อาย ุ(Age)  
ผูรับสารท่ีมีอายุแตกตางกันกอใหเกิดความเขาใจและตีความเนื้อหาสาร (Message) ท่ี

แตกตางกัน ท้ังนี้เพราะอายุของผูรับสารมีอิทธิพลตอการส่ือสารท่ีอาจออกมาในรูปความสนใจ ความ
เช่ือ หรือพฤติกรรมการรับขาวสารของผูรับสาร ดวยเหตุดังกลาว ไมวาจะเปนการส่ือสารระหวาง
บุคคล การส่ือสารเปนกลุม การส่ือสารสาธารณะ หรือการส่ือสารมวลชน Maple และคณะ (อางใน 
จเรศักดิ์ ชูรักษ, 2550) ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปไดวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวใจของคนจะ
ยากขึ้นตามอายุของคนท่ีเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้แลวอายุยังมีความสัมพันธตอขาวสารและส่ืออีกดวย 
เชน การฟงเทศน หรือการเขาวัดบําเพ็ญกุศล จะพบวาผูสูงอายุจะมีกิจกรรมดานนี้มากกวาวัยรุน 
ดังเชนการศึกษาของ Turner (2007) ท่ีพบวากลุมคนวัยกลางคนท่ีเรียกวา Generation Y (อายุ 18-26 
ป) เปนกลุมท่ีมีอัตราการอานจดหมายเชิญชวนบริจาคมากท่ีสุด รองลงมาไดแก กลุม Generation X 
(อายุ 27-38 ป) และกลุมBaby Boomers (อายุ 39-57 ป) ตามลําดับ  

ในแงของพฤติกรรมการบริจาค Harvey และ McCrohan (1988, อางใน Drollinger, 1997) 
กลาววาอายุมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริจาคและแนวโนมการเปนผูบริจาค  แตไม
สัมพันธกับจํานวนเงินบริจาค อยางไรก็ตาม Lutterman (1962 อางใน Drollinger, 1997) กลาววา
วัยรุนและวัยสูงอายุบริจาคนอยกวาวัยกลางคน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระดับรายไดแตกตางกัน  

 

3. ระดับการศึกษา (Education)  
ระดับการศึกษา นอกจากจะเปนลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสารแลว ยัง

เปนตัวแปรตนท่ีกําหนดถึงตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีจะตอเนื่องตามมาอีกดวย ท้ังในสวนของอาชีพการงาน 
และการมีรายได ทําใหทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจท่ีแตกตางกันในเรื่องของสังคมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงสงผลกระทบตอรูปแบบการดําเนินชีวิตดวย  

มีการศึกษาวิจัยหลายเรื่องท่ีช้ีให เห็นวา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมี
พฤติกรรมการส่ือสารแตกตางกันออกไป เชน บุคคลท่ียิ่งมีการศึกษาสูง ก็จะมีความสนใจในขาวสาร
กวางขวางแตจะไมเช่ืออะไรงายๆ จะตองมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอจึงจะเช่ือหรือผูมี

DPU



 
28 

การศึกษาสูงมักจะใชส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพมากกวาส่ือวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร เปนตน 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2538) นอกจากนี้ยังพบความแตกตางเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีผูรับสารนิยมจากส่ือวา คน
ท่ีมีการศึกษาสูงและอายุมากนิยมเปดรับขาว และเรื่องท่ีเกี่ยวของกับสาธารณชนมากกวากลุมท่ีมี
การศึกษานอย ผลการศึกษาวิจัยท้ังหลายทําใหมองเห็นคอนขางชัดเจนวา ยิ่งคนท่ีมีการศึกษาสูง 
ความสนใจในขาวสารท่ีมีเนื้อหาหนักก็ยิ่งมากขึ้นดวย  

ในเชิงความสัมพันธของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริจาค ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
เชิงบวกกับแนวโนมการเปนผูบริจาครวมถึงจํานวนเงินบริจาค (Drollinger, 1992 อางใน Drollinger, 
1997) ท้ังนี้เนื่องจากระดับรายไดมักสอดคลองกับระดับการศึกษา Roistacher และ Morgan (1974 
อางใน Drollinger, 1997) พบวาการมีการศึกษาถึงระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเปนตัวแปรสําคัญ
ท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนเงินบริจาค 

 

4.  อาชีพ (Occupation) 
การประกอบอาชีพของคนแตละคนไมเหมือนกัน คนท่ีมีอาชีพตางกัน ยอมมองโลก มี

แนวคิด มีอุดมการณ มีคานิยมตอส่ิงตางๆ แตกตางกันไป นอกจากนี้ยังเปนตัวกําหนดใหแสดง
พฤติกรรมแตกตางกันไป เชน คนท่ีรับราชการจะคํานึงถึงเรื่องยศ ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของความ
เปนขาราชการ แตกตางจากผูท่ีทํางานธุรกิจเอกชน ซ่ึงคํานึงถึงรายไดและการมีศักดิ์ของตนเองดวย
เงินทองท่ีสามารถหาซ้ือส่ิงของท่ีตนเองตองการไดเพ่ือรักษาสถานภาพในสังคมของตน เปนตน  

ในเชิงความสัมพันธกับการบริจาค Drollinger (1997) พบวาไมมีความแตกตางในการบริจาค
หรือจํานวนเงินบริจาคระหวางผูประกอบวิชาชีพ (Professionals) เชน แพทย ทนายความและ ผูไม
ประกอบวิชาชีพ (Non-professionals) เชนนักธุรกิจ หรือชางฝมือ แตพบวาผูเปนเจาของธุรกิจหรือผู
ประกอบวิชาชีพ (Professionals) มีแนวโนมเปนผูบริจาคมากกวาสาขาอาชีพอ่ืน 

 

5. รายได (Income)  
รายไดถือเปนตัวแปรสําคัญท่ีกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล และมีบทบาท

ใกลเคียงกับตัวแปรดานการศึกษาเนื่องจากเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก โดยเฉล่ีย
แลว คนท่ีมีการศึกษาสูง มักจะมีรายไดสูงตามไปดวย สวนคนท่ีมีการศึกษานอย สวนใหญมักมี
รายไดนอยถึงปานกลาง ไมคอยมีรายไดสูง ดังนัน้ตัวแปรท้ังสองนี้อาจมองรวมๆ กันไปวาเปนฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status: SES) ยอมไมเปนท่ีนาแปลกใจ เม่ือการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับผูรับสารและรายไดจะปรากฏผลเชนเดียวกันกับตัวแปรการศึกษาของผูรับสาร (ยุบล เบ็ญ
จรงคกิจ, 2534 อางใน ภริตา ขุนเพชร, 2550) 
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นักวิชาการหลายทาน (ปรมะ สตะเวทิน, 2538; Drollinger, 1997) ไดกลาววา รายไดเปน
เครื่องกําหนดความตองการของมนุษยตลอดจนกําหนดความคิดของมนุษยเกี่ยวกับส่ิงตางๆ และ
พฤติกรรมตางๆ รวมถึงการเลือกใชส่ือมวลชน คนท่ีมีรายไดสูง มักใชส่ือเพ่ือแสวงหาเรื่องราว
ขาวสารท่ีหนักๆ เชนขาวการเมือง ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ในพิจารณาความแตกตางของรายไดกับพฤติกรรมการบริจาค Harvey และ McCrohan 
(1988 อางใน Drollinger, 1997) กลาววารายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนเงินบริจาค แตจาก
การสํารวจในประเทศไทยของกรมสรรพากร (www.trnlab.org, วันท่ี 14 ธันวาคม 2550) พบวาจาก
ยอดเงินบริจาคในป 2547 รอยละ 70 มาจากกลุมคนชนช้ันกลาง ท่ีมีรายได 3 แสนถึง 4 ลานบาทตอป 
ในขณะท่ีผูมีรายไดสูง หรือประมาณ 4 ลานบาทขึ้นไปตอป บริจาคเพียงไมถึงรอยละ 30 ของยอดเงิน
บริจาคท้ังประเทศ 

 

6. สถานภาพทางการสมรส (Marital Status) 
สถานภาพทางการสมรสเปนตัวแปรสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการบริจาคมากกวาพฤติกรรมการ

เปดรับส่ือ เนื่องจากตัวแปรดานนี้ไมไดมองผูรับสารเปนปจเจกชน แตมองในเชิงความสัมพันธกับ
ผูอ่ืน 

หากพิจารณาสถานภาพทางการสมรสกับพฤติกรรมการบริจาค Drollinger (1992) และ 
Morgan (1974 อางใน Drollinger, 1997) พบวาผูท่ีสมรสแลวจะบริจาคจํานวนเงินมากกวากลุมอ่ืนๆ 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลเรื่องการหักภาษีในอัตราท่ีตางกัน ผูท่ีสมรสแลวจะไดรับการลดหยอน
ภาษีในอัตราท่ีสูงกวาบุคคลท่ีมีสถานภาพโสด จึงอาจเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการบริจาค อยางไรก็
ตาม จากการศึกษาของ Johnson และ Resenfeld (1991) ใหผลท่ีแตกตางกับ Drollinger และ Morgan 
โดยพบวาบุคคลท่ีเปนหมายบริจาคมากกวากลุมบุคคลท่ีแตงงานแลวถึง 2 เทา 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

การเปล่ียนแปลงอันยิ่งใหญท่ีเกิดขึ้นในวงการตลาดและวงการโฆษณา คือการเปล่ียน
รูปแบบการส่ือสารจากแบบส่ือสารทางเดียว (Monologue / One-way communication) เปนการ
ส่ือสารแบบสองทางท่ีโตตอบกันได (Dialogue / Two-way communication) (Wells และคณะ., 
2006) ซ่ึงรูปแบบการส่ือสารแบบดั้งเดิมท่ีเปนการส่ือสารทางเดียวนั้น นักการตลาดหรือนักโฆษณา
นิยมสงขอความไปยังผูบริโภคผานส่ือมวลชนเปนหลัก เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน Stone (1994) 
กลาววาการใชส่ือมวลชนเปนส่ือกลางเพียงอยางเดียวในการติดตอส่ือสารกับลูกคา และ
กลุมเปาหมายสามารถกอใหเกิดขอเสียกับองคกรไดเปนจํานวนมาก ประการแรกคือ วิธีการดังกลาว
ทําใหองคกรไมสามารถเรียนรูไดวาลูกคาคือใคร ดังนั้นองคกรจึงไมสามารถสรางความสัมพันธกับ
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ลูกคาได นอกจากนี้ หากองคกรไมมีขอมูลเกี่ยวกับความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงของลูกคาแตละราย 
องคกร ก็จะไมสามารถปรับปรุงขอเสนอหรือผลิตภัณฑได ประการสุดทายคือองคกรไมสามารถ
ประเมินผลการส่ือสารไดอยางแมนยํา ดังนั้นรูปแบบการส่ือสารการตลาดในยุคปจจุบันจึงเปนการ
ส่ือสารแบบสองทางท่ีโตตอบกันได (Interactive) ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร องคกรสามารถเลือก
หรือระบุผูรับสารเปาหมายไดอยางถูกตองชัดเจนมากขึ้น อีกท้ังสามารถตรวจสอบดูวาขอความท่ี
สงไปถึงผูรับสารหรือไม ลักษณะการส่ือสารเชนนี้เรียกวา “การตลาดทางตรง” (Direct marketing) 
(Wells และคณะ., 2006) 

สมาคมการตลาดทางตรง (The Direct Marketing Association) ไดใหคํานิยามวา “การตลาด
ทางตรงเปนระบบการตลาดท่ีมีปฏิกิริยาตอกันโดยการใชส่ือโฆษณาหนึ่งประเภทหรือมากกวา 
เพ่ือใหเกิดการตอบสนอง หรือติดตอซ้ือขายท่ีสามารถวัดได ณ ท่ีใดๆ และกิจกรรมเหลานี้ตองมีการ
ใชฐานขอมูล” (Direct marketing is an interactive system of marketing that uses one or more 
advertising media to effect a measurable customer response or transaction at any location and 
stores information about that event in a database) (อรชร มณีสงฆ, 2546: 2)  นอกจากนี้ การตลาด
ทางตรง ยังอาจหมายถึง “การวางแผน การบันทึก การวิเคราะหพฤติกรรมการตอบสนองกลับของ
ลูกคา สําหรับนํามาใชเปนกลยุทธทางการตลาดในอนาคต เพ่ือพัฒนาความจงรักภักดีของลูกคาใน
ระยะยาวและการเติบโตของธุรกิจ (Stone, 1994: 3) 

Bird (1993, อางใน อัญชลี เรืองสันติโยธิน, 2540: 17) ไดใหคําจํากัดความไววา การตลาด
ทางตรงวา “เปนกิจกรรมการโฆษณาอยางหนึ่งซ่ึงในการสรางสรรคและใชประโยชนจาก
ความสัมพันธโดยตรงระหวางบริษัทกับลูกคาหรือกลุมเปาหมาย โดยปราศจากการแทรกแซงของ
พอคาหรือพนักงานขาย” 

องอาจ ปทะวานิช (2550: 339) กลาววา การตลาดทางตรงคือความทุมเทความพยายาม ทาง
การตลาดซ่ึงใชส่ือมากกวาหนึ่งส่ือเพ่ือใหเกิดการตอบสนองท่ีวัดไดและหรือการติดตอกับธุรกิจดวย
วิธีใดวิธีหนึ่ง  

จากความหมายขางตนจะพบไดวา การตลาดทางตรงมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณตางจาก
การตลาดโดยท่ัวไปดังนี้ (เสรี วงษมณฑา, 2546) 
 

1. มีระบบท่ีชัดเจน (System) การตลาดทางตรงมีระบบการทํางานท่ีชัดเจนหลายระบบ
รวมกัน เชน ระบบเอกสาร ระบบการจัดสงสินคา ระบบการเก็บเงิน ระบบฐานขอมูล
ลูกคา ระบบการส่ือสารการตลาด เปนตน 

2. มีปฏิกิริยาโตตอบได (Interactive) การตลาดทางตรงตองทําใหเกิดปฏิกิริยาสนองตอบ
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ในทางการตลาดอาจเปนระหวางผูซ้ือกับผูขาย หรือ
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ในทางการระดมทุนอาจเปนการส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีขององคกรกับผูบริจาคหรือ
ผูสนับสนุน  ท้ังนี้ถือวาการส่ือสารลักษณะนี้เปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 
communication)  

3. มีการใชโฆษณาทางส่ือหนึ่งส่ือหรือหลายส่ือ (One or more media) ดังนั้นการตลาด
ทางตรงอาจเลือกใชส่ือหนึ่งส่ือหรือหลายส่ือก็ได ส่ือท่ีนักการตลาดทางตรงนิยมใช
ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ เชน จดหมายตรง แคตาล็อก ไปรษณียบัตร เปนตน หรืออาจเปนส่ือ
อิเลคทรอนิกส เชน โทรทัศน โทรศัพท (Telemarketing) คอมพิวเตอร เปนตน  

4. สามารถเกิดการติดตอหรือซ้ือขาย ไดทุกท่ี (Transaction at any location) การตลาด
ทางตรงสามารถทําไดทุกสถานท่ีและการส่ังซ้ือสามารถติดตอไดสะดวก ตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยเฉพาะส่ือจดหมายตรง และส่ืออินเตอรเน็ต 

5. ตองสามารถวัดผลได (Measurable response) โดยปกติผูสงสารสามารถวัดผลการ
ตอบสนองไดโดยพิจารณาจากการตอบสนองกลับในรูปแบบตางๆ เชน คําส่ังซ้ือ 
(Order form) ใบบริจาค (Donation form) การติดตอสอบถาม (Inquiry) หรือการท่ี
กลุมเปาหมายซ้ือหรือใชบริการท่ีรานคา (Store traffic) โดยเครื่องมือสําหรับการตอบ
กลับท่ีนิยม เชน คูปอง เบอรโทรศัพทท่ีไมเสียคาใชจาย (Toll-free number) อีเมล หรือท่ี
อยู เปนตน ทําใหสามารถนําผลมาพัฒนาการวางแผน หรือวางกลยุทธการตลาดทางตรง
และการส่ือสารไปยังกลุมผูรับสารเปาหมายไดอยางแมนยํา ซ่ึงโดยปกติผลตอบกลับ
ของส่ือจดหมายตรงประมาณรอยละ 2-5 ก็ถือวาไดผล (Wells และคณะ. ,2006) 

6. ตองมีการใชฐานขอมูลท่ีดี (Use of database) การตลาดทางตรงตองใชฐานขอมูลเพ่ือ
กําหนดกลุมผูรับสารเปาหมายใหดีท่ีสุด จึงตองอาศัยฐานขอมูลของผูรับสารเปนเปาหมาย
ท่ีมีความถูกตองและมีความเปนปจจุบัน นอกจากนี้ฐานขอมูลยังมีสวนชวยในการพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับกลุมเปาหมายในระยะยาว เพ่ือใหเกิดความจงรักภักดี  (Loyalty) 
หรือเกิดการซ้ือหรือบริจาคซํ้าในท่ีสุด ดังคํากลาวของนักการตลาดทางตรงหลายทานได
กลาววา “เปาหมายหลักของการตลาดทางตรงไมเพียงแตกระตุนใหเกิดการซ้ือ แตยัง
สามารถทําใหเกิดลูกคาไดอีกดวย” (The goal of direct marketers is not just to make a 
sale…but also to create a CUSTOMER!”) (Spiller และคณะ, 2005: 4) และคํากลาวของ 
Warwick (2001) ท่ีกลาววา “การระดุมขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนมีเปาหมายมิใช
เพียงเพ่ือหาทุน แตหาเพ่ือน” (The objective is not only to make fund but also to make 
friends.) ดังนั้นอาจสรุปไดวา ไมวาองคกรใดก็ตามท่ีตองการเขาถึงความตองการท่ีแทจริง
ของกลุมเปาหมาย องคกรตองรูจักนําระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management) 
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มาเพ่ือพัฒนาเปนแนวคิดทางการตลาดในยุคท่ีเรียกวา “ลูกคาเปนศูนยกลาง” (Customer-
centric) หรือ “องคกรท่ีขับเคล่ือนโดยลูกคา” (Customer-driven organization) ท่ีนักการ
ตลาดเรียกแนวคิดนี้วา “การบริหารลูกคาสัมพันธ”  (Customer Relationship Management 
:CRM) 

เปาหมายท่ีสําคัญอันดับหนึ่งท่ีทุกองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนตองตระหนักคือ 
การสรางความสัมพันธสูงสุดกับผูบริจาค เฉกเชนหลักการเดียวกันกับองคกรทางธุรกิจท่ี
ตองสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customers) เพ่ือใหไดผลตอบแทนเปนผลกําไรสูงสุด 
สําหรับองคกรเพ่ือสาธารณะประโยชนนั้น “ลูกคา” อาจเปนไดท้ังผูบริจาค (Donor) 
สมาชิก (Members) กรรมการ (Board members) อาสาสมัคร (Volunteers) หรือประชาชน
ท่ัวไป (Public) ดังนั้นจึงไมใชเรื่องท่ีนาแปลกใจวาองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนจะนํา
แนวคิดเรื่องการตลาดมาใชสรางสรรคกลยุทธเพ่ือดึงดูดใจและสรางความสัมพันธระยะ
ยาวกับผูสนับสนุน คําวา “การบริหารลูกคาสัมพันธ” หรือ “Customer Relationship 
Management (CRM)”  หรือคําวา “มูลคาท้ังชวงชีวิตของลูกคา” (Customer Lifetime 
Value หรือ Customer LTV) จึงกลายเปนเครื่องมือหนึ่งในการดําเนินการตลาดทางตรงท่ี
กอใหเกิดการตอบรับ หรือผลกําไรในรูปแบบของเงินบริจาค หรือการเปนอาสาสมัคร
อยางยั่งยืนได   

7. ตองมีกลุมเปาหมาย (Target group) ท่ีชัดเจน การตลาดทางตรงตองรูวากลุมเปาหมายเปน
ใคร มีความตองการอะไร และมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตหรือการซ้ืออยางไรจึงจะ
สามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. มีความเปนสวนตัว (Personalization) และเสริมสรางความเช่ือม่ัน (Reliability) ในตัว
สินคา หรือองคกร  การตลาดทางตรงตองมีลักษณะเปนการส่ือสารท่ีสามารถปรับเปล่ียน
ขอความหรือระบุช่ือและรายละเอียดตางๆของผูรับไดอยางเจาะจง ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความ
นาเช่ือถือและความนาสนใจใหแกขอมูลได 

9. สามารถทดสอบได (Testable) การตลาดทางตรงเปนเครื่องมือท่ีสามารถทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิไดกอนการดําเนินการจริง 

10. ตองมีความยืดหยุน (Flexible) การตลาดทางตรงตองสามารถเปล่ียนแปลงไดงาย เม่ือ
แผนงานไมสัมฤทธ์ิผล ไมควรวางแผนใหเจาะจงเกินไป จนไมสามารถแกไขได 
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จากลักษณะเดนท้ัง 10 ประการของการตลาดทางตรง ทําใหการตลาดทางตรงมีขอดีดังนี ้
(องอาจ ปทะวานิช, 2550: 348-349) 

1. เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีเลือกสรรไดดี และเปนการเขาถึงท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการสูญ
เปลาไดดีกวาส่ืออ่ืนๆ  

2. สามารถแบงสวนตลาดไดมีประสิทธิภาพ การแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑทาง
ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร ฯลฯ จะเปนประโยชนตอการกําหนดลักษณะความ
ตองการของแตละสวนตลาด ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองความตองการไดดียิ่งขึ้น 

3. ความถ่ีจะขึ้นอยูกับการใชประโยชนจากส่ือ ความถ่ีในการใชเครื่องมือการตลาด
ทางตรงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการใชประโยชนจากส่ือนั้น ซ่ึงธุรกิจสามารถสราง
ระดับความถ่ีในดานความตองการโดยใหลูกคาไดรับประโยชนจากส่ือตามท่ีเหมาะสม 

4. ความยืดหยุนได การตลาดทางตรงสามารถทําไดในรูปแบบท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ลักษณะสินคา หรือภาพลักษณขององคกร ขาวสาร และกลุมเปาหมาย การเปล่ียนแปลง
ในเรื่องขอเสนอหรือเง่ือนไขตางๆ ทําไดรวดเร็วและทันทวงที 

5. เวลา การตลาดทางตรงสามารถทําไดรวดเร็วและสามารถกระจายไปยังกลุมเปาหมายได
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด  

6. การเขาถึงบุคคลไดเฉพาะเจาะจง การตลาดทางตรงถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีสามารถ
เขาถึงบุคคลไดเจาะจงท่ีสุดเม่ือเทียบกับส่ืออ่ืนๆ โดยเฉพาะการใชส่ือจดหมายตรง   

 

 ความเจริญเติบโตของการตลาดทางตรง 
ความเจริญเติบโตของการตลาดทางตรง มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ (Nash, 2000; Bacon, 

1997; องอาจ ปทะวานิช, 2550, เสริมยศ ธรรมรักษ, 2549) 
1. การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการพัฒนาฐานขอมูลของลูกคามีประสิทธิภาพ

มากขึ้น องคกรสามารถใชฐานขอมูลท่ีมีอยู ในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในเวลาอันรวดเร็วและตนทุนต่ํา รวมถึงความกาวหนาของส่ือดิจิตอลท่ีชวย
อํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคท่ีจะเลือกซ้ือสินคาโดยตรงท่ีบาน หรือท่ีทํางาน 

2. การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคมและวิถีชีวิต ผูบริโภคตองการสินคาท่ีสอดคลองกับ
รูปแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) ของตนมากขึ้น การตลาดทางจึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบรับความรูสึก
เหลานี้ ทําใหผูบริโภครูสึกวากําลังไดรับสินคาท่ีเหมาะสมกับตนเปนพิเศษ 

3. ผูบริโภคมีเวลาจํากัด เวลาท่ีไมเพียงตอการดําเนินชีวิต ทําใหผูบริโภคไมอยากเสียเวลา
เดินทางไปเลือกหาสินคา การตลาดทางตรงสามารถส่ังซ้ือไดทันที 
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4. การใชบัตรเครดิตของผูบริโภค การยอมรับอยางกวางขวางและการใหบริการบัตรเครดิต
เปนส่ือหนึ่งของการแลกเปล่ียนหรือทําธุรกรรมซ่ึงจะทําใหเกิดการซ้ือไดโดยไมมี
ขอจํากัดใดดานระยะทาง ผูบริโภคสามารถซ้ือและชําระเงินไดอยางสะดวกมากขึ้น  

5. สินคาหรือบริการในยุคปจจุบันมีความสลับซับซอนมากขึ้น ผูบริโภคยุคปจจุบันเปนยุค
ของการแสวงหาขาวสารเพ่ือการตัดสินใจกอนการเลือกซ้ือ ดังนั้นสินคาบางประเภท การ
อธิบายรายละเอียดไมสามารถทําไดในเพียงหนาเดียวหรือนาทีเดียว จะตองอธิบายให
ครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ และโนมนาวใจใหเกิดการซ้ือใหไดใน
ท่ีสุด ดังนั้นส่ือของการตลาดทางตรงหลายประเภทเชน ส่ือจดหมายตรง ส่ือโฆษณาตอบ
กลับโดยตรง ฯลฯ จึงเปนส่ือท่ีนอกจากจะใหเนื้อหาสาระครบถวนแลวยังทําใหเกิดการ
ส่ือสารสองทาง เพ่ือสะดวกในการตอบกลับ  

 

ขั้นตอนการตลาดทางตรง 
เสรี วงษมณฑา (2546) เสนอขั้นตอนการตลาดทางมีความเกี่ยวของกับกระบวนการ 6 ขั้นตอน 

ดังนี ้ 
 

ขั้นตอนท่ี 1  การออกแบบและความคิดสรางสรรค เกี่ยวกับการกําหนดแผนการตลาดและ
การเลือกชองทางท่ีจะเขาถึงลูกคาโดยตรงเปนรายบุคคล 

ขั้นตอนท่ี 2  การรวบรวมฐานขอมูล ท้ังภายในและภายนอกกิจการ เชนรายช่ือลูกคาท่ี
กิจการมีอยูหรือจากการเชาหรือซ้ือรายช่ือจากนายหนา (List Broker)  

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดการฐานขอมูล โดยนําฐานขอมูลท่ีไดมาทําการรวบรวมหรือแยกแยะ 
(Merging and Purging) หรือนํามาสรางใหเปนระบบฐานขอมูลท่ีสามารถ
นําไปใชทางการตลาดได  

ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูล โดยนักการตลาดทางตรงควรวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาเพ่ือ
ใชในการกําหนดกลุมเปาหมายของการทําการตลาดทางตรง  

ขั้นตอนท่ี 5 การนําไปปฏิบัติและตอบสนองลูกคา หรือกลุมเปาหมาย เม่ือลูกคาเกิดความ
ตองการและส่ังซ้ือ จะตองมีการเตรียมระบบการจัดการภายใน (Back-end 
Service) ใหพรอม เพ่ือตอบสนองความตองการนั้นได โดยทางการตลาด
ทางตรงเรียกขั้นตอนนี้วา “Fulfillment” 

ขั้นตอนท่ี 6  การวิเคราะหการตอบกลับของลูกคา (Response) เพ่ือทําการประเมินผลของ
การจัดทําการตลาดทางตรงแตละครั้ง กอนท่ีจะมีการดําเนินการซํ้าในรอบ
ถัดไป 
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 เม่ือพิจารณาขั้นตอนการตลาดทางตรงท้ังสองรูปแบบ พบวาในขั้นตอนตางๆ แฝงไปดวยการ
ใช กลยุทธการตลาดโดยใชฐานขอมูล (Database marketing) และกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา (Customer Relationship Management: CRM) 
 

กลยุทธการตลาดโดยใชฐานขอมูล (Database Marketing) 
 ฐานขอมูล (Database) เปนหัวใจของการตลาดทางตรง (Wells และคณะ, 2006 : 428) และ
นับวันยิ่งทวีความสําคัญตอการตลาดทางตรง เนื่องจากในปจจุบันเปนยุคสมัยของปจเฉกชน ลูกคาแต
ละรายมีลักษณะเฉพาะตน ฐานขอมูลจึงเปรียบเสมือนแหลงขอมูลท่ีทําใหองคกรสามารถเขาใจลูกคา
แตละราย อีกท้ังยังถูกใชเปนเครื่องมือในการวางกลยุทธการส่ือสารกับลูกคา นักโฆษณาบางทาน 
(Wells และคณะ, 2006) กลาววาการสรางฐานขอมูลถือเปนขั้นตอนสุดทายของการทําการตลาดทางตรง 
เพราะขอมูลถูกรวบรวมจากประสบการณท่ีบริษัทหรือองคกรไดรับตลอดการติดตอส่ือสารกับลูกคา  
 เสริมยศ ธรรมรักษ (2549: 88) นิยามคําวา ฐานขอมูล คือ ขอมูลโดยละเอียด ท้ังขอมูลสวนตัว
ดานภูมิศาสตร ดานประชากร จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร) ของลูกคา (Customer) หรือลูกคา
คาดหวัง (Prospect) แตละราย โดยมีการรวบรวมขอมูลไวอยางเปนระบบระเบียบ มีความทันสมัย อีก
ท้ังยังสามารถนําขอมูลนั้นมาใชในการดําเนินการตลาดไดงาย  

อรชร มณีสงฆ (2546) กลาววา ฐานขอมูลมีประโยชนตางๆ มากมาย เชน ชวยในการระบุกลุม
ลูกคาท่ีทํากําไรไดมาก ชวยใหองคกรสามารถทําธุรกิจอ่ืนๆ กับกลุมลูกคาท่ีมีอยูได ชวยในการระบุและ
คัดเลือกลูกคาท่ีมุงหวังใหชัดเจนขึ้น ชวยระบุโอกาสใหมๆ ทางการตลาด ชวยกําหนดกลยุทธท่ีจะ
เปล่ียนลูกคามุงหวังใหเปนลูกคาปจจุบันได ชวยพัฒนาการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมได ชวยวัด
ประสิทธิภาพของการโฆษณาและสงเสริมการตลาด ชวยลดการสูญเสียและเพ่ิมผลผลิต ชวยในการ
ประเมินผลสําเร็จของชองทางท่ีใช ชวยลดตนทุนและเพ่ิมปริมาณการขาย ชวยใหกําหนดสวนของ
ตลาด กําหนดกลยุทธการตลาดทางตรง ไมวาเปนกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา กลยุทธส่ือ 
ตลอดจนใชในการวิเคราะหขอมูลดานตางๆ แตอยางไรก็ตาม การท่ีองคกรจะนําขอมูลมาใชไดนั้นตอง
เริ่มจากการจัดเก็บท่ีมีระบบ เพ่ือใหไดประโยชนจากขอมูลอยางเต็มท่ี  

ดังนั้นสรุปไดวา การตลาดโดยใชฐานขอมูล (Database marketing) คือรูปแบบของการตลาด
ทางตรงซ่ึงผูโฆษณาหรือนักการตลาด หรือในการศึกษาครั้งนี้อาจหมายถึงนักระดมทุนขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน ใชฐานขอมูลเพ่ือกําหนดผูรับสารท่ีเปนเปาหมายใหเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือเสนอ
ขอเสนอตางๆ (Offers) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ดังนั้นการใชเทคนิคการตลาดทางตรงจําเปนตอง
ทราบผูรับสารท่ีเปนเปาหมายวามีคุณสมบัติและความตองการอะไร จะเขาถึงไดอยางไร เนื่องจากมี
ลูกคาหรือผูรับสารมีจํานวนมากจึงตองอาศัยระบบการจัดการฐานขอมูล (Database management) ท่ี
เหมาะสมตอการเสนอขายสินคาหรือบริการ  
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โดยท่ัวไปองคกร/บริษัทสามารถใชฐานขอมูลเพ่ือใชการตลาดทางตรงได 4 วิธีดังนี้ (องอาจ 
ปทะวานิช, 2550: 341-342) 

1. การกําหนดกลุมเปาหมาย องคกรจะไดฐานขอมูลจากการโฆษณาหรือการสงเสริมการ
ขายเชน การตอบกลับของลูกคาหรือหมายเลขโทรศัพท หรือจากการซ้ือขอมูลลูกคา 
เม่ือองคกรไดรายช่ือแลวจึงใชจดหมาย โทรศัพท หรือใชพนักงานเพ่ือติดตอในภายหลัง 

2. การตัดสินใจถึงส่ิงท่ีนําเสนอลูกคาองคกรจะตองตัดสินใจถึงเง่ือนไขหรือผลประโยชน
ท่ีจะมอบใหแกลูกคา 

3. สรางความภักดีตอลูกคา บริษัทจะตองสามารถสรางความสนใจ ความกระตือรือรนเพ่ือ
สรางความพึงพอใจและความภักดีโดยวิธีการตางๆ เชน การมอบของขวัญ คูปองลด
ราคา การสะสมคะแนน การสงบัตรอวยพรวันเกิด เปนตนเพ่ือสรางความผูกพันท่ีดีกับ
ลูกคา 

4. การสรางความสัมพันธอันดี เปนการตอยอดจากการสรางความจงรักภักดี และหลังจาก
การกระตุนการซ้ือสินคา โดยองคกรจะใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดตางๆ เชน การจัด
กิจกรรมพิเศษ (Event) การแจกของสมนาคุณ การสงบัตรอวยพรวันเกิดและปใหม เปน
ตน โดยใชฐานขอมูลท่ีมีอยูใหเปนประโยชน  

 

กลยุทธการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการระดมทุนดวยส่ือจดหมายตรง 
การจัดการฐานขอมูลเพ่ือการระดมทุนดวยส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน

นั้นมีความคลายคลึงกับการจัดการฐานขอมูลทางภาคธุรกิจ เพียงแตลูกคาขององคกร คือผูบริจาค 
(Donor) ดังนั้นรายช่ือท่ีปรากฏในฐานขอมูลจึงเปนรายช่ือผูบริจาค (Donor) และผูบริจาคคาดหวัง 
(Prospect donor) แทนรายช่ือลูกคา (Customer) ลักษณะการแบงประเภทรายช่ือลูกคา (Customer 
segmentation) มีลักษณะดังนี้คือ (Wells และคณะ, 2006; เสริมยศ ธรรมรกัษ, 2549) 

1. บัญชีรายช่ือของบริษัทเจาของสินคา หรือองคกร (House list) จัดเปนรายช่ือท่ีมีมูลคา
มากท่ีสุดและดีท่ีสุด รายช่ือประเภทนี้ องคกรไดรวบรวมและเก็บรักษาไว โดยรายช่ือ
สวนใหญเปนรายช่ือผูท่ีคาดวาจะเปนลูกคาขององคกร 

2. บัญชีรายช่ือท่ีไดจากการตอบกลับ (Response list) เปนรายช่ือท่ีไดจากการตอบกลับ
หรือโทรศัพทเขามาสอบถามเกี่ยวกับสินคาหรือรายช่ือลูกคาท่ีเคยส่ังซ้ือสินคาทาง
ไปรษณีย หรือไดจากการสรางบัญชีรายช่ือโดยใหผูสนใจนําคูปองหรือแบบฟอรมการ
กรอกช่ือ และท่ีอยูมาซ้ือสินคาในราคาพิเศษ ซ่ึงบัญชีรายช่ือเหลานี้เปนรายช่ือของผูท่ีมี
แนวโนมการส่ังซ้ือสินคา เพราะไดแสดงความสนใจในสินคานั้น หรือเปนผูท่ีเคยใช
บริการส่ังซ้ือทางไปรษณียหรือโทรศัพทมาแลว  
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3. บัญชีรายช่ือรวบรวม (Compiled list)  บัญชีรายช่ือท่ีไดจากการรวบรวมเปนบัญชีรายช่ือ
ของกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดกลุมผูท่ีมีคุณสมบัติหรือลักษณะบางอยางรวมกัน ซ่ึง
รวบรวมไดจากแหลงตางๆ เชน สมุดรายนามผูใชโทรศัพทหมวดธุรกิจ ทําเนียบการคา
ประเภทตางๆ สมาชิกสโมสร เปนตน รายช่ือประเภทนี้มีราคาถูกวาและมีประสิทธิภาพ
ต่ําวาบัญชีรายช่ือผูท่ีไดจากการตอบกลับ เนื่องจากไมทราบไดเลยวาบุคคลท่ีมีรายช่ือ
จากการรวบรวมนั้นจะเคยตอบสนองตอกิจกรรมทางการตลาดทางตรงมากอนหรือไม  

บัญชีรายช่ือเหลานี้จะมีการเชาซ้ือระหวางผูเปนเจาของบัญชีรายช่ือ และเจาของสินคาหรือ
องคกร หรือกระทําโดยผานตัวกลาง หรืออาจมีการแลกเปล่ียนกันระหวางบริษัทเพ่ือใหไดผล
ประโยชนทางการตลาดท้ังคู (Win-win strategy) หรืออาจมีการเชาหรือซ้ือจากเจาของบัญชีโดยตรง 
หรือกระทําผานบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีมีบริการดานฐานขอมูล ซ่ึงบริษัทดังกลาวมีบทบาท
ดังตอไปนี้ (เสริมยศ ธรรมรักษ, 2549: 91-92) 

List broker ตัวกลางการเชาหรือซ้ือบัญชีรายช่ือ เปนบริษัทท่ีเปนตัวกลางเชาหรือซ้ือบัญชี
รายช่ือ จะมีขอมูลเกี่ยวกับแหลงเจาของบัญชีรายช่ือวาใครมีบัญชีรายช่ือประเภทใดบาง และทํา
หนาท่ีเปนตัวกลางติดตอเชาหรือซ้ือรายช่ือระหวางเจาของบัญชีรายช่ือ และลูกคาท่ีมาใชบริการ  

List complier ผูประกอบธุรกิจรวบรวมบัญชีรายช่ือ โดยมีหนาท่ีรวบรวม หรือสรางบัญชี
รายช่ือตามลักษณะของกลุมเปาหมายท่ีลูกคาตองการ 

List manager ผูจัดการบัญชีรายช่ือ จะเปนผูดําเนินการเพ่ือผลประโยชนของบัญชีรายช่ือ โดย
ทําหนาท่ีเปนตัวแทนเจาของบัญชีรายช่ือในการใหเชาหรือซ้ือบัญชีรายช่ือ  

โดยสวนใหญแลวการเชาซ้ือบัญชีรายช่ือมักเปนการเชาครั้งตอครั้ง คือรายช่ือจะถูกนําไปใชได
เพียงครั้งเดียวเทานั้น (One-time mailing) ซ่ึงผูท่ีใชเชารายช่ือสามารถตรวจสอบไดโดยการแทรกรายช่ือ
พิเศษปนไปกับรายช่ือท่ีใหเชา ดังนั้นหากมีการใชบัญชีรายช่ือซํ้าผูใหเชาจะทราบไดทันที เทคนิคนี้
เรียกวา Seeding และรายช่ือท่ีแฝงเขาไปเรียกวา Seeding list หรือ Salting list 
  

การแบงกลุมผูบริจาค (Donor Segmentation) 
หลังจากท่ีองคกร ไดสรางระบบฐานขอมูลขึ้นมาแลว กลยุทธท่ีสําคัญอีกกลยุทธหนึ่งคือการ

แบงกลุมผูบริจาคออกเปนกลุมยอยๆ (Subgroup หรือ Segments) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือองคกร 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทุน โดยการกําหนดเกณฑตางๆ จากพฤติกรรมการบริจาค เชน ผู
บริจาคบริจาคครั้งลาสุดเม่ือใด ผูบริจาคบริจาคเงินชวยเหลือบอยแคไหน จํานวนเงินมากนอยเทาใดท่ี
บริจาค และ ชองทางหรือส่ือใดท่ีผูบริจาคนิยมใชเพ่ือติดตอกับองคกร ดังนั้นหากองคกร ใชเกณฑท่ีได
กลาวมานี ้องคกร จะไดรายช่ือกลุมผูบริจาคท่ีมีแนวโนมในการตอบกลับมากท่ีสุด และกลุมผูบริจาคท่ี
มีแนวโนมในการตอบกลับนอยท่ีสุด โดยท้ัง 4 เกณฑมีรายละเอียดดังนี้  
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1. Recency ครั้งลาสุดท่ีผูบริจาคไดติดตอหรือบริจาค ตัวอยางเชน กลุมผูบริจาค 6 เดือนท่ี
ผานมา ผูบริจาค 6-12 เดือนท่ีผานมา เปนตน 

2. Frequency ความถ่ีหรือจํานวนครั้งในการบริจาคในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากองคกร
สามารถวัดความถ่ีของการบริจาคออกเปน ผูบริจาค 1 ครั้ง (1x) ผูบริจาค 2 ครั้ง (2x) ผู
บริจาค 3 ครั้ง (3x) หรือผูบริจาค 4 ครั้งหรือมากกวา (4x+) เปนตน 

3. Monetary amount จํานวนเงินบริจาค โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 
- Highest previous contribution (HPC) คือการบริจาคครั้งท่ีมากท่ีสุด ท้ังนี้

องคกรสามารถตรวจสอบจํานวนเงินบริจาคจากประวัติการบริจาคตลอด
ระยะเวลาท้ังหมด หรืออาจตรวจสอบจากการบริจาคภายในระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง 

- Most recent contribution (MRC) จํานวนเงินจากการบริจาคครั้งลาสุด หรือครั้ง
สุดทาย  

 

นอกจากนี้ บางองคกร อาจใชตรวจสอบจํานวนเงินบริจาคโดยวัดผลรวมของเงินบริจาค
ท้ังหมด (Cumulative giving) ตอป หรือตอระยะเวลาในการบริจาคท้ังหมด (Lifetime of giving) 

4. Source or channel ชองทางหรือส่ือในการบริจาคสามารถสรางความแตกตางในการ
ตอบรับได เนื่องจากผูบริจาคมักชินกับชองทางเพียงบางชองทางเทานั้น โดยจะไม
บริจาคกับชองทางท่ีตนไมคุนเคย โดยท่ัวไปชองทางในการตอบรับการบริจาค ไดแก 
ทางส่ือจดหมายตรง ทางโทรศัพท ทางการจัดกิจกรรมทางการตลาด เปนตน  
 

ตามกฎ RFM (Recency, Frequency และ Monetary) คือหากผูบริจาครายใดบริจาคเงิน
จํานวนมาก มีความถ่ีสูงในการบริจาคและทําการบริจาคเม่ือไมนานมานี้ องคกรมีแนวโนมท่ีจะไดรับ
ความชวยเหลือจากผูบริจาครายนี้อีกในอนาคต ในทางตรงกันขามหากผูบริจาครายไดบริจาคเพียง
เล็กนอย นานๆ จะบริจาคเสียที และครั้งลาสุดท่ีบริจาคคือเม่ือสองปท่ีแลว องคกรมีโอกาสนอยมาก
หรือไมมีเลยท่ีจะไดรับการติดตอจากผูบริจาครายนี้ การท่ี Warwick (2004) เพ่ิมเกณฑท่ี 4 ชองทาง
หรือส่ือในการติดตอกับผูบริจาคก็เพ่ือทําใหองคกรสามารถคัดกรองผูบริจาคไดอยางแมนยํามากขึ้น 
และไมสูญเสียคาใชจายไปกับชองทางท่ีผูบริจาคไมคุนเคย 
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Warwick (2004) ไดแบงกลุมผูบริจาค (Donor segmentation) โดยอาศัยเกณฑ RFM ดังนี้ 
1. Core donors ผูบริจาคหลักคือผูบริจาคท่ีมีจํานวนเงิน (Monetary) มากท่ีสุด ความถ่ี 

(Frequency) ในการบอยท่ีสุด และเปนผูบริจาครายลาสุด (Recency)  
2. Active donors ผูบริจาคท่ีมีความสําคัญรองมาจากผูบริจาคหลัก คือมีอัตราของ RFM 

รองมาจากผูบริจาคหลัก 
3. Lapsed donors ผูบริจาคท่ีไดทําการบริจาคครั้งลาสุดภายในระหวาง 1-1.5 ป ถึง 2-3 ป 
4. Former donors คือผูท่ีไมไดบริจาคเลยในชวง 2-3 ปท่ีผานมา 

 
การแบงกลุมผูบริจาคตามเกณฑ RFM นั้นมีผลทําใหองคกรใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามกฎของพาเลโต (Pareto’s principle) นั้นคือรอยละ 20 ของผูบริจาคเปนผูบริจาคท่ีมีระดับ RFM 
สูง ซ่ึงหมายความวาผูบริจาคกลุมนี้สรางรายไดใหกับองคกรสูงถึงรอยละ 80 ของรายไดท้ังหมดของ
องคกร ในทางตรงกันขาม รอยละ 80 ของผูบริจาคท้ังหมด ซ่ึงถือวาเปนประชากรสวนใหญของผู
บริจาคนั้นมักบริจาคเพียงรอยละ 20 ของรายไดท้ังหมดท่ีองคกรไดรับจากการระดมทุน  หรือระดับ
ของท้ัง R, F และ M ต่ํา ดังนั้นหากองคกรตองการเพ่ิมประสิทธิภาพของการระดมทุน องคกรควรให
ความใสใจผูบริจาคตามระดับ RFM ของผูบริจาค 

 
การกลาวคําขอบคุณ (Thank-you) และการแสดงการยอมรับผูบริจาค (Acknowledgement) 
Warwick (2004) กลาววาองคกรควรสงจดหมายขอบคุณ หรือจดหมายยอมรับการบริจาค 

(Acknowledgement letter) ทันทีหลังไดรับเงินบริจาค ซ่ึงการทําเชนนี้ทําใหผูบริจาครูไดถึงคุณคา
ของเงินบริจาคท่ีองคกร ตองการ 

ในกรณีของผูท่ีไมบริจาค (Non-donors) องคกรอาจสงจดหมายซํ้าได แตไมควรเกิน 2 หรือ 
3 ป หากเกินระยะเวลาดังกลาว องคกรควรตัดช่ือบุคคลเหลานี้ออกจากระบบฐานขอมูล เนื่องจากจัด
วาเปนรายช่ือท่ีหมดสภาพแลว (Inactive list)  

สรุปไดวาไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรเพ่ือแสวงหาผลกําไร เชนองคกรทางธุรกิจ 
หนวยงาน หางราน หรือองคกรไมแสวงหาผลกําไร เชน องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน กองทุนเพ่ือ
ชวยเหลือ เปนตน ทุกองคกรลวนไดรับประโยชนจากการประยุกตใชการตลาดทางตรงท้ังส้ิน 
โดยเฉพาะองคกรท่ีไมแสวงผลกําไร จะไดรับประโยชนจากการนําการตลาดทางตรงไปใชอยาง
เต็มท่ี เนื่องจากคุณสมบัติเดนของการตลาดทางตรง ท่ีการตลาดอ่ืนๆ โดยท่ัวไปไมมีคือ การวัดผลได 
การระบุกลุมเปาหมายไดชัดเจน การใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และการไดรับผลตอบกลับอยาง
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ทันที คุณสมบัติเหลานี้จะสงผลใหองคกร สามารถพัฒนากลยุทธการส่ือสารท่ีตอบโจทยดานการ
คนหากลุมเปาหมายท่ีแทจริง ไดรับการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ จากกลุมเปาหมายอยางยั่งยืน และ
ใชตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
กลยุทธการบริหารความสัมพันธกบัลูกคา (Customer Relationship Management: CRM)  

 ในสภาพการแขงขันของภาคธุรกิจทุกวันนี้ ไมมีองคกรหรือบริษัทใดท่ีคิดวาตัวเองเปนใหญ 
เพราะหากมี องคกรนั้นอาจอยูไมรอดในสภาพตลาดท่ีการแขงขันสูง ทุกองคกรตองตระหนักถึง
ความสําคัญของลูกคาและความตองการของลูกคาเปนหลักในการดําเนินการทางการตลาด 
ปรากฏการณ เชนนี้ เกิดขึ้นกับท้ังองคกรในภาคธุรกิจ และภาคการกุศล เชน องคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนตางๆ Weir และ Hibbert (2000) กลาววาแมวาองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนจะมี
อัตราการขยายตัวท่ีสูง แตเนื่องจากสาเหตุบางประการท่ีทําองคกร เหลานี้ตองตกอยูในสภาพความ
กดดัน อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางการตลาด ประการแรก อัตราการเพ่ิมตัวอยาง
รวดเร็วขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนอ่ืนๆ ท่ีขยายตัวตามสภาพปญหาของสังคม ประกอบกับแนว
ทางการระดมทุนรูปแบบใหมๆ ทําใหองคกร แตละองคกร แขงขันกันเพ่ือแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาด ซ่ึงนั่นก็คือผูบริจาค ประการท่ีสองคือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทําใหแตละองคกร 
สามารถสรางฐานขอมูลเชิงลึกเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูบริจาค (Christopher และ
คณะ, 1991)  

Bruce (1994 อางใน Weir และ Hibbert, 2000) กลาววาการบริจาคคือการบริการ (Services) 
รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการบริการและการบริจาคมีลักษณะเหมือนกันหลายประการคือ 1) ไมสามารถ
จับตองได (Intangibility) เนื่องจากผลประโยชนท่ีไดรับจากการบริจาคเปนนามธรรมเสียสวนใหญ 2) 
ไมแนนอน (Variability) ขึ้นอยูกับผูใหบริจาควาจะใหเม่ือไร ท่ีไหน และอยางไร 3) ไมสามารถเก็บไว
ได (Perishability) 4) ไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) และ 5) ไมสามารถโอนยายความเปน
เจาของได  

จากความเหมือนกันระหวางการบริจาคกับการบริการ เปนผลทําใหนักระดมทุนหันมาสนใจ
กลยุทธการตลาดบริการเพ่ือใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการระดมทุนใหสูงสุด หนึ่งในกล
ยุทธดังกลาวคือกลยุทธการสรางความสัมพันธ (Relationship marketing) Day และ Wensley (1983 อาง
ใน Weir และ Hibbert, 2000) กลาววาหากผูใหบริการไมสามารถใหบริการท่ีแตกตางจากคูแขงได 
เนื่องจากส่ิงท่ีใหเปนส่ิงท่ีจับตองไมได ส่ิงเดียวท่ีจะสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในใจผูรับบริการไดก็
คือสรางความสัมพันธเพ่ือสานตอเปนความจงรักภักดีตอไป  
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Gronroos (1990 อางใน Weir และ Hibbert, 2000) ใหความหมายของกลยุทธการตลาดเพ่ือสราง
ความสัมพันธกับลูกคา วาหมายถึง การลงทุนในกิจกรรมการตลาดเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา ในสวนของผูใหบริการ หลักการสรางความสัมพันธคือการสรางใหเกิดการซ้ือซํ้า (Repeated 
purchases)  ดวยเหตุผลท่ีวา 1) ตนทุนการแสวงหาลูกคาใหมสูงกวาการรักษาลูกคาเกา 2) มีโอกาสใน
การแลกเปล่ียนอยางตอเนื่องกับลูกคาปจจุบัน 3) ความสัมพันธอยางแนนแฟนและตอเนื่องสามารถ
สรางการตอบกลับได 4) ความสัมพันธท่ีดีกอใหเกิดการพูดตอ (Word-of-mouth) 5) ความสัมพันธถูก
ประเมินไดวาเปนทรัพยสิน (Asset) ท่ีจับตองไมไดท่ีมีความสําคัญตอองคกร  

จากคํากลาวของ Gronroos แสดงใหเห็นวาองคกรตองการสรางสัมพันธกับผูบริจาคเพ่ือเปล่ียน
จากการส่ือสารแบบเดิมท่ีเปนแบบทางเดียวเปนการส่ือสารแบบปฏิสัมพันธ หรือแบบสองทาง Gaffney 
(1996) แนะนําวาตามทฤษฎีท่ีวาองคกรจะใชเวลา 12-18 เดือนในการเปล่ียนผูบริจาคใหกลายเปน
ทรัพยสินท่ีสรางรายไดใหแกองคกร นั่นแสดงใหเห็นวาองคกรควรรักษาความสัมพันธกับผูบริจาคให
ไดนานกวา 18 เดือน 

กวิน ชุติมา (2544: 1) เสริมคํากลาวของ Gronroos วาสําหรับการระดมทุนนั้น เรื่องเงินไมใช
เปาหมายสูงสุดของการระดมทุน การสรางความสัมพันธสวนบุคคลและการมีฐานผูสนับสนุนท่ี
กวางขวางก็เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหไดรับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก  ซ่ึงแนวคิดนี้ตรงกับ
คําแนะนําของ Warwick (2001) และ Burnett (1992) ท่ีกลาววา การระดมทุนนั้นองคกรไมได
แสวงหาแตทุน (Fund) แตอีกส่ิงหนึ่งท่ีองคกรตองใหความสําคัญมากกวาคือการหาเพ่ือนหรือ
ผูสนับสนุนองคกร (Friends) 

ฉะนั้น การเปล่ียนแปลงรูปแบบกลยุทธการระดมทุนโดยประยุกตใชการตลาดเพ่ือสราง
ความสัมพันธกับผูบริจาคจึงเปนการปรับตัวขององคกรใหสรางความแตกตางไดอยางชัดเจน เพราะ
ผูบริจาคจะแสดงความจงรักภักดีตอองคกรท่ีใหบริการดีท่ีสุดเทานั้น การทําใหองคกรเปนผู
ใหบริการท่ีดีท่ีสุดนั้น องคกรตองหาคําตอบเพ่ือใหเขาใจไดวาผูบริจาคบริจาคทําไม อยางไร ท่ีไหน 
และเม่ือใด  

ผูระดมทุน (Fundraisers) จึงจําเปนตองใชเวลาสวนหนึ่งในการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูบริจาคอยางใกลชิด และนํามาวินิจฉัยวาอะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลเหลานี้ตัดสินใจบริจาคเงิน
ใหกับกิจกรรมขององคกร ซ่ึงอาจมีสาเหตุไดหลายประการ (Burnett, 1992) เชน 

- การตระหนักถึงปญหาตางๆ  (Concern about the problem) ผูบริจาคตองการมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาสังคม  

- เปนหนาท่ี (Duty) อยางหนึ่งตามหลักศาสนา หลายศาสนาปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม 
(Social responsibility) ดังนั้นผูม่ีมีความเปนอยูท่ีดีตองชวยเหลือผูท่ีขาดแคลน  
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- ประสบการณสวนตัว หรือความสนใจสวนตัว (Personal experience of the problem or need 
or personal interest) จัดเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสามารถกระตุนใหเกิดการบริจาค  

- เพ่ือเปนท่ีระลึก (As a memorial) เพ่ือเปนท่ีระลึกในการไวอาลัยผูเสียชีวิต หรือเพ่ือเปนการ
ทําบุญในวันเกิดหรือวันครบรอบตางๆ  

- ผูบริจาคถูกขอรอง (They are asked) ผลจากการวิจัยหลายช้ินระบุวาสาเหตุสําคัญสาเหตุ
หนึ่งท่ีผูคนท่ัวไปไมไดบริจาคก็คือ พวกเขาไมเคยถูกรองขอใหบริจาค  

- ภาวะความกดดันจากสังคมรอบขาง (Peer pressure)  หากพบวาเพ่ือนหรือสังคมรอบขาง
บริจาคมักเปนแรงกดดันทําใหเกิดพฤติกรรมการบริจาคไดงาย  

- การลดหยอนภาษี (Tax benefits) แมจะไมใชเปนปจจัยแรกๆ ในการบริจาคแตก็จัดเปน
ปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีกระตุนใหมีการบริจาคได โดยเฉพาะผูบริจาคในรูปแบบของ
องคกร  
นอกจากนี้ Burnett (1992) กลาวเสริมวา ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการบริจาค

ไดแก การตอบสนองทางอารมณ (Emotional response) สัญชาติญาณในการปกปองตนเอง เชน การ
วิจัยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ (Self-preservation ex. cancer or heart research) การใหเพ่ือตอบแทนสังคม 
(Giving something back) ความปรารถนาทางสังคม (Social ambition) การเห็นแกผูอ่ืน (Altruism) 
ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) การใหเพ่ือเสริมอํานาจบารมี (Authority) และทําใหรูสึกดี 
(because it feels good, people like to give) 
 
 

ส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน (Direct Mail for Fund-raising)  
ส่ือจดหมายตรง (Direct Mail) คือ ส่ือขอความโฆษณาของสินคาหรือบริการท่ีจัดสงทาง

ไปรษณีย (Direct Mail is a piece advertising message for a product or service that is delivered by 
mail) (Wells และคณะ, 2006: 435)   

Herbert Katzenstein and William Sachs (อางใน พิเชษฐ เรืองเช้ือเหมือน, 2540: 8-9) ไดให
นิยามคําวา ส่ือจดหมายตรง คือ “ส่ือท่ีใชเพ่ือการสงเสริมการจัดจําหนาย โดยใชการเผยแพรขาวสาร
ทางไปรษณีย การส่ือสารนี้สามารถกระทําไดหลายรูปแบบรวมท้ังขนาด ไดแก จดหมาย 
ไปรษณียบัตร แผนพับ แคตาล็อก และคูปอง” (Direct mail is in fact a promotion medium in which 
the mails are used to disseminate messages. The communication can come in various forms and 
sizes –letters, postcards, leaflets, catalog and coupons.)   
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องอาจ ปทะวานิช (2550: 343) ใหคํานิยามวาการใชจดหมายตรง หมายถึง การใชจดหมาย
สงตรงไปยังผูรับขาวสารท่ีเปนเปาหมายทางไปรษณีย เพ่ือใหผูรับขาวสารเกิดการตอบสนองอยางใด
อยางหนึ่ง  

สําหรับส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน (Direct mail fundraising) Warwick (2001) ให
นิยาม อยางกวางๆ วา “จดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน คือขอเรียกรองจากองคกรเพ่ือไมแสวงหากําไร
ท่ีอธิบายถึงความจําเปนและรองขอใหเกิดการบริจาค” (A fundraising letter is an appeal from a non-
profit organization, describing needs and requesting charitable gifts to fill them) อยางไรก็ดี การ
ระดมทุนโดยใชส่ือจดหมายตรง (Direct mail fundraising) ไมใชแคเพียงการขอความชวยเหลือในรูป
ตัวเงินเทานั้น ยังรวมถึงการขอความชวยเหลือหรือปลูกฝงจิตสํานึกใหกลุมผูบริจาคเกิดจิตอาสา เพ่ือ
มาเขารวมเปนอาสาสมัคร (Volunteer) หรือเปนผูเขารวมกิจกรรมตางๆ (Events) ท่ีทางองคกรไดจัด
ขึ้น  

 

 ขอเดน-ขอดอยของส่ือจดหมายตรง 
องอาจ ปทะวานชิ (2550) ไดสรุปลักษณะเดนและดอยของส่ือจดหมายตรงไวหลายขอ ดังนี ้
ขอเดนของจดหมายตรง 
1. เขาถึงกลุมเปาหมายไดสูง (High selectivity) จดหมายตรงถือไดวาเปนเครื่องมือท่ี

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางเฉพาเจาะจงท่ีสุดเม่ือเทียบกับส่ืออ่ืนๆ 
2. ผูอานควบคุมการรับขาวสาร (Reader controls exposure) กลาวคือในขณะท่ีผูอาน

จดหมายตรง จะตองมีความสนใจเลือกอานขาวสารท่ีตนเองตองการทราบ ในขณะอาน
จะมีสมาธิหรือความพรอมท่ีจะรับขาวสารการโฆษณานั้นๆ ในจดหมายตรงอยางตั้งอก
ตั้งใจ 

3. บรรจุเนื้อหาไดมาก (High information content) การใชจดหมายตรงซ่ึงมักจะสงขาวสาร
การโฆษณาไปทางไปรษณีย ซ่ึงขอความทจะบรรจุในจดหมาย และหรือเอกสารท่ีจะสง
ประกอบไปดวยแผนพับ ซ่ึงสามารถจะบรรจุเนื้อหาหรือขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการไดมาก  

4. มีโอกาสในการอานซํ้า (Opportunities for repeat exposure) เนื่องจากคุณภาพของ
กระดาษจะสูงรวมท้ังการจัดพิมพจดหมายตรงจะมีความสวยงาม ประกอบจะจัดสง
โดยตรงไปยังบานหรือท่ีทํางานของกลุมเปาหมายผูอานก็สามารถท่ีจะเพ่ิมโอกาสใน
การอานซํ้าไดอีก   
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ขอดอยของส่ือจดหมายตรง   
1. ภาพลักษณท่ีไมดี (Negative perception) จดหมายตรงมักถูกเรียกวาจดหมายขยะ (Junk 

mail) ตามการสํารวจของ Harris-Equifax Consumer Policy พบวา รอยละ 46 คิดวา
ขอเสนอในจดหมายตรงนั้นเปนส่ิงท่ีนารําคาญ สวนรอยละ 90 พบวาจดหมายเปนส่ือท่ี
รุกลํ้าสิทธิสวนบุคคล 

2. คาใชจายตอหัวสูง (High cost per reader) หากเปรียบเทียบกับส่ือมวลชน ซ่ึงคาใชจาย
สวนใหญเกิดจากคาไปรษณียและคาบํารุงรักษาฐานขอมูล 

3.  เกิดความสับสนใจในการอาน (Clutter) เนื่องจากมีการบรรจุขอความหรือเนื้อหาการ
โฆษณามาก ประกอบกับการอานจะทําใหเสียเวลา ทําใหผูอานเกิดความสับสนและ
แยกแยะประเด็นของขาวสารการโฆษณายากลําบากซ่ึงมักจะเปนการโฆษณาสินคาท่ีมี
เทคโนโลยีการใชสูง หรือมักเปนสินคาท่ีกลุมเปาหมายเพิกเฉยตอการซ้ือ  

 

นอกจากขอจํากัดดังกลาว Jones Susan K. (1991) กลาวเพ่ิมเติมวา ส่ือจดหมายตรงยังมี
ขอจํากัดดานอ่ืนๆ อีก ดังนี้ 

4. คาใชของส่ือจดหมายตรงอาจเปนอุปสรรคในการเขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรงได 
เนื่องจากยิ่งตองการเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด ก็ยิ่งตองเสียคาใชจายมากขึ้น
ตามมา  

5. ความยากในการครอบคลุม และเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีมากพอเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ท้ังหมดท่ีตองการจากการส่ือจดหมายตรง อันเนื่องมาจากกลุมเปาหมายท่ีถูกกําหนดใน
จํานวนจํากัด และรายช่ือท่ีไมมีคุณภาพ 

6. ความเขมงวดของท่ีทําการไปรษณียซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทของจดหมาย ซ่ึงทําไหเกิด
ความเส่ียงในการจายคาสงไปรษณียในอัตราพิเศษ และบรรจุภัณฑสินคาท่ีไมสามารถ
สงทางไปรษณียได 

7. ท่ีทําการไปรษณียมีความนาเช่ือถือในการสงขอมูล ขาวสารใหตรงเวลาไดนอยกวาการ
ออกอากาศและส่ือส่ิงพิมพ 

8. ส่ือจดหมายตรงมีความซับซอนมาก เริ่มตั้งแตช่ือท่ีตองการในระดับเดียวกัน การ
สรางสรรครูปแบบและเนื้อหา และการสงทางไปรษณีย ซ่ึงส่ืออ่ืนๆ มีการเตรียมการท่ี
งายกวามาก 
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ส่ือจดหมายตรงกับการระดมทุน 
Warwick (2004) ใหความเห็นวาในปจจุบันจดหมายตรงจะใชตนทุนเพ่ิมมากขึ้นและมีสภาพ

การแขงขันท่ีสูงขึ้น แตส่ือนี้ก็ยังคงไดรับความสนใจจากองคกรไมแสวงหาผลกําไร Turner (2007) 
กลาวเสริมวาส่ือจดหมายตรงจัดเปนรากฐานของความสําเร็จในการบริจาค หากการระดมทุนมีการ
วางแผนหรือจัดการอยางมีระบบแลว ส่ือจดหมายตรงถือไดวาเปนส่ือท่ีนักระดมทุนสามารถคาดการณ
ไดลวงหนา (Predictable) รวมถึงเปนส่ือท่ีสามารถสรางการสนับสนุนทางการเงินไดอยางตอเนื่อง 
(Continuing support)  

ท้ังนักวิชาการ นักระดมทุน นักโฆษณา หรือนักการตลาดทางตรงหลายทาน (Warwick, 2004; 
Edlers, 1993; Birds, 1989; Anderson และ Kotler, 2003; Geller, 1996; Lister, 2001; Sargeant, 1999; 
Vogele, 1992) ตางมีความคิดเห็นตรงกันวาส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการระดมทุน 
ถึงแมวาส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีคอนขางซับซอนและมีคาใชจายสูง ดังนั้นองคกรท่ีประสงคใชส่ือ
ชนิดนี้จึงจําเปนตองมี 1) การลงทุนจํานวนมาก 2) ทักษะทางการตลาด 3) ความอดทน และ 4) สภาพ
คลองในการจัดการ (Warwick, 2004: 14) 

หากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแหงใดเริ่มตนใชจดหมายตรงในการระดมทุน ส่ิงแรกท่ี
องคกรตองตระหนักคือ การระบุกลุมเปาหมายใหชัดเจน รวมถึงการจูงใจใหกลุมเปาหมายเปล่ียน
สถานะกลายเปนผูบริจาครายแรก (First-time donors) การสรางความตอเนื่องโดยการใหความรูหรือ
กระตุนใหเกิดการบริจาคซํ้าๆ จนกลายเปนผูบริจาคท่ีมีความจงรักภักดีและตองการมีสวนรวมกับ
องคกร (Committed donors)   

Warwick (2004) เปรียบเทียบการใชส่ือจดหมายตรงเหมือนการลงทุน (Investment) ท้ังนี้
องคกรอาจขาดทุนในการสงจดหมายตรงครั้งแรก เนื่องจากองคกร ไมทราบวาใครคือกลุมผูบริจาคท่ี
แทจริง โดยปกติองคกรมีโอกาสขาดทุนมากถึงรอยละ 15-50 แตถึงแมวาในชวงแรกของการระดมทุน 
องคกรจะเกิดภาวะขาดทุน แตองคกร จะสามารถสรางฐานขอมูลผูบริจาคได ตามสถิติผูบริจาครายแรก
จะยังคงรักษาสถานะภาพการเปนผูบริจาคตอไปถึง 2.5 ป โดยในระยะเวลานี้จะบริจาคอีก 2-3 ครั้ง และ
จะเพ่ิมจํานวนเงินบริจาคเปน 1.25 เทาของเงินท่ีบริจาคในครั้งแรก  
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ส่ือจดหมายตรงเปนส่ือที่เหมาะกับการระดมทุน 
Torre และ Bendixen (1988) ไดลงความเห็นวาส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีเหมาะสําหรับกับการ

ระดมทุน โดยใหเหตุผลดังนี้ 
1. ส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีใชเพ่ือการระดมทุนท่ีมีการใชตนทุนต่ํ าและใชอยางมี

ประสิทธิภาพ (Cost-effectively) มากกวาส่ืออ่ืนๆ เนื่องจากนักระดมทุนสามารถกําหนด
ตนทุนไดกอนลวงหนา 

2. ส่ือจดหมายตรงจัดเปนส่ือท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนผูบริจาค เนื่องดวยลักษณะพิเศษของส่ือ
จดหมายตรงท่ีสามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา 

3. ส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีสามารถประชาสัมพันธผลงานขององคใหเปนเห็นเดนชัด 
(Visibility) และท่ีรูจัก (Recognizable) เพราะลักษณะของส่ือท่ีเหมาะกับการแจงขาวสาร 
(Inform) และกระตุนใหเกิดความนาสนใจ (Generate interests) ไดงายดวยภาพหรือ
ขอความ 

4. ส่ือจดหมายตรงเหมาะสําหรับการรณรงค การระดมทุนท่ีตองการระบุกลุมเปาหมายให
ชัดเจน  

5. ส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีใชในการคนหาอาสาสมัครหรือบุคคลเขามารวมงานในองคกร  
6. ส่ือจดหมายตรงสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดหลากหลายกลุม และมีการเขาถึงแตละ

กลุมอยางสรางสรรค เพียงแคเปล่ียนขอความ โครงราง ขนาด สีสัน ฯลฯ ก็สามารถใชได
กับกลุมเปาหมายตางๆ หรือสถานการณท่ีแตกตางกันได 

7. ส่ือจดหมายตรงทําใหนักระดมทุนทราบผลในทันที แบบวันตอวัน  
8. ขั้นตอนการสรางสรรคจดหมายตรงใชคนและเวลานอยกวาส่ืออ่ืนๆ โดยเฉพาะส่ือ

โทรศัพท (Telemarketing /Phonathon) 
9. ส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีนักระดมทุนสามารถใสรายละเอียดไดครบถวน และสามารถเพ่ิม

ส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ เชน แผนพับ แคตตาล็อก เพ่ือกระตุนการบริจาค 
10. ส่ือจดหมายตรงจัดเปนส่ือท่ีสามารถเจาะจงผูรับได โดยการแบงกลุมผูรับเปนกลุมยอย 

(Segmentation)  
11. ส่ือจดหมายตรงเหมาะใชเปนส่ือสําหรับโปรแกรมตอเนื่อง (Continuing program) หรือ

โปรแกรมสรางความจงรักภักดี (Loyalty program) รวมถึงโปรแกรมการยกระดับลูกคา 
(Upgrading program) 

12. ส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีวัดผลได เชนประเมินผลไดวาระยะเวลาเทาใดท่ีใชในการคนหา
กลุมเปาหมายและในการบริจาค รวมถึงทราบความคืบหนาของการบริจาค 
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นอกจากนี้ Warwick (2004) เสริมวาส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีคอนขางยืดหยุน (Flexible) จึง
สามารถนําไปใชไดเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตางๆ (Goals) ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนได เชน 

1. เปาหมายเนนการเติบโตขององคกร (Growth) จดหมายตรงเปนส่ือท่ีมีระบบฐานขอมูลท่ี
ชัดเจน จึงทําใหองคกรสามารถขยายฐานสมาชิก หรือฐานผูบริจาคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เปาหมายเนนการมีสวนรวม (Involvement) ระหวางองคกรกับกลุมเปาหมาย จดหมายตรง
สามารถสงขอความเพ่ือโนมนาวใหผูบริจาคหรือผูสนับสนุนไดมีสวนรวมกับกิจกรรม
ตางๆ ท่ีองคกรจัด 

3. เปาหมายเนนการสรางความเดนชัด (Visibility) ของภาพลักษณองคกร โดยจดหมายตรง
ทําหนาท่ีประชาสัมพันธ หรือเผยแพร (Publicize) งานและกิจกรรมใหสาธารณชนเกิด
ความสนใจ และอยากเขามามีสวนรวมกับองคกร 

4. เปาหมายเนนการสรางประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency) โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใช
ตนทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (Cost-effectiveness) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส่ือ
จดหมายตรงใหสามารถสรางรายไดสูงสุด และใชตนทุนการผลิตใหคุมคาท่ีสุด 

5. เปาหมายเนนการสรางความม่ันคง (Stability) ใหแกองคกร จดหมายตรงสามารถรักษา
ระดับรายไดจากการระดมทุนใหม่ันคงและตอเนื่อง เนื่องจากส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ี
สามารถสรางความสัมพันธระยะยาวกับผูบริจาคได  

 

ประเภทของส่ือจดหมายตรงที่ใชในการระดมทุน (Types of Fundraising Letters) 
(Warwick, 2004) 

- Acquisition / Prospect letter / Cold mail คือจดหมายท่ีสงไปยังผูบริจาคเปาหมาย 
(Prospect) เปนครั้งแรกเพ่ือกระตุนใหเกิดการบริจาค 

- Welcome package คือจดหมายท่ีสงไปใหผูบริจาคหรือสมาชิกรายใหม เพ่ือตอนรับและ
แสดงการยอมรับ (Acknowledge) สําหรับการเปนผูบริจาค หรือสมาชิก 

- Special Appeal คือจดหมายท่ีสงไปยังผูบริจาครายเดิม เพ่ือตองการใหบริจาคในกรณี
พิเศษ เชน น้ําทวม สึนามิ เปนตน  

- Year-end Appeal เปนจดหมายท่ีสงไปใหผูบริจาคในชวงส้ินป  
- High-dollar letter เปนจดหมายท่ีสงไปใหผูบริจาครายใหญ 
- Upgrade Appeal เปนจดหมายท่ีสงไปใหผูบริจาคใหบริจาคเพ่ิมขึ้น 
- Renewal / Resolicitation เปนจดหมายท่ีสงไปเพ่ือขอใหผูบริจาคบริจาคซํ้า  
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- Lapsed-donor reactivation letters จดหมายท่ีสงใหผูท่ีหยุดการบริจาค 1-3 ป ใหกลับมา
บริจาคอีกครั้งหนึ่ง 

- Planned-giving letters จดหมายท่ีสงใหผูบริจาคอยางตอเนื่องตามระยะเวลาตกลงไว 
เชน ทุกเดือน ทุก 3 เดือน เปนตน 

- Monthly-giving letter  จดหมายท่ีสงใหบริจาคอยางตอเนื่องทุกเดือน  
อยางไรก็ตาม องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนสวนใหญจะนิยมแบงประเภทของการสงออก

เปน 2 ประเภท คือ Donor acquisition และ Donor Retention /Resolicitation (Warwick, 2004) 
 

การแสวงหาผูบริจาค (Donor Acquisition) 
Warwick (2004) กลาววาการหาผูบริจาครายใหม หรือศัพททางการตลาดทางตรงเรียกวา 

“Donor acquisition” หรือ “Prospect mailing” หรือ “Cold mailing” จัดเปนการโนมนาวให
กลุมเปาหมายไดเริ่มบริจาคเปนครั้งแรก ซ่ึงโดยเฉล่ียมีอัตราการตอบกลับ (Response rate) ประมาณ
รอยละ 0.5-2.5 ดังนั้นอาจเกิดภาวะขาดทุน นั่นคือตนทุนมีมากกวาเงินบริจาคท่ีไดรับ  

การสงจดหมายประเภทนี้เปนการสงจํานวนมากใหแกผูบริจาคคาดหวัง (Prospect) (50,000-
1,000,000 ช้ินตอครั้ง) และมีตนทุนการผลิตต่ําโดยบัญชีรายช่ือไดมากจากการเชาหรือซ้ือในการ
วัดผลความสําเร็จนั้นสามารถวัดไดจาก “ตนทุนการหาผูบริจาครายใหม” หรือ Donor acquisition 
cost นั้นคือความแตกตางระหวางตนทุนการสงจดหมายและจํานวนเงินท่ีไดรับจากการบริจาค หาร
ดวยจํานวนผูบริจาค 

 
การรักษาผูบริจาค หรือการกระตุนใหเกิดการบริจาคซํ้า (Donor Retention /Resolicitation) 
Warwick (2004) กลาววาการสงจดหมายเพ่ือขอบริจาคซํ้า เรียกวา “Donor Resolicitation” 

หรือ “Renewal mailing” หรือเรียกอีกอยางวา “House appeals” หรือ “House mailing” เนื่องจากวา
แหลงฐานขอมูลท่ีไดมาจากฐานขอมูลท่ีไดรับการรวบรวมจากภายในองคกรเอง  (House list) 
รูปแบบการสรางสรรคของจดหมายประเภทมักออกแบบใหมทุกครั้ง การสงจดหมายประเภทนี้
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทตามวัตถุประสงคของการสง คือ 1) การสงเพ่ือตออายุสมาชิกหรือผู
บริจาค (Membership or donor renewals) และ 2) การสงในวาระพิเศษ (Special appeals)  
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การวางแผนการสงจดหมายตรง 
Edlers (1993) ระบุวาในการวางแผนส่ือจดหมายตรง ส่ิงสําคัญ 3 ประการท่ีควรมีอยูในแผน

คือ เปาหมายท่ีชัดเจน แผนการดําเนินงานท่ีเดนชัด และ การคํานึงถึงความตองการท่ีเฉพาะเจาะจง
ของผูบริจาค และทําความตองการนั้นใหนาดึงดูดใจ และเหมาะสมกับเวลา  

ในการตั้งเปาหมาย  (Goal) นั้น นักระดมทุนอาจตั้งเปาหมายได 2 รูปแบบคือ การ
ตั้งเปาหมายเปนจํานวนเงินบริจาค (Dollars) หรือการตั้งเปาหมายเปนจํานวนผูบริจาค (Donors)  
การคํานวณตนทุนในการสงจดหมายนั้น นักระดมทุนหลายทานกลาววาอาจเกิดภาวะขาดทุนใน
ชวงแรก (Initial loss) เนื่องจาก 

1. จํานวนผูท่ีไมไดบริจาคในครั้งนี้ อาจบริจาคในครั้งท่ีสอง สาม หรือส่ี หากองคกรยังคง
สงจดหมายอยางตอเนื่อง  

2. อยางนอยผูท่ีไดรับจดหมายไดเรียนรูขอมูลตางๆ ในจดหมาย หรือรับรูถึงการรณรงค
ระดมทุนในครั้งนี้ 

3. ผูท่ีบริจาคในครั้งแรก มีโอกาสท่ีจะบริจาคซํ้าอีก หรือเพ่ิมจํานวนเงินบริจาค ดังนั้นจึง
สามารถชดเชยการขาดทุนในชวงแรกได  

 

วาระในการสง (Timing) 
หลายองคกรมีวาระในการสงท่ีแตกตางกัน Edlers (1993: 225) แนะนําวาโดยท่ัวไปภายใน 1 

ป องคกรสามารถสงจดหมายใหผูบริจาค 4 ครั้ง โดยชวงเวลาท่ีเหมาะสมคือ  
การสงครั้งแรก   เดือนกันยายน 
การสงครั้งท่ีสอง  เดือนธันวาคม 
การสงครั้งท่ีสาม  เดือนมีนาคม 
การสงครั้งท่ีส่ี   เดือนพฤษภาคม 
 

นอกจากนี้ Edlers (1993) ยังกลาวอีกวาหากองคกร ไดศึกษาการสงและการตอบกลับตลอด
ท้ังป จะทําใหองคกรสามารถเห็นรูปแบบ (Pattern) ชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการสงจดหมายเพ่ือใชใน
แนวทางในการวางแผนในปถัดมาได 

 

การทดสอบกอนการสง (Testing) 
 การทดสอบ (Testing) คือ กระบวนการในการเปรียบเทียบผลลัพธของการทดสอบตัวแปร
ตางๆ ในส่ือจดหมายตรง ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเท่ียงตรงเชิงสถิติ (Statistical Validity) ผูทดสอบ
ควรวัดเพียงหนึ่งตัวแปรเทานั้นในแตละครั้งของการทดสอบ (Warwick, 2004: 281) 
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 Warwick (2004: 54) ระบุถึงตัวแปรท่ีใชในการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือจดหมายตรง 
โดยแตละตัวแปรอาจมีคาความสําคัญไมเทากัน Warwick กลาววาตัวแปรดังตอไปนี้เปนสวนผสมท่ี
สําคัญในการรณรงคระดมทุนดวยส่ือจดหมายตรง   

1. การเลือกบัญชีรายช่ือ (List selection) มีคาความสําคัญมากท่ีสุดคือเทากับรอยละ 50 ของ
สวนผสมท้ังหมด ผูทดสอบทําการทดสอบบัญชีรายช่ือ (List test) โดยการสุมตัวอยางจาก
บัญชีรายช่ือ ซ่ึงโดยปกติมักใชรายช่ือประมาณ 3,000-10,000 รายช่ือในการทดสอบ   

2. ขอเสนอ (Offer) มีคาความสําคัญในอันดับท่ีสอง คือประมาณ 25 เปอรเซ็นต ขอเสนอใน
ท่ีนี้ อาจแตกตางจากขอเสนอจากภาคธุรกิจท่ีเสนอใหแกลูกคา อยางไรก็ตามขอเสนอ
สําหรับจดหมายระดมทุนก็มักมีการกําหนดโดยใชกลยุทธทางการตลาดเขามาชวย 
ขอเสนอจึงหมายถึงผลประโยชน (Benefit) ท่ีองคกร สัญญาไวกับผูบริจาค โดยคํานึงถึง
ความตองการท่ีแทจริงของผูบริจาคเปนหลัก  

3. รูปแบบ (Format) หมายถึง ขนาด รูปทรง หรือสีของซองจดหมาย ลักษณะของเอกสารท่ี
แนบมาดวย (Inserts) คุณภาพของกระดาษ และการพิมพ การจาหนา การใชลักษณะสวน
บุคคล (Personalization) เปนตน ในการกําหนดรูปแบบตางๆ ของส่ือจดหมายตรง องคกร 
ควรคํานึงถึงการใชตนทุนใหมีประสิทธิภาพและแสดงถึงความนาเช่ือถือขององคกร ซ่ึง
การนําเสนอรูปแบบดังกลาวมีคาความสําคัญถึง 10 เปอรเซ็นต  

4. การเขียนขอความ (Copywriting) ผูท่ีทําหนาท่ีนี้คือ ผูเขียนขอความ (Copywriter) ซ่ึงมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการคนหาเรื่องราวมาใสในจดหมาย หาผูลงนามในจดหมาย กําหนด
กรอบขอเสนอตางๆ รวมถึงบางครั้งอาจทําหนาท่ีออกแบบ คะแนนความสําคัญของการ
เขียนมีเพียงรอยละ 5 เทานั้นเพราะการเขียนจดหมายท่ีดีตองอาศัยองคประกอบอ่ืนๆ ไมวา
จะเปนซอง แบบฟอรมการบริจาค แผนพับ ฯลฯ ซ่ึงการออกแบบท้ังหมดควรสอดคลอง
กันและยึดหลักทางการตลาด 

5. การออกแบบ (Design) มีคาความสําคัญเพียง 5 เปอรเซ็นต แตก็นับวามีความสําคัญ 
เนื่องจากหากนักสรางสรรค (Creative) ออกแบบไมดี อาจทําใหขอเสนอตางๆ ดูไมโดด
เดนและสงผลตอยอดการบริจาคได 

6. ลําดับเวลา (Timing) มีคาความสําคัญเพียง 5 เปอรเซ็นต องคกร ตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ เชน 
ขาวสารเดี่ยว หรือขาวสารแบบตอเนื่อง ผลกระทบของฤดูกาล ความถ่ีของการสง เปนตน 
(อรชร มณีสงฆ,  2546)  
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นอกจากตัวแปรท้ัง 6 ประการ Warwick (2004) เสริมวาส่ิงท่ีสําคัญมากอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะ
กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการส่ือจดหมายตรง คือ ปจจัยทางดานองคกร เชน 
ประวัติ รูปแบบการส่ือสารและภาวะผูนําขององคกร แตปจจัยนี้ไมสามารถนํามาทดสอบได  

 
ในกรณีท่ีการทดสอบเกิดผลตอบกลับท่ีไมนาพึงพอใจ อาจมาจากสาเหตุบางประการดังนี้ 

(Warwick, 2004)  
1. ขนาดของกลุมเปาหมายเล็กเกินไป ไมเพียงพอตอความตองการความชวยเหลือของ

องคกร  
2. บัญชีรายช่ือกลุมเปาหมายมีนอย 
3. ถึงแมวากลุมเปาหมายจะเห็นดวยกับแนวคิดหรือแนวทางการแกปญหาขององคกร แต

ไมเกิดความตระหนักท่ีจะสงเงินเพ่ือบริจาค 
4. กลุมเปาหมายคิดวาการขอรับความชวยเหลือนั้นไมสําคัญ หรือไมดวน จึงเพิกเฉยท่ีจะ

สง 
 

นอกจากนี้  Warwick (2004) แนะวาหากเกิดสถานการณตอไปนี้ องคกรก็ไมจําเปนตอง
ทดสอบกอนการสงก็ได เชน  

1. ขาดเงินทุนในการทดสอบ 
2. สถานการณทางการเงินไมม่ันคง และไมสามารถรองรับภาวะเส่ียงใด หรือความลมเหลว

ในการทดสอบได 
3. ประเด็นปญหาตางๆ ท่ีองคกรตั้งขึ้น ไมไดรับความสนใจจากสาธารณะ 
4. องคกรไมมีจุดยืน (Positioning) ท่ีชัดเจน ทําใหสาธารณะไมสามารถแยกแยะความ

แตกตางของกิจกรรมท่ีองคกรทํา กับกิจกรรมตางๆ ท่ีองคกรอ่ืนทํา 
5. พันธกิจ หรือกลยุทธขององคกรไมชัดเจน  
6. องคกรขาดความนาเช่ือถือ หรือไมเปนท่ีรูจักเนื่องจากเปนองคกรท่ีกอตั้งไดไมนาน 
7. องคกรมีทีมงาน (Staff) ไมเพียงพอตอการใหดําเนินการหรือใหบริการกับผูบริจาค 
8. องคกรจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่ัวคราว 
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ส่ิงสําคัญ 10 ประการเกี่ยวกับส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน  
1. การสรางสรรคส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุนเปนกระบวนการ (Process) ไมใชแค

กิจกรรมทางการตลาด จดหมายตรงจัดเปนส่ือท่ีใชอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความสัมพันธ
กับผูบริจาค (โดยสามารถใชควบคูกับเครื่องมือส่ือสารอ่ืนๆ ได ) อีกท้ังยังเปนส่ือท่ี
สามารถนํากลุมเปาหมายเขาสูวงจรชีวิตการระดมทุน (Stages of the fundraising lifecycle) 
หรือวงจรชีวิตของผูบริจาคได  (Cycle of donor life) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

วงจรชีวิตของผูบริจาค (Cycle of donor life) ประกอบดวย 4 ขั้นดังนี้ (Warwick, 2004: 
105) 

1. Interest 
2. Support 
3. Commitment 
4. Legacy 

 
Interest ขั้นสนใจ 
เปนขั้นแรกของการบริจาค ผูบริจาคกลุมนี้แสดงใหเห็นถึงความสนใจหรือเกิดความตระหนักรู 

(Level of awareness) เกี่ยวกับการดําเนินการขององคกร หรือเกิดความประทับใจบางอยางตอองคกร จึง
ตอบรับความชวยเหลือจากองคกร จัดเปนการตอบรับครั้งแรกของผูบริจาค  
ผูบริจาคครั้งแรก (First-time donor) นั้น บางครั้งเรียกวา ผูคาดหวัง (Qualified prospect) เนื่องจากกลุมผู
บริจาคกลุมนี้รับรูถึงขอมูลเกี่ยวกับองคกร เพียงเล็กนอย ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีขององคกรท่ีจะตองให
ความรู รายละเอียดตาง (Educate) รวมถึงกระตุนใหเกิดการบริจาคซํ้า (Motivate) เพ่ือใหผูคาดหวัง
เปล่ียนสถานะจากผูบริจาคครั้งแรกเปนผูสนับสนุน หรือผูมีสวนรวมกับองคกร 

Support ขั้นสนับสนุน 
ในขั้นตอนนี้ผูบริจาคแบบครั้งเดียว (One-time donor) เริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการบริจาค

เงินเพ่ือชวยเหลือองคกร และเริ่มเกิดความเช่ือม่ัน (Conviction) ตอองคกรเพ่ิมขึ้น ในขั้นตอนนี้องคกร 
อาจตองดําเนินการสงจดหมายเพ่ือขอรับบริจาคอยางตอเนื่อง (Resolicitation program)  

Commitment ขั้นพันธะสัญญา 
ขั้นท่ีสามของวงจรชีวิตผูบริจาค ผูบริจาคไดถูกยกระดับ (Upgrade) จากผูสนับสนุนเปนผูท่ีเขา

มามีสวนรวมมากขึ้นตอการดําเนินการหรือพัฒนาองคกร โดยใหการสนับสนุนเงินบริจาคเปนจํานวน
มาก ในขั้นตอนนี้องคกร อาจตองเนนการประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ี
องคกรไดจัดขึ้น หรือแสดงความขอบคุณผูบริจาครายสําคัญโดยการลงขาวประชาสัมพันธการบริจาค
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ชวยเหลือของผูบริจาคกลุมนี้ เพ่ือใหผูบริจาคกลุมนี้ไดรับทราบและรูสึกเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของ
องคกร ผานทางจดหมายขาว (Newsletter) รายงานประจําเดือนหรือประจําป เปนตน  

Legacy ขั้นการมอบมรดก 
ขั้นสุดทายของวงจรชีวิตผูบริจาค ผูบริจาคกลุมนี้จัดเปนผูบริจาคท่ีมีความทุมเทมากท่ีสุด มี

ความจงรักภักดีสูงท่ีสุด โดยการอุทิศท้ังเงินและเวลาในการชวยเหลือองคกรอยางตอเนื่องตลอดชวง
ชีวิตของพวกเขา เชน การเปนอาสาสมัครใหองคกร ในการระดมทุน การมอบมรดกหลังจากเสียชีวิต 
เปนตน 

1. ผลกําไรจากการใชส่ือจดหมายตรงจะใหผลก็ตอเม่ือองคกร มีแผนระยะยาว โดยท่ีผลกําไร
นี้สามารถคาดการณไดลวงหนา (Predictable)  และคอนขางม่ันคง (Steadily) โดยผานการ
บริจาคในรูปแบบของผูบริจาครายป รายเดือน หรือผูใหมรดก 

2. ใหความสําคัญกับการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ (Cost-efficiency) มากกวาการใช
ตนทุนต่ํา ดังคํากลาวท่ีวา “It costs money to raise money” หมายความวา การระดมทุน
ตองมีตนทุนคาใชจายแตองคกร ตองจัดการใหใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
อาจใชตนทุนท่ีสูงกับกลุมผูบริจาครายใหญ และลงทุนนอยกวาสําหรับกลุมผูบริจาคราย
ยอย ตามทฤษฎีของเพลโต 80-20 ท่ีกลาววา รอยละ 20 ของผูบริจาคสามารถสรางผลกําไร
ใหองคกรไดมากถึงรอยละ 80 ของผลกําไรท้ังหมด ในขณะท่ี อีกรอยละ 80 ของผูบริจาค
สรางรายไดใหแกองคกรเพียงแครอยละ 20 เทานั้น (Nash, 2000; Warwick, 2004)  

3. บัญชีรายช่ือเปนส่ิงสําคัญมากในการสงจดหมายตรง ในการสงจดหมายตรงโดยใช
ฐานขอมูลท่ีแตกตางกัน ยอมสรางผลตอบกลับท่ีแตกตางกัน 

4. ขอเสนอมักมาจากเหตุผลพ้ืนฐานของการสงจดหมาย หรือแนวคิดทางการตลาดของ
องคกรนั้น โดยสะทอนใหเห็นถึงการสรางสรรคขอความตางๆ ในจดหมาย เพ่ือสราง
ความโดดเดนในสายตาผูบริจาค รวมถึงสามารถโนมนาวใหผูบริจาคดําเนินตาม
วัตถุประสงคขององคกรท่ีตั้งไว 

5. การแบงกลุมตลาด (Segmentation) เปนหัวใจในการใชตนทุนใหมีประสิทธิภาพ องคกร 
ควรแบงกลุมผูบริจาคออกเปนกลุมยอยๆ (Segments) โดยแบงตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตรหรือตามลักษณะพฤติกรรมก็ได การแบงสวนตลาดทําใหองคกรสามารถ
เลือกกลุมเปาหมายเฉพาะท่ีตองการส่ือสารเปนพิเศษ และยังชวยใหองคกรไดศึกษา
พฤติกรรมของแตละกลุมยอยเพ่ือระบุกลยุทธทางการตลาดท่ีจะใชกับแตละกลุมใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Kotler, 1982) 
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6. การบริจาคแบบรายป (Annual giving) จัดเปนการกระตุนผูบริจาคใหเกิดความจงรักภักดี
ตอองคกร องคกร ควรกระตุนใหผูบริจาคบริจาคอยางตอเนื่องอยางนอยปละครั้ง ท้ังนี้
องคกร อาจใชรูปแบบการสมัครเปนสมาชิก เปนตน 

7. การทดสอบนําไปสูการพัฒนาท่ีดีขึ้น จุดเดนของส่ือจดหมายตรงคือการวัดผลได  ดังนั้น
หากองคกร ตองการตรวจสอบประสิทธิภาพขององคประกอบตางๆ ก็สามารถทดสอบได
กอนการสงจริง (Roll-out) 

8. การซํ้า (Repetition) ตามหลักจิตวิทยาแลวการซํ้าทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู หากองคกร 
ตองการสรางเอกลักษณองคกร (Corporate identity / Brand identity) องคกรจําเปนตอง
ส่ือสารภาพลักษณอยางตอเนื่อง ซํ้าๆ ดังคํากลาวของ Hankinson (2004 อางใน ศศิกานต 
ลิมปติ, 2548) ท่ีระบุวาองคกรการกุศลหลายแหงเริ่มปรับตนเองใหอยูในสภาวะตราสินคา 
(Charity brand status) ซ่ึงนําเสนอในรูปของช่ือ โลโก คุณคาและความหมายขององคกร
ไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) นอกจากนี้จากการศึกษาของ Chiagouris 
(2005 อางใน ศศิกานต ลิมปติ, 2548) เกี่ยวกับตราสินคาขององคกรไมแสวงผลกําไร 
พบวา ผูบริจาคอาจเห็นคุณคา (Value) ของตราสินคาขององคกร ไดชัดเจนขึ้น หากผู
บริจาครูจักองคกร รูวาองคกร ทํางานอะไร เปนประโยชนตอสังคมอยางไร มีช่ือเสียงและ
นาเช่ือถือหรือไม  

9. การใชส่ือจดหมายตรงตองการการเก็บขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง  
 

กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง  
กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แผนการดําเนินงานท้ังหมดอันเปนแผนหลัก แผนรวม หรือแผน

แมบท ซ่ึงบริษัทหรือองคกรตองการใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว (กัญจณิพัฐ วงศสุเมธรต, 
2549: 244) 

ดังนั้น กลยุทธการสรางสรรคโฆษณา หมายถึง การตัดสินใจวาจะพูดอะไร หรือบอกอะไร 
(What) ในขาวสารการโฆษณา (Belch และ Belch, 2004: 237 อางใน กัญจณิพัฐ วงศสุเมธรต, 2549) 
หรือหมายถึงการพัฒนาสารโฆษณาอยางมีหลักเกณฑ จนกระท่ังไดสารโฆษณา (Advertising message) 
ท่ีมีขอเสนอขายหลักเพียงประเด็นเดียวและตรงประเด็นเพ่ือส่ือขอเสนอดังกลาวไปยังกลุมเปาหมาย 
(กัญจณิพัฐ วงศสุเมธรต, 2549: 248) 

จากคํานิยามดังกลาว จะเห็นไดวา การสรางสรรคส่ือจดหมายตรงเปนรูปแบบหนึ่งของการ
สรางสรรคงานโฆษณาท่ีตองอาศัยความพยายามของนักระดมทุนหรือนักโฆษณาในการท่ีจะคิด
สรางสรรคผลงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจูงใจผูรับสาร โดยส่ือสารในส่ิงท่ีผูรับสารสนใจ 
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เกี่ยวของ หรือมีความตองการ (Relevance) ดวยแนวคิดท่ีมีความแปลกใหม (Original) และแนวคิด
ดังกลาวตองมีผลกระทบตอผูรับสาร (Impact) โดยอาจทําใหผูรับสารสามารถคนพบความตองการท่ี
แทจริงของตนเอง หรืออาจทําใหผูรับสารสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติได (Wells, Burnett และ 
Moriarty, 2006) 

 

ดวยเหตุนี้ นักการตลาดทางตรงจํานวนมาก (Nash, 2000; Warwick, 2004; Vogele, 1992 
Torre and Bendixen, 1988; Stone, 1994; Spiller และ Baier, 2004) จึงหันมาอาศัยหลักแนวคิดการ
สรางสรรคงานโฆษณาเพ่ือสรางสรรคส่ือจดหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเขาถึงกลุมเปาหมาย
ดวยสวนประสมของการสรางสรรคไดอยางลงตัว  

Nash (2000) หนึ่งในนักการตลาดทางตรงท่ีนําแนวคิดการสรางสรรคส่ือโฆษณามา
ผสมผสานใหเขากับเครื่องมือตางๆ ของส่ือจดหมายตรง อาทิเชน ซองจดหมาย เครื่องมือตอบกลับ 
ฯลฯ โดย Nash (2000) ใหความเห็นวา ส่ือจดหมายตรงจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
แนวทางการสรางสรรคท้ัง 7 ประการ ดังนี้  

1. กลุมเปาหมายผูรับสาร (Audience targeting) ทําอยางไรองคกรจึงจะสามารถสรางความ
สนใจในขอเสนอใหกับผูรับสารได ดังนั้นขอเสนอตองนําเสนอขอความท่ีผูรับสารสนใจ 
หรือกระตุนใหเกิดความตองการทางดานรางกายหรืออารมณ หรือความอยากรูอยากเห็น
ของผูรับสาร  

2. การนําเสนอสินคา หรือบริการ (Product presentation) ซ่ึงในดานการระดมทุนอาจเปนการ
นําเสนอภาพลักษณขององคกร (Corporate image) ในแงมุมตางๆ เชน ตําแหนง 
(Positioning) ทางการตลาดขององคกรเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน
อ่ืนๆ หรือการกลาวถึงประโยชนท่ีผูรับสารจะไดรับ เหลานี้ควรกลาวอยางตรงไปตรงมา 
กระชับ ไดใจความ  

3. การมีสวนรวม (Involvement devices) นับวาเปนขั้นตอนสําคัญท่ีผูสรางสรรคส่ือจดหมาย
ตรงตองดึงความสนใจจากผูรับสารใหนานท่ีสุด โดยอาจใชเทคนิคตางๆ เชน การตั้ง
คําถาม การเขียนเรื่องราวท่ีเปนประโยชนตอผูรับสาร การสงส่ิงท่ีมีมูลคา (เชน ของรางวัล) 
การลงช่ือหรือรายละเอียดผูรับในช้ินงาน การทําใหเกิดความสนุกเพลิดเพลิน (เชน การ
แกะสติ๊กเกอร การพับ ฯลฯ) หรือการเติมใหสมบูรณ (เชนการกลาวเพียงครึ่งประโยค
เพ่ือใหผูอานพลิกหนาถัดไปเพ่ืออานตอ หรือการใหผูรับสารรวมประกอบช้ินสวนใน
ช้ินงาน)  

4. ปจจัยดานความสะดวก (Convenience factor) นอกจากขอความท่ีกระตุนใหเกิดการสนใจ
แลว ส่ิงจําเปนอีกส่ิงหนึ่งคือความสะดวกในการตอบกลับ ผูสงสารตองออกแบบส่ือ
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จดหมายตรงใหงายท่ีสุดในการตอบกลับ โดยทําใหขอเสนออานงาย ชัดเจน ครบถวน
เพ่ือใหเกิดการตอบรับอยางทันที (Immediate response) เพราะการตัดสินใจมักเกิดเพียง
ไมกี่วินาที  

5. ขอเสนอสําหรับผูตอบสนองกอน (Immediacy incentives) ดังคํากลาวของ Siegfried 
Vogele (1992) ท่ีวา “ยิ่งทําใหผูอานตอบกลับเร็วเทาไร ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเทานั้น” (The 
faster you get your reader to response, the more likely she will) ดังนั้นผูสงสารควร
คํานึงถึงขอความท่ีใหความรูสึกเรงดวน (เชน ขอความ “ทันที” “ดวน” เปนตน) หรือ
นําเสนอขอความท่ีอยูในรูปแบบของคําส่ัง (Command) เพ่ือเปนการช้ีนําผูรับสารใหเกิด
พฤติกรรมทันที เชน “ตอบรับทันที” “บริจาควันนี้” รวมถึงวิธีการกําหนดเวลาส้ินสุด
ชัดเจน ซ่ึงอาจกําหนดเปนชวงเวลา เชน “ภายใน 31 มกราคม ศกนี้” หรือ จํากัดจํานวน
ผูเขารวม เชน เฉพาะ 100 ทานแรก   

6. ความนาเช่ือถือ (Credibility) ขององคกร หรือบริษัท ผูเขียนจดหมายสามารถนําเสนอ
ความนาเช่ือถือผานทางผลงานตางๆ ขององคกร หรือผานทางบุคคลอางอิง (Endorser) ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีกลุมเปาหมายผูรับสารรูจักและช่ืนชอบ เชน พณทานอานันท ปนยารชุน เปน
ตัวแทนใหกับองคการยูนิเซฟ หรือบุคคลท่ีเปนตัวแทนของบริษัทหรือองคกร โดยไม
จําเปนตองเปนดารา แตอาจเปนผูบริหารองคกรเองก็ได เชน นายซิกเว เบรกเกของ DTAC 
เปนตน  

7. ประการสุดทายคือ สไตล (Style) คือรูปแบบเฉพาะตัวในการนําเสนอหรือการออกแบบท่ี
เปนเอกลักษณจนสามารถเปนท่ีจดจําไดของผูรับสาร 

 จากแนวทางการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงท้ัง 7 ประการ สามารถสรุปไดวา ผูสงสารมีเวลา
อันจํากัดท่ีจะตรึงความสนใจผูรับสารเปาหมายและขจัดอุปสรรคท่ีเรียกวา “ความเฉื่อยของผูรับสาร” 
(Receiver’s inertia) ท่ีอาจเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลาการรับสาร  

 
สวนประสมของการสรางสรรคและองคประกอบส่ือจดหมายตรง 
กอนท่ีผูทําการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงจะกําหนดหรือตัดสินใจสรางสรรค ก็ควรมี

ความรูเกี่ยวกับสวนประสมการสรางสรรคและองคประกอบของส่ือจดหมายตรงกอน เพ่ือทําการ
สรางสรรคใหส่ือจดหมายตรงโดดเดนแตกตางไปจากคูแขงขัน และเปนไปตามความรูสึกนึกคิดของ
กลุมเปาหมาย  

สวนโดยประสมในการสรางสรรคแบงออกได เปน 2 กลุมคือ วัจนภาษา (Verbal 
communication) คือสวนท่ีเปนภาษา ถอยคํา ขอความท่ีใชในการส่ือสารเนนการใชตัวอักษรและ
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ถอยคําเ พ่ือการส่ือความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสาร  และ อวัจนภาษา (Nonverbal 
communication) คือสวนท่ีไมใชถอยคําภาษา แตเปนสวนประกอบท่ีจัดใหมีขึ้นมา เพ่ือชวยให
ช้ินงานนั้นมีจุดเดน สะดุดตา นาสนใจ และมีความหมายลึกซ้ึงมากกวาการใชถอยคําเพียงอยางเดียว  

ในสวนขององคประกอบของส่ือจดหมายตรง โดยท่ัวไป องคประกอบของจดหมายตรง
ประกอบดวยสวนสําคัญ 5 สวน (Torre และ Bendixen, 1988; Nash, 2000; Warwick, 2004; อรชร 
มณีสงฆ, 2546) คือ 

1. ซองนอก (Outer Envelope) 
2. จดหมาย (Letter) 
3. เครื่องมือตอบกลับ (Reply Device/ Donation Form) 
4. ซองตอบกลับ (Reply Envelope) 
5. ส่ิงท่ีแนบมาดวย (Enclosures) เชน แผนพับ ใบปลิว ของแจก ฯลฯ 
 

ในแตละองคประกอบดังกลาว มีบทบาทและความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  ถึงแมใน
แตละองคประกอบจะมีความตางกัน อยางไรก็ตามผูออกแบบส่ือจดหมายตรงควรออกแบบ
สรางสรรคใหแตละองคประกอบมีการนําเสนอ (Execution) ในทิศทางท่ีสอดคลองกัน (Jones, S K., 
1991; Stone, B.,1994; Nash, E., 2000) ท้ังนี้หากเปนการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงสําหรับองคกร
ธุรกิจ หัวใจสําคัญของการสรางสรรคคือตองเปนความคิดท่ีมีผลทําใหเกิดการขายสินคา ดังคํากลาว
ของ Benton และ Bowles (อางถึงใน กัญจณิพัฐ วงศสุเมธรต, 2549) ท่ีวา “การโฆษณาท่ีไมไดชวยให
เกิดการขายสินคา ยังไมอาจเรียกไดวาเปนโฆษณาท่ีสรางสรรค” (It’s not creative unless it sells.) 
ในทางเดียวกัน การสรางสรรคส่ือจดหมายตรงสําหรับองคกรท่ีไมแสวงหากําไร เชน องคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน หรือองคกรการกุศล หัวใจของการสรางสรรคคือการทําใหผูรับจดหมาย
กลายเปนผูบริจาคสนับสนุนองคกร (Warwick, 2001)  

เพ่ือใหเขาใจถึงการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงวาแตละสวนประสมการสรางสรรคมี
องคประกอบท่ีตางกัน  อันจะเปนสวนท่ีทําใหจดหมายแตละฉบับของแตละองคกร มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ความแตกตางดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 
  

1. วัจนภาษา (Verbal components) ไดแก  
- ซองจดหมาย ประกอบดวย ขอความกระตุนการเปด (Teaser)  
- จดหมาย ประกอบดวย ขอความพาดหัว (Overline) คําทักทาย (Salutation) ลักษณะ

สวนบุคคล (Personalization) ขอความโนมนาวใจในเนื้อหาจดหมาย (Persuasive 
Message) และขอความปจฉิมลิขิต (Postscript)   

DPU



 
58 

- เครื่องมือตอบกลับ ประกอบดวย กลองตอบรับ ช่ือท่ีอยูของผูบริจาค ลักษณะการ
บริจาค ชองทางการชําระเงินบริจาค ลักษณะการระบุจํานวนเงินบริจาค (และ
ขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษ ี  

- ซองตอบกลับ ประกอบดวย ขอความกระตุนเตือน (Reminding Copy)  
- ส่ิงท่ีแนบมาดวย  ประกอบดวย เนื้อหาขอความ 

2. อวัจนภาษา (Nonverbal components) ไดแก 
- ซองจดหมาย ประกอบดวย ขนาดของซองจดหมาย ประเภทของซองจดหมาย การ

ใชภาพ และการกําหนดสี  
- จดหมาย ประกอบดวย ขนาดจดหมาย จํานวนหนา และการใชภาพ 
- ซองตอบกลับ ประกอบดวย ภาพ ขนาด (Size)  ประเภท (Type)  
- ส่ิงท่ีแนบมาดวย ประกอบดวย ประเภทของส่ิงท่ีแนบมาดวย  

 
องคประกอบที่ 1: ซองนอก (Outer Envelope)  
ซองจัดเปนสวนท่ีผูรับจะใหความสนใจเปนอันดับแรก ฉะนั้นการออกแบบซองจึงมี

ความสําคัญมากในการดึงดูดผูรับสารใหเกิดความรูสึกอยากเปดอาน โดยมีวิธีการออกแบบมากมาย ไม
วาจะเปนการใชซองท่ีมีรูปรางแปลกตา ทันสมัย การใชสีสันสะดุดตา หรือการใชขนาดซองท่ีแตกตาง
จากซองธรรมดา (Sharpe, 2007) อยางไรก็ตาม Torre and Bendixen (1988) แยงวาโดยปกติซองจดหมาย
มีหลายขนาด แตขนาดท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ ขนาดมาตรฐาน 10 (4 1/8 x 9 1/2 นิ้ว) เพราะหา
ซ้ืองาย ราคาไมแพงและผานการทดสอบแลววาดีกวาขนาดเหมาะสมกวาขนาดอ่ืนๆ  

ปจจุบัน ซองจดหมายนอกจากจะเปนซองกระดาษแลว ยังนิยมซองพสาสติก อาจทําเปนซอง
ใสเพ่ือใหเห็นการออกแบบ สีสัน ลวดลายขางใน หรือซองสีเพ่ือใหเขากับสีสันและลวดลายของเอกสาร
ภายใน ซ่ึงการใชซองพลาสติกสําหรับส่ิงตีพิมพขนาดใหญจะทําใหมีน้ําหนักเบาชวยประหยัดค า
ไปรษณีย  

 

องคประกอบของซองจดหมาย 
โดยปกติซองสําหรับจดหมายตรง ไมวาสําหรับเชิงพาณิชยหรือเชิงการกุศล พ้ืนฐานการ

สรางสรรคไมแตกตางกัน โดยในท่ีนี้ขอยกตัวอยางองคประกอบของซองจดหมายขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน ซ่ึงมักประกอบไปดวย 1) โลโกขององคกร 2) ช่ือ-ท่ีอยูของผูรับ 3) คาไปรษณียและ
ประเภทการจัดสง 4) ผูอนุเคราะหรายช่ือในการจัดสง 5) ขอความกระตุน (Teaser) 6) ท่ีอยูขององคกร 
7) รูปภาพประกอบ 
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หนาท่ีของซองจดหมาย 
Nash (2000: 295) กลาว หนาท่ีของซองจดหมาย นอกจากปกปองขอความภายในใหอยูใน

สภาพท่ีสมบูรณแลว ซองยังทําหนาท่ี 1) กําหนดอารมณ (Setting the mood) หรือโทนของเพ็กเกจ 
จดหมาย ซ่ึงการออกแบบซองตองสอดคลองกับองคประกอบอ่ืนๆ ภายใน เชนการกําหนดสีของเพ็กเก
จจดหมายอาจเริ่มตนตั้งแตซองเปนอันดับแรก 2) ทําหนาท่ีกอนการขาย (Pre-selling) เชน การระบุ
ขอความท่ีแนะนําใหผูรับสารสนใจ 3) ทําหนาท่ีกระตุนความอยากรู (Curiosity) โดยใชขอความกระตุน
การเปด (Teaser) แบบตางๆ เชน “รางวัลใหญกําลังรอคุณอยูในซอง” 4) ทําหนาท่ีเลือกกลุมผูรับ 
(Audience selection) โดยการใสขอความ หรือรูปภาพ เชน “เพ่ือนแนวรวม 23 ตุลา วันพระปยมหาราช 
ทุกๆ คน”  5) ทําหนาท่ีกําหนดขอความตามผูรับ (Personalization) 6) ทําหนาท่ีแสดงขอความหรือ
เครื่องมือท่ีกระตุนใหผูรับสารมีสวนรวม (Involvement devices) เชน “Coupon inside” หรือ “มีเอกสาร
สําคัญทางการเงินใหคุณกรอกดานใน”  7) ทําหนาท่ีบงบอกมูลคาสินคาหรือภาพลักษณขององคกร 
บริษัท (Implied value) ผานคุณภาพกระดาษ สี การเลือกรูปแบบซอง การใชแสตมปตรายางหรือ
สติ๊กเกอรเพ่ือเพ่ิมความสําคัญของขอความ 

 
ขอความกระตุนการเปด (Teaser)  
เปาหมายหลักของการใชซองจดหมายคือ นําขอความขององคกรไปยังผูบริจาค และโนมนาว

ใหผูบริจาคเปดซองใหได ดังนั้นส่ิงท่ีสามารถกระตุนใหผูบริจาคเปดซองไดคือ ขอความกระตุนการ
เปด หรือ Teaser เปนขอความท่ีปรากฏบนซองจดหมายท้ังดานหนาและหลังซอง ทําหนาท่ีเสมือนพาด
หัวขาว (Headline) ในหนาหนังสือพิมพท่ีนําเสนอขอความท่ีสามารถกระตุนใหผูรับเกิดความสนใจ 
โดยสามารถแบงประเภทของขอความไดดังนี้ (Warwick, 2001: 259) 

1. อธิบายขอความในจดหมาย (Describe the contents)  
2. สรางความเรงดวน (Establish urgency) 
3. แนะผลท่ีไดจากการบริจาค (Hint at advantages) 
4. ตั้งธงความสําคัญของเนื้อหา (Flag the importance of the contents) 
5. เริ่มเลาเรื่องราว (Start a story) 
6. เสนอขอเสนอตางๆ (Offer a benefit) 
7. ถามคําถาม (Ask a question) 
8. อางคํากลาว (Use quotation) 
9. สรางความอยากรูอยากเห็น (Pique curiosity) 
10. ทาทายผูอาน (Challenge the reader) 
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นอกจากนี้ Sharpe (2007) ไดเพ่ิมการแบงประเภทขอความกระตุนการเปดซองอีกหลาย
ประเภท คือ  

11. นําเสนอความมีอภิสิทธ์ิ (Demonstrate exclusivity) 
12. นําเสนอเหตุการณหรือปญหาในปจจุบัน (Capitalize on current events)  
13. สรางการมีสวนรวมกับผูบริจาค (Involve the donor) 
14. ใชเปนบัตรเชิญ (Use an invitation)  
15. ประกาศขาว (Announce news) 
16. เปนความสนใจของผูคน (Add human interest) 
17. กลาวถึงความสําเร็จ (Hint at success) 

 
ภาพท่ี 2.3 องคประกอบของซองนอกท้ังดานหนาและดานหลัง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คาไปรษณีย 
และประเภทการ
จัดสง 

โลโกองคกร 

ขอความ
กระตุนการ
เปด 

รูปภาพประกอบ 

xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxx xxxxxxx 

ชื่อ-ที่อยูผูรับ 

ผูอนุเคราะหรายชื่อ
ในการจัดสง 

ที่อยูองคกรและ
ชองทางการ
ติดตออื่นๆ 
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Sharpe (2007) อธิบายตออีกวา ซองจดหมายมีความสําคัญมากกวาจดหมาย โดยเสนอวาการ
สงจดหมายไปยังผูบริจาคนั้นเปนเรื่องไมยาก หากมีฐานขอมูลท่ีถูกตองและมีคุณสมบัติตรงตาม
กลุมเปาหมายท่ีองคกรตองการ แตการโนมนาวใหผูรับจดหมายเปดซองและอานจดหมายนั้นยาก
กวา โดยอุปสรรคตางๆ ของการเปดซองจดหมาย อาจเปนท่ีผูบริจาคยุงจนไมมีเวลาเปดอาน การ
แขงขันเพ่ือชิงผูบริจาคจากองคกรการกุศลตางๆ การแขงขันกับส่ือจดหมายตรงอ่ืนๆ หรือการแขงขัน
กับส่ืออ่ืนๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ 

Vog?le (1992) เสริมวาหากซองจดหมายสามารถดึงความสนใจได ผูสงสารจะมีเวลา
ประมาณ 20 วินาทีท่ีจะดึงความสนใจใหผูรับจดหมายเปดอาน โดยในชวงเวลาดังกลาวสามารถแบง
ออกไดเปนอีก 3 ชวงดังนี้ 

ชวงแรก โดยเฉล่ีย 8 วินาที เปนชวงกอนการเปดซอง ท่ีผูรับสารพิจารณาภาพรวมของ
จดหมาย สํารวจการจาหนา อานขอความท่ีปรากฏ หรือหาวิธีท่ีจะเปดซอง โดยในชวงนี้เปนชวงเวลา
ท่ีผูรับสารมีคําถามเกิดขึ้นในใจหลายคําถาม Vogele เรียกคําถามเหลานี้วา “คําถามพ้ืนฐาน” (Basic 
questions) 

ชวงท่ีสอง โดยชวงเวลาส้ันๆ เพียง 4 วินาทีท่ีผูรับสารตัดสินใจเปดซองและเริ่มพิจารณา
ภาพประกอบและความนาสนใจของขอความ 

ชวงสุดทาย โดยเฉล่ียประมาณ 8 วินาที เปนชวงเวลาท่ีผูรับสารเริ่มสํารวจภาพประกอบ 
ขอความพาดหัว และเริ่มหาคําตอบใหกับคําถามท่ีเรียกวา “คําถามองคกร” (Product questions)   

สําหรับคําถามประเภทแรกท่ีเรียกวา “คําถามพ้ืนฐาน” นั้นเปนคําถามท่ีผูรับสารถามตนเอง
กอนการเปดซองจดหมาย และคําถามท่ีเรยีกวาคําถามองคกร เปนคําถามเกี่ยวกับองคกร ท่ีผูรับสาร
พึงพิจารณาในขณะท่ีหรือหลังจากการเปดซอง คําถามท้ังสองประเภทลวนแลวแตเปนขอมูลจําเปน
ตอการตัดสินใจบริจาค ดังนั้นหากผูสงสารไดตระหนักถึงคําถามเหลานี้กอนลงมือสรางสรรค
จดหมาย อาจทําใหส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีนําขอความ  (Message) ไปยังผูรับสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีองคกรไดตั้งไว ตัวอยางคําถามท้ังสองประเภทมี
ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวอยางคําถามพ้ืนฐานและคําถามองคกร 
คําถามพ้ืนฐาน 

คําถามท่ีผูรับสารถามตนเองกอนเปดซอง 
คําถามองคกร 

คําถามท่ีผูรับสารพิจารณาในขณะหรือหลังเปดซอง 

- จดหมายมาจากไหน 

- ขางในจดหมายมีอะไร 

- ใครเขียนจดหมาย 

- ใครลงนามจดหมาย 

- องคกรไดรายช่ือของฉันมาจากแหลงใด 

- ทําไมองคกรตองเขียนจดหมายมาหาฉัน 

- องคกรตองการเงินเทาไหร 

- ฉันควรอานจดหมายนี้หรือไม 

- จะเกิดอะไรข้ึนหากฉันตอบจดหมาย 

- เพื่อนหรือคนรอบขางฉันคิดอยางไรหากฉันตอบ
จดหมาย 

- รอไปกอนไดไหม ฯลฯ 

- ฉันเคยไดยินช่ือองคกรเหลานี้มากอนหรือไม 

- ฉันเคยบริจาคใหองคกรนี้หรือไม 

- องคกรไดรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลหรือไม 

- ฉันสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไดอยางไร
หากฉันตอบจดหมาย 

- องคกรนี้แตกตางจากองคกรอื่นๆ อยางไร 

- องคกรกอต้ังมานานแคไหน 

- ใครดําเนินการบริหารองคกร 

- ฉันตองกรอกขอมูลอะไรบาง 

- องคกรเสนอแนวทางแกไขปญหาอยางไร 

- องคกรตองการเงินสนับสนุนเทาไร ฯลฯ 
 

 

ขนาดซอง 
ขนาดของซอง (Envelope sizes) โดยปกติซองท่ีนิยมใชมีอยูดวยกนัหลากหลายขนาด ตาม

ช่ือเรียกและขนาดดังนี ้(Nash, 2000) 
 

ตารางท่ี 2.2 ขนาดซอง 
ช่ือ ขนาด 

1. Monarch 3-7/8  x  7-1/2 นิ้ว 

2. Check 3-5/8  x  8-5/8 นิ้ว 

3. No. 9  3-7/8  x  8-7/8 นิ้ว 

4. No. 10 (ขนาดมาตรฐาน) 4-1/8  x  9-1/2 นิ้ว 

5. No. 11 4-1/2  x  10-3/8 นิ้ว 

6. No. 12 4-3/8  x  11 นิ้ว 

7. No. 14 5  x 11-1/2 นิ้ว 

8. US legal 8-1/2  x  14 นิ้ว 
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ประเภทของซองจดหมาย 
หากแบงประเภทของซองตามลักษณะการจาหนาแลว สามารถแบงได 3 ประเภทคือ 
 

ประเภทท่ี 1 ซองหนาตาง  (Window) ท่ีอยู ผูรับจะพิมพอยูบนเครื่องมือตอบกลับ หรือบนซอง
จดหมาย และจะปรากฏผานชองหนาตาง อาจมีตนทุนสูงกวาซองประเภทอ่ืนๆ แต
อํานวยความสะดวกใหผูสงสามารถระบุช่ือท่ีอยูผูรับในตัวจดหมาย ไปพรอมกับการจา
หนาซอง 

 

ภาพท่ี 2.4 ซองจดหมายประเภทหนาตาง (Window Envelope) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภทท่ี 2 ซองปด (Closed Face Envelope) ท่ีอยูของผูรับจะถูกพิมพลงบนซอง หรือบนแผนปาย 
(Label) จากการศึกษาของ xxx ระบุวาซองประเภทนี้สามารถสรางการตอบกลับสูง 

 
ภาพท่ี 2.5 ซองจดหมายประเภทซองปด (Closed Face Envelope) 
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ประเภทท่ี 3 ส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึกโดยไมใสซอง (Self-mailer) อาจเปนกระดาษขนาด A4 หรือ 
A3 แลวนํามาพับ 3 ทบเพ่ือใชประโยชนจากกระดาษท้ังสองหนา คือกระดาษดานใน
เปนขอความหรือจดหมาย สวนดานนอกทําหนาท่ีเปนซองจดหมาย  

 
ภาพท่ี 2.6 ส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึกโดยไมใสซอง (Self-mailer) 

 
 
 

 
 
 

 
การใชภาพประกอบ 
ภาพประกอบ (Illustration) เปนส่ิงท่ีใชส่ือความหมาย ส่ือความเขาใจไดเปนอยางดียิ่งกวา

คําพูดหรือตัวอักษร ดังคํากวาท่ีวา “ภาพหนึ่งภาพใหความหมายมากกวาหนึ่งพันตัวอักษร” ภาพจะ
ทําใหผูดูรูสึกไดดวยตนเอง การเลือกภาพเพ่ือใชสําหรับจดหมายเชิญชวนบริจาค จึงตองเลือกใหได
ภาพท่ีดูแลวเกิดความรูสึกตามวัตถุประสงค  

สวนเสริมหรือขยายความพาดหัว และสรางความเขาใจเพ่ิมเติมจากขอความโฆษณา ดังนั้น
จะตองดึงดูดความสนใจ และมีความสัมพันธกับพาดหัวและขอความโฆษณาท่ีประกอบอยู ขอดีคือ 
ภาพประกอบสามารถใชส่ือความหมาย อธิบายส่ิงท่ีเปนนามธรรม หรืออยากท่ีจะอธิบายดวยคําพูด ท่ี
สําคัญคือสามารถเปนตัวสรางบรรยากาศท้ังหมดของช้ินงาน ซ่ึงในจดหมายตรงบางฉบับอาจใชภาพ
เปนหลัก 

การใชภาพประกอบส่ือความหมายเปนการประหยัดเวลาในการส่ือความหมายเพราะภาพ
สามารถใชแทนคําพูดโดยเฉพาะขอความท่ียากตอการอธิบาย ดังคํากลาวท่ีวา นอกจากนี้ภาพประกอบ
ยังชวยสรางความนาสนใจใหแกเนื้อหา การวางตําแหนงภาพประกอบท่ีดีจะทําใหนาสนใจ  

ลักษณะของภาพประกอบท่ีดี ตองเขากับพาดหัวและตัวขอความงานโฆษณา และตองเปนภาพ
ท่ีสมจริง ควรมีลักษณะ 

- แสดงใหเห็นถึงความคิดหลักท่ีเปนประเด็นสําคัญท่ีสุด 
- จะตองสัมพันธกับขอความ 
- ภาพประกอบขนาดใหญจะไดเปรียบภาพขนาดเล็กในการดึงดูดความสนใจ 
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- ควรเสนอเพียงประเด็นเดียวในแตละภาพ 
- การใชภาพประกอบหลายภาพควรสมเหตุผล เชน ภาพท่ีใชในการเปรียบเทียบ 
- การใชสีท่ี เหมาะสมในภาพประกอบ จะสามารถดึงดูดความสนใจและส่ือ

ความหมายไดดีขึ้น  
 

จากงานวิจัยทางดานโฆษณาส่ือส่ิงพิมพ (Moriarty, 1987: 550; Bolen, 1984, อางใน Dyck, 
1990: 10) ยืนยันผลการวิจัยวาองคประกอบดานภาพ (Pictorial Components) ในขอความโฆษณา
ประเภทขอความ-ภาพ (Picture-word Messages) ไดรับความสนใจกอนองคประกอบดานอักษร (Verbal 
Components) อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมความชัดเจนใหแกองคประกอบดานอักษร  

ในกรณีการใชภาพในหนาหนังสือพิมพ มีงานวิจัยจํานวนหลายช้ินท่ีสนับสนุนสมมุติฐานท่ี
อางวาผูอานมีความใสใจ (Attention) ตอภาพมากกวาขอความ (Geraci, 1984; Woodburn, 1947, อาง
ใน Dyck, 1990: 10) บางงานวิจัยยังกลาวอีกวาภาพดึงดูดความสนใจไดมากกวาขอความถึง 10 เทา 
(Van Tubergen และ Mahsman, 1974, อางใน Dyck, 1990: 10) นอกจากนี้ยังพบอีกวาภาพสามารถ
ชักจูงใหผูอานเขาสูเรื่องราวท่ีพวกเขาอาจมองขามไป (Lester, 1986, อางใน Dyck, 1990: 10)  

สําหรับบริบทของจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน Huntsinger (1982 อางใน Dyck, 1990) ได
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของภาพในจดหมายท่ีสงไปยังผูบริจาค และพบวาเม่ือเปรียบเทียบกับ
จดหมายท่ีมีแตขอความ จดหมายท่ีมีภาพถายและขอความสามารถสรางยอดการตอบกลับไดมากกวา
รอยละ 10 ตอมา Squires (1988 อางใน Dyck, 1990) ไดทําการทดสอบโดยการกําหนดตัวแปรในการ
วิจัยคือรูปถายท่ีบนซองจดหมายบริจาค ผลปรากฏเปนไปตามแนวทางเดียวกับ Huntsinger (1982 อาง
ใน Dyck, 1990) คือจดหมายท่ีมีภาพปรากฏบนซองไดรับการตอบกลับสูงกวาจดหมายท่ีไมมีภาพ
ปรากฏ  

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ Dyck (1990) พบวา การมีหรือไมมีภาพประกอบในส่ือ
จดหมายบริจาค ไมสงผลตออัตราการตอบกลับ และจํานวนเงินบริจาคเฉล่ีย แตการนําเสนอภาพในเชิง
บวก ใหผลตอบกลับและจํานวนเงินบริจาคเปนท่ีนาพึงพอใจกวาการนําเสนอภาพในเชิงลบฉะนั้น การ
ใชภาพประกอบในส่ือจดหมายตรง มีอิทธิพลอยางยิ่งตอความสําเร็จของการสรางสรรคงานโฆษณา 
เพราะภาพประกอบมักมีสวนชวยใหส่ือหรืองานโฆษณาช้ินนั้นดูมีความนาเช่ือถือยิ่งขึ้น นอกจากจะ
สามารถสะดุดความสนใจของผูรับสารแลว ภาพยังจัดเปนสวนท่ีผูรับสารใหความสนใจเปนอันดับแรก
อีกดวย (Jones, 1988, อางใน Dyck, 1990: 10) 

โดยท่ัวไปภาพท่ีนํามาประกอบในงานสรางสรรคส่ือจดหมายตรงสําหรับการระดมทุน 
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะการจูงใจในโฆษณา (Dyck, 1990) 
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1. ภาพท่ีกระตุนความรูสึกเชิงบวก คือภาพท่ีใชการจูงใจดานบวก เชน ความสุข ความ
สนุก ความสะอาด ความปลอดภัย ความมีสุขภาพดี ความอบอุน ความรัก ความเห็นใจ
ผูอ่ืน ความรวมมือ การยอมรับจากผูอ่ืน เปนตน ท้ังนี้หากองคกร ไดรับการบริจาค ผลท่ี
ไดจากการบริจาคคือความรูสึกเชิงบวก ดังภาพท่ีปรากฏ  

2. ภาพท่ีกระตุนความรูสึกเชิงเชิงลบ คือภาพท่ีใชการจูงใจดานลบ เชน ความหิว ความ
เจ็บปวด ความกลัว ความโดดเดี่ยว เปนตน ท้ังนี้หากองคกร ไมไดรับเงินบริจาค ผลท่ีได
คือปญหาหรือความรูสึกเชิงลบตางๆ ดังท่ีปรากฏในภาพ  

นอกจากการแบงตามจุดจูงใจในโฆษณาแลว หากพิจารณาจากลักษณะของภาพโดยยึดชนิด
ของภาพเปนเกณฑพบวา ภาพท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ (วิวัฒน ล้ิม
สมบุญชัย, 2545) 

1. ภาพถาย (Photograph) หมายถึงภาพท่ีไดผานการลางอัดภาพ โดยภาพท่ีไดจะเปนภาพ
สองมิติและคลายภาพตามธรรมชาติม่ีมนุษยมองเห็น  

2. ภาพวาด (Drawing) หมายถึงภาพท่ีไดจากการวาดหรือเขียนดวยหมึก สีน้ํา สีน้ํามันและ
อ่ืนๆ  

3. ภาพกราฟก (Graphic) หมายถึงภาพท่ีผานกระบวนการสรางภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร 
 

 
ภาพท่ี 2.7 แสดงตัวอยางภาพถาย ภาพวาด และภาพกราฟก 

 
 
 
 
 
 
 

 
การกําหนดสี   
สีเปนองคประกอบสําคัญท่ีใชดึงดูดความสนใจจากผูอานจดหมาย เพราะสีจะชวยเพ่ิมความ

นาสนใจใหกับส่ือส่ิงพิมพ ภาพสีสามารถทําใหคนจําภาพโฆษณาไดดีกวาภาพขาว-ดําถึง 100 
เปอรเซ็นต  (วิวัฒน ล้ิมสมบุญชัย, 2545: 112) โดยปกติสีท่ีใชในโฆษณาส่ือส่ิงพิมพแบงออกเปน 2 
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ประเภทคือสีโทนเย็น ไดแก สีฟา สีชมพู สีน้ําตาลออน เพราะสีโทนเย็นใหความรูสึกอบอุน สดใสและ
ซึมเศราได สวนสีโทนรอน ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง เนนความสดใส ราเริงและความสดช่ืน  

อยางไรก็ตาม นอกจากการกําหนดสีตามโทนรอน-เย็นแลว ยังสามารถกําหนดสีท่ีเปน
สัญลักษณ (Symbol) ท่ีมีความหมายโดยนัยท่ีตองอาศัยการตีความขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของผู ท่ี
ตีความหมาย ลักษณะของการใชสีดังกลาวสามารถสะทอนขอความบางอยาง เชน ใชเพ่ือบงบอกอัต
ลักษณ (Identity) ขององคกร เชน ซองจดหมายสีฟา สามารถบงบอกสีประจําองคการยูนิเซฟ เม่ือผู
บริจาคเห็นเพียงสีของจดหมายก็อาจทําใหระลึกถึงองคกรนั้นได นอกจากนี้สียังสามารถใชเพ่ือบอก
วาระ ชวงเวลาในการสงจดหมาย หรือตามเทศกาลตางๆ เชน หากสงจดหมายในชวงเทศกาลตรุษจีน ผู
สงอาจใชซองสีแดงเพ่ือบงบอกชวงเวลาในการสง เปนตน 

 
องคประกอบที่ 2: จดหมาย (Letter)  
จดหมายเปนหัวใจของการเพ็กเกจจดหมาย องคประกอบอ่ืนเปนเพียงสวนสนับสนุน 

(Warwick, 2001) ดังนั้นจดหมายจึงถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีประกอบไปดวยขอความท่ีสามารถสราง
หรือเปล่ียนการรับรู (Awareness) เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาหรือภาพลักษณองคกร โดยการใชถอยคํา
เพ่ือเราความสนใจ นอกจากนี้ขอความท่ีใชถอยคําภาษาท่ีปรุงแตง หรือโวหารเปรียบเทียบ ยังสามารถ
สรางจินตนาการ (Imagination) ใหผูอานจดหมายไดคิดตามและสรางสรรคความคิดในตนเอง ทายสุด
ขอความในจดหมายกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบโตทันที (Immediate action) ในการสรางสรรคส่ือจดหมาย
ตรงนั้นมีวัตถุประสงคหลักคือตองการใหเกิดการตอบโตจากผูรับ ดังนั้นลักษณะขอความ มักใชคํา
งายๆ ประโยคส้ันๆ ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน เขาใจไดทันที และเขาใจไดตามตัวอักษร (เชน จรัส
เวียง, 2533 อางในปพิชญา บุญดําเนิน, 2548) 

 

การพาดหัว  
พาดหัว (Overline หรือ Headline) คือขอความสวนท่ีอยูตําแหนงบนสุด หรืออยูเหนือคํา

ทักทาย เนนตัวอักษรใหใหญเปนท่ีสะดุดตา มีหนาท่ีคือชักจูงในผูบริจาคอานขอความจดหมาย หาก
ขอความอยูในกรอบส่ีเหล่ียม นักการตลาดทางตรงมักเรื่องขอความลักษณะนี้วา “Johnson Box” 
ลักษณะท่ีดีของขอความพาดหัวตองส้ัน กะทัดรัด ไดใจความ ชวนมองและกระตุนความสนใจในทันที 
เพราะคนอานมักอานแบบกวาดสายตาในครั้งแรก การเขียนพาดหัวสามารถทําไดหลายวิธีดังนี ้

- พาดหัวแบบขาว (News Overline) เปนการพาดหัวท่ีใหขาวเกี่ยวกับองคกร เพ่ือใหขอมูลแกผู
บริจาค ทําใหอานแลวเหมือนอานพาดหัวขางหนังสือพิมพวามีอะไร ท่ีไหน เกิดอะไรขึ้น มี
ปญหาอะไร เปนตน 

DPU



 
68 

- พาดหัวแบบสัญญา หรือคําเสนอผลประโยชน (Promise or Benefit Overline) เปนการเขียน
พาดหัวท่ีมีลักษณะคลายกับการใหสัญญาตอผูบริจาค ในเรื่องของประโยชนท่ีผูบริจาคจะ
ไดรับหลังการบริจาค หรือหลังเขามามีสวนรวมกับองคกร  

- พาดหัวแบบวิธีการบริจาค (How-to Overline) เปนพาดหัวแบบท่ีทําใหผูบริจาคทราบถึงวิธีการ
หรือชองทางบริจาค  

- พาดหัวแบบส่ังหรือชักชวน (Command Overline) เปนการพาดหัวท่ีคลายเปนคําส่ัง กระตุนให
ผูบริจาคกระทําหรือไมกระทํา เพ่ือเปาหมายบางอยาง  

- พาดหัวแบบเจาะกลุมเปาหมาย (Selective Audience Overline) การพาดหัวแบบนี้เปนการเจาะ
กลุมผูบริจาค โดยกระตุนใหผูบริจาคสนใจทันที เสมือนวากําลังพูดกับผูนั้นอยูโดยเฉพาะ ดวย
การใชภาษาระดับเดียวกันในการส่ือสาร  

- พาดหัวแบบอยากรูอยากเห็น (Curiosity Overline) หรือ พาดหัวแบบคําถาม (Question 
Overline) เปนการพาดหัวท่ีกระตุนใหผูบริจาคเกิดความอยากรูอยากเห็น สงสัยในประเด็น
ปญหาตางๆ และเปดซองอานขอความภายในจดหมาย เพ่ือคนหาคําตอบของคําถามเหลานั้น 
เปนการพาดหัวท่ีมีลักษณะทาทายผูบริจาค 

- พาดหัวแบบกลาวถึงพยานบุคคล (Testimonial Overline) เปนพาดหัวท่ีใชคํากลาวอางบุคคลท่ี
มีช่ือเสียง เชน ผูเช่ียวชาญ นักรอง นักแสดง ท่ีบริจาคใหแกองคกรหรือสนับสนุนองคกรใน
ดานตางๆ เพ่ือแสดงความนาเช่ือถือใหแกองคกร  
  
ลักษณะของพาดหัวท่ีดี ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (เสรี วงษมณฑา, 2546) 

- มีการออกแบบท่ีสะดุดความสนใจ (Attention) กลาวคือตองมีลักษณะเดนเปนพิเศษ สามารถจูง
ใจใหผูบริจาคติดตามอานได เชน การใชตัวหนังสือท่ีใหญ มีลูกเลนแปลกตา สีสันสดใส เปน
ตน 

- ใชขอความสะดุดใจ (Interest) ขอความในพาดหัวนั้นตองสามารถหยุดความสนใจของผูบริจาค 
- กระตุนความสนใจผูบริจาค (Desire) กลาวคือพาดหัวตองสามารถกระตุนใหผูบริจาคอยากอาน

และตองการมีสวนรวม 
- สรางความรูสึกวากําลังพูดอยูกับผูบริจาค (Involve Donor) กลาวคือเม่ือผูบริจาคไดอานพาด

หัวแลวตองทราบไดทันทีวาองคกร ส่ือสารกับตนอยู 
- บรรจุเนื้อหาท่ีเปนประโยชน (Benefit) กับผูอานหรือผูบริจาค กลาวคือ เปนพาดหัวท่ีบงบอก

ถึงประโยชนท่ีผูบริจาคจะไดรับ 
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- สรางความเขาใจท่ีชัดเจน (Clear) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใชเวลาเพียงเล็กนอยใน
การอาน จากการศึกษาทางจิตวิทยาพบวา การพาดหัวโดยใชคําประมาณ 8-12 พยางค เปนการ
พาดหัวท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะถาต่ํากวา 8 พยางคก็จะส้ันเกินไปจนจับประเด็นอะไร
ไมได แตถายาวเกิน 12 พยางคก็จะเยิ่นเยอ ไมมีน้ําหนักและขาดความหนักแนนของคํา 
 

การระบุลักษณะลักษณะสวนบุคคล 
การระบุลักษณะสวนบุคคล (Personalization) หมายถึงกระบวนการปรับเปล่ียนขอความใน

จดหมาย ซ่ึงจดหมายแตละฉบับจะประกอบไปดวยขอความท่ีมีเอกลักษณและเปนขอมูลเฉพาะบุคคล
ของผูบริจาคแตละรายโดยดึงมาจากคลังขอมูลขององคกร ฉะนั้นอาจมีตนทุนสูงแตใหผลตอบกลับไดดี 
เนื่องจากผูบริจาครับรูถึงความใสใจในรายละเอียด โดยท่ัวไป หากองคกร มีระบบฐานขอมูลท่ีดีแลว 
การใสรายละเอียดลักษณะสวนบุคคลของผูบริจาคจึงไมใชเรื่องยาก  

Torre และ Bendixen (1988) แนะนําวาการพิมพจดหมายดวยเครื่องคอมพิวเตอรใหความ
สะดวกในการพิมพช่ือผูรับตรงคําขึ้นตนหรือตอนใดตอนหนึ่งของขอความในจดหมาย ทําใหผูรับรูสึก
วาเปนการติดตอสวนบุคคล ยิ่งขอความแสดงถึงความเปนสวนบุคคลมากเทาใด ยิ่งมีโอกาสในการตอบ
กลับสูงมากเทานั้น  

สวนแรกในจดหมายท่ีองคกร อาจใสขอความสวนบุคคลของผูบริจาคลงไปคือสวน คําทักทาย 
(Salutation) คําทักทาย คือขอความท่ีใชทักทายหรือกลาวตอนรับผูบริจาค กอนท่ีจะเริ่มตนจดหมาย โดย
ปกติแลวการทักทายผูบริจาคสามารถทําได 2 วิธีคือ 

- การใชคําทักทายแบบท่ัวไป คือคําทักทายแบบไมมีการระบุช่ือ เชน เรียนผูมีจิตกุศล 
เรียนผูบริจาคทุกทาน เปนตน วิธีนี้สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากไมตองอาศัยฐานขอมูลเพ่ือ
ใสลักษณะสวนบุคคล (Personalization)  

- การทักทายแบบระบุช่ือ คือการใสขอความลักษณะสวนบุคคล (Personalization) จาก
ระบบฐานขอมูลขององคกร โดยท่ัวไป มักขึ้นตนดวยคําวา เรียน กราบเรียน แลวตาม
ดวยช่ือ นามสกุล หรือระบุสถานภาพผูบริจาค เชน สมาชิกเพ่ือนแนวรวม สภากาชาด
ไทย เปนตน คําทักทายประเภทนี้สามารถสรางความสัมพันธกับผูบริจาคไดดีกวาคํา
ทักทายแบบท่ัวไป ซ่ึงสามารถเพ่ิมความจงรักภักดี (Donor Loyalty) และมูลคาท้ังชวง
ชีวิต (Life Time Value) ของผูบริจาคแตละรายได 

 
นอกจากการใสลักษณะสวนบุคคลในคําทักทายแลว Sharpe (2007) แนะนําวาลักษณะสวน

บุคคลอาจทําไดโดยการใสขอมูลของผูบริจาคแตละรายลงในสวนของขอความจดหมายเพ่ือใหผูบริจาค
รูสึกถึงความพิเศษท่ีองคกร จดจําตนเองไดและจดหมายเจาะจงสงถึงตนเองมากกวาผูอ่ืน ซ่ึงความรูสึก
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ดังกลาวสามารถเพ่ิมจํานวนการตอบกลับและยอดเงินบริจาคได (Warwick, 2001) โดยสวนใหญขอมูล
ประเภท ช่ือ-นามสกุลผูบริจาค ท่ีอยู วันเดือนปเกิด จํานวนเงินครั้งลาสุดท่ีบริจาค วันท่ีบริจาคครั้งลาสุด
หรือ ความสนใจของผูบริจาค มักเปนขอมูลท่ีสําคัญในการสรางความสัมพันธกับผูบริจาคได อักท้ังยัง
เปนการเตือนผูบริจาคถึงประวัติการบริจาคของตน  

 

เนื้อหาจดหมาย (Content) 
Stone (1996) กลาววาขอความในจดหมายตรงเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะมีความ

เปนสวนตัวในการส่ือสาร และสามารถท่ีจะจูงใจผูบริจาคใหตอบกลับได แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการ
สรางสรรคส่ือจดหมายตรง มีดังนี้  

1. ใหคําสัญญาเกี่ยวกับอรรถประโยชนท่ีสําคัญตั้งแตพาดหัว หรือในขอความสวนแรก เพ่ือ
สรางความนาสนใจใหเกิดขึ้นทันทีตั้งแตแรกเห็น (Promise a benefit in your headline) 

2. รีบขยายสวนท่ีสําคัญท่ีสุดทันที ท่ีเปนประโยชนกับผูบริจาค เพราะผูบริจาคอาจไมอยาก
อานตอ ถาเขารูสึกเสียเวลาในการหาประโยชนท่ีกําลังนําเสนอ (Immediately enlarge on 
your most important benefit) 

3. ใหบอกคุณประโยชนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงใหชัดเจนมากท่ีสุด อยานึกวาผูบริจาคนาจะ
ทราบเรื่องนั้น แตจงใหขอมูลท่ีมากเพียงพอกับการตัดสินใจของเขา (Tell the reader 
specifically what he is going to get) 

4. สนับสนุนขอความท่ีมีการกลาวอางดวยการรับรองจากผูท่ีเคยบริจาค อธิบายท่ีมาของ
ขอมูลนั้นเพ่ือใหส่ิงท่ีกลาวอางนั้นมีความนาเช่ือถือมากท่ีสุด (Back up your reader 
statements with proofs) 

5. ช้ีใหผูบริจาคเห็นถึงการสูญเสียหรือผลกระทบตางๆ ถาไมไดบริจาค เพ่ือช้ีนําใหผูบริจาค 
ไมใหเกิดความเฉื่อยในการตัดสินใจ (Tell the reader what will be lost by not acting) 

6. ตอกย้ําใหเห็นคุณประโยชนอีกครั้งกอนท่ีผูบริจาค จะตัดสินใจ (Rephrase your prominent 
benefits in closing offer) 

7. เรงใหเกิดการตัดสินใจทันที โดยใหเหตุผลท่ีนาเช่ือถือในการตัดสินใจนั้น (Incite action 
now) 

 

นอกจากนี ้Lister (2001) ไดคําแนะนําเกี่ยวกับหลักการเขียนจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุนท่ี
ผูเขียนตองคํานึงถึง 6 ประการคือ 

1. ความชัดเจน (Clarity) ผูเขียนตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน รวมถึงขอความท่ีงายตอความ
เขาใจ 
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2. ความสอดคลอง (Cohesiveness) องคประกอบทุกอยางในเพ็กเกจจดหมายตรงตอง
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหการส่ือสารนั้นสัมฤทธ์ิผล 

3. ความนาเช่ือถือ (Authenticity) ทุกขั้นตอนในการสรางสรรคท้ังองคประกอบดานวัจ
นภาษาและอวัจนภาษารวมถึงการเลือกสรรผูลงนามจดหมาย ตองสามารถนําเสนอภาพ
ความนาเช่ือถือขององคกรได 

4. การงายตอการตอบรับ (Easy of response) เพ่ือปองกันการลังเลของผูบริจาค จดหมายตรง
ตองมีกลยุทธตางๆ ท่ีกระตุนใหผูรับสารตอบกลับโดยเร็วท่ีสุด เชน การสงซองตอบรับ
พรอมจาหนาและติดแสตมปพรอมใหผูรับตอบกลับไดทันที  

5. ความเหมาะสม (Appropriateness) ระหวางผูสงสารและผูบริจาค 
6. ความโดดเดนของขอความ (Engaging copy)  

 
Dean Rieck (อางใน สุริยา เลิศมาลีวงศ, 2544) นักเขียนคําโฆษณาและท่ีปรึกษาทางดาน

การตลาดทางตรงแนะนําการเขียนจดหมายไวดังนี้ 
- Attention การดึงความสนใจหรือกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น โดยใชรูปภาพ 

หรือพาดหัวท่ีเนนประโยชนของสินคา 
- Personalize การใชคําทักทายท่ีระบุช่ือบุคคล หรือประเภทของกลุมบุคคล 
- Lead-in การเริ่มตนจดหมายดวยขอความส้ันๆ แตแรงพอท่ีจะกระตุนใหเกิดความสนใจ

ได 
- The Offer การกลาวถึงขอเสนอในชวงแรกๆ ของสวนขอความ (Body) ในจดหมาย 
- The Letter ขอความในจดหมายควรใชผูท่ีเคยทดลองใช (Testimonials) หรือผูท่ีสามารถ

นําเสนอผลประโยชนของสินคาได   
- The Closing การปดทายจดหมายควรกลาวซํ้าขอเสนอ หรือการรับประกัน รวมถึง

ขอความท่ีกระตุนใหเกิดการตอบกลับ (Call to action)  
 

อีกแนวคิดหนึ่งเปนของ Henry Hoke, Sr. (อางใน สุริยา เลิศมาลีวงศ, 2544) ซ่ึงไดกลาวถึง
แนวคิดการสรางสรรคส่ือโฆษณาท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับการส่ือจดหมายตรงเพ่ือการกระตุน
ใหเกิดการบริจาคหรือเขารวมโครงการตางๆ ท่ีองคกรไมแสวงหาผลกําไรไดจัดขึ้น โดยแบง
ออกเปน 4 Ps ดังนี้ 

Picture   จากภาพหรือขอความท่ีดึงดูด 
Promise  ตามดวยคําสัญญา หรือเรื่องแหงความสําเร็จ 
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Prove  อางดวยการรับรองจากผูใชหรือผูท่ีเคยบริจาค (Testimonials) ผูบริหาร
องคกร หรือผูมีช่ือเสียงท่ีมีความเกี่ยวของกับองคกร (Endorsers)  

Push และสุดทายการผลักดันใหเกิดการตัดสินใจเขารวมโครงการ หรือการ
บริจาค โดยใชเครื่องมือท่ีกระตุนใหเกิดการตอบกลับ 

 
 
 

ขอความปจฉิมลิขิต (Postscript) 
ขอความปจฉิมลิขิต เปนขอความสวนสุดทายและสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในจดหมาย Siegfried 

Vogele (2001) ไดทําการวิจัยโดยใชกลองวัดการเคล่ือนไหวของตาของผูท่ีอานจดหมายตรง และคนพบ
วา 90% ของผูอานจดหมายตรง มักเลือกอานขอความในสวนของปจฉิมลิขิตกอนการอานขอความใน
จดหมายนอกจากนี้การมีปจฉิมลิขิต ทําใหองคกร ไดรับเงินบริจาคมากวา 1.5 เทา ดังนั้นหากผูเขียนเนน
ขอความสําคัญในสวนนี้ มีโอกาสท่ีผูอานจะกลับไปอานจดหมายท้ังฉบับได (Warwick, 2001)  

อยางไรก็ตาม Sharpe (2007) ไมเห็นดวยกับการใสขอความปจฉิมลิขิตลงในตอนทายของ
จดหมาย โดยใหเหตุผลวา การใสขอความปจฉิมลิขิตทําใหจดหมายดูโบราณ (Anachronism) และดูเปน
เชิงธุรกิจมากเกินไป ซ่ึงอาจแสดงถึงความไมจริงใจตอผูบริจาค 

ถึงการใสขอความปจฉิมลิขิตจะเปนขอถกเถียงกันอยูในหมูนักเขียนจดหมายระดมทุน  แต
อยางไรเสีย ขอความดังกลาวก็มีสวนชวยใหจดหมายทําหนาท่ีโนมนาวใจผูบริจาคได  โ ด ย ห น า ท่ี
หลักของขอความปจฉิมลิขิต (Warwick, 2001) ไดแก 

- อางถึงของท่ีระลึกกอนการบริจาค (Mention your front-end premium) 
- อางถึงวันส้ินสุดการรับบริจาค (Mention your deadline) 
- แสดงความขอบคุณ (Say thank-you) 
- เสนอของท่ีระลึก (Suggest a gift/ back-end premium) 
- ดึงความสนใจไปยังส่ิงท่ีแนบมาดวย (Draw attention to an important enclosure) 
- เชิญชวนผูบริจาคใหดําเนินการบางอยาง (Invite your donor to take action) 
- เนนความเรงดวนของการชวยเหลือ (Stress the urgency) 
- แสดงผลท่ีเกิดขึ้นหากผูบริจาคปฏิเสธการบริจาค (Show what happens if the donor 

fails to act) 
- แสดงผลท่ีเกิดขึ้นหากองคกรไดรับเงินบริจาค (Show what happens if the donor acts) 
- ถามคําถาม (Ask a question) 
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ขนาดของจดหมาย (Paper size) 
ขนาดของจดหมายท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน คือขนาด A4 (21x29.7 ซม), A3 (29.7x42 ซม), 

Executive (18.41x26.67 ซม) หรือขนาด Legal (21.59x35.56 ซม) (Nash, 2000)  
การเลือกขนาดท่ีเหมาะสมนั้น องคกร สามารถทราบไดโดยการทดสอบเบ้ืองตน โดยทดลอง

ทําขนาดท่ีนาสนใจ 2-3 ขนาด แลวทดลองสงไปยังกลุมเปาหมายแลวตรวจสอบวาขนาดใดใหผลตอบ
กลับมากกวากัน (Warwick, 2001) 

 

จํานวนหนา (Number of pages) 
จากการวิจัยพบวา ผูบริจาคจะอานขอความท่ียาว หากขอความนั้นเกี่ยวของกับตนและนาสนใจ  

แตจดหมายเพียงหนาเดียวก็อาจดูยืดยาวไดหากผูอานไมพบความนาสนใจ ดังนั้นหากจดหมายยาวตอง
ดึงความสนใจผูบริจาคใหอานจนจบ 

Lister (2001) กลาววาจดหมายตองมีความยาวของเนื้อหาท่ีพอท่ีจะใหขอมูลสําคัญอยาง
ครบถวน และตองส้ันพอท่ีจะรักษาความสนใจของผูอานได และโดยปกติแลวจดหมายท่ีแสวงหากลุมผู
บริจาครายใหม (Prospect) มักจะมีขอความท่ียาวและมีจํานวนหนามากกวาจดหมายท่ีสงไปยังกลุมผู
บริจาคเดิม (House list) 

 

 
องคประกอบที่ 3: เคร่ืองมือตอบกลับ (Reply Device) 
ใบตอบกลับสวนใหญอาจอยูในรูปของใบส่ังซ้ือ (Order Form) ใบตอบรับการบริจาค 

(Donation Form/ Gift Card) ใบสมัคร (Application Form) หรือใบตอบปญหา (Answering Form) ดังนั้น
จึงเปนสวนท่ีตองมีความชัดเจนมากท่ีสุด เพราะตองประกอบไปดวยวิธีการจายเงินอยางละเอียด การขอ
ขอมูลสวนตัว พรอมกับวิธีการตอบกลับท่ีตองงายและชัดเจนท่ีสุด เพ่ือไมใหกลุมเปาหมายมีความ
สับสนและสงสัย โดยควรมีลักษณะดังนี ้

- ควรออกแบบวิธีการกรอกขอความใหสะดวกและงายตอการส่ังซ้ือ บริจาค สมัครสมาชิก 
หรือตอบ เชนการเวนชองวาง หรือกลองใหกรอกขอความอยางเพียงพอ หรืออาจทําเปน
ขอใหเลือกคําตอบ 

- ใหรายละเอียดและระบุคุณสมบัติของสินคา ขอเสนอหรือเง่ือนไขตางๆ ของชัดเจน และ
ครบถวน เพ่ือเปนการเตือนความจําในกรณีผูรับตองการตอบกลับแตไดท้ิงส่ิงพิมพสวน
อ่ืนๆ ไปแลว และควรมีทางเลือกในการตอบกลับอยางนอย 2 ทางเลือก 
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- มีขอความลักษณะท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรม (ส่ังซ้ือ บริจาค สมัครสมาชิก ฯลฯ) โดยอาจ
ใชภาพและการเขียนในลักษณะเทคนิคพิเศษ หรือตัวอักษรหนาเพ่ือเนนถึงสินคา หรือ
ผลประโยชนท่ีกลุมเปาหมายจะไดรับ 

- สรางการมีสวนรวม (Involvement) ในเครื่องมือตอบกลับ เชน การทําแบบสํารวจ หรือ
แบบสอบถามขนาดเล็ก 

- ใชคําพูดหรือขอความท่ีชัดเจนและส่ือความหมายในทางบวก 
- ใหขอมูลเกี่ยวกับขอยกเวนตาง  ๆ
- มีการรับประกัน 
- ควรเสนอระยะเวลาท่ีจํากัด 

 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงองคประกอบของเครื่องมือตอบกลับ 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
 
 

ลักษณะ
การบริจาค 

 

กลองตอบรับ (Yes box) 

 

ช่ือท่ีอยูผูรับ 

Xxx 1990x 
1990x 

วิธีการชําระเงิน
บริจาคแบบตางๆ  

การระบุจํานวน
เงินบริจาค 

ชองทางอื่นๆ ท่ีใชใน
การติดตอหรือ
บริจาค 

ขอความ
เกี่ยวกับการ
ลดหยอนภาษี 

รหัส 
(Code)   
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จากภาพท่ี 2.8 แสดงองคประกอบตางๆ ของเครื่องมือตอบกลับหรือใบบริจาคจากองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน ท่ีประกอบไปดวย 1) กลองตอบรับท่ีชวยลดการปฏิเสธของผูบริจาค 2) ลักษณะการ
บริจาคตางๆ เชนประเภทรายเดือน หรือประเภทครั้งเดียว 3) การระบุจํานวนเงินบริจาค 4) ช่ือท่ีอยูผูรับ 
5) รหัสใชเปนเครื่องมือท่ีองคกรจะติดตามการตอบกลับ (Track the returns) ของจดหมายแตละฉบับ
และเพ่ือประเมินผลตอบกลับ หรือตรวจสอบความถูกตองของช่ือ-ท่ีอยูผูบริจาค (Lister , 2001) 6) วิธี
ชําระเงินบริจาค ในปจจุบันผูบริจาคนิยมบริจาคผานบัตรเครดิต จากการศึกษาของ Weinstein (2005) 
พบวาผูบริจาคผานระบบออนไลนนิยมชําระเงินบริจาคผานบัตรเครดิตเพ่ือความสะดวก นอกจากนี้ยัง
พบการบริจาคท่ีเพ่ิมขึ้นมากถึง 5 เทาของเงินบริจาคเฉล่ียท่ีชําระผานชองทางอ่ืน 7) ขอความเกี่ยวกับการ
ลดหยอนภาษี 8) ชองทางอ่ืนท่ีใชในการติดตอองคกรเชน ท่ีอยู โทรศัพท โทรสาร เปนตน 

 
องคประกอบที่ 4: ซองตอบกลับ (Reply Envelope)  
ซองจดหมายตอบกลับใหความสะดวกเม่ือผูบริจาคตองการตอบรับการบริจาค ซ่ึงอาจอยูในรูป

ของซองจดหมายธรรมดาท่ีพิมพช่ือท่ีอยูของบริษัทหรือองคกรไวหนาซอง หรืออาจเปนซองบริการ
ธุรกิจตอบรับ (Business reply envelope หรือเรียกยอๆ วา BRE) ซ่ึงจะมีช่ือท่ีอยูของบริษัทหรือองคกร
พรอมท้ังเลขทะเบียนอนุญาตจากกรมไปรษณียและจะไปเรียกเก็บคาสงจากบริษัทหรือองคกรแทนผู
บริจาค เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูบริจาค และเปนการเพ่ิมโอกาสในการไดรับการตอบกลับสูงกวา
การสงซองธรรมดา  

ซองจดหมายตอบกลับสามารถทําในลักษณะเปนแผนเดียวกับใบตอบกลับ (Reply Card) สวน
ท่ีอยูดานในจะเปนสวนท่ีกรอกขอมูล สวนดานนอกจะเปนซองจดหมายในตัว มีช่ือ ท่ีอยูของบริษัท
และใหพับตามรอยแลวสงไป 
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ภาพท่ี 2.9 ตัวอยางซองจดหมายตอบกลับประเภทซองธุรกิจตอบรับ (BRE) 

 
 
องคประกอบที่ 5: ส่ิงที่แนบมาดวย (Enclosures) 
รศ. ดร. เสรี วงษมณฑา (2546: 80)  กลาววา ส่ิงพิมพท่ีใหขอมูล (Printed Matter) นอกจากจะมี

จดหมายเปนขอความท่ีใหขาวสาร ยังมีส่ิงพิมพพิเศษท่ีองคกร จัดทําขึ้นในรูปแบบท่ีแตกตางกัน มี
ความส้ันยาว มีเนื้อหาเรื่องราวแตกตางกันไปแลวแตประเภท ซ่ึงส่ิงพิมพนี้อาจจะสงควบคูมากับ
จดหมาย หรืออาจจัดสงโดยไมตองมีจดหมายแนบมาดวย ท้ังนี้ส่ิงท่ีสงมาดวย อาจทําใหขอความท่ี
ตองการมีความนาสนใจนอยลง ดังคํากลาวของ Lister (2001) ท่ีวา “ยิ่งมีเอกสารแนบมาก จํานวนการ
ตอบกลับก็ยิ่งนอย” (The more you enclose in the package, the less response you will receive.) จาก
การศึกษา (Warwick, 2001)  พบวาการแทรกแผนพับท่ีขอความไมสนับสนุนขอความในจดหมาย อาจ
สงผลตออัตราการตอบกลับ เนื่องจาก เนื้อหาในแผนพับอาจดึงความสนใจจากผูอานจากภารกิจสําคัญ
คือการบริจาค 
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รูปแบบของส่ิงพิมพท่ีมักใชแนบมาดวยในการสงจดหมายตรง ไดแก 
- รายงานประจําป (Annual Report)  
- สมุดเลมเล็ก (Booklet)  
- เอกสารเผยแพรรายละเอียด (Brochure)  
- แคตตาล็อก (Catalog)  
- หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัทหรือองคกร (Company Profile) 
- เอกสารเพ่ือใหขอเท็จจริง (Fact Sheet)  
- แผนพับ (Folder)  
- ใบปลิว (Leaflet)  
- จดหมายขาว (Newsletter) 
- ท่ีคั่นหนังสือ (Bookmark) 

 
ภาพท่ี 2.10 แสดงส่ิงท่ีแนบมาดวยท่ีอยูในรูปแบบของเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับ (Brochure) 
และท่ีคั่นหนังสือ (Bookmark) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นอกจากส่ิงพิมพแลว ส่ิงท่ีแนบมาดวยอาจเปนของแจก (Premium)  เพ่ือมอบใหกลุมเปาหมาย
หรือผูบริจาคสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท (Warwick, 2001) คือ  
1. Front-end premium คือของแจกกอนการบริจาค ซ่ึงอยูในรูปของสติ๊กเกอร พวงกุญแจ มีดเปดซอง

จดหมาย ท่ีคั่นหนังสือ เปนตน ซ่ึงจัดเปนหนึ่งในตัวแปรท่ีกระตุนผูรับจดหมายใหเปดซองจดหมาย 
และเพ่ิมอัตราการตอบกลับ จากการศึกษาขององคกรไมแสวงหาผลกําไรบางแหงในตางประเทศ 
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พบวาการใหของแจกกอนการบริจาคอาจสงผลใหเกิดการตอบกลับสูง แตจํานวนเงินของผูบริจาค
แตละรายลดลง เนื่องจากผูรับรูสึก “ผิด” (Guilt) จึงสงเงินบริจาคมาใหองคกรเพ่ือชดเชยคาสินคาท่ี
แจก ดังนั้นพฤติกรรมการบริจาคดังกลาวจึงไมไดเกิดขึ้นจาก “ความใจบุญสุนทาน” (Philanthropic 
motives) นอกจากนี้ ยังพบอีกวา ผูบริจาคท่ีไดรับของแจก คอนขางมีความจงรักภักดีและอัตราการ
ตอบกลับต่ํา โดยอาจไมตอบกลับอีกในจดหมายฉบับตอมา   

2. Back-end premium คือ ของแจกท่ีองคกรจะจัดสงใหภายหลังไดรับเงินบริจาค เชน หนังสือ ของท่ี
ระลึก ซ่ึงโดยมากมักมีราคาสูงกวาของแจกประเภท Front-end premium เพ่ือใหองคกรใชตนทุน
อยางมีประสิทธิภาพ องคกรควรคํานึงถึงของแจกท่ีสามารถสงเสริม สนับสนุนภาพลักษณของ
องคกร หรือใหประโยชนกับผูบริจาคได  

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 

ความหมายของทัศนคต ิ
คําวา ทัศนคติ (Attitude) เปนคําท่ีมีความหมายกวาง ดังนั้นจึงมีนักวิชาการและนักวิชาชีพ

หลายทาน ไดใหความหมายและแนวคิดของทัศนคติในทิศทางท่ีแตกตางกัน  
 หนึ่งในความหมายท่ีถือไดวาเปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงบอยครั้ง ไดแก คําจํากัดความ
ของ Allport (1935, อางใน โฉมฉาย ฟูใจ, 2550: 31) ท่ีกลาววา ทัศนคติคือความเอนเอียงหรือแนวโนม 
(Predisposition) ของพฤติกรรมในการตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเกิดมาจากการเรียนรู และเปน
ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในรูปแบบของความช่ืนชอบ (Favorable) หรือความไมช่ือชอบ (Unfavorable)  

Shiffman และ Kanuk (2004: 312) ใหคํานิยามวา ทัศนคติหมายถึงความโนมเอียงท่ีบุคคล
เรียนรูเพ่ือใหมีพฤติกรรมสอคลองกับลักษณะท่ีพอใจหรือไมพอใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยทัศนคติ
ของบุคคลจะสะทอนมุมมองของเขาท่ีมีตอสภาพแวดลอม ขณะเดียวกันทัศนคติก็จะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล ทัศนคติไมสามารถเห็นไดโดยตรงแตตองวินิจฉัยจากส่ิงท่ีแต
ละบุคคลพูดหรือกระทํา 

Zimbrado และ Leippe (อางใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2542) กลาววา ทัศนคติคือ ส่ิงท่ีเกิดจาก
การเรียนรูหรือประสบการณของแตละคน มิใชเปนส่ิงท่ีติดตัวมาแตกําเนิด เปนสภาพทางจิตใจท่ีมี
อิทธิพลตอการคิด และการกระทําของบุคคลเปนอันมาก มีความถาวรพอสมควรเนื่องจากแตละบุคคล
ตางก็ไดรับประสบการณและผานการเรียนรูมามาก อยางไรก็ตามทัศนคติก็อาจมีการเปล่ียนแปลงไดอัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตางๆ  
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Wells, Burnette และ Moriarty (2006) ในฐานะนักวิชาการทางดานโฆษณา ลงความเห็นวา 
ทัศนคติ เปนแนวโนมท่ีเกิดจาการเรียนรู หรือ ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอวัตถุ บุคคลอ่ืน หรือแนวความคิด
ท่ีนําไปสูพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง และทัศนคติเปนส่ิงท่ีคงอยูเปนเวลานาน  

กลาวโดยสรุปแลว ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกหรือความโนมเอียงท่ีจะตอบสนองในทางบวก
หรือลบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงสงผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้น นอกจากนี้ ทัศนคติยังมี
ลักษณะสําคัญหลายประการ (Loudon และ Bitta, 1993) คือ  

1. เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ไมวาจะเปนส่ิงท่ีจับตองไดหรือจับตองไมได เชน วัตถุ
ส่ิงของ บุคคล ประเด็นความคิด สถานการณ พฤติกรรม 

2. เปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู มิใชส่ิงติดตัวมาแตกําเนิด แตโดยการเรียนรูจากส่ิงตางๆ 
รอบตัว ท้ังโดยขอมูลท่ีไดรับจากบุคคลอ่ืนและประสบการณท่ีไดรับมาโดยตรง 
ทัศนคติจึงสรางและปรับเปล่ียนได  

3. เปนส่ิงท่ีม่ันคงและเปล่ียนแปลงไดยาก ภายหลังจากท่ีทัศนคติไดกอตัวขึ้นแลว จะจัด
ระเบียบเปนความเช่ือท่ีคอนขางม่ันคงตอส่ิงนั้น และส่ิงเราท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงยากในการ
เปล่ียนแปลง 

4. เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายใตสถานการณ และถูกกระทบโดยสถานการณแตละบุคคลจะมี
ทัศนคติแตกตางกันขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะอยางดวย ซ่ึงสถานการณบางอยางอาจ
เปนสาเหตุใหบุคคลมีพฤติกรรมไมสอดคลองกับทัศนคติได 

5. มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ทัศนคติเปนสภาวะโนมเอียงท่ีจะตอบสนองและนําไปสู
พฤติกรรมจริง สงผลหรือมีความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอส่ิงท่ีบุคคลมี
ทัศนคติ ทัศนคติจึงเปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมหรือสามารถทํานายพฤติกรรมของแตละ
บุคคลได 

 

องคประกอบของทัศนคต ิ
 นักวิชาการสวนใหญแบงองคประกอบของทัศนคติออกเปน 3 สวน ไดแก  

1. องคประกอบดานความรู ความเขาใจ (The Cognitive Component/ Thinking) หรือ
ขอมูลท่ีเรามีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานกันระหวางประสบการณตรงท่ี
เรามีตอวัตถุ กับขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ ความรู และการรับรูดังกลาว
จะกอตัวกันขึ้นเปนความเช่ือตางๆ เกี่ยวกับวัตถุหรือส่ิงนั้น ดวยเหตุนี้ทัศนคติท่ีมีตอส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งจะประกอบไปดวยความเช่ือท่ีมีคุณสมบัติหลายประการซ่ึงนําไปสูพฤติกรรม 

2. องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ (The Affective Component / Feeling) ซ่ึงถือ
ไดวาเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดในการประเมินคาตามธรรมชาติของมนุษย กลาวคือ 
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เปนปฏิกิริยาทางความรูสึกหรืออารมณโดยรวมท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือกลาวไดวาเปน
ความรูสึกท้ังในแงบวกหรือแงลบ 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม  (The Behavior Component / Action) คือความนาจะเปน
หรือแนวโนมท่ีบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง หรือแสดงออกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันเปนผลมาจากการทํางานขององคประกอบดานความรูความคิด
และความรูสึก  

 

การแสดงออกของทัศนคต ิ
ทัศนคติท่ีบุคคลแสดงออกมีอยู 3 ประเภท (ปยนุช สิงหกันต, 2544) คือ 

1. ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) เปนทัศนคติท่ีจะชักนําใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาในดานดี
ตอบุคคลอ่ืนๆ และส่ิงแวดลอมรอบตัว รวมท้ังอาจมีสวนทําใหคน หรือกลุมคน ตัดสินใจมี
สวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมดวย 

2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลมีความรูสึกไมดี หรือ
เปนไปในทางลบตอบุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอมรอบตัว ซ่ึงมักเกิดขึ้นรวมกับความไมพอใจ 
ทัศนคติ ดานลบนี้จะกอใหเกิดขึ้นในใจของบุคคล นําไปสูการดวนสรุปตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ แมจะยังไมมีความเขาใจในเรื่องนั้นอยางถองแทก็ตาม 

3. ทัศนคตินิ่งเฉย หรือเปนกลาง (Passive Attitude) เปนทัศนคติในลักษณะท่ีบุคคลผูนั้นไมมี
ความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ หรือตอบุคคลนั้นๆ สวนใหญมักมีสาเหตุมาจากความหางไกล
จากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรือขาดขอมูลท่ีชัดจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  
 

ท้ังนี้ บุคคลอาจมีทัศนคติดังกลาวเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ได ขึ้นอยูกับ
ความม่ันคงในเรื่องราวความเช่ือ ความรูสึก นึกคิด หรือคานิยมท่ีมีตอบุคคล ส่ิงของ การกระทํา หรือ
สถานการณ เปนตน ท้ังนี้ ความเขมขน หรือความรุนแรงของทัศนคตินั้น ขึ้นอยูกับความม่ันคงในความ
เช่ือ หรือความรูสึก ท่ีบุคคลหนึ่งมีตอบุคคลหนึ่ง ตอส่ิงใดส่ิงหนึง่ ตอกลุมคน ทัศนคติของบุคคลจึงอาจ
เปนทัศนคติท่ีซับซอน หรือไมซับซอนก็ได ทัศนคติท่ีซับซอนมักจะมีความเช่ือหลายดาน รวมท้ัง
ความรูคอยสนับสนุนอยู สวนทัศนคติท่ีไมซับซอน มักมีความเช่ือเพียงดานเดียว ซ่ึงทัศนคติประเภท
หลังนี้อาจจะเปล่ียนแปลงไดงายมาก 
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การเกิดทัศนคต ิ
Assael (1998) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดทัศนคติ โดยสรุปไดวา ทัศนคติเกิดขึ้นไดจาก

หลายปจจัย ท้ังจากปจจัยโดยทางออมหรือจากประสบการณตรง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลจากคนในครอบครัวซ่ึงเปนสถาบันแรกท่ีปลูกฝงทัศนคติใหแก

บุคคล หรือขอมูลจากกลุมเพ่ือนซ่ึงเปนแหลงของทัศนคติโดยเฉพาะเรื่องของคานิยมตาง  ๆ
2. ประสบการณตรง ท่ีบุคคลไดรับจากส่ิงนั้นโดยตรง ถูกจัดระเบียบเปนขอมูลความเช่ือเกี่ยวกับ

ส่ิงนั้น รวมถึงประสบการณในอดีต 
3. วัฒนธรรม ของแตละชาติมีความแตกตางกันออกไป สงผลใหคนแตละวัฒนธรรมมีทัศนคติท่ี

แตกตางกัน 
4. ส่ือมวลชน ซ่ึงเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง เม่ือมีการเปดรับส่ือมวลชนจะเปน

แหลงขอมูลสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคล 
5. บุคลิกภาพ ลักษณะบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันในแตละบุคคล เชน คนเก็บตัว คนชอบสังคม ก็

จะมีทัศนคติท่ีแตกตางกัน 
เชนเดียวกันนั้น  Statt (1997 อางใน ปยนุช สิงหกันต, 2544: 20) ไดใหรายละเอียดเพ่ิมเติมวา 

แหลงท่ีมาของทัศนคติวา ทัศนคติกอเกิดมาจากหลายแหงดวยกัน ไดแก ครอบครัว (Family) ซ่ึงเปน
สถาบันแรกท่ีทําหนาท่ีปลูกฝงความเช่ือ ความรูสึก และพฤติกรรมตางๆ ตอมาคือกลุมเพ่ือน (Peers) 
เปนแหลงท่ีมาของทัศนคติเรื่องคานิยมตางๆ โดยเฉพาะเรื่องแฟช่ัน รวมถึงการยอมรับนวัตกรรมใหมๆ 
และแหลงท่ีมาของทัศนคติอันสุดทายคือ ประสบการณตรง (Direct Experience)  

นอกจากนี้ Rensis Likert (อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) ไดศึกษามูลเหตุของการเกิด
ทัศนคติ ซ่ึงนับวาเปนผลการศึกษาท่ีเนนถึงการเกิดทัศนคติตามหลักวิชาการดานการส่ือสารโดยเฉพาะ 
โดยสรุปวา แหลงท่ีสําคัญท่ีทําใหคนเกิดทัศนคติคือ  

1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จะทําใหเกิดทัศนคติตอ
ส่ิงนั้นไปตามทิศทางท่ีเคยมีประสบการณมากอน  

2. การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน (Communication from Others) ทัศนคติเกิดจากการรับรู
ขาวสารตางๆ จากผูอ่ืน  

3. รูปแบบ (Models) โดยการเลียนแบบผูอ่ืนวาเขาทําอยางไร แลวจํารูปแบบนั้นมาปฏิบัติ ซ่ึง
รูปแบบนั้นกอใหเกิดทัศนคติมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นยอมรับและนับถือใน
รูปแบบนั้นมากนอยเพียงใด 
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4. องคประกอบทางสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอยางของบุคคลอาจเกิดจาก
ความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน โรงเรียน ท่ีทํางาน หนวยงาน สมาคม องคกร หรือสถาบัน
พระมหากษัตริย  
ดังนั้นหากพิจารณาแหลงการเกิดทัศนคติ จะพบวาองคประกอบท่ีสําคัญท่ีเปนตัวเช่ือมโยงให

เกิดทัศนคติตางๆ คือ การส่ือสาร (Communication) ท้ังนี้เพราะไมวาทัศนคติจะเกิดจากประสบการณ
เฉพาะอยาง รูปแบบ หรือองคประกอบทางสถาบัน ลวนแตมีการส่ือสารแทรกอยู จึงอาจกลาวไดวาการ
ส่ือสารเปนกิจกรรมสําคัญอยางมากท่ีมีผลทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงตาง  ๆ

 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กวินดา วัชรสิงห (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการส่ือสารในการระดมทุนของ
องคกรสาธารณประโยชนในการทํางานเพ่ือสังคม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การศึกษาการเกิดขึ้นขององคการสาธารณประโยชนและกลยุทธการส่ือสารในการระดมทุนของ
องคกรสาธารณประโยชนในการทํางานเพ่ือสังคม ผลการวิจัยพบวา องคกรสาธารณประโยชนใน
ประเทศไทยเกิดจากการเห็นความสําคัญของสภาพปญหาโดยหนวยงานภาครัฐ กลุมบุคคลตางๆ ใน
สังคมดําเนินการจัดตั้งและตางประเทศใหงบสนับสนุน มีการส่ือสารในรูปแบบตางๆ ในการจัดตั้ง 
เชน การพูดคุย การแสวงหาพันธมิตร การเรียนรูรวมกัน และเกิดมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน 
สําหรับกลยุทธการส่ือสารในการระดมทุนนั้น แบงไดเปน 3 ระยะคือ 1) ระยะจัดตั้ง มีการใชกลยุทธ
ดานการศาสนา การเช่ือมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย การใชเครือขายบริจาค การนําเสนอตนเอง
ใหเปนท่ีรูจัก การใชของมีคาหรือของรางวัล และการขายตรง 2) ระยะดําเนินการ มีการใชกลยุทธ
ดานการใชบุคคลมีช่ือเสียง การสรางสัมพันธภาพกับส่ือมวลชน การประสานสัมพันธมิตรรวม และ
การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือการเผยแพร 3) ระยะไดรับการยอมรับ มีการใชเพียงกลยุทธการเนนความ
เปนแมแบบหรือสถาบันหลัก และการใชส่ือมวลชนประสานกับส่ือบุคคล 

 
Dominic Yeo Koh Tuan Kiok (1996: 8 อางใน กวินดา วัชรสิงห, 2544: 66) ไดเสนอ 

รายงานการวิจัยเรื่อง (Why Do Donors Give?) เสนอแนะวา ความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุวาทําไม
ประชาชนถึงบริจาคเงิน จะมีประโยชนตอการวางกลยุทธท่ีเหมาะสมในการระดมทุน นอกจากนี้
รายงานยังไดกลาวถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริจาคเงิน จากขอมูลดังกลาวองคกร
สาธารณประโยชนจะสามารถตอบสนองความตองการหรือเหตุจูงใจในการบริจาคเงินของผูบริจาค
เงินในปจจุบัน และกระตุนหรือโนมนาวใจใหผูท่ียังไมไดบริจาคเงินเกิดจิตสํานึกและเขามา
ชวยเหลือสนับสนุนองคกรตอไป 
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ศศิกานต ลิมปต ิ (2548: บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่องแนวคิดมุงตราสินคาในองคกรท่ีไมแสวงหา
กําไร และศึกษาการตอบสนองของกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกรท่ีไมแสวงหา
กําไร โดยในสวนของการศึกษาแนวคิดมุงตราสินคา ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูบริหาร
และพนักงานระดับปฏิบัติการซ่ึงดํารงตําแหนงดานการส่ือสารภายในและภายนอกองคกร จํานวน 8 
คนจากองคกรท่ีไมแสวงหากําไร 4 แหง ท่ีเปนกรณีศึกษาไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย กรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใตสํานักงานประเทศไทย 
และองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ หรือองคการยูนิเซฟประเทศไทย ตามกรอบแนวคิดของ 
Hankinson สวนการวัดการตอบสนองของกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย ใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางเพศชายและหญิง อายุระหวาง 20-60 ป อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 470 คน  
 ผลการวิจัยพบวา องคกรท่ีไมแสวงหากําไรท้ัง 4 แหง มีการประยุกตใชแนวคิดมุงตราสินคา
ในระดับท่ีแตกตางกัน โดยในภาพรวม สภากาชาดไทยและยูนิเซฟประยุกตใชแนวคิดมุงตราสินคา
สูงกวา สสส. และกรีนพีช อยางไรก็ดี ทุกองคกรเห็นตรงกันวาการส่ือสารใหบุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกองคกรรับรูและเขาใจการทํางานขององคกรเปนเรื่องสําคัญและจําเปน ซ่ึงสงผลใหองคกร
ไดรับการสนับสนุนจึงตองมีการวางแผนในการติดตอส่ือสารและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย สวนการตอบสนองของกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวากลุมตัวอยางมี
การตระหนักรูในตราสินคา ทัศนคติตอตราสินคา  การรับรูความนาเช่ือถือของตราสินคาและพันธะ
สัญญาตอตราสินคาสภากาชาดไทยสูงกวาตราสินคาขององคกรท่ีไมแสวงหากําไรอีก 3 แหง 
นอกจากนี้ทัศนคติตอตราสินคา การรับรูความนาเช่ือถือของตราสินคาและพันธะสัญญาตอตราสินคา
องคกรท่ีไมแสวงหากําไรทุกองคกร ยังมีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย 

 
Laura Weir และ Sally Hibbert (2000) ไดศึกษาเรื่องการสรางความสัมพันธกับผูบริจาค โดย

การสํารวจการใชกลยุทธการสรางความสัมพันธและกลยุทธการใชฐานขอมูลในการระดมทุนเงิน
บริจาค โดยการสํารวจทางไปรษณียกับกลุมตัวอยางองคกรการกุศลในประเทศอังกฤษจํานวน 500 
องคกร วัตถุประสงคในการวิจัยคือ การตรวจสอบวัตถุประสงคการใชฐานขอมูลขององคกร คนหา
กลยุทธทางการตลาดท่ีถูกนํามาใชโดยองคกร และเปรียบเทียบความสําเร็จขององคกร โดยดูจากการ
ใชกลยุทธ คือกลยุทธการสรางความสัมพันธและ/หรือกลยุทธการใชฐานขอมูล  ผลการวิจัยสรุปได
วา การใชเพียงแคกลยุทธการใชฐานขอมูลไมเพียงพอตอการสรางความจงรักภักดี แตหากใชรวมกัน
กับกลยุทธการสรางความสัมพันธก็จะเกิดความจงรักภักดีแกองคกรมากขึ้น  
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จุฑามาศ ปนมณี (2547) ไดศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตอการบริจาคอวัยวะ
ของผูท่ีมาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิสภากาชาดไทย โดยศึกษาในกลุมผูท่ีมาบริจาค
โลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยใหผูท่ีบริจาค
โลหิตเสร็จเรียบรอยแลวตอบแบบสอบถามดวยตนเอง เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
แบบสอบถามความรู ทัศนคติและพฤติกรรมตอการบริจาคอวัยวะ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นใหมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนและความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ของผูท่ีมาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยกับความรู 
ทัศนคติและพฤติกรรมตอการบริจาคอวัยวะดวยสถิติ ANOVA, t-test และ Pearson product moment 
correction coefficient ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีมาบริจาคโลหิตสวนใหญ (40%) มีอายุระหวาง 18-30 
ป (เพศชาย 54.2% เพศหญิง 45.8%) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (50.5%) และบริจาคโลหิตมาแลว 
1-15 ครั้งมากท่ีสุด (53.2%) โดยมีคะแนนเฉล่ียของความรูตอการบริจาคอวัยวะเทากับ 6.8 จาก 10 
คะแนน คะแนนเฉล่ียทัศนคติ 79.13 จาก 100 คะแนน และคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม 6.32 จาก 10 
คะแนน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียในทุกดานของผูท่ีไดแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ มีคาสูงกวาผูท่ีไมได
แสดงความจํานงบริจาคอวัยวะ (p<0.001) ยกเวนดานความรูท่ีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ปจจัย
สวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับความรู ไดแก ระดับการศึกษา (p<0.001) และระยะเวลาท่ีบริจาค
โลหิตระหวาง 6-10 ป (p=0.049) ดานทัศนคติตอการบริจาคอวัยวะมีความสัมพันธแปรผันตามระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น (p=0.001) ดานพฤติกรรมตอการบริจาคอวัยวะมีความสัมพันธกับอายุระหวาง 51-
60 ป (p=0.005) ระยะเวลาท่ีบริจาคโลหิตมากกวา 10 ปขึ้นไป และจํานวนครั้งท่ีบริจาคโลหิตตั้งแต 
16 ครั้งขึ้นไป (p<0.001) สวนความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและพฤติกรรมตอการบริจาค
อวัยวะ พบวา ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติในระดับนอย (r-0.122) สวนทัศนคติมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในระดับปานกลางถึงมาก (r=0.413) แตความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม ผู
บริจาคโลหิต 91.25% เคยรับทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะแตมีเพียง 26.25% ท่ีไดแสดงความจํานง
บริจาคอวัยวะไว โดยสวนใหญ 70.25% ยังไมไดแสดงความจํานงและใหเหตุผลวาไมทราบวิธีการ
บริจาคอวัยวะมากท่ีสุด ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธเรื่องการบริจาคอวัยวะทางส่ือตางๆ ใหมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการบริจาคอวัยวะเพ่ือนําไป
ชวยเหลือชีวิตผูปวยตอไป 
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วรรณา พูลเกื้อ (2546) ไดศึกษาเรื่องการออกแบบงานโฆษณาเพ่ือกระตุนใหเกิดการบริจาค
เงินแกมูลนิธิเด็ก โดยศึกษากลุมเปาหมายเกี่ยวกับการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริจาคของ
มูลนิธิเด็ก เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางสรรคงานโฆษณาทางนิตยสารจํานวน 5 ช้ิน การวิจัยแบง
ออกเปน 2 ทาง โดยมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน และกลุมตัวอยางจํานวน  31 คน โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือ ตอจากนั้นผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็น
กับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาผลงานการสรางสรรคเพ่ือใหไดประสิทธิภาพมากขึ้น และ
นําผลงานสรางสรรคท่ีไดมาสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางจํานวน 31 คน และจึงนําผลของ
การวิจัยมาสรุปและวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) รูปแบบการนําเสนอภาพ ควรเปนภาพท่ีทําใหกลุมเปาหมายเขาถึง
ประเด็นและเนื้อหาของช้ินงานโฆษณาไดอยางรวดเร็ว ใชภาพท่ีทําใหผูดูเกิดผลในเชิงบวก ไมทําให
ผูดูเกิดความรูสึกถึงปญหาท่ีหนักจนเกินไปหรือปญหาท่ีไมมีทางออก 2) ภาพท่ีนําเสนอตองเปนเรื่อง
ท่ีผูรับส่ือนั้นรูสึกมีสวนรวมในการท่ีทําใหสังคมดีขึ้นได หรือสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงและให
โอกาสกับเด็กท่ีดอยโอกาสไดอีกดวย 3) การใชขอความท่ีส้ัน และกระชับ พรอมท้ังเชิญชวนให
กลุมเปาหมายหันมาบริจาคโดยไมตองมีขอความท่ียุงยากแบบช้ินงานโฆษณาท่ีผานมา ทําใหผูดู
สะดวกขึ้น ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหเกิดการบริจาคอีกทางหนึ่ง 

 
ปยนุช สิงกันต (2544 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การเปดรับ ทัศนคติ และความตองการของ

ประชนในเขตกรุงเทพมหานครตอส่ือไดเร็คเมลของหางสรรพสินคา” ผลการวิจัยพบวา 1) 
ประชาชนในเขตเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศและการศึกษาตางกัน มีการเปดรับส่ือไดเร็คเมลของ
หางสรรพสินคาแตกตางกัน 2) การเปดรับส่ือไดเร็คเมลของหางสรรพสินคาของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอส่ือไดเร็คเมลของหางสรรพสินคา 3) การ
เปดรับส่ือไดเร็คเมลของหางสรรพสินคาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธเชิง
บวกกับความตองการส่ือไดเร็คเมลของหางสรรพสินคาและ 4) ทัศนคติตอส่ือไดเร็คเมลของ
หางสรรพสินคาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการส่ือ
ไดเร็คเมลของหางสรรพสินคา  

 
พิทักษ ผังนิรันดร (2541: บทคัดยอ) ไดจัดทําโครงการเรื่อง “การสรางสรรคงานโฆษณาเพ่ือ

ขอรับเงินบริจาคแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรยูนิเซฟ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคงาน
โฆษณาเพ่ือขอรับบริจาคแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรยูนิเซฟประจําประเทศไทยซ่ึงมุงนํา
เงินบริจาคไปใชในการใหคําชวยเหลือดานการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส โดยการสรางสรรคงาน
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โฆษณาทางโทรทัศน 1 เรื่องและโฆษณาทางหนังสือพิมพและนิตยสารจํานวน 3 ช้ิน โดยในขั้นคอน
การสรางสรรคนักวิจัยไดนําแผนการสรางสรรค  (Creative Work Plan) มาเปนกรอบในการ
สรางสรรคงานโฆษณา โดยเริ่มจากการหาขอมูลตัวสินคา ปญหาท่ีใชการโฆษณาแกไข กําหนด
วัตถุประสงคโฆษณา วางกลยุทธการสรางสรรคซ่ึงประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย คูแขง
หลัก คําม่ันสัญญา เหตุผลสนับสนุน และขอหามตางๆ  

ในการสรางสรรคงานโฆษณาของโครงการนี้ อยูภายใตคําม่ันสัญญา  (Key Promise) วา 
“การบริจาคเงินสนับสนุนแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรยูนิเซฟ คือการใหชีวิตใหมแกเด็ก
ดอยโอกาส” ซ่ึงเปนการใชจุดจับใจทางอารมณ (Emotion Appeal) แรงจูงใจของผูบริจาค (Individual 
Giving Motives) การตระหนักถึงเรื่องมนุษยธรรม (Concerning for Humanity) และผลการวิจัยเรื่อง
การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริจาคของผูบริจาค ซ่ึงองคกรยูนิเซฟประจําประเทศไทยจัดทํา
ขึ้นเปนขอมูลในการสรางสรรค สําหรับช้ินงานโฆษณาท้ังหมดนั้น ใชลักษณะแนวปญหาและทาง
แก (Problem and Solution Approach) จัดทําขึ้นเปนโฆษณาซีรี่ส (Series) 3 ช้ิน ทางหนังสือพิมพ 
และนิตยสาร ประกอบดวย ชุดโสเภณีเด็ก เด็กเรรอน และเด็กขอทาน โดยไดนําท้ัง 3 ปญหาดังกลาว
มานําเสนอรวมกันในโฆษณาทางโทรทัศนความยาว 30 วินาที 1 เรื่อง  

 
อัญชลี เรืองสันติโยธิน (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ผลของการโฆษณาทางไปรษณีย

ตอทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของคนวันทํางาน” ผลจากการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 1) คนวัย
ทํางานสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอการโฆษณาทางไปรษณีย 2) เพศชายจะใชขอมูลจากการโฆษณา
ทางไปรษณียในการตัดสินใจซ้ือมากกวาเพศหญิง 3) เพศชายจะซ้ือสินคาท่ีโฆษณาทางไปรษณีย
มากกวาเพศหญิง 4) สินคาหรือบริการสวนใหญท่ีกลุมคนวัยทํางานซ้ือผานโฆษณาทางไปรษณียเปน
สินคาท่ีมีความถ่ีในการซ้ือต่ํา และ 5) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานโฆษณาทาง
ไปรษณียซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาโดยท่ัวไปคือความสะดวกสบายและการประหยัดเวลาเทานั้น 
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บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหเนื้อหาและการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีท้ังสวนท่ีเปนวิจัยเชิง

คุณภาพ ซ่ึงไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยในบทนี้จะกลาวถึงขั้นตอน
การดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 
สวนที่ 1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  

ประชากร 
ประชากร คือ องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนในประเทศไทย จํานวน 615 แหงท่ีประกาศจาก

กระทรวงการคลังวาดวยการบริจาคสามารถนํามาลดหยอนภาษีได ไดแกมูลนิธิ สมาคม สถานสา
ธารณกุศล และองคกรสาธารณกุศลอ่ืนๆ เชน สถานพยาบาลของทางราชการ หรือขององคการของ
รัฐบาล, สถานศึกษาของทางราชการ หรือขององคการของรัฐบาล, สถานศึกษาท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยโรงเรียนเอกชน โดยบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน, สถานศึกษาท่ีเปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, สภากาชาดไทย และวัดวา
อาราม 

 
กลุมตัวอยาง 
ตัวอยางคือ องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนในประเทศไทย จํานวน 2 แหง ไดแก สภากาชาด

ไทยและองคการยูนิเซฟ (องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ) โดยการสุมแบบเจาะจง ซ่ึงมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกองคกรดังนี้  

1. ตองเปนองคกรซ่ึงกอตั้งขึ้นในประเทศไทยอยางนอย 20 ป และเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
โดยมีผลงานเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน รวมถึงการใชส่ือจดหมายตรงเพ่ือระดมทุน
อยางตอเนื่องติดตอกนั 3 ปขึ้นไป  

2. ตองเปนองคกรท่ีผูนําหรือผูบริหารองคกร ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน
และสรางสรรคส่ือจดหมายตรง ยินดีใหความรวมมือตอบขอสัมภาษณอยางเจาะลึกใน
รายละเอียด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี ้
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ผูวิจัยไดทําการติดตอไปยังองคกรหลายแหงท่ีมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขในขอแรก พบวา
บางองคกรไมมีความพรอมท่ีจะใหขอมูลท่ีตองการ หรือปฏิเสธตรงๆ วาไมตองการเปดเผยขอมูล 
ดังนั้นกลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะองคกรฯ ท่ีมีความพรอมท่ีสุดได 2 
แหง คือ 

1. สภากาชาดไทย กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2436 และไดเริ่มใชจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุนใน
ประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2546 และพรอมใหความรวมมือในการสัมภาษณและอนุเคราะห
ส่ือจดหมายตรง 

2. องคการยูนิเซฟ หรือกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย เปนองคกรท่ี
ใหความชวยเหลือประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2491 และเริ่มใชจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน
ในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2539 และพรอมใหความรวมมือในการการสัมภาษณและ
อนุเคราะหส่ือจดหมายตรง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
เ พ่ื อใ หไ ดข อ มูล เกี่ ยว กับ ก ลยุ ทธ กา รว า งแ ผน ส่ือ จด ห มา ยต รง ขอ ง อง คก ร เ พ่ื อ

สาธารณประโยชน ท้ังสองแหง ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ในการสัมภาษณ
ผูทําหนาท่ีวางแผนส่ือจดหมายตรงท้ัง 2 องคกร องคกรละ 2 ทาน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ระหวางวันท่ี 13 กรกฏาคม 2550 ถึง 3 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
สภากาชาดไทย 
1. คุณอํานาจ วัฒนคุณ ท่ีปรึกษาดานการใชส่ือจดหมายตรง (Direct Mail Program Consultant) 

ประจําสํานักจัดหารายได สภากาชาดไทย    
2. คุณจันทรประภา วิชิตชลชัย หัวหนาฝายการประชาสัมพันธ ประจําสํานักจัดหารายได 

สภากาชาดไทย 
 
องคการยูนิเซฟ 
1. คุณขจร วีรพงษ เจาหนาท่ีระดมทุนภาคเอกชน ประจําองคกรยูนิเซฟ ประเทศไทย 
2. คุณทัตพร ดิศฐภัทรกุล ผูอํานวยการภาคธุรกิจ (Business Director) บริษัท Euro RSCG 4D 

ซ่ึงเปนบริษัทตัวแทนโฆษณาท่ีดําเนินการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงใหแกองคการยูนิ
เซฟ 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ เปนคําถามท่ีเตรียมไวลวงหนาเพ่ือใชเปนแนวทางการสัมภาษณมีลักษณะ

เปนคําถามปลายเปด (Open-ended questions) เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณสามารถเลารายละเอียดไดอยาง
เต็มท่ีตามประเด็นท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวและเพ่ือใหประเด็นคําถามสามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ
ในการสัมภาษณ โดยมีประเด็นคําถามดังนี้ 

1. แนวทางการระดมทุนในปจจุบันเปนอยางไร 
2. จากประสบการณคิดวาส่ือชนิดใด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการเขาถึงกลุมเปาหมาย 

เพราะอะไร 
3. องคกรใชกลยุทธใดบางในการวางแผนส่ือจดหมายตรง  
4. มีระบบการจัดการฐานขอมูลหรือไม อยางไร 
5. มีการวิเคราะหกลุมเปาหมายอยางไร 
6. มีรูปแบบการนําเสนอส่ือจดหมายอยางไร 

 
สวนที่ 2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  ผูวิจัยไดทําการรวบรวมจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท้ัง 2 แหงคือ 
สภากาชาดไทย และองคการยูนิเซฟ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 โดยไดจาก
สภากาชาดไทยจํานวน 10 ชุด และจากองคการยูนิเซฟ 11 ชุด รวมท้ังส้ิน 21 ชุด  ท้ังนี้ผูวิจัยไดใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 แบบฟอรมการลงรหัส  

แบบฟอรมการลงรหัส เปนแบบท่ีใชในการใสรหัสเพ่ือบันทึกความถ่ีของหนวยในการนับ
จํานวน โดยผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 5 สวนตามองคประกอบของส่ือจดหมายตรงคือ 
ซองนอก จดหมาย เครื่องมือตอบกลับ ซองตอบกลับ และส่ิงท่ีแนบมาดวย และในแตละ
องคประกอบมีการแบงตามลักษณะของสารท่ีปรากฏ โดยสามารถแบงไดเปน วัจนภาษา และอวัจน
ภาษา ยกเวนในองคประกอบท่ี 5 ส่ิงท่ีแนบมาดวย ท่ีผูวิจัยวิเคราะหเพียงประเภทของส่ิงท่ีแนบมา
ดวยและการปรากฏของเครื่องมือตอบกลับ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

DPU



  
90

1. ซองนอก  
วัจนภาษา ไดแก ขอความกระตุนการเปดซอง  
อวัจนภาษา ไดแก ขนาดซอง ประเภทซอง การใชภาพ  และการใชสี 

2. จดหมาย 
วัจนภาษา ไดแก ขอความพาดหัว คําทักทาย ขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล ขอความ

โนมนาวใจในเนื้อหาจดหมาย และขอความปจฉิมลิขิต  
อวัจนภาษา ไดแก ขนาดของจดหมาย จํานวนหนา การใชภาพ  

3. เครื่องมือตอบกลับหรือใบบริจาค 
วัจนภาษา ไดแก ขอความในกลองตอบรับ ช่ือ-ท่ีอยูของผูบริจาค ลักษณะการบริจาค 

วิธีชําระเงินบริจาค การระบุจํานวนเงินบริจาค และขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี  
อวัจนภาษา ไดแก การใชภาพ 

4. ซองตอบกลับ 
วัจนภาษา ไดแก ขอความท่ีปรากฏบนซองตอบกลับ 
อวัจนภาษา ไดแก ขนาดของซอง ประเภทของซอง และการใชภาพ 

5. ส่ิงท่ีแนบมาดวย 
ประเภทของส่ิงท่ีแนบมาดวย 
การปรากฏของเครื่องมือตอบกลับ 

 
การกําหนดหนวยในการวิเคราะห (Unit of content analysis) 

 ผูวิจัยไดกําหนดหนวยในการวิเคราะหส่ือจดหมายตรง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
องคประกอบท่ี 1 ถึงองคประกอบท่ี 5 กําหนดให หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) 

คือ การวัดความถ่ีองคประกอบของจดหมายท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือวัดปริมาณของรูปแบบ
การนําเสนอ และหนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) กําหนดวัดเปนจํานวนครั้งของการ
ปรากฏของรูปแบบการนําเสนอเพ่ือนํามาแปลงเปนคาเฉล่ียรอยละ เพ่ือสะดวกในการนําเสนอผล 

อยางไรก็ตาม องคประกอบท่ี 2 ในสวนของเนื้อหาจดหมายท่ีเกี่ยวกับขอความโนมนาวใจ
และขอความปจฉิมลิขิต ผูวิจัยกําหนดใหหนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) คือ การพิจารณา
แนวคิดหลัก (Theme) ซ่ึงเปนการกําหนดหนวยเพ่ือแยกเนื้อหาของจดหมายและหนวยในการระบุ
จํานวน (Unit of Enumeration) กําหนดวัดเปนความถ่ี นับเปนจํานวนครั้งของการปรากฏของแนวคิด
หลัก (Theme) ท้ังนี้ผูวิจัยจะนับแนวคิดหลัก 1 แนวคิดเทากับ 1 คะแนนโดยไมมีการใหคะแนน
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สําหรับแนวคิดท่ีปรากฏซํ้าภายในจดหมายฉบับนั้นๆ อยางไรก็ตามหากพบวามีจํานวนแนวคิดหลัก
มากกวา 1 แนวคิดในขอความนั้นจะลงคะแนนตามแนวคิดท่ีปรากฏไมมีการเลือกออก  
 
สวนที่ 3 วิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนโดยใชแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน (Questionnaire) และวัดผลการ
สํารวจครั้งเดียว (One-shot study) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยไดรับส่ือจดหมาย
ตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนอยางนอย 1 ครั้ง 
  

ขนาดกลุมตัวอยาง 
 เนื่องจากประชากรในการศึกษาคือ ประชาชนผูท่ีเคยไดรับส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนอยางนอย 1 ครั้ง  ซ่ึงไมสามารถนับจํานวนท่ีแนนอนได จึงใชการคํานวณขนาด
ของกลุมตัวอยาง ในกรณีท่ีไมทราบจํานวนของประชากร (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2548: 48) 
  
 n     = P (1-P) (Z)2 
    e2 
 เม่ือ n   = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  P = คาเปอรเซ็นตท่ีตองการจะสุมจากประชากรท้ังหมด 
  e   = คาเปอรเซ็นตความคาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง 
  Z    = ระดับความเช่ือม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไว  
   ซ่ึง ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% Z มีคาเทากับ 1.96 
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ดังนั้น หากผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50% จากประชากรท้ังหมด และตองการระดับความ
เช่ือม่ัน 95% และยอมรับความคาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยางได 5% ของขนาดของกลุมตัวอยาง จึง
คํานวณไดดังนี้ 
 
 n     = (.50) (1-.50) (1.96)2 
      .052 

 n  = 384.16 หรือ 384  
   
 หลังจากแทนคาลงในสูตร ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีสามารถยอมรับผลการวิจัยไดเทากับ 
384 และสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 405 ตัวอยาง 
  

วิธีการสุมตัวอยาง 
เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงเลือกใชการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจงโดยกลุมเปาหมายคือผู ท่ีเคยไดรับส่ือจดหมายตรงจากจากองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน จํานวน 405 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีประกอบดวยคําถามแบบปลายปด (Close-ended questions) และคําถามปลายเปด (Open-ended 
questions) โดยแบงโครงสรางคําถามออกเปน 5 สวนดังนี้ 
  
สวนท่ี  1  คํ าถามท่ัวไปเปนคําถามแบบปลายปดเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
(Demographics) ประกอบดวยคําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
และสถานภาพการสมรส  
 
สวนท่ี 2 คําถามท่ีใชศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ  
 แบบสอบถามสวนนี้ประกอบดวยคําถามแบบปลายปด จํานวน 5 ขอ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- รายช่ือองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีกลุมตัวอยางไดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
- จํานวนส่ือจดหมายเฉล่ียตอเดือนท่ีกลุมตัวอยางไดรับจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
- ระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางเคยไดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
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- ลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงฯ 
- ระยะเวลาท่ีใชในการอานแตละครั้ง 

 
สวนท่ี 3 คําถามท่ีใชศึกษาพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  

แบบสอบถามสวนนี้ประกอบดวยคําถามแบบปลายปด จํานวน 11 ขอ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การตอบรับบริจาคหลังจากไดรับส่ือจดหมายตรงฯ โดยออกเปน 2 สวนคือ ผูเคยบริจาคและผูไมเคย
บริจาค 

 
คําถามสําหรับกลุมตวัอยางท่ีเคยตอบรับบริจาค หลังจากไดรับส่ือจดหมายตรงฯ มีรายละเอียด

ดังนี ้
- รายช่ือองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีกลุมตัวอยางไดตอบรับบริจาค 
- ระยะเวลาท่ีใชในการตอบรับบริจาคตั้งแตไดรับจดหมาย 
- จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง ตอองคกร 
- ประเภทของผูบริจาค 
- รูปแบบการชําระเงินบริจาค 
- องคประกอบในจดหมายท่ีมีอิทธิพลตอการบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ 
- สาเหตุของการบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ 
- แนวโนมพฤติกรรมการบริจาค 
 
คําถามสําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยตอบรับบริจาค มีรายละเอียดดังนี ้
 
- เหตุผลท่ีไมบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ 
- แนวโนมพฤติกรรมการบริจาค 

 
สวนท่ี 4 คําถามท่ีใชวัดทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ  

แบบคําถามสวนนี้ประกอบดวยขอคําถามปลายปด จํานวน 13 ขอ ท่ีทําใหกลุมตัวอยางแสดง
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  (5-point Likert Scale) ตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ไปจนถึง “ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง” ตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน โดยผูวิจัยไดแบงคําถามออกเปน 3 ประเภท
ตามการแบงของการเกิดทัศนคติ คือ ความรู ความชอบ และพฤติกรรม 
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สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในเกี่ยวกับส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน   
 คําถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือการ
ปรับปรุงส่ือจดหมายตรงฯ รวม 1 ขอ 

 
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
จากสมมุติฐานการวิจัยสามารถจําแนกตัวแปรท่ีใชในการวิจัยได ดังนี ้
 
สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงของ

องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

สวนตัวตอเดือน และสถานภาพการสมรส 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง ไดแก ลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ี
ใชในการอานแตละครั้ง 
 

สมมุติฐานท่ี 2  ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

สวนตัวตอเดือน และสถานภาพการสมรส 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตอบรับบริจาค ไดแก การตอบรับบริจาคและจํานวนเงินบริจาค 
 
สมมุติฐานท่ี 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ

องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

สวนตัวตอเดือน และสถานภาพการสมรส 
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 
สมมุติฐานท่ี 4 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง มีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง ไดแก ลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ี

ใชในการอานแตละครั้ง 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตอบรับบริจาคไดแก การตอบรับบริจาคและจํานวนเงินบริจาค 
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สมมุติฐานท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงแตกตาง จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง ไดแก ลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ี
ใชในการอานแตละครั้ง 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 
สมมุติฐานท่ี 6 พฤติกรรมการตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ

องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการตอบรับบริจาคไดแก การตอบรับบริจาคและจํานวนเงินบริจาค 

ตัวแปรตาม คือ ทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 
 
ภาพท่ี 3. 1ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. รายไดสวนตัวตอเดือน  
6. สถานภาพการสมรส 

พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง 
1. ลักษณะการอาน  
2.ระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ 

พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
1. การตอบรับบริจาค 
2. จํานวนเงินบริจาค 
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การวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน 
 สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ผูศึกษาไดกําหนดแบบแผนลักษณะของตัวแปรทางดานประชากรศาสตร และจะทําการวัดผล
เปนจํานวนรอยละ ดังนี ้
 1. เพศ แบงออกเปน 
  1. เพศชาย  
  2. เพศหญิง 
 2.  อาย ุ  แบงออกเปน   

1. 15-30 ป  
  2. 31-40 ป 
  3. 41 ปขึ้นไป 
 3. การศึกษา แบงออกเปน 
  1. ต่ํากวาปริญญาตร ี    
  2. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
  3. สูงกวาปริญญาตร ี
 4. อาชีพ แบงออกเปน 
  1. แมบาน หรือพอบาน / เกษียณอายุและนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
  2. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  3. พนักงานบริษัทเอกชน  
  4. ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย 
 5. รายได แบงออกเปน 
  1. ไมเกิน 10,000 บาท    
  2. 10,001 - 20,000 บาท 
  3. 20,001 - 30,000 บาท   
  4. 30,001 บาทขึ้นไป 
 6. สถานภาพการสมรส แบงออกเปน 
  1. โสด 
  2. สมรส 
  3. หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
 1. ช่ือองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีกลุมตัวอยางเคยไดรับส่ือจดหมายตรงฯ โดยตอบได
มากกวา 1 ขอ 
  1. สภากาชาดไทย 
  2. มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย (World Vision) 
  3. องคการยูนิเซฟ (Unicef) 
  4. มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี. ซี. เอฟ ในประเทศไทย 
  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ...............  
 2. จํานวนส่ือจดหมายเฉล่ียตอเดือนท่ีกลุมตัวอยางไดรับ แบงออกเปน 
  1. 1 ฉบับตอเดือน 
  2. 2 ฉบับตอเดือน 
  3. 3 ฉบับตอเดือนขึ้นไป 
 3. ระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางเคยไดรับส่ือจดหมายตรง แบงออกเปน 
  1. ไมถึง 6 เดือน 
  2. ประมาณ 1 ป 
  3. ประมาณ 2 ป 
  4. นานกวา 3 ป  

4. ลักษณะการอานส่ือจดหมายฯ แบงออกเปน 
  1. ไมสนใจ / ไมอานรายละเอียดใดๆ 
  2. อานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น 
  3. อานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราว  ๆ
  4. อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด 

5. ระยะเวลาในการอานจดหมายฯ แบงออกเปน 
  1. นอยกวา 1 นาที /ครั้ง 
  2. 1 - 5 นาที / ครั้ง 
  3. 6 - 10 นาที / ครั้ง 
  4. มากกวา 10 นาที / ครั้ง 
  

 โดยขอมูลท้ัง 5 ขอนี้จะนําเสนอในรอยละ เพ่ือประกอบการอภิปรายผล อยางไรก็ตามในสวน
ของขอมูลลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ีใชในการอานแตละครั้งนั้นจะนํามาใชในการทดสอบ
สมมุติฐานขอ 1, 4 และ 5 ตอไป 
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สวนท่ี 3 พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 

 1. พฤติกรรมตอบรับบริจาค 
  1. เคยบริจาค 
  2. ไมเคยบริจาค 
  

คําถามสําหรับผูท่ีเคยบริจาค  
 2. ช่ือองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีกลุมตัวอยางเคยบริจาคเงิน โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  1. สภากาชาดไทย 
  2. มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย (World Vision) 
  3. องคการยูนิเซฟ (Unicef) 
  4. มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี. ซี. เอฟ ในประเทศไทย 
  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ...............  
 3. ระยะเวลาท่ีใชในการตอบรับบริจาคตั้งแตไดรับจดหมาย 
  1. ทันทีท่ีไดรับ 
  2. ภายใน 3 วัน 
  3. ภายใน 1 สัปดาห 
  4. ภายใน 1 เดือน 
  5. มากกวา 1 เดือน 
 4. จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง ตอองคกร 
  1. ไมเกิน 500 บาท 
  2. 501-2,000 บาท 
  3. มากกวา 2,000 บาท 
 5. ประเภทของผูบริจาค 
  1. ผูบริจาคแบบครั้งเดียวหรือนานๆ ครั้ง 
  2. ผูบริจาครายเดือน 
  3. ผูบริจาครายป 
  4. อ่ืนๆ โปรดระบุ .................. 
 6. รูปแบบการชําระเงินบริจาค 
  1.นําไปชําระเงินดวยตนเองท่ีองคกรฯ 
  2. ธนาณัติ หรือตั๋วแรกเงิน 
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  3. โอนเขาบัญชีธนาคาร 
  4. ส่ังจายเช็ค 
  5. บริจาคผานรานสะดวกซ้ือ  
  6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ................... 

7. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ โดยเรียงลําดับตามลําดับ
ความสําคัญ 3 อันดับแรก 

  1. ขอความและรูปภาพบนซอง 
  2. เรื่องราวและรูปภาพประกอบในจดหมาย 
  3. แบบฟอรมตอบกลับท่ีมีขอความชัดเจนเขาใจงาย 
  4. แผนพับหรือเอกสารท่ีแนบมาในซองจดหมาย 
  5. ซองตอบรับท่ีจาหนาและติดแสตมปพรอมสงใหผูบริจาค 
 8. สาเหตุของการบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ 
  1. ตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม หรือตอบแทนสังคม 
  2. มีความเช่ือตามหลักศาสนา 
  3. โครงการตางๆ ขององคกรฯ หรือมูลนิธิ ตรงกับประสบการณสวนตัว หรือ 
       ความสนใจสวนตัว 
  4. การลดหยอนภาษ ี
  5. ตองการไดรับของแจก ของแถม 
  6. เพ่ือเปนท่ีระลึกในการไวอาลัยผูเสียชีวิต 
  7. เพ่ือเปนการทําบุญในวันเกิดหรือวันครบรอบตาง  ๆ
  8. ภาพลักษณขององคกรฯ ท่ีนาเช่ือถือ 
  9. ไดรับส่ือประชาสัมพันธจากองคกรฯ หรือมูลนิธิ เชน จดหมายเชิญชวน ฯลฯ 
  10. อิทธิพลจากบุคคลรอบขาง เชน ครอบครัว เพ่ือน ฯลฯ 
  11. อิทธิพลจากผูมีช่ือเสียง เชน นักรอง นักแสดง นักการเมือง ฯลฯ 
  12. อ่ืน โปรดระบุ ..................... 
 9.แนวโนมพฤติกรรมการบริจาค 
  1. บริจาค 
  2. ไมบริจาค 
  3. ไมแนใจ 
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 คําถามสําหรับผูท่ีไมเคยบริจาค  
 10. เหตุผลท่ีไมบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ 
  1. ไมม่ันใจในองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนนั้น  ๆ
  2. สะดวกไปบริจาคชองทางอ่ืนมากกวา 
  3. ไมม่ันใจในส่ือจดหมาย   
  4. ส่ือดูซับซอน เขาใจยาก 
  5. รูสึกยุงยาก ลําบากในการชําระเงินบริจาค 
  6. อ่ืน โปรดระบุ ..................... 

11. แนวโนมพฤติกรรมการบริจาค 
  1. บริจาค 
  2. ไมบริจาค 
  3. ไมแนใจ 
 
 โดยขอมูลท้ัง 11 ขอนี้ จะนําเสนอในรูปจํานวน และรอยละ เพ่ือประกอบการอภิปรายผล 
อยางไรก็ตามในสวนของขอมูลการตอบรับบริจาค (ขอ 1) และจํานวนเงินบริจาคเฉล่ีย (ขอ 4) จะ
นํามาใชในการทดสอบสมมุติฐานขอ 2, 4 และ 6 ตอไป 
 

สวนท่ี 4 ทัศนคติตอส่ือจดหมายเชิญชวนบริจาคขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  
 การวัดตัวแปรทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ท่ีมีสัดสวนประมาณคา 
5 ระดับ เรียงลําดับจากมากไปนอย กําหนดใหคะแนนเปน 5 4 3 2 1 แลวนําคะแนนรวมมาเฉล่ีย เพ่ือหา
ระดับทัศนคติของกลุมตัวอยาง 
 การวัดตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ โดยการวัดเปนระดับการแสดงความ
คิดเห็นโดยคําถามมีลักษณะเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี ้

คําถามเชิงบวก ไดแกขอ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 
 คําถามเชิงลบ ไดแกขอ 4, 5, 6, 12, 13 
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โดยมีการกําหนดเกณฑในการใหคะแนนตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห ดังตอไปนี ้
  

       เชิงบวก  เชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง    ใหคะแนน     5     1 
เห็นดวย    ใหคะแนน     4     2 
ไมแนใจ   ใหคะแนน     3     3 
ไมเห็นดวย   ใหคะแนน     2     4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน     1      5 
 
ผลของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ไดจากการนําคะแนนของแบบสอบถามในสวนนี้มา

รวมกันแลวหาคาเฉล่ีย โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในระดับตางๆ ดังนี ้
- เกณฑในการแปลความหมาย 
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด = 5-1 = 0.8  
              จํานวนช้ัน     5 
 
ความหมายของขอความเชิงบวก 
คาเฉล่ียระดับ 4.21-5.00  หมายถึง  ทัศนคติท่ีดีมาก 
คาเฉล่ียระดับ 3.41-4.20  หมายถึง  ทัศนคติท่ีด ี
คาเฉล่ียระดับ 2.61-3.40  หมายถึง  ทัศนคติเปนกลาง 
คาเฉล่ียระดับ 1.81-2.60  หมายถึง  ทัศนคติไมด ี
คาเฉล่ียระดับ 1.00-1.80  หมายถึง  ทัศนคติไมดีมาก 
 

ความหมายของขอความเชิงลบ 
คาเฉล่ียระดับ 4.21-5.00  หมายถึง  ทัศนคติไมดีมาก 
คาเฉล่ียระดับ 3.41-4.20  หมายถึง  ทัศนคติไมด ี
คาเฉล่ียระดับ 2.61-3.40  หมายถึง  ทัศนคติเปนกลาง 
คาเฉล่ียระดับ 1.81-2.60  หมายถึง  ทัศนคติท่ีด ี
คาเฉล่ียระดับ 1.00-1.80  หมายถึง  ทัศนคติท่ีดีมาก 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงส่ือจดหมายตรง ผูวิจัยจะนํามาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห 
และอภิปรายผลโดยจะนําเสนอขอมูลในรูปความถ่ีและรอยละ 
 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 สําหรับแบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปหาคาความเท่ียงตรง 
(Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลวไปปรึกษาผูเช่ียวชาญดานระเบียบวิธีวิจัยเปนผูตรวจ
สอบความเท่ียงตรงทางดานเนื้อหา (Content validity) ความเหมาะสมของภาษา (Wording) และขอ
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหครอบคลุมเนื้อหาและสามารถส่ือความหมายไดอยาง
เท่ียงตรงท่ีสุดระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม 
 หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบหาความเช่ือม่ัน 
(Reliability) โดยนําไปทดลองใช (Pre-test) กับกลุมท่ีไดรับส่ือจดหมายตรงจากขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน โดยหาคาความเช่ือม่ันแบบสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบัค (Cronbach) (วิเชียร เกตุสิงห, 2543: 93) ซ่ึงผลการคํานวณหา
คาความเช่ือม่ันในสวนของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
(แบบสอบถามจํานวน 13 ขอ) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.762 ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันท่ีสามารถนําไปใช
ในการศึกษาได    
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจแลว จึงนําขอมูลท้ังหมดมาทํา
การวิเคราะหเพ่ือนําเสนอและสรุปผลการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาทําการลงรหัส (Coding) ใน
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS: Statistical Package for the Social Sciences ในการ
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามสมมุตฐิานท่ีตั้งไว โดยการวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวน คือ  
 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)   
     เพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
ตามความเหมาะสมกับระดับการวัดดังนี ้
  1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
  1.2 พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
  1.3 พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
  1.4 ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
  1.5 ขอเสนอแนะ 
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 2.   การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
       เพ่ือใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามในสมมุติฐานตางๆ 
โดยมีรายละเอียดของการใชสถิติในการคํานวณดังนี ้
 
สมมุติฐานขอท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  
 สมมุติฐานขอท่ี 1.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ใชสถิติไคลสแควร 
(Chi-square test) 
 1.1.1 เพศมีผลตอลักษณะการอาน 
 1.1.2 เพศมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.2  อายุมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ใชสถิติไคลสแควร 
(Chi-square test) 
 1.2.1 อายุมีผลตอลักษณะการอาน 
 1.2.2 อายุมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.3 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ใชสถิติ
ไคลสแควร (Chi-square test) 
 1.3.1 ระดับการศึกษามีผลตอลักษณะการอาน 
 1.3.2 ระดับการศึกษามีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.4 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ใชสถิติไคลส
แควร (Chi-square test) 
 1.4.1 อาชีพมีผลตอลักษณะการอาน 
 1.4.2 อาชีพมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.5 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
ใชสถิติไคลสแควร (Chi-square test) 
 1.5.1 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอลักษณะการอาน 
 1.5.2 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.6 สถานภาพการสมรสมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ใช
สถิติไคลสแควร (Chi-square test) 
 1.6.1 สถานภาพการสมรสมีผลตอลักษณะการอาน 
 1.6.2 สถานภาพการสมรสมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
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สมมุติฐานขอท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
สมมุติฐานขอท่ี 2.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ใชสถิติไคลสแควร (Chi-

square test)  
2.1.1 เพศมีผลตอการตอบรับบริจาค 
2.1.2 เพศมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
สมมุติฐานขอท่ี 2.2  อายุมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ใชสถิติไคลสแควร (Chi-square 

test)  
 2.2.1 อายุมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 2.2.2 อายุมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 สมมุติฐานขอท่ี 2.3 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ใชสถิติไคลสแควร 
(Chi-square test) 
 2.3.1 ระดับการศึกษามีผลตอตอบรับบริจาค 
 2.3.2 ระดับการศึกษามีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

สมมุติฐานขอท่ี 2.4 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ใชสถิติไคลสแควร (Chi-
square test) 
 2.4.1 อาชีพมีผลตอตอบรับบริจาค 
 2.4.2 อาชีพมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

สมมุติฐานขอท่ี 2.5 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ใชสถิติไคลส
แควร (Chi-square test) 

2.5.1 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอตอบรับบริจาค 
2.5.2 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
สมมุติฐานขอท่ี 2.6 สถานภาพการสมรสมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ใชสถิติไคลส

แควร (Chi-square test) 
 2.6.1 สถานภาพการสมรสมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 2.6.2 สถานภาพการสมรสมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
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สมมุติฐานขอท่ี 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
 สมมุติฐานขอท่ี 3.1 เพศแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการทดสอบคาเฉล่ียสําหรับประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน(T-
Test) 

สมมุติฐานขอท่ี 3.2  อายุแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way 
ANOVA) ถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 

สมมุติฐานขอท่ี 3.3 ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way 
ANOVA) ถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 
 สมมุติฐานขอท่ี 3.4 อาชีพแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way 
ANOVA) ถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 
 สมมุติฐานขอท่ี 3.5 รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว 
(One-way ANOVA) ถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ 
(Multiple comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 
 สมมุติฐานขอท่ี 3.6 สถานภาพการสมรสแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว 
(One-way ANOVA) ถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ 
(Multiple comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 
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สมมุติฐานขอท่ี 4  พฤติกรรมการเปดรับมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานขอท่ี 4.1 พฤติกรรมการเปดรับมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ใชสถิติไคลส
แควร (Chi-square test) 
 5.1.1 ลักษณะการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 5.1.2 ลักษณะการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

5.1.3 ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 
5.1.4 ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 
สมมุติฐานขอท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  
 สมมุติฐานขอท่ี 5.1 ลักษณะการอานแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-
way ANOVA) ซ่ึงถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ 
(Multiple comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 
 สมมุติฐานขอท่ี 5.2 ระยะเวลาใชในการอานแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว 
(One-way ANOVA) ซ่ึงถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ 
(Multiple comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 
 
สมมุติฐานขอท่ี 6 พฤติกรรมการตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
 สมมุติฐานขอท่ี 6.1 การตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกันใชการทดสอบคาเฉล่ียสําหรับประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน
(T-Test)  
 สมมุติฐานขอท่ี 6.2 จํานวนเงินบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกันใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way 
ANOVA) ซ่ึงถาพบความแตกตางของคาเฉล่ียอยางนอย 1 คู จะใชการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 
comparison) วิธีผลตางนัยสําคัญ (Least significant difference: LSD) 
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วิธีการประมวลขอมูล 
 หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความถูกตอง ผูวิจัยไดมีการนําขอมูลท้ังหมด
ไปดําเนินการดังตอไปนี ้

1. ใหคะแนนขอคําตอบในแตละขอ โดยการลงรหัสในแบบลงรหัส (Coding sheet) เพ่ือจัด
ระเบียบขอมูลใหอยูในรูปของขอมูลท่ีพรอมจะนําไปวิเคราะห 

2. ประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือทําการวิเคราะหทางสถิต ิ
3. นําผลท่ีไดจากเครื่องคอมพิวเตอร มาแปลควาหมาย และเขียนวิเคราะหเพ่ือนําเสนอ

ผลการวิจัยตอไป 
 DPU



 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องกลยุทธการวางแผนและการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือการระดมทุนและทัศนคติของกลุมเปาหมายท่ี
มีตอส่ือจดหมาย ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน เพ่ือตอบปญหานําวิจัย
ตอไปนี้  
  
สวนท่ี 1 กลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  
 

สวนท่ี 2 กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท้ัง  
 

สวนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ กับ
พฤติกรรมการตอบรับบริจาค และกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  
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สวนที่ 1 กลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  
 เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน ผูวิจยั
ไดสัมภาษณเชิงลึกผูทําหนาท่ีวางแผนส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท้ัง 2 แหง
คือ สภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟ โดยผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา กลยุทธท่ีองคกรท้ัง 2 แหง
นํามาวางแผนในการใชส่ือจดหมายตรงมีท้ังส้ิน 5 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการจัดการฐานขอมูล 
(Database Management Strategy) 2) กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค (Donor 
Relationship Management) 3) กลยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing Strategy) 4) กลยุทธตรา
สินคาขององคกรท่ีไมแสวงหากําไร (Brand Strategy for Non-profit Organization) และ5) กลยุทธ
การสรางสรรคส่ือจดหมายตรง (Direct Mail Creative Strategy)  
  
1. กลยุทธการจัดการฐานขอมูล (Database Management Strategy)  
 จากการวิจัยพบวา ท้ังสององคกรมีการใชรูปแบบการระดมทุนโดยเนนการใชส่ือจดหมาย
ตรงเปนหลัก และยึดกลยุทธการตลาดทางตรง (Direct marketing strategies) อันมีระบบการจัดเก็บ
ฐานขอมูล (Database system) เปนตัวขับเคล่ือนทําใหองคกรไดขอมูลเกี่ยวกับผูบริจาค (Donor) และ
ผูบริจาคคาดหวัง (Prospect donor) เพ่ือใชในการตัดสินใจดําเนินการระดมทุนโดยใชตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจยัแสดงใหเห็นถึงแนวทางและกลยุทธตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการนํา
ระบบการจัดการฐานขอมูลมาใชในการวางแผน โดยมีท้ังส้ิน 5 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธการจําแนก
ประเภทจดหมาย 2) กลยุทธการแบงกลุมผูบริจาค 3) กลยุทธการทดสอบบัญชีรายช่ือ 4) กลยุทธการ
รวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือ  และ 5) กลยุทธการหาพันธมิตร  
  
 1.1 กลยุทธการจําแนกประเภทจดหมาย (Mailing Strategy) 

จากการวิจัยพบวา สภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟมีการแบงประเภทการสงจดหมายตาม
วัตถุประสงคของการสง แตมีการเรียกช่ือประเภทท่ีแตกตางกัน โดยสรุปไดวา 
 หากวัตถุประสงคของการสง คือ เพ่ือแสวงหาผูบริจาครายใหม หรือผูบริจาคคาดหวังโดย
คัดเลือกจากกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพทางดานการเงิน ซ่ึงนาจะเปนผูท่ีตอบรับการบริจาค สภากาชาด
ไทยเรียกช่ือลักษณะการสงดังกลาววา “Acquisition mailing” สวนองคการยูนิเซฟเรียกการสงดังกลาววา 
“Prospect appeal campaign”   
 แตหากวัตถุประสงคในการสง คือการสงใหผูท่ีเคยบริจาคแลว เพ่ือเปนการรักษาความสัมพันธ
อยางตอเนื่อง กระตุนใหเกิดการบริจาคซํ้าหรือเพ่ิมจํานวนเงินบริจาคมากขึ้น สภากาชาดไทยเรียกช่ือ
ลักษณะการสงดังกลาววา “Renewal mailing” สวนองคการยูนิเซฟจะเรียกวา “House appeal campaign”   
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“Acquisition direct mail ในภาคแรกเราตองหา Donor ใหมากกอนเรียกวา Acquisition สวน 
Donor เกาเรียกวา Renewal คือผูท่ีติดตอกับเรามาแลว เชน สมาชิก ผูปวยท่ีใชบริการกับ
โรงพยาบาล ผูบริจาคโลหิต ก็เปน List ท่ีดี” 

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 
“ในป 49 มีช้ินงานท่ีเปน Direct Mail ท่ีทําใหกับ ยูนิเซฟ มีเยอะมาก โดยจะแบงตาม 
Campaign หลัก Prospect appeal Campaign ระดมเงินทุนจากกลุมท่ีไมเคยบริจาคมากอน 
แตมีเงินทุน โอกาส หรือความนาจะเปนท่ีอาจจะบริจาคเงินใหกับยูนิเซฟ  ใหเกิดการบริจาค
เงินครั้งแรก  และ House Appeal Campaign จากคนท่ีเคยบริจาคแลวก็จะตองเชิญชวน 
กระตุน สรางความสัมพันธ ใหเกิดการบริจาคเพ่ิมขึ้น หรือเกิดการบริจาคอยางตอเนื่อง มี 
Long Term Commitment เชน จะสนับสนุนเงินบริจาคใหเดือนละ 500 บาท เพ่ิมเปนเดือนละ 
1,000 บาท จะทําใหคาใชจายในการระดมทุนลดลง”   

(ขจร วีรพงษ, องคการยูนิเซฟ, สัมภาษณ 13 กรกฎาคม 2550)   
 

1.2 กลยุทธแบงกลุมผูบริจาค (Donor Segmentation) 
เม่ือองคกรไดจัดสงจดหมายประเภท Acquisition เพ่ือแสวงหาผูบริจาครายใหมแลว หากเกิดการ

ตอบรับบริจาค กลุมเปาหมายนั้นจะเปล่ียนสถานภาพจากผูบริจาคคาดหวัง (Prospect donor) เปนผูบริจาค 
(Donor) และรายช่ือจะถูกจัดเก็บในฐานขอมูลขององคกรท่ีเรียกวา House List คือฐานขอมูลภายใน
องคกร หรืออาจเรียกวา Donor List ฐานขอมูลผูตอบรับบริจาค ตอมาเพ่ือใหองคกรไดรับการบริจาคอยาง
ตอเนื่องและรักษาความสัมพันธกับผูบริจาคได องคกรจึงตองสงจดหมายประเภท Renewal หรือ House 
appeal โดยในการสงประเภทนี้ องคกรสามารถจําแนกผูบริจาคออกเปนกลุมยอย (Segments) ตาม
ลักษณะท่ีคลายคลึงกันของผูบริจาค ท้ังนี้ เพ่ือใหองคกรสามารถส่ือสารกับผูบริจาคแตละกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จากการสัมภาษณพบวาแตละ องคกรมีการจําแนกประเภทผูบริจาค ดังนี ้

 
สภากาชาดไทยไดจําแนกผูบริจาคออกเปน 2 กลุม คือ 
1. Single giving คือผูบริจาคแบบครั้งเดียว หรือผูบริจาคหลายครั้งแตไมสมํ่าเสมอ และ

ไมไดเปนสมาชิกรายเดือนชมรมเพ่ือนแนวรวม “23 ตุลาวันพระปยมหาราช”  ผูบริจาค
ประเภทนี้ จะไดรับจดหมายปละ 4 ครั้ง โดยแบงออกเปนไตรมาสละ 1 ฉบับ และทุก
ครั้งจะไดรับส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธท่ีเรียกวา “สารสัมพันธกาชาด”  
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2. Monthly giving  คือผูบริจาคท่ีสภากาชาดไทยแตงตั้งใหเปน สมาชิกชมรมเพ่ือนแนว
รวม  “23 ตุลาวันพระปยมหาราช” โดยอัตโนมัติเม่ือรับบริจาคแบบรายเดือน ผูบริจาค
กลุมนี้จะไดรับการยกเวนในการสงจดหมายเชิญชวนบริจาค ท้ังนี้เพราะผูบริจาคกลุมนี้
ไดแสดงความจํานงท่ีจะบริจาคอยางตอเนื่อง หากองคกรสงจดหมายใหอีก จะเปนการ
สูญเปลา และอาจทําใหผูบริจาคเกิดความรําคาญและคิดวาองคกรมีการจัดสรร
งบประมาณท่ีส้ินเปล้ือง อยางไรก็ดี ผูบริจาครายเดือนกลุมนี้จะไดรับส่ือส่ิงพิมพพิเศษท่ี
มีเนื้อหาแตกตางจากผูบริจาคแบบ Single โดยไดรับวารสาร “เพ่ือนแนวรวม” และ
นิตยสารสนองโอษฐ ท่ีสงใหพรอมกับใบเสร็จรับเงินทุกๆ  3 เดือน  

 
“หากเปนผูบริจาครายเดือน เขาแสดงความจํานงจะบริจาคตอเนื่องแลว เราจะพยายาม 
Select ท่ี เขาใหไมไดรับจดหมายเชิญชวน พยายามท่ีจะไมสงให เพราะเหมือนเขาแสดง
ความจํานงไวแลว เขาจะไดนิตยสารสนองโอษฐ และวารสารอีกกลุมหนึ่งท่ีมันเหมือนเปน
เขาเปนเพ่ือนเราแลว เปนสมาชิกเราแลว เนื้อหาของวารสารก็จะแตกตางจากวารสารขาว
ท่ัวไป เราจะ treat เขาอีกกลุมหนึ่ง กลุมนี้เราก็จะมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเราจะดูแลเขา Extra 
ขึ้นมา เพราะวาเขาเปนเหมือนแบบตอเนื่องซ่ึงในอนาคตอาจจะเปนผูบริจาครายใหญตอไป
ในอนาคตก็ได เพราะฉะนั้นการ Treat ระหวาง Monthly กับ Single เราจะ Treat ตางกัน” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 

 ในสวนขององคการยูนิเซฟ ไดแบงกลุมผูบริจาคออกเปน 4 ประเภทตามพฤติกรรมการ
บริจาค โดยแตละกลุมจะไดรับจดหมายท่ีมีขอความเชิญชวนท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

1. One-time donor หมายถึง ผูบริจาคครั้งเดียวหรือครั้งแรก  
2. Regular donor หมายถึง ผูบริจาคมากกวา 1 ครั้ง  
3. Pledged donor หมายถึงผูบริจาคอยางตอเนื่องแบบรายเดือน 
4. Lapsed donor หมายถึง ผูท่ีเคยบริจาคแลวแตหยุดไป โดยการบริจาคครั้งสุดทายไมเกิน 1 ?  

หรือ 2 ป 
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 “อยางตอนนี้เราเริ่มมีการทํา Segmentation คือการจัดแบงกลุมจากท้ังหมด โดยแบงออกไป
อีกวา One-time donor คือ ผูท่ีบริจาคครั้งแรก หรือ First donor อีกกลุมหนึ่ง คือ Regular 
donor คือ บริจาคมากกวา 1 ครั้ง Pledge donor คือ ผูบริจาคอยางตอเนื่อง มีการ commit กับ
เรา จะมีการจัด group ดังนั้น copy จะมีความแตกตางอยางไร ขึ้นอยูกับวาเราจะสงไป group 
ไหน ...กลุมนึงท่ีนาสนใจคือ Lapsed donor คือ คนท่ีเคยบริจาคมานานมาก หายไปนานมาก 
หายไปไหนไมรู เราตองการดึงเคากลับมา จะมีการ remind เคาวา เคาเคยบริจาคกับเรา
เม่ือไหร อยางไร เพราะเรามาสามารถพูดกับเคาตรงๆไดวาใหกลับมา” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
จะเห็นไดวา แตละองคกรมีการจําแนกกลุมผูบริจาคออกเปนกลุมยอย โดยคํานึงถึง

พฤติกรรมการบริจาคเปนหลัก ในสวนของสภากาชาดไทย พฤติกรรมการบริจาควัดโดยระดับการมี
พันธะสัญญา (Commitment) โดยผูบริจาคแบบรายเดือนยอมมีพันธะสัญญาท่ีแนนแฟนกวากลุมผู
บริจาคแบบครั้งเดียว  

สําหรับองคการยูนิเซฟ อาจกลาวไดวาองคการยูนิเซฟมีการจําแนกผูบริจาคตามระดับพันธะ
สัญญาเชนกัน แตระดับพันธะสัญญาดังกลาวมีความชัดเจนนอยกวาสภากาชาดไทยท่ีมีการจําแนก
ตามการเปนสมาชิกกับการไมเปนสมาชิก โดยองคการยูนิเซฟจะจําแนกโดยเนนท่ีความถ่ีในการ
บริจาคเปนหลัก  

อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบผูบริจาคท้ัง 2 องคกร จะเห็นความคลายคลึงบางประการ เชน 
ผูบริจาคแบบครั้งเดียวของสภากาชาดไทย (Single) จะเหมือนกับผูบริจาคครั้งเดียว/ครั้งแรก (One-
time donor) หรือผูบริจาคมากกวา 1 ครั้ง (Regular donor) ขององคการยูนิเซฟ และผูบริจาคแบบราย
เดือน (Monthly giving) ของสภากาชาดไทยจะเหมือนกับผูบริจาคอยางตอเนื่อง (Pledge donor) ของ
องคการยูนิเซฟ  

 
1.3 กลยุทธการทดสอบบัญชีรายชื่อ (List Testing Strategy) 

 การทดสอบบัญชีรายช่ือเปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ีทําใหองคกรสามารถคาดการณ (Predict) ผล
ตอบรับบริจาค (Response) ไดแมนยําขึ้น จากการสัมภาษณพบวาสภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟ
นิยมทดสอบบัญชีรายช่ือกลุมเปาหมายกอนการสงจริง (Roll-out) ท้ังนี้เพราะท้ัง 2 องคกรเช่ือวา 
ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหส่ือจดหมายตรงมีประสิทธิภาพสูงสุดมาจากการเลือกบัญชีรายช่ือท่ีถูกตอง  
 จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาผูวางแผนส่ือจดหมายตรงของสภากาชาดไทยท้ัง 2 ทานได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบบัญชีรายช่ือในเชิงท่ีลึกกวาผูวางแผนฯ ขององคกรยูนิเซฟ 
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ท้ังนี้เพราะในชวงเวลาสัมภาษณ (ป 2550) สภากาชาดไทยยังคงใชบริการเชาบัญชีรายช่ือ โดยเนน
วิธีการประมูลบัญชีรายช่ือจากบริษัทใหเชาฐานขอมูล ควบคูไปกับการขอการสนับสนุนบัญชีรายช่ือ
จากพันธมิตร  ในขณะท่ีองคการยูนิเซฟไดยกเลิกการเชาบัญชีรายช่ือและเปล่ียนมาเปนบัญชีรายช่ือท่ี
ไดจากพันธมิตรเชน ธนาคาร บัตรเครดิต หรือหางสรรพสินคา เปนหลัก โดยผลการสัมภาษณของ
สภากาชาดไทย สรุปไดวา   

1. องคกรจะทดสอบเฉพาะรายช่ือประเภทแสวงหาผูบริจาค (Acquisition/House list) เนื่องจาก
บัญชีรายช่ือดังกลาวเปนบัญชีรายช่ือท่ีองคกรไมทราบแนวโนมการตอบรับมากอน  

2. องคกรดําเนินการทดสอบ โดยคดัเลือกบัญชีรายช่ือท่ีตองการทดสอบ และสุมเลือกรายช่ือ
เพียงบางสวนเพ่ือดําเนินการทดสอบ สําหรับในการคัดเลือกบัญชีรายช่ือนั้น องคกรใช
เกณฑการแบงกลุมทางการตลาด (Segmentation) โดยเนนลักษณะทางประชากรศาสตร 
หรือภูมิศาสตร เปนหลัก  

 

“บัญชีแรกท่ีเลือกคือ Bangkok Post Subscriber บัญชีสุดทายท่ีเลือกคือผูทีอาศัยในเขตอําเภอ
เมือง เชียงใหม มันตองขยายไปเรื่อยๆ… Professional List คนท่ีมี Credit card คนท่ีเปนเจาของ
รถยุโรป รถญี่ปุน หรือศิษยเกาจุฬา ธรรมศาสตร รามคําแหง กรุงเทพ เกษตร เชียงใหม พวกนี้
มันตางกันท้ังนั้น” 

 (อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 

3. องคกรประเมินผลทดสอบ จากการอัตราการตอบกลับในชวง 15-20 วันแรก เนื่องจาก
เปนชวงเวลาท่ีมีการตอบกลับสูงสุด จึงสามารถนํามาคาดการณอัตราการตอบกลับของ
การสงเต็มจํานวนได  

4. หากผลจากการทดสอบเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงโดยปกติแลวผลท่ีไดจะมีประมาณรอยละ 0.5-
1.5  องคกรสามารถดําเนินการสงเต็มจํานวน (Roll-out)  
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“การเลือกบัญชีรายช่ือนี้สําคัญถึง 50 เปอรเซ็นต อีก 30 เปอรเซ็นตคือจดหมาย อีก 20 
เปอรเซ็นตอยูท่ี Graphic Design Creative หรือ Timing กําหนดเวลา หรืออยูท่ีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ สําหรับการ Test เราเลือก Test รายช่ือซ่ึงรายช่ือประเภท Renewal ก็ไมตอง 
Test เราใชเลย รายช่ือ In-house เราก็ไม Test เราก็ใชเลย แตรายช่ือท่ีเราจะเชา เราตอง Test  
กอน ตามหลักเราไมรูวามันจะตอบสนองแคไหน พอ Test เสร็จเรามีวิธีการเลือกโดยดูท่ี 
Response rate เปนหลัก…เริ่มจาก 40,000 พอสงไป ภายในวันสองวันมันก็กลับมาแลว ตาม
หลักแลว 15 วันคุณ Judge ไดเลยวามันดีไมดีแคไหน 15-20 วัน เขาบอกวามันจะ Peak ตรง 
15-20 วัน เม่ือมัน Peak แลวนั่นหมายถึง ประมาณ 50% ท่ีคุณ Expect ท่ีจะไดรับตอมา
ประมาณ 3-4-5 เดือน ตอนนั้นมันจะ Downแลว เราตองมีความรูไมง้ันเราจะ Test ไมได” 

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 

นอกจากนี้ยังพบวาการทดสอบเปนกระบวนการท่ีตองทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นแนวโนมการ
ตอบกลับท่ีชัดเจนของบัญชีรายช่ือแตละประเภท  และสามารถกําหนดกลุมเปาหมายไดอยางแมนยํามาก
ขึ้นเพ่ือนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาใชในการสงจดหมายครั้งตอไป 

 

“การทดสอบตองเปนกระบวนการ คุณทดสอบรายช่ือแลว คราวหนาคุณไมทําอีกก็ไมได 
รอนานไปมันก็หมดแลว ตองทําอยางตอเนื่องและมีกลยุทธ” 

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 
สําหรับการทดสอบบัญชีรายช่ือขององคการยูนิเซฟ แตเดิมเม่ือคราวท่ีใชบริการเชา องคกรยังคง

ดําเนินการทดสอบอยางตอเนื่อง แตในปจจุบันองคกรไดเปล่ียนเปนการรับความอนุเคราะหจาก
พันธมิตร เชน สถาบันทางการเงินเปนหลัก จึงมีผลทําใหองคกรตองหยุดการทดสอบ ท้ังนี้เนื่องจาก
เหตุผลท่ีวารายช่ือท่ีไดรับจากการสนับสนุนเปนรายช่ือท่ีเปนความลับ ผูใหการสนับสนุนไมสามารถให
องคกรเห็นรายช่ือไดกอนการสง จึงทําใหการทดสอบเปนไปอยางยากลําบาก   

 
“สมัยกอนเราทํา Test เยอะมาก เพราะเราเชาช่ือ เราเลนอะไรกับมันไดมาก แตพอเปนลักษณะ
ของ Partnership เราเลนอะไรไมได เพราะเขาใหรายช่ือมา”  

(ขจร วีรพงษ, องคการยูนิเซฟ, สัมภาษณ 13 กรกฎาคม 2550)   
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1.4  กลยุทธการรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายชื่อ (Merging & Purging Strategy) 
การรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือเปนอีกกลยุทธท่ีองคกรตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือ

ปองกันปญหาผูบริจาคไดรับจดหมายซํ้าซอน กลยุทธนี้เปนกลยุทธท่ีองคกรอาศัยระบบคอมพิวเตอร
ในการหาความแตกตางและความเหมือนของขอมูล อาทิเชน กรณีท่ีผูบริจาคบางรายมีรายช่ือมากกวา 
1 รายช่ือ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดจากการใสรายละเอียดขอมูลท่ีตางกัน เชน เวนวรรคตางกัน หรือสะกดคํา
ตางกัน ดังนั้นองคกรจึงตองรวมรายช่ือดังกลาวใหเหลือเพียง 1 รายช่ือ เพ่ือไมใหผูบริจาคไดรับ
จดหมายเกินกวา 1 ฉบับ อยางไรก็ดี ผูวางแผนส่ือจดหมายตรงของสภากาชาดไทย กลาววาเทคนิค
ดังกลาวมีขั้นตอนท่ีซับซอน ประกอบกับฐานขอมูลมีขนาดใหญ จึงจําเปนท่ีตองจางบริษัท
ผูเช่ียวชาญดานการจัดการฐานขอมูล มาดําเนินการในสวนนี้ ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 

“เราเอาบัญชีสองอันมาตอทายกัน ตอง Merge คําวา Merge แปลวารวมกัน การรวมกันได 
หนึ่งตองเปนโปรแกรมเดียวกัน ตอง Match กันพอดี การเอามารวมกันตองยึดหลักของ 
Database management และพวก Computerization พวกนี้จะชํานาญ หากเราสรางขึ้นมาเอง 
มันจะเต็มไปดวยปญหา”  

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 
แมวาปญหาการซํ้าซอนของขอมูล จะแกไขโดยอาศัยเทคนิครวบรวมและแยกแยะบัญชี

รายช่ือ แตเทคนิคดังกลาวก็ใชไดเพียงกับฐานขอมูลท่ีไดจากการเชา และฐานขอมูลภายในองคกร
เทานั้น แตหากเปนฐานขอมูลท่ีไดจากพันธมิตร องคกรไมสามารถรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือ
ได เพราะรายช่ือเหลานี้ถือวาเปนขอมูลสวนบุคคล องคกรไมสามารถไดรับและตรวจสอบบัญชีรายช่ือ
กอนการสง ดังนั้น จึงมีโอกาสท่ีบัญชีรายช่ือจากพันธมิตรจะซํ้ากับบัญชีรายช่ือภายในขององคกร 

 
 “...การซํ้ามีหลายปจจัย การทํา Merge and Purge เราก็ทําอยูเพียงแตวา ดวยการบริหาร
จัดการระหวางธนาคารกับเรา เราคงไมสามารถจะไปทําอะไร มันเปนความลับ” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
ยิ่งไปกวานั้น หากเปนบัญชีรายช่ือท่ีไดจากธนาคารหรือบัตรเครดิต องคกรอาจเผชิญปญหา

การซํ้าซอนของขอมูลไดจากสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ บุคคลหนึ่งอาจมีบัตรเครดิตมากวา 1 ใบ ท้ัง
ธนาคารเดียวกันหรือตางธนาคารกัน ดังนั้นหากองคกรสงจดหมายจากบัญชีรายช่ือเหลานี้พรอมกัน จึง
มีความเปนไปไดท่ีบุคคลจะไดรับจดหมายมากกวา 1 ฉบับ ซ่ึงทําใหผูรับจดหมายเกิดความเบ่ือหนาย
หรือรําคาญ และมีทัศนคติท่ีไมดีตอองคกรและส่ือจดหมายตรงได 
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“การไมซํ้าก็เปนไปไมได เพราะ Bank ก็มาซํ้ากับฐานของเรา เพราะเราขอไปหลายครั้งแลว 
ช่ือผูบริจาคผานธนาคารก็จะอยูในฐานของเราเหมือนกัน เขาก็สง เราก็สง เพราะดิฉันเองก็
ไดรับหลายฉบับ หากท่ีอยู หรือเวนวรรคผิดก็เปนอีกรายช่ือหนึ่งแลว”  

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
ปญหาการสงท่ีซํ้าซอนนี้ จึงจัดเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีตองรีบแกไข ในกรณีของสภากาชาดไทย 

มีผูรองเรียนเรื่องการสงจดหมายซํ้าเขามามาก จนทําใหในป 2550 องคกรจึงระงับการสงเปนการ
ช่ัวคราวเพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการฐานขอมูล ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 

 
“ป 2550 ท้ังปเราไมไดสงเลย เพราะทางคณะกรรมการใหพัฒนาปรับปรุง เพราะสงช่ือไป
ซํ้ากันมาก เพราะเราเอารายช่ือจากธนาคารมา ไมใหเราตรวจซํ้า และคงซํ้ากับฐานขอมูลเรา
เองดวย และซํ้ากับฐานขอมูลของธนาคาร เพราะธรรมดาคนจะไมมีบัตรใบเดียว จะมี 2-3 
ใบ และมีตามธนาคารตางๆ ก็เลยซํ้ากัน”  

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 

สรุปไดวาปญหาการซํ้าซอนของขอมูล ยังคงเปนปญหาท่ีแกไขไดยาก หากองคกรยังคงใช
ฐานขอมูลจากพันธมิตร อยางไรก็ตาม องคการยูนิเซฟ ไดมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวโดย
เสนอวาองคกรอาจเวนระยะในการสงจดหมายของแตละธนาคารใหสงคนละเวลากัน และท้ิงชวงหาง
อยางนอย 2 ปในการนําฐานขอมูลเดิมมาใชอีกครั้ง 

 

“เราพยายามทําคนละเวลา เพ่ือหลีกเล่ียงการซํ้าซอนของขอมูล พยายามเล่ียงไมใหซํ้า โดย
เวนการสงไปอีก 2 ป คือปนี้กสิกร ก็เวนไปอีก 2 ป คอยสงไปหากสิกรใหม”  

(ขจร วีรพงษ, องคการยูนิเซฟ, สัมภาษณ 13 กรกฎาคม 2550)   
 

1.5 กลยุทธการหาพันธมิตร (Partnership Strategy) 
การหาพันธมิตรเปนอีกกลยุทธหนี่งท่ีทําใหองคกรสามารถลดตนทุนคาใชจายดานการเชาบัญชี

รายช่ือ จากการสัมภาษณ ผูวิจัยพบวาองคกรไดเปล่ียนจากการเชาบัญชีรายช่ือ มาเปนการใชรายช่ือท่ี
ไดรับจากการสนับสนุนของพันธมิตร เชน ธนาคาร บัตรเครดิต หรือหางสรรพสินคาแทน   
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“เราเปล่ียนกลยุทธไปเลือกเปาหมายท่ีสามารถ support ได กับ Bank Department store 
ซ่ึงสามารถสนับสนุนได … เชน บัตรเครดิตซิตี้แบงก อเมริกันเอ็กเพรส ธนาคารกสิกร 
หรือ อิออน ซ่ึงลงทุนแค printing และใหเครดิตวา Bank ใหการสนับสนุน ซ่ึงไมตองเสีย
คาใชจายมาก” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
“...ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารตางๆ รวมท้ังรายช่ือท่ีเรามีอยูเปนผูบริจาคของเราเอง
ดวย ง้ันเราก็จะมีหลากหลาย Segmentation ท่ีเราจัดสงไป” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
สําหรับสาเหตุของการเปล่ียนแหลงบัญชีรายช่ือ ผูวิจัยพบวา องคกรยูนิเซฟระบุถึงสาเหตุของ

เปล่ียนแปลง 2  ประการ คือ 1) ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา บริษัทจัดหารายช่ือหลายรายไดปดกิจการ เหลือ
เพียงไมกี่บริษัทเทานั้นท่ียังคงใหบริการอยู และ 2) ทุนสนับสนุนจากตางประเทศลดลง จึงทําใหองคกร
ตองลดคาใชจายบางสวนลง  

ดวยสาเหตุ 2 ประการนี้ จึงทําใหองคกรเร ิ่มใชกลยุทธการหาพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนดาน
รายช่ือ นอกจากนี้ องคกรยังเล็งเห็นวากลยุทธการหาพันธมิตร จัดเปนกลยุทธแบบไดประโยชนท้ัง
สองฝาย (Win-win strategy) นั่นคือองคกรไดรายช่ือไปใชในการสงจดหมาย สวนบริษัทพันธมิตร
สามารถใชโอกาสนี้เปนชองทางตอบแทนสังคม หรือใชเปนสวนหนึ่งของแผนการตลาดท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยการสนับสนุนดานฐานขอมูลลูกคา
ใหแกองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  

 “เหตุผลแรก  ยูโรในปจจุบันไมมีบริการดาน list แลว สมัยกอนไมไดใชช่ือยูโร เพ่ิงจะ
เปล่ียนมาภายหลัง เริ่มตนกับยูนิเซฟ ช่ือ Direct RSCG  มี positioning คือ one stop service 
อีก 5 ปผานมา merge กับตางประเทศ และใชช่ือ The Ball Partnership เปน Advertising 
Agency แลวก็กลายเปน แตกออกมา 2 บริษัท คือ Euro RSCG 4 D ดูแล Marketing Data 
Base และ CRM กับ Euro RSCG Flagship ดูแลเรื่อง Advertising เหตุผลขอสอง คือ ทุนใน
การขาย ทุกบริการ ปจจุบันไมไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศแลว เพราะเห็นวาเริ่มพ่ึง
ตัวเองไดแลว…จึงเปล่ียนกลยุทธไปเลือกเปาหมายท่ีสามารถ support ได กับ Bank  
Department store ซ่ึงสามารถสนับสนุนได และมี list สําหรับ CRM ของตัวเองอยูแลว ซ่ึง
เคามองวาเปนการชวยเหลือสังคม” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
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สําหรับสภากาชาดไทย ใหความเห็นวา สาเหตุสําคัญของการเปล่ียนแหลงฐานขอมูล คือ
บัญชีรายช่ือท่ีไดจากการเชาอาจถูกนํามาใชซํ้าโดยองคกรหรือมูลนิธิอ่ืนๆ ดงันั้นอาจสงผลตออัตรา
การตอบกลับท่ีนอยลง ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 

 
“การใชกลยุทธก็เปล่ียนไป เม่ือใช list มากจนวน กลุมเปาหมายก็ถูก share ออกไป พอ
หนวยงานท่ีใช list มากขึ้น ก็วนกันไปจน respond นอยลงเพราะไป share กับหนวยงานอ่ืน 
การใช list ก็หมดไป”   

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
จากสาเหตุหลายประการท่ีไดกลาวมาขางตน ทําใหองคกรหันมาใชรายช่ือจากพันธมิตรเพ่ิม

มากขึ้นเพราะนอกจากรายช่ือเหลานี้จะใชตนทุนต่ํากวาการเชาแลว รายช่ือเหลานี้ยังใหผลตอบกลับท่ี
สูงกวาอีกดวย โดยเฉพาะบัญชีรายช่ือผูถือบัตรเครดิต ท้ังนี้เพราะผูถือบัตรเครดิตเปนผูมีรายไดระดับ
ปานกลางถึงสูง ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด จึงเปนผูท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนผูบริจาค อีกท้ังผูบริจาค
ยังสามารถชําระเงินบริจาคผานบัตรเครดิตได   

 
“จริงๆ แลวของธนาคาร จากสถิติ Response รายช่ือจากธนาคาร Response ดีกวาเชาช่ือ 
ดีกวาเยอะมาก... กลุมผูใชบริการจากธนาคารคือบัตรเครดิต คือกลุมผูบริจาคท่ีมีกําลังทรัพย 
คนทํางาน คนท่ีอยูในวัยท่ีมีความม่ันคงทางอาชีพและมีความประสงคอยากจะสนับสนุนเรา 
และสะดวกตัดบัตรเครดิตดวยก็ยิ่งตอบสนองไดงายยิ่งขึ้น” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
2. กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค (Donor Relationship Management) 

 
“Direct mail มีสองสวน สวนแรกคือ marketing กับการรณรงค พอผูบริจาคบริจาคเขา
มาแลวก็เปน สวนท่ี สอง ซ่ึงเรียกวา Backend Service โดย Backend Service เริ่มมาจากมีใบ
บริจาคเขามาก็มาลงฐานขอมูล คุณก็ตอบรับ และเก็บเงิน”  

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 

จากคําใหสัมภาษณของผูวางแผนส่ือจดหมายตรงของสภากาชาดไทย จะเห็นไดวากลยุทธ
การบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค (Donor relationship management) มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
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วางแผนส่ือจดหมายตรง เพราะโดยปกติแลว การวางแผนส่ือจดหมายตรง สามารถแบงออกไดเปน 2 
สวนคือ สวนการตลาดกับการรณรงคซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนสวนแรกท่ีกลุมเปาหมาย หรือผูบริจาค
รายใหมไดสัมผัสกับองคกร ในสวนนี้องคกรใชกลยุทธการระดมทุน หรือกลยุทธทางการตลาดตางๆ 
เชน กลยุทธการจัดการฐานขอมูลเพ่ือแสวงผูบริจาค กลยุทธการโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนตน 
เพ่ือแสวงหาผูบริจาครายใหมและกระตุนใหเกิดการตอบกลับ และเม่ือมีผูบริจาคแลว ตอไปจะเปน
สวนของการบริการสวนหลัง (End-end service) ซ่ึงหมายถึง สวนสนับสนุนท่ีไมไดทําหนาท่ีในการ
ระดมทุน แตทําหนาท่ีใหการสนับสนุนเพ่ือใหกระบวนการระดมทุนและการบริจาคมีสภาพคลอง
มากขึ้น และมีสวนผลักดันใหเกิดการบริจาคอยางยั่งยืน อาทิเชน การใหบริการในสวนของการตอบ
รับบริจาค การเก็บเงิน การจัดทําบัญชีรายช่ือ การสงจดหมายขอบคุณและใบเสร็จรับเงิน เปนตน  

จากการสัมภาษณพบวา ในการบริการสวนหลัง (End-end service) องคกรประยุกตแนวคิด
ทางดานการตลาดในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยถือวาผูบริจาคคือลูกคาขององคกรเชนกัน  

จากแนวคิดดังกลาว จึงเปนท่ีมาของกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค  ท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือรักษาและสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดขึ้นในทุกกระบวนการการส่ือสารระหวาง
องคกรกับผูบริจาค ตามความเห็นของผูวางแผนส่ือจดหมายตรงของสภากาชาดไทย ท่ีกลาววาการ
ระดมทุนเปนการแสวงหาแนวรวม มากกวาเปนการแสวงหาทุนหรือเงิน เพราะหากผูบริจาคมี
สัมพันธท่ีดีกับองคกรแลว ผูบริจาคมีโอกาสท่ีจะพัฒนาสถานภาพของตนใหเปนผูบริจาคแบบยั่งยืน
ได โดยปกติแลว หากองคกรสามารถรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูบริจาคได ผูบริจาคจะบริจาคและ
สนับสนุนองคกรอยางตอเนื่องอยางนอย 7 ปหรือตลอดไป ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 

 

“เราไมไดหา Fund แตเราหา Friend กอน… เพราะวาตามหนังสือฝรั่งเขาบอกวาอยางนอย
ประมาณ 7 ป ถาเราดูแลเขาดี แตวาหากดูแลดีมากๆ ก็อาจตลอดไป เราก็เลยคิดเฉล่ียแลว 7 
ปท่ีผูบริจาคจะอยูกับเรา…ดังนั้น ปรามิดของการให มันก็เริ่มจากตรงนี้ฐานขอมูลท่ีใหญมาก 
คอยๆ พัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดของมันก็คือเปนผูบริจาคท่ีเปนมรดก แตวาของเราตอนนี้ยัง
ไปไมถึง”  

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
  
 จากความสําคัญของการสรางและรักษาความสัมพันธกับผูบริจาค ทําใหท้ัง 2 องคกรตางมี
กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค โดยใชส่ือ 2 ประเภท คือ 1) การใชส่ือส่ิงพิมพ และ2) 
การใชส่ือกิจกรรม เปนเครื่องมือเช่ือมตอความสัมพันธ  
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2.1 การใชส่ือส่ิงพิมพ (Printed Media) 
การใชส่ือส่ิงพิมพ สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท โดยแบงตามวัตถุประสงคของการสง 

ไดแก การใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือแจงขาวสารองคกร การสงจดหมายขอบคุณ และการสงบัตรอวย
พรวันเกิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1 การใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือแจงขาวสาร หมายถึงส่ือส่ิงพิมพท่ีอยูในรูปแบบ

ของเอกสารท่ีแนบไปกับจดหมายเชิญชวนบริจาค เชน แผนพับ สมุดเลมเล็ก รายงาน
ประจําป วารสาร หรือจุลสาร เปนตน โดยมีหนาท่ีหลักคือ เพ่ือแจงหรือเผยแพรภารกิจ 
ขาวสาร ความเคล่ือนไหวขององคกรใหกลุมผูบริจาคไดทราบ  นอกเหนือจากนี้ ส่ือ
ประชาสัมพันธดังกลาวยังแฝงดวยสาระสําคัญอ่ืนๆ ท่ีมีผลกับพฤติกรรมการบริจาคใน
อนาคต  

  ผลการวิจัยพบวา สภากาชาดไทย มุงเนนใชส่ือประชาสัมพันธ ท่ีเรียกวา “สาร
สัมพันธกาชาดสูผูบริจาค” เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชนขององคกร 
และเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค ส่ิงเหลานี้นับเปนปจจัย
สําคัญท่ีสรางความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคกร และจะสงตอความจงรักภักดี
ของผูบริจาคท่ีมีตอองคกร ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 

  
 “เราตองมีพัฒนาการของ DM ไมใชแคสง การสงของเราตองมีรายงานใหผูบริจาคทราบ
ดวย อยางเชนเราจะมีการทําสารสัมพันธ คือเปนผลการดําเนินงานของเราท่ีเอาเงินของผู
บริจาคมาใช เราเอาไปใชในการดําเนินงานอะไรบาง หากเราดําเนินหาเงินใหศูนยมะเร็งเตา
นม เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศูนยมะเร็งเตานม แจงใหเขาทราบโดยตรง เหมือนเขาไดทราบ
วาเงินของเขาไดนํามาใชไดเกินประโยชนจริง ก็จะไดเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ และจะไดเกิด
การบริจาคอยางตอเนื่องกลับมา” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 

ในกรณีขององคการยูนิ เซฟ วัตถุประสงคของการใช ส่ือส่ิงพิมพ เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธคือเพ่ือมุงทําความเขาใจกับผูบริจาควาถึงแมองคการยูนิเซฟจะเปนองคกร
สากล แตเงินบริจาคท่ีไดรับจะนํามาพัฒนาสังคมไทย ดังนั้นรูปแบบของการนําเสนอจะเนน
คําวา  UNICEF Thailand หรือองคการยูนิเซฟแหงประเทศไทย เปนสําคัญ สวนใหญเปน
แผนพับ (Brochure) หรือหนังสือเลมเล็ก (Booklet) ท้ังนี้เพราะองคกรตองการส่ือเนื้อหา
และภาพประกอบเกี่ยวกับโครงการตางๆ เชน โครงการเพ่ือเด็กผูดอยโอกาสในประเทศไทย 
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โครงการพัฒนาอาชีพยุวสตรี เปนตน โดยเนื้อหาบางสวนไดนําเสนอท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

 
 “ยูนิเซฟก็มี เราทําเปนหนังสือเลมเล็กๆ เพ่ือใหผูบริจาคไดทราบวาเราทําอะไรบาง มี
โครงการอะไรบาง... เพราะวาจากการทํา Survey มาหลายๆ ครั้ง เราพบวา ยูนิเซฟอยูใน
เมืองไทยมา 59 ปแลวแตคนรูจัก ยูนิเซฟคือคนรูจักวา ในประเทศไทยนอยมาก  คนยังไม
คอยรูจักมากนัก แตรูวา ยูนิเซฟคืออะไรคือ รูวาทํางานเพ่ือเด็ก  First impression คือรูวาเปน
องคกรสากล ทํางานเพ่ือเด็กท่ัวโลก แตเขาไมรูวาถาขาพเจาบริจาคเงินใหยูนิเซฟ เงินจะไปท่ี
ไหน ดังนั้นการสรางความเขาใจ เราเริ่มในป 1995 วา ไทยแลนด ไทยแลนด ยูนิเซฟไทย
แลนด ชวยเหลือเด็กในประเทศไทย แตเราไมมีเงินทุนมากพอท่ีจะสราง Awareness มันก็
เลยยังมีความเขาใจคลาดเคล่ือนอยู” 

(ขจร วีรพงษ, องคการยูนิเซฟ, สัมภาษณ 13 กรกฎาคม 2550)   
 

ดังนั้น สรุปไดวาการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาคนั้น หนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญ
คือการใชส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงคหลักๆ อยู 3 ประการคือ 1) 
เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชนขององคกร 2) เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความโปรงใสของท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค และ 3) เพ่ือมุงทําความเขาใจกับผูบริจาคหรือ
เพ่ือสรางความตระหนักรูในตราสินคาขององคกรใหมากขึ้น  

 
  2.1.2 การสงจดหมายขอบคุณ จดหมายขอบคุณ (Thank-you letter) หมายถึง ส่ือ

จดหมายท่ีองคกรใชเพ่ือแสดงความขอบคุณผูบริจาค รวมถึงแสดงความยอมรับผูบริจาคให
เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จขององคกร ดังนั้นในบางองคกร เชนสภากาชาดไทย เรียกการ
สงจดหมายขอบคุณวา “Acknowledgement”  

ผลการสัมภาษณพบวา สภากาชาดไทยใหความสําคัญกับจดหมายขอบคุณ (Thank-
you) มากโดยองคกรมีการดําเนินการอยางจริงจังในการจัดสงจดหมายขอบคุณผูบริจาค
ภายใน 1 วัน เพราะนอกจากจะแสดงขอบคุณในน้ําใจของผูบริจาคแลว ยังเปนการแสดง
ความโปรงใสดานการเงินขององคกร และทําใหผูบริจาคเช่ือม่ันวาในส่ือจดหมายตรงเปน
ส่ือท่ีนาเช่ือถือ เงินท่ีตนบริจาคใหถึงมือองคกรเปนท่ีเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม แมวาผู
บริจาคจะตอบรับในแบบฟอรมบริจาคแลว แตองคกรคงตองตรวจสอบการชําระเงินให
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เรียบรอยกอน ซ่ึงก็อาจใชเวลาหลายวัน ดังนั้นใบเสร็จรับเงินจึงไมสามารถสงพรอม
จดหมายขอบคุณได  

ในกรณีขององคการยูนิเซฟ องคกรจะจัดสงจดหมายขอบคุณพรอมใบเสร็จรับเงิน
ใหผูบริจาคภายใน 1 เดือน 

 

“Thank you ตอง Personalize ถึงเขาโดยตรง 2 วันไดรับ ตรงนี้สําคัญ เพราะเขาจะมี 
Impression ท่ีดีกับองคกรและ Renewal rate ก็จะสูงขึ้น เราไมตองรอใบเสร็จ การทํา 
Thank you คือ Acknowledgement ทาง PR รับผิดชอบ เราทําวันตอวัน เราเช็คแลว ลง
ฐานขอมูลแลว ตรวจแลวไมมีผิดพลาด ขั้นตอนตอไปก็พิมพ Acknowledgement letter คือ
ก็มี โปรแกรมอยู” 

  (อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 
 “แตพอลูกคาบริจาคมา เราก็เปดซอง จะคียขอมูล... ทําจดหมายขอบคุณ สงกลับไป
ประมาณ 1 เดือน เรากําลังทํา Self-mailer ท่ีแนบไปกับใบเสร็จ” 

(ขจร วีรพงษ, องคการยูนิเซฟ, สัมภาษณ 13 กรกฎาคม 2550)   
  

2.1.3 การสงบัตรอวยพรวันเกิดใหแกผูบริจาค เปนกลยุทธท่ีพบเฉพาะองคการยูนิ
เซฟ โดยองคกรจัดสงบัตรอวยพรวันเกิดพรอมแบบฟอรมบริจาคใหแกผูบริจาคทุกป กล
ยุทธนี้ถือเปนการรักษาความสัมพันธกับผูบริจาคชองทางหนึ่ง เพราะนอกจากจะทําใหผู
บริจาครูสึกวาองคกรใหความสําคัญกับตนแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหผูบริจาคไดทําบุญ
ในวันเกิดของตนดวย ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 
 
“ในฐานขอมูล เราจะมีขอมูลวันเกิด Birthday จึงเปน Special Campaign ขึ้นกับ House 
Appeal Campaign โดยจะดึงมาจาก data base วาแตละเดือนมีวันเกิดใครบาง ก็จะสงการด
วันเกิดไปให เพราะพฤติกรรมคนไทยจะทําบุญวันเกิดเยอะ เปนโอกาสในกี่ท่ีจะไดรับการ
บริจาค ซ่ึงไดรับ response สูงจริงๆ” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 

2.2 การใชส่ือกิจกรรม ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง ผูบริจาครายเดือนจะไดรับสิทธิพิเศษใน
การเขารวมการอบรมหรือสัมมนา โดยองคกรคาดหวังวาการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ นอกจาก
จะเปนการใหความรูแกผูบริจาคแลว ยังเปนการทําใหความสัมพันธระหวางองคกรกับผู
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บริจาคเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึ้น จากการสัมภาษณพบเพียงองคกรเดียวท่ีใชคือ 
สภากาชาดไทย ลักษณะการจัดกิจกรรมเปนการจัดอบรมทางดานการแพทยใหแกผูบริจาค
แบบรายเดือน (Monthly giving) ซ่ึงสวนใหญมักมีอายุ 40 ปขึ้นไป และมีความใสใจเรื่อง
สุขภาพ ดังนั้นจึงมีผูสนใจเขารับการอบรมจํานวนมาก  

จากการสัมภาษณ พบวาการจัดกิจกรรมเชิงความรูครั้งนี้ของสภากาชาดไทย เปน
กิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จอยางมาก เพราะนอกเหนือจากผูบริจาคจะไดรับความรูแลว ยัง
ไดรับประสบการณโดยตรงจากองคกร แทนการไดรับเพียงส่ือจดหมายหรือส่ือ
ประชาสัมพันธอ่ืนๆ ซ่ึงประสบการณโดยตรงท่ีดีของผูบริจาคจะกอใหเกิดความจงรักภักดีตอ
องคกร และเปนการตอยอดความสัมพันธใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 
 
“เราพยายามดูแลผูบริจาครายเดือนใหดีท่ีสุด ตอนนี้เราก็มีกิจกรรมส่ือสัมพันธกับเขาเพ่ิมเขา
มา การจัดกิจกรรมเราจัดขึ้นในเดือนมกราคม ก็จะพาเขาไปเยี่ยมชมงานของสภากาชาด โดย
สมัครผานทางวารสาร โดยวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมคือเพ่ือรักษาความจงรักภักดีตอ
สภากาชาด พูดงายๆ ก็คือผูกไวกับเรา เราจะ เชิญชวนใหเขาตอบรับกลับมาถาเขาสนใจ อัน
นี้ริเริ่มครั้งแรก แตวาผลตอบรับดีมาก คือเราคิดวาเราไดเขามาเปนผูบริจาคกับเราปหนึ่งแลว 
เราก็เลยคิดวาสภากาชาดนาจะทําอะไรท่ีส่ือสัมพันธกับเขาใหเปนรูปธรรมขึ้นมา แทนท่ีจะ
แคสงจดหมายไปทุกสามเดือน ก็นาจะเชิญเขามาดูการดําเนินการของสภากาชาดไทยในดาน
ตางๆ แตท้ังนี้กิจกรรมท่ีเราจะจัดไดงายท่ีสุด ก็คือเรามีศักยภาพในดานการอบรมเรื่อง
การแพทย เราก็เอาตรงนี้มาทําใหเกิดประโยชนตอผูบริจาค และก็ผูบริจาคของเราจะอายุ
ประมาณ 40 ปขึ้นไป ผลตอบรับดีมาก เราคาดหวังไวประมาณ 60 คน แตผลเกินกวานั้น แต
มันก็เปนคาใชจายขึ้นมา และก็จะมี Feedback ในเรื่องของมาบริจาคเปนจํานวนเงินเพ่ิม ก็
คือเคยบริจาค 200 ก็เพ่ิมเปน 500 แลวยังมี Feedback ในเรื่องไมอยากใหกาชาดออก
คาใชจายตรงนี้ ถาจัดครั้งตอไปก็เขาจะออกให หรือเขาออกครึ่งหนึ่ง เราชวยออกครึ่งหนึ่ง
อะไรอยางนี้ ก็จะเปน Feedback ท่ีดี และก็อยากใหเราจัดตอไป” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
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3.กลยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing Strategy) 
กลยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing strategy) เปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ีองคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชน นํามาใชในการวางแผนส่ือจดหมายตรง โดยท่ีแตละองคกรมีการกําหนดวาระท่ี
จัดสงจดหมายท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับแนวทางการระดมทุนของแตละองคกร  

จากการสัมภาษณพบวาท้ังสภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟ มีการวางแผนการสงจดหมาย
ตลอดท้ังป โดยในป 2549 ไดแบงการสงออกเปน 4 ชวงเวลาท่ีแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สภากาชาดไทย มีการกําหนดชวงเวลาในการสงจดหมายไปยังกลุมเปาหมายท้ังหมด 4 ชวงโดย
อาจแบงไดตามวาระสําคัญของชาติดังนี ้
1. วาระวันพอและวันปใหม ชวงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม   
2. วาระวันประสูติของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา  สงชวงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม  
3. วาระวันแม สงชวงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน  
4. วาระวันปยะมหาราช สงชวงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน  
 
ท้ังนี้สภากาชาดไทยเปนองคกร ท่ีอยูในพระบรมราชูปถัมภ การกําหนดวาระในการสงจดหมาย

จึงกําหนดตามวันประสูติของบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งตอสภากาชาดไทย และหากวิเคราะหการสง
จดหมายภายใน 1 ป เริ่มตนตั้งแตปลายเดือนธันวาคม จนถึงเดือนมกราคมจะตรงกับวาระวันประสูติของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนพระบรมราชูปถัมภกใหแกสภากาชาดไทย และตรงวาระขึ้นป
ใหมซ่ึงเปนวาระแหงการสงความสุข การสงจดหมายในวาระท่ี 2 กําหนดใหสงในชวงวันประสูติของ
สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา ผูทรงดํารงตําแหนงอุปนายิกาสภากาชาดไทย โดยเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคม และยังเปนวาระท่ีใชเชิญชวนผูบริจาคเท่ียวงานกาชาดประจําป การสงจดหมายวาระท่ี 3 
กําหนดใหเปนวาระของวันประสูติของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงดํารงตําแหนงสภา
นายิกา สภากาชาดไทย โดยกําหนดสงในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และวาระสุดทายคือ วาระวันปยะ
มหาราช ผูกอตั้งสภากาชาดไทย โดยกําหนดสงจดหมายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน  

สรุปไดวาสภากาชาดไทยมีการกําหนดวาระในการสงจดหมาย 4 ครั้งตอป โดยในป พ.ศ. 2549 
สภากาชาดไทยสงจดหมายประเภท Acquisition จํานวน 4 ชุดและประเภท Renewal อีกจํานวน 4 ชุด รวม
เปนท้ังหมด 8 ชุด  

สําหรับองคการยูนิเซฟ มีการวางแผนการสงจดหมายท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับสภากาชาดไทย 
โดยในแตละปจะกําหนดสงจดหมายท้ังหมด 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกําหนดวาระตามวันสําคัญ ได
ดังนี้  
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 ชวงท่ี 1  เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ หรือชวงปใหมหรือตรุษจีน 
 ชวงท่ี 2   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม หรือชวงสงกานต 
 ชวงท่ี 3  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือชวงวันแม 
 ชวงท่ี 4  เดือนกันยายน – พฤศจิกายนหรือชวงวันเอดสโลก (World Aids Day) 
  
 ในทุกๆ ปองคการยูนิเซฟไดกําหนดแผนหลัก (Master plan) ของการสงจดหมายท้ังประเภท 
Prospect appeal และ House appeal อยางละ 4 ฉบับ รวมเปน 8 ฉบับ อยางไรก็ดีในชวงป พ.ศ. 2549 
องคกรยูนิเซฟไมไดจัดสงจดหมายตามแผนดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2549 องคการยูนิเซฟสงจดหมาย
ประเภท Prospect appeal จํานวน 3 ฉบับ และจดหมายประเภท House appeal 6 ฉบับ นอกจากนี้ยังสง
จดหมายในวาระพิเศษอีก 2 ฉบับ คือวาระฉุกเฉินน้ําทวม และวาระฉุกเฉินไขหวัดนก  
 
4. กลยุทธตราสินคาขององคกรที่ไมแสวงหากําไร (Brand Strategy for Non-profit Organization) 
 กลยุทธตราสินคาขององคกรท่ีไมแสวงหากําไรเปนกลยุทธ ท่ีเกี่ยวของกับการรับรู 
(Perception) ของผูบริจาค เนื่องจากทุกวันนี้องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนเพ่ิมจํานวนขึ้นมากมาย สง
ใหผูบริจาคมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น แตองคกรกลับมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น ดังนั้นหากองคกรเปนท่ีรูจักมัก
คุนของผูบริจาคมากเทาใด ก็ยอมทําใหการระดมทุนงายมากขึ้นเทานั้น 
   สําหรับสภากาชาดไทย เปนตราสินคาท่ีอยูในรูปแบบองคกรสาธารณกุศลในพระบรม
ราชูปถัมภท่ีกอตั้งมากวารอยป และดําเนินการชวยเหลือคนไทยมาโดยตลอด  โดยเฉพาะทางดาน
การแพทยและการรักษาพยาบาล ซ่ึงมีหนวยงานอ่ืนๆ ภายในสภากาชาดคอยใหการสนับสนุน เชน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สถานเสาวภา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ เปนตน ดวยปจจัยเหลานี้จึงทําตรา
สินคาของสภากาชาดไทย มีความแข็งแกรงหากเทียบกับองคกรอ่ืนๆ ในประเทศไทย ดังบท
สัมภาษณท่ีกลาววา 
 

“ตนทุนแรก คือความเล่ือมใส ศรัทธาตอองคกร แนวทางการกุศลขององคกร เปนท่ียอมรับ 
นับถือ เปนท่ีกวางขวางในสังคม ถาไมมีเราก็ยาก ของเรามีพระมหากษัตริยหนุนหลัง กาชาด
กอตั้งมาโดยรัชกาลท่ี 5 สมเด็จราชินีก็เปนสภานายิกามาตลอดมา เพราะฉะนั้นก็สุดยอดของ
เมืองไทย” 

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 
 

DPU



 
126 

 

“ภาพของเราชัดเจนคือ สภากาชาดไทยเปนองคกรไทยเพ่ือคนไทยดวยกัน”  
(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 

  
นอกจากการใชตราสินคาสําหรับองคกรแลว สภากาชาดไทยยังใชกลยุทธตราสินคากับการ

รณรงคบริจาคดวยส่ือจดหมายตรง โดยการใสสโลแกน (Slogan) คําวา “ผูบริจาคใหกาชาดไทยคือ
ผูใหชีวิตแกเพ่ือนมนุษย” หรือ “Giver of Life” ในส่ือจดหมาย ท้ังนี้เพ่ือตอกย้ําใหผูบริจาคเห็น
ความสําคัญของการนําเงินไปใชประโยชนของสภากาชาดไทย นอกเหนือจากนี้ หากเปนการบริจาค
รายเดือน สภากาชาดไทยจะเรียกผูบริจาคกลุมนี้วา “สมาชิกเพ่ือนแนวรวม “23 ตุลา วันพระปย
มหาราช” และในส่ือจดหมายตรงจะปรากฏโลโก (Logo) ของการเปนสมาชิกรายเดือน ซ่ึงเปนรูป
วาดพระบรมรูปทรงมา รัชกาลท่ี 5 ผูกอตั้งสภากาชาดไทย ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 
 

“สโลแกนของโครงการ Direct mail จริงๆ แลวมันก็จะสอดคลองกับคําวา ผูบริจาคให
กาชาดไทยเปนผูใหชีวติแกเพ่ือนมนุษย หรือ Giver of life ตลอดเลย หลังจากภาษาไทยเรา
ไดแลว คุณอํานาจก็จะคิดเปนช่ือภาษาอังกฤษ...ในเรื่องของการรณรงคใหบริจาครายเดือน
นั้น พอดีตอนเริ่มโครงการ มันตรงกับวาระวันปยะมหาราชพอดี เราก็ถือวาเปนวันปฐมฤกษ
ในการกอตั้งสมาชิกเพ่ือนแนวรวมเลย เลยใชช่ือของพระองคทานมาเปนศิริมงคลเทานั้นเอง 
อีกอยางคนเคารพบูชาทานมาก เราจะเชิญชวนเปนรุนปฐมฤกษคือในป 2547 เราพัฒนาเร็ว
มาก...ในจดหมายเราก็เลยใสโลโกของพระองคทาน เปนสัญลักษณของการเปนผูบริจาคราย
เดือน” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 

สําหรับ ตราสินคาขององคการยูนิเซฟนั้น ถึงแมวาช่ือองคกรจะเปนท่ีคุนเคยของคนท่ัวไป 
และมีภาพลักษณท่ีชัดเจนในการชวยเหลือเด็กเปนหลัก แตเม่ือองคกรไดสํารวจความคิดเห็น กลับ
พบวาผูคนสวนใหญไมคุนกับคําวา “ยูนิเซฟ ประเทศไทย” และไมรูวาเงินท่ีไดรับจากการบริจาคจะ
นําไปชวยเหลือใคร หรือท่ีไหน ดังนั้นกลยุทธการสรางตราสินคาจึงถูกนํามาใชในการวางแผนส่ือ
จดหมายตรงเพ่ือเปนการตอกย้ําคําวา “ยูนิเซฟ ประเทศไทย” แทนคําวา “ยูนิเซฟ” เพียงอยางเดียว 
และสรางความเขาใจในตราสินคา (Brand awareness) ใหชัดเจนวาองคการยูนิเซฟเปนองคกรท่ี
ชวยเหลือเด็กในประเทศไทย ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 
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 “อยูในเมืองไทยมา 59 ปแลวแตคนรูจัก Unicef คือคนรูจักวา ในประเทศไทยนอยมาก  คนยังไม
คอนรูจักมากนัก แตรูวา Unicef คืออะไรคือ รูวาทํางานเพ่ือเด็ก  First impression คือรูวาเปน
องคกรสากล ทํางานเพ่ือเด็กท่ัวโลก แตเขาไมรูวาถาขาพเจาบริจาคเงินใหยูนิเซฟ เงินจะไปท่ี
ไหน ดังนั้นการสรางความเขาใจ เราเริ่มในป 1995 วา Thailand Unicef Thailand ชวยเหลือเด็ก
ในประเทศไทย แตเราไมมีเงินทุนมากพอท่ีจะสราง Awareness มันก็เลยยังมีความเขาใจ
คลาดเคล่ือนอยู” 

(ขจร วีรพงษ, องคการยูนิเซฟ, สัมภาษณ 13 กรกฎาคม 2550)   
  

สรุปไดวาท้ังสององคกรพยายามสรางตราสินคาของตนใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน 
เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีนาเช่ือถือ ซ่ึงจะสงผลใหการระดมทุนเปนไปอยางราบรื่นและม่ันคง โดย
สภากาชาดใชกลยุทธตราสินคาท้ัง สโลแกนและโลโกเพ่ือแสดงถึงการดําเนินการในสวนตางๆ ของ
สภากาชาดไทยใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ในกรณีขององคการยูนิเซฟ เปนอีกองคกรหนึ่งท่ีมีตราสินคา
ท่ีแข็งแกรง แตองคกรตองการสรางการตระหนักรูของตราสินคา (Brand awareness) ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
วาองคการยูนิเซฟ ประจําประเทศไทย เปนองคกรท่ีดําเนินการโดยคนไทยเพ่ือชวยเหลือคนไทย 
 
5. กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง (Direct Mail Creative Strategy) 
 กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนส่ือจดหมาย
ตรง เพราะหากองคกรพิจารณาแตการเลือกบัญชีรายช่ือกลุมเปาหมายใหถูกตองและเขาถึงได แตไมได
คํานึงถึงวาสารท่ีสงไปจะกระตุนใหเกิดการเปดรับรวมถึงกระตุนใหเกิดการบริจาคไดหรือไม ก็เทากับ
วาการส่ือสารในครั้งนี้ อาจไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 จากการสัมภาษณ พบวากลยุทธท่ีใชในการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงสามารถแบงออกเปน 2
ประเด็นท่ีควรศึกษา ไดแก 1) การวิเคราะหกลุมผูรับสาร และ 2) การวิเคราะหและกําหนดสาร 
  
 5.1 การวิเคราะหกลุมผูรับสาร 
 ผูวางแผนส่ือจดหมายตรงท้ัง 2 องคกรใหความเห็นท่ีตรงกันวา กอนการสรางสรรคส่ือ
จดหมาย องคกรตองวิเคราะหกลุมผูรับสารกอนการกําหนดเนื้อหาสารท่ีจะสง ในการวิเคราะหองคกร
จะใชเกณฑทางประชากรศาสตร เชน เพศ หรืออายุ เพ่ือใชในการคาดการณพฤติกรรมเปดรับส่ือ และ
เกณฑพฤติกรรมการบริจาค เชน บริจาคครั้งแรกหรือเคยบริจาคแลว เพ่ือใชวัดความสัมพันธหรือ
ปริมาณเนื้อหาสารท่ีเคยไดรับ ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 
 

DPU



 
128 

 

“อันดับแรกคือดูกลุมเปาหมายท่ีเราจะสงวาเราจะเลือกกลุมไหน เชน อาจเลือกกลุมผูท่ีมีอายุ 
30 ขึ้นไป เราจะดูวาเรื่องราวอะไรท่ีจะไปตรงกับเขา หรือจะเปนกลุมแมบาน ดังนั้นเราดู
กลุมเปาหมายกอน หลังจากนั้นเราจะหาเรื่องราว” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 

“เราจะดูกลุมคนกอน ถาคนไมเคยบริจาคก็จะพูดใหลงลึก พูดถึงแผนงาน พูดถึงนโยบาย
ของยูนิเซฟ ถากลุมคนท่ีเคยบริจาคอยูแลว เราก็จะเริ่มรูจักเคามากขึ้น จะมีขอมูลเดิมท่ีเคา
บริจาคอยูแลว จะเขียนลักษณะหวัดๆ” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 

 5.2 การวิเคราะหและกําหนดสาร  
 ในการวิเคราะหและกําหนดสาร สามารถแบงออกเปนหัวขอยอยไดดังนี ้
 
 ขอความโนมนาวใจ 
 ผลการวิจัยพบวาขอความหรือสารท่ีปรากฏในส่ือจดหมายตรงถือเปนขอความโนมนาวใจท่ีมี
เปาหมายสําคัญคือเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการบริจาคอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดวยเปาหมายนี้ ทําให
องคกรไมใชแคเพียงสงส่ือจดหมายท่ีมีขอความเชิญชวนเทานั้น แตตองเปนขอความโนมนาวใจท่ี
สามารถสร างใหเห็นถึงคุณค าของการบริจาค หรือกลาวไดวา เปนขอความท่ีกระตุนใหเกิด “จิตสํานึก” 
นั่นเอง ดังบทสัมภาษณท่ีกลาววา 
 

“เราตองเขียนใหเขาเห็นวา การบริจาคอยางตอเนื่อง ทําใหองคกรชวยเหลือผูเดือดรอนไดอยาง
ราบรื่น ม ั่นคง” 

 (ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
“ตองบอกใหเขารูวา การใหกับกาชาดนั้น เปนการใหไดตลอดชีวิต ตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต
แลว ตายแลวก็ใหได นั่นหมายถึงบริจาคเงินก็ได หรือบริจาคอวัยวะก็ดี”  

   (อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
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 ผูใหสัมภาษณขององคการยูนิเซฟกลาววาขอความในจดหมายควรเนนรูปแบบการเขียนเชิง
อารมณ (Emotional) มากกวาเชิงเหตุผล (Rational) กลาวคือองคกรใชวิธีการเช่ือมโยงการบริจาคกับ
ความรูสึก หรือเนนไปท่ีการสรางเรื่องราวและใสรายละเอียด (Execution) หรือการใชสัญญะ (Semiotic) 
ท่ีส่ือถึงการใหท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น ดังตัวอยางหนึ่งท่ีกลาวในชวงการสัมภาษณ 
 

 “เพราะวา period เปนตัวกําหนดวาเปน season Chinese New Year  ลูกคาอยากจะเนนท่ีจะ
ทําอะไรในรูปของ การแบงปน sharing หรือเรื่องของการ give ซ่ึงคนจีนก็ยังสามารถพูดถึง
เรื่องของการ give ไดอยู  ก็เลยนึกถึงสม  แลวอะไรท่ีดึงออกมาจาก concept และเปน Theme 
กวางๆ จะใชอะไรเปนส่ือถึงความรูสึกท่ีดี  ซ่ึงสมก็ส่ือถึงความเปนมิตรท่ีดีตอกัน การ
แบงปน การมอบความรูสึกท่ีดีตอกัน การอวยพร เพราะฉะนั้น ทาง creative ก็เลยคิดขึ้นมา
วาจะใช สม มาเปนแนวคิด เพราะเปนผลไมมงคล ทําใหเกิดความรูสึกดีกับคนท่ีไดรับดวย 
เม่ือเราสรางความรูสึกท่ีดีใหกับคนท่ีไดรับแลว  ก็คาดหวังวาเคาก็จะ Share กับเรา”  

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
  

นอกจากนี้ จากผลการสัมภาษณยังพบอีกวา ในบางครั้งเพ่ือใหไดเรื่องราวขอมูลเชิงลึก และ
ภาพท่ีนาสนใจ ผูสรางสรรคส่ือหรือนักระดมทุนอาจตองลงไปเก็บขอมูลภาคสนามดวยตนเองดวย
การไปสัมผัส ไปพบ ไปเห็น ไปพูดคุย เพ่ือใหไดท้ังภาพและเรื่องราวของบุคคลหรือโครงการท่ี
องคกรลงไปใหความชวยเหลือ สําหรับเกณฑท่ีองคกรใชในการกําหนดเรื่องราว (Theme setting) และ
ภาพลงในจดหมาย องคกรกําหนดเกณฑดังนี้ คือ  

 
หากเปนเรื่องราว  
1. ตองเปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับโครงการภายใตความดูแลขององคกร ท้ังในอดีต ปจจุบัน 

หรืออนาคต   
2. ตองเปนเรื่องราวท่ีสามารถสรางความสนใจได  และสอดคลองกับกลุมเปาหมายหรือผูท่ี

ไดรับจดหมาย 
3. ตองเปนเรื่องราวท่ีสอดคลองกับชวงระยะเวลา (Timing) ท่ีสง  
 
“สวนหนึ่งของการเขียน ก็คือสวนของการ refer ถึงส่ิงท่ีกาชาดทํา เราดําเนินการมากี่ป เรื่อง
อะไร และความจําเปนท่ีกาชาดตองการเงิน” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
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“ภายในระยะเวลา 1 ป องคกรไดคัดเลือกเรื่องราวตางๆ จากโครงการท่ีไดดําเนินการอยูในป
นั้น ท้ังนี้ขึ้นอยูกับชวงเวลาท่ีสงจดหมาย หรือ Timing เชน หากสงจดหมายในชวงเดือน
ธันวาคม ซ่ึงเปนชวงของวันเอดสโลก (World Aids Day) ขอความในจดหมายก็จะพูดเรื่องโรค
เอดส หากสงในชวงเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนชวงเปดเทอม ขอความในจดหมายก็จะกลาวถึง
เรื่องการศึกษา หรือหากสงจดหมายชวงเดือนสิงหาคม ซ่ึงเปนชวงวันแม ขอความในจดหมายก็
จะเนนเรื่องสิทธิเด็ก เปนตน” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
หากเปนภาพ 
1. ตองเปนภาพท่ีใหความรูสึกในดานบวก 
2. ตองเปนภาพท่ีไมซับซอนจนเกินไป และสามารถบอกเรื่องราวตางๆ ใหขอความใน

จดหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
3. ตองเปนภาพท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดวางองคประกอบทางศิลป 
 
“แตละ project มี theme ของมันอยู ก็จะไปถายภาพมาประมาณ 100 รูป จะเลือก 4-5 รูป 
โดยจะไมซับซอนมาก จะดูองคประกอบของภาพวาเหมาะสมท่ีจะอยูหนาปกของงาน
หรือไม เชน ภาพเด็กชาวเขา ตองมีองคประกอบ เรื่องราว อยูในภาพนั้นดวย ใหส่ือไดวา
เปนชนบท” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
ผูวิจัยพบวาเรื่องราวและรูปภาพท่ีไดมาสวนใหญ ไดมาจากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี ้
1. จากการสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพของทีมงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน

ฝายประชาสัมพันธ หรือฝายเขียนขอความจดหมาย ท่ีตองลงไปพบผูคนท่ีองคกรให
ความชวยเหลือจากสถานท่ีจริง โดยปกติแลวองคกร จะตองเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพ่ือ
เก็บไวเปนขอมูลสํารอง หรือเก็บรอไวใชใหเหมาะสมกับวาระโอกาส  

2. จากขอมูลจากหนวยงานตางๆ ในองคกร เชน สภากาชาดไทยมีการคนหาขอมูลจาก
หนวยงานท้ัง 13 หนวยงาน เชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สถานเสาวภา ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ เปนตน แลวดูวามีหนวยงานใด มีตองการไดรับความชวยเหลือ หรือ
โครงการใดบางท่ีนาสนใจ แตละโครงการมีความคืบหนาในการดําเนินการอยางไรบาง   
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3. จากจดหมายขอบคุณท่ีไดรับจากผูบริจาค บางครั้งผูบริจาคเขียนจดหมายมาเลาเรื่องราว
ท่ีตนประทับใจ เกี่ยวกับการบริจาค เชน  

 
“เรื่องปาฏิหาริยมีจริง อันนี้จะเปนเรื่องท่ีดีมาก บางทีผูบริจาคสงจดหมายมาขอบคุณเรา วา
ไดรับจดหมาย DM ในขณะท่ีคุณแมอยูหอง ICU คุณสายใจเขียนจดหมายมาหาทาน บอกวา
หลังจากหมดหวังแลว คุณแมนอนอยูหอง ICU แลวก็ไดรับจดหมาย ก็หมดหวังก็เลยอยาก
ทําบุญใหคุณแมท่ีอยูหอง ICU แลวเขาก็บริจาคมาท่ีสภากาชาดไทย แลวเขาก็บอกวามันเปน
เรื่องปาฏิหาริยมากๆ กลับไปคุณหมอบอกวาคุณแมดีขึ้นมาก ทุกวันนี้คุณแมยังอยู คะเราก็
เอาเรื่องเหลานี้มาลงเปนเรื่อง DM เปน Content ท่ีผูท่ีไดรับบริจาคหรือผูบริจาคเจอกับ
ตนเอง เราไมได Make เราก็จะมีรูปเขา ใสลงไปในจดหมาย ก็พยายามหา Content เหลานี้ให
ไดมากท่ีสุด” 

(จันทรประภา วิชิตชลชัย, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
 
 ผ ู ลงนามจดหมาย (Signer) 

ผูลงนามในจดหมาย ถือเปนบุคคลสําคัญท่ีสามารถสรางความนาเช่ือถือใหแกองคกรและส่ือ
จดหมายได ในกรณีขององคการยูนิเซฟ ผูลงนามในจดหมายคือทานอานันท ปนยารชุน ซ่ึงดํารง
ตําแหนงเปนทูตองคการยูนิเซฟประจําประเทศไทย แตผูเขียนจดหมายคือฝายสรางสรรคคําโฆษณา 
(Copywriter) ของบริษัท Euro RSCG 4D ดังนั้นผูเขียนจึงตองอาศัยเทคนิคในการเขียนอยางมาก
เพ่ือใหขอความในจดหมายนั้นสอดคลองกับเจตนารมนของผูลงนาม 

 
“จะตองลงคําพูดของทาน อานันต ซ่ึงทานจะไมไดเขียนเองโดยตรง แตวาเม่ือเขียนเสร็จ
แลว จะตองเสนอทาน โครงเรื่องคอนขางกําหนดมาจากลูกคาเยอะในการวางโครงเรื่อง...
สํานวนสวนใหญจะเปนเรียบๆ กลางๆ ดู Personality ของคนเขียนไวกอน”  

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
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 สําหรับสภากาชาดไทย ผูลงนามจดหมายคือ ม.ร.ว ปรียางคศรี วัฒนคุณ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายไดสภากาชาดไทย ซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับผูลงนามขององคการ
ยูนิ เซฟ คือเปนผู มีช่ือเสียงและเกี่ยวของกับองคกร แต ผู เขียนจดหมายคือ เจ  าหนาท่ีฝายการ
ประชาสัมพันธ  
 

“คุณหญิงไมเคยเขียน ตามหลักตองเอาคนท่ีมีคนรูจัก และมี Authority อยาง Unicef ก็เอาคุณ
อานันท แตคุณอานันทก็ไมไดเขียน” 

(อํานาจ วัฒนคุณ, สภากาชาดไทย, สัมภาษณ 15 สิงหาคม 2550) 
 
 ขอจํากัดในการสรางสรรค 

นอกเหนือจากประเด็นท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยยังพบวา ในการออกแบบสรางสรรคส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนนั้น อาจพบขอจํากัดตางๆ คืองบประมาณเปนปจจัย
สําคัญในการตัดสินใจกํ าหนดรูปแบบการนํ า เสนอ เนื่ องจาก ดวยความเปนองคกรเพ่ื อ
สาธารณประโยชน จึงมีการจัดสรรงบประมาณทางดานการระดมทุนไมมากนัก เพราะองคกรตองนํา
งบประมาณสวนใหญไปพัฒนา ชวยเหลือสังคม ดังนั้นหากส่ือจดหมายนําเสนอแบบ “โจงแจง” หรือทํา
ใหดูหรูหรามากเกินไป อาจทําใหกลุมเปาหมายรูสึกถึงการจัดสรรงบประมาณอยางไมถูกวิธี และสงผล
ตอการตัดสินใจไมบริจาคได 

นอกจากนี้ ยังพบอีกวารูปแบบการนําเสนอมีความแตกตางจากการนําเสนอโฆษณาโดยท่ัวไป 
เพราะส่ิงท่ีผูบริจาคจะได ไมไดเปนสินคา แตเปน “บุญ” หรือการตอบสนองความตองการบางอยาง 
เชน การเห็นสังคมอยูดีมีสุข ความเห็นใจผู อ่ืน ความรัก หรือความเมตตากรุณา เหลานี้ลวนเปน
นามธรรมและส่ิงจูงใจทางอารมณท้ังส้ิน ดังนั้นรูปแบบของการนําเสนอจึง เนนการใชรูปแบบโฆษณา
ประเภทจูงใจดานอารมณ (Soft sell) มากกวารูปแบบอ่ืนๆ  

ดังนั้นดวยขอจํากัดดานงบประมาณ การรับรูของผูบริจาค และลักษณะความเปนองคกรการ
กุศล ทําใหการนําเสนอส่ือจดหมาย เนนหนักไปทางดาน การใชกลยุทธขอความหรือวัจนภาษา (Verbal 
communication) เชนขอความโนมนาวใจ หรือเรื่องราวเชิงกระตุนอารมณ เปนตน ดังบทสัมภาษณท่ี
กลาววา 
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“ลูกคาเองจะคอนขางกําหนด spec อยูแลว วาสามารถพิมพไดแค 2 สี จะตองเปนกระดาษ 
size นี้เทานั้น  จะเลนอะไรท่ีเขาใจยาก หรือ creative มากๆไมได ตองพูดตรงๆ พูดเยอะ 
อธิบายเยอะ มันตอง emotional งานจึงมีขอจํากัดท่ีเราจะทําอะไรท่ี creative เยอะๆมาก
ไมได เพราะเนื่องจากไมมี product feature เปน emotional เพียวๆ ... บางทีลูกคาจะ
กําหนดมาเลยวาจะตอง size นี้ เพราะเปน size ท่ีถูกท่ีสุด ถาทําผิด form ผิด size สีสดมาก
ก็ไมได ตองดูปอนๆ ลูกคาจะดูวาคุณเอาเงินมาทําส่ือไดอยางไร จะทําใหเราถูก perceive 
วาดูรวยอยูแลว ก็อาจจะไมชวย ตองทําอะไรท่ีดูจนๆ กระดาษถูกๆ กระดาษปอนด เปน
ขอจํากัดในการกําหนดแนวคิด จะเนน visual กับ copy writing มากกวา คุณจะ visual 
อยางไร wording อยางไรมากกวา สวน sizing colors gimmick หรือ mechanic จะถูกปดมา
จาก present อยูแลว” 

(ทัตพร ดิศฐภัทรกุล, บริษัท Euro RSCG 4D, สัมภาษณ 3 ตุลาคม 2550) 
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ภาพท่ี 5.1 กลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  
 

กลยุทธการจัดการ
ฐานขอมูล  

(Database Management 
Strategy) 

กลยุทธการวางแผนสื่อจดหมายตรงของ
องคกรเพื่อสาธารณประโยชน  

กลยุทธการบริหาร
ความสัมพันธกับผูบริจาค 

(Donor Relationship 
Management) 

กลยุทธการกําหนดวาระใน
การสง (Timing Strategy) 

กลยุทธตราสินคาของ
องคกรท่ีไมแสวงหากําไร 
(Brand Strategy for Non-

profit Organization) 

กลยุทธการสรางสรรคสื่อ
จดหมายตรง (Direct Mail 

Creative Strategy)  

กลยุทธการจําแนกประเภทจดหมาย 

กลยุทธการแบงกลุมผูบริจาค 

กลยุทธการทดสอบบัญชีรายชื่อ 

กลยุทธการรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายชื่อ 

กลยุทธการหาพันธมิตร  

การใชส่ือส่ิงพิมพ 

การใชส่ือกิจกรรม 

การวิเคราะหกลุมผูรับสาร 

การวิเคราะหและกําหนดสาร 
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สวนที่ 2 กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
  

ผูวิจัยไดรวบรวมส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท้ัง 2 แหง ตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 โดยสภากาชาดไทยมีจํานวน  10 ชุด และองคการยูนิเซฟมีจํานวน 
11 ชุด รวมท้ังส้ิน 21 ชุด  
 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของจดหมายตรงท่ีสงในปพ.ศ. 2549 จําแนกตามประเภทของ
จดหมายและองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

องคกร ประเภทและจํานวนจดหมาย (ชุด) รวม 
Acquisition/Prospect Renewal/House 

สภากาชาดไทย 5 (23.81) 5 (23.81) 10 (47.61) 

องคการยูนิเซฟ 3 (14.29)  8 (38.09) 11 (52.39) 

รวม 8 (38.10) 13 (61.90) 21 (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวาในป พ.ศ. 2549 กลุมตัวอยางท้ัง 2 แหงมีการสงจดหมายตรงเพ่ือการ
ระดมทุนจํานวนท้ังส้ิน 21 ฉบับ หากแยกตามองคกร พบวาสภากาชาดไทยสงจํานวน 10 ฉบับ องคการ
ยูนิเซฟสง จํานวน 11 ฉบับ และหากแยกเปนประเภท พบวามีจดหมายสงใหผูบริจาครายใหม 
(Acquisition/ Prospect) จํานวน 8 ชุด คิดเปนรอยละ 61.90 และจดหมายท่ีสงใหผูบริจาครายเดิม 
(Renewal/House) จํานวน 13 ชุด คิดเปนรอยละ 38.10 
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ผลจากการวิเคราะหเนื้อหาของส่ือจดหมายตรง 
  สําหรับการวิเคราะหเนื้อหาของส่ือจดหมายตรง ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน 5 สวน
ตามองคประกอบของส่ือจดหมายตรง ไดแก ซองนอก จดหมาย เครื่องมือตอบกลับ (แบบฟอรมบริจาค)  
ซองตอบกลับ และส่ิงท่ีแนบมาดวย ซ่ึงไดผลการวิเคราะหดังนี ้
 
องคประกอบที่ 1 ซองนอก 
 1.1 วัจนภาษา (Verbal components) ขอความท่ีใชในการส่ือสารเนนการใชตัวอักษรและถอยคํา
เพ่ือการส่ือความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสาร ไดแก  

1.1.1 ขอความกระตุนการเปด (Teaser)  
ขอความกระตุนการเปด (Teaser) คือ ขอความท่ีปรากฏบนซองจดหมาย ซ่ึงปรากฏท้ัง

ดานหนาและดานหลังของซอง ทําหนาท่ีเสมือนพาดหัวขาวในหนาหนังสือพิมพ  (News 
headline) ท่ีนําเสนอขอความท่ีสามารถกระตุนใหผูรับจดหมายเกิดความสนใจอยากเปดอาน
ขอความดานใน จากการศึกษาพบวา ซองจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนมีการ
ใชขอความกระตุนการเปด 8 ประเภทดังนี ้
   

1.1.1.1 ขอความท่ีระบุถึงปญหาท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ หมายถึง ขอความท่ี
กลาวถึงประเด็นปญหาท่ีองคกร หรือประเทศชาติกําลังเผชิญอยู และตองการไดรับ
ความชวยเหลืออยางเรงดวน โดยขอความมักแสดงถึงความขาดแคลน ความยากจน 
ความสูญเสีย ความไมปลอดภัย เปนตน ดังตัวอยาง 
 

ประเทศของเรายังมีเด็กนับลานคนไมไดเรียนหนังสือ เยาวชนนับแสนคน เส่ียงตอการติด
เช้ือเอชไอว/ีเอดส และอีกจํานวนมากถูกชักจูงใหเขาสูธุรกิจบริการทางเพศ แตคุณเปนคน
หนึ่งท่ีชวยพวกเขาได 

      (องคการยูนิเซฟ) 
 
 
 
 
 

DPU



  
137

1.1.1.2 ขอความแสดงการแนะนําวิธีการบริจาค หมายถึง ขอความท่ีระบุถึงชอง
ทางการบริจาคท่ีทําใหผูอานจดหมายรูสึกถึงความสะดวกและงายตอการบริจาค เชน 

 
การบริจาคผานบัตรเครดิต โอนเงินผานตูเอทีเอ็ม หรือผานรานเซเวนอิเลฟเวนจะเปนวิธีท่ี
รวดเร็วท่ีสุด กรุณาแฟกซแบบฟอรมการบริจาค และสําเนาการโอนเงินมาท่ีเบอร 02 281 
6033 หรือ 02 281 6032 หรือ 02 356 9234 

      (องคการยูนิเซฟ) 
 

1.1.1.3 ขอความกระตุนความอยากรู/ถามคําถาม หมายถึง เปนขอความท่ีจูงใจดวยการ
ขึ้นตนดวยขอความท่ีสรางความฉงนสงสัย และสรางความสนใจใหติดตามอาน
เรื่องราวตอไป ดังตัวอยาง 

 
แมแต มา...ท่ีนารัก งู...ท่ีแสนราย และ กระตาย/หนู...ท่ีนาเอ็นดู ท่ีสภากาชาดไทย ...ก็
ชวยชีวิตทานได    

     (สภากาชาดไทย) 
 
หนูเปนใคร? หนูมีตัวตนในโลกนี้หรือไม     

        (องคการยูนิเซฟ) 
 

1.1.1.4 ขอความท่ีกลาวถึงประโยชนท่ีไดรับจากการบริจาคใหแกองคกร หมายถึง 
ขอความจูงใจท่ีระบุถึงประโยชนท่ี ผูบริจาคจะไดรับท้ังเพ่ือตนเองและผู อ่ืน 
ประโยชนเพ่ือตนเองเชน ความสุขท่ีไดจากการใหหรือชวยผูอ่ืน หรือประโยชนเพ่ือ
ผูอ่ืน เชน การบริจาคทําใหสังคมดีขึ้น ฯลฯ ดังตวัอยาง 

  
เพ่ือปตุภูมิ เพ่ือวิทยา เพ่ือมนุษยชาต ิ

     (สภากาชาดไทย)  
  

น้ําใจจากทานจะชวยใหเด็กๆ กลับเขาเรียนไดอยางปกติไดอีกครั้งในเร็ววัน 
       (องคการยูนิเซฟ) 

 

DPU



  
138

1.1.1.5 ขอความระบุถึงวาระในการสง หมายถึง ขอความท่ีระบุถึงวาระโอกาส 
เทศกาล หรือวันสําคัญขององคกรหรือของประเทศ โดยองคกร ไดกําหนดวาระ
ดังกลาวใหเปนวาระสําคัญท่ีควรบริจาค ดังตัวอยาง 

 
๕ ธันวามหาราช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

      (สภากาชาดไทย)  
 

1.1.1.6 ขอความแสดงความเรงดวน หมายถึงขอความท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการ
บริจาคอยางทันที ดวยการใชคําแสดงความเรงดวน เชน ดวน ฉุกเฉิน เปนตน ดัง
ตัวอยาง 

 
ดวน...โปรดชวยยูนิเซฟฟนฟูโรงเรียนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยน้ําทวมใหกลับคืนสู
สภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด 

     (องคการยูนิเซฟ)  
 

1.1.1.7 ขอความอางอิงคํากลาวของบุคคลสําคัญ หมายถึง การใชคํากลาวอางของ
บุคคลท่ีมีความสําคัญตอองคกร เชน ผูบริหารองคกร ผูใหการสนับสนุนองคกร ฯลฯ 
หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป เชน นักแสดง ฯลฯ ดังตัวอยาง 

 
“ท่ี ท่ีทานสามารถให...ไดตลอดชีวิตของทาน เพ่ือการบริการสาธารณประโยชน...อันดียิ่ง...
ตอมหาชน” 
(คํากลาวของ ม.ร.ว. ปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได สภากาชาด
ไทย)        

      (สภากาชาดไทย)  
  

“ดวงตาของเราคูนี้ แสนมีคา 
 เกินกวาจะท้ิงไปใหสูญเปลา 
 เราไมอยู เราไมใช นัยนตาเรา 
 ใหคนเขาเก็บไวใช... เราไดบุญ” 
 (คําขวัญพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) 

      (สภากาชาดไทย) 
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1.1.1.8 ขอความเชิญชวน หมายถึง ขอความท่ีมีลักษณะชักชวนใหกระทําบางส่ิง
บางอยาง เชน บริจาค หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังตัวอยาง 

 
“ขอเชิญชวนบริจาค ดวงตา และอะไหลชีวิตอ่ืนๆ”  
ไดท่ี...สํานักงานใหญสภากาชาดไทย...และสํานักงานในทองถ่ินท่ัวทุกจังหวัดในประเทศ
ไทยโดยเสด็จพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และวันขึ้น
ปใหม ๒๕๔๙  

       (สภากาชาดไทย)  
 
โปรดแบงปนส่ิงท่ี “เพียงพอ” แลวของชีวิต เพ่ือเติมเต็มใหกับชีวิตท่ียัง “พรองอยู” 

       (องคการยูนิเซฟ) 
 

ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของขอความกระตุนการเปดรับ จําแนกตามประเภทขอความกระตุน
และองคกร 

ประเภทของขอความกระตุนการเปด องคกร รวม (รอยละ) 
กาชาด ยูนิเซฟ 

1. เริ่มเลาเรื่องราวหรือปญหาท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ 0 4 4 (7.14) 
2. แนะนําวิธีการบริจาค 0 2 2 (3.57) 
3. กระตุนความอยากรู/ถามคําถาม 5 3 8 (14.3) 
4. กลาวถึงประโยชนท่ีไดรับจากการบริจาคใหแกองคกร 2 2 4 (7.14) 
5. ระบุวาระในการสง 11 0 11 (19.64) 
6. แสดงความเรงดวน 0 2 2 (3.57) 
7. อางคํากลาวของบุคคลสําคัญ 16 0 16 (28.57) 
8. เชิญชวน 7 2 9 (16.07) 

รวม 41 
(73.21) 

15 
(26.79) 56 (100.0) 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวามีการใชขอความกระตุนการเปด (Teasers) จํานวน 56 ขอความ โดย
พบในจดหมายจากสภากาชาดไทยมากท่ีสุด รอยละ 73.21 และองคการยูนิเซฟ รอยละ 26.79 ท้ังนี้
ขอความท่ีกระตุนการเปดท่ีพบไดมากท่ีสุดคือ การอางคําพูดหรือคํากลาวของบุคคลสําคัญ รอยละ 
28.57 อันดับท่ี 2 คือการระบุวาระในการสง รอยละ 19.64 และอันดับท่ี 3 การเชิญชวน รอยละ 16.07 
ท้ังนี้ขอความ 2 อันดับแรกพบในจดหมายจากสภากาชาดไทยเทานั้น 
  

1.2 อวัจนภาษา ไดแก ขนาดซอง ประเภทซอง ประเภทการชําระคาไปรษณีย การใชภาพ  
และการใชสี 
  

1.2.1  ขนาดของซอง  
โดยปกติแลวขนาดของซองกําหนดโดยองคกร หรือผูสรางสรรคส่ือจดหมายเปนหลัก 

เพ่ือใหเหมาะสมกับกลยุทธการสรางสรรค อาจมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ จากการศึกษา
พบวาขนาดของซองท่ีองคกร ใชมี 6 ขนาด ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 
ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามขนาดและองคกร 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวาสภากาชาดไทยมีการใชขนาดของซองจดหมายเพียงขนาดเดียว คือ
ขนาด 8 ?  x 6 1/8 ซ่ึงเปนกําหนดใหเปนซองมาตรฐานของสํานักจัดหารายไดโดยสภากาชาดไทย 
สวนขนาดซองขององคการยูนิเซฟมีดวยกัน 5 ขนาด คือ ขนาด 9 ? x 6 ? เปนซองจดหมายท่ีนิยมใช

ขนาดซอง องคกร รวม (รอยละ) 
 กาชาด ยูนิเซฟ 

8 ? x 4 ?  - 2 2 (9.52) 

8 ?  x 6 1/8 10 - 10 (47.62) 

9 x 7 3/8 - 1 1 (4.76) 

9 1/8 x 6 ?  - 1 1 (4.76) 

9 ? x 6 ?  - 1 1 (4.76) 

9 ? x 6 ?   6 6 (28.57) 

รวม 10 (47.61) 11 (52.39) 21 (100.0) 
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มากท่ีสุดถึง รอยละ 28.57 รองลงมาคือขนาด 8 ? x 4 ?  รอยละ 9.52 สวนขนาดท่ีมีการใชนอยท่ีสุด
พบเพียง หรือรอยละ 4.76 ไดแกขนาด 9 x 7 3/8, 9 1/8 x 6 ? และ 9 ?  x 6 ?   
  

1.2.2 ประเภทของซอง  
จากการศึกษาพบวาซองจดหมายท่ีนิยมใชสงเพ่ือการขอบริจาคโดยองคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชน พบ 3 ประเภท ไดแก ซองหนาตาง (Window envelope) ซองปด (Closed 
face envelope) และส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึกโดยไมใสซอง (Self-mailer) 

 
ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามประเภทของซองและองคกร 

ประเภทซอง องคกร รวม (รอยละ) 
 กาชาด ยูนิเซฟ 

ซองหนาตาง 5 9 14 (66.67) 

ซองปด 5 - 5 (23.81) 

ส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึกโดยไมใสซอง - 2 2 (9.52) 

รวม 10 (47.61) 11 (52.39) 21 (100.0) 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ซองประเภทหนาตาง (Window) ไดรับความนิยมมากท่ีสุดถึงรอยละ 
66.67 ถัดมาคือซองปด (Closed) รอยละ 23.81 และสุดทายเปนประเภทส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึก
โดยไมใสซอง (Self-mailer) เพียงรอยละ 9.52  
 นอกจากนี้ยังสามารถสรุปไดอีกวา สภากาชาดไทยใชซองอยูเพียง 2 ประเภทคือ ซอง
หนาตางและซองปด   สวนองคการยูนิเซฟนิยมใชซองประเภทหนาตางมากท่ีสุด และไมพบการใช
ซองประเภทซองปด 
 

1.2.3 การใชภาพ  
การใชภาพ คือ สวนเสริมหรือขยายขอความพาดหัว โดยท่ัวไปภาพท่ีนํามาประกอบ

ในงานสรางสรรคส่ือจดหมายตรงสําหรับการระดมทุน สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทตาม
โทนภาพ (Tone)  คือภาพท่ีกระตุนความรูสึกเชิงบวก และภาพท่ีกระตุนความรูสึกเชิงลบ 
นอกจากนี้ยังสามารถแบงยอยตามลักษณะของภาพ ไดอีก 3 ประเภท คือภาพถาย (Photograph) 
ภาพวาด (Drawing) และภาพกราฟก (Graphic) 
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1.2.3.1 ภาพกระตุนความรูสึกเชิงบวก หมายถึงภาพท่ีใชการจูงใจดานบวก เชน 
ความสุข ความปลอดภัย ฯลฯ โดยภาพท่ีพบสวนใหญเปนภาพองคกรปฏิบัติหนาท่ี
ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก หรือภาพผูไดรับความชวยเหลือจากองคกร 
1.2.3.2 ภาพท่ีกระตุนความรูสึกเชิงเชิงลบ หมายถึงภาพท่ีใชการจูงใจดานลบ เชน 
ความทุกข ความเจ็บปวด ฯลฯ โดยภาพท่ีพบสวนใหญเปนภาพ 

 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามลักษณะและโทนของภาพและองคกร 
ประเภทภาพ ภาพถาย ภาพวาด กราฟก รวมแตละองคกร รวม โทนภาพ 

กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ 
เชิงบวก 16 

 
7 - 1 4 5 20  13 33 (91.67) 

เชิงลบ - 
 

2 - - - 1 - 3 3 (8.33) 

รวมแตละ
องคกร 

16 9 - 1 4 6 20 16 36 (100.0) 

รวมประเภท
ภาพ 

25 (64.44) 1 (2.78) 10 (27.78) 36 (100.0)  

  
จากตารางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นวามีการใชภาพท้ังหมด 36 ภาพ โดยสภากาชาดไทยใชภาพมากกวา

องคการยูนิเซฟถึงรอยละ 11.12 (สภากาชาดไทย รอยละ 55.56 องคกรยูนิเซฟ และรอยละ 44.44 
ตามลําดับ) 
 นอกจากนี้ หากวิเคราะหตามประเภทของโทนภาพ จะพบวาองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน
นิยมใชภาพเชิงบวก รอยละ 91.67 มากกวาภาพเชิงลบ ซ่ึงพบเพียงรอยละ 8.33 ท้ังนี้ไมพบการใช
ภาพเชิงลบจากจดหมายของสภากาชาดไทย 
 หากวิเคราะหจากการแบงประเภทภาพตามกระบวนการผลิตภาพจะพบวาองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนนิยมใชภาพถายมากท่ีสุด รอยละ 69.44 รองลงมาคือภาพกราฟก รอยละ 27.78 
และพบเปนภาพวาดเพียง รอยละ 2.78 
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1.2.4 การกําหนดสีของซอง  
สีจัดวาเปนองคประกอบสําคัญท่ีใชดึงดูดความสนใจจากผูอานจดหมาย นอกจากนี้ สี

ยังทําหนาท่ีเปนสัญลักษณ (Symbol) ท่ีมีท้ังความหมายโดยตรงและโดยออมท่ีตองอาศัยการ
ตีความขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของผูท่ีตีความหมาย ดังนั้น ลักษณะของการใชสีสามารถสะทอน
ขอความบางอยางได ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดพบการใชสีของซองจดหมายใน 2 ลักษณะ
คือ การใชสีเพ่ือบงบอกอัตลักษณขององคกร (Corporate identity) และการใชสีเพ่ือบอกวาระ 
หรือชวงเวลาในการสงจดหมาย (Timing) และยังพบอีกวา ในหลายกรณี สีของซองมีความ
สอดคลองกับองคประกอบอ่ืนๆ ในจดหมายดวย  

1.2.4.1 การใชสีเพ่ือบงบอกอัตลักษณ (Identity) ขององคกร หมายถึง ลักษณะการ
ใชสีของซองตามสีประจําองคกร เชน สีฟา-ขาวเปนสีประจําองคการยูนิเซฟ สีแดง-
ขาวเปนสีประจําของสภากาชาดไทย เปนตน  
1.2.4.2 การใชสีเพ่ือบงบอกชวงเวลาในการสง หมายถึง ลักษณะการใชสีของซอง
ตามเทศกาล หรือวาระของการสง เชน การใชซองสีแดงในชวงเทศกาลตรุษจีน การ
ใชซองสีเหลืองในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา เปนตน 

 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของซองจดหมาย จําแนกตามวัตถุประสงคการใชสีและองคกร 

วัตถุประสงคการใชสี องคกร รวม (รอยละ) 
 

กาชาด ยูนิเซฟ  
เพ่ือบงบอกอัตลักษณ (Identity) ขององคกร - 7 7 (33.33) 

เพ่ือบอกวาระ ชวงเวลาในการสงจดหมาย 10 1 11 (52.38) 

อ่ืนๆ - 3 3 (14.29) 

รวม 10 (47.61) 11 (52.39) 21 (100.0) 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวาการใชสีของซองจดหมายจากสภากาชาดไทย มีลักษณะการใชสีท่ี
เปนเอกลักษณ คือ สีท่ีบงบอกชวงเวลาในการสง ซ่ึงตางจากการใชสีซองขององคการยูนิเซฟ ท่ีนิยม
การใชสีเพ่ือบงบอกอัตลักษณขององคกรเปนหลัก คือสีฟา นอกจากนี้ยังพบการใชสีลักษณะอ่ืนๆ 
ไดแก การใชซองสีขาวเพ่ือส่ือถึงความเปนทางการ และการใชภาพประกอบเปนพ้ืนหลัง แทนการใช
สีใดสีหนึ่งนํา 
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องคประกอบที่ 2: จดหมาย 
 2.1 วัจนภาษา ไดแก ขอความพาดหัว (Overline) คําทักทาย (Salutation) ลักษณะสวนบุคคล 
(Personalization) ขอความโนมนาวใจในเนื้อหาจดหมาย (Persuasive Message) และขอความปจฉิม
ลิขิต (Postscript) 
  

2.1.1 ขอความพาดหัว (Overline/ Headline)  
ขอความพาดหัว คือขอความสวนท่ีอยูตําแหนงบนสุด หรืออยูเหนือคําทักทาย เนน

ตัวอักษรใหใหญเปนท่ีสะดุดตา มีหนาท่ีคือชักจูงในผูบริจาคอานขอความจดหมาย จากการ
วิเคราะหพบการพาดหัวในจดหมาย 2 ประเภทดังนี ้

 
2.1.1.1 พาดหัวแบบเช่ือมโยงกับสถาบันพระมหากษัตรย หมายถึง ขอความท่ีแสดง
ความจงรักภักดีและความเล่ือมใสศรัทธาตอสถาบันพระมหากษัตรย เชน ขอความ
ถวายพระพร เปนตน ดังตัวอยาง 

 
 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 กาชาดเจริญกาวหนา ..ตามรอยพระยุคลบาท 
 “สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
 ราชกุมาร”ี 

(สภากาชาดไทย) 
  

2.1.1.2 พาดหัวแบบระบุประเด็นหรือปญหาท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ หมายถึง
พาดหัวท่ีกลาวถึงประเด็นสําคัญในการพัฒนาสังคมใหดีขึ้น หรือกลาวถึงสภาพปญหา
สังคมดานตางๆ ท่ีองคกร หรือประเทศชาติกําลังเผชิญอยู และตองการไดรับความ
ชวยเหลืออยางเรงดวน ดังตัวอยาง 

 
 เราอยากจะชวยเหลือเด็กท่ีตกอยูในสภาวะยากลําบากใหไดอยางท่ัวถึง   
 แตไมสามารถทําไดเนื่องดวยเงินบริจาคท่ีเราไดรับในแตละปมีจํานวนจํากัด 

(องคการยูนิเซฟ) 
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ตารางท่ี 4.7 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามประเภทขอความพาดหัวและองคกร 
ประเภทของขอความพาดหัว องคกร รวม (รอยละ) 

กาชาด ยูนิเซฟ 
เช่ือมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย 8  - 8 (80.0) 
ระบุประเด็นหรือปญหาท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ - 2  2 (20.0) 

รวม 8 (80.0) 2 (20.0) 10 (100.0) 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวาการใชพาดหัวในสวนของจดหมาย สวนใหญเปนการพาดหัวแบบ
เช่ือมโยงกับสถาบันพระมหากษัตรยถึง รอยละ 80 ซ่ึงพบเฉพาะในจดหมายของสภากาชาดไทย และมี
เพียงรอยละ 20 เทานั้นท่ีมีการพาดหัวแบบระบุประเด็นหรือปญหาท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ  ซ่ึง
ก็พบเฉพาะจดหมายจากองคการยูนิเซฟเทานั้น 

 

2.1.2 คําทักทาย (Salutation)  
คําทักทาย คือ ขอความท่ีใชทักทายหรือกลาวตอนรับผูบริจาค กอนท่ีจะเริ่มตน

จดหมาย โดยปกติแลวการทักทายผูบริจาคสามารถทําได 2 วิธีคือ การใชคําทักทายแบบ
ท่ัวไป และการทักทายแบบระบุช่ือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1.2.1การใชคําทักทายแบบท่ัวไป หมายถึงทักทายแบบไมมีการระบุช่ือ แตจะ
กลาวถึงภาพรวมของกลุมผูรับจดหมาย เชน เรียนผูมีจิตกุศล เรียนผูบริจาคทุกทาน 
เปนตน ดังตัวอยาง 
 

 เรียนทานผูมีจิตกุศลศรัทธา     
 เรียนทานผูมีจิตกุศล    
 เรียนทานผูมีกุศลจิต 

    (สภากาชาดไทย) 
 

 เรียนทานผูทรงเกียรต ิ  
 เรียนทานสมาชิกบัตรเครดิต อิออน ธนสินทรัพย  
 เรียนทานสมาชิกบัตรซิตี้แบงก ผูทรงเกียรต ิ   

  (องคการยูนิเซฟ) 
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2.1.2.2 การใชคําทักทายแบบระบุช่ือ คือ การทักทายผูรับจดหมายโดยใสขอความ
ลักษณะสวนบุคคล (Personalization) จากระบบฐานขอมูลขององคกร โดยท่ัวไป มัก
ขึ้นตนดวยคําวา เรียน กราบเรียน แลวตามดวยช่ือ นามสกุล หรือระบุสถานภาพการ
บริจาค เพ่ือแสดงใหผูรับจดหมายรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญและเปนท่ีรูจักขององคกร 
แลว 
การใชคําทักทายประเภทนี้ องคกร นิยมใชกับผูท่ีเคยบริจาคแลว เพราะองคกรได
จัดเก็บรายช่ือในฐานขอมูลภายใน (In-house list) จึงสามารถดึงขอมูลตางๆ มาใชได 
อยางไรก็ตาม หากเปนผูบริจาคคาดหวัง (Prospect) กรณีท่ีองคกร ไดรับความ
อนุเคราะหรายช่ือจากแหลงรายช่ือภายนอก เชน สถาบันทางการเงิน ฯลฯ รายช่ือ
เหลานี้มักถูกจัดเก็บเปนความลับ องคกร ไมสามารถเห็นรายช่ือไดกอนการสงจดหมาย 
ดังนั้นหากเปนการสงประเภท Acquisition หรือ Prospect mailing องคกร นิยมใชคํา
ทักทายแบบท่ัวไป ท่ีไมสามารถระบุช่ือผูรับได ดังตัวอยาง 

 
 เรียนผูจัดการ บจก (ช่ือองคกร)    
 Dear khun (ช่ือ-นามสกุล)     
 เรียน ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย คุณ (ช่ือ-นามสกุล) 
 สมาชิกเพ่ือนแนวรวม 23 ตุลา วันพระปยมหาราช   

  (สภากาชาดไทย) 
 

 เรียนทานบริหาร (ช่ือองคกร) 
เรียน คุณ (ช่ือ-นามสกุล)    

(องคการยูนิเซฟ) 
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ตารางท่ี 4.8 จํานวนของคําทักทาย จําแนกตามประเภทของคําทักทายและวัตถุประสงคในการสงและ
องคกร 

องคกร วัตถุประสงค รวม 
Acquisition/Prospect  Renewal/House  

ระบุช่ือ ไมระบุช่ือ ระบุช่ือ ไมระบุช่ือ 
สภากาชาดไทย - 5 5 - 10 

องคการยูนิเซฟ - 3 8 - 11 

รวม - 8 13 - 21 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวาท้ังสององคกรนิยมใชคําทักทายกับจดหมายทุกฉบับ นอกจากนี้ยังพบ

แนวทางการใชคําทักทายท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสง ในทุกกรณีของการสงประเภท 
Acquisition/Prospect จะพบ คํ า ทัก ทายป ระเภ ทไมร ะบุ ช่ือ  สวน กรณีข องกา รสงป ระเภ ท 
Renewal/House จะพบคําทักทายประเภทระบุช่ือ  

 
2.1.3 ขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล (Personalization)  
ขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล หมายถึง ขอความในจดหมายท่ีองคกรสามารถ

ปรับเปล่ียนสวนใดสวนหนึ่งไดเพ่ือใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของผูรับ ซ่ึงโดยมาก
ขอความท่ีปรับเปล่ียน (Personalize) มักเปนขอมูลเฉพาะบุคคลของผูบริจาคแตละรายโดยดึงมา
จากฐานขอมูลขององคกรเปนหลัก และมักปรากฏในยอหนาแรกหรือยอหนาท่ีสองของ
จดหมายเพ่ือทําใหผูรับจดหมายรูสึกวาผูเขียนตองการสงขอความเปนการสวนบุคคล ไมใชเปน
จดหมายธุรกิจท่ีสงใหคนเปนจํานวนมาก จากการวิจัยครั้งนี้ พบวาจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนมีลักษณะการใชขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล (Personalization) 4 
ลักษณะดวยกันคือ 
 

2.1.3.1 ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร ดังตัวอยาง 
 

ในนามของสภากาชาดไทย ดิฉันขอขอบคุณ คุณ (ช่ือ-นามสกุล) ท่ีไดกรุณาใหการ
สนับสนุนโครงการ “ไดเร็กเมล” ของสภากาชาดไทยอยางตอเนื่อง ... 

(สภากาชาดไทย)   
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นับเปนอีกวาระหนึ่งท่ีผมตองสงขาวสารถึงคุณ (ช่ือ) อยางเรงดวน เพ่ือขอใหทานสนับสนุน
เงินบริจาคใหกับองคการยูนิเซฟเพ่ือหยุดยั้งการแพรระบาดไขหวัดนก ... 
 
ในนามขององคการยูนิเซฟประเทศไทย ผมขอขอบคุณ คุณ (ช่ือ) อยางสูงท่ีไดกรุณาบริจาค
เงินสนับสนุนการทํางานของยูนิเซฟอยางสมํ่าเสมอตลอดมา ... 
 
ในนามองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย และเด็กผูดอยโอกาสทุกคน ผมขอขอบคุณ คุณ (ช่ือ) ท่ี
ไดสนับสนุนสินคา และบัตรอวยพรยูนิเซฟดวยดีเสมอมา ...  

 (องคการยูนิเซฟ) 
 

 

2.1.3.2 ช่ือ-นามสกุลและวันคลายวันเกิด ดังตัวอยาง 
 

เนื่องในวันคลายวันเกิดของคุณ (ช่ือ) วันท่ี (วัน-เดือน) เราไดสงเทียนวันเกิดมาเพ่ือรวม
ฉลองวันแหงความสุขของทาน ... 

(องคการยูนิเซฟ) 
2.1.3.3 ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร และวันเดือนปท่ีบริจาคครั้งลาสุด ดัง
ตัวอยาง 

 
ในนามองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย และเด็กผูดอยโอกาสทุกคน ผมขอขอบคุณ คุณ (ช่ือ) ท่ี
ไดบริจาคเงินสนับสนุนยูนิเซฟโดยบริจาคมาในครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี (วัน-เดือน-ป) นับเปน
วาระหนึ่งท่ีผมไดมีโอกาสเขียนจดหมายถึงทานโดยในครั้งนี้ผมอยากนําเรียนใหทานทราบ
วาเงินบริจาคท่ีเรารวบรวมได กอใหเกิดประโยชนอยางไรบางแกเด็กผูดอยโอกาสใน
ประเทศไทย ... 

(องคการยูนิเซฟ) 
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2.1.3.4 ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร, วันเดือนปท่ีบริจาคครั้งลาสุด และ
จํานวนเงินท่ีบริจาค ดังตัวอยาง 

 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” และวันฉลองขึ้นปใหม 2549 อัน
เปนปท่ีสภากาชาดไทยไดกอตั้งมาครบ 113 ป ดิฉันขอขอบคุณ คุณ (ช่ือ-นามสกุล) ท่ีได
กรุณาสนับสนุนใหบริจาคเงินครั้งสุดทาย เม่ือวันท่ี (วัน-เดือน-ป) จํานวน (จํานวนเงิน
บริจาค )  บาท สภากาชาดไทยไดใช เ งินบริจาคของท านนี้  “เ พ่ือการใหบริกา ร
สาธารณประโยชนอันดียิ่ง...ตอมหาชน” โดยเฉพาะ อยางยิ่ง สําหรับชวยเหลือผูเจ็บไขได
ปวยถึงขั้นอาจเสียชีวิต ผูยากไร ผูดอยโอกาส และผูตกทุกขไดยาก ตามแนวทางการกุศล
ของกาชาดท่ัวโลก 

(สภากาชาดไทย) 
 

ตารางท่ี 4.9 จํานวนและรอยละของขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามประเภทขอความ
แสดงสักษณะสวนบุคคลและองคกร 

ลักษณะสวนบุคคล องคกร รวม (รอยละ) 
 กาชาด ยูนิเซฟ 

ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร  1  3 4 (19.05) 
ช่ือ-นามสกุลและวันคลายวันเกิด - 1  1 (4.77) 
ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร และวันเดือน
ปท่ีบริจาคครั้งลาสุด - 1  1 (4.77) 

ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร, วันเดือนปท่ี
บริจาคครั้งลาสุด และจํานวนเงินท่ีบริจาค 1 - 1 (4.77) 

ไมปรากฏลักษณะสวนบุคคลใดๆ  8 6 14 (66.67) 

รวม 10 (47.61) 11 (52.39) 21 (100.0) 
  

จากตารางท่ี 4.9 พบวาจํานวนจดหมายสวนใหญ รอยละ 66.67 ไมมีการระบุขอความแสดง
ลักษณะสวนบุคคล อยางไรก็ตามในสวนของขอความท่ีมีการแสดงลักษณะสวนบุคคล พบไดมากท่ีสุด
ในจดหมายขององคการยูนิเซฟ โดยขอความประเภทการระบุช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกรพบ
มากท่ีสุด 3 ฉบับ รองลงมาไดแก การระบุช่ือ-นามสกุลและวันคลายวันเกิด และการระบุช่ือ-นามสกุล
ของบุคคลหรือช่ือองคกร และวันเดือนปท่ีบริจาคครั้งลาสุดพบเพียงประเภทละ 1 ฉบับเทานั้น 
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 ในสวนของจดหมายจากสภากาชาดไทยใชขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล 2 ประเภทคือการ
ระบุช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกรและการระบุช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร, วัน
เดือนปท่ีบริจาคครั้งลาสุด และจํานวนเงินท่ีบริจาค  
 

2.1.4 ขอความโนมนาวใจ 
ขอความโนมนาวใจ จัดเปนสาร (Message) ท่ีอยูในกระบวนการส่ือสารเพ่ือการโนม

นาวใจ กลาวคือองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนทําหนาท่ีเปนผูสงสาร (Sender) หรือผูโนมนาว
ใจ (Persuader) โดยมีผูอานจดหมายหรือผูบริจาคเปนผูรับสาร (Receiver) หรือผูถูกโนมนาวใจ 
(Persuadee) และขอความท่ีปรากฏในจดหมายเปนสารท่ีองคกร ตั้งใจท่ีจะกระตุนใหผูรับสาร
เกิดการเปล่ียนแปลง การสรางหรือการดํารงไวซ่ึงความคิดเห็น ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม 
ตางๆ ซ่ึงอาจสงผลพฤติกรรมตอบรับการบริจาคในท่ีสุด  

ดังนั้น อาจกลาวไดวาผลของการโนมนาวใจเพ่ือใหเกิดการบริจาค อาจเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและความเช่ือ  ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงองคประกอบดานความรู ความ
เขาใจ (The Cognitive Component/ Thinking) การเปล่ียนแปลงองคประกอบดานความรูสึก 
(The Affective Component / Feeling) และการเปล่ียนแปลงองคประกอบดานพฤติกรรม  (The 
Behavior Component / Action) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท้ัง 3 องคประกอบนี้ จะเกิดในลักษณะ
ตอเนื่องกันคือ เม่ือผูบริจาค (Donor) หรือผูคาดวาจะเปนผูบริจาค (Prospect donor)ไดรับ
จดหมายจากองคกร เกี่ยวกับภารกิจท่ีองคกร ไดดําเนินการชวยเหลือสังคมอยู หรือปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ีรอการแกไข ก็จะเกิดความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น และความรู
ความเขาใจนี้จะทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีในเรื่องนั้น และขั้นสุดทายก็จะกอใหเกิดพฤติกรรมการ
บริจาคหรือการไปมีสวนรวมชวยเหลือองคกร ตอไป 
 จากการวิ เคราะหจดหมายพบว า ลักษณะการโนมน าวใจขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนโดยใชส่ือจดหมายตรงเปนการกระตุนท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดาน
ทัศนคติและพฤติกรรม ดังนั้นขอความในจดหมายจึงจัดวาเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดท่ีมี
อิทธิพลตอการโนมนาวใจเนื่องจากขอความในจดหมายไมเพียงแตใหขอมูลขาวสาร 
ขอเท็จจริงตางๆ แตยังสามารถปลุกหรือกระตุนใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะอันจะสงผลตอ
การตัดสินใจบริจาค 
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ภาพท่ี 4.3 การวิเคราะหขอความโนมนาวใจ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
จากภาพท่ี 4.3 สามารถอธิบายไดวาขอความโนมนาวใจท่ีพบในจดหมายเชิญชวนบริจาค

ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 1. การแนะนําเหตุ (Cause) หรือการ
สรางหลักฐานแสดงความนาเช่ือถือใหแกองคกร (Credentials) 2. การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ 
และ 3. การเรียกรองใหตอบกลับ มีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง สราง หรือรักษาไวซ่ึงทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริจาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การแนะนําเหตุ (Cause) หรือการสรางหลักฐานแสดงความนาเช่ือถือใหแกองคกร 
(Credentials) หมายถึง การใหขอมูล (Information) หรือขอเท็จจริง (Fact) ท่ีเกี่ยวกับ
องคกร เพ่ือใหผูบริจาคหรือผูรับจดหมายไดรับรูวาองคกร ทําอะไร ทําอยางไร เม่ือใด 
เพ่ืออะไร และดํารงอยูเพ่ืออะไร และจะไดเขาใจในการปฏิบัติงานและกิจกรรมนั้น โดย
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทขอความดังนี้  

 
1.1. ปญหาท่ัวไป คือขอความท่ีสรางการตระหนักรูถึงสภาพปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

สังคม โดยท่ีองคกรไดหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็น โดยมักนําเสนอในลักษณะการ
เขียนแบบบรรยาย (Narration) เพ่ือถายทอดเหตุการณตางๆ ท่ีเปนขอเท็จจริง และ
อาจมีการอางอิงโดยใชสถิติตัวเลขเพ่ือสรางความนาเช่ือถือของขอมูล ดังตัวอยาง 

 
 
 

ประเภทขอความโนมนาวใจ 
1. การแนะนําเหตุ (Cause)      
       1.1 ปญหาท่ัวไป 
       1.2 ปญหาเฉพาะ 
       1.3 ความสําเร็จในอดีต 
       1.4 เปาหมายในอนาคต 
2. การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ 
3. การกระตุนใหตอบกลับ 
 

องคประกอบของทัศนคติ 
1. ความรู ความเขาใจ 
  
 
2. ความรูสึก 
 
 
3. พฤติกรรม 
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ในบานเมืองของเรายังมีเด็กอีกจํานวนมากท่ีตองเผชิญกับอุปสรรค และตอสูดิ้นรนเพ่ือความ
อยูรอดในชีวิตประจําวัน  
 เด็ก  ๆ เกือบหนึ่งลานคนเกิดมาโดยไรสัญชาติ ไมมีใบเกิด ทําใหเด็ก  ๆ เหลานี้ไมไดรับ

บริการขั้นพ้ืนฐานในดานสาธารณสุขและการศึกษา 
 เด็กๆ ในวัยเรียนอีกประมาณหนึ่งลานคน ยังไมไดเรียนหนังสือ หรือยังไมไดเขา

โรงเรียนตามเกณฑอายุท่ีเหมาะสมและยังมีเด็กอีกจํานวนมากท่ีขาดโอกาสใน
การศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา และถึงแมวาพวกเขาจะไดรับการศึกษาแตก็ยังตอง
เผชิญกับส่ิงทายในดานคุณภาพทางการศึกษา 

 ในปจจุบันมีเยาวชนท่ีไดรับเช้ือเอชไอวีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน รวมถึงเด็กๆ ท่ีเกิด
ใหมกวา 2,000 คนท่ีติดเช้ือเอชไอวีและอีกกวา 300,000 คนตองเปนกําพรา 

 ในแตละป มีเด็กอีกหลายพันคนท่ีถูกลอลวงเขาสูธุรกิจบริการทางเพศ  
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วยังกอใหเกิดการคุกคามความเปนอยูท่ีดีของ

เยาวชน อาทิ ปญหาครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด และการแสวงหาผลประโยชนจาก
เด็กในรูปแบบตาง  ๆ

      (องคการยูนิเซฟ) 
 

1.2. ปญหาเฉพาะ คอืขอความท่ีสรางการตระหนักรูถึงสภาพปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม โดยท่ีองคกรไดหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็น โดยมักนําเสนอในลักษณะการ
เขียนแบบพรรณนา (Description) เพ่ือบอกเลาเรื่องราวความเปนจริงของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเพ่ือเปนตัวอยางของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ี
ประสบปญหา ดังตัวอยาง 

 
เด็กหญิงศศิมา ชางโต อายุ 14 ป อยูท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มารดาเปนแมบาน บิดามีอาชีพขับ
รถรับจาง เธอปวยเปนโรคไตวายระยะสุดทาย คุณหมอท่ีโรงพยาบาลท่ีสุพรรณบุรีสงตัวมา
รักษาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ส่ิงแรกท่ีคุณหมอท่ีจุฬาฯ กลาวกับแมของ
เธอคือ “ทําไมถึงมาเสียสาย” ซ่ึงหมายถึงโอกาสท่ีรอดมีนอยมาก คุณหมอใหนอนท่ี 
โรงพยาบาลจุฬาฯ และรักษาตัวดวยการฟอกไต ซ่ึงตอมานางสุมาลีแมของด.ญ. ศศิมา ก็ตอง
เดินทางจากสุพรรณบุรีตั้งแตตี 3 พาลูกมาฟอกไตท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ เปนประจํา ตองเสียคา
เดินทางมาสัปดาหละ 2 ครั้ง แตเธอก็ไดกลาววา “ชีวิตตอนนี้เหมือนสวรรคมีจริง ลูกสาวมี
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อาการดีขึ้นมาก ดวยกําลังทรัพยท่ีมีอยูคงไมสามารถยื้อชีวิตลูกไวได ถาไมไดรับการ
ชวยเหลือจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย...” 

      (สภากาชาดไทย) 
1.3. ความสําเร็จในอดีต คือขอความท่ีสรางการตระหนักรูใหผูอานเห็นถึงความสําเร็จ

ขององคกร ท่ีผานมาในอดีตจนถึงปจจุปน เพ่ือสรางความเช่ือม่ันหรือศรัทธาใน
การดําเนินงานขององคกร เชน การนําเงินบริจาคไปชวยเหลือโครงการตางๆ เปน
ตน ดังตัวอยาง 

 
เงินบริจาคจากทานท่ีผานมา องคการยูนิเซฟไดรวบรวมเปนกองทุน และจัดสรรไปสู
โครงการชวยเหลือในดานตางๆ ตามความเหมาะสมและตามความจําเปนเรงดวน หนึ่งใน
โครงการท่ีหลายทานคุนเคยดีคือ โครงการฝกอบรมอาชีพยุวสตรี ซ่ึงในครั้งนี้จะเปนรุนท่ี 
12 ปะจําป พ.ศ. 2549 มีจํานวนยุวสตรีดอยโอกาสจากจังหวัดตางๆ จํานวน 147 คน เขา
ฝกอบรมหลักสูตรธุรกิจโรงแรมกับโรงแรมช้ันนํา 26 แหง ในกรุงเทพมหานคร , 
สุราษฏรธานี, เชียงใหมและสงขลา ไดเริ่มฝกอบรมไปตั้งแตวันท่ี 8 พฤษภาคม 2549 และจบ
การฝกอบรมไปเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2549 หลักสูตรฝกอบรมในแตละโรงแรมจะใช
มาตรฐานเดียวกัน ในระยะเวลา 20 สัปดาห พวกเขาจะไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ อาทิ 
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกซักรีด แผนกครัว แผนกแมบาน แผนกดอกไม นอกจากนี้
ทุกคนยังไดรับการฝกอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน และอบรมดานทักษะการดํารงชีวิตเพ่ือ
เปนพ้ืนฐานท่ีดีในอนาคต      

(องคการยูนิเซฟ) 
 

1.4. เปาหมายในอนาคตคือขอความท่ีสรางการตระหนักรูใหเห็นถึงโครงการหรือ
ภารกิจท่ีองคกรตองการดําเนินตอไปในอนาคต ท้ังนี้โครงการหรือภารกิจใน
อนาคตจะสําเร็จไมไดหากไมไดรับการชวยเหลือจากผูบริจาค ดังตัวอยาง 

 
เรามีความมุงม่ันและตัง้ใจท่ีอยากจะชวยเหลือเด็กท่ีตกอยูในสภาวะยากลําบาก และตอง
เผชิญกับอุปสรรคนานัปการในแทบทุกแหงของสังคมใหไดอยางท่ัวถึง แตก็ไมสามารถทํา
ไดเนื่องดวยเงินบริจาคท่ีเราไดรับในแตละปมีจํานวนจํากัด เรายังมีภารกิจอีกมากมายท่ีตอง
ทํา และเราจะตองรวบรวมเงินใหไดราว 98 ลานบาทในรอบ 12 เดือนตอจากนี้ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว อันไดแก 
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 เราจะชวยเหลือเด็กท่ีอยูหางไกลความเจริญ เด็กเรรอน เด็กไรสัญชาติ เด็กชนเผาให
ไดรับโอกาสทางการศึกษา  

 เราจะสนับสนุนการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษา 
 เราจะผลักดันใหเด็กทุกคนท่ีเกิดภายในผืนแผนดินไทย ใหไดรับใบเกิด 
 เราจะสรางมาตรการปองกันการลวงละเมิดสิทธิเด็ก การใชความรุนแรงกับเด็ก การ

ปองกันเด็กมิใหเขาสูธุรกิจบริการทางเพศ  
 เราจะชวยเหลือเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเอดส และจะปองกันการแพรระบาด

ในกลุมเยาวชน  
 
เราจะชวยเหลือเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการปองกัน

การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกและดูแลใหความชวยเหลือในดานการฟนฟูในปตอๆ ไป 
(องคการยูนิเซฟ) 

 
2. การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงการกระตุนใหผูอานตระหนักรูถึงความสําคัญ

ของการใหหรือการบริจาคเพ่ือผูอ่ืน รวมถึงคิดคํานึงถึงประโยชนหรือความสุขท่ี
สวนรวมจะไดรับจากเงินบริจาค ถึงแมความสุขนั้นจะทําใหผูบริจาคมีความสุขไปดวย
แตไมใชเปนความเห็นแกตัวหรือเพ่ือความสุขสวนตัว  ดังตัวอยาง 

 
ท่ี...ท่ีทานสามารถให...ไดตลอดชีวิต 

ใชแลวคะ! ทานสามารถให...กับสภากาชาดไทยของเราไดตลอดชีวิตของทานจริงๆ ณ ตึก
ตางๆ กวา 100 ตึก เหลานี้คือ  
 เม่ือเกิดมาลืมตาดูโลก ทานก็สามารถบริจาครกของทานจากการใหกําเนิดของมารดา 
เพ่ือชวยชีวิตผูปวยดวยโรครายตางๆ ใหหายขาดไดท่ีสภากาชาดไทย เชน โรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือด โรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด ฯลฯ 
 เม่ือเติบโตเปนเด็ก ทานก็สามารถใหความชวยเหลือแกเพ่ือนมนุษย โดยเขาเปนยุว
กาชาด ลูกเสือ และอาสากาชาด เพ่ือชวยเหลือกิจกรรมการกุศลตางๆ ของสภากาชาดไทย 
ไดแก งานออกรานกาชาดประจําปท่ีสวนอัมพรของสํานักจัดหารายได งานบรรเทาทุกขและ
งานสาธารณภัยตางๆ ท่ัวประเทศท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและไมใชธรรมชาติ เปนตน 
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 เม่ือโตเปนผูใหญ ทานก็สามารถใหความชวยเหลือ ดวยกําลังกาย ดวยสติปญญา ความรู
ความสามารถ ดวยการเสียสละเวลาอันมีคาและดวยการบริจาคเงินและทรัพยสมบัติ บริจาค
อะไหลชีวิต เชน โลหิต ไขกระดูกสันหลัง ดวงตา หัวใจ ตับ ไต เปนตน  

(สภากาชาดไทย) 
 

ในชีวิตประจําวันของพวกเขา นอกเหนือจากภาระกิจการงาน เราอาจคิดวาวันนี้เรา
จะทานขาวท่ีไหนดี หรือจะใหลูกเขาเรียนโรงเรียนไหนดี จะไปพบหมอท่ีโรงพยาบาลไหน
ดี ในขณะท่ีอีกมุมหนึ่งในสังคมของกลุมเด็กท่ีตกอยูในวังวนของความยากลําบาก เขาไม
กลาแมแตจะคิดถึงอนาคตของตัวเอง คิดอยูแตวาวันนี้จะมีขางกินอ่ิมทองหรือไม เวลา
เจ็บปวยจะทําอยางไร จะมีเงินรักษาหรือไม หรือจะมีโอกาสไดเรียนหนังสือหรือไม 

(องคการยูนิเซฟ) 
 

3. การกระตุนใหตอบกลับ หมายถึง การกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการบริจาคโดยการ 
เรียกรอง เชิญชวน หรือขอความรวมมือใหผูอานบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนองคกร ดัง
ตัวอยาง 

 

 ผมขอขอบคุณทานลวงหนาสําหรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องและขอเชิญชวน
รวมกันแบงปนเสียสละส่ิงท่ีเรามีอยูใหแกเด็กๆ ในประเทศไทย เพ่ือชวยใหเขาเหลานั้นไดมี
โอกาสท่ีดีในชีวิตเขาบาง การบริจาคอยางตอเนื่องใหแกองคการยูนิเซฟ จะทําใหเราดําเนิน
ตามโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและปกปองสิทธ์ิท่ีพึงมีของเด็กๆ ในประเทศไทยรวมท้ัง
สรางความเปนอยูท่ีดีขึ้นใหแกพวกเขา 

      (องคการยูนิเซฟ) 
 

ดิฉันหวังวาทานจะพิจารณาเขารวมกลุมผูบริจาค...ท่ีเปนหวงใยตอการชวยเพ่ือน
มนุษยของสภากาชาดไทยและเขารวมเปนสมาชิก “เพ่ือนแนวรวม 23 ตุลา วันปยะ
มหาราช” ในโอกาสท่ีพิเศษสุดนี้ และไมวาทานจะตัดสินใจกรุณาใหบริจาคแบบรายเดือน
หรือแบบครั้งเดียว ดิฉันขอขอบคุณในการสนับสนุนของทาน ...เงินบริจาคและการ
สนับสนุนของทานสามารถชวยชีวิตเพ่ือนมนุษยในสังคมไดอยางดียิ่ง 

(สภากาชาดไทย) 
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ตารางท่ี 4.10 จํานวนและรอยละของขอความโนมนาวใจ จําแนกตามประเภทขอความโนมนาวใจ
และองคกร 

ขอความโนมนาวใจ องคกร รวม  
(รอยละ) กาชาด ยูนิเซฟ 

1. การแนะนําเหต ุ(Cause) หรือการสรางหลักฐานแสดง
ความนาเชื่อถือใหแกองคกร (Credentials) 

24 29 53 (57.61) 

      1.1 ปญหาท่ัวไป 6  10  16 (17.39) 

     1.2 ปญหาเฉพาะ 5  2  7 (7.61) 

     1.3 ความสําเร็จในอดีต 10 8  18 (19.56) 

     1.4 เปาหมายในอนาคต 3 9  12 (13.04) 

2. การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ 9  10  19 (20.65) 
3. การเกระตุนใหตอบกลับ 10 10 20 (21.75) 

รวม 43 (46.74) 49(53.26) 92 (100.0) 
หมายเหต:ุ จํานวนแนวคิด หมายถึงความถ่ีท่ีแนวคิดปรากฏ โดยจะไมมีการนับซํ้าหากมีการปรากฏ
ซํ้าภายในจดหมาย 1 ฉบับ 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา จดหมายเชิญชวนบริจาคขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนมีการใช

ขอความเพ่ือโนมนาวใจประเภทเรียกรองใหตอบกลับมากท่ีสุด รอยละ 21.75 รองลงมาคือการใช
ขอความเพ่ือกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ รอยละ 20.65 และสุดทายคือการแนะนําเหตุหรือกรณียกิจ
ขององคกรประเภทปญหาเฉพาะ รอยละ 7.61  
 นอกจากนี้ยังพบวาสภากาชาดไทยนิยมใชขอความท่ีแสดงถึงปญหาเฉพาะและความสําเร็จ
ในอดีตมากกวาองคการยูนิเซฟ สวนองคกรยูนิเซฟนิยมใชขอความท่ีระบุถึงปญหาท่ัวไป และ
เปาหมายในอนาคตมากกวาสภากาชาดไทย สวนขอความกระตุนจิตสํานึกสาธารณะและขอความ
เรียกรองใหตอบกลับ ไมพบความแตกตางในการใชขอความ 2 ประเภทนี้ 
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2.1.5 ขอความปจฉิมลิขิต (Postscript)  
ขอความปจฉิมลิขิตเปนขอความสวนสุดทายและเปนสวนท่ีสําคัญสวนหนึ่งของ

จดหมายเนื่องจากผูอานมักอานสวนนี้กอนการอานขอความในจดหมาย โดยมากปจฉิมลิขิต
เปนขอความส้ันๆ เขียนอยางกระชับเพียง 1-2 ยอหนาเทานั้น ขึ้นตนประโยคดวยคําวา 
“ปล.” หรือ “หมายเหต”ุ แลวตามดวยขอความท่ีใหรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเนื้อหาจดหมาย 
อยางไรก็ตามสําหรับจดหมายเชิญชวนบริจาคอาจมีรูปแบบการใชขอความปจฉิมลิขิตท่ี
แตกตางจากจดหมายประเภทอ่ืน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพบการใชขอความปจฉิมลิขิต 7 
ประเภท ดังนี้ 

 
 2.1.5.1 เชิญชวนใหบริจาค หมายถึง ขอความท่ีเชิญชวนหรือชักจูงใหผูอานเห็น
ความสําคัญของการบริจาค ชวยเหลือผูอ่ืน มักปรากฏคําวา “โปรดรวมบริจาค” 
“โปรดชวย” ดังขอความตอไปนี้ 

 
ปล. “เพราะทานหวงใยใหความสนใจ ...คนไขก็ไดรับการรักษาพยาบาล และการสนับสนุน
ท่ีพวกเขาตองการ ...ผูคนก็จะไดเรียนรูเพ่ือปองกันชีวิตของเขาจากมะเร็งโรคราย ...และ
พัฒนาคนควาวิจัยเพ่ือความกาวหนาก็จะหมายถึงความหวังท่ีไมเคยมีมาแตกอนท่ี “ศูนย
สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” ---โปรดใหบริจาคในวันนี้  

(สภากาชาดไทย) 
  

2. 1.5.2 เชิญชวนบริจาคและบอกบุญตอใหผูอ่ืน หมายถึงขอความท่ีเชิญชวนใหผูอาน
เห็นความสําคัญของการบริจาคและขอความรวมมือใหผูบริจาคชวยเปนกระบอกเสียง
แทนองคกรในการเชิญชวนใหผูอ่ืน เชน เพ่ือน ครอบครัว ไดรวมบริจาค ดังขอความ
ตอไปนี้ 

 
ปล. >> ทุกๆ วัน ...มีผูรอรับการชวยชีวิตของเขาจากทานจํานวนมาก ... โปรดมารวม
ชวยกันบริจาค และชวยบอกบุญตอกันไปดวยคะ !!! 

(สภากาชาดไทย) 
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2.1.5.3 เชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง หมายถึงขอความท่ีโนมนาวใหผูอานเห็นวา
การบริจาคอยางตอเนื่อง เชนการบริจาคแบบรายเดือน หรือราย 3 เดือน เปนการบริจาค
ท่ีทําใหองคกรดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยยัง
พบอีกวาองคกรใชขอความโนมนาวใจเพ่ือใหเห็นวาการบริจาครายเดือน หากเฉล่ีย
จํานวนเงินบริจาคเปนรายวันแลว เปนจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังขอความตอไปนี ้

ปล. การเสียสละจากทานเปนรายเดือน เดือนละ 600 บาท อาจดูมาก แตเม่ือคิดเปนรายวันจะ
ตกเพียงวันละ 20 บาท ซ่ึงอาจนอยกวาคาเครื่องดื่ม 1 แกว หรือคากาแฟ 1 ถวยเสียอีก ทวา 
เงินจํานวนนี้มีคายิ่งสําหรับผูท่ีทุกขยากและขาดโอกาสท่ีซอนตัวอยูอยางเงียบๆ ในทุกมุม
ของสังคม ซ่ึงชวยสรางความเปล่ียนแปลงและสรางโอกาสท่ีดีในชีวิตใหกับพวกเขา 

 (องคการยูนิเซฟ) 
 

ปล. การบริจาครายเดือน ทานจะสามารถชวยกาชาดไดดีกวา สะดวกกวา พัฒนากองทุนรวม
ไดดีกวา และลดคาบริหารจัดการของเราลงไดดวย 

(สภากาชาดไทย) 
 

2.1.5.4 อธิบายการนําเงินบริจาคไปใชประโยชน หมายถึง การช้ีแจงใหผูอานทราบวา
เงินบริจาคท่ีไดรับจะนําไปพัฒนาโครงการใดบาง ท้ังนี้เพ่ือใหผูอานไดเห็นภาพความ
ชวยเหลือท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น อีกท้ังยังแสดงถึงความโปรงใสขององคกร ดังตัวอยาง 
 

หมายเหต:ุ เงินบริจาคในครั้งนี้จะรวบรวมเขากองทุนเพ่ือการปองกันโรคไขหวัดนก และ
เพ่ือกองทุนในภาวะฉุกเฉินในอนาคต 

(องคการยูนิเซฟ) 
 

2.1.5.5 อางถึงของท่ีระลึกจากการบริจาค หมายถึง การเสนอขอเสนอในรูปแบบของ
การแจกของท่ีระลึกสําหรับผูบริจาค เพ่ือกระตุนใหเกิดการบริจาคเพ่ิมหรือถ่ีขึ้น ดัง
ขอความตอไปนี ้

 
ปล. เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป การระดมเงินบริจาคในประเทศไทย เราไดผลิตของท่ี
ระลึกพิเศษ เพ่ือมอบใหแกผูบริจาคแบบประจําทุกเดือน 

(องคการยูนิเซฟ) 
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2.1.5.6 อางถึงผูใหการสนับสนุนองคกร หมายถึง การอางอิงบริษัท หรือหนวยงานท่ี
ใหการสนับสนุนดานตางๆ แกองคกร เชน การใหความอนุเคราะหเรื่องบัญชีรายช่ือ ดัง
ตัวอยาง 
 

ปล. กลุมธุรกิจท่ีเขารวมโครงการประกอบดวย กลุมธุรกิจโรงแรม ไดแก แกรนดไฮแอท 
เอราวัณ, คอนราด, เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท, แชงกรี-ลา, โซฟเทล (สีลม, เซ็นทรัล พลาซา, 
เซ็นทรัล หัวหิน รีสอรท), เซ็นทรัล โฮเต็ลและรีสอรท, ปารคนายเลิศ แรฟเฟลส  อินเตอร
เนช่ันแนล, โนโวเทล (เซ็นทรัล สุคนธา หาดใหญ, บางนา, สยาม, โลตัส), บันยันทรี, ปทุม
วันปริ๊นเซส, แพน แปซิฟค กรุงเทพ, เวสติน แกรนด สุขุมวิท, รอยัล ออคิด เชอราตัน, สวิส
โฮเต็ล เลอคองคอรด , สุโขทัย อินเอตร คอนติเนนทัล และฮอลิเดย อินน กลุมธุรกิจ
โรงพยาบาลรวม 2 แหง ไดแก โรงพยบาลบํารุงราษฎร และโรงเรียนวัยวัฒนาในเครือ
โรงพยาบาลโกลเดนเยียส     
 
ขอขอบคุณบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ท่ีสนับสนุนองคการยูนิ
เซฟในการสงจดหมายเชิญชวนฉบับนี้ถึงทานสมาชิกบัตรเครดิต อิออน ธนสินทรัพย  

(องคการยูนิเซฟ) 
 

2.1.5.7กลาวขออภัยหากมีการสงจดหมายซํ้า และขอความรวมมือใหเชิญชวนผูอ่ืนรวม
บริจาคหมายถึงการกลาวขออภัยหากผูอานเคยไดรับจดหมายจากทางองคกรแลว 
เนื่องจากอาจมีความบกพรองในการตรวจบัญชีรายช่ือ ดังนั้นเพ่ือไมใหเปนการสูญ
เปลาในการสง องคกร จึงขอความรวมมือใหผูอานชวยเปนกระบอกเสียงในการเชิญ
ชวนใหผูอ่ืน เชน เพ่ือน ครอบครัว ไดรวมบริจาค ดังตัวอยาง 

 
ปล. ขออภัย ถาหากมีการสงซํ้า เพราะมีหลายบัญชีรายช่ือท่ีไดรับการสนับสนุนท่ีดี ซ่ึงยัง
เช็ครายช่ือท่ีซํ้ากันไมได และการไมใหมีความผิดพลาดเลย 100% นั้นมีคาใชจายสูงมาก
เปนอยางยิ่ง... โปรดบอกบุญโดยสงตอแกบรรดาญาติมิตรดวย จักเปนพระคุณยิ่ง  

 (สภากาชาดไทย) 
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ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละของขอความปจฉิมลิขติ จําแนกตามประเภทของขอความปจฉิมลิขิต
และองคกร 

ขอความปจฉิมลิขิต 
 

จํานวน รวม (รอยละ) 
กาชาด ยูนิเซฟ 

เชิญชวนใหบริจาค 9 - 8 (30.77) 
เชิญชวนบริจาคและขอความรวมมือใหเชิญ
ชวนผูอ่ืนรวมบริจาค 1 - 1 (3.85) 

เชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง  1 7 8 (30.77) 
อธิบายการนําเงินบริจาคไปใชประโยชน - 2 2 (7.7) 
อางถึงของท่ีระลึกจากการบริจาค - 1 1 (3.85) 
อางถึงผูใหการสนับสนุนองคกร - 2 2 (7.7) 
กลาวขออภัยหากมีการสงจดหมายซํ้า และขอ
ความรวมมือใหเชิญชวนผูอ่ืนรวมบริจาค 4 - 4 (15.39) 

รวม 14 (53.85) 12 (46.15)  26 (100.0) 
หมายเหต:ุ จํานวนแนวคิด หมายถึงความถ่ีท่ีแนวคิดปรากฏ โดยจะไมมีการนับซํ้าหากมีการปรากฏ
ซํ้าภายในจดหมาย 1 ฉบับ 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบการใชขอความปจฉิมลิขิต 7 ประเภทจําแนกตามวัตถุประสงคในการ
เขียน โดยปจฉิมลิขิตท่ีใชมากท่ีสุดมี 2 ประเภทคือการกลาวเชิญชวนใหบริจาค รอยละ 30.77 ซ่ึงพบ
เฉพาะในจดหมายของสภากาชาดไทยเทานั้น และการกลาวเชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง ซ่ึงสวน
ใหญพบในจดหมายขององคการยูนิเซฟ นอกจากนี้ยังพบการใชขอความกลาวขออภัยหากมีการสง
จดหมายซํ้า และขอความรวมมือใหผูอานเชิญชวนผูอ่ืนรวมบริจาค รอยละ 15.39 โดยพบแตใน
จดหมายของสภากาชาดไทย  

สรุปไดวาขอความปจฉิมลิขิตท่ีพบ 26 ขอความ สภากาชาดไทยใชเพียง 4 ประเภทโดยเรียง
ตามลําดับไดดังนี้ 1) ขอความเชิญชวนใหบริจาค 2) ขอความกลาวขออภัยหากมีการสงจดหมายซํ้า 
และขอความรวมมือใหเชิญชวนผูอ่ืนรวมบริจาค 3) เชิญชวนบริจาคและขอความรวมมือใหเชิญชวน
ผูอ่ืนรวมบริจาค และ 4) เชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง  
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ในสวนขององคการยูนิเซฟ พบการใชปจฉิมลิขิตท้ังหมด 4 ประเภทเรียงตามลําดับไดดังนี้ 
1) เชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง 2) อธิบายการนําเงินบริจาคไปใชประโยชน 3) อางถึงผูใหการ
สนับสนุนองคกร และ 4) อางถึงของท่ีระลึกจากการบริจาค 
 
 2.2 อวัจนภาษา ไดแก จํานวนหนา ขนาดของกระดาษจดหมาย และการใชภาพ (Illustrations)
  

2.2.1 จํานวนหนา  
จํานวนหนากําหนดโดยความยาวของเนื้อหาท่ีพอท่ีจะใหขอมูลสําคัญอยางครบถวน 

แตตองตองส้ันพอท่ีจะรักษาความสนใจของผูอานได และโดยปกติแลวจดหมายท่ีสงใหกลุมผู
บริจาคคาดหวัง (Prospect donor) มักจะมีเนื้อหาท่ียาวและมีจํานวนหนามากกวาจดหมายท่ีสงไป
ยังกลุมผูท่ีเคยบริจาค (Donor) 

 
ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามจํานวนหนาและองคกร 

จํานวนหนา Acquisition /Prospect Retention/House 
กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ 

1 หนา  - 3 - 4 

2 หนา  1 - 5 4 

4 หนา 4 - - - 

อ่ืนๆ  - - - - 

รวม 5 3 5 8 

  
จากตารางท่ี 4.12 แสดงใหเห็นความแตกตางขององคกร ตัวอยางท้ัง 2 องคกร กลาวคือ

สภากาชาดไทยตองการใหรายละเอียดสําหรับผูบริจาคคาดหวังมากกวาผูท่ีเคยบริจาคแลว ดังนั้นหาก
เปนการสงจดหมายประเภท Acquisition สภากาชาดไทยจะมีขอความมากกวา 3 หนาขึ้นไป เพ่ือเปน
ขอมูลท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจบรจิาค อยางไรก็ตาม หากเปนการสงประเภท Retention คือสง
ใหผูบริจาคแลว ขอความในจดหมายจะมีเพียง 2 หนาเทานั้น ท้ังนี้เนื่องจากผูท่ีเคยบริจาค เคยไดรับ
ขอมูลขาวสาร และรูจักองคกรบางแลว จึงไมจําเปนตองอธิบายอยางละเอียด  
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 ในสวนขององคการยูนิเซฟ ผูวิจัยพบวาองคการยูนิเซฟใชจํานวนหนานอยกวาสภากาชาด
ไทย โดยมีการใช 2 ลักษณะคือ หากเปนการสงแบบ Acquisition จะมีขอความเพียง 1 หนากระดาษ 
แตหากเปนการสงแบบ Retention จะมีขอความ 1-2 หนากระดาษ   

 
2.2.2 ขนาดของกระดาษจดหมาย  
โดยท่ัวไป ขนาดของจดหมายท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน คือขนาด A4 (21x29.7 ซม), 

A3 (29.7x42 ซม), Executive (18.41x26.67 ซม) หรือขนาด Legal (21.59x35.56 ซม) จาก
การวิเคราะหขอมูล พบการใชขนาดของกระดาษจดหมาย 4 ขนาดไดแก ขนาด A4 , A3, 
Legal และขนาด 24x15 ซม 

 
ตารางท่ี 4.13 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามขนาดกระดาษจดหมายและองคกร 

ขนาดกระดาษจดหมาย Acquisition /Prospect Retention/House 
กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ 

A 4  1 3 - - 

A3 4 - - - 

Legal  - - 5 7 

อ่ืนๆ  - - - 1 

รวม 5 3 5 8 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบกลยุทธของการใชขนาดกระดาษจดหมายสอดคลองกับประเภทของ

การสง กลาวคือ ท้ังสภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟใชกระดาษจดหมายขนาด A 4 (21x29.7 ซม) 
หรือขนาด A3 (29.7x42 ซม) สําหรับการสงจดหมายประเภท Acquisition โดยในการใชกระดาษ
ขนาด A3 นั้น จะพับครึ่งใหมีขนาดเทากับ A4 และสามารถใสขอความไดมากถึง 4 หนากระดาษ ซ่ึง
ทําใหขอความในแตละหนากระดาษดูมีความตอเนื่อง และอานงาย  

นอกจากนี้ยังพบวาท้ังสององคกรใชกระดาษขนาด Legal (21.59x35.56 ซม) สําหรับการสง
จดหมายประเภท Retention หรือการสงใหผูท่ีเคยบริจาคแลว (Donor) ยกเวนการเพียง 1 ฉบับท่ีใช
กระดาษขนาดอ่ืน (24x15 ซม) เนื่องจากเปนการสงจดหมายอวยพรวันเกิดจึงใชกระดาษขนาดเล็ก
เพ่ือใหมีลักษณะเหมือนการดอวยพรวันเกิด   
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2.2.3 การใชภาพ  
ภาพท่ีนิยมใชในส่ือจดหมายเชิญชวนบริจาค ควรเปนภาพท่ีทําใหเกิดความรูสึกเชิง

บวก และเปนภาพท่ีมีความสัมพันธชัดเจนตอเนื้อหาของจดหมาย นอกจากนี้ภาพท่ีส่ือความ
เขาใจท่ีดีนั้น จะตองเปนภาพท่ีดูแลวสามารถชวยเลาเรื่องราวได และส่ือความหมายท่ี
สอดคลองกับสวนประสมของการสรางสรรคอ่ืนๆ ในจดหมาย เชน พาดหัว ขอความ สี เปน
ตน  

 
ตารางท่ี 4.14 จํานวนและรอยละของจดหมาย จําแนกตามลักษณะและโทนของภาพและองคกร 
ประเภทภาพ ภาพถาย ภาพวาด กราฟก รวมแตละองคกร รวม โทนภาพ 

กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ 
เชิงบวก 43 

 
7 - - - 1 43  8 51 (89.48) 

เชิงลบ 1 
 

5 - - - - 1 5 6 (10.52) 

รวมแตละ
องคกร 

44 12 - - - 1 44 13 57 (100.0) 

รวมประเภท
ภาพ 

56 (98.25) 0 (0.0)  1 (1.76) 57 (100.0)  

  
จากตารางท่ี 4.14 พบวาภาพท่ีปรากฏในจดหมายเชิญชวนบริจาคสวนใหญ รอยละ 89.48 

เปนภาพเชิงบวก และโดยมากเปนภาพถายมากกวาภาพวาดหรือภาพกราฟก  
 นอกจากนี้ สภากาชาดไทยใชภาพประกอบในจดหมายมากกวาองคการยูนิเซฟ โดยภาพ
ท้ังหมดท่ีใชเปนภาพถาย และเปนภาพเชิงบวกเกือบท้ังหมด องคการยูนิเซฟก็เชนเดียวกันท่ีนิยมใช
ภาพถายเชิงบวกมากกวาภาพประเภทอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ยังพบการใชภาพถายเชิงลบถึง 5 ภาพ นั่น
อาจแสดงใหเห็นวาองคการยูนิเซฟตองการส่ือความหมายดวยภาพท่ีสามารถสรางอารมณความรูสึก
เห็นใจ เวทนา นาสงสาร หรือสะเทือนอารมณ  
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องคประกอบที่ 3: แบบฟอรมบริจาคหรือใบบริจาค 
 3.1 วัจนภาษาของแบบฟอรมบริจาคไดแก เครื่องมือท่ีเปนขอความท่ีกระตุนใหเกิดการตอบ
กลับ ไดแก กลองตอบรับ (Yes box) ช่ือ-ท่ีอยูของผูบริจาค ลักษณะการบริจาค วิธีชําระเงินบริจาค 
การระบุจํานวนเงินบริจาค ชองทางการติดตอ และขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี  
 
 3.1.1 กลองตอบรับ  

กลองตอบรับ หรือท่ีเรียกวา Yes Box ถือเปนกลยุทธอยางหนึ่งท่ีสามารถกระตุนใหเกิดการ
ตอบกลับไดเนื่องจากมีเครื่องหมาย  ปรากฏอยูสวนบนสุดของแบบฟอรมการตอบกลับ หรือใบ
บริจาคเพ่ือส่ือควาหมายวาผูบริจาคยินดีตอบตกลงบริจาค  
 
ตารางท่ี 4.15 จํานวนและรอยละของกลองตอบรับ จําแนกตามการปรากฏของกลองตอบรับ 

กลองตอบรับ จํานวน (รอยละ)  
มีกลองตอบรับ 21 (100) 

ไมมีกลองตอบรับ - 

รวม 21 (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวาจดหมายท้ัง 21 ฉบับ มีการใชกลองตอบรับ (Yes box) ทุกฉบับ เพ่ือ
กระตุนใหเกิดการตอบรับการบริจาค โดยทุกฉบับมีลักษณะของการใชกลองตอบรับลักษณะเดียวกัน
คือ มีเครื่องหมาย  ปรากฏแลวตามดวยขอความแสดงความประสงคท่ีจะบริจาค ดังตัวอยาง 
 

  ขาพเจายินดีบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ทูลเกลาฯถวายเปน
พระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พระภัทรมหาราช”  

       (สภากาชาดไทย) 
 
  ขาพเจามีความประสงคท่ีจะบริจาคเงินชวยเหลือเด็กผูดอยโอกาส 

      (องคการยูนิเซฟ) 
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 3.1.2 การระบุช่ือ-ท่ีอยูของผูบริจาค เปนสวนหนี่งของการทํากลยุทธ Personalization 
คือ นอกจากองคกร จะระบุช่ือ หรือรายละเอียดของผูรับจดหมายในสวนของจดหมายแลว ยัง
สามารถระบุช่ือ-ท่ีอยูในใบตอบรับการบริจาค ท้ังนี้เพ่ือให  

3.1.2.1 ผูรับจดหมายรูสึกถึงความเปนสวนตัวระหวางตนกบัองคกร  
3.1.2.2 เพ่ือใชแทนการจาหนาซอง ในกรณีท่ีใชซองแบบหนาตาง ผูออกแบบจดหมาย
สามารถออกแบบใบตอบรับ โดยเวนชองใหใสช่ือท่ีอยูผูรับใหพอดีกับชองหนาตาง  
3.1.2.3 เพ่ือใชเปนการติดตามผลการบริจาค โดยติดตามจากรหัสท่ีใสไปพรอมกับช่ือ-
ท่ีอยู โดยปกติแลว รหัสสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1) รหัสจดหมาย เพ่ือ
ตรวจสอบวาใบตอบรับไดมาจากจดหมายฉบับใด 2) รหัสผูบริจาค เพ่ือตรวจสอบวาผู
บริจาคเปนใคร หรือไดขอมูลมาจากแหลงรายช่ือใด  
3.1.2.4 เพ่ือใหเพ่ิมความสะดวกใหผูบริจาค โดยผูบริจาคไมจําเปนตองกรอกช่ือและท่ี
อยูดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังชวยลดปญหาการอานลายมือผูบริจาคไมออกเนื่องจากการ
เขียนหวัด ทําใหเกิดการผิดพลาดของฐานขอมูล อันจะเปนปญหาตอมาภายหลังได  

 
ตารางท่ี 4.16 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามประเภทการระบุท่ีอยูผูบริจาค
และองคกร 

ประเภท Acquisition /Prospect Retention/House รวม (รอยละ) 
 กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ 

ปรากฏช่ือ- ท่ีอยูของผูบริจาค  - 3 - 6 9 (42.85) 

ไมปรากฏช่ือ-ท่ีอยูของผูบริจาค 5 - 5 2 12 (57.15) 

รวม 5 (23.81) 3 (14.28) 5 (23.81) 8 (38.10) 21 (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ประเภทของการสงของแตละองคกร มีความสัมพันธกับการระบุช่ือ-ท่ี
อยูของผูบริจาค ในสวนของสภากาชาดไทย จะพบวาแบบฟอรมบริจาคจะมีการระบุช่ือ-ท่ีอยูของผู
บริจาคในกรณีท่ีเปนการสงแบบ Retention/House เทานั้น  

ในสวนขององคการยูนิเซฟ พบวาจดหมายท้ังหมดจากองคการยูนิเซฟ 11 ฉบับ มีเพียง 2 ฉบับ
เทานั้นท่ีไมมีการระบุช่ือ-ท่ีอยูท้ังนี้เนื่องจากเปนจดหมายแบบ Self-Mailer ดังนั้นจึงสรุปไดวาองคการยู
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นิเซฟใชการระบุช่ือ-ท่ีอยูในใบตอบรับของจดหมายทุกประเภท ยกเวนประเภท Self-mailer ท่ีไมจําเปน 
เพราะมีช่ือท่ีอยูของผูรับปรากฏอยูดานหนาอยูแลว  

 
3.1.3 ลักษณะการบริจาค  
ลักษณะการบริจาค หมายถึงการท่ีองคกรตองการใหผูท่ีมีความประสงคจะบริจาคไดเลือก

รูปแบบการบริจาค แบบครั้งเดียว รายเดือน ราย 3 เดือน หรือรายป อยางไรก็ตาม จากการศึกษา
พบวาองคกรตัวอยางใชเพียง 2 ลักษณะคือ การบริจาคแบบครั้งเดียว และการบริจาคแบบรายเดือน   

 
ตารางท่ี 4.17 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามลักษณะการบริจาคและองคกร 

ลักษณะการบริจาค จํานวน (รอยละ)  
บริจาคแบบรายเดือน 1 (4.76) 

บริจาคแบบครั้งเดียว และบริจาคแบบรายเดือน 20 (95.24) 

รวม 21 (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวาโดยสวนใหญแลวองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนนิยมระบุลักษณะการ
บริจาคท้ังแบบครั้งเดียวและแบบรายเดือน รอยละ 95.24 เพ่ือใหผูบริจาคเลือกรูปแบบการบริจาคท่ี
เหมาะสมกับตนมากท่ีสุด 
 
 3.1.4 วิธีชําระเงินบริจาค  

วิธีชําระเงินบริจาค เปนอีกปจจัยสําคัญท่ีกระตุนใหเกิดการบริจาค ในอดีตวิธีท่ีผูบริจาคนิยม
ชําระ ไดแก การนําเงินไปชําระดวยตนเองท่ีองคกร การชําระดวยธนาณัติ การชําระดวยแคชเชียรเช็ค 
หรือการโอนเงินเขาบัญชี อยางไรก็ตามในปจจุบัน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูบริจาคมากขึ้น องคกร 
จึงเสนอทางเลือกตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการดํารงชีวิตของผูบริจาค เชน การชําระผานตู
เอทีเอ็ม การชําระผานบัตรเครดิต หรือการชําระผานบริการเคารเตอรเซอรวิสท่ีรานสะดวกซ้ือ วิธีการ
ชําระเงินรูปแบบใหมนี้สอดคลองกับกลยุทธการใชส่ือจดหมายตรง เชิญชวนผูบริจาค เพราะผูบริจาคไม
จําเปนตองไปติดตอองคกรดวยตนเอง เม่ือผูบริจาคไดรับส่ือจดหมาย ก็เพียงกรอกรายละเอียดการ
บริจาค แลวสงจดหมายกลับทางไปรษณีย หรือแฟกซเอกสารใบตอบรับกลับไปยังองคกร ซ่ึงขั้นตอน
เหลานี้ทําใหผูบริจาคสะดวกขึ้น และองคกรก็ไดมีอัตราการบริจาคเพ่ิมมากขึ้น จากการวิเคราะห
จดหมาย พบวาวิธีการชําระเงินบริจาคท่ีองคกร เสนอใหผูบริจาคมี  5 วิธีดวยกันคือการชําระผาน  1) 
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ผานบัตรเครดิต 2) ธนาณัติ 3) โอนเขาบัญชีหรือผานตูเอทีเอ็ม 4) แนบเช็คหรือแคชเชียรเช็ค และ 5) 
ผานรานสะดวกซ้ือ  
 
ตารางท่ี 4.18 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามวิธีการชําระเงินบริจาคและ
องคกร 

วิธีชําระเงินบริจาค องคกร  จํานวน (รอยละ) 
 กาชาดไทย ยูนิเซฟ 

ผานบัตรเครดิต - 1 1 (4.76) 

ผานบัตรเครดิต+โอนเขาบัญชีหรือผาน
ตูเอทีเอ็ม 

- 1 1 (4.76) 

ผานบัตรเครดิต+ธนาณัต+ิโอนเขาบัญชี
หรือผานตูเอทีเอ็ม+แนบเช็คหรือ
แคชเชียรเช็ค 

10 3 13 (61.90) 

ผานบัตรเครดิต+ธนาณัต+ิโอนเขาบัญชี
หรือผานตูเอทีเอ็ม+แนบเช็คหรือ
แคชเชียรเช็ค+ผานรานสะดวกซ้ือ 

- 6 6 (28.58) 

รวม 10 (47.61) 11 (52.39) 21 (100.0) 
 
 จากตาราง 4.18 สามารถสรุปไดวาโดยสวนใหญ แบบฟอรมการบริจาคมักปรากฏวิธีการชําระ
เงินบริจาคแบบผานบัตรเครดิต+ธนาณัติ+โอนเขาบัญชีหรือผานตูเอทีเอ็ม+แนบเช็คหรือแคชเชียรเช็ค 
ซ่ึงท้ัง 5 วิธีเปนวิธีการชําระเงินท่ีปรากฏในจดหมายทุกฉบับของสภากาชาดไทยและบางฉบับของ
องคการยูนิเซฟ รวมกันคิดเปนรอยละ 61.90 นอกจากนี้ ยังพบรูปแบบวิธีการชําระเงินบริจาคแบบใหม
ท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูบริจาคนอกจากเหนือจาก 5 วิธีท่ีไดกลาวมา นั่นคือการชําระผานราน
สะดวกซ้ือ ซ่ึงวิธีการชําระเงินรูปแบบนี้พบเพียงในจดหมายบางฉบับขององคการยูนิเซฟเทานั้น หรือ
คิดเปนรอยละ 28.58  
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 3.1.5 การระบุจํานวนเงินบริจาค  
การระบุจํานวนเงินบริจาค เปนกลยุทธอยางหนึ่งท่ีกระตุนใหเกิดการบริจาค หรืออาจทําใหเกิด

การบริจาคเพ่ิมขึ้นได เนื่องจากในการระบุจํานวนเงินบริจาค ไมใชเพียงแคใสจํานวนตัวเลขเทานั้น อาจ
มีกลยุทธตางๆ แฝงอยูเชน การเรียงลําดับจํานวนเงินจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก การกําหนด
จํานวนเงินท่ีเหมาะสม หรือ การระบุจํานวนเงินดวยวิธีตางๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาพบการระบุ
จํานวนเงินดวยวิธีตางๆ ซ่ึงพบได 3 วิธีดังนี้ 
 

3.1.5.1 การระบุเพียงจํานวนเงิน หมายถึง การระบุเพียงจํานวนเงินท่ีตองการใหผู
บริจาคไดเลือก เชน  
 1,000 บาท   500 บาท  400 บาท  หรือ  ………………….บาท 

(องคการยูนิเซฟ) 
 

3.1.5.2 การระบุจํานวนเงินเฉล่ียตอวัน หมายถึง การระบุจํานวนเงินท่ีตองการใหผู
บริจาคไดเลือก พรอมระบุจํานวนเงินเฉล่ียตอวันในวงเล็บ เชน 
 400 บาท (วันละ 13 บาท)   600 บาท      1,200 บาท    2,500 บาท 
 5,000 บาท (วันละ 167 บาท)  อ่ืนๆ ..............บาท 

(สภากาชาดไทย) 
 

3.15.3 การแทนคาจํานวนเงินบริจาค หมายถึง การระบุจํานวนเงินท่ีตองการใหผู
บริจาคไดเลือก พรอมการแทนคาจํานวนเงินบริจาคดังกลาวใหอยูในรูปแบบความ
ชวยเหลือดานตางๆ ในวงเล็บ เพ่ือใหผูบริจาคเห็นภาพการบริจาคเปนรูปธรรมมากขึ้น 
เชน 
10,000 บาท (ชวยชีวิตในการปลูกถายเปล่ียนหัวใจ / ตับ/ไต 1 ชีวิต) 
 5,000 บาท   2,500 บาท  1,200 บาท (ชวยถุงยังชีพ 2 ถุง) 
 600 บาท (ชวยชีวิตใหโลหิต 2 ชีวิต / อาหารคนไข 10 ราย)  

(สภากาชาดไทย) 
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ตารางท่ี 4.19 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามวิธีการระบุจํานวนเงินบริจาคและ
องคกร 

วิธีระบุจํานวนเงิน องคกร จํานวน (รอยละ) 
 กาชาด ยูนิเซฟ 

การระบุเพียงจํานวนเงิน - 10 10 (47.62) 

การระบุจํานวนเงิน+จํานวนเงินเฉล่ียตอ
วัน 

4 1  5 (23.81) 

การระบุจํานวนเงิน+จํานวนเงินเฉล่ียตอ
วัน+การแทนคาจํานวนเงินบริจาค 

6 - 6 (28.57) 

รวม 10 (47.61) 11 (52.39) 21 (100.0) 
 

จากตารางท่ี 4.19  พบวาวิธีระบุจํานวนเงินเพียงอยางเดียวปรากฏแตในจดหมายขององคการยู
นิเซฟถึง 10 ฉบับ แตไมปรากฏในจดหมายของสภากาชาดไทย เนื่องจากสภากาชาดไทยนิยมใชวิธีการ
ระบุแบบผสม  คือ การระบุท้ังจํานวนเงิน และตอทายดวยจํานวนเงินเฉล่ียตอวันในวงเล็บ หรืออีก
ลักษณะหนึ่งคือการระบุจํานวนเงิน ซ่ึงบางจํานวนตอทายดวยจํานวนเงินเฉล่ียตอวันในวงเล็บ บาง
จํานวนตอทายดวยการแทนคาจํานวนเงินบริจาค ใหอยูในรูปแบบความชวยเหลือดานตางๆ ในวงเล็บ 
 
 3.1.6 ขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษ ี 

การบริจาคผานส่ือจดหมายสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีไดตามประมวลรัษฏากรมาตราท่ี 
47 อนุมาตรา 7 ท่ีระบุวา 

- บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหยอนภาษีไดสําหรับเงินบริจาค ซ่ึงตองไมเกินรอยละ 10 
ของเงินไดหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนตางๆ แลว 

- หากบริจาคเปนทรัพยสิน เชน ท่ีดิน รถยนต ฯลฯ ไมสามารถนํามาหักภาษีได 
- ในกรณีท่ีมีช่ือบุคคลหลายคนในใบเสร็จรับเงินบริจาค ก็ใหเฉล่ียยอดเงินบริจาคตอคน

ให  
- ใบเสร็จรับเงินระบุวันบริจาคไวในปภาษีใด ใหนํามาหักลดหยอนไดในปภาษีนั้น

เทานั้น 
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- การบริจาคท่ีนํามาหักลดหยอนไดจะตองเปนการบริจาคใหแกองคการสาธารณกุศลตาม
รายช่ือท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น ไดแก สถานพยาบาลรัฐฯ โรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษารัฐฯ และเอกชน สภากาชาดไทย และวัด  

 

 ดังนั้นองคกร จึงระบุขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีไวในสวนของแบบฟอรมบริจาค
เพ่ือเปนการจูงใจใหเกิดการบริจาค โดยขอความท่ีปรากฏมีลักษณะดังนี้ ดังตัวอยาง 
 

เงินบริจาคสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได องคการยูนิเซฟเปนองคการสาธารณกุศล 
ลําดับท่ี 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง 

(องคการยูนิเซฟ) 
 

 ใบเสร็จรับเงินบริจาคของสภากาชาดไทยสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได  
(สภากาชาดไทย) 

  
ตารางท่ี 4.20 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามการปรากฏขอความเกี่ยวกับการ
ลดหยอนภาษ ี

การปรากฏขอความ จํานวน (รอยละ) 
ปรากฏขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษ ี 21 (100.0) 

ไมปรากฏขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษ ี - 

รวม 21 (100.0) 

  
จากตารางท่ี 4.20 สรุปไดวาขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีมีปรากฏในแบบฟอรม

บริจาคของจดหมายทุกฉบับ  
  

3.2 อวัจนภาษา ไดแก การใชภาพ 
 3.2.1 การใชภาพ  

การใชภาพ ท่ีปรากฏในแบบฟอรมการบรจิาคมีแนวทางการใชคลายคลึงกับการใช
ภาพในสวนตางๆ ขององคประกอบจดหมาย  
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ตารางท่ี 4.21 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามลักษณะและโทนของภาพและ
องคกร 
ประเภทภาพ ภาพถาย ภาพวาด กราฟก รวมแตละองคกร รวม โทนภาพ 

กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ 
เชิงบวก 16 

 
7 - - - 3 16 3 19 (100.0) 

เชิงลบ - 
 

2 - - - - - 3 0 (0) 

รวมแตละ
องคกร 

16 9 - - - - 16 3 19 (100.0) 

รวมประเภท
ภาพ 

16 (84.21) 0 (0) 3 (14.29) 19 (100.0)  

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวาภาพท่ีใชในแบบฟอรมการบริจาคเปนภาพถายเชิงบวกท้ังหมด โดย
สภากาชาดไทยมีการใชภาพประเภทนี้ประกอบในแบบฟอรมการบริจาคมากกวาองคการยูนิเซฟ 
รอยละ 84.21 และรอยละ 15.79 ตามลําดับ 
 
องคประกอบที่ 4: ซองตอบกลับ 
 4.1 วัจนภาษา ไดแก ขอความท่ีปรากฏบนซองตอบกลับ 

 4.1.1 ขอความท่ีปรากฏบนซองตอบกลับ  
ขอความท่ีปรากฏบนซองตอบกลับ หมายถึงขอความท้ังดานหนาและดานหลังของ

ซองนอกเหนือจากการจาหนาจดหมาย โดยขอความดังกลาวทําหนาท่ีตอจากจดหมายและ
แบบฟอรมบริจาค เพ่ือใหผูบริจาครูสึกม่ันใจในการบริจาค ท้ังนี้ขอความอาจมีลักษณะกลาว
ย้ําประเด็นสําคัญท่ีองคกรตองการส่ือสาร หรืออาจเปนการแสดงความขอบคุณท่ีผูบริจาค
ตัดสินใจท่ีจะบริจาค  นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบลักษณะอ่ืนๆ ของขอความท่ีปรากฏบนซอง
ตอบกลับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1.1.1 ขอความแสดงความขอบคุณผูบริจาค คือขอความท่ีกลาวขอบคุณผูบริจาคท่ี
ใหการสนับสนุนองคกร ดังตัวอยาง  

 สํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย ขอขอบคุณ ท่ีทานใหการสนับสนุน 
 (สภากาชาดไทย) 

  

DPU



  
172

ขอขอบคุณท่ีชวยใหพวกหนูไดรับการดูแล ปกปอง และไมถูกมองขาม 
(องคการยูนิเซฟ) 

 
4.1.1.2 ขอความเชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง หมายถึงขอความท่ีโนมนาวใหผู
บริจาคเห็นวาการบริจาคอยางตอเนื่อง เชนการบริจาคแบบรายเดือน หรือราย 3 
เดือน เปนการบริจาคท่ีทําใหองคกรดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดัง
ตัวอยาง 

 

การบริจาคแบบตอเนื่อง ทําใหกองทุนม่ันคง ชวยใหองคการยูนิเซฟวางแผนชวยเหลือเด็ก
ผูดอยโอกาสในประเทศไทย ไมสะดุดขาดตอน และยงัชวยประหนัดคาใชจายในการหาทุน  

(องคการยูนิเซฟ) 
 

4.1.1.3 คําขวัญ หรือสโลแกน หมายถึงขอความท่ีส้ัน กระชับ และจดจําไดงาย ดัง
ตัวอยางของคําขวัญท่ีปรากฏอยูบนซองตอบกลับของสภากาชาดไทย ท่ีไดมาจาก
ช่ือโครงการไดเร็กเมล “Giver of Life” ดังตัวอยาง 

 
“ผูบริจาคใหกาชาดไทย ... คือผูใหชีวิตแกเพ่ือนมนุษย” 

(สภากาชาดไทย) 
4.1.1.4 ขอความอธิบายขั้นตอนการบริจาคหรือการตรวจสอบเอกสาร คือขอความท่ี
อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการสงแบบฟอรมบริจาคและชําระเงินบริจาค โดย
การอธิบายเปนขอยอยเพ่ือใหผูบริจาคเขาใจไดงาย ดังตัวอยาง 
 

กรุณาแนบใบตอบรับพรอมตรวจสอบเอกสาร ดังตอไปนี ้
1. ทานไดเขียนเช็คส่ังจาย สภากาชาดไทย ขีดครอม A/C Payee Only พรอมลงลายมือช่ือ

หรือไม 
2. กรุณาส่ังจายธนาณัติ ถึง ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย ท่ี ปทฝ 

จุฬาลงกรณ กท10330 เทานั้นและแนบใบ “ธนาณัติ มาดวย 
3. หากทานโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสภากาชาดไทย กรุณาแนบสําเนาใบโอนเงินมา

ดวย             
   (สภากาชาดไทย) 
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ตารางท่ี 4.22 จํานวนและรอยละของซองตอบกลับ จําแนกตามประเภทขอความท่ีปรากฏบนซอง
ตอบกลับและองคกร 

 
จากตารางท่ี 4.22 สรุปไดวาองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนนิยมใชขอความท่ีปรากฏบนซอง

ตอบกลับ เปนขอความท่ีแสดงความขอบคุณผูบริจาคมากท่ีสุด รอยละ 41.82  
ส่ิงท่ีแตกตางระหวางองคกรท้ังสองคือ นอกจากขอความแสดงความขอบคุณ สภากาชาดไทยยัง

นิยมใชขอความประเภทคําขวัญ และขอความท่ีอธิบายขั้นตอนการบริจาคหรือการตรวจสอบเอกสาร ซ่ึง
ท้ังสองประเภทดังกลาวไมพบในจดหมายขององคการยูนิเซฟ อยางไรก็ดี องคการยูนิเซฟมีแนวทางใน
การกําหนดขอความท่ีชัดเจน กลาวคือองคการยูนิเซฟมักกําหนดใหขอความบนซองตอบกลับเปน
ขอความแสดงความขอบคุณและย้ําเรือ่งการบริจาคอยางตอเนื่อง  

 
 4.2 อวัจนภาษา ไดแก  ขนาดของซอง ประเภทของซอง และการใชภาพ 

 4.2.1 ขนาดของซองตอบกลับ  
ขนาดของซองตอบกลับโดยท่ัวไปจะมีขนาดเล็กกวาซองปกติ ท้ังนี้เนื่องจากซอง

เหลานี้ถูกออกแบบมาใหใสเพียงแบบฟอรมบริจาค หรือเอกสารสําคัญไมกี่แผนเทานั้น 
นอกจากนี้ซองประเภทนี้จะมีการจาหนาซองเปนท่ีอยูขององคกร เพ่ือใหผูบริจาคสะดวกตอ
การตอบกลับมากท่ีสุด ในปจจุบันซองตอบกลับมักอยูในรูปแบบของซองบริการธุรกิจตอบ
รับ (Business reply envelope: BRE) ซ่ึงจะมีช่ือท่ีอยูขององคกรพรอมท้ังเลขทะเบียน
อนุญาตจากกรมไปรษณียและจะไปเรียกเก็บคาสงจากบริษัทหรือองคกรแทนผูบริจาค จาก
การวิเคราะหพบวาแตละองคกรมีการกําหนดขนาดมาตรฐานของซองตอบกลับและไม
เปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ ท้ังนี้เพ่ือประหยัดตนทุนคาผลิต 

ขอความท่ีปรากฏบนซองตอบกลับ องคกร จํานวน (รอยละ) 
 กาชาด ยูนิเซฟ 

แสดงความขอบคุณ 10 13 23 (41.82) 

ขอความเชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง - 10 10 (18.18) 

คําขวัญ หรือสโลแกน 12 - 12 (21.82) 

 อธิบายขั้นตอนการบริจาคหรือการตรวจสอบ
เอกสาร 

10 - 10 (18.18) 

รวม 32 (58.19) 23 (41.81) 55 (100.0) 
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ตารางท่ี 4.23 จํานวนและรอยละของซองตอบกลับ จําแนกตามขนาดของซองตอบกลับและองคกร 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวาสภากาชาดไทยมีการกําหนดใหซองขนาด 6 ?  x 4 ? นิ้ว เปนขนาด
มาตรฐานของซองจดหมายตอบกลับ สวนองคการยูนิเซฟกําหนดใชซองตอบกลับ 2 ขนาด คือ 
ขนาด 7 x 4 ? นิ้วซ่ึงเปนขนาดท่ีใชมากท่ีสุดและขนาด 8 x 4 ? นิ้วซ่ึงมีการใชเพียงครั้งเดียว  
  

4.2.2 ประเภทของซองตอบกลับ  
ซองตอบกลับเปนเครื่องมือหนึ่งในการกระตุนใหเกิดการตอบกลับ ประเภทของ

ซองตอบกลับแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้  1) ซองหนาตาง ไมเปนท่ีนิยมนํามาเปนซอง
ตอบกลับ เนื่องจากตนทุนสูงกวาซองประเภทอ่ืน 2) ซองปด ไดรับความนิยม โดยมากมี
ลักษณะเปนซองบริการธุรกิจตอบรับ (Business reply envelope: BRE) 3) ส่ิงตีพิมพท่ีสง
แบบปดผนึกโดยไมใสซอง (Self-mailer) โดยมากทําใหมีลักษณะเปนไปรษณียบัตร จึงถูก
เรียกวา Business Reply Card (BRC) โดยดานหนามีการจาหนาช่ือท่ีอยูขององคกรพรอมท้ัง
เลขทะเบียนอนุญาตจากกรมไปรษณีย และดานหลังเปนแบบฟอรมบริจาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขนาดซอง 
(นิ้ว) 

องคกร จํานวนซอง (รอยละ) 
กาชาด ยูนิเซฟ 

6 ? x 4 ?   10 - 10 (47.62) 

7 x 4 ?  - 10 10 (47.62) 

8 x 4 ?  - 1 1 (4.76) 

รวม 10 (47.61) 11 (52.39) 21 (100) DPU
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ตารางท่ี 4.24 จํานวนและรอยละของแบบฟอรมบริจาค จําแนกตามลักษณะประเภทของซองตอบ
กลับ 

ประเภทซอง จํานวนซอง (รอยละ) 

ซองหนาตาง - 

ซองปด 21 (100.0) 

ส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึกโดยไมใสซอง - 

รวม 21 (100.0) 
  

จากตาราง 4.24 พบวาท้ังสภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟใชซองตอบกลับประเภทซอง
ปดเพียงอยางเดียว (100%)  
  

4.2.3 การใชภาพ  
การใชภาพ สําหรับซองตอบกลับมีแนวทางการใชภาพคลายคลึงกับการใชภาพใน

สวนตางๆ ขององคประกอบจดหมาย  
 

ตารางท่ี 4.25 จํานวนและรอยละของซองตอบกลับ จําแนกตามลักษณะและโทนของภาพและองคกร 
ประเภทภาพ ภาพถาย ภาพวาด กราฟก รวมแตละองคกร รวม โทนภาพ 

กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ กาชาด ยูนิเซฟ 
เชิงบวก - 

 
9 - - - 1 - 10 10  (100.0) 

เชิงลบ - 
 

1 - - - - - 1 1 (9.01) 

รวมแตละ
องคกร 

- 10 - - - 1 - 11 11 (100.0) 

รวมประเภท
ภาพ 

10 (90.09) 0 (0) 1 (9.01) 11 (100.0)  

 

 จากตารางท่ี 4.25 พบการใชภาพบนซองตอบกลับเฉพาะองคการยูนิเซฟ โดยภาพท่ีปรากฏบน
ซองตอบกลับสวนใหญเปนภาพกระตุนความรูสึกเชิงบวกถึง รอยละ 90.09 และพบภาพท่ีกระตุน
ความรูสึกเชิงลบพบเพียงภาพเดียวหรือคิดเปนรอยละ 9.09 
 นอกจากนี้ หากวิเคราะหตามการแบงประเภทภาพตามกระบวนการผลิตจะพบวาองคกรนิยม
ใชภาพถายมากท่ีสุด รอยละ 90.09 รองลงมาเปนภาพกราฟก ซ่ึงพบเพียง 1 ภาพ คิดเปนรอยละ 9.01 
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องคประกอบที่ 5: ส่ิงที่แนบมาดวย 
 ส่ิงท่ีแนบมาดวยคือ ส่ิงพิมพท่ีสงมาพรอมกับจดหมายเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติม และสนับสนุน
ขอความในจดหมายใหดูนาเช ื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยจากการวิเคราะหพบวาส่ิงท่ีแนบมาดวยสวนใหญเปน
ส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธ และในหลายกรณีพบวาส่ือส่ิงพิมพดังกลาวอาจพิมพดานใดดาน
หนึ่งของจดหมายหรือแบบฟอรมบริจาค เพ่ือเปนการใชพ้ืนท่ีส่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังยังเปน
การประหยัดตนทุนคาใชจายขององคกร  
 ส่ิงท่ีแนบมาดวยท่ีพบในจดหมายของสภากาชาดไทย ไดแก กฤติภาคบทสัมภาษณ, บัตรอวยพร
ปใหม, บัตรเชิญเขาเปนสมาชิกเพ่ือนแนวรวม, สารสัมพันธกาชาดสูผูบริจาค, ท่ีคั่นหนังสือ (Bookmark) 
และแผนท่ีสภากาชาดไทย 
 ส่ิงท่ีแนบมาดวยท่ีพบในจดหมายขององคการยูนิเซฟ ไดแก ตัวอยางโครงการเพ่ือเด็ก
ผูดอยโอกาสในประเทศไทย, ภาพตัวอยางการฝกอบรมทักษะอาชีพเพ่ือเยาวชนฯ, เอกสารโครงการ
พัฒนาอาชีพเยาวสตร,ี เอกสารโครงการการศึกษาท่ียูนิเซฟใหความชวยเหลือ และขอมูลสําคัญ 6 ประการ
เกี่ยวกับยูนิเซฟ 
 

ตารางท่ี 4.26 จํานวนและรอยละของส่ิงท่ีแนบมาดวย จําแนกตามประเภทส่ิงท่ีแนบมาดวยและการ
ปรากฏของแบบฟอรมบริจาคของแตละองคกร 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย องคกร จํานวน  
กาชาด ยูนิเซฟ 

 มี 
แบบฟอรม 

บริจาค 

ไมมี
แบบฟอรม

บริจาค 

มี
แบบฟอรม 

บริจาค 

ไมมี
แบบฟอรม

บริจาค 

 

ส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 

8 (34.78) 4  (17.39) 1 (4.35) 10 (43.48) 23 (100) 

รวมท้ังส้ิน 12 (52.17) 11 (47.83) 23 (100) 
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวาส่ิงท่ีแนบมาดวยเปนส่ือส่ิงพิมพการประชาสัมพันธท้ังหมด จํานวน 23 
ช้ิน โดยไมพบความแตกตางของจํานวนเอกสารของแตละองคกร แตเม่ือทําการวิเคราะหการปรากฏ
ของแบบฟอรมการตอบกลับในส่ือส่ิงพิมพเหลานี้ พบวาจดหมายสวนใหญของสภากาชาดไทยมีการ
แนบแบบฟอรมบริจาคถึงรอยละ 34.78 ซ่ึงตรงขามกับองคการยูนิเซฟ ท่ีรอยละ 43.48 ไมพบแบบฟอรม
การบริจาค 
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ตารางท่ี 4.27 สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาส่ือจดหมายตรง  

 
 

องคประกอบ สวนประสม ขอคนพบ รายละเอียด 
1. ซอง 
 

1.1 ขอความกระตุนการเปด การอางคําพูดของบุคคลสําคัญ 
พบเฉพาะสภากาชาดไทย การระบุวาระในการสง 

การเชิญชวนบริจาค พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 

1.2 ขนาด ขนาดมาตรฐาน 8 ?  x 6 1/8 พบเฉพาะสภากาชาดไทย 

หลายขนาด 
8 ? x 4 ? ,9 x 7 3/8, 9 1/8 x 6 ?, 9 ? x 
6 ?, 9 ? x 6 ?, 8 ? x 4 ?   ใชโดย
องคการยูนิเซฟ 

1.3 ประเภท ซองหนาตาง พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ซองปด พบเฉพาะสภากาชาดไทย 
Self-mailer พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 

1.4 การใชภาพ ภาพถายเชิงบวก พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ภาพถายเชิงลบ พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 
ภาพวาดเชิงลบ พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 
ภาพกราฟกเชิงบวก พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ภาพกราฟกเชิงลบ พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 

1.5 การกําหนดสีของซอง บงบอกชวงเวลาการสง พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
บงบอกอัตลักษณองคกร พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 

2. จดหมาย 
 
 
 
 
 
 

2.1 ขอความพาดหัว เช่ือมโยงกับสถาบันพระมหากษัตรีย พบเฉพาะสภากาชาดไทย 
ระบุประเด็นหรือปญหาที่ตองการไดรับ
ความชวยเหลือ 

พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 

2.2 คําทักทาย ระบุช่ือ 
พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 

ไมระบุช่ือ 
2.3 ขอความแสดงลักษณะ
สวนบุคคล 

ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร  พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ช่ือ-นามสกุลและวันคลายวันเกิด 

พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร และ
วันเดือนปที่บริจาคคร้ังลาสุด 
ช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกร, วัน
เดือนปที่บริจาคคร้ังลาสุด และจํานวนเงินที่
บริจาค 

พบเฉพาะสภากาชาดไทย 

2.4 ขอความโนมนาวใจ การแนะนําเหตุ (Cause) หรือการสราง
หลักฐานแสดงความนาเช่ือถือใหแกองคกร 
(Credentials พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ 
การกระตุนใหตอบกลับ 
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องคประกอบ สวนประสม ขอคนพบ รายละเอียด 
2. จดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ขอความปจฉิมลิขิต เชิญชวนใหบริจาค 
พบเฉพาะสภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคและขอความรวมมือใหเชิญ

ชวนผูอื่นรวมบริจาค 
เชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง  พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
อธิบายการนําเงินบริจาคไปใชประโยชน 

พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ อางถึงของที่ระลึกจากการบริจาค 
อางถึงผูใหการสนับสนุนองคกร 
กลาวขออภัยหากมีการสงจดหมายซ้ํา และ
ขอความรวมมือใหเชิญชวนผูอื่นรวมบริจาค พบเฉพาะสภากาชาดไทย 

2.6 จํานวนหนา  1 หนา พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 
2 หนา พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
4 หนา พบเฉพาะสภากาชาดไทย 

 2.7 ขนาดของกระดาษ
จดหมาย 

A4 พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
A3 พบเฉพาะสภากาชาดไทย 
Legal พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
อื่นๆ พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 

2.8 การใชภาพ ภาพถายเชิงบวก พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ภาพถายเชิงลบ พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ภาพกราฟกเชิงบวก พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 

3. แบบฟอรม
บริจาค 
 
 
 
 
 

3.1 กลองตอบรับ  พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
3.2 การระบุช่ือที่อยูผู
บริจาค  

ปรากฏช่ือ- ที่อยูของผูบริจาค  พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 
ไมปรากฏช่ือ-ที่อยูของผูบริจาค พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 

3.3 ลักษณะการบริจาค บริจาคแบบรายเดือนอยางเดียว พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ  
บริจาคแบบคร้ังเดียว และบริจาคแบบราย
เดือน พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 

3.4 วิธีชําระเงินบริจาค ผานบัตรเครดิต 
พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ ผานบัตรเครดิต+โอนเขาบัญชีหรือผานตู

เอทีเอ็ม 
ผานบัตรเครดิต+ธนาณัติ+โอนเขาบัญชีหรือ
ผานตูเอทีเอ็ม+แนบเช็คหรือแคชเชียรเช็ค พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 

ผานบัตรเครดิต+ธนาณัติ+โอนเขาบัญชีหรือ
ผานตูเอทีเอ็ม+แนบเช็คหรือแคชเชียรเช็ค+
ผานรานสะดวกซื้อ 

พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 
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องคประกอบ สวนประสม ขอคนพบ รายละเอียด 
3. แบบฟอรม
บริจาค 
 
 

3.5 การระบุจํานวนเงิน การระบุเพียงจํานวนเงิน พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 
การระบุจํานวนเงิน+จํานวนเงินเฉลี่ยตอวัน พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
การระบุจํานวนเงิน+จํานวนเงินเฉลี่ยตอ
วัน+การแทนคาจํานวนเงินบริจาค 

พบเฉพาะสภากาชาดไทย 

3.6 ขอความเกี่ยวกับการ
ลดหยอนภาษี  

 
พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ  

3.7 การใชภาพ ภาพถายเชิงบวก พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ภาพถายเชิงลบ 

พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ ภาพกราฟกเชิงบวก 
4. ซองตอบ
กลับ 

4.1 ขอความที่ปรากฏบน
ซอง 

แสดงความขอบคุณ พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
ขอความเชิญชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 
คําขวัญ หรือสโลแกน 

พบเฉพาะสภากาชาดไทย  อธิบายขั้นตอนการบริจาคหรือการ
ตรวจสอบเอกสาร 

4.2 ขนาดของซอง 
 

ขนาดมาตรฐาน พบเฉพาะสภากาชาดไทย 
หลากหลายขนาด พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ 

4.3 ประเภทของซอง ซองปด พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ 
4.4 การใชภาพ ภาพถายเชิงบวก 

พบเฉพาะองคการยูนิเซฟ ภาพถายเชิงลบ 
ภาพกราฟกเชิงบวก 

5. สิ่งท่ีแนบมา
ดวย 

5.1 สื่อสิ่งพิมพ
ประชาสัมพันธ 

มีแบบฟอรม 
พบทั้งสภากาชาดและองคการยูนิเซฟ ไมมีแบบฟอรม 
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สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ กับ
พฤติกรรมการตอบรับบริจาค และกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน
โดยผลวิจัยแบงออกเปน 6 สวนดังนี้ 

3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
3.2 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
3.3 พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
3.4 ทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงฯ 
3.5 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับส่ือจดหมายตรงฯ 
3. 6 การทดสอบสมมุติฐาน 

 

3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 
ตารางท่ี 4.28 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

189 
216 

46.7 
53.3 

รวม 405 100.0 
 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเป าหมาย เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2550 จํานวนท้ังส้ิน 405  
คน พบวากลุมเปาหมายเพศหญิงรอยละ 53.3 และเพศชาย รอยละ 46.7 
 
ตารางท่ี 4.29 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ จํานวน รอยละ 
15-30 ป 
31-40 ป 
41 ปขึ้นไป 

188 
128 
89 

46.4 
36.6 
22.0 

รวม 405 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา กลุมเป าหมายสวนใหญมีอายุ 15-30 ปถึงรอยละ 46.4  รองลงมาคือ 
อายุ 31-40 ป รอยละ 36.6 และนอยท่ีสุดคืออายุ 41 ปขึ้นไป รอยละ 22  
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ตารางท่ี 4.30 จํานวน และรอยละของตัวอยางจําแนก ตามการศึกษา 
การศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
สูงกวาปริญญาตรี 

60 
255 
90 

14.8 
63.0 
22.2 

รวม 405 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวากลุมเป าหมายสวนใหญกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รอยละ 63 รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 22.2 และนอยท่ีสุดคือระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 
14.8 
 
ตารางท่ี 4.31 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ผูไมไดประกอบอาชีพ*  
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจสวนตัว /คาขาย 

52 
91 
210 
52 

12.8 
22.5 
51.9 
12.8 

รวม 405 100.0 
* ผูไมไดประกอบอาชีพ หมายถึง แมบานหรือพอบาน , บุคคลเกษียณอายุ, นักเรียน นิสิต หรือ
นักศึกษา 

 
 จากตารางท่ี 4.31 พบวากลุมเป าหมายสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 51.9 
รองลงมาคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 22.5 ประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย รอยละ 
12.8  และนอยท่ีสุดคือผูไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 12.8  
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ตารางท่ี 4.32 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายได 
รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001- 30,000 บาท 
มากกวา 30,001 ขึ้นไป 

71 
166 
113 
55 

17.5 
41.0 
27.9 
13.6 

รวม 405 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวากลุมเป าหมายสวนใหญมีรายได 10,001-20,000 บาท รอยละ 41 
รองลงมาคือรายได 20,001-30,000 บาท รอยละ 27.9 มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 17.5 และ
นอยท่ีสุด มีรายไดมากกวา 30,001 ขึ้นไป รอยละ 13.6  

 
ตารางท่ี 4.33 จํานวน และรอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน รอยละ 
โสด 
สมรส 
หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 

235 
144 
26 

58.0 
35.6 
6.4 

รวม 405 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวากลุมเป าหมายสวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 58 สมรสแลวมี
รอยละ 35.6 และนอยท่ีสุดคือกลุมผูหยาราง หมายหรือแยกกันอยู รอยละ 6.4 
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3.2 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายช่ือองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีกลุมตัวอยางไดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
2. จํานวนส่ือจดหมายเฉล่ียตอเดือนท่ีกลุมตัวอยางไดรับจากองคกรเพ่ือ       

สาธารณประโยชน 
3. ระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางเคยไดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
4. ลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงฯ 
5. ระยะเวลาท่ีใชในการอานแตละครั้ง 

 
ตารางท่ี 4.34 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคยไดรับส่ือจดหมายตรง 
จากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน จําแนกตามองคกรฯ 

องคกร จํานวน รอยละ 
สภากาชาดไทย 
มูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) 
องคการยูนิเซฟ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทย 
อ่ืนๆ 

265 
159 
167 
120 
17 

36.40 
21.84 
22.94 
16.45 
2.34 

รวม 728 100.0 
หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  
 จากตารางท่ี 4.34 พบวากลุมเปาหมาย เคยไดรับจดหมายจากสภากาชาดไทยมากท่ีสุด รอย
ละ 36.40 รองลงมาคือ องคการยูนิเซฟ รอยละ 22.94 และมูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) รอยละ 
21.84 ตามลําดับ และมีเพียงรอยละ 2.34 ท่ีมาจากองคกรอ่ืนๆ ดแก มูลนิธิคุมครองสัตวปา บาน
สงเคราะหสัตวพิการ มูลนิธิธรรมรักษ มูลนิธิเด็ก และวัดพระบาทน้ําพุ 
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ตารางท่ี 4.35 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับความถ่ีท่ีไดรับส่ือจดหมายตรง 
ความถ่ีท่ีไดรับจดหมาย จํานวน รอยละ 

1 ฉบับตอเดือน  
2 ฉบับตอเดือน  
3 ฉบับตอเดือนขึ้นไป 

291 
81 
20 

74.2 
20.7 
5.1 

รวม 392 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.35 พบวากลุมเปาหมายท่ีเคยไดรับส่ือจดหมายตรง โดยสวนใหญถึงรอยละ 74.2 
ไดรับจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนเฉล่ีย 1 ฉบับตอเดือน รอยละ 20.7 ไดรับ 2 ฉบับ
ตอเดือน และ มีเพียงรอยละ 5.1 ท่ีไดรับอยางนอย 3 ฉบับตอเดือน 
 
ตารางท่ี 4.36 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีไดรับส่ือจดหมาย 

ระยะเวลาท่ีกลุมตัวอยางเคยไดรับจดหมาย จํานวน รอยละ 
เพ่ิงไดรับมาไมถึง 6 เดือน 
ประมาณ 1 ป มาแลว 
ประมาณ 2 ปแลว 
นานกวา 3 ป 

153 
119 
53 
74 

38.3 
29.8 
13.3 
18.5 

รวม 399 100.0 
 
 จากตารางพบวา 4.36 กลุมเปาหมายสวนใหญไดรับส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนมาแลวไมถึง 6 เดือน รอยละ 38.3 รองลงมาไดรับประมาณ 1 ป รอยละ 29.8 นานกวา 
3 ป รอยละ 18.5 และนอยท่ีสุดคือไดรับประมาณ 2 ปแลว รอยละ 13.3  
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ตารางท่ี 4.37 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงฯ 
ลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงฯ จํานวน รอยละ 

ไมสนใจ / ไมอานรายละเอียดใดๆ 
อานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น 
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราว  ๆ
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด 

32 
105 
184 
81 

8.0 
26.1 
45.8 
20.1 

รวม 402 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.37 พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญเม่ือไดรับส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนแลวจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ รอยละ 45.8 รองลงมาคืออานเนื้อหาบางสวน
ท่ีสนใจเทานั้นรอยละ 26.1  อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด รอยละ 20.1 และสุดทายไมสนใจ หรือไม
อานรายละเอียดใด  ๆรอยละ 8.0  
 

ตารางท่ี 4.38 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการอานแตละครั้ง 
ระยะเวลา จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 นาที / ครั้ง 
1-5 นาที/ครั้ง 
6-10 นาที/ครั้ง 
มากกวา 10 นาที 

39 
217 
108 
35 

9.8 
54.4 
27.1 
8.8 

รวม 399 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา กลุมเปาหมาย สวนใหญ รอยละ 54.4 ใชเวลาในการอานส่ือจดหมาย
ตรง 1-5 นาทีตอครั้ง รองลงมา รอยละ 27.1 ใชเวลาอาน 6-10 นาทีตอครั้ง และนอยท่ีสุดรอยละ 8.8 ใช
เวลาอานมากกวา 10 นาทีตอครั้ง  
 

3.3 พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตอบรับบริจาคหลังจากไดรับส่ือจดหมายตรงฯ โดยออกเปน 2 สวน

คือ ผูเคยบริจาคและผูไมเคย 
ตารางท่ี 4.39-4.46 แสดงผลสํารวจของตัวอยางท่ีเคยตอบรับบริจาค หลังจากไดรับส่ือ

จดหมายตรงฯ  
ตารางท่ี 4.47- 4.48 แสดงผลการสํารวจตัวอยางท่ีไมเคยตอบรับบริจาค  
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ตารางท่ี 4.39 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริจาค  
และรายช่ือองคกรฯ ท่ีเคยบริจาค 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 
เคยบริจาค 
ไมเคยบริจาค 
                       รวม 
       องคกร ฯ ท่ีเคยบริจาค (N=299) 
       สภากาชาดไทย 
       มูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) 
       องคการยูนิเซฟ 
       มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี ซี เอฟ  
       อ่ืนๆ 

299 
104 
403 

 
192 
76 
76 
63 
13 

74.2 
25.8 
100.0 

 
45.71 
18.1 
18.1 
15.0 
3.0 

รวม 420 100.0 
หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวากลุมเปาหมาย สวนใหญ รอยละ 74.2 เปนผูท่ีเคยบริจาคเงินใหแก
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  มีเพียง รอยละ 25.8 เปนผูไมเคยบริจาค 
 นอกจากนี้ พบวาองคกรท่ีกลุมเปาหมายบริจาคใหมากท่ีสุดคือสภากาชาดไทย รอยละ 45.71 
รองลงมา คือมูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) และองคการยูนิเซฟ รอยละ 18.1 มูลนิธิสงเคราะหเด็ก
ยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทย รอยละ 15.0 และองคกรอ่ืนๆ รอยละ 3.0 ไดแก มูลนิธิคนตาบอด บาน
สงเคราะหสัตวพิการ มูลนิธิวัดพระบาทน้ําพุ หรือมูลนิธิคนพิการขีดเขียนดวยปาก  
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ตารางท่ี 4.40 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใชในการตอบรับบริจาค 
ระยะเวลาท่ีใชในการตอบรับบริจาค จํานวน รอยละ 

ทันทีท่ีไดรับ 
ภายใน 3 วัน 
ภายใน 1 สัปดาห 
ภายใน 1 เดือน 
มากกวา 1 เดือน 

30 
28 
73 
89 
77 

10.1 
9.4 
24.6 
30.0 
25.9 

รวม 297 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวากลุมเปาหมาย สวนใหญ รอยละ 30.0 ใชเวลาในการตอบรับบริจาค
หลังจากไดรับส่ือจดหมายตรง ภายใน 1 เดือน รองลงมา รอยละ 25.9  ใชเวลาตอบรับมากวา 1 เดือน 
และสุดทายมีเพียง รอยละ 9.4  ใชเวลาตอบรับภายใน 3 วัน  

 
ตารางท่ี 4.41 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้งตอองคกร 

จํานวนเงินบริจาค จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 500 บาท 
501-2,000 บาท 
มากกวา 2,000 บาท 

172 
107 
19 

57.7 
35.9 
6.4 

รวม 298 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวากลุมเปาหมายสวนใหญ รอยละ 57.7 บริจาคเงินใหแกองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน จํานวนไมเกิน 500 บาท รองลงมา รอยละ 35.9 บริจาคจํานวน 501 ถึง 2,000 บาท 
และอันดับสุดทาย รอยละ 6.4 บริจาคมากกวา 2,000 บาท  
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ตารางท่ี 4.42 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของการบริจาค 
ประเภทของการบริจาค จํานวน รอยละ 

ผูบริจาคแบบครั้งเดียวหรือนานๆ ครั้ง 
ผูบริจาครายเดือน 
ผูบริจาครายป 
อ่ืนๆ 

209 
35 
44 
7 

70.8 
11.9 
14.9 
2.4 

รวม 295 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.42 พบวากลุมเปาหมายนิยมการบริจาคแบบครั้งเดียวหรือนานๆ ครั้งมากท่ีสุด 
ถึงรอยละ 70.8 รองลงมาไดแก การบริจาคแบบรายป รอยละ 14.9 และการบริจาคแบบรายเดือน รอยละ 
11.9 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบการบริจาคแบบอ่ืนๆ รอยละ 2.4 ไดแก บริจาคเม่ือพรอม บริจาคเม่ือมี
โอกาส บริจาคเม่ือสะดวก บริจาคทุก 3 เดือน และบริจาคเฉพาะวันพิเศษ  
 
ตารางท่ี 4.43 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการชําระเงินบริจาค 

วิธีการชําระเงินบริจาค จํานวน รอยละ 
นําไปชําระดวยตนเองท่ีองคกรฯ 
ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน 
โอนเขาบัญชีธนาคาร 
หักจากบัญชีบัตรเครดิต 
ส่ังจายเช็ค 
ชําระผานรานสะดวกซ้ือ  

32 
7 

118 
61 
28 
45 

11.0 
2.4 
40.5 
20.9 
9.6 
15.6 

รวม 291 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.43 พบวา กลุมเปาหมาย สวนใหญ รอยละ40.4 นิยมการโอนเงินบริจาคเขาบัญชี
ธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาไดแก วิธีการหักจากบัญชีบัตรเครดิต รอยละ 20.9 และวิธีท่ีพบนอยท่ีสุดคือ
การชําระโดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน มีเพียงรอยละ 2.4  
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ตารางท่ี 4.44 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบในส่ือจดหมายท่ีมีอิทธิพลตอ
การบริจาค 

องคประกอบส่ือจดหมาย จํานวน รอยละ 
-  ขอความและรูปภาพบนซอง 
-  เรื่องราวและรูปภาพประกอบในจดหมาย 
-  แบบฟอรมตอบกลับท่ีมีความชัดเจนและเขาใจงาย  
-  แผนพับหรือเอกสารท่ีแนบมาในซองจดหมาย 
-  ซองตอบกลับท่ีจาหนาและติดแสตมปพรอมสงใหผูบริจาค 

157 
280 
198 
195 
47 

17.9 
31.93 
22.58 
22.23 
5.36 

รวม 877 100 
หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวากลุมเปาหมายใหความคิดเห็นวา เรื่องราวและรูปภาพประกอบใน
จดหมายเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการบริจาคมากท่ีสุด รอยละ 31.93 ถัดมาคือองคประกอบดาน
แบบฟอรมตอบกลับท่ีมีความชัดเจนและเขาใจงาย รอยละ 22.58 และอันดับท่ีสามคือ องคประกอบของ
แผนพับหรือเอกสารท่ีแนบมาในซองจดหมาย รอยละ 22.23 
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ตารางท่ี 4.45 จํานวน และรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลท่ีทําใหบริจาคผานส่ือจดหมายตรงฯ 
เหตุผล จํานวน รอยละ 

1. ตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม หรือตอบแทนสังคม 
2. มีความเช่ือตามหลักศาสนา 
3. โครงการตางๆ ขององคกรฯ หรือมูลนิธิ ตรงกับประสบการณสวนตัว 

หรือความสนใจสวนตัว 
4. การลดหยอนภาษี 
5. ตองการไดรับของแจก ของแถม 
6. เพื่อเปนท่ีระลึกในการไวอาลัย   ผูเสียชีวิต 
7. เพื่อเปนการทําบุญในวันเกิดหรือวันครบรอบตางๆ 
8. ภาพลักษณขององคกรฯ ท่ีนาเช่ือถือ 
9. ไดรับสื่อประชาสัมพันธจากองคกรฯ หรือมูลนิธิ เชน จดหมายเชิญ

ชวน แผนพับประชาสัมพันธโครงการตางๆ 
10. อิทธิพลจากบุคคลรอบขาง เชน ครอบครัว เพื่อน ฯลฯ 
11. อิทธิพลของผูมีช่ือเสียง เชน นักรอง นักแสดง ฯลฯ 
12. อื่นๆ 

264 
75 
118 

 
50 
7 

22 
85 
109 
116 

 
32 
5 
1 

29.86 
8.48 

13.35 
 

5.66 
0.79 
2.49 
9.62 

12.33 
13.12 

 
3.62 
0.57 
0.11 

รวม 884 100.0 
หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางท่ี 4.45 พบวากลุมเปาหมายใหความคิดเห็นวา เหตุผลท่ีทําใหบริจาคผานส่ือจดหมาย
ตรงฯ ท่ีพบมากท่ีสุดคือความตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม หรือตอบแทนสังคม คิดเปน
รอยละ 29.86 อันดับท่ีสองคือโครงการตางๆ ขององคกรฯ หรือมูลนิธิ ตรงกับประสบการณสวนตัว 
หรือความสนใจสวนตัว รอยละ 13.35 และอันดับท่ีสามคือการไดรับส่ือประชาสัมพันธจากองคกรฯ 
หรือมูลนิธิ เชน จดหมายเชิญชวน แผนพับประชาสัมพันธโครงการตาง  ๆคิดเปนรอยละ 13.12 
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ตารางท่ี 4.46 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคในอนาคต 
ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

บริจาค 
ไมบริจาค 
ไมแนใจ 
อ่ืนๆ 

215 
1 
74 
2 

73.6 
0.3 
25.3 
0.7 

รวม 292 100.0 
หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวาประชาชนในเขตกรุงเทพสวนใหญ รอยละ 73.6 แสดงความเห็นวาจะ
บริจาคอีกในอนาคต ถัดมา รอยละ 25.3 มีความเห็นวาไมแนใจวาจะบริจาคอีกในอนาคต และมีเพียง
รอยละ 0.3 ท่ีมีความเห็นวาจะไมบริจาคอีกในอนาคต  
 
ตารางท่ี 4.47 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตท่ีุไมบริจาค 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 
เคยบริจาค 
ไมเคยบริจาค 
                       รวม 
      สาเหตุท่ีไมเคยบริจาค (N=104) 
   ไมม่ันใจในองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนนั้นๆ 
    สะดวกบริจาคชองทางอ่ืนมากกวา 
    ไมม่ันใจในส่ือจดหมาย 
    ส่ือดูซับซอน เขาใจยาก 
    รูสึกยุงยาก ลําบากในการชําระเงินบริจาค 
     อ่ืนๆ 

299 
104 
403 

 
23 
41 
32 
8 
34 
10 

74.2 
25.8 
100.0 

 
15.54 
27.70 
21.62 
5.41 
22.97 
6.76 

รวม 148 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.47 พบวากลุมเปาหมาย ท่ีไมเคยบริจาค ใหเหตุผลวาตนสะดวกท่ีจะบริจาค
ชองทางอ่ืนมากกวามีจํานวนความคิดเห็นมากท่ีสุดถึงรอยละ 27.70 ถัดมาคือเหตุผลท่ีวาตนรูสึกยุงยาก 
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ลําบากในการชําระเงินบริจาค รอยละ 22.97 และอันดับท่ีสามคือเหตุผลท่ีวาตนไมม่ันใจในส่ือจดหมาย 
คิดเปนรอยละ 21.62 
 
ตารางท่ี 4.48 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคในอนาคตของผูท่ีไมเคยบริจาค 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 
บริจาค 
ไมบริจาค 
ไมแนใจ 

10 
18 
69 

10.3 
18.6 
71.1 

รวม 97 100 
 

จากตารางท่ี 4.48 พบวากลุมเปาหมาย ท่ีไมเคยบริจาค สวนใหญ รอยละ 71.1 รูสึกไมแนใจท่ี
จะบริจาคอีกในอนาคต รองลงมา รอยละ 18.6 คิดวาจะไมบริจาคอีก และมีเพียงรอยละ 10.3 คิดวาจะ
บริจาคอีกในอนาคต  
 

3.4 ทัศนคติที่มีตอส่ือจดหมายตรง 
 
ตารางท่ี 4.49 รอยละและคาเฉล่ียของทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรง 

ทัศนคติท่ีมีตอสื่อ
จดหมายตรง 

ระดับทัศนคติ 

รวม คาเฉลี่ย ความหมาย เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

1. จดหมายเชิญชวน
บริจาคทําใหทานรูจัก
องคกรฯ หรือมูลนิธิเพิ่ม
มากข้ึน 
 

101 
(25.1) 

 

247 
(61.3) 

45 
(11.2) 

9 
(2.2) 

1  
(0.2) 

403 
(100.0) 

4.09 ทัศนคติ 
ท่ีดี 

2. จดหมายเชิญชวน
บริจาคเปนสื่อท่ีสะทอน
สภาพปญหาในสังคมท่ี
ตองการไดรับความ
ชวยเหลือ 

112 
(27.8) 

234 
(58.1) 

51 
(12.7) 

6 
(1.5) 

0 
(0) 

 

403 
(100.0) 

4.12 ทัศนคติ 
ท่ีดี 
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ตารางท่ี 4.49 (ตอ) 

3. เรื่องราวตางๆ ใน
จดหมายเปนเรื่องจริง 
ขอมูลท่ีนําประกอบมี
ความถูกตอง โปรงใส 
และนาเช่ือถือ 

90 
(22.4) 

160 
(39.8) 

140 
(34.8) 

11 
(2.7) 

1 
(0.2) 

 

402 
(100.0) 

3.81 ทัศนคติ 
ท่ีดี 

4.จดหมายเชิญชวน
บริจาคจัดเปนจดหมาย
ขยะ (Junk mail)  ดังนั้น
การสงจดหมายของ
องคกรฯ ทําใหองคกรฯ 
สิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยเปลาประโยชน* 

31 
(7.7) 

103 
(25.5) 

125 
(30.9) 

119 
(29.5) 

26 
(6.4) 

404 
100.0 

3.01 ทัศนคติเปน
กลาง 

5. การท่ีทานไดรับ
จดหมาย ทานรูสึกวา
โดนยัดเยียดหรือรูสึก
ถูกละเมิดสิทธิสวน
บุคคล* 

18 
(4.5) 

90 
(22.5) 

98 
(24.5) 

161 
(40.3) 

33 
(8.3) 

400 
(100.0) 

3.25 ทัศนคติเปน
กลาง 

6. การท่ีทานไดรับ
จดหมายซ้ําๆ จาก
องคกรฯ เดิมเปนเรื่องท่ี
นารําคาญ* 

31 
(7.7) 

112 
(27.9) 

81 
(20.1) 

144 
(35.8) 

33 
(8.5) 

402 
(100.0) 

3.09 ทัศนคติเปน
กลาง 

 

7. การระบุช่ือหรือ
รายละเอียดการบริจาค
ของทานในจดหมาย ทํา
ใหทานรูสึกวาองคกรฯ 
ใหความสําคัญกับทาน 
 
 
 
 
 
 

94 
(23.3) 

198 
(49.0) 

84 
(20.8) 

25 
(6.2) 

3 
(0.7) 

404 
(100.0) 

3.88 ทัศนคติ 
ท่ีดี 
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ตารางท่ี 4.49 (ตอ) 

ทัศนคติท่ีมีตอสื่อ
จดหมายตรง 

ระดับทัศนคติ 

รวม คาเฉล่ีย ความหมาย เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
9. ทานยินดีท่ีจะให
ธนาคาร บัตรเครดิต 
หรือหางสรรพสินคา 
นํารายช่ือของทานมอบ
ใหองคกรฯ เพื่อจัดสง
จดหมายเชิญชวน
บริจาคใหทาน 

19 
(4.7) 

163 
(40.4) 

62 
(15.4) 

111 
(27.5) 

48 
(11.9) 

403 
(100.0) 

2.99 ทัศนคติเปน
กลาง 

 

10. จดหมายเชิญชวน
บริจาคจัดเปนชองทาง
บริจาคชองทางหนึ่งท่ี
อํานวยความสะดวกแก
ผูบริจาค 

60 
(14.9) 

233 
(57.7) 

83 
(20.5) 

24 
(5.9) 

4 
(1.0) 

404 
(100.0) 

3.79 ทัศนคติ 
ท่ีดี 

11. การท่ีองคกรสง
จดหมายเชิญชวน
บริจาค เปนการเปด
โอกาสใหทานได
ชวยเหลือผูอื่น หรือ
ตอบแทนสังคม 

82 
(20.3) 

250 
(61.9) 

62 
(15.3) 

10 
(2.5) 

0 
(0) 

 

404 
(100.0) 

4.00 ทัศนคติ 
ท่ีดี 

12. องคกรฯ ควรหยุด
สงจดหมายใหทาน หาก
ทานไดบริจาคแลว* 

30 
(7.4) 

99 
(24.5) 

104 
(25.7) 

133 
(32.9) 

38 
(9.4) 

404 
(100.0) 

3.12 
 

ทัศนคติเปน
กลาง 

 
13. การบริจาคผานสื่อ
จดหมายเปนเรื่อง
ยุงยาก* 

30 
(7.4) 

114 
(28.2) 

92 
(22.8) 

121 
(30.0) 

47 
(11.6) 

404 
(100.0) 

3.10 ทัศนคติเปน
กลาง 

 

คาเฉล่ียรวม  3.52 ทัศนคติ 
ท่ีดี 

หมายเหต:ุ * หมายถึง ขอความเชิงลบ 
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 จากตารางท่ี 4.49 พบวากลุมเปาหมาย จะเห็นดวยกับขอความดานบวกท่ีวา จดหมายเชิญ
ชวนบริจาคเปนส่ือท่ีสะทอนสภาพปญหาในสังคมท่ีตองการไดรับความชวยเหลือมากท่ีสุด คิดเปน
คาเฉล่ีย 4.12 รองลงมาคือ เห็นดวยกับขอความท่ีวา จดหมายเชิญชวนบริจาคทําใหทานรูจักองคกรฯ 
หรือมูลนิธิเพ่ิมมากขึ้น คิดเปนคาเฉล่ีย 4.09 ลําดับท่ี 3 คือ เห็นดวยกับขอความท่ีวา การท่ีองคกรสง
จดหมายเชิญชวนบริจาค เปนการเปดโอกาสใหทานไดชวยเหลือผูอ่ืน หรือตอบแทนสังคม คิดเปน
คาเฉล่ีย 4.00 ในขณะท่ีเห็นดวยกับขอความดานลบท่ีวา การท่ีทานไดรับจดหมาย ทานรูสึกวาโดนยัด
เยียดหรือรูสึกถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล คิดเปนคาเฉล่ีย 3.25 
 เม่ือสรุปโดยรวมแลวจะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติท่ีดีตอส่ือจดหมายตรง คิด
เปนคาเฉล่ีย 3.52 

 

3.5 ขอเสนอแนะ 
  

 ผูวิจัยไดกําหนดคําถามปลายเปดเพ่ือใหกลุมตัวอยางแสดงขอเสนอแนะตอส่ือจดหมายตรง
เพ่ือการระดมทุนขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนเพ่ิมเติม โดยผลท่ีไดนําเสนอขอมูลเปนจํานวน
และรอยละ ดังแสดงตามตารางท่ี 4.1 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.50 จํานวนและรอยละของขอเสนอแนะตางๆ ท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงเพ่ือการระดมทุน 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

- ออกแบบใหนาดึงดูด เขาใจงาย ไมซับซอน 
เชน ใชตัวอักษรอานงาย ขอความท่ีเขียนควร
อานเขาใจงาย 

- ควรสรางภาพลักษณองคกรฯ ใหเปนที่ยอมรับ 
และนาเชื่อถือ 

- ตรวจสอบระบบฐานขอมูลเพ่ือปองกันการสง
ซํ้าของจดหมาย โดยองคกรฯ ควรเวนระยะใน
การสง หรือหากไมไดรับการตอบรับบริจาคก็
ควรหยุดสง เนื่องจากผูรับอาจรูสึกรําคาญหรือ
อาจกลายเปนจดหมายขยะ (Junk mail) 

- นําเสนอขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง และครบถวน 
เชนระบุวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของ
องคกรฯ หรือมูลนิธิอยางชัดเจน 

12 
 
 

12 
 
8 
 
 
 
 
8 
 

2.96 
 
 

2.96 
 

1.97 
 
 
 
 

1.97 
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ตารางท่ี 4.50 (ตอ) 
ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

- เพ่ิมชองทางการส่ือสารกับผูบริจาค เชนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โทรศัพท เว็บไซต  

- เพ่ิมชองทางการชําระเงินบริจาค เชน การบริจาค
ผาน Counter service หรือกลองรับบริจาค 

- ควรคํานึงถึงความเปนสวนตัวของผูรับ เชน 
ธนาคารไมควรนํารายช่ือลูกคาไปเปดเผยใหแก
องคกรใด หรือมิฉะนั้น องคกรฯ ควรระบุท่ีมา
ของขอมูลใหชัดเจน 

- เพ่ิมรูปแบบการบริจาคนอกเหนือจากในรูปของ
ตัวเงิน  

- ควรชี้แจงเร่ืองการที่องคกรฯ นําเงินไปใช 
- พึงพอใจ และคิดวาส่ิงท่ีองคกรทําอยูนั้น ดีอยู

แลว 
- ไมมีขอเสนอแนะ 

6 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 

351 

1.48 
 

0.74 
 
 

0.50 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
0.25 

 
86.67 

รวม 405 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบวากลุมเปาหมาย มีขอเสนอแนะตอส่ือจดหมายตรงโดยจํานวน
ขอเสนอแนะท่ีพบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.96 มี 2 ประเด็นท่ีมีจํานวนเทากัน คือ องคกรฯ ควร
ออกแบบส่ือจดหมายตรงใหนาดึงดูด เขาใจงาย ไมซับซอนและองคกรฯ ควรสรางภาพลักษณ ให
เปนท่ียอมรับ และนาเช่ือถือ อันดับ 2 มีจํานวนขอเสนอแนะท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 1.97  คือ องคกร
ควรตรวจสอบการสงซํ้าของจดหมายและนําเสนอขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริง และครบถวน อันดับ 3 
คือ เพ่ิมชองทางการส่ือสารกับผูบริจาค คิดเปนรอยละ 1.48 
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3.6 การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมาย

ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
 สมมุติฐานยอย 1.1.1 เพศมีผลตอลักษณะการอาน 
 H0 : เพศไมมีผลตอลักษณะการอาน 
 H1 : เพศมีผลตอลักษณะการอาน 
  
ตารางท่ี 4.51 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามเพศ 

เพศ ลักษณะการอาน รวม 
ไมสนใจหรือไม
อานรายละเอียด

ใดๆ 

อานเนื้อหา
บางสวนท่ี
นาสนใจ 

อานเนื้อหาท้ังหมด
อยางคราวๆ 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

ละเอียด 
ชาย 18 (9.7) 44 (23.7) 92 (49.5) (32) 17.2 186 (100.0) 
หญิง 14 (6.5) 61 (28.2) 92 (42.6) 49 (22.7) 216 (100.0) 
รวม 32 

 (8.0) 
105 

(26.1) 
 184 

(45.8) 
81 

 (20.1) 
402 

(100.0) 
Chi-square = 4.607 D.F. = 3  Significance = 0.203 
 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา คา P-value = 0.203 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือเพศไมมีผลตอลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง 
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สมมุติฐานยอย 1.1.2 เพศมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 H0 : เพศไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 H1 : เพศมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 
ตารางท่ี 4.52 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามเพศ 

เพศ ระยะเวลาท่ีใชในการอาน รวม 
นอยกวา 1 นาที 

ตอครั้ง 
1-5 นาที 
ตอครั้ง 

6-10 นาที 
ตอครั้ง 

มากกวา 10 นาที
ตอครั้ง 

ชาย 18 (9.7) 105 (56.5) 50 (26.9) 13 (7.0) 186 (100.0) 
หญิง 21 (9.9) 112 (52.6) 58 (27.2) 22 (10.3) 213 (100.0) 
รวม 39 

(9.8) 
217 

(54.4) 
108 

(27.1) 
35 

(8.8) 
399 

(100.0) 
Chi-square = 1.543 D.F. = 3  Significance = 0.672 
 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา คา P-value = 0.672 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือเพศไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
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 สมมุติฐานขอท่ี 1.2  อายุมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
 สมมุติฐานยอย 1.2.1 อายุมีผลตอลักษณะการอาน 

H0 : อายไุมมีผลตอลักษณะการอาน 
 H1 : อายุมีผลตอลักษณะการอาน 
  
ตารางท่ี 4.53 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอาย ุ

อายุ ลักษณะการอาน รวม 
ไมสนใจหรือไม
อานรายละเอียด

ใดๆ 

อานเนื้อหา
บางสวนท่ี
นาสนใจ 

อานเนื้อหาท้ังหมด
อยางคราวๆ 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

ละเอียด 
15-30 ป 23 (12.4) 54 (29.0) 83 (44.6) 26 (14.0) 186 (100.0) 
31-40 ป 5 (3.9) 37 (28.9) 61 (47.7) 25 (19.5) 128 (100.0) 

41 ปขึ้นไป 4 (4.5) 14 (15.9) 40 (45.5) 30 (34.1) 88 (100.0) 
รวม 32 

(8.0) 
105 

(26.1) 
184 

(45.8) 
81 

(20.1) 
402 

(100.0) 
Chi-square = 25.147 D.F. = 6  Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออายุมีผลตอลักษณะการอาน 

จากการวิเคราะหพบวาอายมีุความสัมพันธ กับลักษณะการอาน กลาวคือผูท่ีมีอายุระหวาง 15-
30 ปมีสัดสวนมากท่ีสุด รอยละ 12.4 ท่ีจะไมอานรายละเอียดใดๆ หรือหากอานจะอานเนื้อหาบางสวนท่ี
นาสนใจเทานั้น รอยละ 29.0 ในขณะท่ีกลุมผูท่ีมีอายุ 41 ปขึ้นไป มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะอานเนื้อหา
ท้ังหมดอยางละเอียด คิดเปนรอยละ 34.1  
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สมมุติฐานยอย 1.2.2 อายุมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
H0 : อายไุมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

 H1 : อายุมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 
ตารางท่ี 4.54 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอาย ุ

อายุ ระยะเวลาท่ีใชในการอาน รวม 
นอยกวา 1 นาที 

ตอครั้ง 
1-5 นาที 
ตอครั้ง 

6-10 นาที 
ตอครั้ง 

มากกวา 10 นาที
ตอครั้ง 

15-30 ป 25 (13.7) 111 (60.7) 37 (20.2) 10 (5.5) 183 (100.0) 
31-40 ป 10 (7.8) 77 (60.2) 36 (28.1) 5 (3.9) 128 (100.0) 

41 ปขึ้นไป 4 (4.5) 29 (33.0) 35 (39.8) 20 (22.7) 88 (100.0) 
รวม 39 

(9.8) 
217 

(54.4) 
108 

(27.1) 
35 

(8.8) 
399 

(100.0) 
Chi-square = 49.079 D.F. = 6  Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออายุมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

จากการวิเคราะหพบวาอายมีุความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีใชในการอาน กลาวคือกลุมเปาหมาย
ท่ีมีอายุ 41 ปขึ้นไป มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีใชเวลาในการอานจดหมายนานกวากลุมผูท่ีมีอายุนอยกวา โดย
ใชเวลาประมาณ 6-10 นาที คิดเปนรอยละ 39.8 หรือใชเวลามากกวา 10 นาที คิดเปนรอยละ 22.7 ในขณะ
ท่ีผูมีอายุ 15-30 ป มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีใชเวลาในการอานจดหมายนอยกวา 1 นาที คิดเปนรอยละ 13.7 
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สมมุติฐานขอท่ี 1.3 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
 สมมุติฐานยอย 1.3.1 ระดับการศึกษามีผลตอลักษณะการอาน 

H0 : ระดับการศึกษาไมมีผลตอลักษณะการอาน 
 H1 : ระดับการศึกษามีผลตอลักษณะการอาน 
  
ตารางท่ี 4.55 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา ลักษณะการอาน รวม 

ไมสนใจ
หรือไมอาน
รายละเอียด 

อานเนื้อหา
บางสวนท่ี
นาสนใจ 

อานเนื้อหาท้ังหมด
อยางคราวๆ 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

ละเอียด 
ต่ํากวา

ปริญญาตร ี
6 (10.2) 23 (39.0) 19 (32.2) 11 (18.6) 59 (100.0) 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

21 (8.3) 62 (24.4) 121 (47.6) 50 (19.7) 254 (100.0) 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

5 (5.6) 20 (22.5) 44 (49.4) 20 (22.5) 89 (100.0) 

รวม 32 
(8.0) 

105 
(26.1) 

184 
(45.8) 

81 
(20.1) 

402 
(100.0) 

Chi-square = 8.640 D.F. = 6  Significance = 0.195 
 

จากตารางท่ี 4.55 พบวา คา P-value = 0.195 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือระดับการศึกษาไมมีผลตอลักษณะการอาน 
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สมมุติฐานยอย 1.3.2 ระดับการศึกษามีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
H0 : ระดับการศึกษาไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

 H1 : ระดับการศึกษามีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 
ตารางท่ี 4.56 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามระดับ
การศึกษา 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีใชในการอาน รวม 

นอยกวา 1 
นาที 

ตอครั้ง 

1-5 นาที 
ตอครั้ง 

6-10 นาที 
ตอครั้ง 

มากกวา 10 นาที
ตอครั้ง 

ต่ํากวา
ปริญญาตร ี

6 (10.2) 36 (61.0) 13 (22.0) 4 (6.8) 59 (100.0) 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

26 (10.4) 136 (54.4) 68 (27.2) 20 (8.0) 250 (100.0) 

สูงกวา
ปริญญาตร ี

7 (7.8) 45 (50.0) 27 (30.0) 11 (12.2) 90 (100.0) 

รวม 39 
(9.8) 

217 
(54.4) 

108 
(27.1) 

35 
(8.8) 

399 
(100.0) 

Chi-square = 3.770 D.F. = 6  Significance = 0.708 
 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา คา P-value = 0.708 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือระดับการศึกษาไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการ
อาน 
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สมมุติฐานขอท่ี 1.4 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
 สมมุติฐานยอย 1.4.1 อาชีพมีผลตอลักษณะการอาน 

H0 : อาชีพไมมีผลตอลักษณะการอาน 
 H1 : อาชีพมีผลตอลักษณะการอาน 
 
ตารางท่ี 4.57 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ลักษณะการอาน รวม 
ไมสนใจ

หรือไมอาน
รายละเอียด 

อานเนื้อหา
บางสวนท่ี
นาสนใจ 

อานเนื้อหาท้ังหมด
อยางคราวๆ 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

ละเอียด 
แมบานพอบาน/ 

เกษียณอายุ 
นักเรียนหรือ

นักศึกษา 

7 (13.7) 11 (21.6) 17 (33.3) 16 (31.4) 51 (100.0) 

ขาราชการ/ 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

2 (2.2) 24 (26.4) 45 (49.5) 20 (22.0) 91 (100.0) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

20 (9.6) 56 (26.9) 103 (49.5) 29 (13.9) 208 (100.0) 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย 

3 (5.8) 14 (26.9) 19 (36.5) 16 (30.8) 52 (100.0) 

รวม 32 
(8.0) 

105 
(26.1) 

184 
(45.8) 

81 
(20.1) 

402 
(100.0) 

Chi-square = 21.253 D.F. = 9  Significance = 0.012 
 
จากตารางท่ี 4.57 พบวา คา P-value = 0.012 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น

ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออาชีพมีผลตอลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง 
 จากการวิเคราะหพบวากลุมท่ีประกอบอาชีพสวนตัว /คาขาย และ กลุมท่ีไมประกอบอาชีพเชน 
แมบาน พอบาน เกษียณอายุ นักเรียน นักศึกษา มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด
คิดเปนรอยละ 30.8 และ 31.4 ตามลําดับ สวนกลุมขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมพนักงาน
บริษัทเอกชนมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ คิดเปนรอยละ 49.5 อยางไรก็ตาม
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กลุมท่ีไมประกอบอาชีพ เชนแมบาน พอบาน เกษียณอายุ นักเรียน นักศึกษายังเปนกลุมท่ีมีสัดสวนมาก
ท่ีสุดท่ีจะไมสนใจหรือไมอานรายละเอียดของจดหมาย คิดเปนรอยละ 13.7   
 สมมุติฐานยอย 1.4.2 อาชีพมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

H0 : อาชีพไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 H1 : อาชีพมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 
ตารางท่ี 4.58 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ระยะเวลาท่ีใชในการอาน รวม 
นอยกวา 1 นาที 

ตอครั้ง 
1-5 นาที 
ตอครั้ง 

6-10 นาที 
ตอครั้ง 

มากกวา 10 
นาทีตอครั้ง 

แมบานพอบาน/ 
เกษียณอายุ นักเรียน

หรือนักศึกษา 

6 (12.0) 20 (40.0) 14 (28.0) 10 (20.0) 50 (100.0) 

ขาราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4 (4.4) 40 (44.4) 36 (40.0) 10 (11.1) 90 (100.0) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

25 (12.1) 128 (61.8) 43 (20.8) 11 (5.3) 207 (100.0) 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย 

4 (7.7) 29 (55.8) 15 (28.8) 4 (7.7) 52 (100.0) 

รวม 39 
(9.8) 

217 
(54.4) 

108 
(27.1) 

35 
(8.8) 

399 
(100.0) 

Chi-square = 29.198 D.F. = 9  Significance = 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา คา P-value = 0.708 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออาชีพไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
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สมมุติฐานขอท่ี 1.5 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
 สมมุติฐานยอย 1.5.1 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอลักษณะการอาน 

H0 : รายไดสวนตัวตอเดือนไมมีผลตอลักษณะการอาน 
 H1 : รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอลักษณะการอาน 
  
ตารางท่ี 4.59 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามระดับรายได 

รายได ลักษณะการอาน รวม 
ไมสนใจ

หรือไมอาน
รายละเอียด 

อานเนื้อหา
บางสวนท่ี
นาสนใจ 

อานเนื้อหาท้ังหมด
อยางคราวๆ 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

ละเอียด 
ไมเกิน 10,000 บาท 10 (14.3) 24 (34.3) 26 (37.1) 10 (14.3) 70 (100.0) 
10,001-20,000 บาท 14 (8.4) 41 (24.7) 84 (50.6) 27 (16.3) 166 (100.0) 
20,001-30,000 บาท 3 (27) 25 (22.5) 54 (48.6) 29 (26.1) 208 (100.0) 
30,001 บาทข้ึนไป 5 (9.1) 15 (27.3) 20 (36.4) 15 (27.3) 55 (100.0) 

รวม 32 
(8.0) 

105 
(26.1) 

184 
(45.8) 

81 
(20.1) 

402 
(100.0) 

Chi-square = 19.041 D.F. = 9  Significance = 0.025 
 

จากตารางท่ี 4.59 พบวา คา P-value = 0.025 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือรายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอลักษณะการอาน 
 จากการวิเคราะหพบวารายไดมีความสัมพันธ กับลักษณะการอาน กลาวคือกลุมเปาหมายท่ีมี
รายได 30,001 บาทขึ้นไปมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียดคิดเปนรอยละ 27.3 
สวนกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางคือ 10,001-20,000 บาท หรือ 20,001-30,000 บาทมีสัดสวนมากท่ีสุด
ท่ีจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ คิดเปนรอยละ 50.6 และ 48.6 ในขณะท่ีผูมีรายไดไมเกิน 10,000 
บาทมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะไมสนใจหรือไมอานรายละเอียดใดๆ ของจดหมาย คิดเปนรอยละ 14.3 
 
 
 
 
 

DPU



  
206

สมมุติฐานยอย 1.5.2 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
H0 : รายไดสวนตัวตอเดือนไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

 H1 : รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 
ตารางท่ี 4.60 จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามระดับรายได 

รายได ระยะเวลาท่ีใชในการอาน รวม 
นอยกวา 1 นาที 

ตอครั้ง 
1-5 นาที 
ตอครั้ง 

6-10 นาที 
ตอครั้ง 

มากกวา 10 
นาทีตอครั้ง 

ไมเกิน 10,000 บาท 12 (17.4) 34 (49.3) 16 (23.2) 7 (10.1) 69 (100.0) 
10,001-20,000 บาท 15 (9.2) 98 (60.1) 37 (22.7) 13 (8.0) 163 (100.0) 
20,001-30,000 บาท 6 (5.4) 49 (43.8) 45 (40.2) 12 (10.7) 112 (100.0) 
30,001 บาทข้ึนไป 6 (10.9) 36 (65.5) 10 (18.2) 3 (5.5) 55 (100.0) 

รวม 39 
(9.8) 

217 
(54.4) 

108 
(27.1) 

35 
(8.8) 

399 
(100.0) 

Chi-square = 23.032 D.F. = 9  Significance = 0.006 
 

จากตารางท่ี 4.60 พบวา คา P-value = 0.006 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือรายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอระยะเวลาท่ีใชใน
การอาน 

จากการวิเคราะหพบวา รายไดมีความสัมพันธกับระยะเวลาท่ีใชในการอานไป กลาวคือ
กลุมเปาหมายท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีใชเวลาในการอานจดหมายนอยกวา 1 
นาทีตอครั้ง คิดเปนรอยละ 17.4 สวนผูมีรายได 20,001-30,000 บาทมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีใชเวลาในการ
อานจดหมายมากกวากลุมอ่ืน คือ 6-10 นาที รอยละ 40.2 และมากกวา 10 นาที รอยละ 10.7 สําหรับผูท่ีมี
รายไดมากกวา 30,000 บาทมีสัดสวนมากท่ีสุดใชเวลาในการอานจดหมาย 1-5 นาทีตอครั้ง คิดเปนรอย
ละ 65.5 
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สมมุติฐานขอท่ี 1.6 สถานภาพการสมรสมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ 
 สมมุติฐานยอย 1.6.1 สถานภาพการสมรสมีผลตอลักษณะการอาน 

H0 : สถานภาพการสมรสไมมีผลตอลักษณะการอาน 
 H1 : สถานภาพการสมรสมีผลตอลักษณะการอาน 
  
ตารางท่ี 4.61 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส ลักษณะการอาน รวม 

ไมสนใจ
หรือไมอาน
รายละเอียด 

อานเนื้อหา
บางสวนท่ี
นาสนใจ 

อานเนื้อหาท้ังหมด
อยางคราวๆ 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

ละเอียด 
โสด 27 (11.6) 70 (30.0) 106 (45.5) 30 (12.9) 233 (100.0) 

สมรสแลว 3 (2.1) 31 (21.7) 67 (46.9) 42 (29.4) 143 (100.0) 
หยาราง/ หมาย/ 

แยกกันอยู 
2 (7.7) 4 (15.4) 11 (42.3) 9 (34.6) 26 (100.0) 

รวม 32 
(8.0) 

105 
(26.1) 

184 
(45.8) 

81 
(20.1) 

402 
(100.0) 

Chi-square = 28.590 D.F. = 6  Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.61 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือสถานภาพการสมรสมีผลตอลักษณะการอาน 

จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพโสดมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะอานจดหมาย
เพียงบางสวนท่ีตนสนใจ รอยละ 30.0 หรือไมสนใจ/ไมอานรายละเอียดใดๆ เลย รอยละ 11.6 ในขณะท่ี
กลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพหยาราง/ หมาย/ แยกกันอยูมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยาง
ละเอียด คิดเปนรอยละ 34.6 
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สมมุติฐานยอย 1.6.2 สถานภาพการสมรสมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
H0 : สถานภาพการสมรสไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

 H1 : สถานภาพการสมรสมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 
ตารางท่ี 4.62จํานวนและรอยละของระยะเวลาท่ีใชในการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามสถานภาพ
การสมรส 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาท่ีใชในการอาน รวม 

นอยกวา 1 นาที 
ตอครั้ง 

1-5 นาที 
ตอครั้ง 

6-10 นาที 
ตอครั้ง 

มากกวา 10 
นาทีตอครั้ง 

โสด 31 (13.5) 139 (60.4) 44 (19.1) 16 (7.0) 230 (100.0) 
สมรส 8 (5.6) 68 (47.6) 54 (37.8) 13 (9.1) 143 (100.0) 

หยาราง/ หมาย/ 
แยกกันอยู 

0 (0.0) 10 (38.5) 10 (38.5) 6 (23.1) 26 (100.0) 

รวม 39 
(9.8) 

217 
(54.4) 

108 
(27.1) 

35 
(8.8) 

399 
(100.0) 

Chi-square = 31.902 D.F. = 6  Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.62 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือสถานภาพการสมรสมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการ
อาน 

จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพโสดใชเวลาในการอานจดหมายนอยกวา
กลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพหยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู กลาวคือกลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพโสดมี
สัดสวนมากท่ีสุดท่ีใชเวลาในการอานจดหมายนอยกวา 1 นาทีตอครั้ง คิดเปนรอยละ 13.5 หรือใชเวลา 
1-5 นาที รอยละ 60.4 ในขณะท่ีกลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพหยาราง/ หมาย/ แยกกันอยูมีสัดสวนมาก
ท่ีสุดท่ีใชเวลาในการอาน 6-10 นาทีตอครั้ง รอยละ 38.5 หรือใชเวลามากกวา 10 นาทีตอครั้ง รอยละ 
23.1 
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สมมุติฐานขอที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานขอท่ี 2.1 ลักษณะทางเพศมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานยอย 2.1.1 ลักษณะทางเพศมีผลตอการตอบรับบริจาค 
H0 : ลักษณะทางเพศไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 

 H1 : ลักษณะทางเพศมีผลตอการตอบรับบริจาค 
  

ตารางท่ี 4.63 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาคจําแนกตามเพศ 
เพศ การตอบรับบริจาค รวม 

 
เคย ไมเคย 

ชาย 144 (76.2) 45 (23.8) 189 (100.0) 

หญิง 155 (72.4) 59 (27.6) 214 (100.0) 

รวม 299 
(74.2) 

104 
(25.8) 

403  
(100.0) 

Chi-square = 0.741 D.F. = 1  Significance = 0.389 
 

จากตารางท่ี 4.63 พบวา คา P-value = 0.389 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือลักษณะทางเพศไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
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สมมุติฐานยอย 2.1.2 ลักษณะทางเพศมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
H0 : ลักษณะทางเพศไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 H1 : ลักษณะทางเพศมีผลตอมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 

ตารางท่ี 4.64 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวนเงินบริจาคเฉลี่ยตอครั้ง รวม 

 ไมเกิน 500 บาท 501-2,000 บาท มากกวา 2,000 บาท 

ชาย 80 (55.6) 51 (35.4) 13 (9.0) 144 (100.0) 
หญิง 92 (59.7) 56 (36.4) 6 (3.9) 154 (100.0) 

รวม 172  
(57.7) 

107 
(35.9) 

19 
(6.4) 

298 
(100.0) 

Chi-square = 3.318 D.F. = 2  Significance = 0.190 
 

จากตารางท่ี 4.64 พบวา คา P-value = 0.190 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือลักษณะทางเพศไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



  
211

สมมุติฐานขอท่ี 2.2  อายุมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.2.1 อายุมีผลตอการตอบรับบริจาค 

H0 : อายุไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 H1 : อายุมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 
 

ตารางท่ี 4.65 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามอาย ุ
อาย ุ การตอบรับบริจาค รวม 

 เคย ไมเคย 
15-30 ป 126 (67.4) 61 (32.6) 187 (100.0) 

31-40 ป 98 (77.2) 29 (22.8) 127 (100.0) 

41 ปขึ้นไป 75 (84.3) 14 (15.7) 89 (100.0) 

รวม 299 
(74.2) 

104 
(25.8) 

403 
(100.0) 

Chi-square = 9.840 D.F. = 2  Significance = 0.007 
 

จากตารางท่ี 4.65 พบวา คา P-value = 0.007 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออายุมีผลตอการตอบรับบริจาค จากการวิเคราะห
พบวา อายกุับการตอบรับบริจาคมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือผูมีอายุ 41 ปขึ้นไปมี
สัดสวนมากท่ีสุดท่ีเคยบริจาค รอยละ 84.3 ในขณะท่ีผูมีอายุระหวาง 15-30 ป มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีไมเคย
บริจาค รอยละ 32.6  
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สมมุติฐานยอย 2.2.2 อายุมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
H0 : อายุไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 H1 : อายุมีผลตอมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 

ตารางท่ี 4.66 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามอาย ุ
อาย ุ จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง รวม 

 ไมเกิน 500 บาท 501-2,000 บาท มากกวา 2,000 บาท 

15-30 ป 96 (76.2) 27 (21.4) 3 (2.4) 126 (100.0) 
31-40 ป 48 (49.5) 42 (43.3) 7 (7.2) 97 (100.0) 

41 ปขึ้นไป 28 (37.3) 38 (50.7) 9 (12.0) 75 (100.0) 

รวม 172  
(57.7) 

107  
(35.9) 

19 
(6.4) 

298 
(100.0) 

Chi-square = 34.353 D.F. = 4  Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.66 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออายุมีผลตอมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

จากการวิเคราะหพบวาอายุมีความสัมพันธกับจํานวนเงินบริจาคกลาวคือ ผูมีอายุระหวาง 15-30 
ปมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะบริจาคไมเกิน 500 บาท สวนผูมีอายุ 41 ปขึ้นไปมีสัดสวนมากท่ีสุดในการ
บริจาคเงินในจํานวนท่ีสูงขึ้น โดยจํานวน 501-2,000 บาท มีรอยละ 50.7 และจํานวนมากกวา 2,000 บาท 
มีรอยละ 12.0 
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สมมุติฐานขอท่ี 2.3 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.3.1 ระดับการศึกษามีผลตอตอบรับบริจาค 

H0 : ระดับการศึกษาไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 H1 : ระดับการศึกษามีผลตอการตอบรับบริจาค 
 
ตารางท่ี 4.67 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
การตอบรับบริจาค รวม 

 เคย ไมเคย 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 49 (83.1) 10 (16.9) 59 (100.0) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 179 (70.2) 76 (29.8) 255 (100.0) 

สูงกวาปริญญาตร ี 71 (79.8) 18 (20.2) 89 (100.0) 

รวม 299 
(74.2) 

104 
(25.8) 

403 
(100.0) 

Chi-square = 5.994 D.F. =  2 Significance = 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.67 พบวา คา P-value = 0.05 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.10 ดังนั้นยอมรับ
สมมุติฐาน H1 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.10 นั่นคือระดับการศึกษามีผลตอการตอบรับบริจาค 
 จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญา
ตรีมีสัดสวนท่ีมากกวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในการท่ีเคยบริจาค คิดเปนรอย
ละ 83.1 และ 79.8 ตามลําดับ และกลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีสัดสวนมาก
ท่ีสุดท่ีไมเคยบริจาค คิดเปนรอยละ 29.8 
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สมมุติฐานยอย 2.3.2 ระดับการศึกษามีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
H0 : ระดับการศึกษาไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 H1 : ระดับการศึกษามีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
  

  
ตารางท่ี4.68 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง รวม 
 ไมเกิน 500 บาท 501 บาทขึ้นไป 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 38 (77.6) 11 (22.4) 49 (100.0) 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 109 (61.2) 69 (38.8) 178 (100.0) 

สูงกวาปริญญาตร ี 25 (35.2) 46 (64.8) 71 (100.0) 

รวม 172 
(57.7) 

126 
(42.3) 

298 
(100.0) 

Chi-square = 23.538 D.F. =  2 Significance = 0.000 
  

จากตารางท่ี 4.68 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือระดับการศึกษามีผลตอจํานวนเงินบริจาค  

จากการวิเคราะหพบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับจํานวนเงินบริจาค  กลาวคือ
กลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจะบริจาคนอยกวากลุมอ่ืน  ๆคือไมเกิน 500 บาทตอครั้ง 
คิดเปนรอยละ 77.6 สวนกลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจะมีการบริจาคในจํานวนเงิน
ท่ีมากกกวา 500 บาทขึ้นไป รอยละ 64.8 

 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรเดิม 
พบวาคาความถ่ีท่ีคาดหวังท่ีมีคานอยกวา 5 มีอยูจํานวน 3 เซลลคิดเปนรอยละ 25 ของเซลลท้ังหมด จึง
อาจทําใหขอมูลเกิดความคาดเคล่ือนสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดกลุมตัวแปรใหมเพ่ือใหสามารถสรุปผล
การทดสอบสมมุติฐานได 
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สมมุติฐานขอท่ี 2.4 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.4.1 อาชีพมีผลตอตอบรับบริจาค 

H0 : อาชีพไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 H1 : อาชีพมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 
 

ตารางท่ี 4.69 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
การตอบรับบริจาค รวม 

 เคย ไมเคย 
แมบานพอบาน/ เกษียณอายุ 
นักเรียนหรือนักศึกษา 45 (88.2) 6 (11.8) 51 (100.0) 

ขาราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 74 (81.3) 17 (18.7) 91 (100.0) 

พนักงานบริษัทเอกชน 137 (65.6) 72 (34.4) 209 (100.0) 
ประกอบธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 43 (82.7) 9 (17.3) 52 (100.0) 

รวม 299  
(74.2) 

104 
(25.8) 

403  
(100.0) 

Chi-square = 17.781 D.F. =  3 Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.69 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออาชีพมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายประเภทแมบานพอบาน/ เกษียณอายุ นักเรียนหรือ
นักศึกษามีสัดสวนท่ีมากท่ีสุดท่ีเคยบริจาค รอยละ 88.2 ในขณะท่ีกลุมเปาหมายท่ีเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนมีสัดสวนท่ีมากท่ีสุดท่ีไมเคยบริจาค รอยละ 34.4 
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สมมุติฐานยอย 2.4.2 อาชีพมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
H0 : อาชีพไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 H1 : อาชีพมีผลตอมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
  
 

 ตารางท่ี 4.70 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามอาชีพ 
ระดับการศึกษา จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง รวม 

 ไมเกิน 500 บาท 501 บาทขึ้นไป 
แมบานพอบาน/ เกษียณอายุ 
นักเรียนหรือนักศึกษา 29 (64.4) 16 (35.6) 45 (100.0) 

ขาราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 34 (46.6) 39 (53.4) 73 (100.0) 

พนักงานบริษัทเอกชน 84 (61.3) 53 (38.7) 137 (100.0) 
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 25 (58.1) 18 (41.9) 43 (100.0) 

รวม 172 
(57.7) 

126 
(42.3) 

298 
(100.0) 

Chi-square = 5.277 D.F. = 3  Significance = 0.153 
 

จากตารางท่ี 4.70 พบวา คา P-value = 0.153 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออาชีพไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 
 
 
 

หมายเหต:ุ เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรเดิม 
พบวาคาความถ่ีท่ีคาดหวังท่ีมีคานอยกวา 5 มีอยูจํานวน 3 เซลลคิดเปนรอยละ 25 ของเซลลท้ังหมด จึง
อาจทําใหขอมูลเกิดความคาดเคล่ือนสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดกลุมตัวแปรใหมเพ่ือใหสามารถสรุปผล
การทดสอบสมมุติฐานได 
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สมมุติฐานขอท่ี 2.5 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานยอย 2.5.1 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอตอบรับบริจาค 
H0 : รายไดสวนตัวตอเดือนไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 

 H1 : รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 
 
 

ตารางท่ี 4.71 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามรายได 
รายได การตอบรับบริจาค รวม 

 เคย ไมเคย 
ไมเกิน 10,000 บาท 56 (78.9) 15 (21.1) 71 (100.0) 
10,001-20,000 บาท 117 (70.9) 48 (29.1) 165 (100.0) 
20,001-30,000 บาท 93 (82.3) 20 (17.7) 113 (100.0) 
30,001 บาทข้ึนไป 33 (61.1) 21 (38.9) 54 (100.0) 

รวม 299  
(74.2) 

104 
(25.8) 

403  
(100.0) 

Chi-square = 10.448 D.F. =  3 Significance = 0.015 
 

จากตารางท่ี 4.71 พบวา คา P-value = 0.015 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือรายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอการตอบรับบริจาค 

จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายท่ีมีรายไดระดับกลางท่ีมีรายไดตั้งแต 20,001ถึง 30,000 
บาทมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีเคยบริจาค คิดเปนรอยละ 82.3 ในขณะท่ีกลุมเปาหมายท่ีมีรายไดมากกวา 
30,001 บาทมีสัดสวนนอยท่ีสุดท่ีเคยบริจาค คิดเปนรอยละ 61.1 
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สมมุติฐานยอย 2.5.2 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
H0 : รายไดสวนตัวตอเดือนไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 H1 : รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 

  
 

 ตารางท่ี 4.72 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกตามรายได 
รายได จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง รวม 

 ไมเกิน 500 บาท 501-2,000 บาท มากกวา 2,000 บาท 

ไมเกิน 10,000 บาท 48 (85.7) 8 (14.3) 0 (0) 56 (100.0) 
10,001-20,000 บาท 69 (59.5) 40 (34.5) 7 (6.0) 116 (100.0) 
20,001-30,000 บาท 40 (43.0) 42 (45.2) 11 (11.8) 93 (100.0) 
30,001 บาทข้ึนไป 15 (45.5) 17 (51.5) 1 (3.0) 33 (100.0) 

รวม 172 
(57.7) 

107 
(35.9) 

19 
(6.4) 

298 
(100.0) 

Chi-square = 32.333 D.F. = 6  Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.72 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือรายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอมีผลตอจํานวนเงิน
บริจาค 
 จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ี
บริจาคไมเกิน 500 บาทตอครั้ง คิดเปนรอยละ 85.7 สวนกลุมเปาหมายท่ีมีรายได 30,001 บาทขึ้นไป มี
สัดสวนท่ีมากท่ีสุดท่ีบริจาคเงินจํานวน 501-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.5 อยางไรก็ตามกลุมเปาหมาย
ท่ีมีรายไดปานกลางคือ 20,001-30,000 บาทมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีบริจาคเงินมากกวา 2,000 บาท คิดเปน
รอยละ 11.8  
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สมมุติฐานขอท่ี 2.6 สถานภาพการสมรสมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.6.1 สถานภาพการสมรสมีผลตอตอบรับบริจาค 

H0 : สถานภาพการสมรสไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 H1 : สถานภาพการสมรสมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 
 
  

ตารางท่ี 4.73 จํานวนและรอยละของการตอบรับบริจาค จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส การตอบรับบริจาค รวม 

 เคย ไมเคย 
โสด 163 (70.0) 70 (30.0) 233 (100.0) 

สมรส 110 (76.4) 34 (23.6) 144  (100.0) 
หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู 26 (100.0) 0 (0) 26 (100.0) 

รวม 299  
(74.2) 

104 
(25.8) 

403  
(100.0) 

Chi-square = 11.590 D.F. =  2 Significance = 0.003 
 

จากตารางท่ี 4.73 พบวา คา P-value = 0.003 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือสถานภาพการสมรสมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพหยาราง/ หมาย/ แยกกันอยูมีสัดสวนมาก
ท่ีสุดท่ีเคยบริจาค โดยมีจํานวน 100 % สวนกลุมเปาหมายท่ีเปนโสดมีสัดสวนของการไมเคยบริจาคมาก
ท่ีสุด รอยละ 30.0  
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สมมุติฐานยอย 2.6.2 สถานภาพการสมรสมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
H0 : สถานภาพการสมรสไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 H1 : สถานภาพการสมรสมีผลตอมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 

  

  
ตารางท่ี 4.74 จํานวนและรอยละของจํานวนเงินบริจาค จําแนกสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง รวม 
 ไมเกิน 500 บาท 501-2,000 บาท มากกวา 2,000 บาท 

โสด 108 (66.7) 47 (29.0) 7 (4.3) 162 (100.0) 
สมรส 55 (50.0) 44 (40.0) 11 (10.0) 110 (100.0) 

หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู 9 (34.6) 16 (61.5) 1 (3.8) 26 (100.0) 
รวม 172 

(57.7) 
107 

(35.9) 
19 

(6.4) 
298 

(100.0) 
Chi-square = 16.802 D.F. = 4  Significance = 0.002 
 

จากตารางท่ี 4.74 พบวา คา P-value = 0.002 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือสถานภาพการสมรสมีผลตอมีผลตอจํานวนเงิน
บริจาค 
 จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายท่ีเปนโสดมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีบริจาคไมเกิน 500 บาท 
รอยละ 66.7 สวนกลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพหยาราง/ หมาย/ แยกกันอยูมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีบริจาค
จํานวน 501-2,000 บาทและกลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพสมรสแลวมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะบริจาค
จํานวนมากกวา 2,000 บาท  
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สมมุติฐานขอที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีทัศนคติที่มีตอส่ือจดหมาย
ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนที่แตกตางกัน 
 สมมุติฐานขอท่ี 3.1 เพศแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 : ? 1 =   ? 2     
H1 : ? 1 ≠   ? 2  
H0 คือ เพศแตกตางกันมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนไม

แตกตางกัน 
H1 คือ ผูท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน

แตกตางกัน 
? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของเพศ

ชาย 
? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของเพศ

หญิง  
 

ตารางท่ี 4.75 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางเพศ กับทัศนคตติอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

เพศ จํานวน (คน) คาเฉล่ีย S.D. t Sig. 

ชาย 189 3.4908 0.55523 -0.142 0.681 
หญิง 216 3.5150 0.61525   

 
จากตารางท่ี 4.75 พบวาคา P-value = 0.681 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น

ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนไมแตกตางกัน 
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สมมุติฐานขอท่ี 3.2 อายุแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  

H0 :  ? 1 =   ? 2    =   ? 3     
H1 : อายุอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน

แตกตางกัน 
? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีอายุ 15-30 ป 
? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีอายุ 31-40 ป 
? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีอายุ 41 ปขึ้นไป 
  

ตารางท่ี 4.76 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางอายุ กับทัศนคติตอส่ือจดหมาย
ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

 จํานวน คาเฉล่ีย SD คา t Sig. 
15-30 ป 187 3.43 0.56 5.76 0.003* 
31-40 128 3.51 0.49   
41 ปขึ้นไป 89 3.68 0.62   

รวม 404 3.51 0.56   
 
จากตารางท่ี 4.76 พบวาคา P-value = 0.003 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น

ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือมีกลุมอายุอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคติตอส่ือจดหมาย
ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแตกตางกัน และเม่ือทําการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
แบบเปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ไดผลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

DPU



  
223

ตารางท่ี 4.77 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงฯ จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ 15-30 ป 
(3.43) 

31-40 ป 
(3.51) 

41 ปขึ้นไป 
(3.67) 

15-30 ป (3.43)    
31-40 ป (3.51) 0.0813   
41 ปขึ้นไป (3.67) 0.2427* 0.1615* - 
* = Significant  
  

จากตารางท่ี 4.77 ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียทัศนคติของ
กลุมเปาหมายท่ีจําแนกตามอายุทีละคู พบวากลุมอายุตางๆ มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมอายุ 41 ปขึ้นไป แตกตางกัน
กับกลุมอายุ 15-30 ป และ กลุมอายุ 31-40 ป 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวา กลุมอายุ 41 ปขึ้นไปมีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมผูท่ีมีอายุ
นอยกวา 
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สมมุติฐานขอท่ี 3.3 ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 :  ? 1 =   ? 2    =   ? 3     
H1 : ระดับการศึกษาอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชนแตกตางกัน 
? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตร ี
? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตร ี
 

ตารางท่ี 4.78 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษา กับทัศนคติตอ
ส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

การศึกษา จํานวน คาเฉล่ีย SD คา F Sig. 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 60 3.53 0.51 1.637 0.196 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 255 3.48 0.58   
สูงกวาปริญญาตร ี 89 3.60 0.55   

รวม 404 3.51 0.56   
* = Significant  
 
 จากตารางท่ี 4.78 พบวาคา P-value = 0.196 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ยอมรับสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนไมแตกตางกัน 
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สมมุติฐานขอท่ี 3.4 อาชีพแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 :  ? 1 =   ? 2    =   ? 3    =   ? 4     
H1 : อาชีพอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน

แตกตางกัน 
? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีไมไดประกอบอาชีพ 
? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายทีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
? 4 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
 
ตารางท่ี 4.79 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางอาชีพ กับทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

อาชีพ จํานวน คาเฉล่ีย SD คา F Sig. 
แมบานพอบาน/ เกษียณอายุ นักเรียนหรือนักศึกษา 52 3.57 0.51 5.103 0.002* 
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 91 3.66 0.57   
พนักงานบริษัทเอกชน 209 3.41 0.55   
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 52 3.61 0.55   

รวม 404 3.51 0.56   
* = Significant  
  
 จากตารางท่ี 4.79 พบวาคา P-value = 0.002 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคืออาชีพท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแตกตางกัน และเม่ือทําการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมแบบ
เปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ไดผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.80 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติของ
กลุมเปาหมายจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ แมบานพอบาน/ 
เกษียณอายุ นักเรียนหรือ

นักศึกษา (3.5740) 

ขาราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

(3.6568) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน

(3.4111) 

ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย

(3.6050) 
แมบานพอบาน/ เกษียณอายุ 

นักเรียนหรือนักศึกษา 
(3.5740) 

    

ขาราชการ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  

(3.6568) 
0.0828    

พนักงานบริษัทเอกชน 
(3.4111) -0.1628 -0.2457*   

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
(3.6050) 0.0311 -0.518 0.1939*  

* = Significant  
  

จากตารางท่ี 4.80 ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอ
ส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีอาชีพตางๆ กันทีละคู พบวากลุมเปาหมายท่ีประกอบอาชีพ
ตางๆ มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี
จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมผูประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขายมี
คาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับกลุมผูประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวา กลุมผูท่ีประกอบอาชีพ ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
และกลุมผูประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขายมีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมผูท่ีมีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน 
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สมมุติฐานขอท่ี 3.5 รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 :  ? 1 =   ? 2    =   ? 3    =   ? 4     
H1 : รายไดอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน

แตกตางกัน 
? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 
? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาท 
? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีรายได 30,001-30,000 บาท 
? 4 คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีรายได มากกวา 30,001 บาท 
 
ตารางท่ี 4.81 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางรายได กับทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

รายได จํานวน คาเฉล่ีย SD คา F Sig. 
ไมเกิน 10,000 บาท 71 3.46 0.52 4.386 0.005* 
10,001-20,000 บาท 166 3.56 0.56   
20,001-30,000 บาท 113 3.58 0.58   
30,001 บาทข้ึนไป 54 3.28 0.52   

รวม 404 3.51 0.56   
* = Significant  
             
 จากตารางท่ี 4.81 พบวาคา P-value = 0.005 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแตกตางกัน และเม่ือทําการทดสอบความแตกตางระหวาง
กลุมแบบเปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ไดผล
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.82 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติของ
กลุมเปาหมายท่ีมีรายไดตางๆ กัน 

รายได ไมเกิน 10, 000 บาท 
(3.4605) 

10,001-20,000 บาท 
(3.5644) 

20,001-30,000 บาท 
(3.5793) 

30,001 บาทข้ึน
ไป (3.2806) 

ไมเกิน 10,000 บาท 
(3.4605) 

    

10,001-20,000 บาท  
(3.5644) 

0.1040    

20,001-30,000 บาท 
(3.5793) 

0.1189 0.149   

30,001 บาทข้ึนไป 
(3.2806) 

-0.1798 -0.238* -0.2987*  

* = Significant  
 
 จากตารางท่ี 4.82 ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอ
ส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีรายไดตางๆ กันทีละคู โดยพบวากลุมเปาหมายท่ีมีรายได
ตางกัน มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี
จํานวน 2 คู ไดแก กลุมผูท่ีมีรายได10,001-20,000 บาทตอเดือน และกลุมผูมีรายได 20,001-30,000 บาท
ตอเดือน มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับผูมีรายไดสูงกวา (30,001 บาท ขึ้นไป)  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวา กลุมผูท่ีมีรายได 10,001-20,000 บาทและกลุมผูมีรายได 
20,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมผูมีรายได 30,001 บาทขึ้นไป 
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สมมุติฐานขอท่ี 3.6 สถานภาพการสมรสแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  

H0 :  ? 1 =   ? 2    =   ? 3     
H1 : สถานภาพการสมรสอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชนแตกตางกัน 
? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพโสด 
? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพสมรสแลว 
? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ

กลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
 
ตารางท่ี 4.83 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางสถานภาพการสมรสกับ
ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

สถานภาพ จํานวน คาเฉล่ีย SD คา F Sig. 
โสด 234 3.45 0.56 7.655 0.001* 

สมรสแลว 144 3.54 0.55   
หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู 26 3.89 0.52   

รวม 404 3.51 0.56   
* = Significant  
 
 จากตารางท่ี 4.83 พบวาคา P-value = 0.001 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือสถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแตกตางกัน และเม่ือทําการทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมแบบเปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) 
ไดผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.84 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติของ
กลุมเปาหมายจําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพ 
การสมรส 

โสด  
(3.4513) 

สมรสแลว  
(3.5438) 

หยาราง/ หมาย/ 
แยกกันอยู 
(3.8876) 

โสด (3.4513)    
สมรสแลว (3.5438) 0.0925   

หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู (3.8876) 0.4362* 0.3438*  
* = Significant  
 

จากตารางท่ี 4.84 ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอ
ส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีสถานภาพการสมรสตางๆ กันทีละคู พบวากลุมเปาหมายท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกตางกัน มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมท่ีมีสถานภาพหยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู มีคาเฉล่ียทัศนคติ
ตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับกลุมท่ีเปนโสดและกลุมท่ีแตงงานแลว   
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวากลุมท่ีมีสถานภาพหยาราง/ หมาย/ แยกกันอยูมีคาเฉล่ีย
ทัศนคตสูิงกวากลุมท่ีเปนโสดและกลุมท่ีแตงงานแลว   
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สมมุติฐานขอที่ 4  พฤติกรรมการเปดรับมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานขอท่ี 4.1 พฤติกรรมการเปดรับมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 4.1.1 ลักษณะการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค  
 H0 : ลักษณะการอานไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 H1 : ลักษณะการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 
ตารางท่ี 4.85 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามพฤติกรรมการ
บริจาค 

ลักษณะการอาน พฤติกรรมการบริจาค รวม 
บริจาค ไมบริจาค 

ไมสนใจ/ไมอานรายละเอียดใดๆ 16 (50.0) 16 (50.0) 32 (100.0) 
อานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น 76 (72.4) 29 (27.6) 105 (100.0) 
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราว  ๆ 136 (74.7) 46 (25.3) 182 (100.0) 
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด 69 (85.2) 12 (14.8) 81 (100.0) 

รวม 297 
(74.3) 

103 
(25.8) 

400 
(100.0) 

Chi-square = 15.122 D.F. = 3  Significance = 0.002 
 

จากตารางท่ี 4.85 พบวา คา P-value = 0.002 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือลักษณะการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 จากการวิเคราะหพบวาลักษณะการอานมีความสัมพันธกับการตอบรับบริจาค กลาวคือ 
กลุมเปาหมายท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียดมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีเปนผูบริจาค รอยละ 85.2 สวน
กลุมเปาหมายท่ีไมสนใจหรือไมอานรายละเอียดใดๆ มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีเปนผูไมบริจาค รอยละ 50.0 
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สมมุติฐานยอย 4.1.2 ลักษณะการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค    
 H0 : ลักษณะการอานไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 H1 : ลักษณะการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

  

ตารางท่ี 4.86 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามจํานวนเงินบริจาค 
ลักษณะการอาน จํานวนเงินบริจาค รวม 

นอยกวา 500 บาท 501 บาทข้ึนไป 

ไมสนใจ/ไมอานรายละเอียดใดๆ 11 (68.8) 5 (31.3) 15 (100.0) 
อานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น 58 (77.3) 17 (22.7) 75 (100.0) 
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราว  ๆ 74 (54.4) 62 (45.6) 136 (100.0) 
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด 27 (39.1) 42 (60.9) 69 (100.0) 

รวม 170 
(57.4) 

126 
(42.6) 

296 
(100.0) 

Chi-square = 22.950 D.F. = 3  Significance = 0.000 
 
จากตารางท่ี 4.86 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น

ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือลักษณะการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
จากการวิเคราะหพบวาลักษณะการอานมีความสัมพันธกับจํานวนเงินบริจาค กลุมเปาหมายท่ี

บริจาคนอยกวา 500 บาทมีสัดสวนมากในลักษณะการอานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น รอยละ 77.3 
หรือไมอานไมสนใจรายละเอียดใดๆ รอยละ 68.8 นอกจากนี้กลุมเปาหมายท่ีบริจาคมากกวา 501 บาทมี
สัดสวนมากท่ีสุดในลักษณะการอานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด รอยละ 60.9  

 
 
 
 

หมายเหต:ุ เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรเดิม 
พบวาคาความถ่ีท่ีคาดหวังท่ีมีคานอยกวา 5 มีอยูจํานวน 3 เซลลคิดเปนรอยละ 25 ของเซลลท้ังหมด จึง
อาจทําใหขอมูลเกิดความคาดเคล่ือนสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดกลุมตัวแปรใหมเพ่ือใหสามารถสรุปผล
การทดสอบสมมุติฐานได 
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สมมุติฐานยอย 4.1.3 ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค  
 H0 : ระยะเวลาท่ีใชในการอานไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 H1 : ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 
  

 
ตารางท่ี 4.87 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงจําแนกตามพฤติกรรมการ
บริจาค 

ลักษณะการอาน พฤติกรรมการบริจาค รวม 
บริจาค ไมบริจาค 

นอยกวา 1 นาที/ครั้ง 19 (50.0) 19 (50.0) 38 (100.0) 
1-5 นาที/ครั้ง 150 (69.4) 66 (30.6) 216 (100.0) 
6-10 นาที/ครั้ง 97 (89.8) 11 (10.2) 108 (100.) 
มากกวา 10 นาที/ครั้ง 32 (91.4) 3 (8.6) 35 (100.0) 

รวม 298 
(75.1) 

99  
(24.9) 

397 
(100.0) 

Chi-square = 33.959 D.F. = 3  Significance = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4.87 พบวา คา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 จากการวิ เคราะหพบวาระยะเวลาในการอานมีความสัมพันธกับการตอบรับบริจาค 
กลุมเปาหมายท่ีใชเวลาในการอานจดหมายมากกวา 10 นาทีตอครั้งมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีเปนผูบริจาค รอย
ละ 91.4 สวนกลุมเปาหมายท่ีใชเวลาในการอานจดหมายนอยกวา 1 นาทีตอครั้งมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีเปน
ผูไมบริจาค รอยละ 50.0 
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สมมุติฐานยอย 4.1.4 ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค  
 H0 : ระยะเวลาท่ีใชในการอานไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 H1 : ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอการจํานวนเงินบริจาค 
  

 
ตารางท่ี 4.88 จํานวนและรอยละของลักษณะการอานส่ือจดหมายตรง จําแนกตามจํานวนเงินบริจาค 

ระยะเวลา จํานวนเงินบริจาค รวม 
นอยกวา 500 บาท 501-2,000 บาท มากกวา 2,000 บาท 

นอยกวา 1 นาที/ครั้ง 13 (68.4) 6 (31.6) 0 (0.0) 19 (100.0) 
1-5 นาที/ครั้ง 99 (66.4) 40 (26.8) 10 (6.7) 149 (100.0) 
6-10 นาที/ครั้ง 48 (49.5) 43 (44.3) 6 (6.2) 97 (100.) 
มากกวา 10 นาที/ครั้ง 11 (34.4) 18 (56.3) 3 (9.4) 32 (100.0) 

รวม 171 
(57.6) 

107 
(36.0) 

19 
(6.4) 

297 
(100.0) 

Chi-square = 17.286 D.F. = 6  Significance = 0.008 
 

จากตารางท่ี 4.88 พบวา คา P-value = 0.008 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอการจํานวนเงิน
บริจาค 

จากการวิเคราะหพบวาระยะเวลาในการอานมีความสัมพันธกับจํานวนเงินบริจาค กลาวคือ
กลุมเปาหมายท่ีใชเวลาในการอานจดหมายมากกวา 10 นาทีตอครั้งมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีบริจาคเงิน
จํานวน 501-2,000 บาท รอยละ 56.3 และบริจาคจํานวนมากกวา 2,000 บาท รอยละ 9.4 สวน
กลุมเปาหมายท่ีใชเวลาในการอานจดหมายนอยกวา 1 นาทีตอครัง้มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีเปนผูบริจาค นอย
กวา 500 บาท รอยละ 68.4 
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สมมุติฐานขอที่ 5 พฤติกรรมการเปดรับแตกตางกัน จะมีทัศนคติที่มีตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนที่แตกตางกัน 
 สมมุติฐานขอท่ี 5.1 ลักษณะการอานแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 :  ? 1 =   ? 2   =   ? 3  =   ? 4 

H1 : ลักษณะการอานอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนแตกตางกัน 

? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะการอานแบบ
ไมสนใจ/ไมอานรายละเอียดใดๆ 

? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะการอานแบบ
อานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น 

? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะการอานแบบ
อานท้ังหมดอยางคราวๆ 

? 4 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะการอานแบบ
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด 
 
ตารางท่ี 4.89 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีจําแนกตามลักษณะการอาน   

ลักษณะการอาน จํานวน คาเฉล่ีย SD คา F Sig. 
ไมสนใจ/ไมอานรายละเอียด 32 2.98 0.45 15.586 0.000* 

อานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น 105 3.43 0.50   
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ 184 3.57 0.56   
อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด 80 3.70 0.54   

รวม 401 3.51 0.56   
* = Significant  
 
 จากตารางท่ี 4.89 พบวาคา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือลักษณะการอานท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแตกตางกัน และเม่ือทําการทดสอบความแตกตาง
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ระหวางกลุมแบบเปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) 
ไดผลดังนี้ 
ตารางท่ี 4.90 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือ
จดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายจําแนกตามลักษณะการอาน 

ลักษณะการอาน ไมสนใจ/ไมอาน 
รายละเอียด 

(2.9808) 

อานเนื้อหาบางสวน 
ท่ีสนใจเทานั้น  

(3.4300) 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

คราวๆ 
(3.5715) 

อานเนื้อหา
ท้ังหมดอยาง

ละเอียด 
(3.7010) 

ไมสนใจ/ไมอานรายละเอียด 
(2.9808) 

    

อานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น  
(3.4300) 

0.4493*    

อานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ 
(3.5715) 

0.5907* 0.1415*   

อานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด 
(3.7010) 

0.7202* 0.2709* 0.1295  

* = Significant  
 

จากตารางท่ี 4.90 ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะการอานตางๆ  กันทีละคู พบวากลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะ
การอานท่ีแตกตางกัน มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีจํานวน 5 คู ไดแก  

1. กลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ และกลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด มีคาเฉล่ีย
ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับกลุมท่ีอานเฉพาะเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจเทานั้น ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวากลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ และกลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยาง
ละเอียด มีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมท่ีอานเฉพาะเนื้อหาบางสวน 

2. กลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียด, กลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราว  ๆและกลุมท่ี
อานเฉพาะเนื้อหาบางสวนของจดหมาย มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับกลุมท่ีไม
สนใจ/ไมอานรายละเอียดใดๆ ในจดหมาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวากลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมด
อยางละเอียด, กลุมท่ีอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ และกลุมท่ีอานเฉพาะเนื้อหาบางสวนของจดหมาย 
มีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมท่ีไมสนใจ/ไมอานรายละเอียดใดๆ ในจดหมาย 
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สมมุติฐานขอท่ี 5.2 ระยะเวลาใชในการอานแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 :  ? 1 =   ? 2   =   ? 3  =   ? 4 

H1 : ระยะเวลาท่ีใชในการอานอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนแตกตางกัน 

? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีใชระยะเวลาในการ
อานจดหมายนอยกวา 1 นาที/ครั้ง 

? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีใชระยะเวลาในการ
อานจดหมาย 1-5 นาที/ครั้ง 

? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีใชระยะเวลาในการ
อานจดหมาย 6-10 นาที/ครั้ง 

? 4 คือ คาเฉล่ียของทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีใชระยะเวลาในการ
อานจดหมายมากกวา 10 นาที/ครั้ง 
 
ตารางท่ี 4.91 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีจําแนกตามระยะเวลาท่ีใชในการอาน  

ระยะเวลา จํานวน คาเฉล่ีย SD คา F Sig. 
นอยกวา 1 นาที/ครั้ง 39 3.04 0.41 29.452 0.000* 

1-5 นาที/ครั้ง 217 3.41 0.53   
6-10 นาที/ครั้ง 108 3.77 0.45   

มากกวา 10 นาที/ครั้ง 34 3.90 0.58   
รวม 398 3.51 0.55   

* = Significant  
 
 จากตารางท่ี 4.91 พบวาคา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือระยะเวลาท่ีใชในการอานท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ี
มีตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแตกตางกัน และเม่ือทําการทดสอบความ
แตกตางระหวางกลุมแบบเปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบผลตางนัยสําคัญ 
(LSD) ไดผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.92 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือ
จดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายจําแนกตามระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

ระยะเวลา นอยกวา 1 นาที 
(3.0473) 

1-5 นาที 
(3.4197) 

6-10 นาที 
(3.7714) 

มากกวา 10 นาที
(3.9027) 

นอยกวา 1 นาที 
(3.0473) 

    

1-5 นาที 
(3.4197) 

0.3724*    

6-10 นาที 
(3.7714) 

0.7240* 0.3517*   

มากกวา 10 นาที 
(3.9027) 

0.8554* 0.4830* 0.1313  

* = Significant  
 

จากตารางท่ี 4.92 ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอ
ส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีระยะเวลาท่ีใชในการอานตางๆ  กันทีละคู พบวากลุมเปาหมาย
ท่ีใชระยะเวลาในการอานจดหมายแตกตางกัน มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ท่ีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 5 คู ไดแก  

1. กลุมท่ีใชเวลา 6-10 นาทีและกลุมท่ีใชเวลามากกวา 10 นาที ในการอานจดหมายตรงฯ มี
คาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับกลุมท่ีใชเวลาในการอาน 1-5 นาที ซ่ึงเม่ือพิจารณา
คาเฉล่ียแลวพบวากลุมท่ีใชเวลา 6-10 นาที และกลุมท่ีใชเวลามากกวา 10 นาทีขึ้นไปมีคาเฉล่ียทัศนคติ
สูงกวากลุมผูท่ีใชเวลา 1-5 นาที 

2.  กลุมท้ัง 3 กลุมท่ีใชเวลา 1-5 นาที, 6-10 นาที และมากกวา 10 นาที ในการอานจดหมายตรงฯ 
มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับกลุมท่ีใชเวลาอานนอยกวา 1 นาที ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวากลุมเปาหมาย 3 กลุมแรกมีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมผูท่ีใชเวลาอานนอย
กวา 1 นาที 
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สมมุติฐานที่ 6 พฤติกรรมการตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติที่มีตอส่ือจดหมาย
ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนที่แตกตางกัน 
 สมมุติฐานขอท่ี 6.1 การตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 : ? 1 =   ? 2     
H1 : ? 1 ≠   ? 2  
H0 คือ การตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชนไมแตกตางกัน 
H1 คือ การตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของผูตอบ

รับบริจาค 
? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของผูไม

ตอบรับบริจาค  
  
ตารางท่ี 4.93 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางการตอบรับบริจาคกับ
ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

พฤติกรรม จํานวน (คน) คาเฉล่ีย S.D. t Sig. 

บริจาค 298 3.68 0.50 13.058 0.000 
ไมบริจาค 104 3.02 0.42   

 
จากตารางท่ี 4.93 พบวาคา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น

ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือการตอบรับบริจาคแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวา กลุมผูเคย
บริจาคมีคาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมผูไมเคยบริจาค โดยท่ีกลุมผูบริจาคมีทัศนคติท่ีดีตอส่ือจดหมายตรงฯ 
ในขณะท่ีกลุมผูไมบริจาคมีทัศนคติเปนกลางตอส่ือจดหมายตรง 
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สมมุติฐานขอท่ี 6.2 จํานวนเงินบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

H0 :  ? 1 =   ? 2   =   ? 3   

H1 : จํานวนเงินบริจาคอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนแตกตางกัน 

? 1 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ
กลุมเปาหมายบริจาคไมเกิน 500 บาท 

? 2 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ
กลุมเปาหมายบริจาค 501- 2,000 บาท 

? 3 คือ คาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนของ
กลุมเปาหมายบริจาคมากกวา 2,000 บาท 

 
ตารางท่ี 4.94 การวิเคราะหคาเฉล่ียเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางจํานวนเงินบริจาค กับทัศนคติ
ตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

 จํานวน คาเฉล่ีย SD คา f Sig. 
ไมเกิน 500 บาท 172 3.58 0.47 9.577 0.000* 
501-2,000 บาท 107 3.82 0.52   
มากกวา 2,000 บาท 19 3.85 0.43   

รวม 298 3.68 0.50   
 

 
จากตารางท่ี 4.94  พบวาคา P-value = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น

ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั่นคือมีจํานวนเงินบริจาคอยางนอย 1 คูท่ีมีทัศนคติตอส่ือ
จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนแตกตางกัน เม่ือทําการทดสอบความแตกตางระหวาง
กลุมแบบเปรียบเทียบพหูคูณ (Multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบผลตางนัยสําคัญ (LSD) ไดผล
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.95 การเปรียบเทียบพหูคูณเพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉล่ียของทัศนคตติอส่ือ
จดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายจําแนกตามจํานวนเงินบริจาค 

จํานวนเงินบริจาค  ไมเกิน 500 บาท 
(3.5805) 

501-2,000 บาท  
(3.8273) 

มากกวา 2,000 
บาท (3.8543) 

ไมเกิน 500 บาท (3.5805)    
501-2,000 บาท (3.8273) 0.2468*   
มากกวา 2,000 บาท (3.8543) 0.2738* 0.270  
* = Significant  
 

จากตารางท่ี 4.95 ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของทัศนคติตอ
ส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมายท่ีมีจํานวนเงินบริจาคตาง  กันทีละคู พบวากลุมเปาหมายท่ีมี
จํานวนบริจาคเงินท่ีแตกตางกัน มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก กลุมท่ีบริจาค 501-2,000 บาท และกลุมท่ีบริจาคมากกวา 
2,000 บาท มีคาเฉล่ียทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันกับกลุมท่ีบริจาคไมเกิน 500 บาท ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียแลวพบวากลุมท่ีบริจาค 501-2,000 บาท และกลุมท่ีบริจาคมากกวา 2,000 บาทมี
คาเฉล่ียทัศนคติสูงกวากลุมท่ีบริจาคไมเกิน 500 บาท 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพใช

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทําหนาท่ีวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน โดยกลุมตัวอยาง คือสภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟ  ในการวิจัยเชิงปริมาณแบง
ออกเปน 2 สวนดวยกันคือ สวนท่ี 1 คือการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ของส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท้ังสองแหง และเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหและสถิติ
พรรณนา (Descriptive statistics) สวนท่ี 2 คือการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research method) โดยกลุม
ตัวอยางคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี เคยไดรับส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนอยางนอย 1 ครั้ง จํานวน 405 คน จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงและใช
แบบสอบถามวัดผลครั้งเดียว (One-shot case study)  เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชอธิบาย
ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ และพฤติกรรมการ
ตอบรับ จะใชสถิติเชิงพรรณนา อาทิ คาความถ่ี คารอยละ หรือคาเฉล่ีย สําหรับสถิติท่ีใชทดสอบ
สมมุติฐาน ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรตนและตัวแปรตามในสมมุติฐานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับระดับการวัดของตัวแปร 
หากเปนการเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ใชการแจกแจง
ไคสแควร (Chi-Square) และหากทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
ซ่ึงใชคาสถิติในการทดสอบคาที (t-test) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 
2 กลุมขึ้นไป ซ่ึงใชในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Anova) และทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียรายคูในกรณีพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเปรียบเทียบคาเฉล่ียราย
คูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD.  
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สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยท่ีได ผูวิจัยมีขอคนพบท่ีนาสนใจซ่ึงนํามาอภิปรายโดยเช่ือมโยงกับ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. กลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
2. กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
3. ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ กับ

พฤติกรรมการตอบรับบริจาค และกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน 

  
กลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธการวางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน ผูวิจัย
ไดสัมภาษณเชิงลึกผูทําหนาท่ีวางแผนส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท้ัง 2 แหง
คือ สภากาชาดไทยและองคการยูนิเซฟ โดยผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา กลยุทธท่ีองคกรท้ัง 2 แหง
นํามาวางแผนในการใชส่ือจดหมายตรงมีท้ังส้ิน 5 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการจัดการฐานขอมูล 
(Database Management Strategy) 2) กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค (Donor 
Relationship Management) 3) กลยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing Strategy) 4) กลยุทธตรา
สินคาขององคกรท่ีไมแสวงหากําไร (Brand Strategy for Non-profit Organization) และ5) กลยุทธ
การสรางสรรคส่ือจดหมายตรง (Direct Mail Creative Strategy)  

1. กลยุทธการจัดการฐานขอมูล (Database Management Strategy) 
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงกลยุทธตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการนําระบบการจัดการฐานขอมูลมา
ใชในการวางแผน 5 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธการแบงประเภทจดหมาย 2) กลยุทธการแบงกลุมผู
บริจาค 3) กลยุทธการทดสอบบัญชีรายช่ือ 4) กลยุทธการรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือ  และ 5) 
กลยุทธการหาพันธมิตร  
  

 1.1 กลยุทธการแบงประเภทจดหมาย (Mailing Strategy) 
จากการวิจัยพบวา ท้ัง 2 องคกรมีการแบงประเภทการสงจดหมายตามวัตถุประสงคของการ

สง แตมีการเรียกช่ือประเภทท่ีแตกตางกัน โดยสรุปไดวา 
 หากวัตถุประสงคของการสง คือ การสงเพ่ือแสวงหาผูบริจาครายใหม หรือผูบริจาคคาดหวัง
โดยคัดเลือกจากกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพทางดานการเงิน ซ่ึงนาจะเปนผูท่ีตอบรับการบริจาค 
สภากาชาดไทยเรียกช่ือลักษณะการสงดังกลาววา “Acquisition mailing” สวนองคการยูนิเซฟเรียก
การสงดังกลาววา “Prospect appeal campaign”   
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 แตหากวัตถุประสงคในการสง คือการสงใหผู ท่ีเคยบริจาคแลว เพ่ือเปนการรักษา
ความสัมพันธอยางตอเนื่อง กระตุนใหเกิดการบริจาคซํ้าหรือเพ่ิมจํานวนเงินบริจาคมากขึ้น 
สภากาชาดไทยเรียกช่ือลักษณะการสงดังกลาววา “Renewal mailing” สวนองคการยูนิเซฟจะเรียกวา 
“House appeal campaign”   

1.2 กลยุทธแบงกลุมผูบริจาค (Donor Segmentation) 
จากการสัมภาษณพบวาแตละ องคกรมีการจําแนกประเภทผูบริจาค ดังนี้ 
สภากาชาดไทยไดแบงผูบริจาคออกเปน 2 กลุมระดับการมีพันธะสัญญา (Commitment)  คือ

  

1. Single giving คือผูบริจาคแบบครั้งเดียว หรือผูบริจาคหลายครั้งแตไมสมํ่าเสมอ และ
ไมไดเปนสมาชิกรายเดือนชมรมเพ่ือนแนวรวม “23 ตุลาวันพระปยมหาราช”  ผูบริจาค
ประเภทนี้ จะไดรับจดหมายปละ 4 ครั้ง โดยแบงออกเปนไตรมาสละ 1 ฉบับ และทุก
ครั้งจะไดรับส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธ ท่ีเรียกวา “สารสัมพันธกาชาด”  

2. Monthly giving  คือผูบริจาคท่ีสภากาชาดไทยแตงตั้งใหเปน สมาชิกชมรมเพ่ือนแนว
รวม  “23 ตุลาวันพระปยมหาราช” โดยอัตโนมัติเม่ือรับบริจาคแบบรายเดือน ผูบริจาค
กลุมนี้จะไดรับการยกเวนในการสงจดหมายเชิญชวนบริจาคแตไดรับส่ือส่ิงพิมพพิเศษท่ี
มีเนื้อหาแตกตางจากผูบริจาคแบบ Single ไดแก “เพ่ือนแนวรวม” และนิตยสารสนอง
โอษฐ ท่ีสงใหพรอมกับใบเสร็จรับเงินทุกๆ  3 เดือน  

 

 สําหรับองคการยูนิเซฟ ไดแบงกลุมผูบริจาคออกเปน 4 ประเภทตามความถ่ีของการบริจาค 
โดยแตละกลุมจะไดรับจดหมายท่ีมีขอความเชิญชวนท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

1. One-time donor หมายถึง ผูบริจาคครั้งเดียวหรือครั้งแรก  
2. Regular donor หมายถึง ผูบริจาคมากกวา 1 ครั้ง  
3. Pledge donor หมายถึงผูบริจาคอยางตอเนื่องแบบรายเดือน 
4. Lapsed donor หมายถึง ผูท่ีเคยบริจาคแลวแตหยุดไป โดยการบริจาคครั้งสุดทายไมเกิน 

1 ?  หรือ 2 ป 
  

1.3 กลยุทธการทดสอบบัญชีรายช่ือ (List Testing Strategy) 
 การทดสอบบัญชีรายช่ือเปนกลยุทธท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือองคกรสามารถ
คาดการณ (Predict) ผลตอบรับบริจาค (Response) ไดแมนยําขึ้น จากการสัมภาษณพบวาสภากาชาด
ไทยและองคการยูนิเซฟนิยมทดสอบบัญชีรายช่ือกลุมเปาหมายกอนการสงจริง  (Roll-out) โดย
สภากาชาดไทยเนนวิธีการประมูลบัญชีรายช่ือจากบริษัทใหเชาฐานขอมูล ควบคูไปกับการขอการ
สนับสนุนบัญชีรายช่ือจากพันธมิตร ในขณะท่ีองคการยูนิเซฟไดยกเลิกการเชาบัญชีรายช่ือและ
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เปล่ียนมาเปนบัญชีรายช่ือท่ีไดจากพันธมิตรเชน ธนาคาร บัตรเครดิต หรือหางสรรพสินคา เปนหลัก 
สําหรับขั้นตอนในการทดสอบเริ่มจาก 1) องคกรคัดเลือกบัญชีรายช่ือเฉพาะรายช่ือประเภทแสวงหา
ผูบริจาค (Acquisition/House list) ท่ีไดมาจากการเชาเทานั้น เพราะรายช่ือจากการสนับสนุนของ
พันธมิตรถือเปนความลับ และสุมเลือกรายช่ือเพียงบางสวนเพ่ือดําเนินการทดสอบ โดยใชเกณฑการ
แบงกลุมทางการตลาด(Segmentation) เชน ประชากรศาสตร หรือภูมิศาสตร เปนหลัก 2) องคกร
ประเมินผลทดสอบ จากการอัตราการตอบกลับในชวง 15-20 วันแรก เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีมีการ
ตอบกลับสูงสุด จึงสามารถนํามาคาดการณอัตราการตอบกลับของการสงเต็มจํานวนได และ 3) หาก
ผลจากการทดสอบเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงโดยปกติแลวผลท่ีไดจะมีประมาณรอยละ 0.5-1.5 องคกร
สามารถดําเนินการสงเต็มจํานวน (Roll-out)  

 

1.4  กลยุทธการรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือ (Merging & Purging Strategy) 
กลยุทธท่ีในการหาความแตกตางและความเหมือนของฐานขอมูลโดยระบบคอมพิวเตอร 

แมวาปญหาการซํ้าซอนของขอมูล จะแกไขโดยอาศัยเทคนิครวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือ แต
เทคนิคดังกลาวก็ใชไดเพียงกับฐานขอมูลท่ีไดจากการเชา และฐานขอมูลภายในองคกรเทานั้น เพราะ
หากเปนฐานขอมูลท่ีไดจากพันธมิตร องคกรไมสามารถรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือได ดังนั้น 
จึงมีโอกาสท่ีบัญชีรายช่ือจากพันธมิตรจะซํ้ากับบัญชีรายช่ือภายในขององคกร 
 

1.5 กลยุทธการหาพันธมิตร (Partnership Strategy) 
องคกรเริ่มกลยุทธหาพันธมิตร เชน ธนาคาร บัตรเครดิต หางสรรพสินคา หรือสายการบิน 

เพ่ือลดตนทุนคาใชจายดานการเชาบัญชีรายช่ือ  
นอกจากนี้ องคกรยังเล็งเห็นวากลยุทธการหาพันธมิตร จัดเปนกลยุทธแบบไดประโยชนท้ัง

สองฝาย (Win-win strategy) นั่นคือองคกรไดรายช่ือไปใชในการสงจดหมาย สวนบริษัทพันธมิตร
สามารถใชโอกาสนี้เปนชองทางท่ีตอบแทนสังคม หรือใชเปนสวนหนึ่งของแผนการตลาดท่ีแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยการสนับสนุนดานฐานขอมูล
ลูกคาใหแกองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  

รายช่ือเหลานี ้นอกจากองคกรจะลดตนทุนการผลิตแลว ยังใหผลตอบกลับท่ีสูงกวาอีกดวย 
โดยเฉพาะบัญชีรายช่ือผูถือบัตรเครดิต ท้ังนี้เพราะผูถือบัตรเครดิตเปนผูมีรายไดระดับปานกลางถึง
สูง ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด จึงเปนผูท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนผูบริจาค อีกท้ังผูบริจาคยังสามารถ
ชําระเงินบริจาคผานบัตรเครดิตได   
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2. กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค (Donor Relationship Management) 
กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค มีวัตถุประสงค เ พ่ือรักษาและสราง

ความสัมพันธท่ีดีใหเกิดขึ้นในทุกกระบวนการการส่ือสารระหวางองคกรกับผูบริจาค ผลการวิจัย
พบวา องคกรใชส่ือ 2 ประเภทคือ ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือกิจกรรม เปนเครื่องมือท่ีใชเช่ือมตอ
ความสัมพันธ 

การใชส่ือส่ิงพิมพ สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
1. การใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือแจงขาวสารองคกร โดยมีเปาหมายหลักๆ อยู 3 ประการคือ 

1) เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชนขององคกร 2) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ
โปรงใสของท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค และ 3) เพ่ือมุงทําความเขาใจกับผูบริจาคหรือเพ่ือสรางความ
ตระหนักรูในตราสินคาขององคกรใหมากขึ้น 

2. การสงจดหมายขอบคุณ (Thank-you letter) หรืออาจเรียก จดหมายแสดงความยอมรับ 
(Acknowledgement) มักสงทันทีท่ีไดรับการตอบรับบริจาค เพ่ือแสดงความโปรงใสดานการเงินของ
องคกร และทําใหผูบริจาคเช่ือม่ันวาเงินท่ีตนบริจาคใหถึงมือองคกรเปนท่ีเรียบรอยแลว  

3. การสงบัตรอวยพรวันเกิด เปนกลยุทธท่ีพบเฉพาะองคการยูนิเซฟ โดยองคกรจัดสงบัตร
อวยพรวันเกิดพรอมแบบฟอรมบริจาคใหแกผูบริจาคทุกปเพราะนอกจากจะทําใหผูบริจาครูสึกวา
องคกรใหความสําคัญกับตนแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหผูบริจาคไดทําบุญในวันเกิดของตนดวย 

การใชส่ือกิจกรรม หมายถึงการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือใหความสัมพันธระหวางองคกร
กับผูบริจาคเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึ้น พบเพียงองคกรเดียวท่ีใชคือ สภากาชาดไทย ลักษณะการ
จัดกิจกรรมเปนการจัดอบรมทางดานการแพทยใหแกผูบริจาคแบบรายเดือน (Monthly giving)  

 
3.กลยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing Strategy) 
กลยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing strategy) ผลการวิจัยพบวาท้ังสภากาชาดไทย

และองคการยูนิเซฟ มีการวางแผนการสงจดหมายตลอดท้ังป โดยในป 2549 ไดแบงการสงออกเปน 
4 ชวงเวลาท่ีแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สภากาชาดไทย มีการกําหนดชวงเวลาในการสงจดหมายไปยังกลุมเปาหมายท้ังหมด 4 ชวง
โดยอาจแบงไดตามวาระสําคัญของชาติดังนี้ 
1. วาระวันพอและวันปใหม ชวงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม   
2. วาระวันประสูติของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา  สงชวงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม  
3. วาระวันแม สงชวงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน  
4. วาระวันปยะมหาราช สงชวงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน  
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สําหรับองคการยูนิเซฟ ในแตละปจะกําหนดสงจดหมายท้ังหมด 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
โดยกําหนดวาระตามวันสําคัญ ไดดังนี้  
 ชวงท่ี 1  เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ หรือชวงปใหมหรือตรุษจีน 
 ชวงท่ี 2   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม หรือชวงสงกานต 
 ชวงท่ี 3  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือชวงวันแม 
 ชวงท่ี 4  เดือนกันยายน – พฤศจิกายนหรือชวงวันเอดสโลก (World Aids Day) 
 

4. กลยุทธตราสินคาขององคกรที่ไมแสวงหากําไร (Brand Strategy for Non-profit 
Organization) 
 กลยุทธตราสินคาขององคกรท่ีไมแสวงหากําไรเปนกลยุทธ ท่ีเกี่ยวของกับการรับรู 
(Perception) ของผูบริจาค ผลการวิจัยพบวาท้ัง 2 องคกรมีตราสินคาท่ีแข็งแกรงอยูแลว โดยเฉพาะ
สภากาชาดเปนตราสินคาท่ีอยูในรูปแบบองคกรสาธารณกุศลในพระบรมราชูปภัมถ จึงเปนท่ีรูจัก
และศรัทธาของบุคคลท่ัวไป นอกจากการใชตราสินคาสําหรับองคกรแลว สภากาชาดไทยยังใชกล
ยุทธตราสินคากับการรณรงคบริจาคดวยส่ือจดหมายตรง ดวยการใสสโลแกน (Slogan) คําวา “ผู
บริจาคใหกาชาดไทยคือผูใหชีวิตแกเพ่ือนมนุษย” หรือ “Giver of Life” รวมถึงการใชโลโก (Logo) 
สมาชิกรายเดือน ซ่ึงเปนรูปวาดพระบรมรูปทรงมา รัชกาลท่ี 5 ผูกอตั้งสภากาชาดไทย  

สําหรับ ตราสินคาขององคการยูนิเซฟนั้น มีภาพลักษณท่ีชัดเจนในการชวยเหลือเด็กเปน
หลัก แตองคกรตองการตอกย้ําคําวา “ยูนิเซฟ ประเทศไทย” เพ่ือใหผูรับสารเปาหมายตระหนักวา
องคกรยูนิเซฟเปนองคกรท่ีชวยเหลือเด็กในประเทศไทย  

 

5. กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง (Direct Mail Creative Strategy) 
 จากการสัมภาษณ พบวากลยุทธท่ีใชในการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงสามารถแบงออกเปน 
2 ประเด็นท่ีควรศึกษา ไดแก 1) การวิเคราะหกลุมผูรับสาร และ 2) การวิเคราะหและกําหนดสาร 
 การวิเคราะหกลุมผูรับสาร 
 การวิเคราะหกลุมผูรับสารถือเปนขั้นตอนแรกของการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง ในการ
วิเคราะหองคกรจะใชเกณฑทางประชากรศาสตร เชน เพศ หรืออายุ เพ่ือใชในการคาดการณ
พฤติกรรมเปดรับส่ือ และเกณฑพฤติกรรมการบริจาค เชน บริจาคครั้งแรกหรือเคยบริจาคแลว เพ่ือ
ใชวัดความสัมพันธหรือปริมาณเนื้อหาสารท่ีเคยไดรับ 
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 การวิเคราะหและกําหนดสาร  
 ผูวิจัยพบวา การวิเคราะหและกําหนดสาร มีประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 

1. ขอความหรือสารท่ีปรากฏในส่ือจดหมายตรงถือเปนขอความโนมนาวใจหรือขอความท่ี
กระตุนใหเกิด “จิตสํานึก” โดยมีเปาหมายสําคัญคือเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการบริจาคอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 

2. ขอความในจดหมายควรเนนรูปแบบการเขียนเชิงอารมณ (Emotional) มากกวาเชิงเหตุผล 
(Rational) กลาวคือองคกรใชวิธีการเช่ือมโยงการบริจาคกับความรูสึก หรือเนนไปท่ีการสราง
เรื่องราวและใสรายละเอียด (Execution) หรือการใชสัญญะ (Semiotic) ท่ีส่ือถึงการใหท่ีเปนรูปธรรม
มากขึ้น  

3. เกณฑท่ีองคกรใชในการกําหนดเรื่องราว (Theme setting) ในจดหมายคือ 
3.1 ตองเปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับโครงการภายใตความดูแลขององคกร ท้ังในอดีต 
ปจจุบัน หรืออนาคต   
3.2 ตองเปนเรื่องราวท่ีสามารถสรางความสนใจได  และสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
หรือผูท่ีไดรับจดหมาย 
3.3 ตองเปนเรื่องราวท่ีสอดคลองกับชวงระยะเวลา (Timing) ท่ีสง  

4. เกณฑท่ีองคกรใชในการกําหนดภาพ (Illustration) ในจดหมาย คือ 
4.1 ตองเปนภาพท่ีใหความรูสึกในดานบวก 
4.2 ตองเปนภาพท่ีไมซับซอนจนเกินไป และสามารถบอกเรื่องราวตางๆ ใหขอความใน
จดหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
4.3 ตองเปนภาพท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดวางองคประกอบทางศิลป 

 5. ผูลงนามในจดหมาย ถือเปนบุคคลสําคัญท่ีสามารถสรางความนาเช่ือถือใหแกองคกรและ
ส่ือจดหมายได ดังนั้นควรเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเกี่ยวของกับองคกร โดยปกติแลว ผูลงนามจะ
ไมได เปน ผู เขี ยนจดหมายเอง  แตจะมีฝ ายสร างสรรคคํ าโฆษณา (Copywriter) หรือฝ าย
ประชาสัมพันธเปนผูเขียนแทน ท้ังนี้ ผู เขียนตองเขียนขอความในจดหมายนั้นสอดคลองกับ
เจตนารมณของผูลงนาม  
 6. เนนการใชสวนประสมทางดานวัจนภาษา (Verbal communication) มากกวาดานอวัจน
ภาษา (Non-verbal communication) เนื่องจากเปนองคกรเพ่ือสาธารณประโยชน จึงมีการจัดสรร
งบประมาณทางดานการระดมทุนไมมากนัก เพราะองคกรตองนํางบประมาณสวนใหญไปพัฒนา 
ชวยเหลือสังคม ดังนั้นหากส่ือจดหมายนําเสนอแบบ “โจงแจง” หรือทําใหดูหรูหรา และมีลูกเลน 
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(Gimmick) มากเกินไป อาจทําใหกลุมเปาหมายรูสึกถึงการจัดสรรงบประมาณอยางไมถูกวิธี และ
สงผลตอการตัดสินใจไมบริจาคได 
 
สวนที่ 2 กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

ผลการวิจัย พบวาในป พ.ศ. 2549 กลุมตัวอยางท้ัง 2 แหงมีการสงจดหมายตรงเพ่ือการระดม
ทุนจํานวนท้ังส้ิน 21 ฉบับ หากแยกตามองคกร พบวาสภากาชาดไทยสงจํานวน 10 ฉบับ องคการยูนิ
เซฟสง จํานวน 11 ฉบับ และหากแยกเปนประเภท พบวามีจดหมายสงใหผูบริจาครายใหม 
(Acquisition/ Prospect) จํานวน 8 ชุด คิดเปนรอยละ 61.90 และจดหมายท่ีสงใหผูบริจาครายเดิม 
(Renewal/House) จํานวน 13 ชุด คิดเปนรอยละ 38.10 

ในสวนของการวิเคราะหเนื้อหาของส่ือจดหมายตรง ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน 5 
สวนตามองคประกอบของส่ือจดหมายตรง ไดแก ซองนอก จดหมาย เครื่องมือตอบกลับ (แบบฟอรม
บริจาค)  ซองตอบกลับ และส่ิงท่ีแนบมาดวย ซ่ึงไดผลการวิเคราะหดังนี ้
 

1. ซองนอก 
วัจนภาษา  

 1.1 ขอความกระตุนการเปด (Teaser) จากการวิจัยพบวาทุกซองมีการใชขอความกระตุนการ
เปด โดยขอความท่ีพบมากท่ีสุด คือ การอางคําพูดหรือคํากลาวของบุคคลสําคัญ อันดับท่ี 2 คือการ
ระบุวาระในการสง และอันดับท่ี 3 การเชิญชวนใหบริจาค ท้ังนี้ขอความ 2 อันดับแรกพบในจดหมาย
จากสภากาชาดไทยเทานั้น 

อวัจนภาษา 
1.2 ขนาดของซอง จากการวิจัยพบวาขนาดของซองท่ีองคกรใชมี 6 ขนาด ไดแก 8 ? x 4 ? , 

8 ?  x 6 1/8, 9 x 7 3/8, 9 1/8 x 6 ? , 9 ? x 6 ? และ 9 ? x 6 ?  โดยพบวาสภากาชาดไทยมีการ
กําหนดขนาดใหเปนมาตรฐานเทากันทุกซองคือขนาด 8 ?  x 6 1/8 สวนองคการยูนิเซฟ พบการใช
ซองหลากหลายขนาด 

1.3 ประเภทของซอง จากการวิจัยพบวาซองจดหมายประเภท ไดแก ซองหนาตาง (Window 
envelope) ซองปด (Closed face envelope) และส่ิงตีพิมพท่ีสงแบบปดผนึกโดยไมใสซอง (Self-
mailer) สภากาชาดไทยใชซองอยูเพียง 2 ประเภทคือ ซองหนาตางและซองปด สวนองคการยูนิเซฟ
นิยมใชซองประเภทหนาตางมากท่ีสุด และไมพบการใชซองประเภทซองปด 
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1.4 การใชภาพ จากการวิจัยพบวาภาพท่ีปรากฏในซองจดหมายสวนใหญเปนภาพถายเชิง
บวก 

1.5 การกําหนดสีของซอง จากการวิจัยพบวาสภากาชาดไทยมีลักษณะการใชสีท่ีเปน
เอกลักษณ คือ ซองทุกซองมีการกําหนดสีท่ีบงบอกชวงเวลาในการสง ซ่ึงตางจากการใชสีซองของ
องคการยูนิเซฟ ท่ีนิยมการใชสีเพ่ือบงบอกอัตลักษณขององคกรเปนหลัก 

 
2. จดหมาย 
วัจนภาษา  

 2.1 ขอความพาดหัว จากการวิจัยพบการพาดหัวในจดหมายบางฉบับเทานั้น โดยพบวามี
ขอความพาดหัว 2 ประเภท สวนใหญเปนการพาดหัวแบบเช่ือมโยงกับสถาบันพระมหากษัตรย ถึง
รอยละ 80 ซ่ึงพบเฉพาะในจดหมายของสภากาชาดไทยและมีเพียงรอยละ 20 เทานั้นท่ีมีการพาดหัว
แบบระบุประเด็นหรือปญหาท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ  ซ่ึงก็พบเฉพาะจดหมายจากองคการยู
นิเซฟเทานั้น 
 2.2 คําทักทาย จากการวิจัยพบวาท้ังสององคกรนิยมใชคําทักทายกับจดหมายทุกฉบับ 
นอกจากนี้ยังพบวาการใชคําทักทายมักสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสง โดยหากเปนการสง
ประเภท Acquisition/Prospect จะพบคําทักทายประเภทไมระบุช่ือ และหากเปนการสงประเภท 
Renewal/House จะพบคําทักทายประเภทระบุช่ือ 
 2.3 ขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล จากการวิจัยพบวาจดหมายสวนใหญ รอยละ 66.67 
ไมมีการระบุขอความแสดงลักษณะสวนบุคคล โดยขอความท่ีพบสวนใหญจะเปนขอความท่ีมีการ
ระบุเพียงแคช่ือ-นามสกุลของบุคคลหรือช่ือองคกรเทานั้น นอกจากนี้ ในบางฉบับ ยังพบขอความท่ี
ระบุรายละเอียดอ่ืนๆ เชน วันคลายวันเกิด วันเดือนปท่ีบริจาคครั้งลาสุด หรือจํานวนเงินท่ีบริจาค 
 2.4  ขอความโนมนาวใจ จากการวิจัยพบวา ขอความโนมนาวใจสวนใหญเปนขอความ
ประเภทเรียกรองใหตอบกลับ หรือเรียกรองใหบริจาค รอยละ 21.75 รองลงมาคือการใชขอความ
เพ่ือกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ รอยละ 20.65 และสุดทายคือการแนะนําเหตุหรือกรณียกิจของ
องคกรประเภทขอความแสดงเกี่ยวกับปญหาเฉพาะ รอยละ 7.61 นอกจากนี้ยังพบวาสภากาชาดไทย
นิยมใชขอความท่ีแสดงถึงปญหาเฉพาะและความสําเร็จในอดีต สวนองคกรยูนิเซฟนิยมใชขอความ
ท่ีระบุถึงปญหาท่ัวไป และเปาหมายในอนาคต 

2.5 ขอความปจฉิมลิขิต จากการวิจัยพบวาปจฉิมลิขิตท่ีใชมากท่ีสุดมี 2 ประเภทคือการ
กลาวเชิญชวนใหบริจาค ซ่ึงพบเฉพาะในจดหมายของสภากาชาดไทยเทานั้น และการกลาวเชิญ
ชวนใหบริจาคอยางตอเนื่อง ซ่ึงสวนใหญพบในจดหมายขององคการยูนิเซฟ นอกจากนี้ยังพบการ
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ใชขอความกลาวขออภัยหากมีการสงจดหมายซํ้า และขอความรวมมือใหผูอานเชิญชวนผูอ่ืนรวม
บริจาค โดยพบแตในจดหมายของสภากาชาดไทย  

 
อวัจนภาษา 

 2.6 จํานวนหนา จากการวิจัยพบวาท้ัง 2 องคกรมีกลยุทธการกําหนดจํานวนหนาจดหมายท่ี
ตรงขามกัน โดยหากเปนการสงจดหมายประเภท Acquisition สภากาชาดไทยจะมีขอความมากกวา 
3 หนาขึ้นไป เพ่ือเปนขอมูลท่ีใชในการประกอบการตัดสินใจบริจาค อยางไรก็ตาม หากเปนการสง
ประเภท Retention คือสงใหผูบริจาคแลว ขอความในจดหมายจะมีเพียง 2 หนาเทานั้น ท้ังนี้
เนื่องจากผูท่ีเคยบริจาค เคยไดรับขอมูลขาวสาร และรูจักองคกรบางแลว จึงไมจําเปนตองอธิบาย
อยางละเอียด ในทางตรงกันขาม องคการยูนิเซฟ จะมีขอความเพียง 1 หนากระดาษ เทานั้นในกรณี
ท่ีสงแบบ Acquisition และ1-2 หนากระดาษ หากเปนการสงแบบ Retention  

2.7 ขนาดของกระดาษจดหมาย จากการวิจัยพบวาท้ัง 2 องคกรกําหนดการใชขนาด
กระดาษจดหมายใหสอดคลองกับประเภทของการสง โดยกระดาษขนาด A 4 (21x29.7 ซม) หรือ
ขนาด A3 (29.7x42 ซม) ซ่ึงมีขนาดเทากับ A4 จํานวน 2 แผนตอกันใชสําหรับการสงจดหมาย
ประเภท Acquisition และกระดาษขนาด Legal (21.59x35.56 ซม) สําหรับการสงจดหมายประเภท 
Retention 

2.8 การใชภาพ จากการวิจัยพบวาภาพท่ีปรากฏในจดหมายสวนใหญเปนภาพถายเชิงบวก 
 

3. แบบฟอรมบริจาคหรือใบบริจาค 
วัจนภาษา  
3.1 กลองตอบรับ จากการวิจัยพบวาจดหมายทุกฉบับ มีการใชขอความกลองตอบรับ (Yes 

box)  
 3.2  การระบุช่ือ-ท่ีอยูของผูบริจาค จากการวิจัยพบวาประเภทของการสงของแตละองคกร 
มีความสัมพันธกับการระบุช่ือ-ท่ีอยูของผูบริจาค ในสวนของสภากาชาดไทย จะพบวาแบบฟอรม
บริจาคจะมีการระบุช่ือ-ท่ีอยูของผูบริจาคในกรณีท่ีเปนการสงแบบ Retention/House เทานั้น ใน
สวนขององคการยูนิเซฟ พบวาจดหมายท้ังหมดจากองคการยูนิเซฟ 11 ฉบับ มีเพียง 2 ฉบับเทานั้นท่ี
ไมมีการระบุช่ือ-ท่ีอยูท้ังนี้เนื่องจากเปนจดหมายแบบ Self-Mailer ดังนั้นจึงสรุปไดวาองคการยูนิ
เซฟใชการระบุช่ือ-ท่ีอยูในใบตอบรับของจดหมายทุกประเภท ยกเวนประเภท Self-mailer ท่ีไม
จําเปน เพราะมีช่ือท่ีอยูของผูรับปรากฏอยูดานหนาอยูแลว 

3.3 ลักษณะการบริจาค จากการวิจัยพบวาจดหมายโดยสวนใหญ มีการเสนอใหผูบริจาค
เลือกบริจาคใน 2 ลักษณะคือ บริจาคแบบครั้งเดียว และบริจาคแบบรายเดือน 
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3.4 วิธีชําระเงินบริจาค จากการวิจัยพบวาแบบฟอรมบริจาคสวนใหญ ระบุวิธีวิธีการชําระ
เงินบริจาค 5 ชองทางใหผูบริจาคไดเลือกวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด ไดแก การบริจาคผานบัตรเครดิต+
ธนาณัติ+โอนเขาบัญชีหรือผานตูเอทีเอ็ม+แนบเช็คหรือแคชเชียรเช็ค และยังพบวาแบบฟอรมทุกใบ
มีการเสนอการชําระเงินผานบัตรเครดิต นอกจากนี้ ในจดหมายบางฉบับขององคการยูนิเซฟยังพบ
รูปแบบวิธีการชําระเงินบริจาคแบบใหมคือการชําระผานรานสะดวก 

3.5 การระบุจํานวนเงินบริจาค จากการวิจัยพบวาองคการยูนิเซฟใชวิธีระบุจํานวนเงินกับ
จดหมายทุกฉบับ ซ่ึงตางจากจดหมายของสภากาชาดไทยท่ีนิยมใชวิธีการระบุแบบผสม  คือการระบุ
ท้ังจํานวนเงิน และตอทายดวยจํานวนเงินเฉล่ียตอวันในวงเล็บ หรือการระบุจํานวนเงิน ซ่ึงบาง
จํานวนตอทายดวยจํานวนเงินเฉล่ียตอวันในวงเล็บ บางจํานวนตอทายดวยการแทนคาจํานวนเงิน
บริจาค ใหอยูในรูปแบบความชวยเหลือดานตางๆ ในวงเล็บ 

3.6 ขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี จากการวิจัยพบวาจดหมายทุกฉบับมีการระบุ
ขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี 

อวัจนภาษา  
3.6 การใชภาพ จากการวิจัยพบวาภาพท่ีปรากฏในแบบฟอรมบริจาคสวนใหญเปนภาพถาย

เชิงบวก 
 
4.ซองตอบกลับ 
วัจนภาษา  

 4.1 ขอความท่ีปรากฏบนซองตอบกลับ จากการวิจัยพบวาขอความท่ีพบมากท่ีสุดบนซอง
ตอบกลับคือขอความท่ีแสดงความขอบคุณผูบริจาค 

อวัจนภาษา  
4.2 ขนาดของซองตอบกลับ จากการวิจัยพบวาแตละองคกรนิยมกําหนดขนาดมาตรฐาน

สําหรับซองตอบกลับ โดยพบวาสภากาชาดไทยมีการกําหนดใหซองขนาด 6 ?  x 4 ? นิ้ว และ
องคการยูนิเซฟกําหนดใชซองขนาด 7 x 4 ? นิ้ว 
 4.3 ประเภทของซองตอบกลับ จากการวิจัยพบวาซองปด เปนซองประเภทท่ีนิยมนํามาทํา
เปนซองตอบกลับมากท่ีสุด 

4.4 การใชภาพ จากการวิจัยพบวาภาพท่ีปรากฏในซองตอบกลับสวนใหญเปนภาพถายเชิง
บวก 
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5. ส่ิงที่แนบมาดวย 
 5.1 ส่ิงท่ีแนบมาดวย จากการวิจัยพบวาส่ิงท่ีแนบมาดวยทุกช้ินเปนส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ ท่ีมีท้ังแบบฟอรมบริจาคและไมมีแบบฟอรมบริจาค 

 
สวนที่ 3 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  

1. ขอมูลดานประชากรศาสตร 
จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 405 คน พบวาเปนเพศชายจํานวน 189 คน คิดเปนรอย

ละ 46.7 เพศหญิง จํานวน 216 คนคิดเปนรอยละ 53.3 สวนใหญมีอายุ 15-30 ป จํานวน 188 คน คิด
เปนรอยละ 46.4 กําลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 255 คน คิด
เปนรอยละ 63.0 โดยเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 51.9 มี
รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.0 มีสถานภาพการสมรสเปน
โสด 235 คน คิดเปนรอยละ 58.0  
 

2. พฤติกรรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน  

พบวา กลุมตัวอยางเคยไดรับส่ือจดหมายตรงจากสภากาชาดไทยมากท่ีสุด จํานวน 265 คน คิดเปน
รอยละ 36.40 อันดับสององคการยูนิเซฟ จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 22.94 อันดับท่ีสามคือ
มูลนิธิศุภนิมิตจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 21.84  

กลุมตัวอยางเคยไดรับส่ือจดหมายตรงจากองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนเฉล่ีย 1 ฉบับตอ
เดือนมีมากท่ีสุด จํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 74.2 อันดับท่ีสอง 2 ฉบับตอเดือน จํานวน 81 คน 
คิดเปนรอยละ 20.7 และอันดับสุดทาย ไดรับมากกวา 3 ฉบับตอเดือน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
5.10 

กลุมเปาหมายสวนใหญเคยไดรับส่ือจดหมายตรงฯ มาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 153 คน 
คิดเปนรอยละ38.3 รองลงมาคือกลุมท่ีเคยไดรับมาแลวประมาณ 1 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 
38.3และกลุมท่ีนอยท่ีสุดคือกลุมท่ีเคยไดรับมาแลวประมาณ 2 ป จํานวน 53 คนคิดเปนรอยละ 13.3 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงฯ แบบอานเนื้อหาท้ังหมดอยาง
คราวๆ จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 45.8 อันดับตอมา คือ กลุมท่ีมักอานเนื้อหาบางสวนท่ีสนใจ
เทานั้น จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.1 และกลุมอันดับสุดทายคือกลุมไมสนใจหรือไมอาน
รายละเอียดใดๆ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ  8.0 

กลุมเปาหมายสวนใหญใชเวลาอานจดหมาย 1-5 นาทีตอครั้ง จํานวน 217 คน คิดเปนรอย
ละ 54.4 กลุมอันดับท่ี 2 คือกลุมท่ีใชเวลาอาน 6-10 นาทีตอครั้ง จํานวน 108 คนคิดเปนรอยละ 27.1 
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และกลุมอันดับสุดทายคือ กลุมท่ีใชเวลาอานมากกวา 10 นาทีตอครั้ง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
8.8 

 
3. พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
กลุมเปาหมายสวนใหญ จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.2 เคยเปนผูบริจาคใหแกองคกร

เพ่ือสาธารณประโยชน  
กลุมเปาหมายท่ีเคยบริจาค โดยสวนใหญบริจาคใหสภากาชาดไทยมากท่ีสุด จํานวน 192 

คน คิดเปนรอยละ 45.71 รองลงมามีจํานวนเทากัน 2 องคกรคือองคการยูนิเซฟและลนิธิศุภนิมิต 
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 18.1 

กลุมเปาหมายท่ีเคยบริจาค โดยสวนใหญเม่ือไดรับจดหมายแลวจะตอบกลับภายใน 1 เดือน 
จํานวน 89 คนคิดเปนรอยละ 30.0 อันดับ 2 คือ กลุมผูใชเวลาตอบกลับมากกวา 1 เดือน จํานวน 77 
คน คิดเปนรอยละ 25.9 และอันดับสุดทายตอบกลับภายใน 3 วัน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 9.4 

ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ท่ี เ ค ย บ ริ จ า ค  โ ด ย ส ว น ใ ห ญ แ ล ว เ ค ย บ ริ จ า ค ใ ห แ ก อ ง ค ก ร เ พ่ื อ
สาธารณประโยชนเปนจํานวนเงินไมเกิน 500 บาท จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 57.7 อันดับ 2 
คือบริจาคตั้งแต 501-2,000 บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 35.9 และสุดทายคือบริจาคมากกวา 
2,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 6.4  

กลุมเปาหมายท่ีเคยบริจาค โดยสวนใหญเปนผูบริจาคประเภทผูบริจาคแบบครั้งเดียวหรือ
นานๆ ครั้ง มีจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 70.8 อันดับ 2 คือผูบริจาคประเภทรายป จํานวน 44 คน 
คิดเปนรอยละ 14.9 และอันดับท่ี 3 คือ ผูบริจาคแบบรายเดือน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.9  

กลุมเปาหมายท่ีเคยบริจาค โดยสวนใหญชําระเงินบริจาคโดยวิธีโอนเขาบัญชีธนาคารคือมี
จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 40.5 อันดับ 2 คือชําระโดยหักจากบัญชีบัตรเครดิต มีจํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 20.9 อันดับ 3 คือ ชําระผานรานคาสะดวกซ้ือ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 15.6 
และอันดับสุดทายคือ ชําระผานธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.4  

กลุมเปาหมายท่ีเคยบริจาค โดยสวนใหญใหความเห็นวาเรื่องราวและภาพประกอบใน
จดหมายมีอิทธิพลตอการบริจาคมากท่ีสุด มีจํานวน 280 คนคิดเปนรอยละ 31.93 อันดับ 2 คือ
แบบฟอรมตอบกลับท่ีมีความชัดเจนและเขาใจงาย มีจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 22.58 และ
อันดับสุดทายคือ ซองตอบกลับท่ีจาหนาซองและติดแสตมปพรอมสงใหผูบริจาค พบเพียง 47 คน 
คิดเปนรอยละ 5.36  

กลุมเปาหมายท่ีเคยบริจาค โดยสวนใหญใหความเห็นวาความตองการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาสังคม หรือตอบแทนสังคมเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหตนบริจาคผานส่ือจดหมายตรง มี
จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 29.86 อันดับ 2 คือบริจาคเพราะโครงการตางๆ ขององคกรฯ หรือ
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มูลนิธิ ตรงกับประสบการณสวนตัว หรือความสนใจสวนตัว มีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 13.35 
อันดับ 3 คือเพราะไดรับส่ือประชาสัมพันธจากองคกรฯ หรือมูลนิธิ มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอย
ละ 13.12 และอันดับสุดทายคือ บริจาคเพราะอิทธิพลของผูมีช่ือเสียง เชน นักรอง นักแสดง ฯลฯ มี
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.57 

กลุมเปาหมายท่ีเคยบริจาค โดยสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะบริจาคอีกในอนาคต มีจํานวน 215 
คน คิดเปนรอยละ 73.6  รองลงมาคือผูท่ีไมแนใจวาจะบริจาคหรือไม มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 25.3 และอันดับสุดทาย คือผูท่ีคิดวาจะไมบริจาคอีก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30  
สําหรับกลุมเปาหมายท่ีไมเคยบริจาค มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 25.8 

- กลุมเปาหมายท่ีไมเคยบริจาค โดยสวนใหญใหความเหตุผลวาท่ีไมเคยบริจาคเพราะ
สะดวกบริจาคชองทางอ่ืนมากกวาจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.70 อันดับ 2 คือ
รูสึกยุงยาก ลําบากในการชําระเงินบริจาค มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 22.97 อันดับ 
3 คือ ไมม่ันใจในส่ือจดหมาย มีจํานวน 32 คิดเปนรอยละ 21.62 และอันดับสุดทาย คือ
ส่ือดูซับซอน เขาใจยาก มีจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 5.41  

- กลุมเปาหมายท่ีไมเคยบริจาค โดยสวนใหญไมแนใจวาจะบริจาคหรือไม จํานวน 69 
คน คิดเปนรอยละ 71.1 อันดับ 2 คือคิดวาจะไมบริจาคอีก มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอย
ละ 18.6 และอันดับสุดทายคือ คิดวาวาจะบริจาคอีก มีจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 
10.3 

 
4. คําถามที่ใชวัดทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ  

 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนในภาพรวมท่ีระดับทัศนคติท่ีดี คือมีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 โดยประเด็นท่ีกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติท่ีดีเปนอันดับแรก คือ จดหมายเชิญชวนบริจาคเปนส่ือท่ีสะทอนสภาพปญหาใน
สังคมท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ (X= 4.12) อันดับ 2 คือ จดหมายเชิญชวนบริจาคทําใหรูจัก
องคกรฯ หรือมูลนิธิเพ่ิมมากขึ้น (X= 4.09) อันดับ 3 คือการท่ีองคกรสงจดหมายเชิญชวนบริจาค 
เปนการเปดโอกาสใหไดชวยเหลือผูอ่ืน หรือตอบแทนสังคม (X= 4.00)  
 นอกจากนี้เปนการตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอมูล ผูวิจัยกําหนดขอความเชิงลบ ไดแก  
จดหมายเชิญชวนบริจาคจัดเปนจดหมายขยะ (Junk mail) การสงจดหมายขององคกรฯ ทําใหองคกร
ฯ ส้ินเปลืองงบประมาณโดยเปลาประโยชน การไดรับจดหมายทําใหรูสึกวาโดนยัดเยียดหรือรูสึก
ถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคล การไดรับจดหมายซํ้าๆ จากองคกรฯ เดิมเปนเรื่องท่ีนารําคาญ องคกรฯ 
ควรหยุดสงจดหมาย หากเคยไดบริจาคแลว และการบริจาคผานส่ือจดหมายเปนเรื่องยุงยาก โดยท้ัง 
5 ประเด็นกลุมตัวอยางมีทัศนคติเปนกลาง  
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5. ขอเสนอแนะในเกี่ยวกับส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

  กลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีขอเสนอแนะใหองคกรออกแบบส่ือจดหมายตรงใหนาดึงดูด  
เขาใจงาย ไมซับซอน เชน การใชตัวอักษรท่ีอานงาย และการสรางภาพลักษณองคกรฯ ใหเปนท่ี
ยอมรับ และนาเช่ือถือ จํานวน12 คน คิดเปนรอยละ 2.96 อันดับ 2 มี 2 ประเด็นท่ีมีจํานวนผูตอบ
เทากัน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.97 คือองคกรฯ ควรตรวจสอบระบบฐานขอมูลเพ่ือปองกัน
การสงซํ้า และองคกรฯ ควรนําเสนอขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริง และครบถวน เชน การใส
วัตถุประสงคและจุดมุงหมายขององคกรฯ ใหชัดเจน อันดับ 3 มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.48 
คือการเพ่ิมชองทางการส่ือสารกับผูบริจาค นอกเหนือจากส่ือจดหมายตรง เชน เว็บไซต โทรศัพท 
หรืออีเมล เปนตน  
 
สรุปภาพรวมของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพเปนโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ
ระหวาง 15-30 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด และสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนเดือนละ 10,001-20,000 บาท 
 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงของกลุมตัวอยางสวนใหญ จะเคยไดรับส่ือจดหมาย
จากสภากาชาดไทยมากท่ีสุด โดยไดรับเฉล่ีย 1 ฉบับตอเดือน สําหรับลักษณะการอานสวนใหญแลว
กลุมตัวอยางจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยางคราวๆ โดยใชเวลาในการอานแตละครั้งนาน 1-5 นาที   
 สําหรับพฤติกรรมการตอบรับ กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยบริจาคใหแกองคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน และมีแนวโนมท่ีจะบริจาคตอไปในอนาคต โดยองคกรฯ ท่ีเคยบริจาคมากท่ีสุด
คือสภากาชาดไทย จํานวนเงินบริจาคเฉล่ียตอครั้ง ผูบริจาคสวนใหญบริจาคไมเกิน 500 บาทและใช
เวลาตัดสินใจในการบริจาคภายใน 1 เดือนและนิยมบริจาคเปนแบบครั้งคราวหรือนานๆ ครั้ง 
มากกวารูปแบบอ่ืน สําหรับวิธีการนําเงินบริจาคไปชําระ ผูบริจาคจะเนนใชชองทางการโอนเงิน
บริจาคเขาทางบัญชีธนาคารขององคกรนั้นๆ กลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวาเรื่องราวและ
รูปภาพประกอบในจดหมายเปนองคประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการบริจาคมากท่ีสุด และเหตุผล
สําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเกิดการบริจาคคือผูบริจาคตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม อยางไรก็
ตามสําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยบริจาค ใหเหตุผลวาสะดวกท่ีจะบริจาคชองทางอ่ืนมากกวาและไม
แนใจวาจะบริจาคอีกหรือไมในอนาคต  
 สําหรับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนโดยภาพรวมนั้นอยู
ในระดับท่ีเห็นดวยหรือมีทัศนคติท่ีดี นอกจากนี้ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงส่ือจดหมายฯ จะเนน
ไปท่ีเรื่องการออกแบบส่ือใหนาดึงดูดใจ และการสรางภาพลักษณองคกรใหนาเช่ือถือ 
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การทดสอบสมมุติฐาน  
 จากการศึกษาสมมุติฐานการวิจัยท้ัง 6 ขอ ไดผลดังตอไปนี ้
สมมุติฐานขอท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน โดยสรุปผลจากสมมุติฐานยอยไดดังนี้ 

สมมุติฐานขอท่ี 1.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง 
สมมุติฐานยอย 1.1.1 เพศไมมีผลตอลักษณะการอาน 
สมมุติฐานยอย 1.1.2 เพศไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

3 

สมมุติฐานขอท่ี 1.2  อายุมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ  
 สมมุติฐานยอย 1.2.1 อายุมีผลตอลักษณะการอาน 
 สมมุติฐานยอย 1.2.2 อายุมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
  

สมมุติฐานขอท่ี 1.3 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ  
 สมมุติฐานยอย 1.3.1 ระดับการศึกษาไมมีผลตอลักษณะการอาน 
 สมมุติฐานยอย 1.3.2 ระดับการศึกษาไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

 
สมมุติฐานขอท่ี 1.4 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ  

 สมมุติฐานยอย 1.4.1 อาชีพมีผลตอลักษณะการอาน 
 สมมุติฐานยอย 1.4.2 อาชีพไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
  

สมมุติฐานขอท่ี 1.5 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ  
 สมมุติฐานยอย 1.5.1 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอลักษณะการอาน 
 สมมุติฐานยอย 1.5.2 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
  

สมมุติฐานขอท่ี 1.6 สถานภาพการสมรสมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ  
 สมมุติฐานยอย 1.6.1 สถานภาพการสมรสมีผลตอลักษณะการอาน 
 สมมุติฐานยอย 1.6.2 สถานภาพการสมรสมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน 
 สรุปไดวาลักษณะทางประชากรศาสตร ทางดานอายุ รายได และสถานภาพการสมรสของ
กลุมเปาหมายมีผลท้ังตอลักษณะการอานและระยะเวลาในการอานส่ือจดหมายตรงฯ สวนอาชีพ มี
ผลตอลักษณะการอาน แตไมมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน  
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สมมุติฐานขอท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค โดยสรุปผล
จากสมมุติฐานยอยไดดังนี้ 

สมมุติฐานขอท่ี 2.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
สมมุติฐานยอย 2.1.1 เพศไมมีผลตอการตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานยอย 2.1.2 เพศไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 

สมมุติฐานขอท่ี 2.2  อายุมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
 สมมุติฐานยอย 2.2.1 อายุมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.2.2 อายุมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 

สมมุติฐานขอท่ี 2.3 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.3.1 ระดับการศึกษามีผลตอตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.3.2 ระดับการศึกษามีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 

สมมุติฐานขอท่ี 2.4 อาชีพมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
 สมมุติฐานยอย 2.4.1 อาชีพมีผลตอตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.4.2 อาชีพไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 

สมมุติฐานขอท่ี 2.5 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
สมมุติฐานยอย 2.5.1 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานยอย 2.5.2 รายไดสวนตัวตอเดือนมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 

สมมุติฐานขอท่ี 2.6 สถานภาพการสมรสมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
 สมมุติฐานยอย 2.6.1 สถานภาพการสมรสมีผลตอการตอบรับบริจาค 
 สมมุติฐานยอย 2.6.2 สถานภาพการสมรสมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
 
 สรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตรทางดานอายุ ระดับการศึกษา รายได และ
สถานภาพการสมรสมีผลท้ังตอการตอบรับบริจาคและจํานวนเงินบริจาค สวนอาชีพมีผลตอการ
ตอบรับบริจาค แตไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
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สมมุติฐานขอท่ี 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน โดยสรุปผลจากสมมุติฐานยอยไดดังนี้ 

สมมุติฐานขอท่ี 3.1 เพศแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนไมแตกตางกัน  
 

สมมุติฐานขอท่ี 3.2  อายุแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  
 

สมมุติฐานขอท่ี 3.3 ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนไมแตกตางกัน 
  

สมมุติฐานขอท่ี 3.4 อาชีพแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  
 

สมมุติฐานขอท่ี 3.5 รายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 
  

สมมุติฐานขอท่ี 3.6 สถานภาพการสมรสแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  

 

 สรุปไดวา ลักษณะทางประชากรศาสตรทางดาน อายุ อาชีพ รายได สถานภาพการสมรส มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ของกลุมเปาหมาย 
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อายุ, อาชีพ, รายได, สถานภาพการสมรส 

อายุ, รายได, สถานภาพการสมรส 

อายุ, ระดับการศึกษา,อาชีพ, รายได, 
สถานภาพการสมรส 

อายุ, อาชีพ, รายได, สถานภาพการสมรส 

อายุ, ระดับการศึกษา, รายได, สถานภาพ
การสมรส 

ภาพท่ี 5.1 สรุปความสัมพันธของตัวแปรทางประชากรศาสตรกับลักษณะการอาน ระยะเวลาท่ีใช
ในการอาน การตอบรับบริจาค ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานขอท่ี 4  พฤติกรรมการเปดรับมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค โดยสรุปผลจาก
สมมุติฐานยอยไดดังนี้ 

สมมุติฐานขอท่ี 4.1 พฤติกรรมการเปดรับมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
สมมุติฐานยอย 4.1.1 ลักษณะการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 

 สมมุติฐานยอย 4.1.2 ลักษณะการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
สมมุติฐานยอย 4.1.3 ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอการตอบรับบริจาค 
สมมุติฐานยอย 4.1.4 ระยะเวลาท่ีใชในการอานมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการอาน 

ระยะเวลาที่ใชในการอาน 

การตอบรับบริจาค 

ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชน 

 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
เพศ 
อายุ  
ระดับการศึกษา 
อาชีพ  
รายได 
สถานภาพการสมรส 

จํานวนเงินบริจาค DPU
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ภาพท่ี 5.2 สรุปความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับพฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
 

 
 
 
 
 
  
 

สรุปไดวาท้ังลักษณะการอานและระยะเวลาท่ีใชในการอาน มีผลตอท้ังการตอบรับบริจาค
และจํานวนเงินบริจาค 
 

สมมุติฐานขอท่ี 5 พฤติกรรมการเปดรับแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน โดยสรุปผลจากสมมุติฐานยอยไดดังนี้ 

สมมุติฐานขอท่ี 5.1 ลักษณะการอานแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  

 

สมมุติฐานขอท่ี 5.2 ระยะเวลาใชในการอานแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน  
 
ภาพท่ี 5.3 สรุปความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 

 
 
 
 
 
  

สรุปไดวาพฤติกรรมการเปดรับ ท้ังลักษณะการอานและระยะเวลาท่ีใชในการอาน มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 

ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชน 

การตอบรับบริจาค 

จํานวนเงินบริจาค 

ลักษณะการอาน 

ระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

พฤติกรรมการเปดรับ พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 

ลักษณะการอาน 

ระยะเวลาท่ีใชในการอาน 

พฤติกรรมการเปดรับ 
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สมมุติฐานขอท่ี 6 พฤติกรรมการตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกันโดยสรุปผลจากสมมุติฐานยอยไดดังนี้ 

สมมุติฐานขอท่ี 6.1 การตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

 

สมมุติฐานขอท่ี 6.2 จํานวนเงินบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร
เพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

 
ภาพท่ี 5.4 สรุปความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการตอบรับบริจาคกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 
 
 
 
 
 
  

สรุปไดวา พฤติกรรมการตอบรับบริจาค ท้ังดานการตอบรับบริจาคและจํานวนเงินบริจาคมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ  
 
อภิปรายผล 
สวนที่ 1: การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหรือผูทําหนาที่วางแผนส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือ
สาธารณประโยชน 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา กลยุทธท่ีองคกรท้ัง 2 แหงนํามาวางแผนในการใชส่ือ
จดหมายตรงมีท้ังส้ิน 5 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการจัดการฐานขอมูล (Database Management 
Strategy) 2) กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับผูบริจาค (Donor Relationship Management) 3) กล
ยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing Strategy) 4) กลยุทธตราสินคาขององคกรท่ีไมแสวงหา
กําไร (Brand Strategy for Non-profit Organization) และ5) กลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง 
(Direct Mail Creative Strategy)  

สําหรับกลยุทธการจัดการฐานขอมูล (Database Management Strategy) ผลการวิจัยพบวา 
ท้ัง 2 องคกรมีระบบการจัดเก็บบัญชีรายช่ือผูบริจาคและกลุมเปาหมาย โดยนํากลยุทธทางการตลาด

ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรง
ขององคกรเพ่ือ

สาธารณประโยชน 

การตอบรับบริจาค 

จํานวนเงินบริจาค 

พฤติกรรมการตอบรับบริจาค 
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ทางตรงมาประยุกตใช ซ่ึงจะทําใหองคกรสามารถรูจักและตอบสนองความตองการของผูบริจาค
ไดมากขึ้น ดังคํากลาวของ Christopher และคณะ (1991) ท่ีวาองคกรตองพัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยการสรางฐานขอมูลเชิงลึกเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูบริจาค ซ่ึงผลการวิจัย
พบวาแตละองคกรมีการจําแนกประเภทการสงจดหมายท่ีสอดคลองกับการแบงประเภทของ 
Warwick (2004) โดยจดหมายประเภท Acquisition หมายถึงจดหมายประเภทท่ีสงไปยังผูบริจาค
เปาหมาย (Prospect) เปนครั้งแรกเพ่ือกระตุนใหเกิดการบริจาค และจดหมายประเภท Renewal 
หมายถึง จดหมายท่ีสงไปเพ่ือขอใหผูบริจาคบริจาคซํ้า อยางไรก็ตาม องคการยูนิเซฟ ใชคําวา 
Prospect และ House แทน เพ่ือแสดงถึงกลุมผูรับสารเปนสําคัญ เพราะ Prospect คือผูบริจาค
คาดหวัง สวนคําวา House มาจากบัญชีรายช่ือผูบริจาคท่ีองคกรรวบรวมไว  

สําหรับกลยุทธแบงกลุมผูบริจาค (Donor segmentation) ผลการวิจัยพบวาสภากาชาดไทย
ไดแบงผูบริจาคออกเปน 2 กลุมตามระดับการมีพันธะสัญญา (Commitment) คือ ผูบริจาคแบบครั้ง
เดียว หรือผูบริจาคหลายครั้งแตไมสมํ่าเสมอ (Single giving) และ ผูบริจาคท่ีแบบรายเดือน 
(Monthly giving)ในขณะท่ี องคการยูนิเซฟ ไดแบงกลุมผูบริจาคออกเปน 4 ประเภทตามความถ่ีของ
การบริจาค ดังนั้นอาจกลาวไดวาท้ัง 2 องคกรใชเกณฑการแบงกลุมผูบริจาค ท่ีสอดคลองกับกฏ 
RFM ของ Warwick (2004) ท่ีกลาววาองคกรควรแบงกลุมผูบริจาคออกเปนกลุมยอยๆ (Subgroup 
หรือ Segments) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหองคกร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทุน 
โดยการกําหนดเกณฑตางๆ จากพฤติกรรมการบริจาค เชน ผูบริจาคบริจาคครั้งลาสุดเม่ือใด 
(Recency) ผูบริจาคบริจาคเงินชวยเหลือบอยแคไหน (Frequency) และจํานวนเงินมากนอยเทาใดท่ี
บริจาค (Monetary)  

นอกจากนี้ยังพบอีกวาผูบริจาคแตละประเภทจะไดรับขอความหรือการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Nash (2000) และ Warwick (2004) ท่ีไดนําทฤษฎีของเพลโต 80-20 ท่ี
กลาววา รอยละ 20 ของผูบริจาคสามารถสรางผลกําไรใหองคกรไดมากถึงรอยละ 80 ของผลกําไร
ท้ังหมด ในขณะท่ี อีกรอยละ 80 ของผูบริจาคสรางรายไดใหแกองคกรเพียงแครอยละ 20 เทานั้น 
นั่นคือ องคกรตองใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจใชตนทุนท่ีสูงกับกลุมผูบริจาคราย
ใหญ และลงทุนนอยกวาสําหรับกลุมผูบริจาครายยอย  

ในสวนของกลยุทธการทดสอบบัญชีรายช่ือ (List testing strategy) ผลการวิจัยพบวา 
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท้ัง 2 แหงใชกลยุทธการทดสอบ โดยทดสอบเพียงตัวแปรเดียวคือ 
บัญชีรายช่ือ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Warwick (2004: 281) ท่ีระบุวาการทดสอบ (Testing) คือ 
กระบวนการในการเปรียบเทียบผลลัพธของการทดสอบตัวแปรตางๆ ในส่ือจดหมายตรง ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดความเท่ียงตรงเชิงสถิติ (Statistical validity) ผูทดสอบควรวัดเพียงหนึ่งตัวแปรเทานั้นใน
แตละครั้งของการทดสอบ 
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ในสวนของกลยุทธรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญท่ีองคกรได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือแกไขปญหาการซํ้าซอนของขอมูล โดยเฉพาะขอมูลท่ีไดจากการเชา 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเสรี วงษมณฑา (2547) ท่ีกลาววาการรวบรวมและแยกแยะบัญชีรายช่ือ
ถือเปนขั้นตอนหนึ่งของการตลาดทางตรง ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยนําฐานขอมูลท่ีไดมา
ทําการรวบรวมหรือแยกแยะ (Merging and purging) หรือนํามาสรางใหเปนระบบฐานขอมูลท่ี
สามารถนําไปใชทางการตลาดได  

นอกจากนี้  ผลการวิจัยยังพบวาท้ัง 2 องคกรใชกลยุทธการหาพันธมิตร โดยการขอ
อนุเคราะหรายช่ือลูกคาของธุรกิจประเภทตางๆ เชน ธนาคาร บัตรเครดิต หางสรรพสินคา หรือสาย
การบิน เพ่ือนํามาใชสําหรับจัดสงส่ือจดหมายตรงขององคกร กลยุทธนีน้ับวาเปนกลยุทธท่ีนอกจาก
จะลดตนทุนคาใชจายดานการเชาบัญชีรายช่ือแลว ยังทําใหองคกรไดผูบริจาคท่ีมีศักยภาพอีกดวย 
เพราะรายช่ือท่ีไดรับความอนุเคราะหเหลานี้ใหผลตอบกลับท่ีสูงกวารายช่ือท่ีไดจากการเชา 
โดยเฉพาะบัญชีรายช่ือผูถือบัตรเครดิต ท้ังนี้เพราะผูถือบัตรเครดิตเปนผูมีรายไดระดับปานกลางถึง
สูง ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกําหนด ดังนั้นรายช่ือเหลานี้ จึงเปนรายช่ือท่ีบงบอกแนวโนมพฤติกรรม
การบริจาคได ดังท่ี เสรี วงษมณฑา (2547) กลาววา องคกรตองกําหนดกลุมเปาหมาย  (Target 
group) ท่ีชัดเจน การดําเนินการตลาดทางตรงใหประสบผลสําเร็จ องคกรตองรูวากลุมเปาหมายเปน
ใคร มีความตองการอะไร และมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตหรือการซ้ืออยางไรจึงจะสามารถเขาถึง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา ปจจุบันองคกรใหความสําคัญกับการสรางและรักษา
ความสัมพันธกับผูบริจาคมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Bruce (1994) ท่ีกลาวเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของการบริจาควาคลายกับการใหบริการ (Service) จึงเปนผลทําใหนักระดมทุนหันมา
สนใจกลยุทธการตลาดบริการ ในรูปแบบของกลยุทธการสรางความสัมพันธ (Relationship 
marketing) เพ่ือใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการระดมทุนใหสูงสุด  กวิน ชุติมา (2544: 
1) กลาววาสําหรับการระดมทุนนั้น เรื่องเงินไมใชเปาหมายสูงสุดของการระดมทุน การสราง
ความสัมพันธสวนบุคคลและการมีฐานผูสนับสนุนท่ีกวางขวางก็เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหไดรับการ
สนับสนุนจากบุคคลภายนอก  และสอดคลองกับคําแนะนําของ Warwick (2001) และ Burnett 
(1992) เชนกัน ท่ีกลาววา การระดมทุนนั้นองคกรไมไดแสวงหาแตทุน (Fund) แตอีกส่ิงหนึ่งท่ี
องคกรตองใหความสําคัญมากกวาคือการหาเพ่ือนหรือผูสนับสนุนองคกร (Friends)  

ผลการวิจัยยังพบอีกวา องคกรใชส่ือ 2 ประเภทคือ ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือกิจกรรม เปน
เครื่องมือท่ีใชเช่ือมตอความสัมพันธกับผูบริจาค ซ่ึงส่ือส่ิงพิมพท่ีองคกรใชมีท้ังส่ือประชาสัมพันธ
เพ่ือแจงขาวสารองคกร การสงจดหมายขอบคุณ และการสงบัตรอวยพรวันเกิด สวนการใชส่ือ
กิจกรรม ซ่ึงหมายถึง การท่ีผูบริจาครายเดือนจะไดรับสิทธิพิเศษในการเขารวมการอบรมหรือ
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สัมมนา โดยองคกรคาดหวังวาการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ นอกจากจะเปนการใหความรูแกผูบริจาค
แลว ยังเปนการทําใหความสัมพันธระหวางองคกรกับผูบริจาคเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงกล
ยุทธนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Gronroos (1990 อางใน Weir และ Hibbert, 2000) ท่ีกลาววาองคกร
ตองการสรางสัมพันธกับผูบริจาคโดยเปล่ียนจากการส่ือสารแบบเดิมท่ีเปนแบบทางเดียวเปนการ
ส่ือสารแบบปฏิสัมพันธ หรือแบบสองทาง เพ่ือใหผูบริจาคมีสวนรวมกับองคกรมากขึ้น ซ่ึงถาหาก
เปนเชนนั้นได การสรางสัมพันธดังกลาวจะเปล่ียนผูบริจาคใหกลายเปนทรัพยสินท่ีสรางรายได
ใหแกองคกร (Gaffney, 1996)  

นอกจากนี้ หากนําแนวคิดการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของ Gronroos (1990 อางใน 
Weir และ Hibbert, 2000) มาประยุกตใชโดยเปล่ียนจากลูกคาเปนผูบริจาค อาจกลาวไดวา
ความสัมพันธท่ีเกิดกับผูบริจาคจะกอใหเกิดการบริจาคซํ้า (Repeated donation)  ดวยเหตุผลท่ีวา 1) 
ตนทุนการแสวงหาผูบริจาครายใหมสูงกวาการรักษาผูบริจาครายเดิม 2) เปนโอกาสในการ
แลกเปล่ียนอยางตอเนื่องกับผูบริจาครายปจจุบัน 3) ความสัมพันธอยางแนนแฟนและตอเนื่อง
สามารถสรางการบริจาคได 4) ความสัมพันธท่ีดีกอใหเกิดการพูดตอ (Word-of-mouth) 5) 
ความสัมพันธถูกประเมินไดวาเปนทรัพยสิน (Asset) ท่ีจับตองไมไดท่ีมีความสําคัญตอองคกร  

สําหรับกลยุทธการกําหนดวาระในการสง (Timing strategy) ผลการวิจัยพบวาท้ัง 2 องคกร
มีการวางแผนการสงจดหมายตลอดท้ังป  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อรชร มณีสงฆ (2546) ท่ี
กลาววาลําดับเวลา (Timing) เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการตลาดทางตรงประสบความสําเร็จ นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับ Edlers (1993: 225) ท่ีแนะนําวาองคกรควรสงจดหมายใหผูบริจาคอยางนอย 4 ครั้ง 
ตอป   

ในสวนของกลยุทธตราสินคาขององคกรท่ีไมแสวงหากําไร (Brand Strategy for Non-
profit Organization) ถือเปนกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการรับรู (Perception) ของผูบริจาค ผลการวิจัย
พบวาท้ัง 2 องคกรมีตราสินคาท่ีแข็งแกรงอยูแลว โดยเฉพาะสภากาชาดใชกลยุทธตราสินคากับการ
รณรงคบริจาคดวยส่ือจดหมายตรง ดวยการใสสโลแกน (Slogan) คําวา “ผูบริจาคใหกาชาดไทยคือ
ผูใหชีวิตแกเพ่ือนมนุษย” หรือ “Giver of Life” รวมถึงการใชโลโก (Logo) สมาชิกรายเดือน ซ่ึงเปน
รูปวาดพระบรมรูปทรงมา รัชกาลท่ี 5 ผูกอตั้งสภากาชาดไทย หรือองคการยูนิเซฟท่ีมีภาพลักษณท่ี
ชัดเจนในการชวยเหลือเด็กเปนหลัก และมีการใชโลโกพรอมสโลแกนทุกครั้งท่ีมีการติดตอกับผู
บริจาค เหลานี้สอดคลองกับแนวคิดของ Hankinson (2004 อางใน ศศิกานต ลิมปติ, 2548) ท่ีระบุวา
องคกรการกุศลหลายแหงเริ่มปรับตนเองใหอยูในสภาวะตราสินคา (Charity brand status) ซ่ึง
นําเสนอในรูปของช่ือ โลโก คุณคาและความหมายขององคกรไปสูกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับจากการศึกษาของ Chiagouris (2005 อางใน ศศิกานต 
ลิมปติ, 2548) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับตราสินคาขององคกรไมแสวงผลกําไร โดยพบวา ผูบริจาคอาจเห็น
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คุณคา (Value) ของตราสินคาขององคกรฯ ไดชัดเจนขึ้น หากผูบริจาครูจักองคกรฯ รูวาองคกรฯ 
ทํางานอะไร เปนประโยชนตอสังคมอยางไร มีช่ือเสียงและนาเช่ือถือหรือไม  

สําหรับกลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง (Direct mail creative strategy) ผลการวิจัย
พบวากลยุทธท่ีใชในการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงสามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น ไดแก 1) การ
วิเคราะหกลุมผูรับสาร และ 2) การวิเคราะหและกําหนดสารซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Nash 
(2000) ท่ีกลาววาขั้นตอนแรกของการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงคือ การกําหนดกลุมเปาหมายผูรับ
สาร (Audience targeting) และในขั้นตอมาคือกําหนดขอเสนอ (Offer) หรือขอความเพ่ือจูงใจ
กลุมเปาหมายนั้นได และสอดคลองกับแนวคิดของกรรณิการ อัศวดรเดชา (2550) ท่ีกลาววาการ
โนมนาวใจเปนการส่ือสารรูปแบบหนึ่งซ่ึงเปนกระบวนการ เพราะมีขั้นตอน  ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นกระบวนการโนมนาวใจจึงตองเริ่มตนดวยการมีวัตถุประสงคในการส่ือสารท่ีชัดเจน 
และการวิเคราะหผูรับสารอยางถูกตอง เพ่ือใหสามารถออกแบบสารท่ีโนมนาวใจผูรับสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ในการวิเคราะหกลุมผูรับสารถือเปนขั้นตอนแรกของการสรางสรรคส่ือจดหมายตรง ในขั้น
นี้ องคกรจะใชเกณฑทางประชากรศาสตรเพ่ือใชในการคาดการณพฤติกรรมเปดรับส่ือ และเกณฑ
พฤติกรรมการบริจาค ซ่ึงสอดคลองการวิจัยของ Andrew (1993) ท่ีพบวาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดและสถานภาพการสมรส ลวนมีผลตอการ
ตัดสินใจของผูบริจาค และสอดคลองกับงานวิจัยของ Drollinger (1997) และ Harvey และ McCrohan 
(1988, อางใน Drollinger, 1997) ท่ีพบวาปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการบริจาค
และแนวโนมการเปนผูบริจาค 
 ในสวนของการวิเคราะหและกําหนดสาร ผลการวิจัยพบวา ขอความในจดหมายควรเนน
รูปแบบการเขียนเชิงอารมณ (Emotional) มากกวาเชิงเหตุผล (Rational) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ Burnett (1992) ท่ีกลาววา สาเหตุท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมการบริจาคไดแก การตอบสนองทาง
อารมณ (Emotional response) และสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ พิทักษ ผังนิรันดร (2541) ท่ีได
จัดทําโครงการเรื่อง “การสรางสรรคงานโฆษณาเพ่ือขอรับเงินบริจาคแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องคกรยูนิเซฟ และในการสรางสรรคงานโฆษณาของโครงการนี้ อยูภายใตคําม่ันสัญญา  (Key 
promise) วา “การบริจาคเงินสนับสนุนแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรยูนิเซฟ คือการใหชีวิต
ใหมแกเด็กดอยโอกาส”  ซ่ึงเปนการใชจุดจับใจทางอารมณ (Emotion appeal) เปนหนึ่งในแรงจูงใจ 
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สวนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ของส่ือจดหมายตรงของ
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 
 จากการวิจัยพบวา จดหมายเชิญชวนบริจาคจากท้ัง 2 องคกร มีกลยุทธการสรางสรรคท่ี
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของท้ังนักระดมทุน นักวิชาการ และนักโฆษณาหลายทานดวยกัน 
ท้ังนี้แนวคิดและกลยุทธของแตละองคกรอาจแตกตางกันตามทรัพยากร ภาพลักษณ และผูบริหาร
องคกร แตอยางไรก็ตามท้ัง 2 องคกรมีเปาหมายในการสงจดหมายท่ีเหมือนกัน คือมุงเนนใหเกิด
การบริจาคเงิน และมุงสรางสัมพันธอันดีกับประชาชนกลุมตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ 
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการใหอยางมีจิตสํานึกตอสวนรวมมากขึ้น ดังคํากลาวของวิรัช ลภิรัตนกุล 
(2544: 2) ท่ีกลาววาองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีดีตองมุงสรางประโยชนและมุงสรางสัมพันธ
กับกลุมประชาชนเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมท้ังทางตรงและทางออม ไมวาเปนอาสาสมัครหรือ
การบริจาคทุนทรัพย ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้จึงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของส่ือจดหมายตรง
อันมีผลตอการสรางและรักษาจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือใหเกิดการบริจาคอยางยั่งยืน 
 ผลการวิจัยพบวาสภากาชาดไทยมีกลยุทธการสรางสรรคส่ือจดหมายตรงท่ีเนนความเปน
องคกรเพ่ือสาธารณประโยชนในพระบรมราชูปถัมภ และเปนองคกรไทยเพ่ือคนไทย โดยเห็นได
จากผลการวิจัยท่ีพบวาขอความกระตุนการเปด (Teaser) ท่ีพบมากท่ีสุด 2 อันดับแรกของสภากาชาด
ไทยคือ คํากลาวอางบุคคลสําคญัและการกําหนดวาระในการสงโดยคํากลาวอางท่ีพบสวนหนึ่งเปน
พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผูทรงดํารงตําแหนงเปนสภานิยิกา
สภากาชาดไทย และอีกสวนเปนผูบริหารระดับสูงขององคกรไดแกนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย และ ม.ร.ว. ปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายไดสภากาชาดไทย 
ดังนั้นจะเห็นไดวาขอความประเภทนี้สามารถเพ่ิมความนาเช่ือถือใหแกท้ังส่ือและองคกรได ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ Warwick (2001) ท่ีกลาววาคํากลาว (Teaser) เปนขอความโนมนาวใจ
ประเภทหนึ่งท่ีกระตุนใหเกิดการเปดจดหมายและสอดคลองกับ Nash (2004) ท่ีกลาววาความ
นาเช่ือถือขององคกรสามารถนําเสนอผานบุคคลอางอิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีทุกคนรูจกั 
 สําหรับการกําหนดวาระในการสง สภากาชาดไทยไดกําหนดวาระในการสงจดหมายปละ 
4 วาระโดยกําหนดตามชวงเวลาท่ีใกลเคียงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันพระราชสมภพของ
องคอุปถัมภ ดวยเหตุผลท่ีวาองคอุปถัมภทุกพระองคเปนบุคคลท่ีเคารพนับถือของประชาชนคน
ไทยทุกคน ดังนั้นจึงนาจะเปนวาระในการทําบุญเพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดี  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา สภากาชาดไทย กําหนดสีของซองตามวาระในการสง เชนซอง
สีเหลือง สงในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของวิวัฒน ล้ิมสมบูรณชัย (2545) ท่ีไดศึกษาใบปลิวภาพยนตรตางประเทศ ไดกลาววาสีเปน
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องคประกอบสําคัญในการดึงดูดความสนใจและเพ่ิมความจดจําใหแกส่ือส่ิงพิมพและสียังทําหนาท่ี
เปนสัญลักษณท่ีมีความหมายโดยออมท่ีตองอาศัยการตีความตามวัฒนธรรมของผูรับสาร 
 สําหรับขอความพาดหัว (Overline) ผลการวิจัยพบวาขอความพาดหัวในจดหมายของ
สภากาชาดไทยเปนพาดหัวแบบเช่ือมโยงสถาบันพระมหากษัตริย โดยพบวาขอความสวนใหญเปน
คําถวายพระพร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Warwick (2004) ท่ีกลาววา ขอความพาดหัวใน
จดหมายตองส้ันไดใจความ และหากเปนพาดหัวท่ีกลาวถึงพยานบุคคล (Testimonial overline) ตอง
เปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และสนับสนุนองคกรในดานตางๆ เพ่ือสรางภาพลักษณองคกรใหนาเช่ือถือ
มากขึ้น  
 สําหรับองคการยูนิเซฟ ผลการวิจัยพบวา องคการยูนิเซฟมีกลยุทธการสรางสรรคขอความ
ท่ีกระตุนใหกลุมเปาหมายสนใจดวยขอความกระตุนการเปดประเภทการเริ่มเลาเรื่องราวและปญหา
ท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ และตามดวยขอความพาดหัวในทํานองเดียวกัน ดังนั้นอาจกลาวได
วาองคการยูนิเซฟใชกลยุทธการสรางสรรคขอความโดยการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ตั้งแต
เริ่มตนกระบวนการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย เพราะคําวาจิตสํานึก หมายถึงความรูสึกท่ีเปนไปเพ่ือ
ประโยชนตอสาธารณชนมากกวาตนเอง  (อัจฉรา โฉมแฉลม, 2544) ดังนั้นหากกลุมเปาหมาย
ตระหนักถึงความสําคัญของการชวยเหลือผูอ่ืน กลุมเปาหมายจะมีแนวโนมท่ีจะเปดจดหมายอานตอ 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Vogele (1992) ท่ีกลาววาผูบริจาคมีเวลา 20 วินาทีในการพิจารณาการ
เปดซองจดหมาย โดยขอความบนซองตองสามารถตอบคําถามพ้ืนฐาน (Basic questions) ไดเชน 
องคกรสงจดหมายมาใหทําไม ขางในจดหมายมีอะไร และเสนอแนวทางแกไขปญหาอยางไร  
 ในสวนของการใชซอง ผลการวิจัยพบวา สภากาชาดไทยใชซองเพียงขนาดเดียว นั่น
หมายความวาสภากาชาดมีการกําหนดขนาดซองใหเปนมาตรฐานเพ่ือใหผูรับจดจําได ซ่ึงสอดคลอง
กับ Nash (2004) ท่ีกลาววาจดหมายท่ีสรางสรรค ตองเปนจดหมายท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวในการ
กําหนดหรือออกแบบท่ีเปนเอกลักษณจนสามารถเปนท่ีจดจําไดของผูรับสาร ในสวนขององคการยู
นิเซฟ องคกรใชซองหลายขนาด ท้ังนี้อาจมาจากสาเหตุท่ีวา องคกรไดวาจางบริษัทโฆษณาภายนอก
จึงอาจมีกลยุทธการออกแบบท่ีหลากหลายกวาสภากาชาดท่ีใชเพียงหนวยงานภายในเปนผูออกแบบ 
ดังนั้นขนาดของซองจึงขึ้นอยูกับรูปแบบการนําเสนอ  
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา ซองหนาตางเปนซองท่ีพบมากท่ีสุด โดยองคการยูนิเซฟใชซอง
ประเภทนี้เกือบท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องจากซองประเภทหนาตางถึงแมจะมีตนทุนสูง แตอํานวยความ
สะดวกใหองคกรสามารถระบุช่ือท่ีอยูผูรับในจดหมายไปพรอมกับการจาหนาซอง (Sharpe, 2007) 
แตในสวนของสภากาชาดไทย ใชซองท้ัง 2 ประเภทคือซองหนาตางและซองปด โดยแบงตาม
ประเภทการสงเปนหลัก  
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 ในสวนของการใชภาพ ผูวิจัยจะกลาวถึงภาพรวมของการใชภาพของส่ือจดหมายตรง ท้ังนี้
เนื่องจากภาพท่ีปรากฏในแตละองคประกอบมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา
องคประกอบจดหมายเปนสวนท่ีพบการใชภาพมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบวาภาพถายเชิงบวกเปน
ภาพท่ีพบมากท่ีสุดในทุกองคประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Dyck (1990) ท่ีพบวาการ
นําเสนอภาพเชิงบวกใหผลตอบกลับและจํานวนเงินบริจาคเปนท่ีนาพอใจกวาการเสนอภาพเชิงลบ
แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้ ขัดแยงกับแนวคิดของ ธีรารักษ โพธิสุวรรณ (2546) ท่ีกลาววา
ขอความและภาพประกอบตองสรางความสะเทือนใจและความรูสึกอยางมากท่ีจะกระตุนใหเกิดการ
บริจาค  
 สําหรับการใชสี ผลการวิจัยพบวาท้ังสององคกรใชซองสีแทนขาวธรรมดา ดังท่ีกลาวแลว
วาสภากาชาดไทยกําหนดสีตามวาระในการสง ในขณะท่ีองคการยูนิเซฟมีการใชสีฟา สีประจํา
องคกรใหเปนซองสวนหนึ่งของซอง นอกจากนี้ยังพบวาการใชสีดังกลาวครอบคลุมองคประกอบ
อ่ืนๆ ของส่ือจดหมาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Lister (2001) ท่ีกลาววาองคประกอบทุกอยาง
ในจดหมายตองสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหการส่ือสารนั้นสัมฤทธ์ิผล 
 สําหรับการระบุลักษณะสวนบุคคล (Personalization) ผลการวิจัยพบวาท้ัง 2 องคกรใช
ลักษณะสวนบุคคลกับขอความทักทาย (Salutation) และขอความแสดงลักษณะสวนบุคคลท่ีปรากฏ
ในยอหนาแรกหรือยอหนาท่ีสองของจดหมาย  
 ในสวนของคําทักทาย ผลการวิจัยพบวา องคกรใชการระบุช่ือผูบริจาคตอทายคําทักทายกับ
จดหมายประเภท Renewal ทุกฉบับ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Sharpe (2007) ท่ีกลาววาการระบุ
ลักษณะสวนบุคคลจะทําใหผูบริจาครูสึกถึงความพิเศษท่ีองคกรจดจําตนเองไดและรูสึกวาจดหมาย
เจาะจงสงถึงตนเองมากกวาผูอ่ืน ซ่ึงความรูสึกดังกลาว Warwick (2001) กลาววาจะสงผลตอการ
เพ่ิมจํานวนการตอบกลับและยอดเงินบริจาคได 
 สําหรับการระบุลักษณะบุคคลในขอความจดหมาย ผลการวิจัยพบวา ขอความสวนใหญ
เปนขอความแสดงความขอบคุณผูบริจาคพรอมกับระบุช่ือนามสกุลผูบริจาค หรือในบางกรณี
องคกรใสขอมูลพฤติกรรมการบริจาค เชน วันเดือนปท่ีบริจาค จํานวนเงินบริจาคซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ Torre และ Bendixen (1988) ท่ีกลาววา ยิ่งขอความแสดงถึงความเปนสวนบุคคลมาก
เทาใด ยิ่งมีโอกาสในการตอบกลับสูงมากเทานั้น 
 สําหรับขอความโนมนาวใจ ผูวิจัยไดประยุกตกรอบแนวคิดการวิเคราะหวาทกรรมของส่ือ
จดหมายบริจาคของ Thomas A. Upton (2002) โดยผลการวิจัยพบวา ภาพรวมท้ัง 2 องคกรมีการใช
ขอความโนมนาวใจท่ีไมแตกตางกัน ท้ัง 3 ประเภทขอความ ไดแกการแนะนําเหตุ (Cause) การ
กระตุนจิตสํานึก และการกระตุนใหตอบกลับ แตอยางไรก็ตาม หากแบงการแนะนําเหตุออกเปน
ประเด็นยอยๆ จะพบวามีความแตกตางกันคือ สภากาชาดไทยมีการใชขอความประเภทปญหา
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เฉพาะและขอความระบุความสําเร็จขององคกร มากกวาองคการยูนิเซฟ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ท่ีวาสภากาชาดไทยมีหนวยงานใหบริการดานการแพทย เชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ หนวยบริจาค
โลหิต หรือสถานเสาวภา เปนตน จึงทําใหการหาเรื่องราว (Case) หรือกรณีศึกษา เชน เรื่องจริงของ
ผูปวย ฯลฯ เปนไปไดงายกวาองคการยูนิเซฟ และสําหรับขอความท่ีระบุสําเร็จในอดีต เนื่องจาก
สภากาชาดไทยกอตั้งมานานกวา 100 ป  และมีเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตรชาติไทย ดังนั้น
จึงอาจทําใหผูรับสารซ่ึงเปนคนไทยมีความสนใจตอขาวสาร เพราะนอกจากจะไดความรูแลว ยัง
เปนการตอกย้ําคานิยมเรื่องการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ กรรณิการ อัศวดรเดชา (2550) ท่ีกลาววา การโนมนาวใจจะเกิดผลไดก็ตอเม่ือผูทําการ
โนมนาวใจสงสารท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับคานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ วัฒนธรรมของผูรับสาร 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ธีรารักษ โพธิสุวรรณ (2546: 204) ท่ีกลาววา ขอความในส่ือ
ประชาสัมพันธขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนควรเปนขอความเชิงสรางสรรคมากกวาขอความ
เชิงลบ 
 ในสวนขององคการยูนิเซฟ  นิยมใชขอความท่ีระบุปญหาท่ัวไป รวมถึงขอความระบุ
เปาหมายในอนาคต มากกวาสภากาชาดไทย ท้ังนี้อาจมาจากสาเหตุท่ีวาองคกรใชขอความกระตุน
การเปด (Teaser) และขอความพาดหัว (Overline) เปนขอความท่ีแนะนําเรื่องราวปญหาท่ีตองการ
ไดรับความชวยเหลือ ดังนั้นในสวนของจดหมายจึงเปนการนําเสนอแนวทางแกไขปญหา ซ่ึงองคกร
จะแกไขปญหาไมไดหากไมไดรับความชวยเหลือจากผูบริจาค  
 สําหรับขอความกระตุนจิตสํานึกสาธารณะ ผลการวิจัยพบวาท้ังสององคกรใชขอความ
กระตุนจิตสํานึกสาธารณะกับจดหมายทุกฉบับ ยกเวนฉบับท่ีเปนบัตรอวยพรวันเกิด โดยขอความท่ี
พบมีลักษณะเปนการกลาวใหเห็นถึงความสําคัญของการใหท้ังในรูปของส่ิงของ เงิน หรือการ
เสียสละเวลาเพ่ือชวยเหลือผูยากไรในสังคม ดังนั้นขอความประเภทนี้จัดเปนการส่ือสารซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักคือเพ่ือใหผูอานสนใจ คลอยตาม สนับสนุน และตองการท่ีจะปฏิบัติตาม ฉะนั้น
ขอความสวนนี้จึงจัดเปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจบริจาค (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2542) 
 และสวนสุดทายของขอความในจดหมาย คือขอความกระตุนใหเกิดการตอบกลับ โดย
ขอความสวนใหญเปนขอความแสดงความขอบคุณผูบริจาค พรอมเชิญชวนใหบริจาค ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของกรรณิการ อัศวดรเดชา (2550) ท่ีวาปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับสารจะเปน
กระบวนการเกี่ยวของกับหลักทางจิตวิทยาและหลักการใชวาทศิลป (Rhetoric) ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอน 5 ขั้นคือการโนมนาวใจจะเปนไปไดตอเม่ือผูรับสารมีความตั้งใจ (Attention) รับสารนั้น 
ในการส่ือสารมีการใชสัญลักษณท้ังภาพและคําพูด เพ่ือใหผูรับสารเขาใจสารงายขึ้น อีกท้ังตัวสาร
สามารถกระตุนความตองการของผูรับสารใหไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยทําใหผูรับสารเห็นวา
ความตองการจะบรรลุเปาหมายไดหากเช่ือตามคําแนะนําของผูทําการโนมนาว และสุดทายมี
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พฤติกรรมการตอบสนองจากผูรับสาร หากครบท้ัง 5 ขั้นตอนนั้นแสดงวาการโนมนาวใจนั้นเปน
ผลสําเร็จ 

สําหรับขอความปจฉิมลิขิต ผลการวิจัยพบวาขอความปจฉิมลิขิตท่ีพบมากท่ีสุดในแตละ
องคกรมีลักษณะใกลเคียงกัน คือการเชิญชวนบริจาค โดยสภากาชาดไทยเนนการบริจาค แต
องคการยูนิเซฟเนนการใชคําวา “การบริจาคอยางตอเนื่อง” ท้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดของนักระดม
ทุนและนักการตลาดทางตรงหลายทานคือ Stone (1996) ท่ีแนะนําวาการสรางสรรคเนื้อหาจดหมาย 
ผูเขียนตองตอกย้ําใหเห็นถึงคุณประโยชนอีกครั้งกอนท่ีผูบริจาคจะตัดสินใจและตองเรงใหเกิดการ
ตัดสินใจในทันที หรือคําแนะนําของ Throckmorton (1986) ท่ีกลาววาการปดทายจดหมายควรกลาว
ซํ้าขอเสนอตางๆ รวมถึงขอความท่ีกระตุนใหเกิดการตอบกลับ และแนวคิดของ Siegfried Vogele 
(2001) ท่ีกลาววาขอความปจฉิมลิขิต เปนขอความสวนสุดทายและสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดใน
จดหมาย โดย Vogele (2001) ไดทําการวิจัยดวยการวัดการเคล่ือนไหวของตาของผูท่ีอานจดหมาย
ตรง และพบวา 90% ของผูอานจดหมายตรง มักเลือกอานขอความในสวนของปจฉิมลิขิตกอนการ
อานขอความในจดหมาย นอกจากนี้การมีปจฉิมลิขิต ยังทําใหองคกรฯ ไดรับเงินบริจาคมากวา 1.5 
เทา ดังนั้นหากผูเขียนเนนขอความสําคัญในสวนนี้ มีโอกาสท่ีผูอานจะกลับไปอานจดหมายท้ังฉบับ
ได (Warwick, 2001) อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ไมสอดคลองกับ Sharpe (2007) ท่ีมองวาการใส
ขอความปจฉิมลิขิตลงในตอนทายของจดหมายทําใหจดหมายดูโบราณ (Anachronism) และดูเปน
เชิงธุรกิจมากเกินไป ซ่ึงอาจแสดงถึงความไมจริงใจตอผูบริจาค 

ในสวนของแบบฟอรมการบริจาค ผลการวิจัยพบวาท้ังสององคกรใชขอความกลองตอบ
รับ (Yes box) ซ่ึงสอดคลองกับ กรรณิการ อัศวดรเดชา (2550) ท่ีกลาววาผูรับมีเสรีภาพในการเลือก 
ยอมรับ ปฏิเสธขอเสนอของผูทําการโนมนาวใจ หากปราศจากเสรีภาพในการเลือกของผูรับสาร
แลว การส่ือสารดังกลาวไมจัดเปนการส่ือสารโนมนาวใจ  

สําหรับขอความเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี ผลการวิจัยพบการใชขอความช้ีแจงเรื่องการ
ลดหยอนภาษีกับจดหมายทุกฉบับ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Mixer (1993 อางใน กวินดา 
วัชรสิงห, 2544: 52) และ Kiok (อางใน กวินดา วัชรสิงห, 2544: 51) ท่ีกลาววาการระดมทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ นักระดมทุนตองเขาใจแรงจูงใจในการบริจาคซ่ึงโดยท่ัวไป สาเหตุหนึ่งของการ
บริจาคคือ เพ่ือลดหยอนภาษี หรือเพ่ือตอบแทนสังคม 
  สําหรับลักษณะการบริจาค ผลการวิจัยพบวาท้ัง 2 องคกรมีทางเลือกใหผูบริจาคเลือก
บริจาคท้ังแบบครั้งเดียวและรายเดือน นอกจากนี้ยังพบวา สภากาชาดไทยมีวิธีการระบุจํานวนเงินท่ี
แตกตางจากองคการยูนิเซฟ โดยพบวา กลยุทธท่ีสภากาชาดไทยนิยมใชมากท่ีสุดคือ การระบุ
จํานวนเงิน จํานวนเฉล่ียตอวัน และการแทนคาจํานวนเงินบริจาค ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537: 116) ท่ีกลาววาในการสรางสารเพ่ือการโนมนาวใจ ผูสงสารควร
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เลือกใชเหตุผลตางๆ ซ่ึงมีน้ําหนักมาสนับสนุน หรือท่ีเรียกวา “หลักฐาน” สําหรับการแทนคา
จํานวนเงินบริจาค อาจเรียกไดวาเปนหลักฐานการเปรียบเทียบโดยภาพพจน คือเปรียบเทียบ 2 ส่ิงท่ี
ตางประเภทกัน เพ่ือใหการโนมนาวใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 สําหรับวิธีการชําระเงินบริจาค ผลการวิจัยพบวาแบบฟอรมบริจาคเกือบท้ังหมดเสนอ
วิธีการชําระหลากหลายชองทาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Nash (2000) ท่ีกลาววา นอกจาก
ขอความท่ีกระตุนใหเกิดความสนใจแลว ปจจัยความสะดวกทําใหเกิดการตอบรับอยางทันที และ 
Vogele (1992) เสริมวายิง่ทําใหผูบริจาคตอบรับเร็วเทาไร ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเทานั้น  
 องคประกอบสุดทาย ผลการวิจัยพบวาส่ิงท่ีแนบมาดวยท้ังหมดคือส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ ซ่ึงในบางฉบับมีการแนบแบบฟอรมการบริจาคมาดวย ดังนั้นอาจสรุปไดวาทุก
องคประกอบของส่ือจดหมายตรงมีบทบาทสําคัญไมยิ่ งหยอนไปกวากัน ถึงแมในแตละ
องคประกอบมีความแตกตางกัน แตทุกองคประกอบก็ทําหนาท่ีเพ่ือเปาหมายเดียวกันคือเพ่ือใหเกิด
การบริจาค  
 
สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ กับ
พฤติกรรมการตอบรับบริจาค และกับทศันคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

การอภิปรายผลการวิจัยในสวนของการวัดผลพฤติกรรมการเปดรับส่ือ พฤติกรรมการตอบ
รับบริจาค และทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ สามารถจําแนกตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวดังนี้ 

สมมุติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมาย
ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชน 

จากการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 1 พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก อายุ อาชีพ 
รายได และสถานภาพการสมรสมีผลตอลักษณะการอานส่ือจดหมายตรงฯ และลักษณะทาง
ประชากรศาสตรอันไดแก อายุ รายได และสถานภาพการสมรสมีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการอาน
ส่ือจดหมายตรงฯ ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Stout และ Rust (1993, อางใน 
พรทิพย สัมปตตะวนิช, 2546: 151) ท่ีกลาววาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสารจะมีความ
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เชนการตอบสนองตอโฆษณาและมีผลตอการ
ประเมินโฆษณาดวย   

สําหรับผลการวิจัยท่ีพบวา กลุมเปาหมายท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับ
สารท่ีตางกัน ท้ังด านลักษณะการอานและระยะเวลาท่ีใชในการอาน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา
กลุมเปาหมายท่ีมีอายุ 41 ปขึ้นไปมีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีจะอานเนื้อหาท้ังหมดอยางละเอียดและใช
เวลาในการอานนานกวากลุมอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับ Maple และคณะ (อางใน จเรศักดิ์ ชูรักษ, 2550) 
ไดทําการวิจัยและสรุปวาอายุยังมีความสัมพันธตอขาวสารและส่ือ กลาวคืออายุยิ่งมาก การเปดรับ
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ขาวสารหรือเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การฟงเทศน หรือการเขาวัดบําเพ็ญกุศล ก็ยิ่งมีมากขึ้น
ตามอายุ  

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยขัดแยงกับแนวคิดของ  Turner (2007) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือจดหมายเชิญชวนบริจาคของชาวอเมริกัน และพบวากลุมคนวัยรุนตอนกลางท่ีเรียกวา 
Generation Y (อายรุะหวาง 18-26 ป) เปนกลุมท่ีมีอัตราการอานจดหมายเชิญชวนบริจาคมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก กลุมวัยกลางคน Generation X (อายุระหวาง 27-38 ป) และกลุม Baby Boomers 
(อายุระหวาง 39-57 ป) ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุทางดานวัฒนธรรม รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณ หรือทัศนคติท่ีแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือ (จารุณี บุญพิ
พัทธ, 2539: 11) นอกจากนี้ ยังพบวาผลการวิจัยยังขัดแยงกับการศึกษาของจุฑามาศ พาณิชยรังสี 
(2549: 185) ท่ีพบวาพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารผูหญิง โดยพบวาผูอานอายุมากจะใชเวลาในการ
อานนอย ท้ังนี้อาจเปนเพราะสาเหตุท่ีวานิตยสารถือเปนส่ือท่ีวัยรุนและวัยหนุมสาวสนใจและ
เปดรับมากกวาส่ืออ่ืนๆ 

นอกจากนี้ ยังพบวารายไดท่ีตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสารท้ังดานลักษณะการ
อานและระยะเวลาท่ีใชในการอาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2539: 106-107) 
ท่ีกลาววาคนท่ีมีอาชีพตางกัน ยอมมองโลก มีแนวคิด มีอุดมการณ มีคานิยมตอส่ิงตางๆ แตกตางกัน
ไป และผูท่ีมีรายไดสูงจะแสวงหาขาวสารหนักมากกวาผูท่ีมีรายไดต่ํา  และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Drollinger (1997) ท่ีระบุวา รายไดเปนเครื่องกําหนดความตองการของมนุษยตลอดจน
กําหนดความคิดของมนุษยเกี่ยวกับส่ิงตางๆ และพฤติกรรมตางๆ รวมถึงการเลือกใชส่ือมวลชน คน
ท่ีมีรายไดสูง มักใชส่ือเพ่ือแสวงหาเรื่องราวขาวสารท่ีหนักๆ เชนขาวการเมือง ปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจ ฯลฯ ผลการวิจัยขัดแยงกับปยะนุช สิงกันต ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมาย
ตรงของหางสรรพสินคา ของประชาชนในกรุงเทพฯ โดยพบวา ตัวแปรดานรายได ไมมีผลตอการ
เปดรับส่ือจดหมายตรง สาเหตุอาจเปนเพราะถึงแมจะเปนส่ือจดหมายตรงเหมือนกัน แตเนื้อหาสาร
แตกตางกัน โดยส่ือจดหมายตรงจากหางสรรพสินคาเปนการนําเสนอขายสินคาซ่ึงถือเปนรูปธรรม
และเนนกลุมเปาหมายทุกระดับช้ัน แตกตางจากจดหมายขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนหรือ
มูลนิธิท่ีเปนการเชิญชวนบริจาค ซ่ึงถือเปนนามธรรม 
 ในสวนของสถานภาพการสมรส ผลวิจัยพบวาสถานภาพการสมรสท่ีตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการเปดรับส่ือท้ังดานลักษณะการอานและระยะเวลาท่ีใชในการอานเชนกัน ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับแนวคิดของ Wilbur Schramn (1973 อางใน สุรีภรณ ผดุงจํารัสเสถียร, 2543) ท่ีกลาว
วาการเปดรับสารแตละคนจะขึ้นอยูกับตัวแปรตางๆ เชน ประสบการณ ภูมิหลัง สถานภาพทาง
สังคม อารมณ เปนตน 
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สมมุติฐานขอที่ 2  ลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค  
 ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค โดย
ลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดและสถานภาพการสมรส มีผลตอการ
เคยตอบรับบริจาค และลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ การศึกษา รายไดและสถานภาพการ
สมรสมีผลตอจํานวนเงินบริจาค  
 สําหรับผลการวิจัยท่ีพบวา อายุมีผลตอการเคยบริจาคและจํานวนเงินบริจาค โดย
กลุมเปาหมายท่ีมีอายุมากจะตอบรับบริจาคมากกวากลุมเปาหมายอายุนอยกวา ซ่ึงผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับแนวคิดของ Harvey และ McCrohan (1988, อางใน Drollinger, 1997) ท่ีกลาววาอายุมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริจาคและแนวโนมการเปนผูบริจาค 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวาการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการบริจาค ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Drollinger (1992 อางใน Drollinger, 1997) ท่ีกลาววาระดับการศึกษามีความสัมพันธ
ตอแนวโนมการเปนผูบริจาครวมถึงมีผลตอจํานวนเงินบริจาค และสอดคลองกับแนวคิดของ 
Roistacher และ Morgan (1974 อ างใน Drollinger, 1997) ท่ีระบุวาระดับการศึกษาของผูบริจาคมี
อิทธิพลตอจํานวนเงินบริจาค โดยผูท่ีมีการศึกษาตั้งแตระดับวิทยาลัย (College) ขึ้นไปเปนผูท่ี
บริจาคมากกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวา 
 สําหรับผลการวิจัยท่ีพบวาอาชีพมีผลตอการเคยบริจาค แตไมมีผลตอจํานวนเงินบริจาค 
สอดคลองกับการศึกษาของ Drollinger (1992 อางใน Drollinger, 1997) ท่ีพบวาปจจัยดานลักษณะ
อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับจํานวนเงินบริจาค ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุท่ีวาบุคคลท่ีมีอาชีพเดียวกัน
อาจมีตัวแปรท้ังสวนจิตใจ เชน การเลือกรับรูตามทัศนคติของตน เปนตน และตัวแปรสวนสังคม ท่ี
แตกตางกัน เชน ลักษณะประชากรศาสตร เชนระดับรายได การศึกษา เปนตน ส่ือ (จารุณี บุญพิ
พัทธ, 2539: 11) 
 ในสวนของผลการวิจัยท่ีพบวา รายไดมีผลตอพฤติกรรมการบริจาคโดยกลุมเปาหมายท่ีมี
รายไดระดับปานกลางเปนผูท่ีตอบรับบริจาคมากกวาผูท่ีมีรายไดสูงกวา ซ่ึงผลการวิจัยนี้ได
สอดคลองกับการสํารวจในประเทศไทยของกรมสรรพากร (www.trnlab.org, วันท่ี 14 ธันวาคม 
2550) ท่ีพบวายอดเงินบริจาคในป 2547 รอยละ 70 มาจากกลุมคนชนช้ันกลางมากกวากลุมชนช้ันท่ี
มีรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ การศึกษาของHarvey และMcCrohan 
(1988 อางใน Drollinger, 1997) ท่ีกลาววารายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนเงินบริจาค 

นอกจากนี้ยังพบวาสถานภาพการสมรสผลมีผลตอพฤติกรรมการบริจาค ผลการวิจัย
สอดคลองกับการศึกษาของ Johnson และ Resenfeld (1991) ท่ีกลาววาบุคคลท่ีเปนหมายบริจาค
มากกวากลุมบุคคลท่ีแตงงานแลว 

 

DPU



 
275

สมมุติฐานขอที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมาย
ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนที่แตกตางกัน 
 ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ไดแก อายุ อาชีพ รายได และ
สถานภาพการสมรส ทําใหทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงแตกตางกันดวยซ่ึงผลวิจัยดังกลาวสอดคลอง
กับ Shiffman และ Kanuk (2004 : 312) ท่ีกลาววา ทัศนคติหมายถึงความโนมเอียงท่ีบุคคลเรียนรู
เพ่ือใหมีพฤติกรรมสอคลองกับลักษณะท่ีพอใจหรือไมพอใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยทัศนคติของ
บุคคลจะสะทอนมุมมองของเขาท่ีมีตอสภาพแวดลอม ขณะเดียวกันทัศนคติก็จะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล ซ่ึงก็หมายความวาแตละคนจะมีทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
แตกตางกันออกไป และมีระดับมากนอยตางกัน และกาญจนา แกวเทพ (2542) ท่ีกลาวไววา 
ลักษณะทางประชากรศาสตร เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความเหมือนกัน หรือตางกัน ในเรื่องของ
ความคิดและการแสดงออกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง นอกจากนี้ ผลการวิจัยท่ีพบวา ตัวแปรดานอาชีพ 
รายได และสถานภาพการสมรส แตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ แตกตางกันนั้น 
สอดคลองกับ การศึกษาของ Assael (1998) ท่ีกลาววาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดทัศนคติมาจากหลาย
ปจจัย เชน ขอมูล ประสบการณตรง วัฒนธรรม ส่ือมวลชนและบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันไปของแต
ละคน และ สอดคลองกับแนวคิดของ Rensis Likert (อางใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) ท่ีกลาววา
ทัศนคติเกิดจากประสบการณเฉพาะอยาง การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน รูปแบบ (Models) โดยการ
เลียนแบบและองคประกอบทางสถาบัน (Institutional factors) เชน โรงเรียน ท่ีทํางาน หนวยงาน 
สมาคม องคกร หรือสถาบันพระมหากษัตริย ส่ิงเหลานี้ลวนแตเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ
ในชีวิต จากการทํางาน การประกอบอาชีพ หรือการเรียนรูท่ีจะอยูกับผูอ่ืน เปนตน ดังนั้นหากส่ิง
เหลานี้ตางก็จะสงผลตอทัศนคติท่ีตางกันดวย  

 
สมมุติฐานขอที่ 4 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรง มีผลตอพฤติกรรมการตอบรับ

บริจาค 
จากการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 4 พบวาพฤติกรรมการเปดรับ ไมวาจะเปนดานลักษณะการ

อาน และระยะเวลาท่ีใชในการอาน ตางก็มีผลตอพฤติกรรมการตอบรับบริจาค ท้ังการเคยตอบรับ
และจํานวนเงินท่ีเคยบริจาค ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพย สัมปตตะวนิช 
(2546) ท่ีกลาววาผลของการส่ือสารทําใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองในหลายรูปแบบ เชน เปล่ียนการ
รับรู (Perception) หรือเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หรือเสริมทัศนคติหรือพฤติกรรมเดิมท่ี
มีอยูแลวใหแข็งแกรงขึ้น หรืออาจการเกิดพฤติกรรมรูปแบบใหมท่ีไมเคยมีมากอน ดังนั้นจะเห็นวา
หากผูรับสารเปดรับส่ือ ไมวาจะมากหรือนอยก็ยอมมีผลตอการเปล่ียนพฤติกรรมได นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ Hyman และ Sheatsley (1947 อางใน พรทิพย สัมปตตะวนิช, 2547: 7) ท่ี
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กลาววาผูรับสารจะเลือกเปดรับส่ือท่ีมีลักษณะดังนี้ คือส่ือท่ีสามารถจัดหามาได ส่ือท่ีสอดคลองกับ
คานิยมความเช่ือ ส่ือท่ีตนสะดวก ส่ือตามความเคยชิน และส่ือตามลักษณะเฉพาะของส่ือ ดังนั้นจะ
เห็นไดวาส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีมีโอกาสสูงท่ีผูรับสารจะเลือกเปดรับ เนื่องจากคุณสมบัติส่ือตาม
แนวคิดของ Hyman และ Sheatsley (1947) ท่ีไดกลาวมา ตรงกับแนวคิดเรื่องคุณสมบัติส่ือจดหมาย
ตรงของ Torre และ Bendixen (1988) ท่ีกลาววาส่ือจดหมายตรงเปนส่ือสามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุก
เวลา เปนส่ือท่ีเหมาะกับการแจงขาวสาร (Inform) และกระตุนใหเกิดความนาสนใจ (Generate 
interests) ไดงายดวยภาพหรือขอความ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทัศนะะของ องอาจ ปทะวานิช 
(2550) ท่ีกลาววา ส่ือจดหมายตรงเปนส่ือท่ีผูอานควบคุมการรับขาวสารได ดังนั้นหากขอความใน
ส่ือตรงกับทัศนคติ ความเช่ือของผูรับสาร หรือส่ือนั้นเขาถึงผูรับสารได ก็ยอมทําใหผูรับสารเกิด
พฤติกรรมไดไมยาก  

นอกจากนี้ยังพบวา ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยตางๆ ภายในประเทศ ไดแก
งานวิจัยของ ศิริลักษณ  อริยปญโญทัย (2540) ท่ีไดศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของการใชส่ือ
ประชาสัมพันธในโครงการอะเมซ่ิงไทยแลนดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย” โดยพบวา การ
เปดรับส่ือประชาสัมพันธมีความสัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมการทองเท่ียวไทย และสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิลาวัณย เรืองปฏิกรณ (2546) เรื่อง “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับส่ือ
เพ่ือการส่ือสารการตลาดจากโครงการไทยเท่ียวไทย” ท่ีพบวา พฤติกรรมการเปดรับส่ือเพ่ือการ
ส่ือสารการตลาดจากโครงการไทยเท่ียวไทยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวไทยของ
ประชาชน แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับ จุฑามาศ ปนมณี (2547) ท่ีไดศึกษา
เรื่อง “ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตอการบริจาคอวัยวะของผูท่ีมาบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย” ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา ความรูของผูมาบริจาคอวัยวะไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริจาคอวัยวะ โดยผูบริจาคโลหิต 91.25% เคยรับทราบเรื่องการ
บริจาคอวัยวะแตมีเพียง 26.25% ท่ีไดแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ท่ีว าพฤติกรรมการทองเท่ียวหรือการบริจาคเงินอาศัยกระบวนการตัดสินใจท่ีงายและใชเวลานอย
กวาพฤติกรรมการบริจาคอวัยวะ ซ่ึงมีผลกระทบกับความเช่ือทางด านศาสนา  

 
สมมุติฐานขอที่ 5 พฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงแตกตาง จะมีทัศนคติตอส่ือ

จดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนที่แตกตางกัน 
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือจดหมายตรงฯ ไมวาจะเปนดาน

ลักษณะการอาน และระยะเวลาท่ีใชอานส่ือจดหมายตรงฯ แตละครั้ง ตางก็มีความความสัมพันธตอ
ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ นั่นคือ หากลักษณะการอานตางกัน ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ก็
ตางกัน รวมถึง หากระยะเวลาใชในการอานตางกัน ทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ ก็จะตางกัน 
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 ผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมายท่ีอานเนื้อหาบางสวนหรืออยางละเอียด มีคาเฉล่ียทัศนคติ
ดีกวาผูท่ีไมสนใจอาน รวมถึงกลุมเปาหมายท่ีใชระยะเวลาในการอานมากมีคาเฉล่ียมากกวาผูใช
เวลาในการอานนอย ดังนั้นอาจกลาวไดวายิ่งกลุมเปาหมายมีการเปดรับส่ือมากเทาใด กย็ิ่งมีทัศนคติ
ท่ีดีตอส่ือจดหมายตรงมากเทานั้น  

ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐกานต สัณหสุรัติกุล (2549) ท ี่ศึกษา
เรื่องการรับรู และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีตอแนวคิดเรื่องการงดเหลา เขาพรรษา 
ปพ.ศ. 2548 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีพบวา การรับรูขอมูล
ขาวสารของโครงการมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอแนวคิดเรื่องการงดเหลา เขาพรรษา  และ
สอดคลองกับการศึกษาของ จเรศักดิ์ ชูรักษ (2550) ท่ีศึกษาเรื่องการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ 
และแนวโนมพฤติกรรมการเลือกใชยางรถยนตประหยัดน้ํามันของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขต
กรุงเทพฯ พบวากลุมตัวอยางท่ีมีความรูเกี่ยวกับยารถยนตประหยัดน้ํามันแตกตางกัน จะมีทัศนคติ
เกี่ยวกับยางรถยนตท่ีแตกตางกัน  

นอกจากนี้ ยังอธิบายผลการวิจัยครั้งนี้ ไดจากแนวคิดของ Rensis Likert (อางในประภาเพ็ญ 
สุวรรณ, 2526) ท่ีไดศึกษามูลเหตุของการเกิดทัศนคติ พบวาองคประกอบท่ีสําคัญท่ีเปนตัวเช่ือมโยง
ใหเกิดทัศนคติตางๆ คือ การส่ือสาร (Communication) ท้ังนี้เพราะไมวาทัศนคติจะเกิดจาก
ประสบการณเฉพาะอยาง รูปแบบ หรือองคประกอบทางสถาบัน ลวนแตมีการส่ือสารแทรกอยู จึง
อาจกลาวไดวาการส่ือสารเปนกิจกรรมสําคัญอยางมากท่ีมีผลทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงตางๆ 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Assael (1998) ท่ีไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดทัศนคติ 
โดยสรุปไดวา ทัศนคติเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย ท้ังจากปจจัยโดยทางออมหรือจากประสบการณ
ตรง เชน ขอมูล ประสบการณตรง วัฒนธรรม ส่ือมวลชนและบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันของแตละ
บุคคล  

 
สมมุติฐานขอที่ 6 พฤติกรรมการตอบรับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมาย

ตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนที่แตกตางกัน 
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาพฤติกรรมการตอบรับบริจาคไมวาเปนการตอบรับบริจาค 

และจํานวนเงินบริจาค ตางก็มีความความสัมพันธตอทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงฯ นั่นคือ การตอบ
รับบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกรเพ่ือสาธารณประโยชนท่ีแตกตาง
กันและจํ านวนเงินบริจาคแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอส่ือจดหมายตรงขององคกร เพ่ือ
สาธารณประโยชนท่ีแตกตางกัน 

โดยผลการวิจัยท่ีได สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง Loudon และ Bitta (1993) และ Zimbrado 
และ Leippe (อางใน อรวรรณ ปลันธโอวาท, 2542) ท่ีกลาววา ทัศนคติคือ ส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู
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หรือประสบการณของแตละคน มิใชเปนส่ิงท่ีติดตัวมาแตกําเนิด เปนสภาพทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลตอ
การคิด และการกระทําของบุคคลเปนอันมาก มีความถาวรพอสมควรเนื่องจากแตละบุคคลตางก็
ไดรับประสบการณและผานการเรียนรูมามาก อยางไรก็ตามทัศนคติก็อาจมีการเปล่ียนแปลงไดอัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตางๆ และสอดคลองกับ Shiffman และ Kanuk (2004 : 312) ท่ี
กลาววาบุคคลเรียนรูเพ่ือใหมีพฤติกรรมสอคลองกับลักษณะท่ีพอใจหรือไมพอใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง โดยทัศนคติของบุคคลจะสะทอนมุมมองของเขาท่ีมีตอสภาพแวดลอม ขณะเดียวกันทัศนคติก็
จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล ทัศนคติไมสามารถเห็นไดโดยตรงแตตอง
วินิจฉัยจากส่ิงท่ีแตละบุคคลพูดหรือกระทํา 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวาทัศนคติโดยเฉล่ียของกลุมเปาหมายมีทัศนคติท่ีดี หรือเชิงบวก 
นั่นหมายถึงทัศนคติท่ีจะชักนําใหบุคคลใหแสดงปฏิกิริยาในดานดีตอบุคคลอ่ืนๆ และส่ิงแวดลอม
รอบตัว รวมท้ังอาจมีสวนทําใหคน หรือกลุมคน ตัดสินใจมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมดวย (ปยนุช สิงหกันต, 2544) 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดในดานงบประมาณและระยะเวลาในการศึกษา จึงสามารถทําการ
วิจัยเชิงปริมาณเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 405 คนเทานั้น หากมีเวลา
และงบประมาณมากกวานี้ ควรเพ่ิมจํานวนตัวอยาง รวมท้ังศึกษากับประชาชนในเขต
ปริมณฑลหรือท่ัวประเทศ   

2. การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยถึงการเปดรับส่ือ พฤติกรรมการตอบรับบริจาค และทัศนคติตอ
ส่ือจดหมายตรงในภาพรวม จึงทําใหไดขอมูลในเชิงกวาง ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปจึงควร
ศึกษาเจาะลึกลงไปในแตละองคกร และเจาะลึกเฉพาะผูรับสารของแตละองคกร เพ่ือเปน
ประโยชนตอการวางแผน และปรับปรุงกลยุทธตางๆ  อันจะสนองตอบตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางถูกตอง ชัดเจนยิ่งขึ้น  

3. ในสวนของการวิเคราะหส่ือจดหมายตรง ควรมีการศึกษาส่ือจดหมายตรงอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบันของแตละองคกร เพ่ือใหเห็นภาพวิวัฒนาการของส่ือ
จดหมายตรงของแตละองคกรไดอยางชัดเจน  

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการโนมนาวใจใหเกิดการบริจาคของส่ือจดหมาย
ตรง กับส่ือระดมทุนประเภทอ่ืนๆ เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ส่ือกิจกรรม เปนตน รวมถึง
สํารวจความคิดเห็นของผูรับสารเปาหมายตอส่ือประเภทตางๆ  
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยมาประยุกตใช  
1. องคกรในฐานะผูสงสาร ควรเนนเรื่องการสรางความนาเช่ือถือ โดยการสรางภาพลักษณ

ขององคกรใหดูมีความโปรงใสในการระดมทุน รวมถึงการแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในการ
ชวยเหลือสาธารณชน ท้ังนี้ภาพลักษณและบทบาทดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงตําแหนง
ทางการตลาด (Positioning) ท่ีแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ เนื่องจากในปจจุบัน องคกรท่ีไม
แสวงหากําไรหรือองคกรเพ่ือสาธารณประโยชนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ยิ่งองคกรมี
ภาพลักษณหรือตําแหนงทางการตลาดท่ีชัดเจนมากเทาใด ก็จะยิ่งสงผลใหองคกรไดรับการ
ยอมรับจากสาธารณชนมากเทานั้น และจะกอใหเกิดการบริจาคอยางยั่งยืนในท่ีสุด ดังนั้น
ขอความในจดหมายจึงนาจะประกอบไปดวย รายงานหรือหลักฐานแสดงการดําเนินงาน
ขององคกร และภาพความคืบหนาของโครงการตางๆ ท่ีองคกรไดดําเนินการอยู โดย
นําเสนอในรูปแบบท่ีนาสนใจ และเขาใจไดโดยงาย เชน กราฟ ตาราง หรือรูป
ภาพประกอบ  

2. ในปจจุบัน เปนยุคท่ีองคกรธุรกิจตื่นตัวในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
(Corporate Social Responsibility: CSR) จึงถือเปนโอกาสท่ีดี ท่ีองคกรสามารถขอความ
รวมมือและการสนับสนุนในดานตางๆ จากภาคธุรกิจเอกชน เชน บัญชีรายช่ือลูกคาหรือผู
ถือบัตร สวนลดพิเศษสําหรับคาบริการตางๆ ฯลฯ เพ่ือลดตนทุนในการระดมทุน 

3. ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ในปจจุบัน องคกรไดรับการสนับสนุนบัญชีรายช่ือจาก
พันธมิตร เชน ธนาคาร บัตรเครดิต หรือหางสรรพสินคา ฯลฯ เปนหลัก ซ่ึงรายช่ือเหลานี้
จัดเปนรายช่ือท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากใหผลการตอบกลับสูงกวารายช่ือประเภทอ่ืน อยางไรก็
ตาม การใชรายช่ือประเภทนี้ มีขอจํากัดอยูท่ีวา องคกรไมสามารถตรวจสอบรายช่ือเหลานี้
ไดกอนการสง จึงทําใหเกิดปญหาการสงจดหมายซํ้า และทําใหผูบริจาคบางรายมีทัศนคติท่ี
ไมดีตอส่ือจดหมายตรงและมองวาจดหมายเชิญชวนบริจาคเปนจดหมายขยะ (Junk mail) 
เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว องคกรอาจดําเนินการโดยใชกลยุทธการรวบรวมและแยกแยะ
รายช่ือ (Merging and purging strategy) เพ่ือตรวจสอบการซํ้าของรายช่ือ หรือใชเทคนิค
การเวนระยะในการสง ตามแนวทางการแกไขปญหาขององคการยูนิเซฟ โดยเวนชวงการ
สงจดหมายของแตละแหลงบัญชีรายช่ืออยางนอย 2 ป   

4. นอกเหนือจากการทดสอบบัญชีรายช่ือ (List testing) องคกรควรทดสอบองคประกอบอ่ืนๆ 
ของส่ือจดหมาย และตองเลือกเพียงองคประกอบเดียวหรือตัวแปรเดียวในการทดสอบ เชน 
ขนาด ประเภทรูปภาพประกอบ หรือประเภทของขอความโนมนาวใจ เปนตน เพ่ือให
องคกรสามารถวัดประสิทธิภาพของส่ือไดอยางชัดเจน  
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5. องคกรควรออกแบบสาร (Message) ท่ีสามารถกระตุนใหผูบริจาคเปนผูบริจาคแบบราย
เดือนแทนการเปนผูบริจาคแบบครั้งคราว  เพราะการบริจาคอยางตอเนื่องจะสงผลให
องคกรสะดวกและประหยัดคาใชจายในการหาทุน ทําใหสามารถนําเงินไปชวยเหลือ
สาธารณชนไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหองคกรไดวางแผนลวงหนาระยะยาวได   

6. นอกเหนือจากการกระตุนใหเกิดการบริจาคอยางตอเนื่อง องคกรสามารถกระตุนใหผู
บริจาคบริจาคในจํานวนเงินท่ีเพ่ิมขึ้น (Up-selling) หรือกระตุนใหผูบริจาคไดชวยเหลือ
โครงการอ่ืนๆ ขององคกร (Cross-selling) 

7. จากการวิจัยพบวา องคกรมีการสงจดหมายประเภทแสวงหาผูบริจาครายใหม (Acquisition 
mailing) เปนจํานวนมาก ซ่ึงนอกจากจะส้ินเปลืองงบประมาณขององคกรแลว ยังกอใหเกิด
ปญหาการสงจดหมายซํ้า ดังนั้นองคกรสามารถใชการระดมทุนรูปแบบอ่ืนๆ ในการ
แสวงหาผูบริจาคแทนการสงจดหมายหรือใชควบคูกับการสงจดหมาย เชนการใชส่ือ
นิตยสารหรือหนั ง สือพิมพ เ พ่ือก ระตุนให เกิดกา รตอบกลับ (Direct response 
magazine/newspaper) การจัดโครงการบริจาคแบบ e-donation ผานทางเว็บไซต หรือการ
จัดกิจกรรมการรับบริจาคตามสถานท่ีชุมชน (Face-to-face troop) เพ่ือใหเกิดการตระหนักรู
ตราสินคาขององคกร (Corporate brand awareness) พรอมกับไดขอมูลเบ้ืองตนของ
โครงการตางๆ ท่ีองคกรดําเนินอยู  นอกจากนี้ องคกรยังอาจไดรายช่ือผูบริจาค หรือ
กลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ ตอจากนั้น องคกรสามารถใชส่ือจดหมายตรงเพ่ือโนมนาวให
เกิดการบริจาคอยางยั่งยืนไดตอไป  

8. องคกรสามารถเสนอชองทางตอบกลับชองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผูบริจาคในยุคปจจุบัน เชน การชําระเงินบริจาคผานรานสะดวกซ้ือ หรือ
การกรอกแบบบริจาคผานทางเว็บไซต 

9. ผลการวิจัยพบวาผูบริจาคสวนใหญ เม่ือไดรับจดหมายจะตอบกลับในระยะเวลาประมาณ 1 
เดือน ดังนั้น องคกรอาจกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการบริจาคโดยใชกลยุทธการสงเสริมการ
ขาย (Sales promotion) เชน การใชของแจกแบบไดเปลา (Freemium/Premium) หรือใช
เทคนิค ท่ีเรียกวา “บริจาคกอนมีสิทธ์ิกอน” (Early Bird) โดยผูท่ีบริจาครายแรกๆ จะไดรับ
ของท่ีระลึกจากทางองคกร ท้ังนี้เปนการเสริมแรงใหผูบริจาคเกิดพฤติกรรมบริจาคในทันที  

10. ในสวนของการออกแบบส่ือจดหมาย องคกรควรออกแบบใหแตละองคประกอบมีความ
สอดคลองกัน และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี ้

10.1. ภาพประกอบควรเปนภาพเชิงบวก เพ่ือแสดงใหเห็นผลท่ีไดจากการบริจาค หรือ
ความเปล่ียนแปลงในชีวิตอันเนื่องมาจากไดรับความชวยเหลือจากองคกร เชน
ภาพเด็กท่ีมีใบหนายิ้มแยม แจมใสอยูในบรรยากาศของความอบอุน หรืออาจเปน
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ภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานขององคกรเพ่ือใหกลุมเปาหมายเช่ือม่ันวา
องคกรนํารายไดจากการระดมทุนไปชวยเหลือเพ่ือนมนุษยในสังคมอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม  

10.2. เนื่องจากผูอานจดหมายสวนใหญจะอานจดหมายโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย ดังนั้น
ขอความและภาพประกอบในจดหมายตองมีความชัดเจน ไมซับซอนตอการ
ตีความหมายมากเกินไป  

10.3. ขอความและรูปภาพบนซอง ถือเปนสวนท่ีมีความสําคัญ เพราะเปนดานแรกท่ีทํา
หนาท่ีกระตุนความสนใจผูบริจาคใหเปดอานจดหมาย ดังนั้นขอความสวนนี้ตอง
ส้ัน กระชับ ไดใจความ สามารถเรียกรองความสนใจไดดี และกระตุนการเปดได 

10.4. องคกรสามารถกําหนดขนาด สี และรูปแบบการนําเสนอตางๆ ใหมีเอกลักษณ 
เฉพาะตัวขององคกร ท้ังนี้เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถจดจําและระลึกถึงองคกร
ไดชัดเจนขึ้น   
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ก. ตัวอยางส่ือจดหมายตรงของสภากาชาดไทย 
 
องคประกอบท่ี 1 ซองจดหมาย 
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องคประกอบท่ี 2 จดหมาย (หนา 1) และองคประกอบท่ี 3 แบบฟอรมบริจาค 
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องคประกอบท่ี 2 จดหมาย (หนา 2) 
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องคประกอบท่ี 2 จดหมาย (หนา 4) 
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องคประกอบท่ี 4 ซองตอบกลับ 
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องคประกอบท่ี 5 ส่ิงท่ีแนบมาดวย (หนาท่ี 1) 
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องคประกอบท่ี 5 ส่ิงท่ีแนบมาดวย (หนาท่ี 2) 
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ข. ตัวอยางส่ือจดหมายตรงขององคการยูนิเซฟ 
องคประกอบท่ี 1 ซองจดหมาย 
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องคประกอบท่ี 2 จดหมาย (หนา 1) 
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องคประกอบท่ี 3 แบบฟอรมบริจาค 
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องคประกอบท่ี 4 ซองตอบกลับ 
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องคประกอบท่ี 5 ส่ิงท่ีแนบมาดวย 
 
 

DPU



ค. ตารางผลการวิเคราะหเนื้อหา 
 

ชุดที่ 
 

ชวงเวลาที่สง 
เดือน-ป 

ประเภท ขอความกระตุนการเปด 

Acquisition 
/Prospect Retention/ House 

1. เ
ริ่ม

เลา
เรื่อ

งรา
วห

รือ
ปญ

หา
ที่ต

อง
กา

ร
ได

รับ
คว

าม
ชว

ยเห
ลือ

 

2. แ
นะ

นํา
วิธ

ีกา
รบ

ริจ
าค

 

3. ก
ระ

ตุน
คว

าม
อย

าก
รู/ถ

าม
คํา

ถา
ม 

4. ก
ลา

วถึ
งป

ระ
โย

ชน
ที่ไ

ดร
ับจ

าก
กา

ร
บร

ิจาค
ให

แก
อง

คก
ร 

5. ร
ะบ

ุวาร
ะใน

กา
รส

ง 

6. แ
สด

งค
วาม

เรง
ดว

น 

7. อ
างอิ

งคํ
าก

ลา
วข

อง
บุค

คล
สํา

คัญ
 

8. เ
ชิญ

ชว
น 

สภากาชาด 1 ธค48-มค49 1 - - - - - 2 - 2 - 
สภากาชาด 2 ธค48-มค49 - 1 - - - - 1 - 2 1 
สภากาชาด 3 มีค-พค 1 - - - 1 1 1 - 1 1 
สภากาชาด 4 มีค-พค - 1 - - 1 1 1 - 1 1 
สภากาชาด 5 กค-กย 1 - - - 1 - 1 - 1 - 
สภากาชาด 6 กค-กย - 1 - - 1 - 1 - 1 - 
สภากาชาด 7 ตค-พย 1 - - - - - 1 - 2 1 
สภากาชาด 8 ตค-พย - 1 - - 1 - 1 - 2 1 
สภากาชาด 9 ธค49-มค50 1 - - - - - 1 - 2 1 
สภากาชาด 10 ธค49-มค50 - 1 - - - - 1 - 2 1 

ยูนิเซฟ 1 พย - 1 - 1 - 1 - 1 - - 
ยูนิเซฟ 2 กย - 1 - - - - - 1 - - 
ยูนิเซฟ 3 ตลอดป 49 - 1 - - - - - - - - 
ยูนิเซฟ 4 กค - 1 - - 1 - - - - - 
ยูนิเซฟ 5 กค - 1 - - - - - - - - 
ยูนิเซฟ 6 มิย - 1 - - 1 - - - - - 
ยูนิเซฟ 7 ตค - 1 1 - - - - - - - 
ยูนิเซฟ 8 ธค - 1 - - 1 1 - - - - 
ยูนิเซฟ 9 สค 1 - 1 - - - - - - 1 

ยูนิเซฟ 10 พย 1 - 1 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 11 พย 1 - 1 - - - - - - 1 

รวม 0 8 13 4 2 8 4 11 2 16 9 
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ชุดท่ี 

ขนาด ประเภทซอง 
การใชภาพ 

การใชส ี
ภาพบวก ภาพลบ 

8 1
/2 *

 4 3
/4 

8 3
/4 *

 6 1
/8 

9 *
 7 3

/8 

9 1
/8 *

 6 1
/4 

9 1
/4 *

 6 1
/2 

9 1
/4 *

 6 3
/4 

 
1ซ

อง
ปด

 

2ห
นา

ตาง
 

3แ
ผน

พับ
 

1ภ
าพ

ถา
ย 

2ภ
าพ

วาด
 

3ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

4ภ
าพ

ถา
ย 

5ภ
าพ

วาด
 

6ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

ตา
มว

าระ
การ

สง
 

ใช
เพื่อ

บง
บอ

กอ
ัตล

ักษ
ณ (

Ide
nti

ty)
 ขอ

ง
อง

คก
ร 

อื่น
 ๆ

สภากาชาด 1 - 1 - - - - 1 - - 2 - - - - - 1 - - 
สภากาชาด 2 - 1 - - - - - 1 - 2 - - - - - 1 - - 
สภากาชาด 3 - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 
สภากาชาด 4 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 
สภากาชาด 5 - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 
สภากาชาด 6 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 
สภากาชาด 7 - 1 - - - - 1 - - 2 - 1 - - - 1 - - 
สภากาชาด 8 - 1 - - - - - 1 - 2 - 1 - - - 1 - - 
สภากาชาด 9 - 1 - - - - 1 - - 2 - 1 - - - 1 - - 
สภากาชาด 10 - 1 - - - - - 1 - 2 - 1 - - - 1 - - 

ยูนิเซฟ 1 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 
ยูนิเซฟ 2 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 
ยูนิเซฟ 3 - - - 1 - - - 1 - - - 2 - - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 4 - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 5 - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 6 - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 
ยูนิเซฟ 7 - - - - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 8 - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 
ยูนิเซฟ 9 - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 10 - - - - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 11 - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 

รวม 2 10 1 1 1 6 5 14 2 23 1 9 2 0 1 11 7 3 
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ชุดท่ี  พาดหัว คําทักทาย ลักษณะสวนบุคคล Kขอความโนมนาวใจ 

  
  

คํา
อว

ยพ
ร 

ระ
บุป

ระ
เด็น

หร
ือป

ญห
าที่

ตอ
งก

ารไ
ดร

ับค
วาม

ชว
ยเห

ลือ
 

ทั่ว
ไป

 

ระ
บุชื่

อ 

ชื่อ
-น

าม
สกุ

ลข
อง

บุค
คล

หร
ือชื่

อ
อง

คก
ร 

ชื่อ
-น

าม
สกุ

ลแ
ละ

วัน
คล

ายวั
น

เกิด
 

ชื่อ
-น

าม
สกุ

ลข
อง

บุค
คล

หร
ือชื่

อ
อง

คก
ร แ

ละ
วัน

เดือ
นป

ที่บ
ริจ

าค
คร

ั้งล
าส

ุด 
ชื่อ

-น
าม

สกุ
ลข

อง
บุค

คล
หร

ือชื่
อ

อง
คก

ร, วั
นเดื

อน
ปที่

บร
ิจา

คค
รั้ง

ลา
สุด

 แล
ะจ

ําน
วน

เงิน
ที่บ

ริจ
าค 

กา
รแ

นะ
นํา

เหตุ
หร

ือก
รณี

ยกิ
จ

ขอ
งอ

งค
กร

 

กา
รก

ระ
ตุน

จิต
สํา

นึก
สา

ธาร
ณะ

 

กา
รก

ระ
ตุน

การ
ตอ

บก
ลับ

 

        

1ป
ญห

าทั่
วไ

ป 

2ป
ญห

าเฉ
พา

ะ 

3ค
วาม

สํา
เร็จ

ใน
อดี

ต 

4เป
าห

มา
ยใน

อน
าค

ต 

  

สภากาชาด 1 - - 1 - - - - - - - 1 - 1 1 
สภากาชาด 2 - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 
สภากาชาด 3 1 - 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 
สภากาชาด 4 1 - - 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 
สภากาชาด 5 1 - 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 
สภากาชาด 6 1 - - 1 - - - - - 1 1 - - 1 
สภากาชาด 7 1 - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 
สภากาชาด 8 1 - - 1 - - - - 1 1 1 - 1 1 
สภากาชาด 9 1 - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 
สภากาชาด 10 1 - - 1 - - - - - 1 1 - 1 1 

ยูนิเซฟ 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 1 1 
ยูนิเซฟ 2 - - - 1 1 - - - 1 - - 1 1 1 
ยูนิเซฟ 3 - - - 1 - 1 - - - - - - - - 
ยูนิเซฟ 4 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 
ยูนิเซฟ 5 - - - 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 
ยูนิเซฟ 6 - - - 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 
ยูนิเซฟ 7 - - 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 
ยูนิเซฟ 8 - - - 1 - - -   1 - 1 - 1 1 
ยูนิเซฟ 9 - - 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 
ยูนิเซฟ 10 - - 1 - - - - - 1 - 1 1 1 1 
ยูนิเซฟ 11 - 1   1 - - - - 1 1 1 1 1 1 

รวม 8 2 8 13 4 1 1 1 16 7 18 12 19 20 
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ชุดที่  
  
  

ขนาดกระดาษ  จํานวนหนา การใชภาพ 

A4
 (2

1*2
9.7

ซม
) 

Le
gal

 (2
1.5

*35
.5 

ซม
) 

4อ
ื่นๆ

 

1 ห
นา

 

2 ห
นา

 

3 ห
นา

 

ภาพบวก ภาพลบ 

      

1ภ
าพ

ถา
ย 

2ภ
าพ

วาด
 

3ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

4ภ
าพ

ถา
ย 

5ภ
าพ

วาด
 

6ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

สภากาชาด 1 1 - - - - 1 8 - - 1 - - 
สภากาชาด 2 - 1 - - 1 - - - - - - - 
สภากาชาด 3 1 - - - - 1 8 - - - - - 
สภากาชาด 4 - 1 - - 1 - - - - - - - 
สภากาชาด 5 1 - - - - 1 8 - - - - - 
สภากาชาด 6 - 1 - - 1 - 1 - - - - - 
สภากาชาด 7 - 1 - - 1 - 4 - - - - - 
สภากาชาด 8 - 1 - - 1 - 4 - - - - - 
สภากาชาด 9 1 - - - - 1 9 - - - - - 
สภากาชาด 10 - 1 - - 1 - 1 - - - - - 

ยูนิเซฟ 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - 
ยูนิเซฟ 2 - 1 - 1 - - - - - - - - 
ยูนิเซฟ 3 - - 1 1 - - - - 1 - - - 
ยูนิเซฟ 4 - 1 - - 1 - - - - 1 - - 
ยูนิเซฟ 5 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 
ยูนิเซฟ 6 - 1 - - 1 - - - - 3 - - 
ยูนิเซฟ 7 - 1 - - 1 - 1 - - - - - 
ยูนิเซฟ 8 - 1 - - 1 - 5 - - - - - 
ยูนิเซฟ 9 1 - - 1 - - - - - - - - 
ยูนิเซฟ 10 1 - - 1 - - - - - - - - 
ยูนิเซฟ 11 1 - - 1 - - - - - - - - 

รวม 7 13 1 7 10 1 50 0 1 6 0 0 
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 เคร่ืองมือที่เปนขอความที่กระตุนใหเกิดการตอบกลับ การใชภาพ 

ชุดที ่
  

กล
อง
ตอ
บ

รับ 

ชื่อ
ที่
อยู
ขอ
งผู
บริ
จาค 

ลักษณะ
การ

บริจาค วิธีชําระเงินบริจาค 
จํานวนเงิน

บริจาค  ภาพบวก ภาพลบ 

    

1แ
บบ

ครั้
งเด

ียว 

2แ
บบ

ราย
เดือ

น 

1บ
ัตร

เคร
ดิต

 

2ธ
นา

ณัต
 ิ

3โอ
นเข

าบ
ัญช

ีหรื
อผ

าน
ตู

4แ
นบ

เช็ค
/แค

ชเช
ียร

เช็ค
 

5ผ
าน

ราน
สะ

ดว
กซื้

อ 

1ระ
บุเพี

ยงจ
ําน

วน
เงิน

 

2ระ
บุจ

ําน
วน

เงิน
ตอ

วัน
 

3ระ
บุจ

ําน
วน

เงิน
แล

ะก
าร

 ขอความเก่ียวกับ
การลดหยอนภาษี 1ภ

าพ
ถา

ย 

2ภ
าพ

วาด
 

3ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

4ภ
าพ

ถา
ย 

5ภ
าพ

วาด
 

6ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

สภากา
ชาด 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 5 - - - - - 
สภากา
ชาด 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 3 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 4 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 5 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 6 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 7 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 8 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 9 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 
สภากา
ชาด 10 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - 
ยูนิเซฟ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 

2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 

3 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - 
ยูนิเซฟ 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 

5 1 1 - 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 

9 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 2 - - - 
ยูนิเซฟ 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - 
ยูนิเซฟ 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - - 
รวม 21 14 20 21 21 19 20 19 6 21 11 6 21 16 0 3 0 0 0 
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ช่ือชุด   ขนาด ประเภท การใชภาพ สิ่งท่ีแนบมาดวย 

  

    

            ภาพบวก ภาพลบ 

เอกสาร ขอ
ง
แจ
ก 

  

 แส
ดง

คว
าม

ขอ
บคุ

ณ 
ขอ

คว
าม

เชิญ
ชว

นใ
หบ

ริจ
าค

อย
างต

อเน
ื่อง

 

คํา
ขวั

ญ 
หร

ือส
โล

แก
น 

อธิ
บา

ยขั้
นต

อน
กา

รบ
ริจ

าค
หร

ือก
ารต

รว
จส

อบ
เอก

สา
ร 

1)1
6*1

1.5
cm

 

2)1
7.7

*11
.5 

4)2
0.3

*10
.8 

1ซ
อง

ปด
 

2ห
นา

ตาง
 

3แ
ผน

พับ
 

1ภ
าพ

ถา
ย 

2ภ
าพ

วาด
 

3ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

4ภ
าพ

ถา
ย 

5ภ
าพ

วาด
 

6ภ
าพ

กร
าฟ

ค 

มี
แบบฟอ

รม
บริจาค 

ไมมี
แบบฟอ
รม
บริจาค 

 

สภากาชา
ด 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - 

สภากาชา
ด 2 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 1 - 

สภากาชา
ด 3 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 

สภากาชา
ด 4 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

สภากาชา
ด 5 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - 

สภากาชา
ด 6 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 2 1 - 

สภากาชา
ด 7 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

สภากาชา
ด 8 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

สภากาชา
ด 9 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

สภากาชา
ด 10 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - 

ยูนิเซฟ 1 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - 

ยูนิเซฟ 2 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - 

ยูนิเซฟ 3 1 1 - - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - 
ยูนิเซฟ 4 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1 - 

ยูนิเซฟ 5 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 2 - 

ยูนิเซฟ 6 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 7 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1 - 

ยูนิเซฟ 8 2 1 - - - - 1 1 - - 1 - - - - - 1 1 - 

ยูนิเซฟ 9 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 1 - 
ยูนิเซฟ 

10 2 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 2 - 
ยูนิเซฟ 

11 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 2 - 

รวม 23 10 12 10 10 10 1 21 0 1 9 0 1 1 0 0 9 14 0 
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ระดับปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)  
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   
    
ระดับปริญญาโท  Master of Interdisciplinary Studies (MAIS)  
   (Communication, Psychology & Education) 
   Oregon State University, Oregon, U.S.A. 
ประวัติการทํางาน  
2544-2547  อาจารยประจําภาควิชาการส่ือสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
2548-2551  หัวหนาภาควิชาการส่ือสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    
  

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



