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ค่ี�มืือฉบัับันี�จััดทำำาข้ิ�นภายใต้โคีรีงการี USAID Wildlife Asia สนับัสนุนทุำนโดย องค์ีการีเพื�อการีพัฒนารีะหวั�างปรีะเทำศขิองสหรัีฐอเมืริีกาภาคีพื�นเอเชีีย  
(USAID RDMA) ด้วัยคีวัามืรี�วัมืมืือกับัโคีรีงการีต�อต้านการีค้ีาสัตว์ัป่าผิิดกฎหมืาย โดยเฉพาะงาช้ีาง นอแรีด เสือแลิะนิ�มื ในปรีะเทำศไทำย ซ้ึ่�งได้รัีบัการี
สนับัสนุนจัากกองทุำนสิ�งแวัดล้ิอมืโลิก (GEF) ดำาเนินการีโดยกรีมือุทำยานแห�งชีาติสัตว์ัป่าแลิะพันธ์ุพืชี โคีรีงการีพัฒนาแห�งสหปรีะชีาชีาติ (UNDP)  
เคีรืีอขิ�ายเฝ้้ารีะวัังการีค้ีาสัตว์ัป่าแลิะพืชีป่า (TRAFFIC) องค์ีการีรีะหวั�างปรีะเทำศเพื�อการีอนุรัีกษ์์ธรีรีมืชีาติ (IUCN) แลิะ TRACE ภายใต้โคีรีงการี Global 
Wildlife Program (GWP)
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ค่ี�มืือฉบัับันี�จััดทำำาข้ิ�นภายใต้โคีรีงการี USAID Wildlife Asia สนับัสนุนทุำนโดย องค์ีการีเพื�อการีพัฒนารีะหวั�างปรีะเทำศ
ขิองสหรัีฐอเมืริีกาภาคีพื�นเอเชีีย (USAID RDMA) ด้วัยคีวัามืรี�วัมืมืือกับัโคีรีงการีต�อต้านการีค้ีาสัตว์ัป่าผิิดกฎหมืาย 
โดยเฉพาะงาช้ีาง นอแรีด เสือแลิะนิ�มื ในปรีะเทำศไทำย ซ้ึ่�งได้รัีบัการีสนับัสนุนจัากกองทุำนสิ�งแวัดล้ิอมืโลิก (GEF) ดำาเนิน
การีโดยกรีมือุทำยานแห�งชีาติสัตว์ัป่าแลิะพันธ์ุพืชี โคีรีงการีพัฒนาแห�งสหปรีะชีาชีาติ (UNDP) เคีรืีอขิ�ายเฝ้้ารีะวัังการี
ค้ีาสัตว์ัป่าแลิะพืชีป่า (TRAFFIC) องค์ีการีรีะหวั�างปรีะเทำศเพื�อการีอนุรัีกษ์์ธรีรีมืชีาติ (IUCN) แลิะ TRACE ภายใต้
โคีรีงการี Global Wildlife Program (GWP)



เก่�ยวกับค่�ม่อฉบับน่�
ค่ี�มืือการีสื�อสารีเพื�อการีเปลีิ�ยนแปลิงทำางสังคีมืแลิะพฤติกรีรีมื (SBCC) มีืวััตถุุปรีะสงค์ีให้บุัคีคีลิทัำ�วัไปแลิะองค์ีกรี
ต�างๆ ใช้ีสำาหรัีบัวัางแผิน ดำาเนินการี แลิะปรีะเมิืนผิลิกิจักรีรีมืแลิะการีรีณรีงค์ีทีำ�มีืคีวัามืเกี�ยวัข้ิองกับักิจักรีรีมืเพื�อ
การีเปลีิ�ยนแปลิงสังคีมืแลิะพฤติกรีรีมื โดยมุื�งเน้นไปทีำ�การีลิดคีวัามืต้องการีขิองผ้่ิบัริีโภคีต�อผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ั
ป่าทีำ�ผิิดกฎหมืายหรืีอการีส�งเสริีมืพฤติกรีรีมือนุรัีกษ์์สัตว์ัป่า

ค่ี�มืือเลิ�มืนี�ถุ่กจััดทำำาข้ิ�นภายใต้โคีรีงการี USAID Wildlife Asia โดยได้รัีบัการีสนับัสนุนจัากองค์ีการีเพื�อการี
พัฒนารีะหวั�างปรีะเทำศขิองสหรัีฐอเมืริีกา สำานักงานภาคีพื�นเอเชีีย (USAID RDMA) แลิะได้มีืการีใช้ีแนวัคิีดขิอง 
SBCC รีวัมืถุ้งปรัีบัใช้ีต้นแบับัจัาก C-Modules ผิ�านโปรีแกรีมืการีเรีียนร้่ี สำาหรัีบัการีสื�อสารีเพื�อเปลีิ�ยนแปลิงทำาง
สังคีมืแลิะพฤติกรีรีมืทีำ�ถุ่กสร้ีางโดย FHI 360 ภายใต้โคีรีงการี C-Change โดยการีสนับัสนุนขิอง USAID

เนื�อหาขิองค่ี�มืือเลิ�มืนี�เรีียบัเรีียงตัวัแบับัทีำ�ถุ่กใช้ีโดย USAID Wildlife Asia จัากการีอบัรีมืในเรืี�องการีสื�อสารีเพื�อ
การีเปลีิ�ยนแปลิงทำางสังคีมืแลิะพฤติกรีรีมื (SBCC) เพื�อเป็นการีลิดคีวัามืต้องการีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่าทีำ�ผิิด
กฎหมืายจัากจีันแลิะไทำย ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2560 ถุ้ง พ.ศ. 2562 กรีณีศ้กษ์านี�มีืการีพิจัารีณาจัากแคีมืเปญขิอง 
USAID Wildlife Asia ในไทำยทีำ�วั�า “สวัยทีำ�ใจั ไมื�ใชี�ทีำ�งา” 

พฤศจิักายน 2563

ข้ิอม่ืลิเพิ�มืเติมืทีำ�เกี�ยวักับั C-Modules: https://www.fhi360. org/
resource/c-modules-learning-package-social-and-behavior-changecommunication



เก่�ยวกับกรณ่ีตัิวอย�าง:  
แคมเปญรณีรงค์ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา” 
ค่ี�มืือเลิ�มืนี�มุื�งเน้นศ้กษ์าตัวัอย�างจัากการีลิดคีวัามืต้องการีตามืแนวัคิีดขิอง SBCC โดยทำาง USAID Wildlife 
Asia ได้นำามืาปรัีบัใช้ีในไทำยผิ�านแคีมืเปญ “สวัยทีำ�ใจั ไมื�ใชี�ทีำ�งา” ตั�งแต�ในชี�วังธันวัาคีมื พ.ศ. 2562 จันถุ้งมิืถุุนายน 
พ.ศ. 2563 สำาหรัีบัการีรีณรีงค์ีในชี�วังทีำ�สอง มีืการีวัางแผินทีำ�จัะทำดลิองในชี�วังต้นปี พ.ศ. 2564 การีทำำากิจักรีรีมื
นี�จัะมีืการีใช้ีขัิ�นตอนการีวัางแผินตามืแนวัคิีดขิอง SBCC โดยค่ี�มืือเลิ�มืนี�ได้รีวับัรีวัมืรีายลิะเอียดในแต�ลิะขัิ�นตอน
สำาหรัีบัการีทำำาแคีมืเปญปรีะกอบัการีศ้กษ์า 

กลุิ�มืเป้าหมืายขิองแคีมืเปญ “สวัยทีำ�ใจั ไมื�ใชี�ทีำ�งา” คืีอผ้่ิทีำ�มีืคีวัามืต้องการีเคีรืี�องปรีะดับัทีำ�ทำำาจัากงาช้ีางโดยมือง
วั�าเป็นสิ�งสวัยงามื โดยแคีมืเปญดังกลิ�าวัพยายามืนำาเสนอมุืมืมืองทีำ�ลิดทำอนภาพจัำาเรืี�องคีวัามืสวัยงามืขิอง
งาช้ีาง อีกทัำ�งยังเสนอแนวัคิีดทีำ�วั�า การีใช้ีงาช้ีางเป็นเคีรืี�องปรีะดับันั�น ไมื�ใชี�สิ�งทีำ�ยอมืรัีบัโดยทัำ�วัไปในสังคีมื งาน
วิัจััยจัาก USAID Wildlife Asia ในเรืี�องคีวัามืต้องการีต�อผิลิิตภัณฑ์์ทีำ�ทำำาจัากงาช้ีางแลิะเสือในปรีะเทำศไทำยในปี 
2561* เผิยวั�า มุืมืมืองเรืี�องคีวัามืสวัยงามืขิองงาช้ีางนั�น เป็นปัจัจััยสำาคัีญทีำ�ทำำาให้เกิดคีวัามืต้องการีใช้ี
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางในหม่ื�คีนไทำย กลุิ�มืคีนส�วันใหญ�ทีำ�มืองวั�างาช้ีางเป็นเคีรืี�องปรีะดับัทีำ�น�าสนใจัคืีอ ปรีะชีากรี 
หญิงทีำ�อาศัยอย่�ในเมืือง ชี�วังอายุ 20 ปีหรืีอมืากกวั�านั�น มัืกเป็นผ้่ิทีำ�มีืการีศ้กษ์า สามืารีถุเข้ิาถุ้งคีวัามืร้่ี โดยการี
สืบัค้ีนข้ิอม่ืลิทำางอินเทำอร์ีเน็ตแลิะสื�อออนไลิน์ได้ ส�วันใหญ�เป็นผ้่ิทีำ�สมืรีสแลิะมีืบุัตรีแล้ิวั มีืคีรีอบัคีรัีวัแลิะอาชีีพทีำ�
มัื�นคีง อาทิำ ล่ิกจ้ัางปรีะจัำาหรืีอเจ้ัาขิองธุรีกิจั ผ้่ิหญิงกลุิ�มืนี�มัืกติดตามืแนวัโน้มืลิ�าสุดขิองแฟชัี�นอย่�เสมือ แลิะอาจั
ไมื�ได้ตั�งใจัทีำ�จัะซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางโดยตรีง หากแต�จัะเป็นสินค้ีาตัวัใดก็ได้ทีำ�ถุ่กใจั

แคีมืเปญนี�ได้รัีบัการีสนับัสนุนจัากผ้่ิมีืชืี�อเสียงทำางสื�อออนไลิน์ 5 ทำ�าน ได้แก� คุีณซิึ่นดี� สิริีนยา บิัชีอป นางแบับั 
แลิะนักแสดงชืี�อดัง คุีณพิชีญา สุนทำรีญาณกิจั เซึ่เลิบัริีตี�เชีฟ คุีณจัริียดี สเป็นเซึ่อร์ี พิธีกรีแลิะนักธุรีกิจั  
คุีณแพรีวััชีรี ชีมิืด ผ้่ิเข้ิารีอบั 10 คีนสุดท้ำายมิืสย่นิเวิัร์ีสไทำยแลินด์ 2562 แลิะคุีณวัฤณ จัรุีงวััฒน์ ชี�างภาพแลิะ 
ผ้่ิผิลิิตคีอนเทำนต์ชืี�อดัง ทัำ�ง 5 คีนนี�ได้นำาเสนอมุืมืมืองจัากหลิากหลิายอาชีีพ ในฐานะผ้่ิสนับัสนุนหลัิกขิองการี
รีณรีงค์ี พวักเขิาเชืี�อมัื�นในสารีหลัิกสำาหรัีบัการีสื�อสารีทีำ�วั�า “สวัยทีำ�ใจั ไมื�ใชี�ทีำ�งา” แลิะ “งาช้ีางไมื�ใชี�ขิองสวัยงามื
แลิะไมื�เคียเป็นทีำ�ยอมืรัีบั” โดยมีืการีนำาเสนอผิ�านทำางสื�อออนไลิน์หลิายชี�องทำาง อาทิำ เฟซึ่บุั�ก อินสตาแกรีมื  
รีวัมืไปถุ้งสื�อนอกบ้ัานอย�างป้ายโฆษ์ณาขินาดใหญ� นิตยสารีแฟชัี�น ป้ายโฆษ์ณาตามืรีถุไฟฟ้า ทีำ�กลุิ�มืเป้าหมืาย
พบัเห็นได้ง�าย

* USAID Wildlife Asia, การีวิัจััยเกี�ยวักับัคีวัามืต้องการีขิองผ้่ิบัริีโภคีต�อผิลิิตภัณฑ์์จัากเสือแลิะงาช้ีางในปรีะเทำศไทำย, 
2561



ค่�ม่อน่�จิะช่�วยที่�านได้้อย�างไร
ค่ี�มืือเลิ�มืนี�ปรีะกอบัไปด้วัยวิัธีการีพื�นฐานแลิะลิำาดับัขัิ�นตอนสำาหรัีบัการีสื�อสารีเพื�อการีเปลีิ�ยนแปลิงสังคีมืแลิะ
พฤติกรีรีมื  (SBCC) โดยเริี�มืต้นจัากขัิ�นตอนการีวัางแผิน การีนำาไปปฏิิบััติจัริีง แลิะการีปรีะเมิืนคีวัามืสำาเร็ีจั
ขิองการีรีณรีงค์ีเพื�อลิดอุปสงค์ีต�อผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า โดยทุำกขัิ�นตอนจัะย้ดโยงกับัตัวัอย�างขิองแคีมืเปญ 
“สวัยทีำ�ใจั ไมื�ใชี�ทีำ�งา” เพื�อให้เกิดคีวัามืเข้ิาใจัแลิะปรีะยุกต์ใช้ีได้อย�างเป็นรีะบับั ค่ี�มืือเลิ�มืนี�แบั�งออกเป็น 2 ส�วัน 
ได้แก� 

1. คีวัามืหมืายขิอง SBCC: ภาพรีวัมื

2. ขัิ�นตอนการีวัางแผินตามืแบับั SBCC 

• คีำาแนะนำาในแต�ลิะขัิ�นตอนขิองการีวัางแผินตามืแบับั SBCC

• ตัวัอย�างในแต�ลิะขัิ�นตอนขิองการีนำา SBCC ไปใช้ีในแคีมืเปญเพื�อลิดคีวัามืต้องการีผ้่ิบัริีโภคี 



สื่ารบัญ
การีสื�อสารีเพื�อการีเปลีิ�ยนแปลิงสังคีมืแลิะพฤติกรีรีมื (SBCC) คืีออะไรี                    1

ทำำาไมืต้องใช้ีแนวัคิีด SBCC เพื�อลิดคีวัามืต้องการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่าขิองผ้่ิบัริีโภคี            1 
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การส่ื่�อสื่ารเพ่ื่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัื่งคมแลี่ะพื่ฤติิกรรม  
(SBCC) ค่ออะไร
SBCC คืีอแนวัคิีดทีำ�ได้รัีบัการีสนับัสนุนจัากโคีรีงการี C-Change ซ้ึ่�งได้รัีบัการีสนับัสนุนโดย USAID โดยการีทำำา 
C-Modules ผิ�านโปรีแกรีมืการีเรีียนร้่ีสำาหรัีบัการีสื�อสารีเพื�อเปลีิ�ยนแปลิงสังคีมืแลิะพฤติกรีรีมื โดยตัวัแบับัเหลิ�านี� 
ถุ่กนำาไปใช้ีในด้านสาธารีณสุขิแลิะภาคีส�วันอื�นๆ ทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับังานพัฒนา เพื�อเปลีิ�ยนพฤติกรีรีมืขิองปัจัเจักบุัคีคีลิ 
ไปจันถุ้งบัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื 

SBCC ใช้ีขัิ�นตอนการีวัางแผินทีำ�เป็นรีะบับั โดยมุื�งเน้นไปทีำ�หลัิกฐานเชิีงปรีะจัักษ์์แลิะทำฤษ์ฎีทำางสังคีมืแลิะพฤติกรีรีมื 

SBCC ยังได้ปรีะยุกต์โมืเดลินิเวัศวิัทำยาเชิีงสังคีมื ผิ�านมุืมืมืองคีวัามืสัมืพันธ์รีะหวั�างบุัคีคีลิแลิะสิ�งแวัดล้ิอมืเพื�อค้ีนหา 
“จุัดเปลีิ�ยนสำาคัีญ” ทีำ�จัะส�งผิลิต�อพฤติกรีรีมืขิองปัจัเจักบุัคีคีลิแลิะบัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื 

SBCC ขิณะนี�ได้ถุ่กนำามืาใช้ีเพื�อลิดคีวัามืต้องการีต�อผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า อีกทัำ�งสนับัสนุนแนวัทำางการีการีอนุรัีกษ์์
ทีำ�อยากจัะให้เกิดข้ิ�น

ที่ำาไมต้ิองใช้่ SBCC เพ่ื่�อลี่ด้ความต้ิองการของผู้่้บริโภค 
ในการใช้่ผู้ลิี่ติภัณีฑ์์จิากสัื่ติว์ป่า 
กิจักรีรีมืการีต�อต้านการีค้ีาสัตว์ัป่าผิิดกฎหมืายมัืกจัะมุื�งเน้นไปทีำ�อุปสงค์ีแลิะกฎรีะเบีัยบัทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัตัวัผิลิิตภัณฑ์์ 
โดยไมื�ได้แก้ปัญหาจัากสาเหตุทีำ�แท้ำจัริีงอย�างคีวัามืต้องการีขิองผ้่ิบัริีโภคี ทีำ�ส�งผิลิต�อคีวัามืต้องการีต�อผิลิิตภัณฑ์์
จัากสัตว์ัป่า (Drury, 2009) 

การีรีณรีงค์ีผิ�านการีสื�อสารีถืุอได้วั�าปรีะสบัผิลิสำาเร็ีจัในการีสร้ีางคีวัามืตรีะหนักร้่ีให้กับับุัคีคีลิทัำ�วัไปเกี�ยวักับัคีวัามื
สำาคัีญขิองการีอนุรัีกษ์์สัตว์ัป่า อย�างไรีก็ตามื ยังไมื�ได้ส�งผิลิอย�างมีืนัยสำาคัีญในแง�ขิองการีลิดคีวัามืต้องการี
ผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่าขิองผ้่ิบัริีโภคีในปัจัจุับัันแลิะอนาคีต (USAID Wildlife Asia Situation Analysis, 2017) 

สารีทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัการีอนุรัีกษ์์ยังไมื�สามืารีถุสื�อไปถุ้งกลุิ�มืผ้่ิบัริีโภคีหรืีอกลุิ�มืทีำ�คิีดวั�าจัะบัริีโภคีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า 
อีกทัำ�งยังไมื�สามืารีถุลิดคีวัามืต้องการีลิงได้ กลุิ�มืผ้่ิบัริีโภคีในปัจัจุับัันแลิะกลุิ�มืทีำ�คิีดวั�าจัะเป็นผ้่ิบัริีโภคีในอนาคีตมีืแรีง
จ่ังใจัในการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่าเพื�อเสริีมืฐานะ สร้ีางเสริีมืสุขิภาพ แลิะคีวัามืเชืี�อในเรืี�องจิัตวิัญญาณ โดยมิืได้มีื
คีวัามืเกี�ยวัข้ิองกับัการีอนุรัีกษ์์สัตว์ัแต�อย�างใด (USAID Wildlife Asia, Research Study on Consumer Demand 
for Elephant, Pangolin, Rhino and Tiger Products in China, 2018 แลิะงานวิัจััยเกี�ยวักับัคีวัามืต้องการีบัริีโภคี
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางแลิะเสือในปรีะเทำศไทำย, 2561)

ข้ิอม่ืลิเพิ�มืเติมืเกี�ยวักับั C-Modules สามืารีถุด่ได้จัาก: https://www.fhi360.org/resource/cmodules-
learning-package-social-and-behavior-change-communication
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ลัี่กษณีะของ SBCC

เป็นกระบวนการสื่ร้าง 
ความเปล่ี่�ยนแปลี่งอย�างม่แบบแผู้น

12

3

4 5

ใช้่โมเด้ลี่นิเวศวิที่ยาเชิ่งสัื่งคม 
เพ่ื่�อให้้เกิด้การเปล่ี่�ยนแปลี่ง

ใช้่กลี่ยุที่ธ์์ 3 แบบ 

 การีสื�อสารีเพื�อให้เกิดการีเปลีิ�ยนแปลิงทำางพฤติกรีรีมื (BCC) 

การีขัิบัเคีลืิ�อนผิ�านสังคีมืแลิะชุีมืชีน

การีรีณรีงค์ี
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A. SBCC กระบวนการท่ี่�ต้ิองวางแผู้น 

กระบวนการเปล่ี่�ยนแปลี่งท่ี่�ต้ิองม่การวางแผู้นน่�ม่ 5 ขั�นติอน

1. เข้ิาใจัปรีะเด็นปัญหาผิ�านการีวิัเคีรีาะห์สถุานการีณ์แลิะกลุิ�มืเป้าหมืาย จัากนั�นเลืิอก
แลิะกำาหนดกลุิ�มืเป้าหมืายรีวัมืถุ้งพฤติกรีรีมืทีำ�อยากให้เป็น

2. ออกแบับักลิยุทำธ์แลิะกิจักรีรีมืขิอง SBCC

3. ออกแบับัสารี สื�อแลิะแผินการีเผิยแพรี�

4. ดำาเนินการีแลิะติดตามืผิลิ

5. ปรีะเมิืนแลิะทำบัทำวันแผินงานเพื�อผิลิลัิพธ์ทีำ�ดีข้ิ�นแลิะยั�งยืน

ทีำ�มืา: ดัดแปลิงจัาก C-Modules: A Learning Package for Social and Behavior Change Communication 
https://www.fhi360.org/resource/c-modules-learning-package-social-and-behavior-change-communication
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B. การเปล่ี่�ยนแปลี่งผู้�านการใช้่โมเด้ลี่นิเวศวิที่ยาเชิ่งสัื่งคม

ลี่ำาดั้บขั�นของการวิเคราะห์้แลี่ะอิที่ธิ์พื่ลี่: จุิด้ใด้ค่อจุิด้เปล่ี่�ยนสื่ำาคัญของ 
การเปล่ี่�ยนแปลี่ง (TIPPING POINT FOR CHANGE)

วิงกลุ่ม             ตนเองแลุ่ะระดับ่คุวิามมีอิทธิีพลุ่

ตนเอง              ศ่นย์กลิาง

คีวัามืสัมืพันธ์            ค่ี�คีรีอง คีรีอบัคีรัีวั เพื�อน 
กับัคีนรีอบัข้ิาง        

ชุีมืชีน              องค์ีกรี สินค้ีาแลิะบัริีการี ผ้่ินำา แลิะผ้่ิให้บัริีการี

สภาพแวัดล้ิอมื            นโยบัาย/ข้ิอกฎหมืาย การีเมืือง/คีวัามืขัิดแย้ง เศรีษ์ฐกิจั ศาสนา เทำคีโนโลิยี 
ทีำ�เอื�ออำานวัย            สภาพแวัดล้ิอมืทำางธรีรีมืชีาติ ผ้่ินำา: รัีฐบัาลิ องค์ีกรีพัฒนาเอกชีน ภาคีเอกชีน 

ปัจัจััยคีาบัเกี�ยวั            สิ�งทีำ�กำาหนดพฤติกรีรีมื 

*ปัจัจััยคีาบัเกี�ยวัเหลิ�านี� (สิ�งทีำ�กำาหนดพฤติกรีรีมื) สอดคีล้ิองกับัการีวิัเคีรีาะห์แลิะอิทำธิพลิในทุำกรีะดับั  
โดยมีืการีสร้ีางแรีงจ่ังใจัให้ตัวัแสดงในแต�ลิะรีะดับั ปัจัจััยเหลิ�านี�ยังรีวัมืไปถุ้งองค์ีคีวัามืร้่ี การีรัีบัร้่ี ทัำศนคีติ  
คีวัามืเชืี�อ ทัำกษ์ะ บัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื แลิะบัทำบัาทำขิองเพศสภาพทำ�ามืกลิางการีอย่�รี�วัมืกับัผ้่ิอื�น

ทีำ�มืา: ดัดแปลิงจัาก C-Modules: A Learning Package for Social and Behavior Change Communication 
https://www.fhi360.org/resource/c-modules-learning-package-social-and-behavior-change-communication

ร่ปแบบการเปล่ี่�ยนแปลี่งผู้�านโมเด้ลี่นิเวศวิที่ยาเชิ่งสัื่งคม (SEM)
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โมเด้ลี่นิเวศวิที่ยาเชิ่งสัื่งคมเม่�อม่การปรับใช้่เพ่ื่�อลี่ด้อุปสื่งค์ ภายใต้ิ
โครงการ USAID Wildlife Asia

ข้ิอสังเกต: ถุ้งแม้ืวั�าผ้่ิทีำ�อย่�ในลิำาดับัขัิ�นทีำ�ไกลิจัากผ้่ิบัริีโภคีจัะได้รัีบัอิทำธิพลิน้อยลิง  
แต�ไมื�ได้หมืายคีวัามืวั�าอิทำธิพลิเหลิ�านี�จัะไมื�สำาคัีญ

SEM – ข้อควรจิำา

วิงกลุ่ม			          ลุ่ำาดับ่ขัั�นขัองอิทธิีพลุ่

ตนเอง           ผ้่ิบัริีโภคีในปัจัจุับัันแลิะผ้่ิทีำ�มีืแนวัโน้มืจัะบัริีโภคีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า

คีวัามืสัมืพันธ์             คีรีอบัคีรัีวั เพื�อน เพื�อนบ้ัาน เพื�อนรี�วัมืงาน เคีรืีอขิ�ายทำางธุรีกิจั 
กับัคีนรีอบัข้ิาง          แลิะสังคีมื แพทำย์แผินโบัรีาณ ผ้่ินำาทำางจิัตวิัญญาณ

ชุีมืชีน            องค์ีกรี ผ้่ิให้บัริีการี ผ้่ินำาทำางคีวัามืคิีด สื�อ (สื�อหลัิก สื�อดั�งเดิมื สื�อโซึ่เชีียลิ)    
           อิทำธิพลิอื�นๆ (แฟชัี�น ศิลิปะ ไลิฟ์สไตล์ิ วััฒนธรีรีมื ผ้่ินำาด้านสุขิภาพหรืีอคีนทีำ�    
           เป็นแบับัอย�าง)

สภาพแวัดล้ิอมื           นโยบัาย หลัิกกฎหมืาย สังคีมืวััฒนธรีรีมื การีเมืือง อุตสาหกรีรีมื   
ทีำ�เอื�ออำานวัย          สินค้ีาฟุ่มืเฟือยแลิะอุตสาหกรีรีมืยา ศาสนาหรืีอการีสอนศาสนา เทำคีโนโลิยี 

(
)

(
)

( )
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การีขั้บเคล่�อนทางสังคมุ่ 
และชุ่มุ่ชุน

เพื�อเปลีิ�ยนพฤติกรีรีมืแลิะคี�านิยมืในสังคีมื ขิยายฐานการีเข้ิารี�วัมืให้มืากข้ิ�น  
เพิ�มืการีทำำางานรี�วัมืกันแลิะการีเป็นเจ้ัาขิองในรีะดับัชุีมืชีนขิองกลุิ�มื สมืาคีมื  

รีวัมืไปถุ้งเคีรืีอขิ�ายทีำ�มีือิทำธิพลิต�อผ้่ิบัริีโภคี

การีรีณ์รีงค์

เพื�อสร้ีางการีสนับัสนุนทีำ�เป็นร่ีปธรีรีมื มีืการีจััดสรีรีทำรัีพยากรี  
แลิะมีืภารีะผ่ิกพันทำางการีเมืืองแลิะสังคีมื ซ้ึ่�งสร้ีางสภาพแวัดล้ิอมืทีำ�เอื�อให้ 

การีเปลีิ�ยนแปลิงพฤติกรีรีมืทีำ�ต้องการีนั�นอย่�ได้นาน

การีส่�อสารีเพ่�อการีเปลี�ยนพฤติกรีรีมุ่ (BCC)

เพื�อปรัีบัองค์ีคีวัามืร้่ี ทัำศนคีติ คีวัามืเชืี�อ การีปฏิิบััติขิองผ้่ิบัริีโภคี  
(กลุิ�มืเป้าหมืาย) แลิะเปลีิ�ยนบัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื

C. SBCC ผู้�านการใช้่กลี่ยุที่ธ์์ 3 แบบ





ขั�นติอนการวางแผู้นแบบ SBCC
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SBCC กระบวนการท่ี่�ต้ิองวางแผู้น – ขั�นติอนท่ี่� 1 

ขั�นติอนท่ี่� 1 เข้าใจิปัญห้าผู้�านสื่ถานการณ์ีแลี่ะกลุี่�มเป้าห้มาย 
การวิเคราะห์้: เล่ี่อกแลี่ะกำาห้นด้กลุี่�มเป้าห้มาย รวมถึงกำาห้นด้ 
พื่ฤติิกรรมท่ี่�พึื่งปรารถนา

แนวปฏิิบัติิสื่ำาห้รับขั�นติอนท่ี่� 1  

1. รีะบุัพฤติกรีรีมืทีำ�ต้องการีให้มีืการีเปลีิ�ยนแปลิงแลิะบุัคีคีลิทีำ�มีืพฤติกรีรีมืดังกลิ�าวั รีะบุัปัจัจััยทีำ�เอื�อให้เกิด
พฤติกรีรีมืนั�น แลิะข้ิอกังวัลิ*(อุปสรีรีคี) ต�อพฤติกรีรีมืทีำ�พ้งปรีารีถุนา

2. รีะบุัแลิะแบั�งปรีะเภทำขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย

3. รีะบุัแรีงกรีะตุ้นแลิะปัจัจััยทีำ�มีือิทำธิพลิอื�นๆ ต�อพฤติกรีรีมืทีำ�ต้องการีให้เกิดการีเปลีิ�ยนแปลิง

4. กำาหนดลัิกษ์ณะขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย

* ข้ิอกังวัลิ (Concerns): ปัจัจััยทีำ�ทำำาให้ผ้่ิบัริีโภคีร้่ีส้กถุ้งคีวัามืเสี�ยงทีำ�จัะเกิดข้ิ�นหากยังบัริีโภคีสินค้ีานั�นอย่� อาทิำ  
ผิลิทำางกฎหมืาย การีซืึ่�อสินค้ีาเทีำยมื ชืี�อเสียงด้านลิบัในกลุิ�มืเพื�อน
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1.1. รีะบุัพฤติกรีรีมืทีำ�ต้องการีให้มีืการีเปลีิ�ยนแปลิง ปัจัจััยขัิบัเคีลืิ�อนหลัิก  
ข้ิอกังวัลิทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัการีบัริีโภคีแลิะพฤติกรีรีมืทีำ�พ้งปรีารีถุนา

วิธ่ีการ: ใช้้ข้้อม่ืลวิจัยจากข้้อม่ืลป่ฐมืภ่ัมิืหรือทุุติ้ยภ่ัมิื  
แหล�งข้�อมุ้่ลปฐมุ่ภ้มิุ่ 
การีศึึกษาวิจัยจากผู้้�บริีโภคกล่�มุ่ปัจจ่บัน 
และผู้้�ที�มีุ่แนวโน�มุ่จะบริีโภคในอนาคต

แหล�งข้�อมุ้่ลท่ติยภ้มิุ่  
ข้�อมุ้่ลวิจัยที�พรี�อมุ่ใชุ�งาน

• การีเก็บัข้ิอม่ืลิเชิีงปริีมืาณ: การีสัมืภาษ์ณ์แบับั 
ตัวัต�อตัวัแลิะแบับัออนไลิน์ผิ�านการีใช้ีแบับัสอบัถุามื

• การีเก็บัข้ิอม่ืลิเชิีงคุีณภาพ: การีสัมืภาษ์ณ์เฉพาะ
กลุิ�มื (FGDs) หรืีอการีสัมืภาษ์ณ์เดี�ยวั (IDIs)

• การีลิงพื�นทีำ�แลิะสังเกตการีณ์

• การีสัมืภาษ์ณ์กับัผ้่ิมีืส�วันได้ส�วันเสีย 

• ข้ิอม่ืลิวิัจััยทีำ�จััดทำำาโดยองค์ีกรีอื�น 

• ข้ิอม่ืลิหรืีอรีายงานจัากภาคีรัีฐ องค์ีการี
สหปรีะชีาชีาติ หรืีอหน�วัยงานอื�น 

• บัทำคีวัามืออนไลิน์หรืีอรีายงานจัากแหลิ�งข้ิอม่ืลิ 
ทีำ�น�าเชืี�อถืุอ

ข้อด่้ 
สามืารีถุทำำางานวิัจััยทีำ�มุื�งเน้นไปทีำ�คีวัามืต้องการีหลัิก
ขิองการีรีณรีงค์ีผิ�านแนวัคิีดแบับั SBCC จัากข้ิอม่ืลิ
วิัจััยขิององค์ีกรีโดยตรีง แลิะสามืารีถุนำาไปเผิยแพรี�
เป็นคีวัามืร้่ีได้

ข้อเส่ื่ย
การีวิัจััยแบับันี�จัำาเป็นต้องอาศัยผ้่ิเชีี�ยวัชีาญในการี
ดำาเนินการี ส�งผิลิให้ใช้ีเวัลิานานแลิะมีืคี�าใช้ีจั�ายส่ง

ข้อด่้ 
หากจััดทำำาโดยองค์ีกรีทีำ�น�าเชืี�อถืุอจัะจััดได้วั�าเป็น
ข้ิอม่ืลิทีำ�พร้ีอมืใช้ีงาน

ข้อเส่ื่ย
ข้ิอม่ืลิอาจัไมื�ทัำนสมัืยเทำ�าทีำ�คีวัรี รีวัมืไปถุ้งอาจัขิาด
คีวัามืคีรีบัถุ้วันสมืบ่ัรีณ์แลิะไมื�สามืารีถุตอบัสนอง 
ต�อคีวัามืต้องการีตามืการีดำาเนินงานแบับั SBCC 
ได้อย�างแท้ำจัริีง โดยอาจัต้องตรีวัจัสอบัข้ิอม่ืลิทีำ�
คีล้ิายคีล้ิงกันจัากผ้่ิเชีี�ยวัชีาญแลิะองค์ีกรีต�างๆ 
การีใช้ีคีำาสืบัค้ีนจัากข้ิอม่ืลิทำางออนไลิน์อาจัทำำาให้ได้
ผิลิลัิพธ์ทีำ�ไมื�เกี�ยวัข้ิองกับัเนื�อหา
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ข้้อกัังวลท่ี่�มัักัจะเกิัดข้้�นจากักัารซ้ื้�อผลิตภััณฑ์์จากังาช้้างค้ืออะไร โปรดให้้คืะแนนจากั 1 ถ้ึง 5 
โดย 5 ห้มัายถ้ึง เห็้นด้วยอย่างยิ�ง และ 1 ห้มัายถ้ึงไม่ัเห็้นด้วยอย่างยิ�ง	(เลุ่่อก	1	คุำาตอบ่	
ต่อ	1	คุำาถาม)

ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางผิิดกฎหมืาย

งาช้ีางด่ล้ิาสมัืย

งาช้ีางมีืคีวัามืเกี�ยวัโยงกับัคีวัามืโหดร้ีาย
แลิะการีส่ญพันธ์ุขิองช้ีาง

พลัิงจัากงาช้ีางทีำ�นำาโชีคีลิาภมืาให้นั�น 
ไมื�มีืจัริีง

พลัิงจัากงาช้ีางทีำ�ป้องกันภัยอันตรีายได้
นั�นไมื�มีืจัริีง

มีืสินค้ีาปลิอมืจัำานวันมืากในท้ำองตลิาด

ฉันร้่ีส้กอับัอายทีำ�ใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง

คีรีอบัคีรัีวัแลิะเพื�อนขิองฉันไมื�สวัมืใส�
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง

การีสวัมืใส�ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง 
สะท้ำอนรีสนิยมืทีำ�ไมื�ดี

งาช้ีางไมื�ใชี�การีลิงทุำนทีำ�ดีอีกต�อไป

กรณ่ีตัิวอย�าง: งานวิจัิยสื่ามารถอธิ์บายปัจิจัิยท่ี่�เป็น 
แรงกระตุ้ินแลี่ะอุปสื่รรคในการบริโภคงาช้่างได้้อย�างไร   
ข้ิอดีแลิะข้ิอกังวัลิได้นำามืาใช้ีเป็นตัวัชีี�วััดขิองปัจัจััยกรีะตุ้นแลิะอุปสรีรีคีตามืลิำาดับั การีศ้กษ์าวิัจััย 
ได้มุื�งเน้นคีำาถุามืทีำ�เกี�ยวักับัข้ิอดีแลิะข้ิอกังวัลิจัากการีคีรีอบัคีรีองผิลิิตภัณฑ์์ทีำ�ทำำาจัากงาช้ีาง โดย
คีำาตอบันั�นมืาจัากการีทำบัทำวันข้ิอม่ืลิงานวิัจััยขิองผ้่ิบัริีโภคีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง ผ้่ิตอบัคีำาถุามืจัะ
ต้องตอบัผิ�านมืาตรีวััด 5 รีะดับั โดยจััดทำำาตารีางทีำ�ปรีะกอบัไปด้วัยคีำาตอบั “เห็นด้วัยอย�างยิ�ง” 
หรืีอ “เห็นด้วัย” การีปรีะเมิืนผิลิการีวิัจััยจัะมืาจัากปัจัจััยกรีะตุ้นส่งสุดแลิะข้ิอกังวัลิส่งสุดทีำ�
เกี�ยวัข้ิองกับัการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง 

คีำาถุามืตัวัอย�างอย่�ด้านลิ�างนี�*

ข้้อด่ข้องกัารคืรอบคืรองผลิตภััณฑ์์จากังาช้้างค้ืออะไร โปรดให้้คืะแนนจากั 1 ถ้ึง 5  
โดย 5 ห้มัายถ้ึง เห็้นด้วยอย่างยิ�ง และ 1 ห้มัายถ้ึงไม่ัเห็้นด้วยอย่างยิ�ง	(เลุ่่อก	1	คุำาตอบ่	
ต่อ	1	คุำาถาม)

งาช้ีางเป็นสิ�งทีำ�หายาก มีืม่ืลิคี�ามืาก  
แลิะเป็นการีลิงทุำนทีำ�ดี

งาช้ีางแสดงภาพลัิกษ์ณ์ทีำ�บัริีสุทำธิ� 
แลิะคีวัามืส่งส�ง

งาช้ีางเป็นสิ�งศักดิ�สิทำธิ�

งาช้ีางเป็นสิ�งทีำ�นำาโชีคีลิาภมืาให้

งาช้ีางสามืารีถุป้องกันภัยอันตรีายได้

งาช้ีางแสดงภาพลัิกษ์ณ์ขิอง 
สถุานะชัี�นส่งแลิะคีวัามืมัื�งคัี�ง

งาช้ีางชี�วัยเสริีมืสร้ีางอำานาจั

งาช้ีางนำามืาซ้ึ่�งสุขิภาพทีำ�ดี

ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางทำำาให้ผ้่ิสวัมืใส� 
ด่สวัยงามืแลิะมีืรีสนิยมื

งาช้ีางชี�วัยเสริีมืสร้ีางบัารีมีื

* USAID Wildlife Asia, งานวิัจััยเกี�ยวักับัคีวัามืต้องการีบัริีโภคีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางแลิะเสือใน
ปรีะเทำศไทำย, 2561
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1.2. รีะบุัแลิะแบั�งปรีะเภทำกลุิ�มืเป้าหมืาย

สัำาหรับการซืื้�อข้ายผลิต้ภััณฑ์์จากสััต้ว์ป่่า กลุ�มืเป้่าหมืายจะถู่กแบ�งออก 
เป็่น 2 กลุ�มื: 
ผู้่้บริโภคแลี่ะผู้่้ท่ี่�ม่แนวโน้มบริโภคชิ่�นสื่�วนแลี่ะ
ผู้ลิี่ติภัณีฑ์์จิากสัื่ติว์ป่า 

ผู้่้ท่ี่�สื่�งอิที่ธิ์พื่ลี่ติ�อผู้่้บริโภคในปัจิจุิบันแลี่ะม่แนวโน้ม 
จิะบริโภคในอนาคติ

บุัคีคีลิทีำ�ต้องปรัีบัเปลีิ�ยนพฤติกรีรีมืเพื�อให้ 
บัรีรีลุิเป้าหมืายในการีลิดคีวัามืต้องการีบัริีโภคี

บุัคีคีลิทัำ�วัไปหรืีอกลุิ�มืองค์ีกรีทัำ�งทีำ�เป็นทำางการีแลิะ 
ไมื�ทำางการีทีำ�สามืารีถุส�งอิทำธิพลิหรืีอจ่ังใจั 
ผ้่ิบัริีโภคีให้เปลีิ�ยนเป็นพฤติกรีรีมืทีำ�น�าพ้งปรีารีถุนาได้

โดยการีจััดแบั�งปรีะเภทำกลุิ�มืเป้าหมืายถืุอวั�าเป็นเรืี�องทีำ�สำาคัีญอย�างยิ�ง

การีแบ�งปรีะเภทข้องกล่�มุ่เป้าหมุ่ายค่อ การีแบั�งกลุิ�มืคีนทีำ�มีืคีวัามืคีล้ิายคีล้ิงกันทำางด้านปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะ
คุีณลัิกษ์ณะทำางจิัตวิัทำยา แยกออกไปจัากกลุิ�มืปรีะชีากรีทัำ�วัไป

วิธี์การีรีะบ่และแบ�งปรีะเภทข้องกล่�มุ่เป้าหมุ่าย (ผู้้�บรีิโภคปัจจ่บันและผู้้�มีุ่ที�แนวโน�มุ่ที�จะบรีิโภคผู้ลิตภัณ์ฑ์์จาก
สัตว์ป่า):

• พิจัารีณาจัากลัิกษ์ณะทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะจิัตวิัทำยาทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่าแลิะ 
ร่ีปแบับัการีใช้ีสื�อ

• ค้ีนหาข้ิอม่ืลิทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัลัิกษ์ณะทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะจิัตวิัทำยาผิ�านข้ิอม่ืลิวิัจััย (ปฐมืภ่มิืแลิะทุำติยภ่มิื) 
ทีำ�ได้ศ้กษ์าไว้ัแล้ิวั
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อายุ • น้อยกวั�า 18 ปี
• 18 – 24 ปี
• 25 – 29 ปี
• 30 – 39 ปี
• 40 – 49 ปี
• 50 – 64 ปี
• ตั�งแต� 65 ปีข้ิ�นไป

รายได้้ – สื่ถานะ
ที่างเศรษฐกิจิ 
แลี่ะสัื่งคม 

Socio-economic status (SES)
• 44,970 บัาทำ แลิะส่งกวั�า
• 34,950 บัาทำ – 44,970 บัาทำ
• 14,940 บัาทำ – 34,920 บัาทำ
• 9,840 บัาทำ – 14,940 บัาทำ 
• 4,800 บัาทำ – 9,840 บัาทำ
• 4,800 บัาทำ แลิะตำ�ากวั�า

การศึกษา • ตำ�ากวั�าปรีะถุมืศ้กษ์าหรืีอ 
ไมื�ได้รัีบัการีศ้กษ์า

• ปรีะถุมืศ้กษ์า
• มัืธยมืศ้กษ์า
• อาชีีวัศ้กษ์า
• ปริีญญาตรีี
• ปริีญญาโทำหรืีอส่งกวั�า

สื่ถานภาพื่สื่มรสื่ • โสด
• สมืรีส
• หย�าร้ีาง
• หม้ืาย

เพื่ศ • ชีาย
• หญิง

อาช่่พื่ • ผ้่ิบัริีหารีรีะดับัอาวุัโส/ 
รีะดับักลิาง/รีะดับัลิ�าง

• เจ้ัาหน้าทีำ�รัีฐรีะดับัอาวุัโส/ 
รีะดับักลิาง/รีะดับัลิ�าง

• เจ้ัาขิองธุรีกิจั
• นักวิัชีาชีีพ (หมือ ทำนายคีวัามื)
• ข้ิารีาชีการี
• ค้ีาขิาย
• รัีบัจ้ัางอิสรีะ
• แรีงงานทีำ�มีืทัำกษ์ะหรืีอก้�งมีืทัำกษ์ะ 

– แรีงงานทีำ�มีืทัำกษ์ะหรืีอไร้ีทัำกษ์ะ
• เกษี์ยณ

ท่ี่�อย่�อาศัย • ปริีมืณฑ์ลิ
• เมืืองขินาดใหญ�
• เมืืองขินาดเล็ิก
• เทำศบัาลิ
• ชีนบัทำ

30

?

วิธ่์การแบ�งประเภที่กลุี่�มเป้าห้มาย - ผู้�านการใช้่ลัี่กษณีะที่างประช่ากรศาสื่ติร์: พิื่จิารณีากลุี่�มท่ี่� 
ลัี่กษณีะติ�างออกไปจิากประช่ากรทัี่�วไป

การีรีะบุัแลิะแยกลัิกษ์ณะทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีทีำ�ต�างจัากปรีะชีากรีทัำ�วัไป จัะชี�วัยให้เข้ิาถุ้ง 
กลุิ�มืเป้าหมืายแลิะสร้ีางการีมีืส�วันรี�วัมืกับัแคีมืเปญได้มืากข้ิ�น

ลัิกษ์ณะทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีมัืกจัะรีวัมือายุ สถุานภาพสมืรีส เพศ การีศ้กษ์า อาชีีพ รีายได้  
ทีำ�อย่�อาศัย โดยมีืการีใช้ีปัจัจััยเหลิ�านี�สำาหรัีบัสถิุติรีะดับัปรีะเทำศแลิะรีะดับัท้ำองถิุ�น ลัิกษ์ณะทำาง
ปรีะชีากรีศาสตร์ีนั�นสามืารีถุเปลีิ�ยนแปลิงได้โดยข้ิ�นอย่�กับัคีวัามืต้องการีขิองแคีมืเปญ
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วิธ่์การแบ�งประเภที่กลุี่�มเป้าห้มายผู้�านการใช้่จิิติวิที่ยา: โด้ยมองผู้�านลัี่กษณีะที่างจิิติวิที่ยาสัื่งคม

ลัิกษ์ณะทำางจิัตวิัทำยาชี�วัยให้เข้ิาใจัวิัธีคิีด สิ�งทีำ�กลุิ�มืเป้าหมืายให้คุีณคี�าแลิะเชืี�อถืุอ แลิะคีวัามืต้องการีขิอง
กลุิ�มืเป้าหมืาย ข้ิอม่ืลิเหลิ�านี�มืาจัากการีวิัจััยทัำ�งเชิีงปริีมืาณแลิะคุีณภาพ

ตัวัอย�างบัางปรีะการีขิองลัิกษ์ณะทำางจิัตวิัทำยา ได้แก� ทัำศนคีติ คีวัามืเชืี�อ คี�านิยมื บัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื 
คีวัามืต้องการี คีวัามืสนใจั วิัถีุชีีวิัต แลิะพฤติกรีรีมืการีเสพสื�อ

ทัศึนคติ ชุีดอารีมืณ์แลิะคีวัามืเชืี�อต�อสิ�งขิอง ผ้่ิคีน เหตุการีณ์หรืีอองค์ีกรี

ความุ่เชุ่�อ  คีวัามืร้่ีส้กแน�วัแน�วั�าสิ�งนั�นเป็นจัริีง 

ค�านิยมุ่ หลัิกการีหรืีอมืาตรีฐานขิองพฤติกรีรีมืทำางสังคีมืทีำ�บุัคีคีลิมืองวั�า 
มีืคีวัามืสำาคัีญ

บรีรีทัดฐานทางสังคมุ่ คีวัามืเข้ิาใจัทีำ�ไมื�เป็นทำางการีต�อพฤติกรีรีมืทีำ�เป็นทีำ�ยอมืรัีบัในสังคีมื

ความุ่ต�องการี คีวัามืปรีารีถุนาแลิะคีวัามืหวัังทีำ�จัะได้มืาซ้ึ่�งสิ�งต�างๆ 

ความุ่สนใจ งานอดิเรีก กิจักรีรีมื หรืีอหัวัข้ิอทีำ�กลุิ�มืเป้าหมืายมีืคีวัามืสนใจั

วิถีชีุวิต ร่ีปแบับัหรืีอการีใช้ีชีีวิัตในแต�ลิะวััน

พฤติกรีรีมุ่การีเสพส่�อ แนวัทำางการีได้รัีบัข้ิอม่ืลิขิ�าวัสารีแลิะชีนิดขิองสื�อทีำ�กลุิ�มืเป้าหมืาย 
มัืกเข้ิาถุ้งอย�างสมืำ�าเสมือ
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1.3. รีะบุัอิทำธิพลิทีำ�มีืต�อกลุิ�มืเป้าหมืาย (ปัจัจััยกรีะตุ้น)  
ต�อพฤติกรีรีมืทีำ�ต้องได้รัีบัการีเปลีิ�ยนแปลิง

เลือกปั่จจัยกระตุ้้นทุ่�ม่ือิทุธิีพื่ลต้�อพื่ฤติ้กรรมืข้องกลุ�มืเป้่าหมืาย  
ปั่จจัยสัำาคัู่ญทุ่�ทุำาให้อยากซืื้�อหรือใช้้ผลิต้ภััณฑ์์จากสััต้ว์ป่่า

กรณ่ีตัิวอย�าง* 

งานวิัจััยทีำ�ศ้กษ์าคีวัามืเข้ิาใจัถุ้งข้ิอดีแลิะ 
ข้ิอกังวัลิขิองการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง
เผิยวั�า ผ้่ิตอบัแบับัสอบัถุามืส�วันใหญ�  
ร้ีอยลิะ 67 (ผ้่ิใช้ีงาช้ีางแลิะผ้่ิมือบังาช้ีาง
เป็นขิองขิวััญ) เห็นด้วัยอย�างยิ�งแลิะ 
เห็นด้วัยกับัข้ิอดีทีำ�วั�า งาช้ีางนั�นด่สวัยงามื
แลิะทำำาให้ผ้่ิสวัมืใส�ด่มีืรีสนิยมื

การีวิัจััยพบัวั�า ร้ีอยลิะ 16 ขิองผ้่ิตอบั
แบับัสอบัถุามื (ผ้่ิใช้ีงาช้ีางแลิะผ้่ิมือบั
งาช้ีางเป็นขิองขิวััญ) เห็นด้วัยแลิะ 
เห็นด้วัยอย�างยิ�งวั�างาช้ีางนั�นด่ล้ิาสมัืย

เมืื�อพิจัารีณาจัากงานวิัจััยข้ิางต้นพบัวั�า สาเหตุหลัิกขิองการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางคืีอ 
การีมืองวั�างาช้ีางเป็นผิลิิตภัณฑ์์ทีำ�มีืคีวัามืสวัยงามื สำาหรัีบัข้ิอกังวัลิทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัคีวัามื
สวัยงามืคืีอ การีมืองวั�างาช้ีางนั�นล้ิาสมัืยไปเสียแล้ิวั

* USAID Wildlife Asia, งานวิัจััยเกี�ยวักับัคีวัามืต้องการีบัริีโภคีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางแลิะเสือ
ในปรีะเทำศไทำย, 2561

ร้ีอยลิะ 67 
เห็นด้วัยอย�างยิ�งแลิะเห็นด้วัยกับั 
สารีหรืีอข้ิอคีวัามืทีำ�วั�า 

งาช้้างสวยงาม 
และทำำาให้้ผู้้้สวมใส่ 
มีรสนิิยม 

ร้ีอยลิะ 16  
เห็นด้วัยอย�างยิ�งแลิะเห็นด้วัยวั�า  

งาช้้างดู้ล้าสมัย
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1.4. กำาหนดลัิกษ์ณะขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย
การีกำาหนดลัิกษ์ณะขิองกลุิ�มืเป้าหมืายจัะพิจัารีณาจัากข้ิอม่ืลิทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะจิัตวิัทำยา รีวัมืถุ้งอิทำธิพลิ 
ทีำ�ส�งผิลิต�อการีบัริีโภคีหรืีอคีวัามืต้องการีทีำ�จัะบัริีโภคีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า

ในการีเตรีียมืสร้ีางโปรีไฟล์ิขิองกลุิ�มืเป้าหมืายนั�น ข้ิอม่ืลิทีำ�สัมืพันธ์กับัปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะจิัตวิัทำยาจัะชี�วัยให้เข้ิาใจั
คีวัามืคิีด คีวัามืร้่ีส้กแลิะแนวัโน้มืขิองการีกรีะทำำาขิองกลุิ�มืเป้าหมืายผิ�านการีตอบัคีำาถุามืมืากข้ิ�น

กรณ่ีตัิวอย�าง: การสื่ร้างโปรไฟล์ี่ของกลุี่�มเป้าห้มาย - 
แคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา”

ผ้่ิหญิงทีำ�อาศัยอย่�ในเมืือง อายุรีะหวั�าง 20-30 ปี มีืการีศ้กษ์าทีำ�ดีโดยอย�างน้อยจับัอนุปริีญญา 
รัีบัร้่ีขิ�าวัสารีโดยทัำ�วัไปแลิะสามืารีถุเข้ิาถุ้งอินเทำอร์ีเน็ตแลิะสื�อออนไลิน์ได้

ส�วันใหญ�แต�งงานแล้ิวัแลิะมีืบุัตรีทีำ�ยังอายุน้อย มีืรีายได้ปานกลิางจันถุ้งรีายได้ส่ง มีืคีรีอบัคีรัีวัแลิะ
หน้าทีำ�การีงานทีำ�มัื�นคีง อาทิำ ตำาแหน�งผ้่ิบัริีหารีในองค์ีกรี สำานักงาน หรืีอเจ้ัาขิองธุรีกิจัขินาดเล็ิก
แลิะขินาดกลิาง ผ้่ิหญิงเหลิ�านี�มัืกจัะติดตามืแฟชัี�นแลิะคี�านิยมืใหมื�ๆ  โดยผิ�านการีหาข้ิอม่ืลิจัาก 
ทำางออนไลิน์ สิ�งพิมืพ์ หรืีอบัางคีรัี�งมีืการีสื�อสารีกับัคีรีอบัคีรัีวัแลิะเพื�อนเพื�อขิอคีำาแนะนำา พวักเธอ
มัืกจัะชืี�นชีอบัเคีรืี�องเพชีรีแลิะเคีรืี�องปรีะดับั เพรีาะคีวัามืเชืี�อทีำ�วั�าการีสวัมืใส�จัะทำำาให้ด่สวัยงามืแลิะ 
มีืรีสนิยมื อีกทัำ�งเวัลิาทีำ�พวักเธอเลืิอกซืึ่�อขิองนั�น พวักเธออาจัไมื�ได้ตั�งใจัทีำ�จัะซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์จัาก
งาช้ีางโดยตรีง เพียงแต�ต้องการีทีำ�จัะซืึ่�อก็ต�อเมืื�อพบัสินค้ีาทีำ�ถุ่กใจัเทำ�านั�น
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SBCC ผู้�านขั�นติอนการวางแผู้น – ขั�นติอนท่ี่� 2

ขั�นติอนท่ี่� 2 มุ�งเน้นการออกแบบกลี่ยุที่ธ์์ของ SBCC  
แลี่ะการม่สื่�วนร�วม

วิธ่์การขั�นติอนท่ี่� 2 

มีืกลิยุทำธ์จัาก SBCC ทัำ�งหมืด 3 แบับัให้เลืิอก ได้แก�:

1. วิัธีการีสื�อสารีเพื�อเปลีิ�ยนพฤติกรีรีมื

2. การีขัิบัเคีลืิ�อนทำางสังคีมืแลิะชุีมืชีน

3. การีรีณรีงค์ี 

แคีมืเปญทีำ�ได้ผิลิดีทีำ�สุดมีืการีใช้ีกลิยุทำธ์ขิอง SBCC ในหลิากหลิายร่ีปแบับั เพื�อแก้ไขิปรีะเด็นต�างๆ ขิอง
โมืเดลินิเวัศวิัทำยาเชิีงสังคีมื
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2.1. เลืิอกกลิยุทำธ์ขิอง SBCC – เลืิอกเพียงอย�างใดอย�างหน้�ง 
หรืีอผิสมืผิสาน
กลิยุทำธ์ขิอง SBCC คีวัรีนำามืาใช้ีรี�วัมืกัน:

ไมื�จำาเป็่นท่ี่�จะต้้องใช้้แนวที่างกลยุุที่ธ์์เพ่ียุงแคู่�แบบเด่ยุว การเลือกใช้้
กลยุุที่ธ์์แต้�ละแบบนั�นข้ึ้�นอยุ่�กับกลุ�มืเป้่าหมืายุ ณ ขึ้ณะนั�น

1. การีส่�อสารีเพ่�อปรีับเปลี�ยนพฤติกรีรีมุ่ เพื�อปรัีบัเปลีิ�ยนคีวัามืร้่ี ทัำศนคีติ 
คีวัามืเชืี�อ แลิะการีกรีะทำำาขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย

2. การีขั้บเคล่�อนทางสังคมุ่และชุ่มุ่ชุน เพื�อทำำาให้เกิดการีมีืส�วันรี�วัมืทีำ�มืากข้ิ�น 
รีวัมืไปถุ้งการีสร้ีางแนวัรี�วัมืแลิะคีวัามืร้่ีส้กเป็นเจ้ัาขิอง

3. การีรีณ์รีงค์ เพื�อเพิ�มืทำรัีพยากรีแลิะคีวัามืเป็นผ้่ินำาขิองการีเมืืองแลิะสังคีมื 
รีวัมืไปถุ้งคีวัามืรัีบัผิิดชีอบัต�อการีกรีะทำำาแลิะการีบัรีรีลุิเป้าหมืาย

คำาจำากัดความุ่ข้องแนวทางเชิุงกลย่ทธ์์

แนวัทำางเชิีงกลิยุทำธ์คืีอ การีรีวัมืกันขิองกลิยุทำธ์ทีำ�นำามืาใช้ีเพื�อให้การีรีณรีงค์ีนั�นเป็นไปตามืวััตถุุปรีะสงค์ีขิอง 
SBCC รีวัมืไปถุ้งสะท้ำอนให้เห็นวั�า เมืื�อนำาแนวัทำางเหลิ�านี�มืาใช้ีรี�วัมืกันแล้ิวัจัะทำำาให้เกิดผิลิลัิพธ์ทีำ�ดีทีำ�สุดได้
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การีส่�อสารีเพ่�อเปลี�ยนพฤติกรีรีมุ่   
เข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายแลิะสร้ีางการี 
มีืส�วันรี�วัมืผิ�านชี�องทำางดังนี�

การีขั้บเคล่�อนทางสังคมุ่ 
และชุ่มุ่ชุน  
ทำำาให้กลุิ�มืเป้าหมืายมีืส�วันรี�วัมื 
แลิะสร้ีางสภาพแวัดล้ิอมืทีำ�เอื�อ
อำานวัยเพื�อให้เกิดพฤติกรีรีมืทีำ�
ต้องการีผิ�านคีวัามืรัีบัผิิดชีอบั
แลิะการีมีืส�วันรี�วัมืขิองแต�ลิะกลุิ�มื 
ดังนี�:

การีรีณ์รีงค์
การีเปลีิ�ยนกฎหมืาย นโยบัาย 
กฎรีะเบีัยบั (ภาคีรัีฐแลิะภาคี
เอกชีน) ผิ�านการีสนับัสนุนดังนี�:

• การีสื�อสารีรีะหวั�างบุัคีคีลิ:  
แบับัตัวัต�อตัวั

• การีสื�อสารีรีะหวั�างบุัคีคีลิ:  
กลุิ�มืเล็ิก

• สื�อมืวัลิชีน: สื�อออนไลิน์  
(เฟซึ่บุั�ก อินสตาแกรีมื ย่ท่ำบั) 
สื�อดิจิัทัำลิ (โฆษ์ณาทำางโทำรีศัพท์ำ 
โฆษ์ณาทำางก่เกิ�ลิ ข้ิอคีวัามื 
SMS) สื�อกรีะจัายภาพแลิะเสียง 
(โทำรีทัำศน์ วิัทำยุ) สื�อสิ�งพิมืพ์ 
(หนังสือพิมืพ์ นิตยสารี) สื�อนอก
บ้ัาน (ป้ายโฆษ์ณา โฆษ์ณาทีำ�ป้าย
รีถุเมืล์ิ โฆษ์ณาบันรีถุปรีะจัำาทำาง 
โฆษ์ณาตามืทำางเท้ำา ฯลิฯ)

• กลุิ�มือาชีีพหรืีอ 
ภาคีปรีะชีาสังคีมื

• เคีรืีอขิ�ายทำางสังคีมืหรืีอ
ธุรีกิจั

• สมืาคีมืหรืีอกลุิ�มืทำางศาสนา

• สมืาคีมืหรืีอกลุิ�มืขิองชุีมืชีน

• สมืาคีมืหรืีอกลุิ�มืทำางการี
เมืือง

• การีรีะดมืคีวัามืเห็นจัาก 
กลุิ�มืทีำ�หลิากหลิาย เชี�น 
เว็ับัไซึ่ต์ทีำ�มีืการียื�นคีำาร้ีอง  
(www.change.org)

• ผ้่ิทีำ�มีืส�วันในการีตัดสินใจัเชิีง
นโยบัาย นักวิัเคีรีาะห์นโยบัาย

• ผ้่ิกำาหนดนโยบัาย 
ภาคีเอกชีน

• ผ้่ิบัริีจัาคี

• องค์ีกรีไมื�แสวังหา 
ผิลิกำาไรี
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2.2. รีะบุัร่ีปแบับัการีบัริีโภคีสื�อขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย  
(จุัดยุทำธศาสตร์ีขิองวังจัรีสื�อ)

ตัวัอย�างขิองวิัถีุชีีวิัตแลิะกลิยุทำธ์สำาคัีญในการีเข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืาย: 

• ชี�วังเวัลิาวั�างทีำ�บ้ัานในตอนเช้ีาก�อนไปทำำางาน (ขิ�าวัเช้ีาทำางโทำรีทัำศน์ หนังสือพิมืพ์ ขิ�าวัออนไลิน์)

• รีะหวั�างทำางไปโรีงเรีียนหรืีอไปทำำางาน (สื�อออนไลิน์ สื�อโฆษ์ณาเคีลืิ�อนทีำ� เชี�น รีถุไฟฟ้า รีถุเมืล์ิ ป้าย
โฆษ์ณาบิัลิบัอร์ีด ป้ายรีถุเมืล์ิ บันรีถุไฟ หรืีอสถุานีรีถุไฟ)

• ในรีะหวั�างทีำ�กำาลัิงซืึ่�อขิองทีำ�ร้ีานค้ีาหรืีอร้ีานสะดวักซืึ่�อ (โปสเตอร์ี ใบัปลิิวั โฆษ์ณาทีำ�ชัี�นวัางสินค้ีา)

• ในรีะหวั�างทำางกลัิบับ้ัาน (สื�อออนไลิน์ สื�อโฆษ์ณาเคีลืิ�อนทีำ� เชี�น รีถุไฟฟ้า รีถุเมืล์ิ ป้ายโฆษ์ณาบิัลิบัอร์ีด 
ป้ายรีถุเมืล์ิ บันรีถุไฟ หรืีอสถุานีรีถุไฟ)

• การีพบัปะทำางสังคีมื ธุรีกิจั (ใบัปลิิวั การีอภิปรีายกลุิ�มื อีเวันท์ำ การีปรีะชุีมืเชิีงปฏิิบััติการี)

การีทำำาคีวัามืเขิ้าใจัวัิถุีชีีวัิตขิองกลิุ�มืเป้าหมืายจัะทำำาให้
สามืารีถุรีะบุัโอกาสทีำ�จัะเข้ิาถุ้งแลิะสร้ีางการีมีืส�วันรี�วัมืได้ 
โอกาสเหลิ�านี�เรีียกได้วั�า “จุัดยุทำธศาสตร์ี” ขิองชี�องทำางสื�อ
ทีำ�ทำำาให้เข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายได้ในแต�ลิะชี�วังเวัลิาขิองวััน

เคีรืี�องมืือทีำ�ใช้ีในการีวิัจััยจัะทำำาให้ทำรีาบัวั�า 
กลุิ�มืเป้าหมืายกำาลัิงอย่�ทีำ�บ้ัาน ใช้ีเวัลิาวั�าง 
หรืีอกำาลัิงใช้ีสื�อใดทีำ�นำามืาเป็นชี�องทำาง
สื�อสารีแลิะสร้ีางการีมีืส�วันรี�วัมืได้

บอรด
ติดประกาศ

รานคาปลีก

ส่ิงพิมพ 

มือถือ

มือถือ

คอมพิวเตอร

กลุมธุรกิจ

บาน

การเขาสังคม การเดินทาง

ท่ีทํางาน/
โรงเรียน 

ท่ีทํางาน/
โรงเรียน

ท่ีประชุม

การจับจาย
ซ้ือของ 

สถานท่ี
ทางศาสนา

กลุมศาสนา

จุดยุทธศาสตร
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การีส่�อสารีเพ่�อเปลี�ยนแปลงพฤติกรีรีมุ่

วัตถ่ปรีะสงค์ เพื�อปรัีบัทัำศนคีติ คีวัามืตั�งใจัในการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์ แลิะการียอมืรัีบัในสังคีมืขิองผ้่ิ
บัริีโภคีในปัจัจุับัันแลิะอนาคีตทีำ�ใช้ีผิลิิตภัณฑ์์แลิะเคีรืี�องปรีะดับัจัากงาช้ีาง

การีพิจัารีณาโปรีไฟล์ิขิองผ้่ิบัริีโภคีชี�วัยให้สามืารีถุรีะบุัได้ถุ้งชี�องทำางทีำ�เหมืาะสมืในการีปรัีบัเปลีิ�ยน
พฤติกรีรีมืเมืื�อมืองผิ�านวิัถีุชีีวิัตขิองผ้่ิบัริีโภคี ข้ิอม่ืลิเหลิ�านี�สะท้ำอนให้เห็นวั�า บุัคีคีลิกลุิ�มืนี�มัืกจัะเสพ
สื�อออนไลิน์ ติดตามืแนวัโน้มืแฟชัี�นลิ�าสุด พบัปะกลุิ�มืเพื�อน รีวัมืถุ้งไปซืึ่�อสิ�งขิองต�างๆ ด้วัยกัน

ข้ิอม่ืลิเหลิ�านี�ยังสะท้ำอนให้เห็นอีกวั�า สิ�งทีำ�ถุ่กนำามืาใช้ีเป็นชี�องทำางในการีสื�อสารีแลิะสร้ีางการีมีืส�วัน
รี�วัมืโดยตรีงต�อกลุิ�มืเป้าหมืายคืีอ การีใช้ีสื�อออนไลิน์ สื�อแฟชัี�น สื�อนอกบ้ัานทีำ�พบัเจัอได้ในบัริีเวัณ
ห้างสรีรีพสินค้ีา (ป้ายโฆษ์ณาหรืีอสถุานีรีถุไฟฟ้า) โดยเป็นการีสร้ีางคีวัามืน�าเชืี�อถืุอผิ�านสารีหรืีอ
ข้ิอคีวัามืทีำ�ก�อให้เกิดการีตรีะหนักร้่ีถุ้งมุืมืมือง “คีวัามืสวัยงามืขิองงาช้ีาง”

การีขั้บเคล่�อนข้องสังคมุ่ 

ในการีทีำ�จัะสร้ีางการีเปลีิ�ยนแปลิงเชิีงบัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมืนั�น จัะต้องมีืการีให้คีวัามืสำาคัีญกับั
สมืาคีมืเคีรืี�องปรีะดับั กลุิ�มืสื�อทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัไลิฟ์สไตล์ิ รีวัมืไปถุ้งร้ีานค้ีา แลิะต้องสร้ีางการีมีืส�วัน
รี�วัมืกับัแคีมืเปญ

กรณ่ีตัิวอย�าง: แคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา”

บัอร์ีด ติด
ปรีะกาศ

การีเดินทำาง

ทีำ�ทำำางาน/
โรีงเรีียน 

การีจัับั
จั�าย ซืึ่�อขิอง

บ้ัาน

คีอมืพิวัเตอร์ีมืือถืุอ
สิ�งพิมืพ์

บัอร์ีด ติด
ปรีะกาศ

มืือถืุอ

สิ�งพิมืพ์

สิ�งพิมืพ์
คีอมืพิวัเตอร์ีมืือถืุอ

จุิด้ยุที่ธ์ศาสื่ติร์
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   SBCC ผู้�านขั�นติอนการวางแผู้น – ขั�นติอนท่ี่� 3

ขั�นติอนท่ี่� 3 สื่ร้างสื่ารแลี่ะส่ื่�อรณีรงค์

แนวที่างสื่ำาห้รับขั�นติอนท่ี่� 3   

1. จััดทำำาสารีแกนหลัิก (key message)

• ปรีะเมิืนปัจัจััยสนับัสนุนแลิะอุปสรีรีคีขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย

• สื�อสารี “เหตุผิลิ” แลิะ “สิ�งทีำ�ทำำาให้เกิดการีปรัีบัพฤติกรีรีมื”

2. จััดทำำาคีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ (Creative Brief)

3. พัฒนาสื�อโฆษ์ณาสำาหรัีบัการีนำาเสนอ (Creative Materials)

4. นำาสื�อโฆษ์ณาไปทำดลิองเผิยแพรี�กับักลุิ�มืเป้าหมืายเพื�อตรีวัจัสอบัวั�า มีืคีวัามืน�าด้งด่ด น�าเชืี�อถืุอ
แลิะสื�อได้อย�างมีืปรีะสิทำธิภาพหรืีอไมื�

5. เตรีียมืแผินออกสื�อทีำ�มีืปรีะสิทำธิภาพเพื�อให้เข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายได้มืากทีำ�สุด

ข้�อควรีจำา: ถุ้าต้องการีใช้ีคีวัามืเห็นขิองผ้่ินำาทำางคีวัามืคิีดหรืีอผ้่ิทีำ�มีืชืี�อเสียงในการีสื�อสารี 
คีวัรีตรีวัจัสอบัก�อนวั�า เป็นกลุิ�มืคีนทีำ�น�าเชืี�อถืุอมืากพอทีำ�จัะด้งด่ดคีวัามืสนใจัขิองกลุิ�มืเป้า
หมืายหรืีอไมื� อีกทัำ�งต้องมัื�นใจัวั�างานโฆษ์ณา (ภาพปรีะกอบั วิัดีโอ) ได้ถุ่กทำดสอบักับัตัวัแทำน
ขิองกลุิ�มืเป้าหมืายแล้ิวั
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3.1. จััดทำำาสารีหลัิก (Key Messages)
จัิด้ที่ำาสื่ารห้ลัี่ก – ประเมินปัจิจัิยสื่นับสื่นุนแลี่ะอุปสื่รรคของกลุี่�มเป้าห้มาย

เมืื�อพิจัารีณาจัากลัิกษ์ณะขิองกลุิ�มืเป้าหมืายในหน้าทีำ� 16 แล้ิวัก็สามืารีถุจััดทำำาสารีหลัิกข้ิ�นได้ โดยต้อง
นำาเสนอปัจัจััยสนับัสนุนหรืีอแรีงกรีะตุ้นในสารีหลัิกด้วัย 

ลักษณ์ะทางปรีะชุากรีศึาสตร์ี: 

ลักษณ์ะทางจิตวิทยา: 

สารีหลัก คืีอข้ิอม่ืลิทีำ�สื�อไปถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืาย เพื�อจ่ังใจัให้เกิดพฤติกรีรีมืทีำ�พ้งปรีารีถุนา สารีหลัิกจัะรีะบุัถุ้ง
ปัจัจััยสนับัสนุนสำาหรัีบัพฤติกรีรีมืในปัจัจุับััน

สารีหลัิกโดยมืากมัืกจัะมีื:
ข้�อควรีจำา: สารีหลัิก
คีวัรีจัะมีืลัิกษ์ณะทีำ�
น�าสนใจัโดยสะท้ำอน

ผิ�านอารีมืณ์ คีวัามืคิีด คีวัามื
สมืเหตุสมืผิลิแลิะตรีรีกะ

• มืองวั�าการีสวัมืใส�งาช้ีางทำำาให้ด่สวัยงามื เป็นผ้่ิทีำ�แต�งกายดีแลิะมีืรีสนิยมืทีำ�ดี 

• ต้องการีทีำ�จัะด่ทัำนสมัืยแลิะถุ่กมืองวั�าเป็นผ้่ินำาด้านแฟชัี�น กังวัลิวั�างาช้ีางจัะด่ไมื�ทัำนสมัืย

• Reason Why: สาเหตุวั�าทำำาไมืกลุิ�มืเป้าหมืายถุ้งจัำาเป็นต้องมีื
พฤติกรีรีมืทีำ�พ้งปรีารีถุนา (ด้งด่ดแรีงขัิบัเคีลืิ�อนขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย)

• Call to Action: เรีียกร้ีองให้เกิดการีกรีะทำำา การีกรีะทำำาอะไรีบ้ัางทีำ�
จัำาเป็นแลิะสามืารีถุทำำาได้ทีำ�ไหนแลิะทำำาได้เมืื�อไหรี�

ผู้้�หญิิง อาย่ 
 20-49 ปี 

แต�งงาน และ
มีุ่บ่ตรีแล�ว 

อาชีุพค�าข้าย 
พนักงานออฟฟิศึ 

เจ�าข้องธ่์รีกิจ 

อย�างน�อยจบ
อน่ปรีิญิญิา

กล่�มุ่ 
ชุนชัุ�นกลาง
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ขั้นตอนที่  3 | สร้างสารและสื่อรณรงค์

จัิด้ที่ำาสื่ารห้ลัี่ก – ส่ื่�อสื่ารเห้ตุิผู้ลี่ (Reason Why) แลี่ะ เร่ยกร้องให้้เกิด้การปรับพื่ฤติิกรรม (Call to Action)  

วิธ่ีการออกแบบ “สืั�อสัารเหตุ้ผล (Reason Why)” – กรณ่ศึึกษางาช้้าง

วิธ่ีการออกแบบ “เร่ยกร้องให้เกิดการป่รับพื่ฤติ้กรรมื (Call to Action)” 

ข้ิอคีวัรีจัำา: การี
สื�อสารีเรืี�องปรีะโยชีน์
นั�น โดยทัำ�วัไปแล้ิวัจัะมีื
ปรีะสิทำธิภาพมืากกวั�า
สื�อสารีผิลิลัิพธ์ด้าน
ลิบั เพรีาะจัะทำำาให้เกิด
คีวัามืร้่ีส้กดีทัำ�งต�อ
คีวัามืคิีดแลิะจิัตใจั

ส่ื่�อสื่ารถึงประโยช่น์ท่ี่�กลุี่�มเป้าห้มาย 
จิะได้้รับเม่�อม่พื่ฤติิกรรมท่ี่�พึื่งปรารถนา: 

ส่ื่�อสื่ารถึงผู้ลี่ลัี่พื่ธ์์

สิื่�งท่ี่�ที่ำาให้้เกิด้การปรับพื่ฤติิกรรม   
ค่อสิื่�งท่ี่�กลุี่�มเป้าห้มายจิำาเป็นต้ิองที่ำา 
จิากกรณ่ีตัิวอย�าง:

• การีซืึ่�อหรืีอการีคีรีอบัคีรีองเคีรืี�องปรีะดับัอื�นๆ สวัยงามื
กวั�าแลิะทัำนสมัืยกวั�าเคีรืี�องปรีะดับัจัากงาช้ีาง

• การีไมื�ซืึ่�อเคีรืี�องปรีะดับัจัากงาช้ีางทำำาให้เป็นทีำ�ยอมืรัีบัได้
มืากกวั�าในแวัดวังแฟชัี�นขิองชีนชัี�นนำา

พฤติกรีรีมืทีำ�ทำำาอย่�ในปัจัจุับัันนั�นจัะทำำาให้เกิดคีวัามืเสี�ยงหรืีอผิลิเสีย
อย�างไรีต�อกลุิ�มืเป้าหมืาย ตัวัอย�างเชี�น

• การีใช้ีงาช้ีางทำำาให้เกิดคีวัามืเสี�ยงเพรีาะงาช้ีางนั�นผิิดกฎหมืาย

• การีใช้ีงาช้ีางนั�นล้ิาสมัืยแลิะทำำาให้เกิดคีวัามือับัอายในกลุิ�มื
เพื�อน

หยุดซืึ่�อแลิะใช้ีเคีรืี�องปรีะดับัจัากงาช้ีาง

ข้ิอคีวัรีจัำา: การีเรีียก
ร้ีองคีวัรีมีืคีวัามื
ชัีดเจัน เฉพาะเจัาะจัง
แลิะมีืแนวัโน้มืทีำ�เป็น 
ไปได้วั�ากลุิ�มืเป้าหมืาย
จัะทำำาตามื
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3.2. จััดทำำาคีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ 
(บัทำสรุีปโดยย�อสำาหรัีบัออกแบับัแคีมืเปญ)
ทุำาไมืการทุำาคู่ร่เอทุ่ฟ บร่ฟ จึงสัำาคัู่ญ

คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ คืีอเอกสารีทีำ�จัะชีี�แนะทีำมืออกแบับัหรืีอเอเจันซีึ่�ในการีจััดทำำาสื�อสร้ีางสรีรีค์ีเพื�อนำาเสนอสารีหลัิก

คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ เป็นสิ�งทีำ�ทำำาให้งานโฆษ์ณานั�นสอดคีล้ิองกับัวััตถุุปรีะสงค์ีขิองแคีมืเปญ ลัิกษ์ณะขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย 
แลิะสารีหลัิก

คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ มีือย่�ทัำ�งหมืด 5 ปรีะเภทำ:

1. เป้าหมืายแลิะกลุิ�มืเป้าหมืาย

2. การีสร้ีางการีเปลีิ�ยนแปลิง อุปสรีรีคี แลิะวััตถุุปรีะสงค์ีขิองการีสื�อสารี

3. สารีหลัิก

4. ร่ีปแบับั อารีมืณ์คีวัามืร้่ีส้กขิองสื�อโฆษ์ณา

5. วิัธีทีำ�ทำำาให้สื�อสร้ีางสรีรีค์ีหรืีอกิจักรีรีมืสอดคีล้ิองกับัสื�อแลิะชี�องทำางนำาเสนออื�นๆ
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ขั้นตอนที่  3 | สร้างสารและสื่อรณรงค์

1. เป้าหมุ่ายและ 
กล่�มุ่เป้าหมุ่าย

• ภาพรีวัมืวััตถุุปรีะสงค์ีขิองสื�อโฆษ์ณาแลิะกิจักรีรีมื

• การีรีะบุัลัิกษ์ณะหลัิกขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย

2. การีสรี�างการีเปลี�ยนแปลง 
อ่ปสรีรีค และวัตถ่ปรีะสงค์ใน
การีส่�อสารี 

•  วััตถุุปรีะสงค์ีขิองการีสร้ีางการีเปลีิ�ยนแปลิง

• วััตถุุปรีะสงค์ีขิองการีสื�อสารี: การีเปลีิ�ยนแปลิงทีำ�พ้ง
ปรีารีถุนาในด้านคีวัามืร้่ี ทัำศนคีติ คีวัามืเชืี�อ การีรัีบัร้่ี
คีวัามืสามืารีถุขิองตนเอง บัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื

• ปัจัจััยสนับัสนุน

• อุปสรีรีคี

• ลัิกษ์ณะขิองกลุิ�มืเป้าหมืายหลัิก

3.  สารีหลัก • เหตุผิลิ

• สิ�งทีำ�ทำำาให้เกิดการีปรัีบัพฤติกรีรีมื

4.  รี้ปแบบ อารีมุ่ณ์์ 
ความุ่รี้�สึกข้องส่�อโฆษณ์า

• ร่ีปแบับั: การีนำาเสนออย�างสร้ีางสรีรีค์ีขิองสารีหลัิก

• อารีมืณ์แลิะโทำนสี: สวั�าง มีืคีวัามืสุขิ เศร้ีา ขิบัขัิน 
คีรีอบังำา ฯลิฯ

5. วิธี์ที�ทำาให�งานโฆษณ์า 
หรีอ่กิจกรีรีมุ่สอดคล�อง 
กับส่�อต�างๆ 

• อธิบัายวิัธีการีทีำ�จัะนำาสื�อโฆษ์ณาไปใช้ีผิ�านชี�องทำางทีำ�
คัีดเลืิอกมืา หรืีอการีพิจัารีณาวั�า มีืสื�อโฆษ์ณาปรีะเภทำ
อื�นทีำ�จัำาเป็นด้วัยหรืีอไมื�

• การีพิจัารีณาด้านอื�นๆ: ข้ิอม่ืลิเพิ�มืเติมืทีำ�บัริีษั์ทำโฆษ์ณา
จัำาเป็นต้องร้่ี
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3.2. คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ: วััตถุุปรีะสงค์ีแบับั SMART 

วัต้ถุูป่ระสังค์ู่แบบ SMART คืู่ออะไร

Specific เฉพาะเจาะจง: วััตถุุปรีะสงค์ีคีวัรีมีืการีให้นิยามืผิลิลัิพธ์ทีำ�
พ้งปรีารีถุนาในลัิกษ์ณะทีำ�มีืรีายลิะเอียด เฉพาะเจัาะจัง ให้คีำาจัำากัด
คีวัามืทีำ�ดี หรืีอคีวัรีมีืลัิกษ์ณะทีำ�อ้างถุ้งพฤติกรีรีมื คีวัามืสำาเร็ีจัหรืีอ
ผิลิลัิพธ์ทีำ�ชัีดเจันไปยังกลุิ�มืเป้าหมืาย

Measurable วัดผู้ลได�: วััตถุุปรีะสงค์ีคีวัรีทำำาให้ตัดสินใจัได้วั�า การี
เปลีิ�ยนแปลิงทีำ�ต้องการีในกลุิ�มืเป้าหมืายนั�นอย่�ในร้ีอยลิะ คีวัามืถีุ� 
อันดับั หรืีอตัวัเลิขิทีำ�เทำ�าใด ทีำ�จัะอธิบัายการีเปลีิ�ยนแปลิงไปส่�รีะดับัทีำ�
ปรีะสบัคีวัามืสำาเร็ีจัได้ โดยเมืื�อมีืการีกำาหนดการีปรีะเมิืนผิลิแล้ิวั  
จัะต้องมีืการีออกแบับัรีะบับัทีำ�สามืารีถุปรีะเมิืนการีเปลีิ�ยนแปลิง  
(ร้ีอยลิะหรืีอจััดอันดับั) โดยพิจัารีณาจัากงานวิัจััยทีำ�ผิ�านมืาหรืีอ 
การีเปรีียบัเทีำยบัรีะหวั�างผ้่ิทีำ�ได้รัีบัแลิะไมื�ได้รัีบัสารีขิองแคีมืเปญแลิะ
กลิยุทำธ์การีมีืส�วันรี�วัมื

Achievable บรีรีล่ผู้ลได�: วััตถุุปรีะสงค์ีนั�นจัำาเป็นจัะต้องบัรีรีลุิผิลิได้
เมืื�อพิจัารีณาจัากทำรัีพยากรีแลิะบุัคีลิากรีทีำ�มีือย่� อีกทัำ�งรีะยะเวัลิา
ขิองแคีมืเปญ จัำานวันผ้่ิใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางลิดลิงไปร้ีอยลิะ 30 
อาจัไมื�ได้ถืุอวั�าบัรีรีลุิผิลิ ถุ้ามีืรีะยะเวัลิาเพียงแคี�หน้�งเดือนในการีจััด
ทำำาแคีมืเปญ

Realistic เป็นไปได�จรีิง: วััตถุุปรีะสงค์ีจัำาเป็นต้องทำำาได้จัริีงแลิะ 
สัมืฤทำธิผิลิได้ อีกทัำ�งมีืคีวัามืสอดคีล้ิองกับัปัญหาทีำ�ต้องการีแก้ไขิ 
โดยพิจัารีณาจัากทำรัีพยากรี บุัคีลิากรีแลิะเวัลิา เชี�นเดียวักันกับั
บัริีบัทำขิองสังคีมื วััฒนธรีรีมืแลิะการีเมืือง ตัวัอย�างขิองกรีณีนี�คืีอ 
แคีมืเปญลิดการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางอาจัไมื�ได้ผิลิ หากรัีฐบัาลิ
รีณรีงค์ีสนับัสนุนการีใช้ีงาช้ีางอย่�

Timebound กำาหนดชี�วังเวัลิาทีำ�ชัีดเจัน: คีวัามืสำาเร็ีจัขิอง
วััตถุุปรีะสงค์ีนั�นคีวัรีจัะกำาหนดเวัลิา ในการีกำาหนดเวัลิานั�นจัะต้อง
พิจัารีณาทำรัีพยากรี เวัลิาขิองบุัคีลิากรีแลิะคีวัามืคีาดหวัังขิอง
องค์ีกรีทีำ�ให้การีสนับัสนุน

ตัวัอย�าง: การีลิดจัำานวัน
ขิองคีนทีำ�ใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัาก
งาช้ีาง

ตัวัอย�าง: คีนทีำ�ใช้ีผิลิิตภัณฑ์์
จัากงาช้ีางลิดลิงร้ีอยลิะ 30 
(อาจัมืาจัากฐานสถิุติหรืีอ
คีนทีำ�เคียมีืส�วันรี�วัมืกับั
แคีมืเปญแลิะไมื�มีืส�วันรี�วัมืกับั
แคีมืเปญ)

ตัวัอย�าง: จัำานวันขิองผ้่ิใช้ี
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางลิดลิง
ร้ีอยลิะ 30 ในชี�วัง 6 เดือน

คู่ร่เอทุ่ฟ บร่ฟ จำาเป็่นจะต้้องสัอดคู่ล้องกับวัต้ถุูป่ระสังค์ู่แบบ SMART 
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3.2. คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ - การีใช้ีสารีหลัิก: ร่ีปแบับั 
คู่ร่เอทุ่ฟ บร่ฟ จำาเป็่นจะต้้องม่ืการช่้�แนะในเรื�องข้องร่ป่แบบทุ่�สัารหลักจะถู่ก
สืั�อออกมืา ตั้วอย�างเช้�น

ตัวิอย่าง: https://www.usaidwildlifeasia.org/
campaigns/no-ivoryno-tiger-amulets/
no-ivory-no-tiger-amulets-campaign-video	
video

ตัวิอย่าง:	https://www.usaidwildlifeasia.org/
campaigns/beautiful-without-ivory/
beautiful-without-ivory-campaign-video

ตัวิอย่าง:	https://www.usaidwildlifeasia.org/
campaigns/a-goodlife-is-free-of-	
killing/3-minute-testimonial-video-bhin-
banloeritbhin-banloerit

ตัวิอย่าง:	https://www.usaidwildlifeasia.org/
campaigns/no-to-ivory-souvenirs-and-gifts/
no-to-ivory-souvenirs-and-gifts

• เรี่�องรีาวที�เกิดขึ้�นจรีิง เทำคีนิคีการีโฆษ์ณาทีำ�
สะท้ำอนให้เห็นถุ้งปัญหาในชีีวิัตจัริีง ผิ�านการีนำา
เสนอทีำ�เข้ิาถุ้งอารีมืณ์ แลิะสอดแทำรีกพฤติกรีรีมื
ทีำ�พ้งปรีารีถุนาในการีแก้ปัญหา

• ทัศึนคติข้องผู้้�นำา ผ้่ิทีำ�มีืชืี�อเสียงหรืีอผ้่ิทีำ�มีื
บัทำบัาทำในสังคีมื ต�อสารีหลัิกแลิะสิ�งทีำ�ทำำาให้เกิด
การีปรัีบัพฤติกรีรีมื

• การีให�การีรีับรีอง การีทีำ�ผ้่ิทีำ�มีืคีวัามืปรีะพฤติ
ตามืแบับัพฤติกรีรีมืทีำ�ทำางแคีมืเปญต้องการี 
นำาเสนอแง�มุืมืทีำ�พฤติกรีรีมืเหลิ�านี�ทำำาให้ชีีวิัต
ขิองพวักเขิาดีข้ิ�น  

• คำาถามุ่และคำาตอบ มีืการีตั�งคีำาถุามืแลิะคีำาตอบั
คืีอสารีหลัิกแลิะนำาเสนอแลิะสิ�งทีำ�ทำำาให้เกิดการี
ปรัีบัพฤติกรีรีมื 

• เพลง การีนำาเสนอเพลิงแลิะสารีหลัิกผิ�านร่ีป
แบับัคีวัามืบัันเทิำง

• ภาพเคล่�อนไหว (Animation) 
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3.2. คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ – การีใช้ีสารีหลัิก: โทำนแลิะอารีมืณ์

คู่ร่เอทุ่ฟ บร่ฟจะต้้องม่ืการช่้�แนะในเรื�องข้องอารมืณ์หรือโทุนทุ่�สัารหลัก
จะถู่กนำาเสันอ

• สื�อโฆษ์ณาจัะต้องให้อารีมืณ์แลิะโทำนทีำ�สอดคีล้ิองกับัสารีหลัิกแลิะกลุิ�มืเป้าหมืาย

• อารีมืณ์แลิะโทำน – การีรัีบัร้่ีหรืีอคีวัามืร้่ีส้กสอดคีล้ิองกับัการีนำาเสนอทีำ�สื�อโฆษ์ณาต้องสะท้ำอนออก 
มืาให้ได้ โดยข้ิ�นอย่�กับัสารีหลัิกแลิะกลุิ�มืเป้าหมืาย สื�อโฆษ์ณาทีำ�นำาเสนออาจัให้อารีมืณ์แลิะโทำนทีำ�มีื 
คีวัามืสุขิ ขิำาขัิน สวั�าง มืืด คีรีอบังำา ฯลิฯ

คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟคีวัรีรีะบุัวั�า สื�อโฆษ์ณานั�นจัะสอดคีล้ิองกับักลิยุทำธ์ SBCC โดยรีวัมืหรืีอไมื� 
รีวัมืถุ้งข้ิอม่ืลิทีำ�จัะออกตามืชี�องทำางต�างๆ กิจักรีรีมืใดทีำ�อย่�ในแผิน แลิะแนวัทำางทีำ�สื�อโฆษ์ณา
จัะถุ่กนำาไปใช้ีในกิจักรีรีมืเหลิ�านี�
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ขั้นตอนที่  3 | สร้างสารและสื่อรณรงค์

3.2. คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ – กรีณีตัวัอย�าง

1. เป้าหมุ่ายและกล่�มุ่
เป้าหมุ่าย

หลัิงจัากทีำ�ได้ด่วิัดีโอแล้ิวั กลุิ�มืเป้าหมืายจัะ

• ลิดการีใช้ีแลิะซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง

• เปลีิ�ยนการีรัีบัร้่ีแลิะทัำศนคีติทีำ�เกี�ยวักับัการีซืึ่�อหรืีอ 
คีรีอบัคีรีองงาช้ีาง

• ลิดคีวัามืต้องการีแลิะคีวัามืตั�งใจัทีำ�จัะซืึ่�องาช้ีาง

• เพิ�มืการีรัีบัร้่ีในเรืี�องทีำ�สังคีมืไมื�ยอมืรัีบัหากมีืการีซืึ่�อ
หรืีอคีรีอบัคีรีองงาช้ีาง

กล่�มุ่เป้าหมุ่ายหลัก: คีนทีำ�ใช้ีหรืีอมีืคีวัามืตั�งใจัทีำ�จัะใช้ี
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง (เคีรืี�องเพชีรีพลิอยแลิะเคีรืี�อง
ปรีะดับั)

ลักษณ์ะข้องกล่�มุ่เป้าหมุ่าย: โดยมืากแล้ิวัเป็นผ้่ิหญิงอายุ 
20-49 ปี แต�งงานแลิะมีืบุัตรีแล้ิวั รีายได้ปานกลิางจันถุ้ง
รีายได้ส่ง เป็นพนักงานออฟฟิศ ผ้่ิบัริีหารี เจ้ัาขิองธุรีกิจั
ขินาดกลิางหรืีอเล็ิก โดยการีศ้กษ์าจัะจับัอนุปริีญญาเป็น
อย�างน้อย ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางทีำ�เป็นทีำ�ต้องการีมัืกจัะ
เป็นเคีรืี�องปรีะดับั เพรีาะมีืคีวัามืเชืี�อวั�าจัะทำำาให้เกิดคีวัามื
สวัยงามื แต�งกายดีแลิะมีืรีสนิยมื

กล่�มุ่เป้าหมุ่ายรีอง: ผ้่ิทีำ�ส�งอิทำธิพลิต�อการีตัดสินใจัขิอง 
ผ้่ิซืึ่�อ เชี�น แฟนหรืีอสามีื สื�อออนไลิน์ แฟชัี�น ผ้่ิมีืชืี�อเสียง
ทำางด้านไลิฟ์สไตล์ิ คีรีอบัคีรัีวัแลิะผ้่ิส่งอายุ

2. การีเปลี�ยนแปลง 
อ่ปสรีรีคและ
วัตถ่ปรีะสงค์ใน 
การีส่�อสารี

อ้างอิงจัากเป้าหมืายแบับั SMART (เฉพาะเจัาะจัง วััดผิลิ
ได้ บัรีรีลุิผิลิได้ สมืจัริีง แลิะกำาหนดชี�วังเวัลิาทีำ�ชัีดเจัน)

• ลิดคีวัามืต้องการีทีำ�จัะใช้ีหรืีอซืึ่�อ (ร้ีอยลิะ 20 ภายใน  
12 เดือน)

• เพิ�มือัตรีาส�วันขิองกลุิ�มืเป้าหมืายทีำ�มีืทัำศนคีติต�อ 
การีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง (ร้ีอยลิะ 20 ภายใน  
12 เดือน)

อ้างอิงจัากเป้าหมืาย SMART

• เพิ�มืคีวัามืเชืี�อกับัผ้่ิใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางในปัจัจุับััน
แลิะผ้่ิทีำ�มีืแนวัโน้มืจัะใช้ีวั�า สังคีมืไมื�ยอมืรัีบัการีใช้ี
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง (ร้ีอยลิะ 30 ภายใน 12 เดือน)

กรณ่ีตัิวอย�างของคร่เอท่ี่ฟ บร่ฟ  
แคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา”
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3.  สารีหลัก งาช้ีางไมื�ใชี�สิ�งทีำ�สวัยงามื หยุดซืึ่�อหรืีอใช้ีเคีรืี�องปรีะดับั 
จัากงาช้ีาง

4.  รี้ปแบบ อารีมุ่ณ์์
และโทนข้องส่�อ
โฆษณ์า

รี้ปแบบ ผ้่ิทีำ�มีือิทำธิพลินำาเสนอสารีหลัิกให้น�าสนใจั

โทน สวั�างแต�เข้ิมืแข็ิงแลิะเป็นมิืตรี

5. วิธี์ที�ทำาให�งาน
โฆษณ์าหรีอ่
กิจกรีรีมุ่สอดคล�อง
กับส่�อและชุ�องทาง
ต�างๆ

สื�อโฆษ์ณาหลัิกจัะนำาเสนอวิัดีโอสั�น 60 วิันาทีำ มีืการี
เผิยแพรี�ผิ�านสื�อออนไลิน์แลิะสื�อนอกบ้ัาน ภาพทีำ�สะท้ำอน
การีมืองเห็นหลัิกนั�นจัะมีืลัิกษ์ณะเป็นโปสเตอร์ีแคีมืเปญ
หรืีอการีปรีะกาศในทีำ�สาธารีณะ (PSA) สำาหรัีบัสื�อสิ�ง
พิมืพ์แลิะสื�อนอกบ้ัาน มีืการีผิลิิตใบัปลิิวัแลิะแจักจั�ายใน
กิจักรีรีมืทีำ�เป็นการีขัิบัเคีลืิ�อนสังคีมื เชี�น การีพบัปะกับั
กลุิ�มืผ้่ิค้ีาปลีิก

การีเลืิอกผ้่ิมีือิทำธิพลิคีวัรีสอดคีล้ิองกับักลุิ�มืเป้าหมืาย  
มีืการีใช้ีเพลิง สี หรืีอเสื�อผ้ิาทีำ�เหมืาะกับักลุิ�มืเป้าหมืาย

กรณ่ีตัิวอย�างของคร่เอท่ี่ฟ บร่ฟ แคมเปญ  
“สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา” (ติ�อ)
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3.3. ออกแบับัสื�อโฆษ์ณาสำาหรัีบันำาเสนอสารีหลัิก 
เมืื�อมีืการีจััดทำำาคีรีีเอทีำฟ บัรีีฟแล้ิวั ทีำมืคีรีีเอทีำฟหรืีอบัริีษั์ทำโฆษ์ณาสามืารีถุออกแบับังานโฆษ์ณาได้

ข้ิอคีวัรีจัำา การีปรีะชุีมืกับัทีำมืคีรีีเอทีำฟหรืีอบัริีษั์ทำโฆษ์ณาเพื�อแลิกเปลีิ�ยนแลิะอธิบัายรีายลิะเอียดในคีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ จัะ
ต้องอธิบัายทุำกคีำาถุามืแลิะสร้ีางคีวัามืมัื�นใจัวั�า ทีำมืงานเข้ิาใจัวััตถุุปรีะสงค์ีขิองรีายลิะเอียดหลัิงจัากการีปรีะชุีมื

ถุ้งแม้ืวั�าคีรีีเอทีำฟ บัรีีฟจัะมีืข้ิอแนะนำาในส�วันขิองวิัธีสื�อสารีหลัิกแล้ิวั คีวัรีจัะให้พื�นทีำ�แลิะคีวัามืยืดหยุ�นเพื�อให้ทีำมื
คีรีีเอทีำฟคิีดค้ีน หรืีอออกแบับัสื�อตามืการีตีคีวัามืหรืีอปรีะสบัการีณ์ขิองพวักเขิาเอง

เมืื�อมีืคีวัามืมัื�นใจัแล้ิวัวั�า ทีำมืคีรีีเอทีำฟหรืีอบัริีษั์ทำโฆษ์ณาเข้ิาใจัรีายลิะเอียดอย�างแท้ำจัริีงแล้ิวั ขัิ�นตอนต�อไปคืีอการีให้
ทีำมืออกแบับัสื�อแลิะเสนอแบับัรี�าง อาทิำ สตอรีี�บัอร์ีดขิองวิัดีโอ ออกแบับัภาพสื�อสารีหลัิกเพื�อให้พิจัารีณาแลิะอนุมัืติ
การีดำาเนินงาน

มิืใชี�เรืี�องแปลิกหากรี�างฉบัับัแรีกจัะต้องได้รัีบัการีแก้ไขิ จัำาต้องเผืิ�อเวัลิาสำาหรัีบัการีแก้ไขิในการีปรีะชุีมืคีรัี�งต�อไปกับั
ทำางทีำมืคีรีีเอทีำฟ
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3.3. ออกแบับังานโฆษ์ณาผิ�าน 7C ขิองการีสื�อสารี 
อย�างมีืปรีะสิทำธิภาพ
ข้้อคู่วรจำา สืั�อโฆษณาคู่วรจะต้้องผ�านเกณฑ์์ป่ระเมิืนเหล�าน่� ได้แก�

ทำาให�เกิดความุ่น�าสนใจ 
(Command Attention)

ด้งด่ดคีวัามืสนใจัขิองผ้่ิชีมื ใช้ีสี ภาพ คีำาสำาคัีญในการีออกแบับั
ทีำ�ทำำาให้งานชิี�นนั�นโดนเด�นแลิะน�าจัดจัำา

ทำาให�สารีมีุ่ความุ่ชัุดเจน 
(Clarify the Message)

ทำำาให้มัื�นใจัวั�างานชิี�นนั�นนำาเสนอสารีทีำ�ชัีดเจัน ใช้ีคีำาแลิะภาพทีำ�
เข้ิาใจัง�าย โดยคีวัรีจัะเป็นคีำาเดียวัทีำ�ชัีดเจัน ยิ�งเรีียบัง�ายมืากเทำ�า
ไหรี� ยิ�งดีมืากเทำ�านั�น

ส่�อสารีถึงปรีะโยชุน์ 
หรีอ่ผู้ลลัพธ์์ 
(Communicate  
a Benefits (or  
a consequence))

แสดงให้เห็นถุ้งคีวัามืสำาคัีญวั�า กลุิ�มืเป้าหมืายจัะได้รัีบัผิลิ
ปรีะโยชีน์อย�างไรีบ้ัางในการีนำาพฤติกรีรีมืทีำ�ต้องการีมืาปรัีบัใช้ี 
หรืีอสะท้ำอนภาพวั�า พฤติกรีรีมืปัจัจุับัันทีำ�ไมื�พ้งปรีารีถุนานั�นจัะ
ก�อให้เกิดคีวัามืเสี�ยงอย�างไรีบ้ัาง (การีนำาเสนอปรีะโยชีน์ 
โดยทัำ�วัไปแล้ิวัจัะได้ผิลิดีกวั�าการีเสนอเนื�อหาในเชิีงลิบั)

ความุ่สมุ่ำ�าเสมุ่อ 
(Consistency Counts)

มีืคีวัามืเด็ดเดี�ยวั ทำำาให้แน�ใจัวั�า เนื�อหาในสื�อหลิากหลิายร่ีปแบับั
นั�นมีืสารีแลิะลัิกษ์ณะเหมืือนกัน นำาเสนอสารีผิ�านเคีรืี�องมืือซึ่ำ�าๆ 
ใช้ีคีำาแลิะวัลีิเดิมื ใช้ีภาพทีำ�มีืลัิกษ์ณะเกี�ยวัข้ิองแลิะใกล้ิเคีียงกัน
เพื�อป้องกันคีวัามืสับัสน

ข้ิอคีวัรีจัำา: การีเสนอคีำาแลิะเนื�อหาซึ่ำ�าๆ ในสื�อหลิากหลิายร่ีป
แบับัจัะเพิ�มือิทำธิพลิขิองสารีได้

สรี�างความุ่น�าเชุ่�อถ่อ 
(Create Trust)

ชิี�นงานทีำ�ถุ่กพัฒนาเป็นอย�างดีนั�นจัะทำำาให้กลุิ�มืเป้าหมืายเกิด
คีวัามืเชืี�อในองค์ีกรีแลิะเต็มืใจัทีำ�จัะเข้ิารี�วัมืโคีรีงการี คีวัามืน�า
เชืี�อถืุอจัะทำำาให้กลุิ�มืเป้าหมืายเข้ิาถุ้งสารีมืากยิ�งข้ิ�น

เอาใจเข้ามุ่าใส�ใจเรีา  
(Cater to the  Heart  
and Mind)

ข้ิอเท็ำจัจัริีงแลิะคีวัามืร้่ีส้กมัืกจัะเปลีิ�ยนแปลิงคีวัามืคิีดขิองผ้่ิคีน
ได้ การีใช้ีทัำ�งข้ิอเท็ำจัจัริีงแลิะคีวัามืร้่ีส้กจัะทำำาให้การีโน้มืน้าวัมีื
ปรีะสิทำธิภาพมืากยิ�งข้ิ�น

เรีียกรี�องให�เกิดการี 
ปรีับเปลี�ยนพฤติกรีรีมุ่  
(Call to Action)

เพิ�มืการีเรีียกร้ีองทีำ�ชัีดเจันในสื�อโฆษ์ณา เพื�อให้กลุิ�มืเป้าหมืาย
เข้ิาใจัอย�างชัีดเจันวั�า พวักเขิาสามืารีถุทำำาอะไรีได้บ้ัาง
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3.4. การีทำดลิองใช้ีงานโฆษ์ณาแลิะนำาเสนอสารี
ต้้องทุดลองใช้้สัารหลักและสืั�อโฆษณาก�อนจะนำาไป่ใช้้จริง
ทำาไมุ่ต�องทดลองใชุ�

การีทำดลิองใช้ีสารีแลิะสื�อโฆษ์ณาจัะชี�วัยสร้ีางคีวัามืมัื�นใจัได้วั�า กลุิ�มืเป้าหมืายเห็นการีนำาเสนอเหลิ�านี�น�าสนใจั 
เข้ิาใจัง�าย แลิะมีืคีวัามืเกี�ยวัข้ิองกับัสถุานการีณ์ขิองแต�ลิะคีน อีกทัำ�งยังเป็นการีกรีะตุ้นให้เกิดการี 
กรีะทำำาจัากการีอ�านสารีนั�นๆ การีทำดลิองใช้ีงานโฆษ์ณานี�สามืารีถุจัำาลิองได้ผิ�านการีพิมืพ์เนื�อหาหรืีอ 
สตอรีี�บัอร์ีดขิองวิัดีโอ

การีทำดลิองจัะเป็นการีให้ข้ิอม่ืลิผิ�าน 5 ลัิกษ์ณะ 

1. น�าสนใจ สื�อโฆษ์ณาแลิะสารีนั�นจัะต้องด้งด่ดคีวัามืสนใจั แลิะมีืคีวัามืน�าสนใจัในตัวัเอง

2. เข้�าใจง�าย กลุิ�มืเป้าหมืายคีวัรีเข้ิาใจัสารีเหลิ�านั�นได้เองโดยไมื�ต้องมีืผ้่ิอื�นมืาอธิบัายให้ฟัง

3. น�าเชุ่�อถ่อ กลุิ�มืเป้าหมืายเห็นด้วัยกับัเนื�อหาในสารีแลิะงานโฆษ์ณาวั�าเป็นสิ�งทีำ�ถุ่กต้องแลิะเป็นเรืี�องจัริีง

4. มีุ่ความุ่เกี�ยวข้�อง กลุิ�มืเป้าหมืายร้่ีส้กวั�าสารีเหลิ�านี�สื�อถุ้งพวักเขิา

5. กรีะต่�นให�เกิดการีกรีะทำา สารีหรืีอสื�อจัะต้องทำำาให้กลุิ�มืเป้าหมืายเปลีิ�ยนทัำศนคีติ คีวัามืเชืี�อ การีให้คุีณคี�า
แลิะพฤติกรีรีมื

วิธี์การีทำาการีทดลอง:

• จััดหาตัวัอย�างกลุิ�มืเป้าหมืาย หากเป็นไปได้คีวัรีจััดหาผ้่ิทีำ�มีืแนวัโน้มืทีำ�จัะบัริีโภคีหรืีอเป็นผ้่ิบัริีโภคีปัจัจุับัันมืา
ทำำาการีทำดลิอง ในกรีณีทีำ�ไมื�สามืารีถุทำำาได้ ให้เลืิอกผ้่ิทีำ�มีืลัิกษ์ณะทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะจิัตวิัทำยาทีำ�ใกล้ิเคีียง
กับักลุิ�มืเป้าหมืาย

• จััดทำำาการีอภิปรีายกลุิ�มื หรืีอสัมืภาษ์ณ์ลิงล้ิกในรีายบุัคีคีลิ

• จััดเตรีียมืแลิะใช้ีการีอภิปรีายผิ�านลัิกษ์ณะทัำ�ง 5 แบับัข้ิางต้น

• ใช้ีคีำาถุามืปลิายเปิดเพื�อให้ได้คีำาตอบัในลัิกษ์ณะทีำ�วั�า อะไรี ทำำาไมื แลิะอย�างไรี มืากกวั�าคีำาถุามืแบับัง�ายอย�าง  
ใชี�หรืีอไมื�
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3.4. การีทำดลิองใช้ีงานโฆษ์ณาแลิะนำาเสนอสารี (ต�อ)
ข้�อควรีจำาที�สำาคัญิก�อนเรีิ�มุ่การีทดลอง

• การีอภิปรีายทีำ�ดีคีวัรีจัะมีืสมืาชิีกในกลุิ�มืไมื�เกิน 5 – 8 คีน 

• หากเป็นไปได้คีวัรีทำำาการีอภิปรีายกลุิ�มือย�างน้อย 3 กลุิ�มืเพื�อทีำ�จัะพิจัารีณาคีำาตอบัจัากหลิากหลิายกลุิ�มื

• ใช้ีคีำาถุามืในการีอภิปรีายแบับัปลิายเปิด หลีิกเลีิ�ยงคีำาถุามืปลิายปิด หรืีอคีำาถุามืทีำ�นำาไปส่�คีำาตอบั ใชี�หรืีอไมื�ใชี� มุื�ง
เน้นการีถุามืเพิ�มืเติมื ทำำาไมืแลิะอย�างไรี

• สร้ีางคีวัามืมัื�นใจัวั�า คีำาตอบัขิองผ้่ิเข้ิารี�วัมืทุำกคีนนั�นเป็นคีวัามืลัิบั แลิะจัะไมื�มีืการีเปิดเผิยตัวัตนในขัิ�นตอนการี
รีายงาน

• สร้ีางคีวัามืมัื�นใจัให้ผ้่ิเข้ิารี�วัมืวั�า ไมื�มีืคีำาตอบัทีำ�ถุ่กหรืีอผิิด ทุำกคีำาตอบัแลิะทุำกคีวัามืเห็นมีืคีวัามืสำาคัีญ 
เทำ�ากัน

• ใช้ีห้องทีำ�สะดวักสบัายแลิะเป็นส�วันตัวั จััดเตรีียมืเคีรืี�องดื�มืแลิะอาหารีวั�าง

ตัวอย�างคำาถามุ่

ความุ่สนใจ – มีืคีวัามืคิีดเห็นอย�างไรีต�อการีนำาเสนอ มีืลัิกษ์ณะใดบ้ัางทีำ�ร้่ีส้กไมื�ชีอบั

ความุ่เข้�าใจ – คิีดวั�าการีสื�อสารีนี�กำาลัิงนำาเสนอเรืี�องอะไรี มีืสารีอย�างอื�นเพิ�มืเติมือีกหรืีอไมื� มีืส�วันใดบ้ัางทีำ�ไมื�ชัีดเจัน 
แลิะสิ�งทีำ�ไมื�ชัีดเจันคืีออะไรีบ้ัาง คีวัรีจัะปรัีบัเปลีิ�ยนอย�างไรีให้เข้ิาใจัง�ายข้ิ�น

ความุ่น�าเชุ่�อถ่อ - มีือะไรีบ้ัางทีำ�ด่น�าเชืี�อถืุอ แลิะอะไรีบ้ัางทีำ�ด่ไมื�น�าเชืี�อถืุอ ถุ้าหากมีือะไรีทีำ�ด่ไมื�น�าเชืี�อถืุอ สิ�งนั�นคืีออะไรี 
โปรีดอธิบัาย

ความุ่เกี�ยวข้�อง - ร้่ีส้กวั�าการีนำาเสนอนี�พ่ดถุ้งทำ�านโดยตรีงหรืีอไมื� เพรีาะเหตุใด

แรีงกรีะต่�นให�เกิดการีเปลี�ยนพฤติกรีรีมุ่ – ทำ�านจัะทำำาอะไรีหลัิงจัากกิจักรีรีมืในคีรัี�งนี� เพรีาะเหตุใด
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กรณ่ีศึกษา:  การที่ด้ลี่องนำาเสื่นอสื่ารแลี่ะ 
ส่ื่�อโฆษณีา – แคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา”

• การีจััดกลิุ�มือภิปรีายรีะหวั�างผิ่้หญิง
ทำั�งหมืด 5 คีนต�อกลิุ�มื

• ผิ่้เขิ้ารี�วัมืคีือผิ่้ทำี�รีะบัุวั�าเคียใชี้ผิลิิตภัณฑ์์
จัากงาชี้าง

• สตอรีี�บัอรี์ดขิองแคีมืเปญในวัิดีโอคีืองาน
โฆษ์ณาทำี�ถุ่กนำามืาทำดลิองใชี้

• รี่ปในคี่�มืือถุ่กทำำาให้เห็นไมื�ชีัด เนื�องจัาก
การีเคีารีพคีวัามืเป็นส�วันตัวัขิองผิ่้มืีชีื�อ
เสียงทำี�ไมื�ได้ถุ่กนำาเสนอในแคีมืเปญ
โดยตรีง

ผ้่ิดำาเนินรีายการีให้ผ้่ิเข้ิารี�วัมืได้ด่สตอรีี�บัอร์ีดทัำ�งหมืด โดยผ้่ิดำาเนินรีายการีจัะถุามืคีำาถุามื 
(สามืารีถุด่คีำาถุามืได้ในหน้าก�อนหน้า) แลิะนำาคีำาตอบัเข้ิาส่�ร่ีปแบับัทัำ�ง 5 ในการีทำดลิอง 

โดยเริี�มืจัากเมืื�อผ้่ิมีืชืี�อเสียงนำาเสนอสารี ผ้่ิดำาเนินรีายการีจัะถุามืคีำาถุามืเพื�อให้ผ้่ิเข้ิารี�วัมืตอบัวั�า 
จัำาผ้่ิทีำ�นำาเสนอสารีนี�ได้หรืีอไมื� ร้่ีจัักวั�าอย�างไรีบ้ัาง แลิะคิีดวั�าเป็นผ้่ิทีำ�มีืคีวัามืน�าเชืี�อถืุอมืากพอทีำ�จัะ
เป็นกรีะบัอกเสียงเพื�อนำาเสนอสารีหลัิกได้หรืีอไมื�

คุ่ณคิุดว่ิาใส่งาแลุ้่วิสวิยหรอ?	
คุวิามงามที�แท้จิริง	ไม่จิำาเป็้น
ต้องใช้งาช้าง



ขั้นตอนที่  3 | สร้างสารและสื่อรณรงค์

37  |  การสืั�อสัารเพืื่�อการเป่ล่�ยนแป่ลงสัังคู่มืและพื่ฤติ้กรรมื (SBCC) คู่่�มืือลดคู่วามืต้้องการผลิต้ภััณฑ์์จากสััต้ว์ป่่า  |  2563

กรณ่ีศึกษา: การที่ด้ลี่องนำาเสื่นอสื่ารแลี่ะ 
ส่ื่�อโฆษณีา - แคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา” (ติ�อ)

ผลลัพื่ธ์ีจากการทุดลอง
1.  ความุ่สนใจ 

ผ้่ิเข้ิารี�วัมืให้คีวัามืเห็นวั�าโทำนสีมืืด ดำาแลิะขิาวั
ไมื�น�าด้งด่ดใจัมืากนัก เนื�องจัากเป็นสีทีำ�ทำำาให้
พวักเขิาน้กถุ้งผ้่ิทีำ�ลิ�วังลัิบัไปแล้ิวั โดยให้ 
คีำาแนะนำาเพิ�มืเติมืวั�าคีวัรีใช้ีภาพทีำ�มีืสีสวั�าง
มืากข้ิ�น

2. ความุ่เข้�าใจ 

หลัิงจัากได้ด่สารีในงานโฆษ์ณา ผ้่ิเข้ิารี�วัมื
เข้ิาใจัทัำนทีำวั�าทำางทีำมืงานต้องการีสื�อวั�า ให้
หยุดใช้ีแลิะหยุดซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง

3. ความุ่น�าเชุ่�อถ่อ 

ผ้่ิเข้ิารี�วัมืเชืี�อวั�าสิ�งทีำ�ทำางทีำมืงานนำาเสนอนั�น
เป็นคีวัามืจัริีง โดยให้คีวัามืเห็นเพิ�มืวั�า เคีย
เห็นผ้่ิมีืชืี�อเสียงคีนหน้�ง ซ้ึ่�งมีืคีวัามืเหมืาะ
สมืในการีนำาเสนอสารีแลิะเป็นตัวัแทำนขิอง
กลุิ�มืบุัคีคีลิในอาชีีพเดียวักันได้ดี อีกทัำ�งยัง
แนะนำาถุ้งบุัคีคีลิอื�นทีำ�สามืารีถุนำาเสนอไปยัง
อาชีีพทีำ�หลิากหลิายแลิะเป็นทีำ�ร้่ีจัักในแวัดวัง
ขิองพวักเขิาอีกด้วัย

4. ความุ่เกี�ยวข้�อง 

ผ้่ิเข้ิารี�วัมืร้่ีส้กวั�างานโฆษ์ณานั�นส�งสารีไปหา
พวักเขิาโดยตรีง เพรีาะเป็นผ้่ิใช้ีหรืีอมีืคีวัามื
ต้องการีทีำ�จัะใช้ีเคีรืี�องปรีะดับัจัากงาช้ีาง

5. แรีงกรีะต่�นให�เกิดการีเปลี�ยนพฤติกรีรีมุ่  

ผ้่ิเข้ิารี�วัมืกลิ�าวัวั�า หลัิงจัากทีำ�เห็นการีนำาเสนอ 
จัะคิีดให้ถีุ�ถุ้วันก�อนทีำ�จัะซืึ่�อหรืีอใช้ีผิลิิตภัณฑ์์
จัากงาช้ีาง อีกทัำ�งจัะยังบัอกคีรีอบัคีรัีวัแลิะ
เพื�อนให้เลิิกใช้ีด้วัยเชี�นกัน
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กรณ่ีศึกษา: การที่ด้ลี่องนำาเสื่นอสื่ารแลี่ะ 
ส่ื่�อโฆษณีา - แคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา” (ติ�อ)

ผลลัพื่ธ์ีจากการทุดลอง 
มีืการีถุามืคีำาถุามืเพิ�มืเติมืเกี�ยวักับัผ้่ิมีืชืี�อเสียงทีำ�ถุ่กใช้ีในสตอรีี�บัอร์ีดวิัดีโอโดยผ้่ิเข้ิารี�วัมื
ร้่ีจัักแลิะจัำาได้ อีกทัำ�งยังเสริีมือีกวั�า ผ้่ิมีืชืี�อเสียงคีนดังกลิ�าวัขิองบุัคีคีลิทีำ�มีืสถุานะใกล้ิเคีียง
กันจัะเพิ�มืคีวัามืน�าเชืี�อถืุอในการีสื�อสารีขิองแคีมืเปญ อย�างไรีก็ตามื เนื�องจัากตารีางงาน
ทีำ�ไมื�สอดคีล้ิองกัน ทำำาให้ผ้่ิมีืชืี�อเสียงทำ�านแรีกไมื�ได้เข้ิารี�วัมืแคีมืเปญ หากแต�เป็นอีกทำ�านหน้�ง
ทีำ�มีืสถุานะแลิะได้รัีบัคีวัามืนิยมืคีล้ิายกันมืาทำำาหน้าทีำ�แทำน

ป่รับป่รุงสืั�อสัร้างสัรรค์ู่หลังจากทุำาการทุดลอง
จัากผิลิการีทำดลิอง ภาพทีำ�นำาเสนอนั�นมีืการีออกแบับัใหมื�ให้มีืโทำนสีทีำ�สวั�างสดใสมืากข้ิ�น 
เพื�อนำาเสนออาชีีพทีำ�หลิากหลิายตามืคีำาแนะนำาจัากผ้่ิเข้ิารี�วัมืการีทำดลิอง 

ในการีทำี�จัะสรี้างลิักษ์ณะทำี�ส�งอิทำธิพลิ 
ให้กับับัรีรีดาผิ่้หญิงทำี�มืีผิ่้ติดตามื
จัำานวันมืากเลิิกมืองวั�า งาชี้างนั�น
สวัยงามืแลิะเป็นทำี�ยอมืรีับัทำางสังคีมื 
โดยทำางแคีมืเปญมืีตัวัแทำนจัากอีก  
4 อาชีีพมืานำาเสนอ ได้แก� พิธีกรี
โทำรีทำัศน์ เชีฟชีื�อดัง ผิ่้เขิ้ารีอบั
สุดทำ้ายจัากการีปรีะกวัดนางงามื 
แลิะบัลิ็อกเกอรี์ โดยรีวัมืแลิ้วั มืีผิ่้มืีชีื�อ
เสียงทำั�งหมืดจัำานวัน 5 คีน เป็นผิ่้นำา
เสนอสารีหลิักเพื�อให้ผิ่้ติดตามืในโลิก
ออนไลิน์ได้เห็น

ผ้้่มีช่�อเสียงหลัุ่ก
ขัองแคุมเป้ญคุ่อ	
คุ่ณซิินดี�	สิรินยา	
บิ่ชอป้	นักแสดงแลุ่ะ	
นางแบ่บ่ช่�อดังที�
ป้ระสบ่คุวิามสำาเร็จิ
ในระดับ่นานาชาติ
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ข้อสัื่งเกติในการที่ด้ลี่องใช้่งานโฆษณีาของแคมเปญ
คีอยสังเกตหากมีื:

• การีตอบัสนองในเชิีงลิบัทีำ�สะท้ำอนให้เห็นวั�าสื�อนั�นไมื�พ้งปรีารีถุนาหรืีอไมื�น�าสนใจั

• อวััจันภาษ์า (การีแสดงออกทำางสีหน้า การีเคีลืิ�อนไหวัรี�างกาย ฯลิฯ) ทีำ�สะท้ำอนให้เห็นวั�าสอดคีล้ิองหรืีอไมื�
สอดคีล้ิองกับัคีำาตอบัทีำ�เป็นคีำาพ่ด

• ผ้่ิเข้ิารี�วัมืทีำ�อาจัชีี�นำาการีอภิปรีาย ถุ้าเกิดเหตุการีณ์นี�ข้ิ�น ให้พยายามืถุามืคีวัามืคิีดเห็นขิองผ้่ิอื�นให้มืากข้ิ�น

• คีำาตอบัทีำ�สอดคีล้ิองกับัสิ�งทีำ�ผ้่ิเข้ิารี�วัมืแลิะผ้่ิดำาเนินรีายการีต้องการีได้ยินหรืีอพ่ดถุ้งไปก�อนแล้ิวั  
ในกรีณีนี�ให้แนะนำาวั�า ไมื�มีืคีำาตอบัทีำ�ผิิดหรืีอถุ่ก ทุำกคีำาตอบัมีืคีวัามืสำาคัีญสำาหรัีบัการีปรัีบัปรุีงชิี�นงาน



40  |  การสืั�อสัารเพืื่�อการเป่ล่�ยนแป่ลงสัังคู่มืและพื่ฤติ้กรรมื (SBCC) คู่่�มืือลดคู่วามืต้้องการผลิต้ภััณฑ์์จากสััต้ว์ป่่า  |  2563

ขั้นตอนที่  3 | สร้างสารและสื่อรณรงค์

3.5. จััดเตรีียมืการีวัางแผินสื�อโฆษ์ณาทีำ�จัะเข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืาย
ได้อย�างมีืปรีะสิทำธิภาพ

การีวัางแผินสื�อโฆษ์ณา พิจัารีณาจัาก:

• โปรีไฟล์ิกลุิ�มืเป้าหมืาย (พิจัารีณาจัากลัิกษ์ณะทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะลัิกษ์ณะทำางจิัตวิัทำยา) โดยการีวิัเคีรีาะห์
ลัิกษ์ณะการีใช้ีสื�อนั�นจัะพิจัารีณาจัากวิัถีุชีีวิัตขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย (ศ้กษ์าเพิ�มืเติมืจัากในวังกลิมื)

• งบัปรีะมืาณขิองแคีมืเปญ

การีวัางแผินสื�อโฆษ์ณา มีืวััตถุุปรีะสงค์ีเพื�อได้ข้ิอม่ืลิการีเข้ิาถุ้ง (กลุิ�มืเป้าหมืายจัำานวันหน้�งภายในรีะยะเวัลิาทีำ�กำาหนด) 
คีวัามืถีุ� (สัดส�วันโดยปรีะมืาณขิองเวัลิาทีำ�กลุิ�มืเป้าหมืายเหลิ�านี�จัะเข้ิาถุ้งสารีแลิะเคีรืี�องมืือสื�อสารีในเวัลิาทีำ�กำาหนด) แลิะ
รีะยะเวัลิา (รีะยะเวัลิาขิองการีใช้ีสื�อ)

ข้�อควรีจำา: การีวัางแผินสื�อโฆษ์ณา โดยทัำ�วัไปจัะถุ่กพัฒนาจัากบัริีษั์ทำโฆษ์ณา ซ้ึ่�งมีืปรีะสบัการีณ์
ในการีทำำางานโฆษ์ณาผิ�านหลิากหลิายชี�องทำาง โดยข้ิ�นอย่�กับัวััตถุุปรีะสงค์ีขิองแคีมืเปญ

การีวางแผู้นส่�อโฆษณ์า (Media Plan) ค่ออะไรี

การีวัางแผินสื�อโฆษ์ณา คืีอกลิยุทำธ์การีใช้ีสื�อหลิากหลิายชี�องทำางทีำ�สามืารีถุเข้ิาถุ้งแลิะสร้ีางการีมีืส�วันรี�วัมืขิอง
กลุิ�มืเป้าหมืายได้อย�างมีืปรีะสิทำธิภาพ เพื�อให้สอดคีล้ิองกับัวััตถุุปรีะสงค์ีขิองแคีมืเปญ  

มืือถืุอ

สิ�งพิมืพ์

บัอร์ีด ติด
ปรีะกาศ

คีอมืพิวัเตอร์ีร้ีานค้ีาปลีิก
การีจัับั

จั�าย ซืึ่�อขิอง

ทีำ�ทำำางาน/
โรีงเรีียน 

ทีำ�ทำำางาน/
โรีงเรีียน 

ทีำ�ปรีะชุีมื
สถุานทีำ� ทำาง

ศาสนา

การีเข้ิา สังคีมื การีเดินทำาง

บ้ัาน

กลุิ�มืธุรีกิจักลุิ�มืศาสนา

มืือถืุอ

จุิด้ยุที่ธ์ศาสื่ติร์
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ประเภที่ของส่ื่�อ ข้อด่้แลี่ะข้อเส่ื่ย – ส่ื่�อมวลี่ช่น

ข้�อดี

• เข้ิาถุ้งคีนได้หลิากหลิายภายในรีะยะเวัลิาสั�นๆ อีก
ทัำ�งผ้่ิคีนสามืารีถุมืองเห็นได้บั�อยคีรัี�ง

• ปรีะเมิืนการีเข้ิาถุ้งสื�อได้จัากยอดคีนด่ ยอดคีนอ�าน 
ยอดคีนเดินเท้ำา

• เหมืาะกับัการีสร้ีางคีวัามืตรีะหนักร้่ีเนื�องจัากอย่�ใน
พื�นทีำ�สาธารีณะ เว้ันแต�วั�าสื�อบัางปรีะเภทำแลิะสถุานทีำ�
บัางแห�งมีืฐานผ้่ิชีมืทีำ�เฉพาะเจัาะจัง

• เหมืาะสำาหรัีบัการีปรัีบัเปลีิ�ยนบัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื

ข้�อเสีย

• มีืรีาคีาส่ง เมืื�อเทีำยบักับัชี�องทำางอื�น

• การีเข้ิาถุ้งทีำ�แท้ำจัริีง (ตัวัเลิขิขิองกลุิ�มื 
เป้าหมืาย) สามืารีถุปรีะเมิืนได้คีรี�าวัๆ แลิะ 
ไมื�สามืารีถุปรีะเมิืนได้อย�างแท้ำจัริีงถุ้าหาก 
ไมื�มีืการีทำำาแบับัสำารีวัจั

• ไมื�มีืการีสื�อสารีสองทำาง (ถุ้าไมื�มีืการีให้ 
คีวัามืเห็น)

• ไมื�สามืารีถุให้ข้ิอม่ืลิได้ทัำนทำ�วังทีำเพื�อการี 
ปรัีบัการีบัริีหารีให้ทัำนเวัลิา

3) ส่�อนอกบ�าน 

BUS STOP

1) ถ�ายทอดสด

ผู้�านวิทย่และโทรีทัศึน์

2) ส่�อสิ�งพิมุ่พ์

ผู้�านนิตยสารีและหนังส่อพิมุ่พ์

ส่�อนอกบ�าน ป้ายโฆษณ์าข้นาดใหญิ� ป้ายรีถเมุ่ล์ 
รีะบบข้นส�งมุ่วลชุนสาธ์ารีณ์ะ แท็กซีี่� ฯลฯ
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ขั้นตอนที่  3 | สร้างสารและสื่อรณรงค์

ประเภที่ของส่ื่�อ ข้อด่้แลี่ะข้อเส่ื่ย – ส่ื่�อสัื่งคมออนไลี่น์

ข้�อดี

• เข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายแบับัเฉพาะเจัาะจัง โดยพิจัารีณา
จัากลัิกษ์ณะทำางปรีะชีากรีศาสตร์ีแลิะลัิกษ์ณะทำาง
จิัตวิัทำยาได้

• สามืารีถุปรีะเมิืนการีเข้ิาถุ้งแลิะคีวัามืถีุ�ขิองการีเข้ิา
ถุ้งทีำ�แท้ำจัริีง อีกทัำ�งเรีียกด่รีายงานได้ทัำนทีำ

• สร้ีางการีมีืส�วันรี�วัมืขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย ผิ�านการี 
กดไลิค์ี กดแชีร์ี แสดงคีวัามืคิีดเห็น ฯลิฯ

• โดยทัำ�วัไปแล้ิวัมีืรีาคีาตำ�ากวั�าสื�อดั�งเดิมื

• มีืการีวิัเคีรีาะห์ทำางดิจิัทัำลิทีำ�ปรีะเมิืนผิลิได้ (การีเข้ิาถุ้ง 
ยอดเข้ิาชีมื สื�อทีำ�ได้รัีบัการีเข้ิาชีมืมืากทีำ�สุด รีาคีาต�อ
การีเข้ิาถุ้งแต�ลิะคีรัี�ง ฯลิฯ) ในขิณะทีำ�งานโฆษ์ณา
กำาลัิงถุ่กถุ�ายทำอดบันสื�อ

• สามืารีถุปรัีบัเปลีิ�ยนกลิยุทำธ์สื�อได้อย�างรีวัดเร็ีวั

โฆษณ์าก้เกิ�ล เฟซี่บ่�ก อินสตาแกรีมุ่ ย้ท้บ ทวิตเตอร์ี หนังส่อพิมุ่พ์ออนไลน์

ข้�อเสีย

• คีวัามืสับัสนขิองสื�อออนไลิน์แลิะโซึ่เชีียลิมีืเดีย 
ชิี�นงานโฆษ์ณาจัำาเป็นทีำ�จัำาต้องมีืคีวัามืโดดเด�น
แลิะน�าจัดจัำา

• ต้องมีืร่ีปแบับัการีนำาเสนอทีำ�สั�นกรีะชัีบัแลิะหลิาก
หลิาย เพื�อคีงคีวัามืสนใจัขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย

• อาจัมีืผิลิตอบัรัีบัทำางด้านลิบั (การีกดไมื�ถุ่กใจั
หรืีอคีวัามืคิีดเห็นด้านลิบั) แคีมืเปญจัะต้องมีื
คีวัามืพร้ีอมืในการีแก้ไขิปัญหาเหลิ�านี�

• อาจัเข้ิาไมื�ถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายทีำ�ไมื�ได้ใช้ีสื�อออนไลิน์
เหลิ�านี�

• ต้องมีืผ้่ิด่แลิเนื�อหาเพื�อคีอยรัีบัมืือกับัคีำาถุามื
แลิะคีวัามืคิีดเห็นทีำ�อ�อนไหวั ฯลิฯ
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ประเภที่ของส่ื่�อ ข้อด่้แลี่ะข้อเส่ื่ย – การส่ื่�อสื่ารระห้ว�างบุคคลี่ (Face-to-face)

ข้�อดี 

• มีืการีสื�อสารีอย�างตรีงไปตรีงมืาแลิะทำำาให้เกิด
การีตอบักลัิบัทัำนทีำจัากกลุิ�มืเป้าหมืาย

• การีมีืส�วันรี�วัมืขิองกลุิ�มืเป้าหมืายได้รัีบัการี
สนับัสนุน

• มีืคีวัามืเหมืาะสมืมืากกวั�าสำาหรัีบัหัวัข้ิอทีำ�เป็น
ส�วันตัวัหรืีอมีืคีวัามือ�อนไหวั

• สามืารีถุจััดทำำาการีพ่ดคุียทีำ�เพิ�มืคีวัามืเข้ิาใจัใน
เรืี�องขิองอุปสรีรีคีแลิะข้ิอกังวัลิขิองปัญหาทีำ�
เกี�ยวัข้ิองได้

• มีืโอกาสติดตามืการีมีืส�วันรี�วัมื

การีสื�อสารีรีะหวั�างบุัคีคีลิหรืีอการีสื�อสารีแบับัตัวัต�อตัวั สามืารีถุจััดทำำาได้รีะหวั�างบุัคีคีลิหรืีอกลุิ�มืเล็ิกๆ โดยจััดทำำาผิ�าน
ทำางออนไลิน์ ผิ�านโซึ่เชีียลิมีืเดีย หรืีอออนไลิน์ฟอรัี�มืได้เชี�นกัน

การีส่�อสารีแบบ Face-to-face: กล่�มุ่ 

• การีปรีะชุีมืแลิะอบัรีมืมีืวััตถุุปรีะสงค์ีเพื�อสร้ีาง 
บัทำสนทำนากับักลุิ�มืเป้าหมืาย

• การีจััดอบัรีมืเพื�อให้ข้ิอม่ืลิในลัิกษ์ณะคีวัามืบัันเทิำง
เพื�อการีศ้กษ์า (การีแสดง การีแขิ�งขัิน ฯลิฯ)

การีส่�อสารีแบบ Face-to-face:  
รีะหว�างบ่คคล

• การีให้คีำาปร้ีกษ์าแบับัส�วันตัวัหรืีอจััดชี�วังให้
คีำาปร้ีกษ์า

• การีปรีะชุีมืส�วันตัวั

ข้�อเสีย

• ใช้ีเวัลิานาน โดยเฉพาะอย�างยิ�งหากทำางแคีมืเปญ
ต้องการีเข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายจัำานวันมืากในรีะยะ
เวัลิาทีำ�จัำากัด

• อาจัมีืคี�าใช้ีจั�ายส่ง

• ต้องมีืการีเตรีียมืการีสำาหรัีบักิจักรีรีมื

• วิัทำยากรีจัำาเป็นต้องได้รัีบัการีฝึ้กฝ้นเป็นอย�างดี  
มีืการีให้คีำาแนะนำาหรืีอให้คีวัามืชี�วัยเหลืิอในรีะหวั�าง
การีสนทำนา เพื�อทีำ�จัะสามืารีถุอธิบัายสารีหรืีอ
ข้ิอคีวัามืได้อย�างมีืมืาตรีฐานตลิอดรีะยะเวัลิาการี
ปรีะชุีมื

• อาจัเป็นเรืี�องยากทีำ�จัะเข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายทีำ� 
เฉพาะเจัาะจัง เชี�น ผ้่ิใช้ีชิี�นส�วันสัตว์ัป่า
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ขั้นตอนที่  3 | สร้างสารและสื่อรณรงค์

ลัี่กษณีะการวางแผู้นส่ื่�อโฆษณีา (Media Planning Templates)

การีวัางแผินสื�อโฆษ์ณาสะท้ำอนให้เห็นถุ้งวััตถุุปรีะสงค์ี งานโฆษ์ณา ชี�องทำางการีใช้ีสื�อ รีะยะเวัลิา การีเข้ิาถุ้ง แลิะ
งบัปรีะมืาณ

แคมุ่เปญิ “สวยที�ใจ ไมุ่�ใชุ�ที�งา”

วััตถุุปรีะสงค์ี ทำำาให้กลุิ�มืเป้าหมืายเลิิกซืึ่�อหรืีอใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง

กลุิ�มืเป้าหมืาย กลุิ�มืผ้่ิหญิงอายุ 20-49 ปี แต�งงานแลิะมีืบุัตรีแล้ิวั รีายได้ปานกลิางจันถุ้งรีายได้ส่ง 
เป็นพนักงานออฟฟิศ ผ้่ิบัริีหารี เจ้ัาขิองธุรีกิจัขินาดกลิางหรืีอเล็ิก

เป้าหมืายทีำ� 
ต้องการีเข้ิาถุ้ง

เข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืาย 2 ล้ิานคีน

รี้ปแบบงานโฆษณ์า ชุ�องทางส่�อที�นำาเสนอ รีะยะเวลา เป้าหมุ่ายการีเข้�า
ถึง

งบปรีะมุ่าณ์

วิัดีโอแคีมืเปญ 
หลิากหลิายร่ีปแบับั

ชี�องทำางออนไลิน์  
(เฟซึ่บุั�ก อินสตาแกรีมื 
ย่ท่ำบั)

42 วััน 1 ล้ิานยอดวิัวั บัาทำ

โฆษ์ณาในสิ�งพิมืพ์
หรืีอการีรีณรีงค์ี
แคีมืเปญใน นิตยสารี

นิตยสารีแฟชัี�นชืี�อดัง 1 เดือน ยอดจัำาหน�าย 
250,000 เลิ�มื

บัาทำ

วิัดีโอแคีมืเปญ 
คีวัามืยาวั 30 วิันาทีำ

ป้ายโฆษ์ณาขินาดใหญ�
ในห้างสรีรีพสินค้ีา

3 เดือน 2 ล้ิานยอดวิัวั บัาทำ
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SBCC ผู้�านการวางแผู้น – ขั�นติอนท่ี่� 4

ขั�นติอนท่ี่� 4 การด้ำาเนินการแลี่ะติิด้ติามผู้ลี่

ค่�ม่อสื่ำาห้รับขั�นติอนท่ี่� 4

1. การีดำาเนินการี ปรีะสานงานแลิะดำาเนินกิจักรีรีมืตามืทีำ�วัางแผิน

2. การีติดตามุ่ผู้ล ให้การีจััดกิจักรีรีมืเป็นไปตามืรีะยะเวัลิาทีำ�กำาหนด มีืการีดำาเนินการีตามืแผินการีทีำ�วัางไว้ั 
(ปริีมืาณแลิะคุีณภาพ) โดยจัะนำามืาซ้ึ่�งผิลิลัิพธ์ทีำ�น�าพ้งพอใจั

•	 ทรัพยากร	สิ�งทีำ�จัำาเป็นต�อการีทำำากิจักรีรีมื เชี�น งบัปรีะมืาณ บุัคีลิากรี การีขินส�ง อุปกรีณ์ คีวัามืเชีี�ยวัชีาญ 
แลิะเวัลิา

•	 ผ่ลุ่ลัุ่พธ์ี ผิลิลัิพธ์ทำางตรีงขิองกิจักรีรีมื เชี�น ตัวัเลิขิขิองผ้่ิทีำ�ได้รัีบัการีอบัรีมื ตัวัเลิขิขิองกลุิ�มืทีำ�ได้รัีบัข้ิอม่ืลิ 
ตัวัเลิขิแลิะคุีณภาพขิองงานโฆษ์ณา (วิัดีโอ การีรีณรีงค์ี ป้ายโฆษ์ณา สื�อสิ�งพิมืพ์) จััดทำำา ทำดลิองผิ�านสื�อ 
แลิะออกสื�อจัริีง
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4.1. แผินการีดำาเนินงาน 
แผนการนำาไป่ใช้้งานจริง 
แผินการีนำาไปใช้ีงานจัริีง มีืรีายลิะเอียดภาพรีวัมืทีำ�รีะบุักิจักรีรีมื ภารีกิจั ทำรัีพยากรี รีะยะเวัลิาแลิะผิลิลัิพธ์เพื�อ
ทีำ�จัะดำาเนินการีหรืีอจััดทำำาแคีมืเปญ

โดยทั�วไปแล�ว แผู้นการีนำาไปใชุ�งานจรีิงจะปรีะกอบไปด�วย:

• รีายชืี�อขิองกิจักรีรีมืหรืีอภารีกิจั

• รีะยะเวัลิาขิองแต�ลิะกิจักรีรีมืหรืีอภารีกิจั

• บุัคีคีลิทีำ�รัีบัผิิดชีอบัต�อกิจักรีรีมืหรืีอภารีกิจัแต�ลิะคีรัี�ง

• ผิลิลัิพธ์ขิองแต�ลิะกิจักรีรีมืหรืีอภารีกิจั

• งบัปรีะมืาณหรืีอทำรัีพยากรีทีำ�จัำาเป็นขิองแต�ลิะกิจักรีรีมืหรืีอภารีกิจั
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4.1. แผินการีดำาเนินการี – ตัวัอย�างแผินการีสำาหรัีบัแคีมืเปญ 

กิจกรีรีมุ่ รีะยะเวลา ผู้้�รีับผิู้ดชุอบ สิ�งที�ต�องมีุ่ ผู้ลลัพธ์์ งบปรีะมุ่าณ์

วิเครีาะห์
สถานการีณ์์

ตุลิาคีมื 
-ธันวัาคีมื 2019

สมืาชิีกทีำมื A การีจััดซืึ่�อจััด
จ้ัางหน�วัยงาน
วิัจััยหรืีอทีำ�
ปร้ีกษ์า

รีายงาน
ผิลิลัิพธ์

90,000 บัาทำ

จัดเตรีียมุ่
ครีีเอทีฟ บรีีฟ

มืกรีาคีมื 2563 สมืาชิีกทีำมื A วิัจััยตลิาดจัาก
การีวิัเคีรีาะห์
สถุานการีณ์

คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ ตามืเวัลิา
บุัคีลิากรี

เล่อกทีมุ่
ครีีเอทีฟ

กุมืภาพันธ์ 
– มีืนาคีมื 2563

สมืาชิีกทีำมื B งานโฆษ์ณา

งานโฆษ์ณา 
ทีำ�ได้รัีบัการีแก้ไขิ

ขิอบัเขิตงาน
สำาหรัีบัเอเจันซีึ่�
หรืีอค่ี�สัญญา

ตามืเวัลิา
บุัคีลิากรี

จัดทำางาน
โฆษณ์า ทดลอง
นำาเสนองาน
โฆษณ์า

เมืษ์ายน 
-กรีกฎาคีมื 
2563

สมืาชิีกทีำมื B คีรีีเอทีำฟ บัรีีฟ

แนวัทำาง 
คีวัามืคิีด
สร้ีางสรีรีค์ี 
จัากเอเจันซีึ่�

งานโฆษ์ณา 

งานโฆษ์ณาทีำ� 
ได้รัีบัการีแก้ไขิ

300,000 บัาทำ

แก�ไข้และจัดทำา 
งานโฆษณ์า

เตรีียมุ่แผู้นการี 
นำาไปใชุ�งานจริีง

สิงหาคีมื 
-กันยายน 2563

สมืาชิีกทีำมื A วิัจััยจัากการี
ทำดลิองผิ�าน
กลุิ�มืเป้าหมืาย

งานโฆษ์ณา
พร้ีอมืใช้ีงาน
เพื�อขิออนุมัืติ
จัากผ้่ิสนับัสนุน 

750,000 บัาทำ
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4.1. แผินการีดำาเนินการี – ตัวัอย�างแผินการีสำาหรัีบัแคีมืเปญ 
(ต�อ)

กิจกรีรีมุ่ รีะยะเวลา ผู้้�รีับผิู้ดชุอบ สิ�งที�ต�องมีุ่ ผู้ลลัพธ์์ งบปรีะมุ่าณ์

ดำาเนินการีและ
ติดตามุ่ผู้ล 
จากแผู้นการี 
ดำาเนินงาน

ตุลิาคีมื 
-ธันวัาคีมื 
2019

สมืาชิีกทีำมื A 
แลิะ B

เคีรืี�องมืือการี 
ทำำาแคีมืเปญ 
แบับัลิ�าสุด  
(ภาพปรีะกอบั 
หรืีอวิัดีโอ)

การีเลืิอก 
ชี�องทำางสื�อ

การีจััดสรีรี 
งบัปรีะมืาณ

การีเผิยแพรี� 
งานโฆษ์ณา

1,200,000 บัาทำ

ดำาเนินการีและ
ติดตามุ่ผู้ล
กิจกรีรีมุ่การีขั้บ
เคล่�อนทางสังคมุ่

ตุลิาคีมื 2563 
– กุมืภาพันธ์ 
2564

สมืาชิีกทีำมื A 
แลิะ B

รีะบุัผ้่ิทีำ�มีื 
แนวัโน้มืเป็น 
พาร์ีทำเนอร์ี

รีายลิะเอียด 
สารีหลัิกแลิะ
กิจักรีรีมืขิอง
แคีมืเปญ

กิจักรีรีมืกับั 
พาร์ีทำเนอร์ี 
ทีำ�ได้รัีบัเลืิอก

รีายงานกิจักรีรีมื 
การีขัิบัเคีลืิ�อน
ทำางสังคีมื

300,000 บัาทำ

ปรีะเมิุ่นผู้ลกรีะทบ 
และผู้ลลัพธ์์

มีืนาคีมื 
- เมืษ์ายน 
2564

สมืาชิีกทีำมื A 
แลิะหน�วัยงาน
วิัจััย

การีจััดซืึ่�อ 
จััดจ้ัาง  
หน�วัยงานวิัจััย: 
รีะเบีัยบัแลิะ 
วิัธีวิัจััย

รีายงานการีวิัจััย 600,000 บัาทำ
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4.2. แผินการีติดตามืผิลิ
ทุำาไมืต้้องติ้ดต้ามืผล

การีติดตามืผิลิคืีอ การีสร้ีางคีวัามืมัื�นใจัวั�า การีจััดกิจักรีรีมืนั�นสอดคีล้ิองกับัแผินการี รีะยะเวัลิา ทำรัีพยากรี 
(คุีณภาพแลิะปริีมืาณ) แลิะทำำาให้เกิดผิลิลัิพธ์ทีำ�พ้งปรีารีถุนา

คำาถามุ่ที�อาจเกิดขึ้�น:

• การีจััดกิจักรีรีมืเหลิ�านี�เป็นไปตามืเวัลิาทีำ�กำาหนดหรืีอไมื� มีืคีวัามืลิ�าช้ีาเกิดข้ิ�นหรืีอไมื� ถุ้าหากเกิดคีวัามืลิ�าช้ีา 
สาเหตุเกิดจัากอะไรีแลิะจัะแก้ไขิได้อย�างไรีบ้ัาง

• ขัิ�นตอนการีทำำางานขิองงานโฆษ์ณาดำาเนินไปตามืปกติหรืีอไมื� ถุ้าหากไมื� สาเหตุคืีออะไรี แลิะจัะมีืการี
ปรัีบัปรุีงขัิ�นตอนอย�างไรีได้บ้ัาง

• ตัวัรี�างขิองงานโฆษ์ณาถุ่กพัฒนาตามืคีรีีเอทีำฟ บัรีีฟแล้ิวัหรืีอยัง ถุ้าหากไมื� สาเหตุเกิดจัากอะไรี

• งานโฆษ์ณานั�นได้รัีบัการีทำดลิองใช้ีเพียงพอแล้ิวัหรืีอยัง มีืการีเปลีิ�ยนแปลิงอะไรีเกิดข้ิ�นบ้ัางหลัิงจัาก 
มีืการีทำดลิองใช้ี

• การีวัางแผินสื�อโฆษ์ณานั�นสอดคีล้ิองกับัวััตถุุปรีะสงค์ีขิองแคีมืเปญแลิะลัิกษ์ณะขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย 
หรืีอไมื�

• มีืการีใช้ีงบัปรีะมืาณอย�างมีืปรีะสิทำธิภาพหรืีอไมื� แคีมืเปญนี�มีืการีใช้ีงบัปรีะมืาณมืากหรืีอน้อยกวั�าปกติ  
มีืกิจักรีรีมืหรืีอภารีกิจัอะไรีบ้ัางทีำ�มีืปัญหาด้านงบัปรีะมืาณ

• มีืมืาตรีการีการีจััดการีเพื�อให้การีดำาเนินการีมีืปรีะสิทำธิภาพมืากข้ิ�นหรืีอไมื� การีปรีะเมิืนใดบ้ัางทีำ�จัำาเป็น  
แลิะใคีรีคืีอผ้่ิทีำ�คีวัรีดำาเนินการีปรีะเมิืนสิ�งเหลิ�านี�
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4.2. แผินการีติดตามืผิลิ - ตัวัอย�างแผินการีสำาหรัีบัแคีมืเปญ

กิจกรีรีมุ่ รีะยะเวลา ผู้้�รีับผิู้ดชุอบ สิ�งที�ต�องมีุ่ ผู้ลลัพธ์์ งบ
ปรีะมุ่าณ์

การีติดตามุ่ผู้ล การีดำาเนินการี

จัดทำาการี
วิเครีาะห์
สถานการีณ์์

ตุลิาคีมื 
– ธันวัาคีมื 
2019

สมืาชิีกทีำมื A การีจััดซืึ่�อ
จััดจ้ัาง
หน�วัยงาน
วิัจััยหรืีอ 
ทีำ�ปร้ีกษ์า

รีายงาน
ผิลิลัิพธ์

90,000 
บัาทำ

เป็นไปตามื 
แผินงาน

ดำาเนินการีรี�าง
การีวิัเคีรีาะห์
สถุานการีณ์

จัดเตรีียมุ่
ครีีเอทีฟ 
บรีีฟ

มืกรีาคีมื 
2563

สมืาชิีกทีำมื A วิัจััยจัาก
การีวิัเคีรีาะห์
สถุานการีณ์

คีรีีเอทีำฟ 
บัรีีฟ

ตามืเวัลิา
บุัคีลิากรี

เป็นไปตามื 
แผินงาน

ดำาเนินการี
เลืิอกทีำมื
คีรีีเอทีำฟ

เล่อกทีมุ่
ครีีเอทีฟ

กุมืภาพันธ์ 
– มีืนาคีมื 
2563

สมืาชิีกทีำมื B ติดต�อ

ปรีะสานงาน
กับัฝ่้ายจััด
ซืึ่�อจััดจ้ัาง

ขิอบัเขิต 
งานสำาหรัีบั
เอเจันซีึ่�หรืีอ 
ค่ี�สัญญา

ตามืเวัลิา
บุัคีลิากรี

ลิ�าช้ีา – 
การีตอบัรัีบั 
การีเชิีญชีวัน 
มีืน้อย

ยืดรีะยะเวัลิา 
ในการีส�งมือบั 
ข้ิอเสนอแลิะ 
ส�งคีำาเชิีญ 
ไปยังชี�องทำาง
แลิะเว็ับัไซึ่ต์ 
อื�น ๆ 

จัดทำางาน
โฆษณ์า

ทดลองนำา
เสนองาน
โฆษณ์า

เมืษ์ายน– 
กรีกฎาคีมื 
2563

สมืาชิีกทีำมื B คีรีีเอทีำฟ 
บัรีีฟ 

แนวัคิีด
สร้ีางสรีรีค์ี
จัากเอเจันซีึ่�

งานโฆษ์ณา

งานโฆษ์ณา
ทีำ�ได้รัีบัการี
แก้ไขิ

300,000 
บัาทำ

ลิ�าช้ีา –  
ผิลิกรีะทำบัจัาก
คีวัามืลิ�าช้ีา 
ในการีเลืิอก 
ทีำมืคีรีีเอทีำฟ 
ทำำาให้เกิด 
คีวัามืยาก  
ต�อการีทำดลิอง

เรี�งการีพัฒนา 
งานโฆษ์ณา

แก�ไข้และ
สรี�างงาน
โฆษณ์า

เตรีียมุ่การี
วางแผู้นส่�อ
โฆษณ์า

สิงหาคีมื 
-กันยายน 
2563

สมืาชิีกทีำมื A วิัจััยจัาก 
การีทำดลิอง
ผิ�านกลุิ�มื
เป้าหมืาย

งานโฆษ์ณา
พร้ีอมืใช้ี
งานเพื�อขิอ
อนุมัืติจัาก 
ผ้่ิสนับัสนุน 

750,000 
บัาทำ

เป็นไปตามื 
แผินงาน

เตรีียมืคีวัามื
พร้ีอมืในการี
วัางแผินสื�อ
โฆษ์ณา
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4.2. แผินการีติดตามืผิลิ - ตัวัอย�างแผินการีสำาหรัีบั 
แคีมืเปญ (ต�อ)

กิจกรีรีมุ่ รีะยะเวลา ผู้้�รีับผิู้ดชุอบ สิ�งที�ต�องมีุ่ ผู้ลลัพธ์์ งบ
ปรีะมุ่าณ์

การีติดตามุ่ผู้ล การีดำาเนินการี

ดำาเนินการี 
และติดตามุ่ผู้ล
จากแผู้นการี 
ไปใชุ�งานจริีง

ตุลิาคีมื 
– ธันวัาคีมื 
2563

สมืาชิีกทีำมื A 
แลิะ B

เคีรืี�องมืือการี
ทำำาแคีมืเปญ
แบับัลิ�าสุด 
(ภาพปรีะกอบั 
หรืีอวิัดีโอ)

การีเลืิอกชี�อง
ทำางสื�อสารี

การีจััดสรีรี
งบัปรีะมืาณ

การีเผิยแพรี�
งานโฆษ์ณา

1,200,000 
บัาทำ

ลิ�าช้ีา เนื�องจัาก
พบัปัญหาใน
การีหาตำาแหน�ง
ป้ายโฆษ์ณา

ค้ีนหาตัวัเลืิอก 
เพื�อเพิ�มืการีใช้ี
งานสื�อสังคีมื
ออนไลิน์

ดำาเนินการีและ
ติดตามุ่ผู้ล
กิจกรีรีมุ่ 
การีขั้บเคล่�อน 
ทางสังคมุ่

ตุลิาคีมื 
2563–  
กุมืภาพันธ์ 
2564

สมืาชิีกทีำมื A 
แลิะ B

รีะบุัผ้่ิทีำ�มีื 
แนวัโน้มืเป็น
พาร์ีทำเนอร์ี

รีายลิะเอียด
สารีหลัิกแลิะ
กิจักรีรีมืขิอง
แคีมืเปญ

กิจักรีรีมืกับั
พาร์ีทำเนอร์ี 
ทีำ�ได้รัีบัเลืิอก

รีายงาน
เกี�ยวักับั
กิจักรีรีมื 
ขัิบัเคีลืิ�อน
ทำางสังคีมื

300,000 
บัาทำ

เป็นไปตามื 
แผินงาน

สนับัสนุนให้ 
เป็นไปตามืแผิน
แลิะติดตามืผิลิ
กิจักรีรีมืสำาคัีญ

ปรีะเมิุ่น 
ผู้ลกรีะทบ 
และผู้ลลัพธ์์

มีืนาคีมื 
– เมืษ์ายน 
2564

สมืาชิีกทีำมื A 
แลิะหน�วัย
งานวิัจััย

การีจััดซืึ่�อ 
จััดจ้ัาง  
หน�วัยงาน
วิัจััย: รีะเบีัยบั
แลิะวิัธีวิัจััย

รีายงาน 
การีวิัจััย

600,000 
บัาทำ

เป็นไปตามื 
แผินงาน

รีายงาน 
ผิลิสำาเร็ีจั 
ขิองแคีมืเปญ
แลิะจุัดทีำ�ต้อง
พัฒนาให้ดีข้ิ�น
ในอนาคีต
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SBCC ผู้�านขั�นติอนการวางแผู้น – ขั�นติอนท่ี่� 5

ขั�นติอนท่ี่� 5 การประเมินแลี่ะที่บที่วนแผู้นงาน

แนวที่างสื่ำาห้รับขั�นติอนท่ี่� 5  

การีปรีะเมิุ่นผู้ล

• ปรีะเมิืนวั�ากิจักรีรีมืแลิะผิลิลัิพธ์ทีำ�เกิดข้ิ�นนั�นนำามืาซ้ึ่�งผิลิลัิพธ์ทีำ�น�าพ้งปรีารีถุนา หรืีอผิลิลัิพธ์ตามืทีำ�พิจัารีณา
จัากวััตถุุปรีะสงค์ีเชิีงพฤติกรีรีมืขิองแคีมืเปญหรืีอไมื�

• ถุามืคีำาถุามื: มีืคีวัามืคืีบัหน้าในเชิีงพฤติกรีรีมืแลิะการีสื�อสารีผิ�านแคีมืเปญแล้ิวัหรืีอไมื�

• สามืารีถุจััดทำำาในรีะหวั�างมีืการีทำำาแคีมืเปญ (ปรีะเมิืนผิลิรีะหวั�างแคีมืเปญ) แลิะจััดทำำาในตอนท้ำายขิองแคีมืเปญ 
(การีปรีะเมิืนผิลิในตอนท้ำาย)

สิ�งที�ต�องปรีะเมิุ่น

วัตถ่ปรีะสงค์เชิุงพฤติกรีรีมุ่: การีเปลีิ�ยนแปลิงขิองพฤติกรีรีมืแลิะการีกรีะทำำาขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย อาทิำ ลิดการีซืึ่�อ
หรืีอใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า

ก�อนทีำ�จัะมีืการีเปลีิ�ยนแปลิงพฤติกรีรีมื จัะต้องมีืการีเปลีิ�ยนปัจัจััยทีำ�มีืผิลิต�อการีตัดสินใจั อาทิำ ทัำศนคีติ คีวัามืเชืี�อ 
คีวัามืตั�งใจัทีำ�จัะบัริีโภคี แลิะบัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื รีวัมืไปถุ้งการียอมืรัีบัทำางสังคีมืทีำ�เกี�ยวักับัการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัาก
สัตว์ัป่า การีให้คีวัามืสำาคัีญแลิะปรีะเมิืนปัจัจััยเหลิ�านี�นับัเป็นสิ�งทีำ�สำาคัีญอย�างยิ�งในการีชี�วัยให้บัรีรีลุิวััตถุุปรีะสงค์ี
เชิีงพฤติกรีรีมื เมืื�อพิจัารีณาจัากการีวิัเคีรีาะห์สถุานการีณ์แลิะผิลิขิองงานวิัจััยก�อนแคีมืเปญ
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ประเภที่ของการประเมิน

ข้�อดี

• สามืารีถุทำำาได้อย�างรีวัดเร็ีวัผิ�านออนไลิน์

• สามืารีถุนับัจัำานวันคีำาตอบัแลิะวิัเคีรีาะห์
สถิุติได้

• ตัวัอย�างสามืารีถุทำำาไดอ้ย�างมืปีรีะสิทำธิภาพ
แลิะสะท้ำอนแนวัคิีดกลุิ�มืเป้าหมืายได้

• สามืารีถุเปรีียบัเทีำยบักับัการีวิัจััยอื�นๆ เพื�อ
ปรีะเมิืนการีเปลีิ�ยนแปลิงในองค์ีคีวัามืร้่ี 
ทัำศนคีติ คีวัามืเชืี�อ การีกรีะทำำา แลิะ
บัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมืขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย
เพรีาะวิัธีวิัจััยนั�นสามืารีถุเปรีียบัเทีำยบัได้

เชิุงปรีิมุ่าณ์

ออนไลิน์หรืีอแบับัตัวัต�อตัวัพร้ีอมืชุีดแบับัสอบัถุามื

ข้�อเสีย

• อาจัใช้ีเวัลิานาน โดยเฉพาะการีปรีะเมิืนแบับั
ตัวัต�อตัวั

• อาจัมีืคี�าใช้ีจั�ายส่ง โดยเฉพาะการีปรีะเมิืน
แบับัตัวัต�อตัวั

• จัำาเป็นต้องพัฒนาแลิะจััดทำำาการีทำดลิองขิอง
แบับัสอบัถุามืวั�า มีืคีวัามืแมื�นยำาแลิะมีื
ปรีะสิทำธิภาพต�อผ้่ิเข้ิารี�วัมืพอทีำ�จัะปรีะเมิืนผิลิ
ตามืวััตถุุปรีะสงค์ีได้หรืีอไมื�

• ต้องอาศัยผ้่ิเชีี�ยวัชีาญหรืีอวิัธีวิัจััย การีเก็บั
ตัวัอย�าง สถิุติ แลิะการีวิัเคีรีาะห์ข้ิอม่ืลิ

ข้�อดี

• สามืารีถุเก็บัข้ิอม่ืลิเชิีงล้ิกจัากผ้่ิเข้ิารี�วัมืได้

• สามืารีถุเข้ิาใจัคีวัามืคิีด ทัำศนคีติ คีวัามื
เชืี�อ แรีงกรีะตุ้นแลิะพฤติกรีรีมืขิองกลุิ�มื
เป้าหมืายได้

• ข้ิอเสนอแนะจัากกลุิ�มืสะท้ำอนให้เห็นถุ้ง
แนวัคิีดขิองกลุิ�มืเป้าหมืาย

เชิุงค่ณ์ภาพ

ปรีะเมิืนแบับักลุิ�มื การีสัมืภาษ์ณ์เชิีงล้ิก

ข้�อเสีย

• ผิลิลัิพธ์ไมื�สามืารีถุวััดในเชิีงปริีมืาณได้

• การีอภิปรีายกลุิ�มืต้องมีือย�างน้อย 3 กลุิ�มื (ปกติ
แล้ิวัจัะมีื 3 กลุิ�มืต�อปรีะเภทำหรืีอหัวัข้ิอ) เพื�อคีวัามื
สมืำ�าเสมือขิองผิลิลัิพธ์

• ต้องอาศัยผ้่ิดำาเนินรีายการีทีำ�มีืปรีะสบัการีณ์ 
สามืารีถุจัดบัันท้ำกได้เร็ีวั แลิะเชีี�ยวัชีาญในด้าน
วิัเคีรีาะห์ข้ิอม่ืลิเชิีงคุีณภาพ

• การีคัีดเลืิอกผ้่ิเข้ิารี�วัมืต้องอาศัยคีวัามืพยายามื
แลิะเวัลิา

• ผ้่ิตอบัคีำาถุามือาจัลัิงเลิในการีเข้ิารี�วัมืเนื�องจัาก
ข้ิอจัำากัดด้านเวัลิาคีวัามืเป็นส�วันตัวัแลิะปัจัจััย
ส�วันตัวัอื�นๆ 
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ปัจิจัิยห้ลัี่กสื่ำาห้รับการประเมิน - คำาถามท่ี่�ต้ิองถาม

คำาถามุ่เชิุงปริีมุ่าณ์

การีวิัจััยเพื�อปรีะเมิืนผิลิแคีมืเปญมัืกจัะกำาหนด:

1. การีเข้ิาถุ้งแลิะการีตรีะหนักร้่ี – การีปรีะเมิืนวั�า กลุิ�มืเป้าหมืายนั�นจัำาได้หรืีอไมื� เคียเห็นหรืีอได้ยินสารีจัาก
แคีมืเปญอย�างน้อยหน้�งคีรัี�งจัากชี�องทำางต�างๆ แลิะจัำาถุ้งตัวัสารีเหลิ�านี�ได้มืากน้อยอย�างไรี

2. ผิลิจัากคีวัามืตรีะหนักร้่ีแลิะการีเข้ิาถุ้งแคีมืเปญ – การีปรีะเมิืนวั�าคีวัามืตรีะหนักร้่ีในสารีทีำ�สื�อออกไปนั�นมีืคีวัามื
เกี�ยวัข้ิองกับัทัำศนคีติทีำ�เปลีิ�ยนไปหรืีอไมื� รีวัมืถุ้งการีรัีบัร้่ีต�อการียอมืรัีบัในสังคีมื คีวัามืตั�งใจัทีำ�จัะใช้ีผิลิิตภัณฑ์์
ในอนาคีต แลิะการีน้กถุ้งแคีมืเปญเมืื�อเกิดคีวัามืต้องการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์

คีำาถุามืต�อเรืี�องทัำศนคีติ การีรัีบัร้่ี แลิะคีวัามืตั�งใจัทีำ�จัะใช้ีหรืีอใช้ี คีวัรีถุามืก�อนทีำ�จัะถุามืคีำาถุามืเรืี�องคีวัามืตรีะหนักร้่ี
ต�อแคีมืเปญเพื�อทีำ�จัะได้คีำาตอบัทีำ�แท้ำจัริีง (อ้างอิงจัากหน้า 11 สำาหรัีบัคีำาถุามืทีำ�ปรีะเมิืนทัำศนคีติ)

ด้านลิ�างนี�คืีอคีำาถุามืตัวัอย�างเพื�อทีำ�จัะวััดคีวัามืตั�งใจัในการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์แลิะการีรัีบัร้่ีเรืี�องการียอมืรัีบัในสังคีมื 

โดยส�วันตัวัแล้ิวัทำ�านคิีดวั�าการีซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์ดังกลิ�าวันี�เป็นสิ�งทีำ�ยอมืรัีบัในกลุิ�มืเพื�อนแลิะคีรีอบัคีรัีวัหรืีอไมื�  
โป้รดให้คุะแนนจิาก	1	ถึง	5	โดย	1	คุ่อไม่เป็้นที�ยอมรับ่อย่างมาก	แลุ่ะ	5	คุ่อเป็้นที�ยอมรับ่อย่างมาก

คำาถามุ่ 
(เปลี�ยนข้�อความุ่ได�)

ไมุ่�ซ่ี่�ออย�าง
แน�นอน

น�าจะไมุ่�ซ่ี่�อ อาจซ่ี่�อหรี่อ 
อาจไมุ่�ซ่ี่�อ

น�าจะซ่ี่�อ ซ่ี่�ออย�าง 
แน�นอน

ผิลิิตภัณฑ์์
จัากงาช้ีาง

1 2 3 4 5

ทำ�านมีืแนวัโน้มืทีำ�จัะซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์เหลิ�านี�มืากน้อยแคี�ไหนในอนาคีต  
โป้รดให้คุะแนนจิาก	1	ถึง	5	โดย	1	คุ่อไม่ซ่ิ�ออย่างแน่นอน	แลุ่ะ	5	คุ่อซ่ิ�ออย่างแน่นอน

คำาถามุ่ 
(เปลี�ยนข้�อความุ่ได�)

ไมุ่�ซ่ี่�ออย�าง
แน�นอน

น�าจะไมุ่�ซ่ี่�อ อาจซ่ี่�อหรี่อ 
อาจไมุ่�ซ่ี่�อ

น�าจะซ่ี่�อ ซ่ี่�ออย�าง 
แน�นอน

ผิลิิตภัณฑ์์
จัากงาช้ีาง

1 2 3 4 5
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ปัจิจัิยห้ลัี่กสื่ำาห้รับการประเมิน - คำาถามท่ี่�ต้ิองถาม (ติ�อ)

ในการีทีำ�จัะพิจัารีณาวั�าแคีมืเปญนี�ส�งผิลิให้คีวัามืต้องการีงาช้ีางลิดลิงได้อย�างมีืปรีะสิทำธิภาพหรืีอไมื� ต้องมีืการี
ถุามืคีำาถุามืเหลิ�านี�เพื�อเป็นส�วันหน้�งขิองการีปรีะเมิืน

คำาถามุ่เชิุงค่ณ์ภาพสำาหรัีบการีอภิปรีายกล่�มุ่ - คีำาถุามืทีำ�เกี�ยวัข้ิองกับัการีเปลีิ�ยนแปลิงหลัิงจัากเห็นแคีมืเปญ

• คีรีอบัคีรัีวัแลิะเพื�อนขิองทำ�านคิีดอย�างไรีเกี�ยวักับัการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง ทำ�านเห็นด้วัยกับัพวักเขิาหรืีอไมื� 
เพรีาะเหตุใด

• กลุิ�มืคีนปรีะเภทำใดทีำ�ใช้ีเคีรืี�องปรีะดับัจัากงาช้ีาง ทำ�านให้คีำาจัำากัดคีวัามืได้หรืีอไมื�

• เพรีาะเหตุใดจ้ังมีืคีนใช้ีหรืีอซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง ทำ�านเห็นด้วัยกับัเหตุผิลิเหลิ�านี�หรืีอไมื� เพรีาะเหตุใด

• อะไรีทีำ�คืีอเหตุผิลิทีำ�คีนเลืิอกทีำ�จัะไมื�ใช้ีหรืีอซืึ่�อหรืีอเคีรืี�องปรีะดับัจัากงาช้ีาง ทำ�านเห็นด้วัยกับัเหตุผิลิเหลิ�านี�หรืีอไมื� 
เพรีาะเหตุใด

• ทำ�านร้่ีส้กอย�างไรีกับัการีซืึ่�อหรืีอใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางหลัิงจัากเห็นการีนำาเสนอผิ�านแคีมืเปญ

• ทำ�านได้ทำำาอะไรีเพิ�มืเติมืหรืีอไมื� หลัิงจัากเห็นการีนำาเสนอผิ�านแคีมืเปญ มีือะไรีบ้ัาง
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ทำบัทำวันแผินงาน
เมืื�อมีืการีวิัจััยเพื�อปรีะเมิืนผิลิ (ทัำ�งรีะหวั�างแลิะหลัิงทำำาแคีมืเปญ) เรีียบัร้ีอยแล้ิวั แลิะมีืข้ิอม่ืลิวั�า แคีมืเปญนี�ได้เข้ิาถุ้ง
กลุิ�มืเป้าหมืายทีำ�แท้ำจัริีงหรืีอไมื� (แลิะบั�อยแคี�ไหน) กลุิ�มืเป้าหมืายจัำาอะไรีจัากแคีมืเปญได้บ้ัาง แลิะกลุิ�มืทีำ�จัำาเนื�อหาจัาก
แคีมืเปญได้นั�นเกิดการีเปลีิ�ยนแปลิงต�อทัำศนคีติ การีรัีบัร้่ีต�อบัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื คีวัามืตั�งใจัทีำ�จัะใช้ี หรืีอการี
ตรีะหนักร้่ีในตนเองเมืื�อใช้ีหรืีอไมื� ผิลิลัิพธ์จัากการีปรีะเมิืนเหลิ�านี�มัืกจัะถุ่กนำามืาเปรีียบัเทีำยบัรีะหวั�างผ้่ิทีำ�จัำาสารีหรืีอ
จัำากิจักรีรีมืทีำ�เคียเข้ิารี�วัมืได้ (ผ้่ิทีำ�มีืส�วันรี�วัมืกับัแคีมืเปญ) แลิะผ้่ิทีำ�ไมื�สามืารีถุจัำาสารีอะไรีจัากแคีมืเปญได้ (ไมื�ได้ 
มีืส�วันรี�วัมืกับัแคีมืเปญ) หรืีอรีะหวั�างผิลิลัิพธ์จัากผ้่ิทีำ�เข้ิารี�วัมืการีวิัจััยก�อนเริี�มืแคีมืเปญแลิะกลุิ�มืทีำ�เข้ิารี�วัมืแคีมืเปญ
หลัิงจัากมีืการีทำำาแบับัปรีะเมิืน

นอกจัากนี� ยังมีืการีพิจัารีณาวั�า สื�อชี�องทำางใดทีำ�ทำำาให้กลุิ�มืเป้าหมืายนั�นจัำาได้มืากทีำ�สุด แลิะจัำาได้วั�าเคียเห็นหรืีอ
ได้ยินบั�อยแคี�ไหน (คีวัามืบั�อยขิองการีน้กถุ้ง) ข้ิอม่ืลิเหลิ�านี�จัะสามืารีถุนำามืาปรีะกอบัการีตัดสินใจัวั�าจัะทำบัทำวัน 
แผินงานหรืีอพัฒนาแคีมืเปญให้ดีข้ิ�นได้อย�างไรี

ตัวัอย�างขิองการีศ้กษ์าขิองคีวัามืเป็นไปได้แลิะการีทำบัทำวันแผินงานเพิ�มืเติมื ดังนี�

การีวิจัย – การีเข้�าถึง และการีตรีะหนักรี้�หรี่อการีเข้�ารี�วมุ่:

สัดส�วนจำานวนที�น�อยกว�ากล่�มุ่เป้าหมุ่าย (รี�อยละ 30 จากเป้าหมุ่ายรี�อยละ 60) จำาได�ว�า เคยได�ยินหรีอ่เห็นสารี
อย�างน�อย 1 ครีั�ง โดยอาจรีะบ่ได�ดังนี�:

• เคร่ื่�องม่ือการื่นำำาเสนำอแคมืเปญไม่ืน่ำาสนำใจมืากพอท่ี่�จะที่ำาให้้กลุ่่่มืเปา้ห้มืายสนำใจได้้ท่ี่ามืกลุ่างส่�อท้ี่�งห้มืด้	
เนื�องจัากวั�าเคีรืี�องมืือสื�อสารีขิองแคีมืเปญนั�นต้องแขิ�งขัินกับัโฆษ์ณาแลิะสารีอื�นๆ โดยเฉพาะอย�างยิ�งเมืื�ออย่�
ทำ�ามืกลิางสื�อดั�งเดิมืแลิะสื�อดิจิัทัำลิ เคีรืี�องมืือการีนำาเสนอจัำาเป็นจัะต้องโดดเด�น แลิะมีืพลัิงมืากพอทีำ�จัะด้งด่ดแลิะ
คีงไว้ัซ้ึ่�งคีวัามืสนใจัขิองผ้่ิชีมืในรีะหวั�างการีสื�อสารี สำาหรัีบัการีใช้ีสื�อดั�งเดิมืหรืีอสื�อออนไลิน์นั�น การีใช้ีเคีรืี�อง
มืือนำาเสนอทีำ�เป็นวิัดีโอคีวัามืยาวั 30-60 วิันาทีำ จัะดีกวั�าวิัดีโอทีำ�มีืคีวัามืยาวัมืากเกินไป

• ช่่องที่างท่ี่�ใช้่ไม่ืเอ่�อให้้กลุ่่่มืเป้าห้มืายเข้้าถึึงได้้มืากพอ	หากสื�อทีำ�ใช้ีเป็นสื�อมืวัลิชีนหรืีอสื�อออนไลิน์ จัำาเป็น
อย�างยิ�งทีำ�จัะต้องพิจัารีณาถุ้งการีเข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายทีำ�ถุ่กต้อง ถุ้าเคีรืี�องมืือสื�อสารีพบัได้ในสถุานทีำ�ทีำ�กลุิ�มื
เป้าหมืายไมื�ได้พบัเห็นได้บั�อย การีใช้ีสื�อมืวัลิชีนหรืีอสื�อดิจิัทัำลิอาจัไมื�เพียงพอ อาจัจัำาเป็นต้องตัดสินใจัใช้ีชี�อง
ทำางแลิะกิจักรีรีมือื�นๆ ทีำ�จัะสามืารีถุเข้ิารี�วัมืกับักลุิ�มืเป้าหมืายแลิะสร้ีางการีถุกเถีุยงเนื�อหาขิองสารี เชี�น ผิ�าน
เคีรืีอขิ�ายทำางสังคีมืหรืีอการีรีวัมืกลุิ�มื

• เคร่ื่�องม่ือส่�อสารื่ไม่ืถูึกเผยแพร่ื่ไปมืากพอ	การีนำาเสนอเคีรืี�องมืือในสื�อดั�งเดิมืแลิะสื�อดิจิัทัำลิจัำาเป็นจัะต้องเพิ�มื
คีวัามืถีุ�ให้มืากเพียงพอทีำ�จัะเข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายให้ได้มืากทีำ�สุด แลิะต้องให้กลุิ�มืเป้าหมืายเห็นสื�อมืากกวั�า 1 คีรัี�ง 
การีเข้ิาถุ้งได้แคี�คีรัี�งเดียวัไมื�เพียงพอต�อการีเปลีิ�ยนทัำศนคีติแลิะพฤติกรีรีมื โดยอาจัต้องเพิ�มืชี�องทำางสื�อให้มืาก
ข้ิ�นหรืีอเพิ�มืการีนำาเสนอสื�อนอกบ้ัาน
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ทำบัทำวันแผินงาน (ต�อ)
การีวิจัย - อิทธิ์พลข้องการีตรีะหนักรี้�หรี่อการีสัมุ่ผัู้สกับทัศึนคติและบรีรีทัดฐานทางสังคมุ่:

สัดส�วนข้องกล่�มุ่เป้าหมุ่ายที�จำาได�ว�า เคยได�ยินหรีอ่พบเห็นสารีหรี่อข้�อความุ่ อาจไมุ่�ได�ส�งผู้ลต�อการีเปลี�ยน
ทัศึนคติหรีอ่การีรีับรี้�ต�อการียอมุ่รีับทางสังคมุ่ เมุ่่�อเทียบกับสัดส�วนข้องคนที�จำาไมุ่�ได�ว�า เคยได�ยินหรีอ่เคย
พบเห็นสารี หรี่อเมุ่่�อเทียบกับการีศึึกษาก�อนเรีิ�มุ่แคมุ่เปญิผู้�านการีวิจัยผู้้�บริีโภค ซึี่�งข้�อมุ้่ลเหล�านี�อาจรีะบ่ได�ว�า

• เคร่ื่�องม่ือส่�อสารื่แลุ่ะกิจกรื่รื่มืไม่ืสามืารื่ถึสะท้ี่อนำแนำวคิด้ใด้ได้้	ตัวัสารีอาจัไมื�สามืารีถุเปลีิ�ยนแปลิงลัิกษ์ณะ
ทำางจิัตวิัทำยาขิองกลุิ�มืเป้าหมืายแลิะปัจัจััยทีำ�มีือิทำธิพลิต�อพฤติกรีรีมืได้ การีทำบัทำวันเรืี�องเคีรืี�องมืือสื�อสารีแลิะ 
ตัวัสารีอาจัต้องทำำาตามืลิำาดับั โดยอาจัมีืการีศ้กษ์าวิัจััยเกี�ยวักับัคุีณภาพขิองกลุิ�มืทีำ�จัำาได้วั�า เคียเห็นสารี การี
ตัดสินใจัแลิะคีวัามืร้่ีส้กต�อแคีมืเปญ รีวัมืถุ้งทำำาคีวัามืเข้ิาใจัมืากข้ิ�นวั�า คีวัรีแก้ไขิสื�อแลิะตัวัสารีอย�างไรี

• กิจกรื่รื่มืท่ี่�จ้ด้แลุ่ะช่่องที่างการื่ส่�อสารื่ปจัจ่บ้ันำน้ำ�นำไม่ืเพ่ยงพอ	อาจัต้องมีืการีใช้ีชี�องทำางอื�นๆ หรืีอกลิยุทำธ์ 
SBCC เพื�อให้เกิดการีเข้ิารี�วัมืมืากข้ิ�นในกลุิ�มืเป้าหมืาย ตัวัอย�างเชี�น การีขัิบัเคีลืิ�อนสังคีมื กิจักรีรีมืเหลิ�านี�อาจั
มีืปรีะสิทำธิภาพในการีเข้ิาถุ้งกลุิ�มืเป้าหมืายสื�อออนไลิน์ การีเจัอกันต�อหน้า การีสื�อสารีรีะหวั�างบุัคีคีลิกับักลุิ�มื
แลิะองค์ีกรีสามืารีถุทำำาให้กลิยุทำธ์การีใช้ีสื�อสมืบ่ัรีณ์ข้ิ�น เพื�อให้เกิดการีเปลีิ�ยนแปลิงทีำ�ยั�งยืนในด้านทัำศนคีติ 
บัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมืแลิะพฤติกรีรีมื
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กรณ่ีศึกษา: การประเมินแลี่ะที่บที่วนแผู้นงาน
แคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา” 

ในการีปรีะเมิืนวั�าแคีมืเปญ “สวัยทีำ�ใจั ไมื�ใชี�ทีำ�งา” นั�นบัรีรีลุิเป้าหมืายหรืีอไมื� USAID Wildlife Asia  
จััดทำำาแบับัสำารีวัจัออนไลิน์ในเดือนกรีกฎาคีมื พ.ศ. 2563 หลัิงจัากทีำ�จััดทำำาการีนำาเสนอผิ�านสื�อไป 
2 คีรัี�ง (คีรัี�งลิะ 7 สัปดาห์โดยเฉลีิ�ย) จัากเดือนมืกรีาคีมืจันถุ้งเดือนมิืถุุนายน พ.ศ. 2563

โคีรีงการีนี�จััดทำำาข้ิอม่ืลิทีำ�มุื�งเน้นทัำศนคีติทีำ�พ้งปรีารีถุนา การียอมืรัีบัทำางสังคีมืต�อการีบัริีโภคี
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง แลิะคีวัามืตั�งใจัในอนาคีตทีำ�จัะใช้ีงาช้ีาง ข้ิอม่ืลินี�มีืคีวัามืเกี�ยวัข้ิองกับัผ้่ิตอบั
คีำาถุามื (ผ้่ิบัริีโภคีในปัจัจุับัันแลิะผ้่ิทีำ�มีืแนวัโน้มืจัะบัริีโภคีในอนาคีต) ในแบับัสำารีวัจัทีำ�เคียเข้ิาถุ้งแลิะ
พบัเห็นโฆษ์ณาขิองแคีมืเปญมืาก�อน (อาทิำ ผ้่ิทีำ�จัำาได้วั�า เคียพบัเห็นหรืีอได้ยินอย�างน้อย 1 สารีจัาก
แคีมืเปญ) แลิะข้ิอม่ืลิเดียวักันนี�จัากการีศ้กษ์าการีวิัจััย โดย USAID Wildlife Asia ในปี พ.ศ. 2561 
เรืี�องคีวัามืต้องการีขิองผ้่ิบัริีโภคีต�องาช้ีางแลิะผิลิิตภัณฑ์์จัากเสือในปรีะเทำศไทำย

เพื�อการีเปรีียบัเทีำยบัทีำ�ดีข้ิ�น แบับัสำารีวัจัออนไลิน์นี�ใช้ีคีำาถุามืแบับัเดียวักับัทีำ�เคียถุามืในแบับัสำารีวัจั 
พ.ศ. 2561 คีำาถุามืเหลิ�านี�ถุ่กถุามืก�อนทีำ�จัะมีืแบับัสำารีวัจัเกี�ยวักับัสารีทีำ�จัำาได้จัากแคีมืเปญ เพื�อลิด
คีวัามืไมื�เทีำ�ยงตรีงในคีำาตอบั

คีำาตอบัจัากคีำาถุามืด้านลิ�างนี� ถุ่กเปรีียบัเทีำยบัรีะหวั�างแบับัสอบัถุามืในปี พ.ศ. 2561 แลิะ 2563 
พ้งสังเกตวั�า จัากสารีขิองแคีมืเปญ สัดส�วันขิอง:

•  ผ้่ิทีำ�เห็นด้วัยกับัข้ิอดีคีวัรีมีืจัำานวันลิดลิง

• ผ้่ิทีำ�เห็นด้วัยเรืี�องข้ิอกังวัลิคีวัรีเพิ�มืข้ิ�น

• ผ้่ิทีำ�มืองวั�า การีซืึ่�อผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางนั�นไมื�เป็นทีำ�ยอมืรัีบัคีวัรีเพิ�มืมืากข้ิ�น แลิะ

• ผ้่ิทีำ�เคียบัอกวั�า จัะซืึ่�อหรืีอมีืแนวัโน้มืทีำ�จัะซืึ่�อคีวัรีลิดลิง

ความุ่คิดเห็นโดยรีวมุ่ต�องาชุ�าง แบบสำารีวจปี 2561 
(รี�อยละ)

แบบสำารีวจปี 2563* 
(รี�อยละ)

ข้�อดี
งาช้ีางทำำาให้ร้่ีส้กวั�า ใส�แล้ิวัสวัยงามื แต�งกายดี 
มีืรีสนิยมื

67 48

ข้�อเสีย
งาช้ีางล้ิาสมัืย 16 37

การียอมุ่รีับทางสังคมุ่
การีซืึ่�องาช้ีางไมื�เป็นทีำ�ยอมืรัีบัในกลุิ�มืคีรีอบัคีรัีวั
แลิะเพื�อน

3 39

แนวโน�มุ่ข้องการีซ่ี่�อผู้ลิตภัณ์ฑ์์จากงาชุ�าง
ในอนาคต

แบบสำารีวจปี 2561 
(รี�อยละ)

แบบสำารีวปีจ 2563* 
(รี�อยละ)

จัะซืึ่�ออย�างแน�นอนหรืีอมีืแนวัโน้มืทีำ�จัะซืึ่�อ 79 42

* เคียได้ยินหรืีอเห็นสารีอย�างน้อย 1 คีรัี�ง
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กรณ่ีศึกษา:  การประเมินแลี่ะที่บที่วนแผู้น
งานแคมเปญ “สื่วยท่ี่�ใจิ ไม�ใช่�ท่ี่�งา”(ติ�อ)
งานวิัจััยข้ิางต้นแสดงให้เห็นวั�า แคีมืเปญในชี�วังเวัลิาสั�นๆ (การีนำาเสนอผิ�านสื�อ 2 คีรัี�ง 
โดยเฉลีิ�ย 7 สัปดาห์ต�อ 1 คีรัี�ง) ปรีะสบัคีวัามืสำาเร็ีจัมืากข้ิ�นอย�างเห็นได้ชัีด:

• ทัำศนคีติทีำ�พ้งปรีารีถุนา (มืองวั�าข้ิอดีขิองงาช้ีางลิดลิงแลิะมีืข้ิอกังวัลิเกี�ยวักับั 
การีใช้ีมืากข้ิ�น)

• คีวัามืเข้ิาใจัทีำ�วั�างาช้ีางนั�นไมื�เป็นทีำ�ยอมืรัีบัในสังคีมื

• การีลิดคีวัามืตั�งใจัทีำ�จัะใช้ี

การีเปลีิ�ยนแปลิงทัำ�ง 3 แบับันี� คีาดวั�า จัะลิดการีบัริีโภคีรีวัมืไปถุ้งคีวัามืต้องการีต�อ
ผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีางได้ โดยจัะพบัวั�า น้อยกวั�าคีร้ี�งขิองผ้่ิตอบัแบับัสอบัถุามื (ร้ีอยลิะ 48) 
ยังคิีดวั�า “งาช้ีางเป็นสิ�งทีำ�สวัยงามื” แลิะน้อยลิงกวั�าคีร้ี�ง (ร้ีอยลิะ 42) มีืแนวัโน้มืทีำ�จัะซืึ่�อ
งาช้ีางในอนาคีต สะท้ำอนให้เห็นวั�า โดยส�วันใหญ�แล้ิวั ผ้่ิทำำาแบับัสอบัถุามืไมื�เห็นด้วัยกับัการี
ใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง ผิลิลัิพธ์นี�แสดงให้เห็นวั�า การีนำาผ้่ิมีืชืี�อเสียงขิองแฟชัี�นแลิะไลิฟ์
สไตล์ิมืาเป็นกรีะบัอกเสียง เป็นวิัธีการีทีำ�มีืปรีะสิทำธิภาพในการีต�อต้านกับัแนวัคิีดทีำ�วั�า
งาช้ีางนั�นสวัยงามื

การีศ้กษ์ายังค้ีนพบัอีกวั�า มีืบัางปรีะเด็นทีำ�ต้องปรัีบัปรุีง โดยผ้่ิทีำ�เห็นด้วัยเรืี�องข้ิอกังวัลิทีำ�
วั�า งาช้ีางนั�นล้ิาสมัืย (ร้ีอยลิะ 37) แลิะมืองวั�า การีซืึ่�องาช้ีางนั�นไมื�เป็นทีำ�ยอมืรัีบัในสังคีมื 
(ร้ีอยลิะ 39) ยังคีงเป็นส�วันน้อยขิองผ้่ิตอบัแบับัสอบัถุามื

การีวิัจััยข้ิางต้นเสนอวั�า แคีมืเปญนี�คีวัรีจัะมีืการีดำาเนินการีนานข้ิ�น เพื�อเพิ�มืคีวัามืถีุ�ขิอง
การีรัีบัร้่ีแลิะการีเข้ิาถุ้ง เพื�อทำำาให้กลุิ�มืเป้าหมืายเปลีิ�ยนทัำศนคีติ คีวัามืตั�งใจั การีรัีบัร้่ีต�อ
บัรีรีทัำดฐานทำางสังคีมื แลิะพฤติกรีรีมื เพื�อทีำ�จัะลิดการีบัริีโภคีแลิะคีวัามืต้องการีลิงอย�าง
มีืนัยสำาคัีญ

งานวิัจััยนี�ยังพบัวั�า แคีมืเปญนี�อาจัเข้ิาถุ้งกลุิ�มืผ้่ิบัริีโภคีงาช้ีางทีำ�ไมื�ต้องการีเปลีิ�ยนแปลิง
พฤติกรีรีมืได้ (กลุิ�มืคีนทีำ�มัืกจัะต�อต้านการีเปลีิ�ยนแปลิง) โดยชีี�ให้เห็นวั�า กรีณีนี�มีืคีวัามื
จัำาเป็นทีำ�จัะสนับัสนุนการีดำาเนินกลิยุทำธ์ SBCC อื�นๆ ด้วัย อาทิำ การีขัิบัเคีลืิ�อนทำางสังคีมื 
กิจักรีรีมืทีำ�ขัิบัเคีลืิ�อนเคีรืีอขิ�ายทำางสังคีมืหรืีอกลุิ�มืทีำ�มีือิทำธิพลิอย�างส่งต�อกลุิ�มืเป้าหมืาย 
อย�างเชี�น กลุิ�มืสังคีมื กลุิ�มืค้ีาปลีิก สมืาคีมืเคีรืี�องปรีะดับั แลิะองค์ีกรีเกี�ยวักับัแฟชัี�นแลิะ
ไลิฟ์สไตล์ิ ทีำ�จัะทำำาให้แคีมืเปญมีืปรีะสิทำธิภาพแลิะสมืบ่ัรีณ์มืากข้ิ�น กิจักรีรีมืเหลิ�านี�จัะทำำาให้
กลุิ�มืเป้าหมืายเข้ิาถุ้งแลิะมีืส�วันรี�วัมืผิ�านการีสื�อสารีรีะหวั�างบุัคีคีลิ เพื�อสร้ีางบัรีรีทัำดฐาน
ต�อต้านการีใช้ีผิลิิตภัณฑ์์จัากงาช้ีาง แลิะชี�วัยทำำาให้ไลิฟ์สไตล์ิทีำ�ปรีาศจัากงาช้ีางนั�นยั�งยืน
มืากยิ�งข้ิ�น
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นัยของการที่บที่วนแผู้นงาน

จัากการีศ้กษ์าข้ิางต้น USAID Wildlife Asia ใช้ีแคีมืเปญสำาหรัีบัการีนำาเสนอผิ�านสื�ออีกคีรัี�ง โดยมีืการีใช้ีวิัดีโอ
สั�น ทีำ�สื�อสารีโดยตรีงวั�า แนวัคิีดทีำ�วั�า งาช้ีางนั�นล้ิาสมัืยจัะเพิ�มืมืากข้ิ�น เพื�อทีำ�จัะลิดทำอนการียอมืรัีบัทำางสังคีมื
ในหม่ื�คีรีอบัคีรัีวัแลิะเพื�อนขิองกลุิ�มืผ้่ิบัริีโภคี โคีรีงการีนี�มีืการีปรัีบัสารีเป็น “งาช้่างไม่ืใช่่ข้องท่ี่�สวยงามื แลุ่ะ
ไม่ืเป็นำท่ี่�ยอมืร้ื่บั” แลิะวัางแผินทีำ�จัะขัิบัเคีลืิ�อนกิจักรีรีมืทำางสังคีมืเพื�อแก้ไขิปรีะเด็นปัญหา รีวัมืถุ้งเพิ�มืกิจักรีรีมื
ผิ�านทำางสื�อออนไลิน์
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บที่สื่รุป
ขัิ�นตอนทัำ�ง 5 ในแนวัทำางการีดำาเนินงานขิอง SBCC นั�นได้มีืการีอธิบัายในค่ี�มืือเลิ�มืนี� พร้ีอมืกับัแนวัทำางปรีะยุกต์ใช้ี
ในกรีณีลิดคีวัามืต้องการีใช้ีขิองผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า เรีาหวัังเป็นอย�างยิ�งวั�า ผ้่ิอ�านจัะได้แนวัทำางแลิะเกร็ีดทีำ�เป็น
ปรีะโยชีน์ในการีวัางแผินแลิะทำำาแคีมืเปญเพื�อลิดคีวัามืต้องการีได้

โปรีดคุีวั�า ข้ิอแนะนำาแลิะการีปรีะยุกต์ใช้ีจัะข้ิ�นอย่�กับัคีวัามืเข้ิาใจัต�อกลุิ�มืเป้าหมืาย สังคีมื วััฒนธรีรีมื แลิะสถุานการีณ์
ทำางการีเมืืองในพื�นทีำ�ทีำ�แคีมืเปญแลิะกิจักรีรีมืดำาเนินการีอย่� เชี�นเดียวักันกับัคีวัามืพร้ีอมืด้านทำรัีพยากรีสำาหรัีบัการี
ทำำาแคีมืเปญ นอกจัากนี�แล้ิวั คีวัามืยืดหยุ�นแลิะการีเปลีิ�ยนแปลิงให้เหมืาะสมืกับับัริีบัทำแลิะคีวัามืต้องการีก็เป็นสิ�งทีำ�
เหมืาะสมืเพื�อให้แคีมืเปญปรีะสบัผิลิสำาเร็ีจั

แนวัทำางในค่ี�มืือเลิ�มืนี� จัะชี�วัยให้ผ้่ิอ�านเข้ิาถุ้ง มีืส�วันรี�วัมืกับักลุิ�มืเป้าหมืาย แลิะปรีะสบัคีวัามืสำาเร็ีจัในการีสร้ีางคีวัามื
เปลีิ�ยนแปลิงทีำ�แท้ำจัริีงต�อทัำศนคีติแลิะพฤติกรีรีมืเกี�ยวักับัการีบัริีโภคีผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่าทีำ�ผิิดกฎหมืาย

การีมุื�งเน้นไปทีำ�ปัจัจััยกรีะตุ้นหลัิกขิองพฤติกรีรีมืทีำ�ต้องการีให้มีืการีเปลีิ�ยนแปลิง ผิ�านการีใช้ีกลิยุทำธ์ขิอง SBCC จัะ
ทำำาให้แคีมืเปญมีืโอกาสปรีะสบัคีวัามืสำาเร็ีจัมืากข้ิ�นในการีลิดการีบัริีโภคี ลิดคีวัามืต้องการีต�อผิลิิตภัณฑ์์จัากสัตว์ัป่า
แลิะอนุรัีกษ์์ไว้ัซ้ึ่�งสายพันธ์ุทีำ�มีืแนวัโน้มืวั�าจัะส่ญพันธ์ุ

การีดำาเนินการีโดยใช้ีแนวัทำางขิอง SBCC จัะทำำาให้การีทำำาแคีมืเปญเพื�อลิดคีวัามืต้องการีปรีะสบัคีวัามืสำาเร็ีจัมืากข้ิ�น
อย�างแน�นอน!

สำาหรัีบัข้ิอม่ืลิเพิ�มืเติมืขิอง C-Modules: https://www.fhi360.org/resource/cmodules-learning-
package-social-and-behavior-change-communication
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