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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติ
ที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้ และทัศนคติที่มี
ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ และ 3) เพื่อศึกษารู ปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศทั้งในไทย
และต่ างประเทศ ใช้ระเบี ย บวิธี วิจยั แบบผสม ซึ่ ง ได้ผสมผสานวิธี การเก็ บข้อมู ลและการศึ ก ษา
ผลการวิจยั 2 วิธี ทั้งแบบเชิ งคุณภาพ ในการศึกษารู ปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่ ปรากฎในช่ วงเวลาที่ กาหนด และเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อวิจยั ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากตัวอย่า งที่ มี อายุระหว่า ง 18 – 35 ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ( Multi–Stage Stratified
Random Sampling) และสถิติที่ใช้ คือ การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบที (T–test) การทดสอบความแปร
ปราน(ANOVA) และการวิเคราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ์ของเพีย ร์ สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากร ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และ
รายได้ มีพฤติกรรมการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ นอกจากนี้ พฤติ กรรมการรั บรู้ มี ความสัมพันธ์ ใ นเชิ งบวกกับ ทัศ นคติ ที่ มีต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ต่ อ สื่ อแฝงในบรรยากาศมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศในระดับปานกลาง
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This research has three purposes. Firstly it aims to study the perception and attitude
toward ambient media. Secondly, this research aims to investigate perception that relating attitude
toward ambient media. Thirdly, it aims to study presentation format of ambient media in
domestics and overseas. The research methodology was a mixed-method type, using content
analysis for qualitative study and survey research for quantitative study. Questionnaire was
distributed for collecting data from 400 respondents. The sampling group age-range was between
18-34 years who resides in the area of Bangkok. Multi-stage stratified random sampling was used
to select the sample. Descriptive statistics, T-test, ANOVA and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient were applied to analyze data.
The results of the study show that non-significant demographic factor which influence
perception and attitude factors consist of gender, age, occupation, education and income toward
ambient media. In addition, the result indicated that significant positive relationship between the
perception and attitudes toward ambient media. The result revealed that perception toward
ambient media had a moderate association with the attitude toward ambient media.

กิตติกรรมประกาศ
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และที่ปรึ กษาจากบุคคลหลายท่าน ที่สาคัญที่สุดคือกาลังใจจากครอบครัวผูเ้ ขียนเองที่เป็ นเบื้องหลัง
ของความสาเร็ จในทุกวันนี้
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการ
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การศึกษาครั้งนี้ และสานักบรรณสารการพัฒนาที่มีส่วนช่วยเหลือตรวจสอบรู ปแบบวิทยานิ พนธ์ให้
มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุกท่านแห่ งสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอด
และสร้ างความรู ้ ให้แก่ผเู ้ ขียน และขอขอบพระคุ ณเจ้าหน้าที่คณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการ
จัด การทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นอย่า งดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนของผูเ้ ขียน ขอขอบคุณเพื่อนเซนต์เทเรซา เพื่อนๆจากนวมิ
นทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อนๆ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พี่ๆน้องๆ LSM ซี พีออลล์ เพื่อนๆพี่ๆ A-Time Media สาหรับ
กาลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด ท้ายที่สุดขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่
เสี ยสละเวลาในการศึกษาครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ในปั จจุบนั รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดของสิ นค้าและบริ การมีมากมายหลายรู ปแบบ เพื่อ
ผูข้ ายอยากที่จะนาเสนอให้ผบู ้ ริ โภคให้ความสนใจและรู ้จกั สิ นค้าและบริ การนั้นๆ จึงทาให้ผบู ้ ริ โภค
รู ้สึกถูกยัดเยียดขายของอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะไปไหน ทาอะไรก็จะเห็นโฆษณาสิ นค้าและบริ การไป
ทุกที่ จะเห็ นได้วา่ นักการตลาดและนักโฆษณาต่างสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการโฆษณาและ
การสื่ อสารการตลาดแต่นน่ั เองเริ่ มมีความคิดเห็นว่า สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น การโฆษณา
ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หรื อนิ ตยสารนั้นมีประสิ ทธิ ภาพลดลง จากการที่สื่ออื่นอย่างอินเตอร์ เน็ตเข้าถึ ง
ตัวผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า จึงจาเป็ นต้องสร้ างความโดดเด่น มีความแปลกใหม่อยูต่ ลอดเวลา เพื่อที่จะ
ดึ งดูดสายตาจากผูบ้ ริ โภคที่ ชินชากับโฆษณาเดิ มๆให้ได้ อี กทั้งสภาวะทางเศรษฐกิ จที่ตกต่ า การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับธุ รกิ จ การสื่ อสารการตลาดด้วยงบประมาณที่คุม้ ค่ามากขึ้น
หรื อประหยัดงบประมาณมากขึ้ น จึ งเป็ นทางออกที่ ดีของธุ รกิ จ ดังนั้นการเลื อกใช้ช่องทางการ
สื่ อ สารในปั จจุ บ นั จึ ง ต้อ งศึ ก ษาพฤติ ก รรมและวิ ถี ชี วิต ของผูบ้ ริ โภคอย่า งถ่ องแท้เสี ย ก่ อน เมื่ อ
พิจารณาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคแล้ว ก็จะพบว่าผูบ้ ริ โภคยุคใหม่น้ นั ต้องการความตื่นเต้น มีความ
ต้องการเฉพาะด้าน และมีรสนิ ยมแตกต่างไปจากเดิ ม มีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทั้งวันทางาน
และวันหยุด นิ ยมจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้ อ จึงมี
ความจาเป็ นต้องใช้เวลาบนท้องถนนยาวนานเนื่ องจากการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนมีการเปลี่ ยน
รู ปแบบการเดิ นทางโดยใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะมากขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิ ดการ
สร้ างสรรค์ สื่ อรู ปแบบใหม่ ที่เรี ยกว่า Ambient Media โดยสื่ อประเภทนี้ เริ่ มเข้ามามีบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันของกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้นและนักสร้างสรรค์โฆษณาต่างก็เริ่ มให้ความสนใจในสื่ อนี้
กระทัง่ จัดประกวดรางวัลสื่ อประเภทนี้ ข้ ึนเป็ นสากลซึ่ งได้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ (Ambient Media) ที่สามารถตอบโจทย์ของผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การได้ และมีความสอด -
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คล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็ นอย่างดี (“ จับตาธุ รกิจสื่ อโฆษณา
ดิจิตอลนอกบ้าน,” 2556)
สื่ อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) ในระยะแรก สื่ อประเภทนี้ ถูกเรี ยกว่า สื่ อใหม่
(New Media) หมายถึ ง สื่ อที่มีลกั ษณะนอกเหนื อจากสื่ อประเภทเดิ มๆ ที่เคยมีมา เช่ น โทรทัศน์
สิ่ งพิมพ์ หรื อป้ ายโฆษณา แต่ในปั จจุบนั ภาพรวมของสื่ อประเภทนี้ ชดั เจนมากขึ้นจนมีบญั ญัติศพั ท์
ที่ใช้เรี ยกสื่ อประเภทนี้ ข้ ึนมาว่า Ambient Media แต่ก็ได้มีผบู ้ ญั ญัติศพั ท์คานี้ เป็ นภาษาไทยว่า “สื่ อ
แฝงในบรรยากาศ” โดยการประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium ซึ่ งจัดโดยสมาคม
โฆษณาธุ รกิ จแห่ ง ประเทศไทย ได้ใ ช้ค านี้ เป็ นชื่ อประเภทรางวัล ในการประกวดซึ่ งสื่ อแฝงใน
บรรยากาศนั้ น หมายถึ ง การโฆษณาที่ ไ ม่ ใ ช่ สื่ อ มาตรฐานที่ อ ยู่ น อกบ้า น แต่ เ ป็ นการน าเอา
สิ่ งแวดล้อมรอบๆตัว มาเป็ นพื้นที่ในการโฆษณา เพื่อเน้นสร้ างความประหลาดใจ ประทับใจใน
ความคิดสร้ างสรรค์ เช่ น การสกรี นข้อความลงบนตัววัว ทียืนเล็มหญ้าอยู่ขา้ งทาง หรื อการแขวน
ป้ ายข้อความที่ตอ้ งการโฆษณาไว้ที่ตวั คน เป็ นต้น ในความแปลกใหม่ของสื่ อแฝงในบรรยากาศจึง
ดึงดูดความสนใจได้ดี ก่อให้เกิดการพูดถึงปากต่อปาก (อาวิน อินทรังษี, 2550)
บริ ษทั นี ลเส็ น จากัด รายงานเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณา ประจาเดือน มกราคม 2557
เทียบกับเดื อนมกราคม 2556 มียอดรวม 7,859 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1.21% สื่ อที่มียอดการใช้
จ่ายลดลง ได้แก่ สื่ อทีวี สื่ อวิทยุ สื่ อหนังสื อพิมพ์ แมกกาซี น สื่ อเคลื่อนที่ สื่ อในห้าง สื่ ออินเตอร์ เน็ต
ส่ วนสื่ อที่มีเม็ดเงินเพิม่ ขึ้น คือ สื่ อในโรงภาพยนตร์ และสื่ อนอกบ้าน ซึ่ งสื่ อแฝงในบรรยากาศนี้ อาจ
จัดอยู่ในประเภทหนึ่ งของสื่ อนอกบ้าน(Out of Home Media) แต่เป็ นสื่ อที่ ไม่ใช่ สื่อดั้งเดิ ม
(Traditional Media)ที่ใช้กนั มา(พัฐกานต์ เชียงน้อย, 2557)
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ภาพที่ 1.1 รายงานเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณา ประจาเดือน มกราคม 2557 เทียบกับเดือน
มกราคม 2556
แหล่งทีม่ า: พัฐกานต์ เชียงน้อย, 2557.
จากผลการสารวจตลาดการโฆษณานอกบ้านของIPA (Institute of Practitioners in
Advertising) สถาบันผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโฆษณาในประเทศอังกฤษ ที่พบว่ามีการเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของการใช้สื่อแฝงในบรรยากาศและสื่ อดิจิตอล ในปี 2002-2003 ดังแผนภูมิเป็ นสิ่ งที่ยืนยัน
ได้ดีถึงความนิยมของการใช้สื่อประเภทนี้ที่มีมากขึ้น

ภาพที่ 1.2 แผนภูมิแสดงอัตราการเติบโตของสื่ อแฝงในบรรยากาศสื่ อดิจิตอลปี 2002-2003
แหล่งทีม่ า: อาวิน อินทรังษี, 2550.
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สาเหตุที่ทาให้การใช้สื่อแฝงในบรรยากาศเติบโตขึ้นในปั จจุบนั (อาวิน อินทรังษี, 2550)
1. การตกต่าของสื่ อแบบดั้งเดิม จากหลายสาเหตุ ทั้งด้านพฤติกรรมการรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค
ราคาของสื่ อที่สูงและงบประมาณที่จากัดในการซื้ อสื่ อรวมทั้งขาดความแปลกใหม่ในรู ปแบบของ
สื่ อ
2. มีความต้องการการสื่ อสาร ณ จุดขายมากขึ้น
3. ความสามารถในการสื่ อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
4. มีความยืดหยุน่ ในการสร้างสรรค์ได้ดี
สื่ อแฝงในบรรยากาศในประเทศไทยเริ่ มตั้งแต่ปี 2547มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
ยกตัวอย่างเช่น ครี มอาบน้ า“ลักส์ เวค มี อัพ” เนรมิตพื้นที่ดาดฟ้ าของอาคารจอดรถสยามเซ็นเตอร์ ที่
ปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้ผบู้ ริ โภคได้รู้สึกถึงความ
เย็นสดชื่นของตัวสิ นค้า

ภาพที่ 1.3 โฆษณาครี มอาบน้ าลักส์ เวค มี อัพ
แหล่งทีม่ า: Positioningmag, 2009.
ดังที่กล่าวมา จึงเป็ นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งเป็ นการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นช่วยอายุ 18-35 ปี เนื่ องจากในช่วงอายุน้ ี
มีรูปแบบการใช้ชีวติ นอกบ้านเป็ นประจา จึงถือว่าเป็ นกลุ่มที่มีโอกาสได้พบเห็นสื่ อโฆษณาลักษณะ
นี้ บ่อยครั้งซึ่ งผลการศึกษาสามารถนาไปวิเคราะห์และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการสื่ อสารการตลาด
ของการรณรงค์ต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1
1.2.2
1.2.3
บรรยากาศ
1.2.4

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู ้กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในเพื่อศึกษารู ปแบบการนาเสนอผ่านสื่ อแฝงในบรรยากาศ

1.3 ปัญหานาวิจัย
1.3.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกันหรื อไม่
1.3.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน
หรื อไม่
1.3.3 พฤติกรรมการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศหรื อไม่
1.3.4 รู ปแบบการสื่ อสารผ่านสื่ อแฝงในบรรยากาศเป็ นลักษณะใด

1.4 สมมติฐาน
1.4.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน
1.4.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทศั นคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่าง
กัน
1.4.3 พฤติกรรมการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
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1.5 กรอบแนวคิด
1.5.1 วิจยั เชิงปริ มาณ
ลักษณะทางประชากร
- เพศ

พฤติกรรมการรับรู้
ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ

- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

1.5.2 วิจยั เชิงคุณภาพ
และต่างประเทศ

ทัศนคติที่มีต่อ
สื่ อแฝงในบรรยากาศ

วิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอผ่านสื่ อแฝงในบรรยากาศของไทย

1.6 ขอบเขตการศึกษา
1.6.1 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศเท่านั้น ได้แก่ ด้านการรับรู ้ การสนใจ ทัศนคติ ความรู ้สึก และความคิดเห็นต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ
1.6.2 กลุ่มตัวอย่างในที่น้ ี หมายถึง ผูท้ ี่เคยเห็นสื่ อแฝงในบรรยากาศของไทยทั้งจากสถานที่
จริ งหรื อผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) และอายุอยูใ่ นช่วง18-35 ปี
1.6.3 ระยะเวลาที่ทาการสารวจเพื่อเก็บข้อมูล อยูใ่ นช่วงเดือนมิถุนายน2557
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1.7 นิยามศัพท์
สื่ อแฝงในบรรยากาศ (Ambient media) หมายถึ ง โฆษณาที่ ใ ช้ สิ่ งแวดล้ อ มหรื อสิ่ ง
รอบตัวเป็ นพื้นที่โฆษณา เพื่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นสื่ อที่มีความสร้างสรรค์ เพื่อเน้นการสร้าง
ความประหลาดใจ ทาให้มีการพูดถึ งกันปากต่อปาก ซึ่ งวิจยั ชิ้ นนี้ รวมการรั บรู ้ ท้ งั พบเห็ นสื่ อจาก
สถานที่จริ งและที่พบเห็นจากสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
การตอบสนอง หมายถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าตอบรั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลัง จากรั บ สื่ อ แฝงในบรรยากาศ
ประกอบไปด้วย 2 ด้านหลักๆ คือ ด้านพฤติกรรมการรับรู้ ความเข้าใจสารจากสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ด้านทัศนคติ ความคิดเห็นในตัวสื่ อแฝงในบรรยากาศชิ้นนั้นๆ
พฤติกรรมการรับรู้ หมายถึง ความถี่ในการพบเห็นสื่ อแฝงในบรรยากาศ รวมถึงความสนใจ
และการจดจาตราสิ นค้า/สิ นค้าบนตัวสื่ อนั้นๆด้วย
ทัศนคติ หมายถึ ง ความรู้ สึก และความคิ ดเห็ นของผูร้ ั บ สารที่ มี ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ได้แก่ ความรู ้สึกชอบ-ไม่ชอบ ในตัวสื่ อนั้นๆ
รู ปแบบการนาเสนอ หมายถึง แนวทางหรื อวิธีการในการสร้างสรรค์สื่อแฝงในบรรยากาศ
โดยรู ปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศในการวิจยั นี้จะประกอบไปด้วยด้านวัตถุประสงค์
ในการนาเสนอ เทคนิคในการนาเสนอ สี สันที่ใช้ ภาษา ขนาดของสื่ อ และการจัดวางตาแหน่งของ
สื่ อ

1.8 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.8.1 ทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อแฝงในบรรยากาศ
1.8.2 ทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อนักการตลาดและนักโฆษณาหรื อผูท้ ี่สนใจในการ
เลือกใช้สื่อแฝงในบรรยากาศ

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ เพื่ อเป็ นแนว
อ้างอิงในการทาวิจยั โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อแฝงในบรรยากาศ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบกองโจร (Guerilla Marketing)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อนอกบ้าน
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2.6 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อแฝงในบรรยากาศ
2.1.1 ประวัติความเป็ นมาและความหมาย
Ambient Advertising” เป็ นคาใหม่ที่น่าจะยังไม่ถูกบรรจุลงในตารา โดยถือกันว่า เริ่ มมีการ
ใช้ครั้งแรกในปี 1996 โดยบริ ษทั Concord Advertising ในประเทศอังกฤษ ซึ่ งทาโฆษณาติดบนมือ
จับสาหรั บเติมน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ในสถานี บริ การน้ ามัน และติ ดโปสเตอร์ ด้านในของประตูห้องน้ า
และในปี ดังกล่าวมูลค่าของ Ambient Advertising ประเมินได้ 17.4 ล้านปอนด์ และมีอตั ราการ
เติบโตสู งมากตั้งแต่น้ นั มา จนมีมูลค่ากว่า 120 ล้านปอนด์ในปี 2002 ที่ผา่ นมา ส่ วนใน US จัดได้วา่
Ambient Advertising ยังอยูใ่ นขั้น Introduction เช่นเดียวกับประเทศไทย(AoomAuj, Sep 9, 2011)
อาวิน อินทรังษี (2550) กล่าวว่า สื่ อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Advertising) หมายถึง การ
โฆษณาที่ไม่ใช่สื่อมาตรฐานที่อยูน่ อกบ้าน ตัวอย่างเช่น ข้อความที่ติดอยูห่ ลังบัตรจอดรถ อยูใ่ นก้น
หลุมกอล์ฟ แขวนอยูบ่ นชั้นวางของบนรถไฟ อยูบ่ นที่จบั ของรถเข็นในซุ ปเปอร์ มาร์ เกต และอยูบ่ น
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ด้านข้างของรังใส่ ไข่ (บางทีก็พิมพ์ขอ้ ความลงบนเปลือกไข่เลย ด้วยเทคโลยีการพิมพ์ที่ทนั สมัย) ยัง
รวมไปถึงการติดภาพขนาดยักษ์บนผนังตึก หรื อสโลแกนบนบอลลูน
ศรั ณ ยพงศ์ เที่ ย งธรรม(2555) กล่ า วว่า Ambient หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้อ มรอบๆ ตัว ใน
ชีวิตประจาวัน Ambient Advertising มาจากแนวความคิดว่าทุกสิ่ งรอบๆ ตัวสามารถจะเป็ นพื้นที่
โฆษณาได้ท้ งั สิ้ น Ambient Advertisingจึงเป็ นโฆษณาโดยใช้สื่อที่เป็ นสิ่ งรอบๆ ตัว กล่าวคือ เป็ น
สื่ อ โฆษณาที่ แ ปลก แหวกแนว เพื่ อ เน้น การสร้ า งความประหลาดใจ ประทับ ใจในความคิ ด
สร้ างสรรค์ เช่ น การสกรี นข้อความโฆษณาลงบนตัว “วัว” ที่ ยืนเล็ มหญ้า อยู่ขา้ งทาง ข้อความ
โฆษณาบนพื้นหลังคารถประจาทาง เพื่อมุ่งโฆษณาไปยังคนที่อยูบ่ นสะพานลอยหรื ออยูบ่ นอาคาร
หรื อ การแขวนป้ ายข้อความที่ ตอ้ งการโฆษณาไว้ที่ตวั คน เป็ นต้น ความแปลกใหม่ของ Ambient
Advertisingจะดึงดูดความสนใจได้ดี และ ก่อให้เกิดการพูดปากต่อปาก
สื่ อแฝงในบรรยากาศนี้ อาจจัดอยูใ่ นประเภทหนึ่ งของสื่ อนอกบ้าน (Out of Home Media)
แต่เป็ นสื่ อที่ไม่ใช่สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ที่ใช้กนั มา อาจกล่าวได้วา่ ทุกสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราใน
ที่สาธารณะทั้งคน สัตว์ สิ่ งของ สามารถกลายเป็ นสื่ อโฆษณาได้หมด และด้วยสาเหตุน้ ี เองทาให้นกั
สร้างสรรค์โฆษณาสามารถคิดงานโฆษณาได้อย่างอิสระ แต่ดว้ ยความที่มีลกั ษณะเป็ นสื่ อนอกบ้าน
นั้น ก็อาจมีขอ้ จากัดอยู่บา้ งเรื่ องปริ มาณข้อความโฆษณาที่จะทาการสื่ อสารจะต้องไม่ย าวเกิ นไป
เพราะผูช้ มส่ วนใหญ่ไม่ได้อยู่กบั ที่และไม่ได้มีเวลามาหยุดอ่านข้อความโฆษณายาวๆ พูดง่ายๆ ว่า
ต้องมีปริ มาณน้อยแต่ตอ้ งได้คุณภาพ คือ สามารถสื่ อสารได้เข้าใจ และตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
การโฆษณา
อย่างไรก็ตาม สื่ อนี้ ก็ไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวเหมื อนสื่ อดั้งเดิ มอื่ นๆ เช่ น เรื่ องระยะการ
มองเห็ น เทคนิ คการผลิ ต องค์ประกอบของสื่ อ ฯลฯ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ว่า สิ่ งใดจะกลายเป็ นสื่ อ และ
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นคนกลุ่มใด สื่ อนี้ อาจจะอยู่ในห้องน้ าสาธารณะ ซึ่ งมองเห็ นได้ในระยะใกล้ หรื อ
อาจจะอยู่ในพื้นที่เปิ ดโล่ง ซึ่ งมองเห็ นได้จากระยะไกลก็ได้ นอกจากนี้ สื่อนี้ อาจเคลื่ อนที่ (transit)
หรื ออยู่ก ับ ที่ ก็ ไ ด้ ที่ ส าคัญค่ า ใช้จ่า ยของสื่ อประเภทนี้ ถู ก กว่า การใช้สื่ อที่ เป็ นสื่ อมวลชน (Mass
Media) อย่างสื่ อโทรทัศน์และสื่ อหนังสื อพิมพ์มาก และยังเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงจุดมากกว่า
เพราะสามารถเลื อกสถานที่ที่จะนาเสนอสื่ อได้ เช่ น ถ้ากลุ่ มเป้ าหมายเป็ นเด็กวัยรุ่ นที่ อาศัยอยู่ใน
กรุ งเทพฯ ก็ใช้แหล่งที่มีวยั รุ่ นพลุกพล่านมากที่สุดอย่างสยามสแควร์ เป็ นสถานที่ที่นาเสนอโฆษณา
ส่ วนจะใช้อะไรเป็ นสื่ อนั้นก็ข้ ึ ยอยู่กบั ไอเดี ยของนักสร้ างสรรค์โฆษณาที่ จะใช้อะไรเป็ นสื่ อนั้นก็
ขึ้นอยูก่ บั ไอเดียของนักสร้างสรรค์โฆษณาที่คิดค้นกันขึ้นมาได้ (อาวิน อินทรังษี, 2550)
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2.1.2 ลักษณะของสื่ อแฝงในบรรยากาศ
สื่ อแฝงในบรรยากาศนี้อาจแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ
2.1.2.1 เป็ นสิ่ งที่ สร้ างขึ้นใหม่ โดยไม่ได้ใช้สิ่งของหรื อพื้นที่ช่วยในการนาเสนอ
ความคิด เว้นแต่การติดตั้งเพื่อให้ทรงตัวอยูไ่ ด้ ลักษณะนี้โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นในรู ปแบบสิ่ งของหรื อ
ชิ้นงานประติมากรรมที่อยูใ่ นพื้นที่สาธารณะและมักจะมีขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดสายตาม หรื อรู ปแบบ
อื่นๆ เช่น การใช้คนช่วยในการนาเสนอ หรื อการทาให้เป็ นสื่ อที่เคลื่อนที่ได้
2.1.2.2 เป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นใหม่ประกอบกับสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วในสภาพแวดล้อมเป็ นการ
นาวัตถุสิ่งของภาพหรื อข้อความไปติดหรื อประกอบเข้ากับสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมในสภาพแวดล้อม เช่น เสา
ไฟฟ้ า ผนังตึก พื้นถนน โถส้วม ราวบันได ฯลฯ โดยอาศัยรู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิว ลักษณะการใช้งาน
การเคลื่อนไหว ของสิ่ งที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมนั้น เป็ นตัวช่วยในการสื่ อสารความคิด
2.1.2.3 เป็ นการใช้ที่สร้ างขึ้นมาใหม่ร่วมกับสื่ อดั้งเดิ ม เช่ น ใช้ร่วมกับป้ ายโฆษณา
กลางแจ้ง หรื อโฆษณาบนตัวรถประจาทาง (Bus Body Ad.) โดยอาศัยลักษณาบางอย่างของสื่ อนั้น
ช่ วยนาเสนอความคิ ด วิธีการนี้ จะช่ วยให้สื่อแบบดั้งเดิ มมีความน่ าสนใจมากขึ้น(อาวินอิ นทรังษี ,
2550)
2.1.3 ประเภทของสื่ อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Advertising)
เนื่ องจาก สื่ อ แฝงในบรรยากาศถื อ เป็ นประเภทหนึ่ ง ของการโฆษณานอกบ้า น ดัง นั้น
Concord Advertising จึงได้ทาการแบ่งประเภทของสื่ อแฝงในบรรยากาศตามสภาพแวดล้อมที่มีสื่อ
โฆษณาประเภทนี้ติดตั้งอยู่ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
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ตารางที่ 2.1 ประเภทของสื่ อแฝงในบรรยากาศ
สภาพแวดล้ อม
2.1.3.1 ร้านค้าปลีก (Retail)

สถานที่
ห้างสรรพสิ นค้า, ที่ จอดรถ, สถานี
บริ การน้ ามัน , ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ,
ที่วา่ การไปรษณี ย,์ ร้านอาหารฟาสต์
ฟู้ ด

2.1.3.2 สถานที่สาหรับการพักผ่อน โรงภาพยนตร์ , สนามกี ฬ า, ผับ ,
(Leisure)
คลับ, ร้านอาหาร, สถานที่ออกกาลัง
กาย, สถานที่แสดงดนตรี
2.1.3.3 สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการ รถไฟฟ้ าใต้ดิน, รถไฟ, รถบัส, ป้ าย
เดินทาง (Travel)
รถเมล์ , สถานี บ ริ การน้ ามัน , ท่ า
อากาศยาน

2.1.3.4 ชุมชน (Community)

สนามเด็กเล่น, ศูนย์บริ การฉุกเฉิ น

2.1.3.5 องค์กร (Corporate)

ส านั ก งานสภาท้ อ งถิ่ น , อาคาร
สานักงานที่บริ ษทั ตั้งอยู่

รู ปแบบของสื่อทีใ่ ช้
โฆษณาบนรถเข็นในซุปเปอร์ มาร์
เก็ ต , โฆษณาบนตั๋ ว จอดรถ ,
โฆษณาที่ฝาปิ ดเครื่ องดื่ม, โฆษณา
บนโปสการ์ ด, โฆษณาในถุงของ
ห้างสรรพสิ นค้า
โฆษณาบนโปสการ์ ด , โฆษณา
บนกาแพงห้องน้ า, โฆษณาบนที่
รองแก้ ว เบี ย ร์ , โฆษณาบนพื้ น
ห้องน้ า
โปสเตอร์ ที่ติดบนรถบรรทุก, รถ
โดยสารขนาดใหญ่, โฆษณาบน
มือจับสาหรับเติมน้ ามันเชื้อเพลิง,
โฆษณาบนราวบัน ได, โฆษณา
บริ เวณแผงกั้ นที่ จ อดรถยนต์ ,
โฆษณาบนตัว๋ จอดรถ
เป็ นผู ้ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ
ตามโอกาสที่เหมาะสม
โฆษณาบนใบสลิปเงินเดือน

แหล่งที่มา : Horton, B. & Shankar, A. ,1999. อ้างถึงในอรณี เตียวสมบูรณ์กิจและวิฎราธร จิรประวัติ, 2553, น.67.
นอกจากการแบ่งประเภทของสื่ อแฝงในบรรยากาศตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ภานุช ชนะวรรณ
โณ (2548) ยังได้นาเสนอการแบ่งประเภทของการของการโฆษณาในลักษณะนี้ จากการวิเคราะห์
รู ปแบบในการนาเสนอโฆษณา จากผลงานโฆษณาสื่ อแฝงในบรรยากาศที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดผลงานโฆษณาจากสถาบันที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ทาการแบ่งสื่ อแฝงใน
บรรยากาศออกเป็ น 4 ประเภทตามรู ปแบบการนาเสนอ คือ
1) การนาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยูแ่ ล้วมาเป็ นองค์ประกอบในงานโฆษณา
2) การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่อความหมายมากยิง่ ขึ้น
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3) การให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อมีส่วนร่ วมในสื่ อโฆษณา เพื่อทาให้สื่อโฆษณานั้น
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
4) การใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ นักการตลาดและนักโฆษณาต่างสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้
ในการโฆษณาและการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด การแข่งขันที่สูงจึง
จาเป็ นจะต้องสร้างความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะดึ งดูดความสนใจ ด้วยเหตุน้ ี เองกลยุทธ์
การตลาดต่างๆ จึงถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งหนึ่ งในกลยุทธ์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในยุคนี้ คือ กล
ยุทธ์การตลาดแบบสงครามกองโจร (Guerilla Marketing)

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการตลาดแบบกองโจร (Guerilla Marketing)
การตลาดแบบ Guerilla Marketing หรื อแปลตรงตัวได้ความหมายว่า การตลาดกองโจร จะ
ฟังดูน่ากลัว ฟังดูคาบเกี่ยวกับเรื่ องของการผิดศีลธรรมจรรยา ราวกับว่าเป็ นการโจมตีคู่แข่งด้วยการ
สร้างข่าวเท็จ ข่าวลื อ เพื่อทาลายชื่ อเสี ยง หรื อทาลายกลุ่มลูกค้าของคู่แข่ง แต่อนั ที่จริ งแล้ว กลยุทธ์
การตลาดด้วยการสู ้รบแบบกองโจรนี้ กลับสร้ างสรรค์ และน่าประทับใจอย่างเหลือเชื่ อ เหมาะสม
กับธุ รกิ จที่มีงบในการสร้ างกลยุทธ์การตลาดไม่มาก แต่ดว้ ยลูกเล่นและวิธีการสร้ างสรรค์ผลงาน
ทางการตลาด ที่แปลกและสามารถเรี ยกร้องความสนใจ จนเกิดกระแสการเผยแพร่ บอกต่อ เป็ นการ
สร้างข่าวและกระแสสังคมจนมีผเู ้ ผยแพร่ ชิ้นงานทางการตลาดนี้ แทนในวงกว้างโดยที่เจ้าของธุ รกิจ
หรื อผลิตภัณฑ์ไม่ตอ้ งเสี ยเงินลงทุนจานวนมหาศาลด้วยตนเอง
ในแง่ของความเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจ Guerrilla Marketing เป็ นกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุ รกิจ
ขนาดเล็กที่มีงบน้อย หรื อแม้แต่ในธุ รกิจขนาดใหญ่ที่ขยายแบรนด์ หรื อ แตก line ของผลิตภัณฑ์
(Brand Extension) ออกไปให้เข้าถึ งความต้องการที่หลากหลายมากขึ้ นของผูบ้ ริ โภค Guerrilla
Marketing จึงเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมกับนักการตลาด และนักธุ รกิจที่ตอ้ งการความคุม้ ค่าบนการ
ลงทุนเพื่อการสื่ อสารข้อความทางการตลาดไปยังผูบ้ ริ โภค และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของตนโดยมุ่ง
ใช้การเข้าถึงกลุ่มคนเล็ก ด้วยวิธีการ และรู ปแบบที่สร้างสรรค์ ที่ตอ้ งเรี ยกร้องความสนใจและส่ งผล
ให้การเกิ ดการบอกต่อ กล่าวถึง และกระจายรู ปแบบของความสร้ างสรรค์น้ นั ออกไปเป็ นวงกว้าง
โดยผูพ้ บเห็ นเองวิธีการใช้กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจรนี้ ไม่ตอ้ งเสี ยเงิ นค่าโฆษณาที่ นบั หลาย
แสนบาทแต่กลับได้ผลมากกว่าเสี ยด้วย
ในแง่ของความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ชื่นชอบการแสวงหา
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ประสบการณ์ใหม่ๆ ชื่นชอบการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากกว่าการตกอยูใ่ นภาวะของการถูกยัด
เยี ย ดให้ รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารเพี ย งอย่ า งเดี ย ว โดย Mr.Levinsonได้ก ล่ า วไว้ใ นหนัง สื อ Guerrilla
Marketing for Consultant ของเขาถึงเทคนิคการทากลยุทธ์การตลาดแบบกองโจรนี้ให้สาเร็ จดังนี้
1) การเข้าไปนัง่ อยูใ่ นใจของลูกค้า ศึกษาและเข้าใจลูกค้าให้ถ่องแท้วา่ เขาเป็ นใคร ต้องการ
อะไร ชอบหรื อไม่ชอบอะไร เขามีวถิ ีการดารงชีวติ แบบใด แล้วมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้
2) การฟัง และทุ่มเท เวลา พลังงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการหารู ปแบบ และวิธีการ
ทางการตลาดที่น่าสนใจ และสร้างกระแสได้มากที่สุด มากกว่าการทุ่มด้วยเงิน
3) การเล็งถึงผลกาไรมากกว่าการสร้างรายได้ กาไรก็คือส่ วนต่างระหว่างการลงทุน และ
รายได้ที่เข้ามา จริ งอยูว่ า่ การทุ่มงบการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในวงกว้างอาจทาให้มีรายได้ที่
มากกว่า แต่ส่วนต่างจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางการตลาดนั้นอาจน้อยกว่า การลงทุนทางการตลาด
ด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบกองโจรนั้นก็เป็ นได้ (วิลาสิ นี ยนต์วกิ ยั , 2556)

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการโฆษณา
Benton & Bowles (อ้างถึงใน นิวตั วงศ์พรหมปรี ดา, 2542, น.16.) กล่าวว่า โฆษณาที่ดีจะมี
ลักษณะเด่นอย่างน้อย 7 ประการ
1) โฆษณาที่ดีมกั มี Big Idea (แนวความคิดที่โดดเด่น) ในด้านการเลือกและนาเสนอจุด
ขาย
2) โฆษณาที่ดีมกั มี Theme line หรื อประโยคขายความคิดที่น่าจดจา
3) โฆษณาที่ดีตอ้ งสร้างความเกี่ยวพัน (relevant) ระหว่างสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคได้
4) โฆษณาที่ดีตอ้ งนาเสนอความคิดใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ าใคร มีความเป็ นต้นแบบเป็ นตัวของตัวเอง
5) โฆษณาที่ดีตอ้ งมีการสาธิตประสิ ทธิภาพของสิ นค้า
6) โฆษณาที่ดีตอ้ งดูน่าเชื่อถือ ไม่สัญญาเกินเหตุ หรื อเสนอจุดขายที่เกินจริ ง
7) โฆษณาที่ดีน้ นั จะต้องดีต้ งั แต่การเลือกโฆษณา (advertising message หรื อ what to say)
สรุ ป ว่า ถ้า โฆษณาใดมี ล ักษณะดังกล่ า ว ก็จะได้ชื่อว่า เป็ นทั้งโฆษณาที่ ดีและมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ก็ดว้ ยเหตุผลง่ายๆ ว่าโฆษณาดังกล่าวจะสามารถดึงดูดความสนใจ สร้าง
ความจดจา พร้อมไปกับการนาเสนอจุดขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อโฆษณานอกบ้ าน
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สื่ อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Advertising) บางแห่งจัดสื่ อประเภทนี้ เป็ นสื่ อกลางแจ้ง
ประกอบด้วยรู ปแบบที่ หลากหลาย ได้แก่ บิ ลบอร์ ด สื่ อตามท้องถนน สื่ อทางเลื อก(โฆษณาทาง
อากาศ อาทิเช่น บอลลูน เครื่ องบิน หรื อตึกระฟ้ า, ป้ ายโฆษณาเคลื่อนที่ตามรถตู/้ รถบรรทุก)สื่ อใน
ร้ านค้า และสื่ อบนยานพาหนะ รวมถึ งวิทยุต่างๆ ซึ่ งสื่ อกลางแจ้งนี้ เป็ นรู ป แบบสื่ อที่ เข้า ถึ ง ผูร้ ั บ
ข่าวสารจานวนมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากอยูใ่ นเมืองหรื อชานเมือง (Belch & Belch, 1993)
2.4.1 จุดเด่ นของสื่ อโฆษณากลางแจ้ ง ได้แก่
2.4.1.1 สามารถสร้างความถี่ (Frequency) และการเข้าถึง (Reach) ได้มากพอสมควร
เพราะผูท้ ี่โดยสารรถประจาทางมักจะขึ้นรถสายเดิมเป็ นประจา จึงมีโอกาสเห็นป้ ายโฆษณาทุกวัน
2.4.1.2 มีราคาไม่แพง
2.4.1.3 ป้ ายโฆษณาที่ติดอยูก่ บั รถโดยสารประจาทางถือเป็ นสื่ อเคลื่อนที่ (Transit) ที่
ดี เพราะรถจะขับไปตามเส้นทางต่างๆ ทาให้ผคู ้ นที่สัญจรไปมามีโอกาสได้พบเห็นโฆษณาที่ติดอยู่
บนตัวรถ
2.4.2 จุดด้ อยของสื่ อโฆษณากลางแจ้ ง ได้แก่
2.4.2.1 ไม่สามารถใส่ รายละเอียดได้มากนัก เพราะมีเนื้ อที่จากัด และคนสามารถ
เห็นได้เพียงแวบเดียวเท่านั้น ถ้าใส่ รายละเอียดมากเกินไป คนก็จะไม่สามารถอ่านได้ทนั
2.4.2.2 ถูกทาลายได้ง่าย เช่น เป็ นรอยขูดขีด ถูกต่อเติมข้อความ ถูกพ่นสี สเปรย์ เป็ น
ต้น ทาให้โฆษณาที่ดีเสี ยหายได้
2.4.2.3 มีภาพพจน์ไม่ค่อยดีนกั
2.4.2.4 มีขอ้ จากัดของเทศบาลในแต่ละพื้นที่
2.4.3 กฎหมายป้ายโฆษณากลางแจ้ ง
สุ รพล ลีนิรันดร (2552) ได้ให้รายละเอียดว่า การจะโฆษณาทางป้ ายโฆษณา หรื อสื่ อนอก
บ้านที่ มีลกั ษณะเดี ยวกับป้ ายโฆษณา จะต้องระมัดระวังเรื่ องการกาหนดขนาด ความสู งของป้ าย
และระยะห่างของป้ ายจากถนน กฎหมายทางด่วนกาหนดระยะห่ างขั้นต่าของป้ ายจากทางด่วน และ
อัตราภาษีป้าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.4.3.1 กฎหมายควบคุมอาคาร
1) ป้ ายที่ต้ งั อยูใ่ นที่สาธารณะ มีขนาดตั้งแต่ 1 ตร.เมตร ขึ้นไป
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2) ป้ ายที่ ไม่ได้อยู่ในที่ สาธารณะ มี ความสู งมากกว่าระยะห่ างจากที่
สาธารณะถึงป้ าย และมีความกว้างเกินกว่า 50 ซม. ยาวเกิน 1 เมตร หรื อเนื้อที่เกิน 0.5 ตารางเมตร
3) ป้ ายที่สูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
ป้ ายที่มีลกั ษณะ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อบังคับ
ต่างๆ ของกฎหมายควบคุมอาคาร และประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
2.4.3.2 เรื่ องขนาดป้ าย
1) ป้ ายที่ติดตั้งบนอาคาร ให้มีความสู งได้ไม่เกิ น 6 เมตร จากดาดฟ้ า
อาคาร และความกว้างต้องไม่ล้ าแนวอาคารออกมา
2) ป้ ายติ ดตั้ง บนพื้ นดิ น ให้มีค วามสู งได้ไ ม่เกิ นระยะห่ างจากป้ ายถึ ง
กึ่งกลางถนนสาธารณะ แต่ไม่ว่ากรณี ใด ห้ามไม่ให้ติดตั้งป้ ายโฆษณาที่มีความสู งเกินกว่า 30 เมตร
และความยาวไม่เกิน 32 เมตร กับให้ห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร
สรุ ปได้วา่ สื่ อนอกบ้านนั้น เป็ นการโฆษณาเพียงเพิ่มความถี่ในการมองเห็นให้แก่
ผูบ้ ริ โ ภคพบเห็ น ทั่ว ไปเท่ า นั้น ซึ่ งสามารถกระท าได้ห ลายรู ป แบบ น าไปติ ด ตั้ง ไว้ก ลางแจ้ง
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง บนรถไฟ ที่ ส นามบิ น หรื อ ติ ด อยู่ ก ับ เรื อ น เป็ นต้น ซึ่ งจะแตกต่ า งกับ สื่ อ แฝงใน
บรรยากาศที่มีลูกเล่นหรื อกลวิธีในการนาเสนอที่น่าสนใจมากกว่า

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก ชัยวัฒน์ ปั ญจพงษ์ และ
ณรงค์ เทียนส่ ง ได้กล่าวไว้วา่ ประชากรศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทั้งนี้ เพราะ
คาว่า Demo นั้นหมายถึ ง People ซึ่ งก็แปลว่า ประชาชนหรื อประชากร ส่ วนคาว่า Graphyนั้น
หมายถึง Writing up หรื อ Description ซึ งก็แปลว่า การศึกษาศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) (อ้างถึ งใน ลัทธพล วีระยุทธบัญชา และ ดร.นิ เวศน์ ธรรมะ
(2556)) ได้กล่าวถึง แนวความคิดด้านประชากรนี้ เป็ นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล
กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์เกิ ดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกกระตุน้ เป็ นความเชื่ อที่ว่า
คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวคิดนี้ ตรง
กับทฤษฎีกลุ่มสังคม(Social Categories Theory) ของ Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ที่อธิ บายว่า
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ ยวข้องกับลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรื อลักษณะทางประชากร ซึ่ งลักษณะ
เหล่านี้สามารถอธิ บายเป็ นกลุ่มๆได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันดังนั้น
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บุ คคลที่ อยู่ในลาดับ ชั้นทางสังคมเดี ยวกันจะเลื อกรั บ และตอบสนองต่อเนื้ อหาข่า วสารในแบบ
เดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล(Individual Difference Theory) ซึ่ งทฤษฎีน้ ี ได้รับ
การพัฒนาจากแนวคิดเรื่ องสิ่ งเร้าและการตอบสนอง(Stimulus-Response) หรื อทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R
Theory) ในสมัยก่อนและได้นามาประยุกต์ใช้อธิ บายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่า ผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะ
ที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
ปรมะ สตะเวทิน (2533)ได้กล่าวว่า ผูร้ ับสารแต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของตน เช่ น
เพศ อายุ บุคคลิ กภาพ สติปัญญา ทักษะและประสบการณ์ เป็ นต้น ดังนั้นวิธีการที่ ดีที่สุดในการ
วิเคราะห์ ผูร้ ั บสารที่ ประกอบไปด้วยคนจานวนมาก ในกรณี ของการสื่ อสารกลุ่ มใหญ่ และการ
สื่ อสารมวลชนก็คือการจาแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่ มๆ ตามลักษณะทางประชากร(demographic
characteristics) เช่ น จาแนกตาม อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ การศึกษาและศาสนา
เป็ นต้น โดยมี ส มมติ ฐานว่า ผูร้ ั บ สารที่ มี ล ัก ษณะดัง กล่ า วร่ วมกัน ย่อมมี ท ศั นคติ และพฤติ ก รรม
คล้ายคลึงกัน เมื่อผูส้ ่ งสารทราบว่าผูร้ ับสารเป้ าหมายเป็ นใคร มีลกั ษณะอย่างไร ก็จะได้วางแผนปรับ
การสื่ อสารให้เข้ากับลักษณะของผูร้ ับสาร เพื่อผลสาเร็ จของการสื่ อสาร
2.5.1 เพศ
การวิจยั ทางจิตวิทยาหลายอันได้แสดงให้เห็ นว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายมี ความแตกต่างกันอย่าง
มากในเรื่ องความคิ ด ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและ
กิ จกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผูห้ ญิงจึ งมักจะเป็ นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรื อเจ้าอารมณ์ โอน
อ่อนผ่อนตาม และเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน นอกจากนั้นยังพบว่าผูห้ ญิงถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย
2.5.2 อายุ
อายุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิดและพฤติกรรม โดยทัว่ ไป
แล้วคนที่มีอายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยมมากกว่าคนที่มีอายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมี
ความคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่าคนที่มีอายุนอ้ ย คนที่มีอายุนอ้ ยมักจะเป็ นคนที่ยึดถืออุดมการณ์กว่า ใจ
ร้อนกว่า และมองโลกในแง่ดีกว่าคนที่มีอายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะเป็ นคนที่ยึดถือการ
ปฏิ บตั ิมากกว่า มีความระมัดระวัง และมองโลกในแง่ร้าย นอกจากความแตกต่างในเรื่ องความคิด
แล้ว อายุยงั เป็ นสิ่ ง ก าหนดความแตกต่ างในเรื่ องความยากง่ า ยในการชัก จูง ใจด้วย การวิจยั ทาง
จิตวิทยาพบว่า เมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อชักจูงใจจะน้อยลง ลักษณะของการ
ใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่า
เพื่อความบันเทิง
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2.5.3 สถานะทางสั งคมและเศรษฐกิจ
สถานะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ หมายความถึ ง อาชี พ รายได้ เชื้ อ ชาติ แ ละชาติ พ นั ธ์
ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว การวิจยั ทางด้านนิ เทศศาสตร์ ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผูร้ ับสารมีอิทธิ พลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ งสารและสาร สถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิ จ ทาให้คนมีวฒั นธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ต่างกัน มีทศั นคติ ค่านิ ยม
และเป้ าหมายที่ต่างกัน คนที่ทางานธุ รกิจเอกชนอาจคานึงถึงรายได้และการมีศกั ดิ์ศรี ของตนด้วยเงิน
ทองที่สามารถจะหาซื้ อหรื อจับจ่ายใช้สอยสิ่ งที่ตนต้องการเพื่อรักษาสถานภาพในสังคมของตน
โรเจอร์ ส และ สเวนนิ่ ง(Rogers and Svenning) อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้
กล่าวถึงลักษณะโดยทัว่ ไปของกสิ กรในประเทศด้อยพัฒนาว่ามีลกั ษณะดังต่อไปนี้ คือ
1) มีความไว้วางใจซึ่ งกันและกันในการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2) มองว่าทุกสิ่ งทุกอย่างมีขีดจากัด ไม่สามารถปรับปรุ งหรื อเพิม่ พูนได้
3) ต้องพึ่งทางการ แต่มีความรู ้สึกชิงชังเจ้าหน้าที่ของทางการ
4) มีความผูกพันต่อครอบครัว
5) ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรื อสิ่ งใหม่ๆ
6) เชื่อในโชคลาง
7) ไม่ค่อยมีความกระตือรื อร้น
8) ไม่ชอบทาอะไรที่ได้รับผลล่าช้า
9) ไม่ค่อยรู ้ความเป็ นไปของโลกภายนอก
10) ไม่สามารถที่จะเข้าใจบทบาทหรื อความคิดของคนอื่นได้
นอกจากครอบครั วและอาชี พแล้ว รายได้ตลอดจนเชื้ อชาติ ก็มีบทบาทสาคัญต่อผูร้ ับสาร
ด้วย รายได้ของคนย่อมเป็ นเครื่ องกาหนดความต้องการของคนตลอดจนกาหนดความคิดของคน
เกี่ ย วกับ สิ่ ง ต่ า งๆ และพฤติ ก รรมต่ า งๆ นอกจากนั้น คนที่ มี ฐ านะดี ห รื อ รายได้สู ง ยัง มัก จะใช้
สื่ อมวลชนมากด้วย
2.5.4 การศึกษา
การศึกษาเป็ นลักษณะอีกประการหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษา
ในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมี
ความรู ้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไป คนที่มีการศึกษาสู ง หรื อมีความรู้ดี
จะได้เปรี ยบอย่างมากในการที่จะเป็ นผูร้ ับสารที่ดี ทั้งนี้ เพราะคนเหล่านี้ มีความรู ้กว้างขวางในหลาย
เรื่ อง มีความเข้าใจศัพท์มาก และมีความเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่านี้มกั จะเป็ นคนที่ไม่ค่อยเชื่ ออะไร
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ง่ายๆ สารที่ไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลสนันสนุ นเพียงพอมักจะถูกโต้แย้งจากคนเหล่านี้ โดยทัว่ ไป
แล้วคนที่มีการศึกษาสู งมักจะใช้สื่อมลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่า และคนที่มีการศึกษาสู งมักจะ
ใช้สื่อประเภทสิ่ งพิ มพ์ในขณะที่ คนที่ มีก ารศึ ก ษาต่ า กว่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และ
ภาพยนตร์
2.5.5 ศาสนา
การนับถือศาสนาเป็ นลักษณะอีกประการหนึ่ งของผูร้ ับสารที่มีอิทธิ พลต่อตัวผูร้ ับสาร ทั้ง
ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนและกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ คนตลอดทั้งชีวติ
ปั จจัยทางด้านประชากรนั้นยังมีลกั ษณะอื่นๆอีก ซึ่ งสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อทาความรู้จกั
กับการสื่ อสารได้ โดยอยูภ่ ายใต้แนวความคิดที่ว่าถ้าผูร้ ับสารมีปัจจัยเหล่านั้นแตกต่างกัน ความคิด
และพฤติกรรมก็จะมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งแนวความคิดนี้ สามารถนาไปใช้อธิ บาย
ปัจจัยของประชากรด้านอื่นๆได้
สาหรับการศึกษาเรื่ องการตอบสนองต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ
ทางประชากรศาสตร์ เป็ นแนวทางในการศึกษา เนื่ องจากปั จจัยแต่ละปั จจัยของผูร้ ับสารที่แตกต่าง
กันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถื อเป็ นพื้นฐานในการกาหนดให้มีพฤติกรรมการรับรู้ และ
ทัศนคติที่แตกต่างกันได้

2.6 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและตีความหมายแก่
ข่าวสารผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การสัมผัส และการลิ้ม
รส โดยสมองจะเลื อกประเด็นข่าวสารที่ เก็บรวบรวมมา จัดระบบข่าวสาร และแปลความหมาย
ข่าวสารและประเมินข่าวสาร ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวมา คือ การรับรู้ (ประทุม ฤกษ์
กลาง, 2556)
2.6.1 กระบวนการรับรู้
กระบวนการรั บ รู ้ จ ะมี ข้ นั ตอนอยู่ 3 ระดับ การเลื อ กรั บ รู้ (Selection) การจัด ระบบ
(Organization) และ การตีความ (Interpretation) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.6.1.1 การเลือกรับรู้
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การเลือกรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกิดขึ้น เนื่องจาก ข้อจากัดทางกายภาพของประสาทรับรู ้
ของมนุ ษย์ ซึ่ งมนุ ษย์จะมีการเลื อกรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารในสภาพแวดล้อมจานวนมากเพียงบางส่ วน
เท่านั้น ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยในด้าน
1) ความสนใจ
มนุษย์จะเลือกรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่สอดคล้องตรงกับความสนใจของตน
2) ความต้องการ
มนุษย์ยอ่ มสนใจข่าวสารที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของตน
3) ความคาดหวัง
มนุษย์สนใจเลือกรับรู ้ข่าวสารที่ตรงกับความคาดหวังที่ปรารถนาไว้
2.6.1.2 การจัดระบบ
สมองจะรั บ รู ้ ข่ า วสารและจัด ระบบการเลื อ ก และความหมายที่ เ กิ ด จากการรั บ รู ้
นอกจากจะขึ้นกับการเลือกรับรู ้ แล้วยังขึ้นอยูก่ บั การจัดระบบอีกด้วย ซึ่ งนักจิตวิทยาอธิ บายว่าการ
จัดระบบของมนุษย์เป็ นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ
1) ความง่าย (Simplicity) มนุ ษย์จะจัดระบบรับรู ้สิ่งที่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อน
ในรู ปแบบง่ายๆ
2) รู ปแบบ (Pattern) มนุ ษย์จะจัดระบบรับรู ้สิ่งกระตุน้ ที่เข้ามาอย่างสุ่ มๆ
กระจัดกระจายให้เป็ นรู ปแบบร่ วมกัน
3) ความใกล้ชิด(Proximity)มนุ ษย์จะจัดระบบรับรู ้ สิ่งต่างๆ โดยการสร้ าง
ความใกล้ชิดและความสัมพันธ์กนั ขึ้น
4) ความสมบูรณ์ (Good Form) มนุ ษย์จะจัดระบบรับรู ้สิ่งต่างๆ ที่ยงั ขาดไม่
สมบูรณ์ โดยการสร้างภาพที่สมบูรณ์ข้ ึนต่อเติมส่ วนที่ขาดหายไป
2.6.1.3 การตีความ
การตี ค วามเป็ นกระบวนการให้ค วามหมายแก่ ข ้อมู ล ข่ า วสารที่ เลื อ กรั บ รู ้ และ
จัดระบบ มนุษย์จะรับข่าวสารเดียวกันแต่ตีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละคน การตีความหมายของ
บุคคลขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ความชัดเจนของข่าวสาร อารมณ์ วัฒนธรรม ฯลฯ
กระบวนการรั บรู ้ น้ ี ยังสามารถแยกพิจารณาได้เป็ น กระบวนการเลื อกเปิ ดรั บ (Selective
Exposure) การเลือกรับรู้ (Selective Exposure) และการเลือกจดจา (Selective Retention) ดังนี้
(ประทุม ฤกษ์กลาง, 2556)
1) การเลือกเปิ ดรับ มนุ ษย์มีแนวโน้มที่จะสื่ อสารตามความคิดเห็นและ
ความสนใจของตน และหลีกเลี่ยงไม่สื่อสารในสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็น ความสนใจของ
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ตน ซึ่ งการเลือกเปิ ดรับนี้ จะเกิดขึ้นได้ท้ งั ในระดับจิตไร้ สานึ ก และระดับจิตสานึ ก ซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
เอนเอียงไปตามลักษณะส่ วนบุคคล
2) การเลือกรับรู ้ หมายถึง แนวโน้มที่มนุ ษย์จะเปิ ดรับข่าวสารและตีความ
เพื่อให้การสื่ อสารเป็ นไปตามความคิดเห็นและความสนใจของตน โดยการบิดเบือนสารให้มีทิศทาง
ที่เป็ นที่พอใจของตน
3) การเลือกจดจา มนุษย์มีความพร้อมที่จะจดจาสารที่ตนสนใจและพร้อมที่
จะเข้าใจ และพร้อมที่จะลืมสารที่ตนไม่สนใจที่จะรับรู ้ และไม่พร้อมที่จะทาความเข้าใจ
2.6.2 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้ ของผู้บริโภค
ในเรื่ องของการรรับรู ้และการกระทาที่เกิดจากการรับรู ้น้ นั ได้รับผลกระทบมาจาก
ปั จจัยทางกายภาพ และปั จจัยทางความคิดทั้งหลาย โดยที่ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคจะ
สามารถจัดเป็ นกลุ่มที่สาคัญได้ 5 กลุ่ม คือ (ศุภร เสรี รัตน์, 2545)
2.6.2.1 ปัจจัยด้านเทคนิค
ปั จจัยด้านเทคนิ ค หมายถึ ง สภาพความเป็ นจริ งของสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ไม่ใช่
เป็ นการตีความของสิ่ งนั้น ซึ่ งสิ่ งบอกเหตุที่เป็ นเทคนิ คด้านกายภาพจะมีผลกระทบต่อการพิจารณา
ราคาและคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ไ ด้มากกว่า สิ่ งบอกเหตุ ที่ไม่ใช่ ด้า นกายภาพ อาทิ เช่ น ราคาหรื อ
ภาพพจน์ของร้านค้า เป็ นต้น ปั จจัยด้านเทคนิคที่สาคัญๆ ที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1) ขนาด (size) สิ่ งของที่มีขนาดใหญ่จะดึ งดูดความสนใจได้ดีกว่าสิ่ งที่มี
ขนาดเล็ ก ดัง นั้น ภาพโฆษณาที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่า หรื อร้ า นค้า ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่า จึ ง เป็ นที่ ดึง ดู ด
ผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า และในบางครั้งขนาด ก็อาจจะหมายถึง การมีคุณภาพด้วย คนส่ วนใหญ่มกั จะคิด
ว่า ร้ า นค้าที่ มี ขนาดใหญ่ มกั จะเป็ นร้ า นค้าที่ มีข ้อดี ก ว่า ร้ า นค้า ขนาดเล็ ก เพราะจะมี ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
คุณภาพมากกว่า บริ การที่ดีกว่า มีปริ มาณสิ นค้าให้เลือกมากกว่า สะดวกมากกว่า เป็ นต้น
2) สี สัน (Color) สิ่ งที่มีสีสันจะดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับ
ใจได้ดีกว่าสี ขาวดา ซึ่ งวัตถุ ใดที่ มีสีสันจะรับรู ้ ได้เร็ วกว่าและมักจดจาได้ดีกว่า สี สันสามารถเพิ่ม
ความสาคัญให้กบั ส่ วนต่างๆของวัตถุ ได้ และช่ วยในการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ โภคด้วย การใช้สีสันอาจ
พบในป้ ายฉลากเครื่ องหมาย เพื่ อ เพิ่ ม อิ ท ธิ พ ลของสี สั น ที่ มี ต่ อการรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โ ภคได้ โดยมี
การศึกษาพบว่า ภาพโฆษณาที่มีสีสันร้อยละ 50 มีประสิ ทธิ ภาพต่อการรับรู ้มากกว่าสี ขาวดา เพราะ
หนังสื อพิมพ์ที่มีการใช้สีสันจะได้รับความสนใจมากกว่า
3) ความเข้มข้น (Intensity) เสี ยงดัง ความสว่าง ความสาคัญ และความ
เด่นชัด ต่างเป็ นคาที่ใช้แสดงถึงความเข้มข้นของวัตถุสิ่งของ ความเข้มข้นที่มีมากกว่าจะดึงดูด
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และเป็ นจุดรวมของความสนใจได้มากกว่าด้วย นอกจากนี้ ความเข้มข้นยังมีผลต่อการจดจาและการ
เรี ยนรู้ดว้ ย
4) การเคลื่อนไหว (Movement) การเคลื่ อนไหวเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความ
สนใจได้ดี การเคลื่อนไหวเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรื อช่วยในการ
ขาย ณ จุดขาย หรื อการแสดงการสาธิ ตผลิตภัณฑ์ ป้ ายเครื่ องหมายของร้านค้าที่เคลื่อนไหวได้จะ
เรี ยกความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า
5) การวางตาแหน่ง (Position) ตาแหน่งที่ต้ งั ของวัตถุจะมีผลต่อการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคมักจะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ต้ งั อยูใ่ นระดับความสู งที่ช่วงไหล่บนหิ้ งของผลิตภัณฑ์ของ
ร้านค้าและถ้าเป็ นตาแหน่งของหน้าหนังสื อพิมพ์ก็จะเป็ นด้านซ้ายมือ หรื อช่วงบนของหน้าจะได้รับ
ความสนใจจากผูบ้ ริ โภคมากกว่า ฉะนั้น การเลื อกต าแหน่ ง ในการโฆษณา จะช่ ว ยในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการรับรู ้และจดจาได้ดี เช่นเดียวกับการวางตาแหน่งสิ นค้าภายในร้านด้วย
6) การตัดกัน (Contrast) การตัดกันไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปของสี สันหรื อขนาดจะ
เพิ่มการดึ งดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า ซึ่ งมักใช้กบั การตกแต่งภายในร้ านค้า หรื อการ
โฆษณาตลอดจนการออกแบบการบรรจุภณ
ั ฑ์ ป้ ายฉลากของสิ นค้า
7) ความโดดเดี่ยว (Isolation) ความโดดเดี่ยวสามารถใช้ให้เกิดความสนใจ
และมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ดว้ ย แม้วา่ สิ่ งที่ใช้ความโดดเดี่ยวจะมีขนาดเล็กก็ตาม เช่ น การโฆษณารถ
โฟลค์เต่าทองในอดีตที่ประสบความสาเร็ จอย่างมาก เป็ นต้น
2.6.2.2 ความเต็มใจในการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค
ความเต็มใจในการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง สภาวะของจิ ตใจ ทัศนคติ ที่มีต่อ
สภาวะต่ อความพร้ อมที่ จะรั บ รู ้ ข องบุ ค คล ซึ่ ง ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความเต็ม ใจในการรั บ รู ้ ข อง
ผูบ้ ริ โภคมีดว้ ยกัน 7 ประการ ดังนี้
1) ความมัน่ คงของการรับรู ้ (Perceptual Fixation) คือ แนวโน้มของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการรับรู ้ของสิ่ งแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ผูบ้ ริ โภคมีความโน้มเอียงที่จะคาดหวังไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ทางการตลาดที่มีอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมและมักจะคงไว้ซ่ ึ งผลกระทบของ
ตัว กระตุ ้นตลอดเวลา ความมั่น คงของการรั บ รู ้ จ ะแสดงออกได้โดยผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ ง มี ก ารรั บ รู ้ ถึ ง
ภาพพจน์ที่มีคุณภาพของร้านค้าได้ แม้ในขณะที่ขอ้ มูลสะสมเกี่ยวกับร้านค้าได้ผา่ นพ้นไปแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ที่มีต่อตราร้านตราใดตราหนึ่ ง
ของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีไปอีกนานพอควร หลังจากที่มีสินค้าอันที่ดีกว่า
ถูกนาเสนอเข้ามาแทนที่
2) นิสัยในการรับรู้ (Perceptual Habit) การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคจะมีรูปแบบ
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เป็ นนิสัยที่แน่นอน เราทุกคนต่างเป็ นผูส้ ร้างนิ สัยให้เกิ ดขึ้นและรับรู ้ได้ถึงนิ สัยนั้น บุคคลจะทาลาย
การรับรู ้ อนั เก่าได้เพียงวิธีเดี ยว คือ เมื่อใดก็ตามที่ผบู ้ ริ โภคมีพลังในการจัดการรับรู ปแบบการรับรู้
อันเก่าขึ้นมาใหม่เท่านั้น
3) ความระมัดระวัง และความมั่นใจในการรั บ รู ้ (Confidence and
Caution) ความ-ระมัดระวัง หรื อความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคจะมี ผลต่อการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคด้วย
ผูบ้ ริ โภคที่มีความมัน่ ใจจะมีแนวโน้มสามารถจัดการกับสถานการณ์ ที่ซับซ้อนได้เร็ วกว่า และจะ
เห็ นสิ่ ง ที่ ช อบได้ รวมทั้ง การแจงรายละเอี ย ดได้ดีก ว่า ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ มี ค วามระมัดระวัง จะใช้
เวลานานกว่าในการพิจารณาสถานการณ์ แต่จะมีแนวโน้มที่จะได้รับความถูกต้องมากกว่า ฉะนั้น
ผูบ้ ริ โภคที่มีความมัน่ ใจจะตัดสิ นใจได้รวดเร็ ว ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นแบบผูร้ ะมัดระวังจะใช้เวลา
ในการตัดสิ นใจนานกว่า
4) ความตั้งใจรับรู ้ (Attention) ก่อนที่จะมีการรับรู ้เกิดขึ้น ความตั้งใจของ
ผูบ้ ริ โภคจะต้องมัน่ คงเสี ยก่อน ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีความตั้งใจที่จะสนใจต่อตัวกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคก็จะไม่
เกิดความรู ้อนั นาไปสู่ การรับรู ้ได้
5) โครงสร้างของจิตใจ/ความคิดที่มีต่อการรับรู ้ (Mental set) โครงสร้าง
ของจิตใจ หรื อความคิดที่มีต่อการรับรู ้ จะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปั จจัยเรื่ องความตั้งใจมาก นักวิชาการ
ได้กล่าวถึงโครงสร้างของจิตใจ/ความคิดที่มีต่อการรับรู ้วา่ คือ แนวโน้มของบุคคล หรื อความพร้อม
ที่จะได้ตอบโต้ต่อตัวกระตุน้ ที่จะผ่านเข้ามา ถ้าบุคคลมีความพร้อมของจิตใจในการรับรู ้ ก็จะทาให้
เกิดการรับรู ้ที่รวดเร็ วได้
6) ความคุน้ เคยต่อสิ่ งที่ได้รับรู ้ (Familiarity) ความคุน้ เคยต่อสิ่ งที่ได้รับรู้
จะหมาย- ถึงรู ปแบบประสบการณ์ที่เคยได้รับรู ้มาก่อนที่จะส่ งผลต่อการรับรู ้ในปั จจุบนั ถ้าสิ่ งที่รับรู ้
เป็ นเรื่ องที่เคยประสบมาก่อน ผูบ้ ริ โภคก็จะมีการแสดงออกต่อตัวกระตุน้ นั้นได้ง่าย
7) การคาดหวังจากการรับรู้ (Expectation) การคาดหวังในการรับรู้เป็ น
ประเภทหนึ่ งของโครงสร้ างทางจิตใจ ความคิดที่มีต่อการรับรู ้ และมีความสาคัญอย่างมากต่อการ
รับรู ้ ของบุคคล เหตุที่ความคาดหวังมีผลต่อการรับรู ้ ก็เพราะบุคคลมีแนวโน้มที่จะรับรู ้ ในสิ่ งที่เขา
คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่ งที่รับรู ้มีบางอย่างที่ขาดหายไป บุคคลก็มีแนวโน้มจะเติมช่องว่าง
ของสิ่ งที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ได้ ซึ่ งวิธีการนี้เราเรี ยกว่า การเติมให้เต็มของการรับรู ้ (Closure)
2.6.2.3 ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ ริ โภค
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้มีการรับรู ้ในปั จจุบนั ก็เป็ นสิ่ งที่ได้รับอิทธิ พลมาจากประสบการณ์
ในอดี ตที่ ผ่านมา และการคาดหวังของบุ คคลก็จะมี พ้ื นฐานมาจากประสบการณ์ ใ นอดี ตเช่ นกัน
ฉะนั้น การที่ผบู ้ ริ โภคจะมีการรับรู ้เป็ นอย่างไรในปั จจุบนั ก็ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ ของบุคคลที่มี
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ต่อตัวกระตุน้ นั้น รวมทั้งการคาดหวังของผูบ้ ริ โภคด้วย เช่น การเคยมีประสบการณ์ในการใช้สินค้า
ตราใดตราหนึ่ง จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในปั จจุบนั และอนาคตด้วย
2.6.2.4 อารมณ์ของผูบ้ ริ โภค
อารมณ์ จะหมายถึ ง ความรู ้สึก ทัศนคติในปั จจุบนั และสภาวะจิตใจ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
ต่างมีความสาคัญต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคอย่างมาก ถ้าผูบ้ ริ โภคมีอารมณ์ ดีในขณะที่มีตวั กระตุ น้
ทางตลาดเข้ามา ผูบ้ ริ โภคก็จะมีแนวโน้มถูกชักชวน หรื อการให้ยอมรับได้ง่าย
2.6.2.5 ปัจจัยการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคด้านวัฒนธรรมและสังคม
ผูบ้ ริ โภคจะมีวธิ ี การรับรู ้อย่างไรนั้น จะได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลอาศัยอยู่ด้วย ซึ่ งบทบาทของบุคคลแต่ละคนหรื อความเข้าใจใน
ตนเองในสังคม เช่น ชั้นทางสังคม หรื อสถานภาพ และวัฒนธรรมเฉพาะบุคคลที่มีอยูจ่ ะมีอิทธิ พล
ต่อการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคล สิ่ งที่สาคัญคือ การเข้าใจปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างกัน เพื่อที่จะได้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละกลุ่มในสังคมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพได้
แนวความคิดและทฤษฎีที่กล่าวมานี้ นามาเป็ นพื้นฐานในการตีความและสร้างความเข้าใจ
ในพฤติกรรมการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ และนอกจากนี้ ยงั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคมาประกอบการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้

2.7 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติของผู้บริโภค
ทัศนคติ(Attitudes) คือ แนวคิดที่มีการศึกษามากที่สุดในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คานิยามของ
Gordon Allportที่กล่าวว่า “ทัศนคติ คือ ความพร้อมของสมองและประสาทที่จดั ระเบียบไว้โดย
อาศัยประสบการณ์ที่จะมีผลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อสิ่ งต่างๆ” ขณะที่มุมมองใหม่ๆ มีการมอง
ว่าทัศนคติ คือ ผลสรุ ปที่แสดงความรู ้ สึกของบุคคลต่อความรู ้สึกโดยรวม ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น บุคคล (ผูโ้ ฆษณาที่มีชื่อเสี ยง เช่น Tiger Woods หรื อ Andre Agassi) ตรา
สิ นค้า (Cherrios, Kix)บริ ษทั (Intel, Microsoft) ประเภท เช่น สิ นค้า (เนื้ อวัว เนื้ อหมู ปลา) ร้านค้า
(Wal-Mart, Sears) หรื อ แม้กระทัง่ การโฆษณา (Nike, Adidas) ( Belch & Belch, 1993)
2.7.1 ความหมายของทัศนคติ
ศักดิ์ สุ นทรเสณี (2531) ได้ให้คานิยามว่า ทัศนคติ(Attitudes) คือ
2.7.1.1 ความสลับซับซ้อนของความรู้สึก หรื อการมีอคติของบุคคลในการที่จะ-

24
สร้างความพร้อมที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นที่ได้รับมา
2.7.1.2 ความโน้มเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในทางที่ดีหรื อต่อต้านสิ่ งแวดล้อมที่จะมาถึงทางหนึ่งทางใด
2.7.1.3 ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรี ยมตัวหรื อความพร้อมที่จะตอบสนอง
จากคาจากัดความต่างๆ เหล่านี้ จะได้เห็นว่า มีประเด็นร่ วมที่สาคัญดังนี้ คือ
1) ความรู้สึกภายใน
2) ความพร้อม หรื อแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า ทัศนคติเป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู ้ สึก และความ
เชื่ อ หรื อการรับรู ้ ของบุ คคล กับแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่ งต่อเป้ าหมาย
ของทัศนคติน้ นั
2.7.2 ประเภทของทัศนคติ
ทัศนคติ ประกอบด้วย กระบวนการเข้าใจซึ่ งเกี่ยวกับอารมณ์และการพยายามให้ได้มาซึ่ งสิ่ ง
ใดๆ การกาหนดความแตกต่างที่สาคัญของประเภทของทัศนคติจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา
และความเข้มข้นของทัศนคติ ดังนั้น ทัศนคติจึงแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ (ศุภร เสรี รัตน์, 2545)
2.7.2.1 ความเชื่ อ (Beliefs) คื อ ความโอนเอีย งที่ท าให้ต้องยอมรั บ เพราะเป็ น
ข้อเท็จจริ งและเป็ นสิ่ งที่ มีการสนับสนุ นโดยความเป็ นจริ งหรื อข้อมูลอื่ นๆ ใดๆ ที่ มีน้ าหนักมาก
ความเชื่อส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ่ งที่มีเหตุผลที่ถาวรแต่อาจจะมีหรื อไม่มีความสาคัญก็ได้
2.7.2.2 ความคิดเห็น (Opinions) คือ ความโน้มเอียงที่ไม่ได้อยูบ่ นพื้นฐานของความ
แน่นอน ซึ่ งความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็ นข้อเท็จจริ งบางอย่างก็ได้ แต่ขอ้ เท็จจริ งนั้นเป็ นเพียงข้อสรุ ป
ของคาแนะนาที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออก ความคิดเห็นมักจะเกี่ยวข้องกับคาถามในปั จจุบนั และง่ายที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป
2.7.2.3 ความรู้สึก (Feelings) คือ ความโน้มเอียงซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากอารมณ์ โดย
ธรรมชาติโดยอารมณ์สามารถมีลกั ษณะถาวรและมีสมมติฐานลึก แต่ความรู ้สึกไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ่ ง
ที่ถูกสนับสนุ นโดยข้อเท็จจริ งที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเราสามารถคิดเกี่ ยวกับความรู ้ สึกในฐานะที่เป็ น
อารมณ์ ที่ แสดงออก (Semtiment) ความคิ ดเห็ นในฐานะเป็ นความรู้ สึ ก หรื อความประทับใจ
(Impression) และความเชื่ อในฐานะเป็ นค่านิ ยม (Value) ที่บุคคลมี ฉะนั้น ทัศนคติจึงสามารถเป็ น
ประเภทใดก็ได้ของการกระทาให้เกิ ดความเชื่ อที่เข้มแข็งหรื ออ่อนแอหรื อถาวร หรื อชัว่ คราว ที่ มี
พื้นฐานมาจากข้อเท็จจริ งหรื ออารมณ์ก็ได้
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2.7.2.4 ความโอนเอียง (Inclination) คือ รู ปแบบบางส่ วนของทัศนคติ เมื่อผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นสภาวะที่ตดั สิ นใจไม่ได้
2.7.2.5 ความมีอคติ (Bias) คือ ความเชื่ อทางจิตใจที่ทาให้เกิดอคติหรื อความเสี ย หาย (Prejudice) ในทางตรงข้ามกับข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ ผูบ้ ริ โภคอาจมีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นหรื อ
ความเชื่อที่เป็ นอคติก็ได้
ดัง นั้นในการสื่ อสารผ่า นสื่ อแฝงในบรรยากาศจึ ง จาเป็ นต้องพยายามหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม
เกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ ยนทัศนคติมาเห็ นคุ ณค่าหรื อให้ความสนใจสิ นค้า
ของตน โดยการพยายามให้ผบู ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้า ซึ่ งเมื่อผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้า
แล้ว โอกาสที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีมากขึ้น

2.8 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกรี ยงไกร พัฒ นกุ ล โกเมธ (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ งทัศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจขอ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ ทีใช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ย
ความกลัว การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมทั้งปริ มาณและคุ ณภาพ จานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า1.
ประเภทของสื่ อรณรงค์ที่ใช้กลยุทธ์การรรณรงค์ดว้ ยความกลัว ที่ผรู้ ับสารเปิ ดรับมากที่สุด คือ สื่ อ
ประเภทภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ 2. การเปิ ดรับสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ ที่ใช้กลยุทธ์การ
รณรงค์ดว้ ยความกลัว 3. การเปิ ดรับสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์
ด้วยความกลัว 4. ทัศนคติที่มีต่อสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความกลัว
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจที่มีต่อสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ย
ความกลัว
ธิ วาพร จูฑะประชากุ ล (2554) ศึก ษาเรื่ องการรับรู้ การสื่ อสารการตลาดและ
ทัศนคติต่อธุ รกิจร่ วมกันซื้ อ (Groupon Buying) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา
บริ ษทั เอ็นโซโก้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,000-20,000 บาท การ
เปิ ดรับการสื่ อสารการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากการสื่ อสาร
การตลาดของบริ ษทั เอ็นโซโก้ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter) ในหน้าโปรไฟล์
(Profile) ของเพื่อนและคนรู ้จกั การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั เอ็นโซโก้(Ensogo) มี
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ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อธุ รกิจร่ วมกันซื้ อ (Groupon Buying) อย่างมีนยั สาคัญ
นนท์วลี คูเกษมกิจ (2552) ศึกษาเรื่ องการรับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัย
ประเภทคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและหญิงที่อาศัยหรื อทางานอยูใ่ นกรุ งเทพมาหนคร จานวน 385 คน พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ มี ปัจจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่ า งกัน ประกอบไปด้วย เพศ อาชี พ รายได้ต่อเดื อน ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนี ยม
ไม่ต่างกัน ส่ วนผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย อายุ จานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว ประเภทของที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั และสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั มีการ
รับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นิตนา ฐานิตธนกรและพิรดี เครื อชาลี (2554) ศึกษาเรื่ องทัศนคติและการเปิ ดรับสื่ อ
ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาสื่ อโฆษณาที่ศาลาที่
พักผูโ้ ดยสารรถประจาทาง โดยใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 31-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชี พ รั บ จ้า งหรื อ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 20,001-25,000 บาท จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ทัศนคติและการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาที่ศาลาที่พกั ผูโ้ ดยสารประจาทางมี
ความสั มพันธ์ ในเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารของผูบ้ ริ โภคในระดับ ปานกลาง
นอกจากนี้พบว่า ทัศนคติที่มีต่อสื่ อโฆษณาที่ศาลาที่พกั ผูโ้ ดยสารประจาทางมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคมากกว่าการเปิ ดรั บสื่ อโฆษณาที่ศาลาที่ พกั ผูโ้ ดยสาร
ประจาทาง
พัชริ นทร์ เศวตสุ ทธิ พนั ธ์ (2537) ศึกษาเรื่ องการสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการ
เลือกรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จและสั ง คม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ กับ ทัศ นคติ ที่ มี ต่อ
รายการโทรทัศ น์ ซึ่ ง ได้แก่ ความต้องการข่ า วสารจากรายการข่ า วโทรทัศ น์ และความเชื่ อข่ า ว
โทรทัศน์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้แตกต่างกันมีความต้องการข่าวสารจาก
รายการข่าวโทรทัศน์เป็ นประจาทุกวันไม่แตกต่างกัน และเพศ รายได้ที่แตกต่างกันมีความเชื่ อถื อ
ข่ า วโทรทัศ น์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นอายุ ระดับ การศึ ก ษาและอาชี พ ที่ ต่ า งกัน มี ค วามเชื่ อ ถื อ ข่ า ว
โทรทัศน์แตกต่างกัน
วัชราภรณ์ ศรี จกั รโคตร์ (2555) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับและทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร กรณี ศึกษา Building Wrap เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์
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Building Wrap จากจานวน 200 คน ในเขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตยานนาวา เขตอโศก และเขต
สาทร โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย อายุ 21-30 ปี โดยเฉลี่ ย การศึ ก ษาส่ ว นมากอยู่ ใ นระดับ ชั้น
อนุปริ ญญา/ปวส. ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว รายได้ส่วนใหญ่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน พบว่า
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ Building Wrap ของผูบ้ ริ โภคโดยส่ วนใหญ่มีความถี่ในการ
เปิ ดรับ 3-4 ครั้ งต่ อวัน ซึ่ ง ในแต่ ละครั้ ง มี เวลาในการเปิ ดรั บ 2-3 นาที /ครั้ ง โดยช่ วงเวลาที่ มี ก าร
เปิ ดรั บ มากที่ สุ ดจะอยู่ ใ นช่ ว ง 09.01-12.00 น. แต่ ผู ้บ ริ โภคไม่ ส ามารถอ่ า นข้ อ ความบนสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ Building Wrap ได้ท้ งั หมด ทั้งที่สถานที่ที่เปิ ดรับสื่ ออยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ติดสื่ อ ในส่ วนของทัศนคติที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ Building Wrap พบว่า ส่ วนใหญ่เกิดการ
รับรู ้ จากการสื่ อสารผ่านสื่ อประเภทนี้ อีกทั้งยังมองว่าเป็ นสื่ อที่น่าสนใจและสามารถใจสิ่ งที่สินค้า
หรื อบริ การต้องการสื่ อสาร และเมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรกับทัศนคติ พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรด้านอายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือนมีทศั นคติที่ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านของ
เพศมีความแตกต่างกัน
สปั นนา สั ง ข์ สุ วรรณ (2552) ศึ ก ษาเรื่ องการเปิ ดรั บ โฆษณาสิ นค้ า ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มคนทางานอายุระหว่าง 22-55 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของกลุ่มคนทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร อัน
ได้แก่ เพศ และ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่างกัน มีการเปิ ดรับโฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่
รู ปแบบSMS EMS และ MMS ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุในด้านทัศนคติ เพศ และ ระดับการศึกษา
มีทศั นคติต่อการโฆษณาสิ นค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบ SMS EMS และ MMS แตกต่างกัน
แต่อายุ อาชี พ และรายได้ มี ทศั นคติ ต่อการโฆษณาสิ นค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในรู ปแบบ SMS
EMS และ MMS ไม่แตกต่างกัน
สิ ปปณัฐ สาเริ ง (2545) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์สารและการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อ
ภาพยนตร์ โฆษณาส่ ง เสริ ม สั ง คม มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเปรี ย บเที ย บใช้กลยุท ธ์ ส ารในภาพยนตร์
โฆษณาส่ งเสริ มสังคมแต่ละประเภทและเพื่อศึกษาถึงตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อภาพยนตร์ โฆษณา
ส่ งเสริ มสังคมแต่ละประเภทที่มีการใช้จุดดึงดูดที่แตกต่างกัน โดยการวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ
แบ่งเป็ นการวิเคราะห์เนื้อหา และสนทนากลุ่ม จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งชายและหญิง อายุ 18-35 ปี จานวน
40 คน ผลการวิเคราะห์เนื้ อหา พบว่า ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริ มสังคมที่เน้นการเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรม มีจานวนมากที่สุด โดยส่ วนใหญ่แล้วภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริ มสังคมแต่ละประเภทมี
การใช้กลยุท ธ์ สารที่ เกี่ ย วกับ ประเด็ นสั งคมทางด้า นสุ ขภาพ การนาเสนอประเด็นทางสัง คมใน
ลักษณะทัว่ ไป จุ ดดึ งดู ดด้านอารมณ์ และการนาเสนอแบบเรื่ องราวมากที่ สุด และพบว่ามี เจ้าของ
ภาพยนตร์ โฆษณาส่ วนใหญ่เป็ นองค์การภาครัฐบาล ในด้านผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ภาพยนตร์
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โฆษณาส่ งเสริ มสังคมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เน้นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เน้น
การเปลี่ ยนแปลงทางค่านิ ยม และเน้นส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ขององค์การและตราสิ นค้าอย่างเด่นชัด
ได้รับการตอบสนองที่ดี ในขณะที่ภาพยนตร์ โฆษณาส่ งเสริ มสังคมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการ
กระทาไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนกั
อรณี เตี ย วสมบู รณ์ กิ จและวิฎ ราธร จิ รประวัติ (2553) ศึ ก ษาเรื่ องทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อ Ambient Advertising ใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มกับ
ผูเ้ ข้า ร่ ว มสนทนาทั้ง ชายและหญิ ง ที่ มี อ ายุ ร ะหว่า ง 25-35 ปี จ านวน 4 กลุ่ ม ผลการวิ จ ัย พบว่ า
Ambient advertising ถื อเป็ นรู ปแบบการโฆษณาที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสิ นค้าหรื อตราสิ นค้าที่
ต้องการสื่ อสาร เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการสร้ า งการรั บ รู ้ ความน่ าสนใจ และการจดจาให้เกิ ดขึ้ น
ในทางตรงกันข้าม ambient Advertising ไม่เหมาะสมสาหรับการโฆษณาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความน่ าเชื่ อถื อให้กบั สิ นค้าหรื อตราสิ นค้า ในส่ วนของพฤติกรรมในการกระจายข่าวสารแบบปาก
ต่อปาก ถือเป็ นรู ปแบบที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนาคิดว่ามีแนวโน้มจะกระทามากที่สุด
อรรัตน์ สุ ทธายศ (2554) ศึกษาเรื่ อง การออกแบบสื่ อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดย
ใช้แนวคิดสื่ อโฆษณาแฝงบรรยากาศ พบว่า สื่ อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้แนวคิดสื่ อโฆษณา
แฝงบรรยากาศ มีความเหมาะสมในการเป็ นสื่ อรณรงค์ กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ใน
การนาเสนอได้ดี และตระหนักถึงอันตรายของการสู บบุหรี่ มากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่สามารถทาให้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมได้โดยทันที แต่สามารถเปลี่ ยนแปลงในแง่การรับรู ้ ได้มากกว่าสื่ อ
ทัว่ ไป ด้วยลูกเล่นและความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ทาให้คนดูอยากมีส่วนร่ วม และเกิดการพูด
ถึงต่อๆกัน แสดงให้เห็นว่าสื่ อรณรงค์ที่สร้างสรรค์ข้ ึนนี้ สามารถสร้างการรับรู ้ และความตระหนักรู ้
ในด้านการรณรงค์แก่ กลุ่ มเป้ าหมายได้ และทัศนคติ ที่มีต่อสิ่ อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุ หรี่ โดยใช้
แนวคิดการโฆษณาแฝงบรรยากาศเป็ นไปในทิศทางที่ดี โดยอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
Chanthana Poninthawong (2012) ได้ศึกษาวัตถุประสงค์ของสื่ อแฝงในบรรยากาศ
จากตัวอย่างสื่ อในงานประกวด Adman Award & Symposium ประเภทสื่ อนอกบ้านและสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ จากจานวนสื่ อแฝงในบรรยากาศ จานวน 62 ตัวอย่าง 14 สิ นค้า พบว่าสิ นค้าประเภท
เครื่ องดื่มมีมากที่สุด รองลงมาขนมขบเคี้ยวและอาหารตามฤดูกาล อันดับสามเครื่ องใช้ในบ้านและ
อาหารสัตว์ และอันดับสุ ดท้ายข้อความสาธารณะ
จากทฤษฎีตลอดจนแนวคิดต่างๆ ที่นามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี้ ทา
ให้ทราบว่าการสื่ อสารในรู ปแบบสร้ างสรรค์ท้ งั สื่ อนอกบ้านหรื อสื่ อแฝงในบรรยากาศนั้น พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการเปิ ดรับและทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า ในรู ปแบบการโฆษณาที่สร้างสรรค์
สร้างการรับรู ้ ความน่าสนใจ และการจดจาให้เกิดขึ้นในตราสิ นค้าได้ ส่ วนของพฤติกรรมในการ
กระจายข่าวสารแบบปากต่อปาก มีแนวโน้มจะกระทามากที่สุดในพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบนั

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจยั เพื่อศึ กษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศเป็ นการศึกษาใน
รู ป แบบการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) แบ่ง ออกเป็ น การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
research) โดยวิธีการสารวจ (Survey Analysis) และการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
- ผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั /เคยพบเห็นสื่ อแฝงในบรรยากาศ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นประชากรที่มีอายุ 18-35 ปี เนื่องจากในช่วงอายุ
นี้ มี รูป แบบการใช้ชี วิตนอกบ้า นเป็ นประจา จึ ง ถื อว่า เป็ นกลุ่ ม ที่ มี โ อกาสได้พ บเห็ นสื่ อโฆษณา
ลักษณะนี้ บ่อยครั้ ง โดยได้กาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการหากลุ่ ม
ตัวอย่างสาเร็ จรู ปของ Taro Yamane ในระดับความเชื่ อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +,5%(กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549)
3.1.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้แผนการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเขต
เป็ นหน่ วยตัวอย่าง กรุ งเทพมหานครมี 50 เขต โดยจะยึดหลักที่ต้ งั โฆษณาสื่ อแฝงบรรยากาศเป็ น
หลักในการสุ่ มตัวอย่าง เขตที่เป็ นตัวอย่าง คือ เขตปทุมวัน บางรัก วัฒนา และลาดพร้าว
ขั้นตอนที่ 2 ใช้แผนการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) เป็ นการเลือก
โดย ก าหนดจ านวนตั ว อย่ า งไว้ ล่ วงหน้ า โดย ได้ ก าหนดก ลุ่ มตั ว อย่ า งใ นแต่ ล ะ เข ต
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พื้นที่ ทั้ง 4 เขต จานวนเท่าๆกัน คือ เขตละ 100 คน รวมเป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 ใช้แผนการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยสุ่ ม
เลือกตัวอย่าง ณ บริ เวณที่ต้ งั โฆษณาสื่ อแฝงในบรรยากาศต่างๆ ใน 4 เขตที่กาหนดไว้ในชั้นตอนที่ 1
จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง
3.1.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิ ด โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ น
คาถามที่มีตวั เลือกให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว มีมาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และ
มาตรวัดแบบเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการรับรู ้ สื่อแฝงในบรรยากาศ เป็ นลักษณะ
คาถามเชิงนิมาน (Positive Statement) และให้คะแนนตามการประมาณค่ามาตราแบบสิ เคิร์ตสเกล
(Likert Scale)
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ เป็ นลักษณะคาถาม
เชิงนิมาน (Positive Statement) และให้คะแนนตามการประมาณค่ามาตราแบบสิ เคิร์ตสเกล (Likert
Scale)
3.1.4 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.4.1 ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบเครื่ องมือโดยนาแบบสอบถามที่ได้เรี ยบเรี ยงแล้ว ไปให้
อาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา(Content validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อขอคาแนะนา และนามาปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
3.1.4.2 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบความเชื่ อถื อได้ โดย
นามาทดสอบ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะที่ไม่ใช่กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด เพื่อหา
ความเชื่ อถื อได้ในแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ( Coefficient of Alpha ) ของ
Cronbachผลที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ที่จะมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 และถ้า
ค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่ อมัน่ สู ง ในงานวิจยั นี้ ได้ระดับความเชื่ อมัน่ (α) เท่ากับ
0.840
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3.1.5 การเก็บรวมรวมข้ อมูล
3.1.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง400 คน ซึ่ งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูก้ รอกคาตอบเอง ( Self-administered questionnaires ) และรอรับแบบสอบถามคืน
3.1.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสาร ที่ สามารถ
อ้างอิงได้ ผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดาเนินการดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบู รณ์ของการ
ตอบแบบสอบ ถามโดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2) การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว มาลงรหัส
ตามที่ได้กาหนดรหัสไว้ล่วงหน้า
3) การประมวลผลข้อ มู ล โดยน าข้อ มู ล ที่ ล งรหัส แล้ว มาบัน ทึ ก และ
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจ ัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistic Package
for Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ
สมมติฐานข้ อที่ 1
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน
ตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางประชากร
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
สมมติฐานข้ อที่ 2
ลัก ษณะทางประชากรที่ แ ตกต่ า งกัน มี ท ัศ นคติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ แฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน
ตัวแปรต้น คือ ลักษณะทางประชากร
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
สมมติฐานข้ อที่ 3
พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ตัวแปรต้น คือ พฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
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3.1.6 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1.6.1 สถิติพ้นื ฐาน
1) ค่าร้อยละ
2) ค่าคะแนนเฉลี่ย
3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.1.6.2 สถิติที่ตรวจสอบเครื่ องมือ
1) ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (AlphaCoefficient) ของครอนบาค
3.1.6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
1) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
โดยใช้การทดสอบที-เทสต์ (t-test for Independent samples)
2) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยจะทา
การทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ มเท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)
3) ทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้การทดสอบสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
3.1.7 การกาหนดเกณฑ์ เพือ่ แสดงความหมายของตัวแปร
ในแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2-3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู ้ และทัศนคติที่มี
ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ ลักษณะคาตอบเป็ นการเปรี ย บเที ย บกันเรี ยงล าดับจากน้อยไปหามาก
จานวน 5 คาตอบ ซึ่ งให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามลาดับ ดังนั้น จึงกาหนดเกณฑ์เพื่อแสดง
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย หรื อค่าเฉลี่ย ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549)
1.00-1.80
หมายถึง น้อยที่สุดหรื อไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อเรื่ องนั้น
1.81-2.60
หมายถึง น้อยหรื อไม่เห็นด้วยต่อเรื่ องนั้น
2.60-3.40
หมายถึง ปานกลางหรื อเฉยๆ/ไม่แน่ใจต่อเรื่ องนั้น
3.41-4.20
หมายถึง มากหรื อเห็นด้วยต่อเรื่ องนั้น
4.21-5.00
หมายถึง มากที่สุดหรื อเห็นด้วยอย่างยิง่ ต่อเรื่ องนั้น
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ในเกณฑ์การประเมินระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ทาการทดสอบสมมติฐาน
ดังนี้
ค่าระดับความสัมพันธ์ การแปลความหมายของค่าระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
0.81-1.00
หมายถึงมีความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก
0.61-0.80
หมายถึงมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
0.41-0.60
หมายถึงมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.21-0.40
หมายถึงมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.01-0.20
หมายถึงมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สื่ อแฝงในบรรยากาศของไทยและต่างประเทศ
3.2.2 ขอบเขตการวิจัย
การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) เป็ นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นสื่ อแฝงในบรรยากาศที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและสื่ อต่างประเทศอย่างละ 10 สื่ อที่
ปรากฎในช่ วงระยะเวลา 2556-2557 กรณี สื่ อต่า งประเทศจะสุ่ ม ตัวอย่า งสื่ อมาจากเฟสบุ ค ของ
Brandbuffet ในการวิเคราะห์ชิ้นงานสื่ อแฝงในบรรยากาศแต่ละชิ้น จะแบ่งเป็ นสองส่ วน คือ
3.2.2.1 การวิเคราะห์ประเภทของสื่ อแฝงในบรรยากาศ โดยแบ่งตามสถานที่ต้ งั สื่ อ
ตามที่Horton&Shankerกล่าวไว้ในบทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่ อแฝงในบรรยากาศซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ร้ านค้าปลี ก สถานที่ สาหรั บการพักผ่อน สถานที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
เดินทาง ชุมชน และองค์กร
3.2.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอ โดยแบ่งได้ดงั นี้
1) วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
2) รู ปแบบในการนาเสนอ ได้แก่
- การนาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว มาเป็ นองค์ประกอบในงานโฆษณา
- การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่อความหมายมากยิง่ ขึ้น
- การให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึ่ง หรื อ มีส่วนร่ วมในสื่ อโฆษณา เพื่อทาให้สื่อ
โฆษณานั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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- การใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์เนื้ อหาที่ผวู ้ ิจยั ออกแบบขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสื่ อแฝงในบรรยากาศ ได้แก่ ชื่อตราสิ นค้า สถานที่ต้ งั สื่ อ
2. การวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอพิจารณาจาก
(1) วัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
(2) รู ปแบบในการนาเสนอ
(3) วิธีการนาเสนอ
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา 2 แหล่งด้วยกัน คือ
3.2.4.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร
เอกสารที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ซึ งประกอบด้วย หนังสื อและตาราวิชาการวิทยานิพนธ์
และบทความ งานวิจยั และวารสารต่างประเทศ และเอกสารตีพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ดังที่ได้อา้ งอิงไว้ในส่ วนบรรณานุกรม
3.2.4.2 สื่ อแฝงในบรรยากาศ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกสื่ อแฝงในบรรยากาศที่ปรากฎในเขตกรุ งเทพมหานคร จาก
การสารวจในปี พ.ศ 2556-2557 เพื่อนามาวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจยั ต่อไป
3.2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการตรวจข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว นาข้อมูลจากแบบ
วิเคราะห์มาประมวลผลโดยการวิเคราะห์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้ อหา และนาเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบตารางประกอบภาพและการพรรณนารายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิจยั เรื่ อง “การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ” ใช้ระเบียบวิธีวิจยั
แบบผสม ซึ่ งได้ผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลและการศึกษาผลการวิจยั 2 วิธี ทั้งแบบเชิ งคุณภาพ ใน
การศึ ก ษารู ป แบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ป รากฎใน
ช่วงเวลาที่กาหนด และเชิ งปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถาม สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ผวู ้ ิจยั
กาหนด ซึ่ งสามารถนาเสนอผลการวิจยั ตามลาดับได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ เชิ งคุณภาพ
4.1 ความเป็ นมาของสื่ อแฝงในบรรยากาศ
สื่ อแฝงในบรรยากาศเริ่ มมีการใช้ครั้งแรกในปี 1996 โดยบริ ษทั Concord Advertising
ในประเทศอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการโฆษณาติดบนมื อจับสาหรั บเติ มน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ในสถานี
บริ การน้ ามัน ต่อมาเป็ นรู ปแบบการติดโปสเตอร์ ดา้ นในของประตูห้องน้ า ในปี นั้นเองสื่ อแฝงใน
บรรยากาศมีมูลคค่าสื่ ออยู่ที่ 17.4 ล้านปอนด์ และมีอตั ราการเติบโตสู งถึง 120 ล้านปอนด์ในปี

2002 จากงานวิจยั ของ Chanthana Poninthawong (2012) ได้ศึกษาวัตถุประสงค์ของสื่ อแฝงใน
บรรยากาศจากตัวอย่างสื่ อในงานประกวด Adman Award & Symposium ประเภทสื่ อนอกบ้าน
และสื่ อแฝงในบรรยากาศ จากจานวนสื่ อแฝงในบรรยากาศ จานวน 62 ตัวอย่าง 14 สิ นค้า พบว่า
สิ นค้า ประเภทเครื่ องดื่ ม มี ม ากที่ สุ ด รองลงมาขนมขบเคี้ ย วและอาหารตามฤดู ก าล อันดับ สาม
เครื่ องใช้ในบ้านและอาหารสัตว์ และอันดับสุ ดท้ายข้อความสาธารณะ (Jacquie, 2007)
ในประเทศไทยเองนั้น เริ่ มมี ก ารใช้ สื่ อ แฝงในบรรยากาศที่ ป รากฎโดดเด่ น ในช่ ว ง
พฤศจิกายน ปี 2005 ของบริ ษทั P&G โดยบริ ษทั Leo Burnett Worldwide สิ นค้าครี มนวดผม
รี จอยส์ ที่ติดตั้งหวีขนาดใช้ใหญ่สีเขียวบนสายไฟที่มีลกั ษณะยุง่ เหยิงบนถนนใจกลางกรุ งเทพฯ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสื่ อสารถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของสิ นค้า ที่บอกถึงเมื่อใช้แชมพูรีจอยส์ น้ นั แล้วผม
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ไม่พนั กัน

ภาพที่ 4.1 โฆษณาแชมพูรีจอยส์
แหล่งทีม่ า: Jacquie, 2007.

ภาพที่ 4.2 โฆษณาแชมพูรีจอยส์ 2
แหล่งทีม่ า: fluido, 2006.
ภานุช ชนะวรรณโณ ได้นาเสนอการแบ่งประเภทของสื่ อแฝงในบรรยากาศ จากงาน
โฆษณาทั้งในและต่างประเทศ ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1) การนาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยูแ่ ล้วมาเป็ นองค์ประกอบในงานโฆษณา
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2) การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่อความหมายมากยิง่ ขึ้น
3) การให้ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อมี ส่วนร่ วมในสื่ อโฆษณา เพื่อท าให้สื่ อ
โฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
4) การใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้แนวคิดนี้ ในการแบ่งประเภทรู ปแบบการนาเสนอ พบว่า สื่ อแฝง
ในบรรยากาศในประเทศไทยยังเป็ นที่พบเห็นได้มากนัก จึงทาให้สื่อนี้ดึงดูดสายตาผูบ้ ริ โภคได้ดี ทั้ง
การใส่ ความคิดสร้ างสรรค์ ความแปลกใหม่ สะดุดตาของการโฆษณา รู ปแบบการใช้สื่อแฝงใน
บรรยากาศในประเทศไทยที่พบ ส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรื อต่อเติ มสิ่ งแวดล้อม ให้สื่อ
ความหมายมากยิง่ ขึ้น โดยการนาเอาสิ่ งของธรรมดาที่เห็นอยูใ่ นชี วิตประจาวันมาทาให้น่าสนใจ ทา
ให้สะดุ ดตาด้วยการใส่ ความคิดสร้ างสรรค์ในงานโฆษณาลงไป ยกตัวอย่างเช่ น สิ นค้ายาแก้ปวด
NUROFEN ที่วตั ถุประสงค์เพื่อสื่ อสารในเรื่ องของคุณสมบัติของสิ นค้าที่บรรเทาอาการปวด อักเสบ
กล้า มเนื้ อ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ สึก ถึ งการขึ้ นบันไดที่ ย ากล าบาก ปวดเมื่อยไปตามตัว เปรี ย บ
สถานการณ์ให้นึกถึงเวลาปี นหน้าผา โดยการใช้รูปแบบสื่ อแบบการตกแต่ง หรื อต่อเติมที่บนั ได
สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส บริ เวณหน้าสี ลมคอมเพล็กซ์ ซึ่ งรู ปแบบการใช้น้ ี ทาให้ประชาชนผูพ้ บเห็ น
สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีการสื่ อสารแบบตรงไปตรงมา สร้างความน่าเชื่ อถือให้
กบสิ นค้า อีกทั้งยังส่ งผลให้เกิ ดการทดลองใช้ได้ แต่อย่างไรก็ดีนกั การตลาดหรื อนักโฆษณาควร
ระมัดระวังในการใช้การนาเสนอในรู ปแบบนี้ เช่ นกัน เพราะการสื่ อสารที่มากเกิ นไป ใส่ ตวั อักษร
หรื อยัดเยียดข้อมูล การขายมากเกิ นไป อาจทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ที่ไม่ ดีต่อตราสิ นค้าได้ และ
ก่อให้เกิดการปิ ดการรับรู ้ได้ ยกตัวอย่างเช่น การโฆษณาของสิ นค้ายาอม ฟิ ชเชอร์ แมน ที่มองผ่านๆ
อาจเป็ นเพีย งสื่ อนอกบ้า นทัว่ ไป ซึ่ ง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อนาเสนอคุ ณสมบัติของสิ นค้า ยาอมที่ ใ ห้
ความรู ้สึกที่เย็นสดชื่น ในด้านสถานที่ติดตั้งค่อนข้างนาเสนอได้ถูกประเด็นคือสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน
มีอุณหภูมิที่เย็นสอดคล้องกับสิ นค้า แต่ในด้านรู ปแบบการนาเสนอยังไม่ดึงดูดสายตาให้ผบู้ ริ โภค
เห็ นเกล็ดน้ าแข็งที่ตกแต่งตามผนังได้ดี เพราะผูบ้ ริ โภคจะถูกยัดเยียดให้ฟังเสี ยงจาก TVC ที่เปิ ด
นัน่ เอง
รู ปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศที่นิยมรองลงมา คือ รู ปแบบที่ให้ผบู้ ริ โภค
เป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อมีส่วนร่ วมในสื่ อโฆษณา เพื่อทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ซึ่ งจากการใช้
รู ปแบบนี้ ก่อให้เกิ ดการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคจดจาตราสิ นค้าได้มากกว่ารู ปแบบอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี
รู ปแบบการใช้น้ ีอาจก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีตราสิ นค้า/บริ การได้เช่นกัน เนื่ องจากอาจมีโฆษณาบาง
ชิ้น ที่ผบู ้ ริ โภคถูกบังคับให้มีส่วนร่ วมในการโฆษณา จึงก่อให้ความรู ้สึกเชิ งลบให้กบั ตราสิ นค้าได้
ซึ่ งเป็ นวิธีการสื่ อสารแบบยัดเยียดข้อมุลให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากเกิ นไป ยกตัวอย่างเช่ น โฆษณาของ
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Kitkat ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่เป็ นการนาตัวตัดสัญญาณอินเตอร์ เน็ตมาใช้ บริ เวณที่นงั่ พักของ
ผูบ้ ริ โภค โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมี พฤติ ก รรมสอดคล้องกับ สโลแกนของตราสิ นค้า
“take a brake, take Kitkat” แต่อาจจะเป็ นการล้ าสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคมากเกินไป ไม่ใช่เพียง
ผูบ้ ริ โภคทุกคนยินดีที่จะเป็ นส่ วนร่ วมในการโฆษณาในขณะนั้นนัน่ เอง
รู ป แบบการน าเสนอของสื่ อ แฝงในบรรยากาศที่ พ บต่ อ มา เป็ นรู ปแบบการน าเอา
สิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยูแ่ ล้ว มาเป็ นองค์ประกอบในงานโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น สื่ อโฆษณาของ
สสส. ที่เป็ นการรณรงค์ให้ประชาชนลดพุง ลดโรค โดยการใช้รูปแบบสื่ อแบบการตกแต่ง หรื อต่อ
เติมเสา Skywalk บริ เวณหน้าเซนทรัลเวิลด์ ซึ่ งรู ปแบบการใช้น้ ีทาให้ประชาชนผูพ้ บเห็นสามารถทา
ความเข้า ใจได้ง่ า ย ไม่ ซับ ซ้ อ น มี ก ารสื่ อ สารแบบตรงไปตรงมา สร้ า งความประทับ ใจให้ ก ับ
ประชาชนที่ พ บเห็ นได้เป็ นอย่า งมาก แฝงไปด้วยความตลก และสนุ ก สนาน อี ก ทั้ง ยังส่ ง ผลให้
ภาพลักษณ์ของสสส.ดูเป็ นมิตรมากขึ้น และผูพ้ บเห็นนาไปพูดกันปากต่อปากอีกด้วย
ต่ อ มาการใช้ รู ป แบบการน าเสนอของสื่ อ แฝงในบรรยากาศแบบการใช้ จ ัง หวะของ
สิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้มีอตั ราการพบเห็นที่นอ้ ย และใน
ประเทศไทยเองยังไม่ปรากฎ มองว่ารู ปแบบการโฆษณานี้ อาจต้องใช้เวลา และในบางเวลาผูบ้ ริ โภค
ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรก จึงอาจทาให้ไม่สามารถเข้าใจสื่ อโฆษณาชิ้นนั้นได้ หรื อเข้าใจในลักษณะ
ที่ไม่สมบูรณ์ แต่ในบางงานโฆษณาอาจไม่ใช้เวลามากในการรอจังหวะเวลาของสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้
โฆษณาสื่ อความหมาย ยกตัวอย่างเช่ น โฆษณาสิ นค้านักเก็ต แมคโดนัล โดยการตกแต่งลิ ฟต์แก้ว
โดยลิ ฟต์ตวั แรกมี ถ้วยซอสมะเขื อเทศถ้วยใหญ่ ติดอยู่ขา้ งหน้า และลิ ฟ ต์อีก ตัวถ้วยชี สติ ดอยู่ ซึ่ ง
รอบตัวถ้วยมีสัญลักษณ์ของแมคโดนัล โดยมีเทคนิ คลูกเล่นกับตัวลิฟต์ที่อยูภ่ ายใน เมื่อมีคนใช้ลิฟต์
ตัวลิ ฟต์ภายในที่สกรี นภาพลายนักเก็ตไก่อยู่ จะเคลื่ อนที่แนวขึ้น-ลง พอดีกบั ถ้วยด้านล่าง จังหวะ
การขึ้น-ลงของลิฟต์ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคที่พบเห็นจินตนาการถึงภาพที่นกั เก็ตไก่จิ้มลงบนซอสมะเขือ
เทศและชีส ทาให้เกิดการอยากซื้ อสิ นค้าในเวลาต่อมาได้ แต่หากในช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคเดินช้อปปิ้ ง
ไม่ได้สนใจสื่ อ ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การสื่ อสารของสื่ อมีประสิ ทธิผลที่ลดลงได้
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญต่อความน่าสนใจอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของงานโฆษณา
แต่ละชิ้นมากกว่ารู ปแบบที่นามาใช้ ไม่วา่ รู ปแบบใดก็มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยในตัวเอง ถ้าหากนามาใช้
ไม่ถูกวิธี และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
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ตารางที่ 4.1 รู ปแบบการนาเสนอสื่ อแฝงในบรรยากาศในไทยและต่างประเทศ
รู ปแบบการนาเสนอ

1. การนาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยูแ่ ล้วมาเป็ นองค์ประกอบ

ไทย
10.0

ต่ างประเทศ
20.0

70.0

40.0

20.0

10.0

-

30.0

100.0

100.0

ในงานโฆษณา

2. การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่อ
ความหมายมากยิง่ ขึ้น

3. การให้ผบู้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึ่งหรื อมีส่วนร่ วมในสื่ อโฆษณา
เพื่อทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

4. การใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณานั้น
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
รวม

จากตารางที่ 4.1 รู ปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศในประเทศไทยที่พบ ส่ วน
ใหญ่ ใ ช้รูป แบบการตกแต่ ง หรื อ ต่ อ เติ ม สิ่ ง แวดล้อ มบริ เ วณนั้นๆ ให้ สื่ อ ความหมายมากยิ่ ง ขึ้ น
รองลงมาใช้รูป แบบการให้ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึ่ ง หรื อมี ส่ วนร่ วมในสื่ อโฆษณา เพื่ อท าให้สื่ อ
โฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่รูปแบบการใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม เพื่อทาให้สื่อโฆษณา
นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยังไม่พบในประเทศไทยจากการศึกษาในครั้งนี้ ส่ วนในต่างประเทศที่พบ ส่ วน
ใหญ่ ใ ช้รูป แบบการตกแต่ ง หรื อ ต่ อ เติ ม สิ่ ง แวดล้อ มบริ เ วณนั้นๆ ให้ สื่ อ ความหมายมากยิ่ ง ขึ้ น
เช่นเดียวกับประเทศไทย รองลงมาการใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์
ยิ่ง ขึ้ น การใช้รูป แบบการนาเอาสิ่ ง แวดล้อมรอบๆ ที่ มี อยู่แล้วมาเป็ นองค์ป ระกอบ และในงาน
โฆษณาการให้ ผูบ้ ริ โ ภคเป็ นส่ วนหนึ่ ง หรื อ มี ส่ ว นร่ วมในสื่ อ โฆษณา เพื่ อท าให้สื่ อโฆษณานั้น
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ตามลาดับ
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4.2 ตัวอย่างรู ปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศในไทย

ภาพที่ 4.3 โฆษณายาแก้ปวด NUROFEN
หมายเหตุ : ถ่ายโดยจุไรรัตน์ พึ่งบารุ ง เมื่อ 21 มีนาคม 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:

วิธีการ:
สถานที่ :

สิ นค้ายาแก้ปวด NUROFEN
การตกแต่ ง หรื อ ต่ อ เติ ม สิ่ งแวดล้ อ มบริ เวณนั้ นๆให้ สื่ อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อสื่ อสารในเรื่ องของคุณสมบัติของสิ นค้าที่บรรเทาอาการปวด
อักเสบกล้ามเนื้ อ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ สึก ถึ งการขึ้ นบันไดที่
ยากลาบาก เปรี ยบกับการปี นหน้าผา
การสกรี นบันไดสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส ด้วยสติ๊กเกอร์ ไวนิ ลเป็ น
รู ปผูช้ ายกาลังปี นหน้าผา พร้อมมีโลโก้และสโลแกนสิ นค้า
สถานี รถไฟฟ้ าบีที เอส ศาลาแดง บริ เวณหน้าสี ลมคอมเพล็ก ซ์
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.4 โฆษณาเครื่ องเสี ยง BOSE
หมายเหตุ : ถ่ายโดยเมทนี แพน้อย เมื่อ 26 เมษายน 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าเครื่ องเสี ยง BOSE
การให้ ผู้บ ริ โ ภคเป็ นส่ ว นหนึ่ งหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในสื่ อ โฆษณา
เพื่อทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
เพื่ อสื่ อสารว่าสิ นค้า มี ล ักษณะเด่ น ในด้า นเสี ย ง ให้ทุ ก อารมณ์
เสี ยง ที่ดีกว่าตราสิ นค้าอื่นๆ
การท าบัน ไดเป็ นเปี ยโน โดยแต่ ล ะขั้น มี โ น๊ ต เสี ย งแตกต่ า ง
กันไป เมื่ อผูใ้ ช้บ นั ไดก้าวเดิ นแต่ล ะขั้นตามล าดับ จะท าให้เกิ ด
เสี ย งเปี ยโนที่ เ หมื อ นไล่ โ น๊ ต แต่ เ มื่ อ มี ผู ้ใ ช้ ม ากกว่ า หนึ่ งคน
บางครั้ ง อาจเป็ นเกิ ดเป็ นจัง หวะเพลงได้ สถานที่ บ ริ เวณนั้นจะ
เต็มไปด้วยเสี ย งเปี ยโน ที่ ไพเราะและเสี ยงที่ไ ด้อารมณ์ คมชัด
ตรงกับคุณสมบัติของตราสิ นค้า
สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 1 บริ เวณหน้าห้องน้ า
(สถานที่สาหรับการพักผ่อน)
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ภาพที่ 4.5 โฆษณายาดมเป็ ปเปอร์มินต์
หมายเหตุ : ถ่ายโดยกชลี สุ ริยะกาพล เมื่อ 6 มิถุนายน 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:

สถานที่:

สิ นค้ายาดมเป็ ปเปอร์มินต์
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อสื่ อสารในเรื่ องของบรรจุภณั ฑ์สินค้าที่มีหลากหลายสี
เหล่านั้นเป็ นสี ของบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าด้วย ทางด้านหลังคาก็
จะมีดิสเพลย์ยาดมจาลองขนาดใหญ่ ให้ผสู ้ ัญจรไปมาเห็นได้ชดั
มากขึ้น
ป้ ายเช่ารถจักรยาน โครงการปั นปั่ น ลุมพินี
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.6 โฆษณาชาอู่หลง ตราที พลัส
หมายเหตุ : ถ่ายโดยจุไรรัตน์ พึ่งบารุ ง เมื่อ 21 เมษายน 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:
สถานที่:

สิ นค้าชาอู่หลง ตราที พลัส
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อสื่ อสารในเรื่ องของสิ นค้า ที่มีจุดเด่ นเรื่ องการกักไขมันจาก
อาหารมันได้
การแสดงรายการร้ านอาหารขึ้นชื่ อ ที่ อยู่บริ เวณสถานี รถไฟฟ้ า
บีทีเอสแต่ละสถานี
แบนเนอร์ ภายในตัวรถไฟฟ้ าบีทีเอส
สถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า (สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.7 โฆษณายาอม ฟิ ชเชอร์แมน
หมายเหตุ : ถ่ายโดยหัสยา ลาภพิพฒั น์ เมื่อ 10 มิถุนายน 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้ายาอม ฟิ ชเชอร์แมน
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อสื่ อสารในเรื่ องของสิ นค้า รสชาดสเปี ยร์ มินต์ ที่ เย็น สุ ดขั้ว
จนทาให้พ้นื ที่บริ เวณรอบๆ เป็ นน้ าแข็ง
การWrap ผนังภายในสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน ตรงกลางเป็ นจอ
LCD แสดง Spot TVC ของสิ นค้า ภายรอบนอกเป็ นภาพเกล็ด
น้ าแข็งเกาะรอบจอ LCD
สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน ลาดพร้าว
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.8 โฆษณาน้ ายาทาความสะอาดพื้น ตรามิสเตอร์ มัสเซิ ล เกลด
หมายเหตุ : ถ่ายโดยกชลี สุ ริยะกาพล เมื่อ 6 มกราคม 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าน้ ายาทาความสะอาดพื้น ตรามิสเตอร์ มัสเซิ ล เกลด
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่ อ สื่ อ สารจุ ด เด่ น ของสิ นค้ า ที่ ท าความสะอาดพื้ น ได้ ห อม
การติ ด ตั้ง ดิ ส เพลย์ สิ น ค้า ขนาดใหญ่ ภายในตัว เป็ นแสงไฟ
นี อ อน สร้ า งความโดดเด่ น ดึ ง ดู ด สายตาผูบ้ ริ โ ภคบริ เ วณนั้น
และติดสติ๊กเกอร์ ไวนิ ลที่พ้ืนเป็ นรู ปสิ นค้าและดอกไม้ที่บ่งบอก
ถึงกลิ่นที่หอมของสิ นค้า ปราศจากเชื้อโรค
สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน สุ ขมุ วิท
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.9 โฆษณาแชมพูสระผมตราลอรี อลั
หมายเหตุ : ถ่ายโดยกชลี สุ ริยะกาพล เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าแชมพูสระผมตราลอรี อลั
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อสื่ อสารคุณสมบัติของสิ นค้าที่บารุ งรากผม
การตกแต่ ง ภายในสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน ด้วยแผงไฟนี อ อนสี
ชมพู ซึ่ งเป็ นสี บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า เป็ นรู ปต้นไม้ โดยที่ไฟนั้น
จะวิ่ง ขึ้ น-ลงสลับไปมา เปรี ยบให้เห็ นถึ งการบ ารุ งเส้นผมจรด
ปลายในกระบวนการทางานของสิ นค้า
สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน สุ ขมุ วิท
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.10 โฆษณาบัตรเครดิต UP 2 Me จากธนาคารไทยพาณิ ชย์
หมายเหตุ : ถ่ายโดยสุ รัตนา สว่างแก้ว เมื่อ 10 มิถุนายน 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:

วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าบัตรเครดิต UP 2 Me จากธนาคารไทยพาณิ ชย์
การให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อมีส่วนร่ วมในสื่ อโฆษณา เพื่อ
ทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
เพื่อสื่ อสารถึงจุดเด่นของสิ นค้า ที่ผถู ้ ื อบัตรสามารถทาอะไรก็ได้
ตามใจตัวเอง ไม่ ว่า จะช้อ ปปิ้ ง เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องแต่ ง กาย
ต่างๆนานา
การตก แต่ ง สื่ ออิ นส โตร์ ภาย ในสถ านี รถ ไฟฟ้ าบี ที เอส
ด้วยการติ ดสติ๊ กเกอร์ ชุดกระโปรงไว้หน้ากระจก เมื่อผูบ้ ริ โภค
หญิงได้ลองไปยืนหน้ากระจก จะเหมือนกับได้ลองสวมชุ ดนั้น
แล้ว และสามารถถ่ ายรู ป ได้ สาหรั บ ผูบ้ ริ โภคชายก็สามารถท า
ได้เช่นเดียวกัน
สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส ช่องนนทรี
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.11 โฆษณาเครื อข่ายโทรศัพท์ เอไอเอส
หมายเหตุ : ถ่ายโดยเมทนี แพน้อย เมื่อ 10 มิถุนายน 2557
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

เครื อข่ายโทรศัพท์ เอไอเอส
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่ อ สื่ อ สารถึ ง จุ ด เด่ น ของสั ญ ญาณโทรศัพ ท์ ที่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น
ป่ าเขา ลาเนาไพร สัญญาณก็เข้าถึงชัด ทัว่ ทั้งประเทศ
การตกแต่ ง สถานที่ รอบๆบริ เวณนั้นเป็ นป่ าเขา ด้วยสติ๊ ก เกอร์
ไวนิ ล ที่เป็ นภาพต้นไม้ ลาธาร สะพานไม้แบบสามมิติ เมื่อมอง
จากมุมสู ง ผูท้ ี่อยู่ช้ นั บนหรื อใช้บริ การบันไดเลื่ อนบริ เวณนั้นจะ
เห็นเป็ นภาพสามมิติได้
ห้างสรรพสิ นค้ามาบุญครอง ชั้น 1 (สถานที่สาหรับการพักผ่อน)
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ภาพที่ 4.12 โฆษณาสสส. ลดพุง ลดโรค
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
งานโฆษณาจากประเทศไทย:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สสส. ลดพุง ลดโรค
การนาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยูแ่ ล้วมาเป็ นองค์ประกอบ
ในงานโฆษณา
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดความอ้วน ป้ องกันโรค
การตกแต่งเสาบริ เวณทางเชื่อมสยาม-เซ็นทรัลเวิลด์
ให้ มี ล ัก ษณะเป็ นพุ ง ของคนอ้ว น และมี ส ายคาดวัด เอวคาด
พร้อมกับเขียนสโลแกนและชื่อโครงการรณรงค์
Sky walk สยาม-ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเวิลด์
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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4.3 ตัวอย่างรู ปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศในต่ างประเทศ

ภาพที่ 4.13 โฆษณารณรงค์ป้องกันความรุ นแรงในโรงเรี ยน
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 26 มีนาคม 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

รณรงค์ป้องกันความรุ นแรงในโรงเรี ยน
การให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นส่ วนหนึ่งในสื่ อโฆษณา เพื่อทาให้สื่อ
โฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
เพื่อรณรงค์และป้ องกันการใช้ความรุ นแรงในโรงเรี ยน
การทาป้ ายบิลบอร์ ดขนาดใหญ่ และตกแต่งป้ ายด้วยภาพตารวจ
โชว์กล้าม ขณะนั้นเองก็มีสายโซ่ ของชิ งช้าโยงออกมา เป็ นชิ งช้า
ที่ ส ามารถใช้ง านได้จ ริ ง เมื่ อผูค้ นที่ ผ่า นไปมาพบเห็ น จะเห็ น
เป็ นเด็ ก นั่ง เล่ น ชิ ง ช้ า ภายใต้ค วามดู แ ลของต ารวจนั่น เอง ซึ่ ง
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของตารวจในการปกป้ องเด็กได้ดีทีเดียว
สานักงานตารวจ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (องค์กร)

52

ภาพที่ 4.14 โฆษณาถ่าน Duracell
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 7 มีนาคม 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าถ่าน Duracell
การนาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยู่แล้วมาเป็ นองค์ประกอบใน
งานโฆษณา
เพื่อสื่ อให้เห็นความอึด ความแรงของสิ นค้า
การนาภาพโปสเตอร์ สินค้าที่เสมือนการใช้งานจริ ง ไปติดท้าย
รถสามล้อ ทาให้ผทู ้ ี่ พบเห็ นจินตนาการว่าที่รถสามล้อนั้นวิ่งได้
ด้วยพลังงานจากถ่าน Duracell
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.15 โฆษณาภาพยนตร์เจ้าหญิงราพันเซล
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

ภาพยนตร์เจ้าหญิงราพันเซล
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อนาเสนอถึงจุดเด่นของตัวเอกของเรื่ อง
การสกรี นภาพตามแนวบันได เป็ นเจ้าหญิงราพันเซลที่มีผมยาว
ยาวหลายชั้นของอาคาร เสมือนในเนื้ อเรื่ องที่เจ้าหญิงราพันเซล
ทอดผมลงมาจากปราสาทเพื่อให้เจ้าชายปี นขึ้นไปช่วย
(สถานที่สาหรับการพักผ่อน)
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ภาพที่ 4.16 โฆษณาไหมขัดฟัน Glide
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าไหมขัดฟัน Glide
การนาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยู่แล้วมาเป็ นองค์ประกอบใน
งานโฆษณา
เพื่ อ สื่ อ ถึ ง คุ ณ สมบัติ ของสิ น ค้า ที่ ส ามารถท าความสะอาดได้
หมดจด ไม่วา่ จะซอกฟันจะเล็กแค่ไหน
การนาตัวหุ่ นรู ป หมู ม าตกแต่ ง ระหว่า งซอกอาคาร พร้ อมห้อ ย
ป้ ายโลโก้สินค้า สื่ อให้เห็ นว่าไม่ว่าซอกไหน ไหมขัดฟั น Glide
ก็สามารถทาความสะอาดได้ทวั่ ถึง
ไม่ปรากฎ
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ภาพที่ 4.17 โฆษณาน้ าอัดลม โค้ก
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 29 มกราคม 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าน้ าอัดลม โค้ก
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อสื่ อถึงลักษณะของสิ นค้า ระหว่าง Diet Coke และCokeปกติ
การสกรี นบันไดรถไฟฟ้ าใต้ดิน โดยผูท้ ี่บริ โภค Diet Cokeขึ้น
บันไดเลื่อน เพราะสิ นค้ามีแคลอรี่ ต่า ไม่จาเป็ นต้องเผาผลาญ
มาก ส่ วนผูท้ ี่ บริ โภค Coke ปกติ ควรที่จะเดิ นบันไดปกติ เพื่อ
ออกกาลังกายสักหน่อย
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.18 โฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นกาย
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 20 มกราคม 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าสเปรย์ระงับกลิ่นกาย
การใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
เพื่อสื่ อคุณสมบัติของสิ นค้า ที่สามารถระงับกลิ่นกายได้
การติดโปสเตอร์รูปผูห้ ญิงยืน่ มือให้สเปรย์ระงับกลิ่นภายตัว
รถเมล์โดยสาร ซึ่งเป็ นการสื่ อสารที่ถูกที่มากๆ เพราะผูท้ ี่ใช้
บริ การต้องยกวงแขนเพื่อจับราว พอดีดบั ที่ติดโปสเตอร์ ทาให้
การสื่ อสารเข้าใจง่ายและชัดเจน
(สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง)
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ภาพที่ 4.19 โฆษณาช็อกโกแลต Kitkat
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าช็อกโกแลต Kitkat
การให้ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ ว นหนึ่ ง หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในสื่ อโฆษณา
เพื่อทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
เพื่อสื่ อถึงสโลแกนของสิ นค้า Take a break, have a kitkat
การนาเก้าอี้ไปตั้งกลางลาน และมีเครื่ องตัดสัญญาณ อิ น เตอร์ เ น็ ต
เพื่อตัดสัญญาณบริ เวณรอบๆนั้น นัน่ เป็ นเพราะ Kitkat ต้องการ
ให้ยุคสังคมก้มหน้าที่มองแต่โทรศัพท์มือถื อและกดใช้ท้ งั เรื่ อง
งานหรื อส่ วนตัว เพื่อหยุดใช้แล้วหันมาคุ ย กับ คนที่ อยู่รอบข้า ง
บ้าง
(สถานที่สาหรับการพักผ่อน)
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ภาพที่ 4.20 โฆษณาโฟมล้างหน้าพอนดส์
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2556.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 6 ธันวาคม 2556
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้าโฟมล้างหน้าพอนดส์
การตกแต่ง หรื อ ต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆให้สื่อ
ความหมายมากขึ้น
เพื่อสื่ อคุณสมบัติสินค้าที่สามารถทาความสะอาดลึก ป้ องกันสิ ว
การตกแต่งป้ ายบิลบอร์ ดเป็ นหลุ มเว้าตรงกลางป้ าย และมีหุ่นคน
เสมือนท าความสะอาดป้ ายอยู่ และภายในตัวป้ ายมี ภาพสิ นค้า
ประกอบ ทาให้ผพู้ บเห็นรู้สึ กถึงคุณสมบัติของสิ นค้า ที่ สามารถ
ทาความสะอาดได้ลึกถึงรู ขมุ ขน ป้ องกันการเกิดสิ วได้
ไม่ปรากฎ
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ภาพที่ 4.21 โฆษณา ยาแก้แพ้ Allegra
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2557.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 6 มีนาคม 2557
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้ายาแก้แพ้ Allegra
การตกแต่งต่อเติมสิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่อความหมาย
มากยิง่ ขึ้น
เพื่อนาเสนอคุณสมบัติของสิ นค้า ที่ช่วยบรรเทาอาการแพ้อากาศ
การออกแบบโปสเตอร์ ให้เป็ นคนกาลังจาม แล้วพับกระดาษ
ส่ วนล่างมาปิ ดปาก ทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณสมบัติของสิ นค้า
และระลึก นึกถึง ตราสิ นค้าเมื่อรู้สึกมีอาการตามภาพ
ไม่ปรากฎ
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ภาพที่ 4.22 โฆษณา นักเก็ต แมคโดนัล
แหล่งทีม่ า : Brandbuffet, 2556.
หมายเหตุ : เผยแพร่ เมื่อ 6 ตุลาคม 2556
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:
ประเภทรู ปแบบการนาเสนอ:
วัตถุประสงค์:
วิธีการ:

สถานที่:

สิ นค้านักเก็ต แมคโดนัล
การใช้จงั หวะเวลาของสิ่ งแวดล้อมทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
เพื่อโปรโมทสิ นค้าใหม่
การตกแต่งลิฟต์แก้ว โดยลิฟต์ตวั แรกมีถว้ ยซอสมะเขือเทศถ้วย
ใหญ่ติดอยูข่ า้ งหน้า และลิฟต์อีกตัวถ้วยชีสติดอยู่ ซึ่ งรอบตัวถ้วย
มีสัญลักษณ์ของแมคโดนัล โดยมีเทคนิคลูกเล่นกับตัวลิฟต์ที่อยู่
ภายใน เมื่อมีคนใช้ลิฟต์ ตัวลิฟต์ภายในที่สกรี นภาพลายนักเก็ต
ไก่อยู่ จะเคลื่อนที่แนวขึ้น-ลง พอดีกบั ถ้วยด้านล่าง
ประเทศจีน (สถานที่สาหรับการพักผ่อน)

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศในเชิงปริ มาณ โดยใช้
แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ขอ้ มูลซึ่ งผลการวิจยั จะนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

ข้อมูลทัว่ ไปของตัวอย่าง
พฤติกรรมการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศ
ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
การทดสอบสมมติฐาน

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของตัวอย่ าง
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ ท าให้ ไ ด้ท ราบข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะทางด้า น
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ในที่ น้ ี คื อ กลุ่ ม ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ทาการสุ่ ม ขึ้ นมาได้ ข้อมูล ในส่ วนนี้ จะเป็ น
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
ลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

จานวน
142
258
400

ร้อยละ
35.5
64.5
100.0
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ตารางที่ 5.1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล(ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
อายุ

อาชีพ

ระดับการศึกษา

ระดับรายได้

18-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
รวม
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ
อาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-19,999 บาท
20,000-29,999 บาท
30,000-39,999 บาท
40,000-49,999 บาท
50,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
104
184
112
400
80
32
237
30
17
4
400
6
7
285
102
400
45
134
122
61
9
29
400

ร้อยละ
26.0
46.0
28.0
100.0
20.0
8.0
59.3
7.5
4.3
1.0
100.0
1.5
1.8
71.3
25.5
100.0
11.3
33.5
30.5
15.3
2.3
7.3
100.0

จากตารางที่ 5.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 64.5 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 35.5 และถ้าจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามช่ วงอายุ ช่ วงอายุที่มี
มากที่ สุด คื อ ช่ วงกลุ่ มอายุ25-29 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 46.0 รองลงมา คือ ช่ วงกลุ่ มอายุ30-34 ปี
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คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และช่วงกลุ่มอายุ18-24 ปี เป็ นกลุ่มที่มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.0
ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มพนักงานบริ ษทั เป็ นกลุ่มที่มีมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 59.3 รองลงมาเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 20.0 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอื่นๆ เป็ น
กลุ่มตัวอย่างที่มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.0
ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 25.5 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.5
นอกจากนี้ ผลการวิ จ ัย ยัง พบว่า รายได้ส่ ว นตัว /ได้รั บ จากผูป้ กครองต่ อ เดื อ นของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ 10,000-19,999 บาท มีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ 20,000-29,999
บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และอันดับ 3 คือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงรายได้30,000-39,999 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 15.3

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ ทมี่ ตี ่ อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ตารางที่ 5.2 จานวน และร้อยละของการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศ
การรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศ
รู้จกั /เคยเห็น
ไม่รู้จกั /ไม่เคยเห็น

จานวน
336
64
400

ร้อยละ
84.0
16.0
100.0

จากตารางที่ 5.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั /เคยพบเห็นสื่ อแฝงในบรรยากาศของ
ต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 84.0 และไม่รู้จกั /ไม่เคยเห็น คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามพฤติกรรมการรับรู้ที่มีสื่อแฝงในบรรยากาศของไทย
ระดับการรับรู้
พฤติกรรมการรับรู้ ทมี่ สี ื่อแฝงใน
บรรยากาศ
ความถี่ที่พบเห็นสื่ อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
เคยพบเห็นสื่ อนี้จากสถานที่จริ ง
เคยพบเห็นสื่ อนี้จากสื่ อสังคมออนไลน์
ทราบ/รู ้จกั สื่ อนี้ดว้ ยตนเอง
ทราบ/รู ้จกั สื่ อนี้จากเพื่อน
ระยะเวลาที่ใช้ในการดู/อ่านสื่ อนี้ที่พบ
เห็นแต่ละครั้ง
สามารถอ่านข้อความบนสื่ อได้ท้ งั หมด
เข้าใจสารจากสื่ อนี้มากน้อยเพียงใด
สื่ อนี้ทาให้รู้สึกสนใจในสิ นค้าดังกล่าว
สังเกตเห็นตราสิ นค้า/ยีห่ อ้ สิ นค้านั้นได้ดี
จดจาตราสิ นค้า/ยีห่ อ้ สิ นค้าได้ทนั ที
สื่ อนี้ทาให้มีการระลึก นึกถึงตราสิ นค้า
ดังกล่าวในเวลาต่อมา

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

S.D.

54
70
119
63
25
11

13.5
17.5
29.8
15.8
6.3
2.8

162
188
190
189
112
125

40.5
47.0
47.5
47.3
28.0
31.3

146
102
74
117
173
195

36.5
25.5
18.5
29.3
43.3
48.8

38
33
17
28
74
62

9.5
8.3
4.3
7.0
18.5
15.5

0
7
0
3
16
7

0
1.8
0
0.8
4.0
1.8

3.58
3.70
4.03
3.70
3.14
3.18

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

.840
.912
.808
.843
.926
.786

26
28
44
52
43
33

6.5
7.0
11
13.0
10.8
8.3

152
207
145
207
182
169

38.0
51.8
36.3
51.8
45.5
42.3

169
148
176
125
143
155

42.3
37.0
44.0
31.3
35.8
38.8

48
15
34
16
30
41

12.0
3.8
8.5
4.0
7.5
10.3

5
2
1
0
2
2

1.3
0.5
0.3
0
0.5
0.5

3.37
3.61
3.49
3.74
3.59
3.48

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.824
.696
.810
.731
.800
.807
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการรับรู้ ที่มีสื่อแฝงในบรรยากาศ จาแนกรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการรับรู้ ที่มีสื่อแฝงในบรรยากาศ ที่ เคยพบเห็นสื่ อนี้ จากสื่ อสังคมออนไลน์มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 รองลงมากลุ่ มตัวอย่างสามารถสังเกตเห็ นตราสิ นค้า/ยี่ห้อสิ นค้านั้นได้ดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็ นสื่ อนี้ จากสถานที่จริ งและทราบ/รู ้จกั สื่ อนี้ ดว้ ยตนเอง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างมี ความเข้าใจสารจากสื่ อนี้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 กลุ่ ม
ตัวอย่างสามารถจดจาตราสิ นค้า/ยี่ห้อสิ นค้าได้ทนั ที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ความถี่ที่กลุ่มตัวอย่างพบ
เห็นสื่ ออยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกสนใจสิ นค้าดังกล่าวหลังจากพบเห็น
สื่ อ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.49 หลังจากที่ กลุ่ มตัวอย่างพบเห็ นสื่ อทาให้มีการระลึ ก นึ กถึ งตราสิ นค้า
ดังกล่าวในเวลาต่อมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 กลุ่มตัวอย่างสามารถอ่านข้อความบนสื่ อได้ท้ งั หมด มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.37 ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการดู/อ่านสื่ อที่พบเห็ นในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.18 และพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทราบ/รู ้จกั สื่ อนี้ จากเพื่อน มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.14
ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ทัศนคติทมี่ ตี ่ อสื่อแฝงในบรรยากาศ(ดูตารางที่ 5.4 หน้าต่อไป)
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ตารางที่ 5.4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศของไทย
ระดับทัศนคติ
ทัศนคติทมี่ ตี ่ อสื่อแฝงในบรรยากาศ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

เฉยๆ/ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

S.D.

0
0.5
0.3
0

3.84
3.54
3.90
3.81

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

.633
.671
.675
.717

15.3
8
ด้ านความคิด
5.0
1
6.3
3

2.0
รวม
0.3
0.8

2.79
3.58
3.54
3.55

ไม่แน่ใจ
เห็นด้ วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

.865
.712
.693
.764

12.3
9
21.5 14
9.5
5
ด้ านความรู้ สึก

2.3
3.5
1.3
รวม

3.26
2.92
3.31
3.32

ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่ แน่ ใจ

.822
.923
.742
.789

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

สื่ อนี้นาเสนอเข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
สื่ อนี้สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ตราสิ นค้า
สื่ อนี้ทาให้จดจาตราสิ นค้า/ยีห่ อ้ ได้
สื่ อนี้สร้างการรับรู ้ให้แก่ท่านมากกว่าสื่ อ
แบบเดิม
สื่ อนี้เป็ นการทาลายทัศนียภาพ/สิ่ งแวดล้อม

45
24
61
58

11.3
6.0
15.3
14.5

254
181
246
223

63.5
45.3
61.5
55.8

93
183
84
105

23.3
45.8
21.0
26.3

8
10
8
14

2.0
2.5
2.0
3.5

0
2
1
0

31

7.8

99

24.8

201

50.3

61

สื่ อนี้มีผลต่อความรู ้สึกในการเลือกตราสิ นค้า
สื่ อนี้ทาให้เกิดการอยากได้ อยากทดลองใช้
สิ นค้า
สื่ อนี้ทาให้รู้สึกภูมิใจ ถ้าได้เป็ นเจ้าของสิ นค้า
สื่ อนี้ทาให้รู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลให้มากเกินไป
สื่ อนี้ทาให้ท่านรู ้สึกอยากนาไปบอกต่อ

23
33

5.8
8.3

191
186

47.8
46.5

165
153

41.3
38.3

20
25

20
27
14

5.0
6.8
3.5

132
93
145

33.0
23.3
36.3

190
180
198

47.5
45.0
49.5

49
86
38
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ตารางที่ 5.4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศของไทย (ต่อ)
ระดับทัศนคติ
ทัศนคติทมี่ ตี ่ อสื่อแฝงในบรรยากาศ
สื่ อนี้มีการนาเสนอที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่
การจัดวางองค์ประกอบสื่ อตรงตาม
วัตถุประสงค์
ภาพ/สิ่ งของ/อุปกรณ์ประกอบมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา
การใช้สีโดยรวมมีความโดดเด่น
สถานที่ในการนาเสนอเหมาะสม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

เฉยๆ/ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

S.D.

0.3
0.3

3.98
3.71

เห็นด้วย
เห็นด้วย

.718
.669

0

3.71

เห็นด้วย

.680

0.3
0.5
รวม

4.00
3.76
3.83

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้ วย

.668
.727
.692

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานว
น

ร้อยละ

88
38

22.0
9.5

226
217

56.5
54.3

77
137

19.3
34.3

8
7

2.0
1.8

1
1

38

9.5

221

55.3

128

32.0

13

3.3

0

82
54

20.5
13.5

239
209

59.8
52.3

75
126

18.8
31.5

3
9

0.8
1
2.3
2
ด้ านการนาเสนอ
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เมื่อพิจารณาทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศโดยรวมพบว่า ทัศนคติดา้ นการนาเสนอมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ซึ่ งสู งกว่าด้านความคิด ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และ
ด้านความรู้สึกที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ตามลาดับ
เมื่อแยกพิจารณารายข้อ
ด้านความคิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสื่ อนี้ ทาให้จดจาตราสิ นค้า/ยี่ห้อสิ นค้าได้
มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด เท่ากับ 3.90 รองลงมามี ความคิ ดเห็ นว่า สื่ อนี้ นาเสนอเข้าใจง่ า ย ไม่ซับซ้อน มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.84 และสื่ อนี้ ไม่เป็ นการทาลายทัศนี ยภาพ/สิ่ งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด 2.79
ตามลาดับ
ด้า นความรู ้ สึ ก พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ดเห็ นว่า สื่ อนี้ ท าให้เกิ ดการอยากได้ อยาก
ทดลองใช้สินค้า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 3.55 รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่ อนี้ มีผลต่อความรู ้สึกใน
การเลือกตราสิ นค้า 3.54 และสื่ อนี้ ไม่ทาให้รู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลให้มากเกินไป มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2.92 ตามลาดับ
ด้านการนาเสนอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการใช้สีโดยรวมของสื่ อมีความโดด
เด่น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 4.00 รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่ อนี้ มีการนาเสนอที่สร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และสื่ อมีการจัดวางองค์ประกอบตรงตามวัตถุประสงค์กบั ภาพ/สิ่ งของ/
อุปกรณ์ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน เท่ากับ 3.71 ตามลาดับ

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ที่แตกต่างกัน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศที่ แตกต่ างกันมี พ ฤติก รรมการรับรู้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบ T-Test ใช้ระดับความเชื่ อมัน่
95%
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ตารางที่ 5.5 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ เปรี ยบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง
พฤติกรรมการรับรู้
สื่ อแฝงในบรรยากาศ

เพศ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

t

Sig

ชาย
หญิง

142
258

42.5
42.6

5.80
5.99

-0.205

0.838

จากตารางที่ 5.5 ภายใต้สมมติฐานวิจยั ที่วา่ เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู้ สื่อแฝงใน
บรรยากาศที่แตกต่างกัน สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า เพศชายและเพศหญิงมี พฤติกรรมการรับรู้ สื่อ
แฝงในบรรยากาศ ไม่แตกต่างกันด้วยระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
กับอายุ ด้วย Test of Homogeneity of variances
พฤติกรรมการรับรู้
ต่ อสื่ อแฝงในบรรยากาศ

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
0.710
2 397 0.492

จากตารางที่ 5.6 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างอายุ กับพฤติกรรมการรับรู้ ต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของอายุในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน
จะใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตารางที่ 5.7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ กับอายุ

1) 18-24 ปี

Mean
42.9

Std.
Deviation
5.68

2) 25-29 ปี

42.8

5.83

3) 30-34 ปี

42.0

6.28

อายุ

F
0.714

Sig
0.491

จากตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรับรู้
สื่ อแฝงในบรรยากาศกับอายุสรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
รับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.3 อาชี พที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
กับอาชีพ ด้วย Test of Homogeneity of variances
พฤติกรรมการรับรู้
ต่ อสื่ อแฝงในบรรยากาศ

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
0.338
4 395 0.852

จากตารางที่ 5.8 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างอาชีพ กับพฤติกรรมการรับรู้ ต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ความแปรปรวนของระดับรายได้ในแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กัน จะใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตารางที่ 5.9 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ กับอาชีพ

อาชีพ
1) นักเรี ยน/นักศึกษา

Mean
42.6

Std.
Deviation
5.85

2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

40.9

6.16

3) พนักงานบริ ษทั

42.9

5.81

4) ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

43.1

6.23

5) อาชีพอิสระ

41.1

6.39

F
1.186

Sig
0.316

จากตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรับรู้
สื่ อแฝงในบรรยากาศกับอาชีพสรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กัน
H1: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.10 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
กับระดับการศึกษา ด้วย Test of Homogeneity of variances
พฤติกรรมการรับรู้
ต่ อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
5.243
2 397 0.006**
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จากตารางที่ 5.10ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการ
รับรู้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ความแปรปรวนของระดับการศึกษาในแต่
ละกลุ่มแตกต่างกัน จะใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ
ตารางที่ 5.11 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรับรู้ต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ กับระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาตรี
3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

Mean
41.8
42.7
42.3

Std.
Deviation
5.15
5.58
6.88

BrownForsythe
0.321

Sig
0.727

จากตารางที่ 5.11 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศ
กับระดับการศึกษา สรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีพฤติกรรมการ
รับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ที่แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.12 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศกับ
รายได้ ด้วย Test of Homogeneity of variances
พฤติกรรมการรับรู้
ต่ อสื่ อแฝงในบรรยากาศ

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
0.661
4 395 0.619
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จากตารางที่ 5.12 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระดับรายได้กบั พฤติกรรมการ
รับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ความแปรปรวนของระดับรายได้ในแต่ละกลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน จะใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
ตารางที่ 5.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรับรู้ สื่อแฝง
ในบรรยากาศ กับรายได้
Mean
รายได้
1) น้อยกว่า 10,000 บาท

43.1

Std.
Deviation
5.83

2) 10,000-19,999 บาท

42.3

5.95

3) 20,000-29,999 บาท

43.0

6.27

4) 30,000-39,999 บาท

42.0

5.43

5) 40,000 บาทขึ้นไป

42.5

5.62

F

Sig

0.431

0.786

จากตารางที่ 5.13 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการรับรู้
สื่ อแฝงในบรรยากาศกับระดับรายได้ สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการรับรู้ สื่อแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่าง
กัน จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 2.1 เพศที่ แตกต่างกันมี ทศั นคติ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่ แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: เพศที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: เพศที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบ T-Test ใช้ระดับความเชื่ อมัน่
95%
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ตารางที่ 5.14 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
เปรี ยบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ทัศนคติที่มีต่อ
สื่ อแฝงในบรรยากาศ

เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
142
258

ค่าเฉลี่ย
53.8
53.5

S.D.
5.78
6.13

t
0.18

Sig
0.676

จากตารางที่ 5.14 ภายใต้ส มมติ ฐ านวิ จ ัย ที่ ว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ท ัศ นคติ ต่ อ สื่ อ แฝงใน
บรรยากาศที่ แตกต่างกัน สรุ ปผลการทดสอบได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมี ทศั นคติ ต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2.2 อายุที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน สามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: อายุที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: อายุที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.15 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ กับอายุ
ด้วย Test of Homogeneity of variances
ทัศนคติทมี่ ีต่อ
สื่ อแฝงในบรรยากาศ

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
1.323
2 352.73 0.268

จากตารางที่ 5.15 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างอายุกบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศด้านสื่ อนาเสนอเข้าใจง่ายสรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของอายุในแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกัน จะใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตารางที่ 5.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทัศนคติต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ กับอายุ

อายุ
1) 18-24 ปี

Mean
53.5

SD.
5.69

2) 25-29 ปี

54.1

6.11

3) 30-34 ปี

52.9

6.09

F
1.303

Sig
0.273

จากตารางที่ 5.16 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทัศนคติที่มีต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศกับอายุสรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝง
ในบรรยากาศไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2.3 อาชี พที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน สามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: อาชีพที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: อาชีพที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ กับ
อาชีพด้วย Test of Homogeneity of variances
ทัศนคติทมี่ ีต่อ
สื่ อแฝงในบรรยากาศ

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
0.732
4
395
0.571

จากตารางที่ 5.17 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างอาชี พกับทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝง
ในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ความแปรปรวนของอาชีพในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน จะใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตารางที่ 5.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทัศนคติต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ กับอาชีพ

อาชีพ
1) นักเรี ยน/นักศึกษา

Mean
53.0

SD.
5.81

2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

52.4

7.59

3) พนักงานบริ ษทั

53.9

5.89

4) ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

54.4

5.21

5) อาชีพอิสระ

53.1

6.44

F
0.820

Sig
0.513

จากตารางที่ 5.18 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทัศนคติที่มีต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศกับอาชีพสรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ กับ
ระดับการศึกษา ด้วย Test of Homogeneity of variances
ทัศนคติทมี่ ีต่อ
สื่ อแฝงในบรรยากาศ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
3.919
2
397
0.021*
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จากตารางที่ 5.19 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระดับการศึกษา กับทัศนคติที่มี
ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของระดับการศึกษาในแต่ละ
กลุ่มแตกต่างกัน จะใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ
ตารางที่ 5.20 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ กับ
ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาตรี
3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

Mean
52.2
53.6
53.9

Std.
Deviation
5.61
5.68
6.89

BrownForsythe
0.455

Sig
0.636

จากตารางที่ 5.20 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศกับ
ระดับการศึกษา สรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝง
ในบรรยากาศไม่ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2.5 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมี ทศั นคติ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
H0: ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.21 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ กับ
ระดับรายได้ ด้วย Test of Homogeneity of variances
ทัศนคติทมี่ ีต่อ
สื่ อแฝงในบรรยากาศ

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2
Sig
0.325
4
395
0.861

78
จากตารางที่ 5.21 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระดับรายได้กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของระดับ รายได้ในแต่ล ะกลุ่ มไม่
แตกต่างกัน จะใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
ตารางที่ 5.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ กับรายได้
Mean
รายได้
1) น้อยกว่า 10,000 บาท

53.6

Std.
Deviation
5.53

2) 10,000-19,999 บาท

53.4

6.09

3) 20,000-29,999 บาท

54.3

5.92

4) 30,000-39,999 บาท

53.0

6.15

5) 40,000 บาทขึ้นไป

53.4

6.38

F

Sig

0.610

0.656

จากตารางที่ 5.22 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทัศนคติที่มีต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศกับระดับรายได้ สรุ ปผลการทดสอบได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 3 พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
H0: พฤติกรรมการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงใบรรยากาศ
H1: พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
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ตารางที่5.23 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู ้กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ
พฤติกรรมการรับรู้ สื่อแฝงในบรรยากาศ
Pearson
Correlation (r)
ทัศนคติทมี่ ีต่อ
0.546**
สื่ อแฝงในบรรยากาศ
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Sig (2-tailed) ระดับความสัมพันธ์
สัมพันธ์
0.000
ระดับปานกลาง

ทิศทาง
ทางบวก

จากตารางที่ 5.23 แสดงผลการวิเ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ก ับ
ทัศ นคติ ที่ มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ผูบ้ ริ โภคมี พ ฤติ ก รรมการรับรู้ ที่
สั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ แฝงในบรรยากาศที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.01 โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.546 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ ในระดับปาน
กลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการรับรู ้เพิ่มขึ้น จะมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศเพิม่ ขึ้นปานกลาง
5.5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 5.24 แสดงสรุ ปสมมติฐานข้อที่ 1-2

ตัวแปร
พฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ

ลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ
อาชีพ การศึกษา รายได้
 



 




เครื่ องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง)
เครื่ องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H0 (ไม่มีความแตกต่าง)
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ตารางที่ 5.25 แสดงสรุ ปสมมติฐานข้อที่ 3

ทัศนคติทมี่ ีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ

พฤติกรรมการรับรู้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ



เครื่ องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความสัมพันธ์)
เครื่ องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H0 (ไม่มีความสัมพันธ์)

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา “การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ” มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ แฝงในบรรยากาศ ลัก ษณะทาง
ประชากรที่ มี ต่ อพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ดัง กล่ า ว และศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
พฤติกรรมการรับรู ้กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ อีกทั้งศึกษารู ปแบบการนาเสนอผ่านสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรั บรู ้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทศั นคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน
3. พฤติกรรมการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้สื่อแฝงในบรรยากาศ
ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
จากตอนที่ 2 และ 3ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคแสดงความเชื่ อมัน่ ได้เท่ากับ
0.840
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั /เคยพบเห็นสื่ อแฝงในบรรยากาศ การสุ่ ม
ตัวอย่างใช้แผนการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ซึ่ งขั้นตอนที่ 1 ใช้แผนการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และขั้นตอนที่ 2 ใช้แผนการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา เมื่อแจกแบบสอบถามได้รับคืนทั้งสิ้ น
400 ชุด
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6.1 สรุปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ อยูใ่ นช่วง 25-29 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ สื่อแฝงในบรรยากาศ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั /เคยพบเห็นสื่ อแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศ
เมื่อจาแนกตามพฤติกรรมการรับรู ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ด้านความถี่ ที่พบเห็ นสื่ อโดยเฉลี่ ยต่อเดื อน ด้านพบเห็ นสื่ อจากสถานที่จริ งและสื่ อสังคมออนไลน์
ด้านการรู้จกั สื่ อด้วยตนเอง ด้านการเข้าใจสารจากสื่ อ ด้านการสนใจ ด้านการสังเกตและจดจาตรา
สิ นค้า/ยี่ห้อ และด้านการระลึ ก นึ กถึ งตราสิ นค้าได้ อยู่ในระดับมาก ในด้านการรู ้ จกั สื่ อจากเพื่อน
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการดู/อ่านสื่ อแต่ละครั้ง และด้านการสามารถอ่านข้อความบนสื่ อได้ท้ งั หมด
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติทมี่ ีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
เมื่อพิจารณาทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศโดยรวมพบว่า ทัศนคติดา้ นการนาเสนอมี
ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด อยู่ในระดับเห็ นด้วย ซึ่ งสู งกว่าด้านความคิด มีค่าเฉลี่ ยรองลงมา ซึ่ งอยู่ในระดับ
เห็นด้วย และด้านความรู ้สึกที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด ตามลาดับ อยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
เมื่อแยกพิจารณารายข้อ
ด้านความคิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสื่ อนี้ ทาให้จดจาตราสิ นค้า/ยี่ห้อสิ นค้าได้
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่ อนี้ นาเสนอเข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน และสื่ อนี้ ไม่เป็ นการ
ทาลายทัศนียภาพ/สิ่ งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลาดับ
ด้า นความรู ้ สึ ก พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ดเห็ นว่า สื่ อนี้ ท าให้เกิ ดการอยากได้ อยาก
ทดลองใช้สินค้า มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่ อนี้ มีผลต่อความรู ้สึกในการเลือกตรา
สิ นค้า และสื่ อนี้ไม่ทาให้รู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลให้มากเกินไป มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ
ด้านการนาเสนอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการใช้สีโดยรวมของสื่ อมีความโดด
เด่น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมามีความคิดเห็นว่าสื่ อนี้ มีการนาเสนอที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และสื่ อ
มีการจัดวางองค์ประกอบตรงตามวัตถุประสงค์กบั ภาพ/สิ่ งของ/อุปกรณ์ประกอบมีความสอดคล้อง
กับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา
และรายได้ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากร พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติฐานข้ อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากร พบว่า เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้
ไม่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศอย่างมีนยั สาคัญ
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 พฤติ ก รรมการรั บ รู้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ แฝงใน
บรรยากาศ
ผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่างพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ก ับทัศ นคติ ที่ มี ต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ พบว่า ตัว แปรทั้ง สองมี ค วามสั ม พันธ์ ใ นระดับ ปานกลาง ในทิ ศ ทางบวก กล่ า วคื อ
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการรับรู ้เพิ่มขึ้น จะมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศเพิ่มขึ้นปานกลาง

6.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การตอบสนองต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ” สามารถนามาอภิปราย
ผล 2 ส่ วน ได้ดงั นี้
6.2.1 อภิปรายผลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
จากการวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศ พบว่า ในประทศไทยเริ่ มมี
การนาสื่ อแฝงในบรรยากาศเข้ามาใช้ ประมาณปี 2005 โดยบริ ษทั Leo Burnett Worldwide ที่ผลิต
สื่ อให้กบั บริ ษทั P&G สิ นค้าแชมพูสระผมรี จอยส์ ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดีมาก สร้างการรับรู้และ
เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้จานวนมาก หลังจากนั้นเองวงการโฆษณาไทยได้นาสื่ อแฝงในบรรยากาศมา
ประยุก ต์ใ ช้อย่างที่ เห็ นในปั จจุ บนั จากการส ารวจในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ช่ วงปี 2556-2557 พบว่า
รู ป แบบการน าเสนอของสื่ อแฝงในบรรยากาศ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้รู ป แบบการตกแต่ ง หรื อ ต่ อ เติ ม
สิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้น รองลงมาใช้รูปแบบการให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นส่ วน
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หนึ่ ง หรื อมีส่วนร่ วมในสื่ อโฆษณา เพื่อทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และใช้รูปแบบการ
นาเอาสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ที่มีอยูแ่ ล้วมาเป็ นองค์ประกอบในงานโฆษณาตามลาดับ แต่รูปแบบการใช้
จังหวะเวลาของสิ่ งแวดล้อม มาทาให้สื่อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นยังไม่พบในประเทศไทย และจาก
ผลการส ารวจสื่ อ แฝงในบรรยากาศของต่ า งประเทศที่ พ บ ส่ ว นใหญ่ ก ารตกแต่ ง หรื อ ต่ อ เติ ม
สิ่ งแวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้นเช่ นเดี ยวกันกับการใช้รูปแบบการใช้จงั หวะ
เวลาของสิ่ งแวดล้อม ทาให้สื่อโฆษณาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ งสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการนาเสนอทั้งในไทย
และต่ า งประเทศ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้รูป แบบการตกแต่ ง หรื อต่ อเติ ม สิ่ ง แวดล้อมบริ เวณนั้นๆ ให้สื่ อ
ความหมายมากยิ่ง ขึ้ น การออกแบบและผลิ ตงานโฆษณาที่ นัก ออกแบบหรื อผูส้ ร้ า งสรรค์งาน
โฆษณาต้อ งค านึ ง ถึ ง กลวิธี และการรู้ จ ัก เลื อ กใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เหมาะสม หากมี อุ ป กรณ์ ที่ ดี มี
คุณภาพสู งแต่ไม่รู้จกั ใช้วิธีการออกแบบที่เหมาะสม ผลงานที่เกิ ดขึ้นจะไม่สามารถสื่ อแนวคิดหลัก
ของการจัดทาผลงานการออกแบบหรื องานโฆษณานั้นๆได้ ทั้งนี้ แม้จะรู ้ จกั นากลวิธีตามหลักการ
ออกแบบมาใช้แต่ยงั ขาดความชานาญ ผลงานที่เกิดขึ้นอาจไม่สวยงามและไม่ตรงตามแนวคิดหลัก
เท่าที่ควร ซึ่ งสอดคล้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ในด้านปั จจัยทางเทคนิ ค (ศุภร เสรี
รัตน์, 2545) ปั จจัยด้านเทคนิคที่สาคัญๆ ที่มีผลต่อการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ขนาด สี สัน ความ
เข้มข้น(เสี ยงดัง, ความสว่าง, ความเด่นชัด) การเคลื่อนไหว การวางตาแหน่ง การตัดกันของสี หรื อ
ขนาด และความโดดเดี่ยว
6.2.2 อภิปรายผลเชิงปริมาณ
6.2.2.1 จากสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากร ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ
อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันกับพฤติกรรมการรับรู ้ ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่
แตกต่างกัน พบว่า
1) ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ
ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ทฤษฎีน้ ี กล่าวไว้วา่
บุ ค คลที่ มี ล ัก ษณะทางสั ง คมคล้า ยกัน ได้แก่ เพศ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ศาสนา อายุ จะแสดง
พฤติกรรมการสื่ อสารคล้ายคลึงกัน เดอเฟลอร์ (De Fleur, 1966) ในการศึกษาครั้งนี้ ช้ ี ให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างคือคนทางานที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีอายุต้ งั แต่ 18-35 ปี มีลกั ษณะทางประชากร
ที่คล้ายคลึงกัน จัดอยูใ่ นกลุ่มสังคมเดียวกันจึงมีพฤติกรรมการรับรู ้สื่อที่คล้ายคลึงกันไปด้วย
2) ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ที่ไม่แตกต่างกัน ด้วย
กลุ่มอายุที่ใช้ในการวิจยั เป็ นกลุ่มอายุ 18-34 ปี จัดอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นหรื อวัยหนุ่มสาว (Young
Adult)หรื อกลุ่มคนรุ่ นใหม่ จึงส่ งผลให้พฤติกรรมการรับรู ้สื่อแฝงในบรรยากาศมีระดับการรับรู ้ ที่
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คล้า ยกัน อายุ เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ท าให้ ค นมี ค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งความคิ ด และพฤติ ก รรม
สอดคล้องกับคากล่าวของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้กล่าวไว้วา่ โดยทัว่ ไปคนที่มีอายุนอ้ ยมักจะมี
ความคิ ดเสรี นิยม ยึดถื ออุ ดมการณ์ และมองโลกในแง่ ดีม ากกว่า คนที่ มี อายุม าก ลัก ษณะการใช้
สื่ อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมาก มักใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง
3) ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ต่ อ สื่ อ แฝงใน
บรรยากาศไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถอธิ บายตามแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ ว่าพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุ ษย์ดาเนิ นชี วิตตามแบบฉบับที่สังคมวางเป็ นแม่บทไว้ และในการศึกษาครั้ งนี้ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นคนวัยทางานเป็ นพนักงานบริ ษทั ที่ มีสังคมและติ ดตามข่าวสารในสังคมที่
ใกล้เคียงกันจึงมีความต้องการทางด้านสังคมที่เหมือนกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนนท์วลี คู
เกษมกิ จ (2552) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ องการรั บ รู ้ ต่ อ สื่ อโฆษณากลางแจ้ ง ของที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้
ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกัน
4) ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู ้ ต่อสื่ อแฝง
ในบรรยากาศไม่แตกต่างกันจากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่ ง
สามารถอธิ บายตามแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ วา่ ระดับการศึกษาที่สูงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทา
ให้บุคคลยอมรับนวัตกรรมเร็ วกว่าคนอื่นๆ Rogers and Svening (1969) ซึ่ งปรมะ สตะเวทิน (2540)
กล่าวว่า คนที่ มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการที่จะเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะคนเหล่านี้ มี
ความรู้กว้างขวางในหลายเรื่ อง มีความเข้าใจสารได้ดี ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ สื่อแฝงในบรรยากาศเอง
ก็นบั ว่าเป็ นสื่ อใหม่ ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั มากนัก
5) ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ต่ อ สื่ อ แฝงใน
บรรยากาศไม่แตกต่างกัน ตามทฤษฎีกล่าวว่าลักษณะทางประชากรที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับรู ้
ที่ต่างกัน แต่รายได้เป็ นปั จจัยที่มีความใกล้เคียงกับระดับการศึกษา คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
มาก โดยส่ วนใหญ่แล้ว ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาที่สูง รายได้ก็จะสู งตามไปด้วย ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะทางประชากรที่ใกล้เคียงกัน ทั้งด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ จึง
ส่ งผลให้มีพฤติกรรมการรับรู ้ไม่แตกต่างกัน
6.2.2.2 จากสมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากร ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันกับทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศที่แตกต่างกัน พบว่า
1) ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชริ นทร์ เศวตสุ ทธิ พนั ธ์ (2537)ได้ศึกษาเรื่ องการสารวจทัศนคติ
และพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ของผูช้ มในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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พบว่า สถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ กับ
ทัศนคติที่มีต่อรายการโทรทัศน์ ซึ่ งได้แก่ ความต้องการข่าวสารจากรายการข่าวโทรทัศน์ และความ
เชื่ อข่าวโทรทัศน์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้แตกต่างกันมี ความต้องการ
ข่าวสารจากรายการข่าวโทรทัศน์เป็ นประจาทุกวันไม่แตกต่างกัน และเพศ รายได้ที่แตกต่างกันมี
ความเชื่อถือข่าวโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ ระดับการศึกษาและอาชี พที่ต่างกันมีความเชื่อถือ
ข่าวโทรทัศน์แตกต่างกัน
2) ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุแตกต่างกันมี ทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กัน อายุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิดและพฤติกรรม โดยทัว่ ไปแล้ว
คนที่ มีอายุน้อยมักจะมี ความคิ ดเสรี นิยมมากกว่าคนที่ มีอายุมาก นอกจากนั้นแล้วอายุยงั เป็ นสิ่ ง
กาหนดความแตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย ในการวิจยั ทางจิตวิทยาพบว่า เมื่อคน
อายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อถูกชักจูงจะน้อยลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชราภรณ์
ศรี จกั รโคตร์ (2555) ได้ศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ และทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร : กรณี ศึกษา Building Wrap พบว่า ความแตกต่างของผูบ้ ริ โภคทั้งใน
ด้านอายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้ มีทศั นคติต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ Building Wrap ไม่แตกต่าง
กัน เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นกลุ่มช่วงอายุเดียวกัน ทัศนคติจึงไม่ต่างกัน
3) ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กัน ในการศึ กษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ป ระกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั มี สิ่งแวดล้อมและ
สังคมใกล้เคียงกัน จึงมีมุมมองทางด้านความคิด ความเชื่ อ และทัศนคติที่คล้ายกันซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จ ั ย ของ สปั นนา สั ง ข์ สุ วรรณ (2552) ได้ ศึ ก ษาเรื่ องการเปิ ดรั บ โฆษณาสิ นค้ า ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของกลุ่ มคนทางานอายุระหว่าง 22-55 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอาชี พต่างกัน และรายได้ต่างกัน มีทศั นคติต่อการโฆษณาสิ นค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่แตกต่างกัน
4) ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่
แตกต่างกัน การศึกษาเป็ นตัวแปรที่ สาคัญมากต่อประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารของผูร้ ับซึ่ งมีผลตั้งแต่
อ่านออกเขียนได้ การมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง อาจต้องมีความรู ้ อีกระดับหนึ่ ง ใน
การมีพฤติกรรมการรับรู้สื่อที่ใกล้เคียงกัน ก่อให้เกิดความคิด ความเชื่ อที่หมือนๆกัน จึงมีทศั นคติที่
ไม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจ ัย ของ เกรี ย งไกร พัฒ นกุ ล โกเมธ (2552) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ทัศนคติและความพึงพอใจขอประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บ
บุหรี่ ทีใช้กลยุทธ์การรณรงค์ด้วยความกลัว พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผล
ต่อทัศนคติที่มีต่อสื่ อรณรงค์เพื่อการงดสู บบุหรี่ ที่ใช้กลยุทธ์การรณรงค์ดว้ ยความกลัว
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5) ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีทศั นคติต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กัน การวิ จ ัย ทางด้า นนิ เ ทศศาสตร์ ไ ด้ช้ ี ให้ เ ห็ น ว่ า สถานะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ท าให้ ค นมี
วัฒนธรรมที่ ต่า งกัน มี ประสบการณ์ ต่า งกัน และทัศ นคติ ที่ แตกต่ างกัน ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นคนวัยท างานเป็ นพนัก งานบริ ษทั มี รายได้ระดับเดี ย วกัน จึ งมี ทศั นคติ ไ ม่
ต่างกัน
6.2.2.3 จากสมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อสื่ อ
แฝงในบรรยากาศ พบว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ วาพร จูฑะประชากุล (2554) ศึกษาเรื่ องการ
รับรู ้การสื่ อสารการตลาดและทัศนคติต่อธุ รกิจร่ วมกันซื้ อ (Groupon Buying) ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษาบริ ษทั เอ็นโซโก้ พบว่า การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั เอ็นโซ
โก้(Ensogo) มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อธุ รกิจร่ วมกันซื้ อ (Groupon Buying) ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรี ยมตัวหรื อความพร้อมที่จะตอบสนอง ความรู้สึกภายใน
และความพร้อม หรื อแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ ง ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า ทัศนคติ มี
องค์ป ระกอบระหว่ า งความรู ้ สึ ก และความเชื่ อ หรื อ การรั บ รู ้ ข องบุ ค คล กับ แนวโน้ ม ที่ จ ะมี
พฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของทัศนคติน้ นั หลังจากผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการ
รับรู้ สื่อแฝงในบรรยากาศแล้ว ก็จะมีทศั นคติ ความคิดเห็ นต่อสื่ อนั้น ถ้าสิ นค้านั้นๆ สร้ างโฆษณา
ออกมาที่สร้างสรรค์ ถูกใจผูบ้ ริ โภค ทัศนคติที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้านั้นก็จะดีไปด้วย มีความรู ้สึกที่ดี
ต่อตราสิ นค้า ทาให้เกิดการภักดีในตราสิ นค้าตามมา

6.3 การนาผลการศึกษาไปใช้ และข้ อเสนอแนะ
6.3.1 การนาผลการศึกษาไปใช้
1. เมื่ อพิ จารณาผลการวิจยั ในแง่ มุ ม ของการพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ต่อสื่ อแฝงใน
บรรยากาศ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการรับรู ้ระดับมาก โดยเฉพาะปั จจัยด้านการพบเห็นสื่ อจาก
สังคมออนไลน์ ดังนั้นนักการตลาดหรื อนักโฆษณาควรใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ผลักดันให้ผบู้ ริ โภคมีพฤติกรรมการรับรู ้การสื่ อสารได้มากขึ้น
2. พฤติกรรมการรับรู ้ ในด้านความสามารถในการอ่านข้อความและระยะเวลาที่ใช้
ในการดู/อ่านสื่ อมีระดับน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่านักการตลาดหรื อนักโฆษณาควรให้ความสาคัญ
กับ การออกแบบสื่ อให้ส อดคล้องกับ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค เช่ น การสื่ อสารควรหลี ก เลี่ ย งการใช้
ตัวหนังสื อมาก แต่เน้นสร้างความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ขนาดใหญ่ แสง สี เสี ยงและโดดเด่นแทน
จะสามารถสร้างความน่าสนใจได้มากกว่า เพื่อไม่ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลมากเกินไป
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3. สื่ อแฝงในบรรยากาศจะเหมาะสมในด้านความคิด ได้แก่ การรับรู ้ การจดจา และ
รู ปแบบการนาเสนอมากกว่าด้านความรู ้สึก ได้แก่ การเลือกตราสิ นค้าหรื ออยากทดลองใช้สินค้า
6.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
6.3.2.1 เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษากับกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 18-35 ปี
เท่านั้น ดังนั้นในงานวิจยั ครั้ งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรขยายไปยังกลุ่ มเด็กหรื อวัยรุ่ น และวัยทางานตอน
ปลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลการวิ จ ัย ของพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ สื่ อ แฝงในบรรยากาศ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กหรื อวัยรุ่ น กลุ่มวัยทางานทั้งตอนต้นและตอนปลาย
6.3.2.2 เนื่องจากงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อแฝง
ในบรรยากาศ โดยศึกษาการโฆษณาของสิ นค้าทุกประเภทในรู ปแบบสื่ อแฝงในบรรยากาศ ผูว้ ิจยั
มองเห็นว่า ในการทาวิจยั ในครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเฉพาะประเภทสิ นค้า เช่ น รู ปแบบสื่ อแฝง
ในบรรยากาศของสิ นค้าประเภทอาหาร เป็ นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ชดั เจนขึ้น
6.3.2.3 เนื่ องจากงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมการรับรู ้และทัศนคติที่มี
ต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศเท่านั้น ทาให้ผลการวิจยั ที่ได้จึงมีเพียงประเด็นทางด้านการรับรู ้กบั ทัศนคติ
ที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั จึงควรเก็บข้อมูลในประเด็นเรื่ องการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อแฝงในบรรยากาศ เพื่อทาให้ทราบข้อมูลในเรื่ องของการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า/บริ การที่เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
คาชี้แจง
แบบสอบถาม เรื่ อง “การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ” เป็ นส่วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ ตาม
หลักสูตรปริ ญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (นิดา้ ) จึงขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้สมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะ
นาเสนอเป็ นภาพรวม มิได้นาเสนอเป็ นรายบุคคล และขอขอบคุณในความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
นางสาวเมทนี

แพน้อย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่ านรู้ จกั /เคยเห็นสื่อแฝงในบรรยากาศ ใช่ หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่ (ยุติการตอบแบบสอบถาม)

ก่ อนหน้ านี้ ท่ านรู้ จกั /เคยเห็นสื่อแฝงในบรรยากาศของต่ างประเทศใช่ หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมายใน

หน้ าข้ อความทีต่ รงกับความเป็ นจริงเพียงข้ อเดียว

1. เพศ
1) ชาย

2) หญิง

1) 18-24 ปี

2) 25-29 ปี

3) 30-35 ปี

1) นักเรี ยน/นักศึกษา

2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

3) พนักงานบริ ษทั

4) ธุรกิจส่วนตัว

5) อาชีพอิสระ

6) อื่นๆ(โปรดระบุ)..........

2. อายุ
3. อาชีพ

4. ระดับการศึกษาสูงสุด /ระดับการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
1) ประถมศึกษา

2) มัธยมศึกษาตอนต้น

3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

4) ปวส.

5) ปริ ญญาตรี

6) สูงกว่าปริ ญญาตรี

5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการประกอบอาชีพหรื อจากผูป้ กครอง
1) ไม่มีรายได้

2) น้อยกว่า 10,000 บาท

3) 10,000-19,999 บาท

4) 20,000-29,999 บาท

5) 30,000-49,999บาท

6) ตั้งแต่ 50,000บาทขึ้นไป
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ตัวอย่ างสื่อแฝงในบรรยากาศ : ประเทศไทย

95
ตัวอย่ างสื่อแฝงในบรรยากาศ : ต่างประเทศ

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ สื่อแฝงในบรรยากาศ
คาชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมายในช่ องตามระดับทีต่ รงกับความเป็ นจริงเพียงข้ อเดียว
ระดับการรับรู้
ข้ อ

พฤติกรรมการรับรู้ สื่อแฝงในบรรยากาศ

1. ความถี่ที่ท่านพบเห็นสื่ อโดยเฉลี่ยต่อเดือน
2. ท่านเคยพบเห็นจากสื่ อจริ ง(สถานที่จริ ง)
3. ท่านเคยพบเห็นจากสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
4. ท่านทราบ/รู ้จกั สื่ อนี้ดว้ ยตนเอง
5. ท่านทราบ/รู ้จกั สื่ อนี้จากเพื่อน
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดู/อ่านสื่ อที่พบเห็นแต่ละครั้ง
7. ท่านสามารถอ่านข้อความบนสื่ อได้ท้ งั หมด
8. ท่านเข้าใจสารจากสื่ อนี้มากน้อยเพียงใด
9. ทาให้ท่านรู ้สึกสนใจในสิ นค้าดังกล่าว
10. ท่านสังเกตเห็นตราสิ นค้านั้นได้ดี
11. ท่านจดจาตราสิ นค้า/ยีห่ อ้ สิ นค้าได้ทนั ที
12. ทาให้ท่านมีการระลึก นึกถึงตราสิ นค้าดังกล่าวในเวลาต่อมา

มากทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ตอนที่ 3 ทัศนคติทมี่ ตี ่ อสื่อแฝงในบรรยากาศ
คาชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมายในช่ องตามระดับทีต่ รงกับความเป็ นจริงเพียงข้ อเดียว
ระดับทัศนคติ
ข้ อ

ทัศนคติที่มีต่อสื่ อแฝงในบรรยากาศ

ด้านความคิด
1. สื่ อนี้นาเสนอเข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
2. สื่ อนี้สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ตราสิ นค้า
3. สื่ อนี้ทาให้จดจาตราสิ นค้า/ยีห่ อ้ ได้
4. สื่ อนี้สร้างการรับรู ้ให้แก่ท่านมากกว่าสื่ อแบบเดิม
5. สื่ อนี้เป็ นการทาลายทัศนียภาพ/สิ่ งแวดล้อม

ด้านความรู ้สึก
6. สื่ อนี้มีผลต่อความรู ้สึกในการเลือกตราสิ นค้า
7. สื่ อนี้ทาให้เกิดการอยากได้ อยากทดลองใช้สินค้า
8. ทาให้ท่านรู ้สึกภูมิใจ ถ้าได้เป็ นเจ้าของสิ นค้า
9. สื่ อนี้ทาให้รู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลให้กบั ท่านมากเกินไป
10. สื่ อนี้ทาให้ท่านรู ้สึกอยากนาไปบอกต่อ

ด้านการนาเสนอ
11. สื่ อนี้มีการนาเสนอที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่
12. การจัดวางองค์ประกอบสื่ อตรงตามวัตถุประสงค์
13. ภาพ/สิ่ งของ/อุปกรณ์ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
14. การใช้สีโดยรวมมีความโดดเด่น
15. สถานที่ในการนาเสนอเหมาะสม

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(5)

เห็นด้ วย
(4)

เฉยๆ/
ไม่ แน่ ใจ
(3)

ไม่ เห็นด้ วย
(2)

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(1)

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวเมทนี แพน้อย
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