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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และทศันคติ
ท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้และทศันคติท่ีมี
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศทั้งในไทย
และต่างประเทศ ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม ซ่ึงได้ผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลและการศึกษา
ผลการวจิยั 2 วธีิ ทั้งแบบเชิงคุณภาพ ในการศึกษารูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีปรากฎในช่วงเวลาท่ีก าหนด และเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ( Multi–Stage Stratified 
Random Sampling) และสถิติท่ีใช ้คือ การทดสอบค่าเฉล่ียแบบที (T–test) การทดสอบความแปร
ปราน(ANOVA) และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากร ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และ
รายได ้มีพฤติกรรมการรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ นอกจากน้ีพฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศมี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศในระดบัปานกลาง  
 
 



ABSTRACT 
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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. 
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บทที ่ 1 
 

บทน า 

 

1.1  ทีม่าและความส าคญั 
 
 ในปัจจุบนัรูปแบบการส่ือสารการตลาดของสินคา้และบริการมีมากมายหลายรูปแบบ เพื่อ

ผูข้ายอยากท่ีจะน าเสนอใหผู้บ้ริโภคใหค้วามสนใจและรู้จกัสินคา้และบริการนั้นๆ จึงท าให้ผูบ้ริโภค

รู้สึกถูกยดัเยยีดขายของอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะไปไหน ท าอะไรก็จะเห็นโฆษณาสินคา้และบริการไป

ทุกท่ี จะเห็นไดว้า่นกัการตลาดและนกัโฆษณาต่างสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการโฆษณาและ

การส่ือสารการตลาดแต่นัน่เองเร่ิมมีความคิดเห็นวา่ ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) เช่น การโฆษณา

ผา่นโทรทศัน์ วิทยุ หรือนิตยสารนั้นมีประสิทธิภาพลดลง จากการท่ีส่ืออ่ืนอยา่งอินเตอร์เน็ตเขา้ถึง

ตวัผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความโดดเด่น มีความแปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา เพื่อท่ีจะ

ดึงดูดสายตาจากผูบ้ริโภคท่ีชินชากบัโฆษณาเดิมๆให้ได้ อีกทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่า การ

ประหยดัค่าใชจ่้ายเป็นส่ิงส าคญัส าหรับธุรกิจ การส่ือสารการตลาดดว้ยงบประมาณท่ีคุม้ค่ามากข้ึน 

หรือประหยดังบประมาณมากข้ึน จึงเป็นทางออกท่ีดีของธุรกิจ ดังนั้นการเลือกใช้ช่องทางการ

ส่ือสารในปัจจุบนัจึงต้องศึกษาพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคอย่างถ่องแท้เสียก่อน เม่ือ

พิจารณาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแลว้ ก็จะพบว่าผูบ้ริโภคยุคใหม่นั้นตอ้งการความต่ืนเตน้ มีความ

ตอ้งการเฉพาะดา้น และมีรสนิยมแตกต่างไปจากเดิม  มีรูปแบบการใชชี้วิตนอกบา้นทั้งวนัท างาน

และวนัหยุด นิยมจบัจ่ายใชส้อยท่ีห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซ้ือ จึงมี

ความจ าเป็นตอ้งใช้เวลาบนทอ้งถนนยาวนานเน่ืองจากการจราจรท่ีติดขดั ตลอดจนมีการเปล่ียน

รูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากข้ึนจากแนวคิดดงักล่าวก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์ ส่ือรูปแบบใหม่ ท่ีเรียกว่า Ambient Media โดยส่ือประเภทน้ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทใน 

ชีวติประจ าวนัของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนและนกัสร้างสรรคโ์ฆษณาต่างก็เร่ิมให้ความสนใจในส่ือน้ี  

กระทัง่จดัประกวดรางวลัส่ือประเภทน้ีข้ึนเป็นสากลซ่ึงไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงโอกาสของส่ือแฝงใน 

บรรยากาศ (Ambient Media) ท่ีสามารถตอบโจทยข์องผูผ้ลิตสินคา้และบริการได ้และมีความสอด -  
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คลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเ้ป็นอยา่งดี (“ จบัตาธุรกิจส่ือโฆษณา

ดิจิตอลนอกบา้น,” 2556) 

 ส่ือแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) ในระยะแรก ส่ือประเภทน้ีถูกเรียกว่า ส่ือใหม่ 
(New Media) หมายถึง ส่ือท่ีมีลกัษณะนอกเหนือจากส่ือประเภทเดิมๆ ท่ีเคยมีมา เช่น โทรทศัน์ 
ส่ิงพิมพ ์หรือป้ายโฆษณา แต่ในปัจจุบนัภาพรวมของส่ือประเภทน้ีชดัเจนมากข้ึนจนมีบญัญติัศพัท ์
ท่ีใชเ้รียกส่ือประเภทน้ีข้ึนมาวา่ Ambient Media แต่ก็ไดมี้ผูบ้ญัญติัศพัทค์  าน้ีเป็นภาษาไทยวา่ “ส่ือ
แฝงในบรรยากาศ” โดยการประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium ซ่ึงจดัโดยสมาคม
โฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้ใช้ค  าน้ีเป็นช่ือประเภทรางวลัในการประกวดซ่ึงส่ือแฝงใน
บรรยากาศนั้ น หมายถึง การโฆษณาท่ีไม่ใช่ส่ือมาตรฐานท่ีอยู่นอกบ้าน แต่เป็นการน าเอา
ส่ิงแวดล้อมรอบๆตวั มาเป็นพื้นท่ีในการโฆษณา เพื่อเน้นสร้างความประหลาดใจ ประทบัใจใน
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การสกรีนขอ้ความลงบนตวัววั ทียืนเล็มหญา้อยู่ขา้งทาง หรือการแขวน
ป้ายขอ้ความท่ีตอ้งการโฆษณาไวท่ี้ตวัคน เป็นตน้ ในความแปลกใหม่ของส่ือแฝงในบรรยากาศจึง
ดึงดูดความสนใจไดดี้ ก่อใหเ้กิดการพดูถึงปากต่อปาก (อาวนิ อินทรังษี, 2550) 
 บริษทั นีลเส็น จ ากดั รายงานเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณา ประจ าเดือน มกราคม 2557 
เทียบกบัเดือนมกราคม 2556 มียอดรวม 7,859 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 1.21% ส่ือท่ีมียอดการใช้
จ่ายลดลง ไดแ้ก่ ส่ือทีว ีส่ือวทิย ุส่ือหนงัสือพิมพ ์แมกกาซีน ส่ือเคล่ือนท่ี ส่ือในห้าง ส่ืออินเตอร์เน็ต 
ส่วนส่ือท่ีมีเมด็เงินเพิ่มข้ึน คือ ส่ือในโรงภาพยนตร์ และส่ือนอกบา้น ซ่ึงส่ือแฝงในบรรยากาศน้ี อาจ
จดัอยู่ในประเภทหน่ึงของส่ือนอกบา้น(Out of Home Media) แต่เป็นส่ือท่ีไม่ใช่ส่ือดั้งเดิม 
(Traditional Media)ท่ีใชก้นัมา(พฐักานต ์เชียงนอ้ย, 2557) 
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ภาพที ่1.1 รายงานเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณา ประจ าเดือน มกราคม 2557 เทียบกบัเดือน 
      มกราคม 2556 
แหล่งทีม่า: พฐักานต ์เชียงนอ้ย, 2557. 
 
 จากผลการส ารวจตลาดการโฆษณานอกบา้นของIPA (Institute of Practitioners in 
Advertising) สถาบนัผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาในประเทศองักฤษ ท่ีพบวา่มีการเติบโตข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองของการใชส่ื้อแฝงในบรรยากาศและส่ือดิจิตอล ในปี 2002-2003 ดงัแผนภูมิเป็นส่ิงท่ียืนยนั
ไดดี้ถึงความนิยมของการใชส่ื้อประเภทน้ีท่ีมีมากข้ึน 
 

 
ภาพที ่1.2 แผนภูมิแสดงอตัราการเติบโตของส่ือแฝงในบรรยากาศส่ือดิจิตอลปี 2002-2003 
แหล่งทีม่า: อาวนิ อินทรังษี, 2550. 
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 สาเหตุท่ีท าใหก้ารใชส่ื้อแฝงในบรรยากาศเติบโตข้ึนในปัจจุบนั (อาวนิ อินทรังษี, 2550) 
 1. การตกต ่าของส่ือแบบดั้งเดิม จากหลายสาเหตุ ทั้งดา้นพฤติกรรมการรับส่ือของผูบ้ริโภค 
ราคาของส่ือท่ีสูงและงบประมาณท่ีจ ากดัในการซ้ือส่ือรวมทั้งขาดความแปลกใหม่ในรูปแบบของ
ส่ือ 
 2. มีความตอ้งการการส่ือสาร ณ จุดขายมากข้ึน 
 3. ความสามารถในการส่ือสารไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
 4. มีความยดืหยุน่ในการสร้างสรรคไ์ดดี้ 
 ส่ือแฝงในบรรยากาศในประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547มีแนวโนม้การเติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
ยกตวัอยา่งเช่น ครีมอาบน ้า“ลกัส์ เวค มี อพั” เนรมิตพื้นท่ีดาดฟ้าของอาคารจอดรถสยามเซ็นเตอร์ท่ี
ปกคลุมไปดว้ยน ้าแขง็ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้ผูบ้ริโภคไดรู้้สึกถึงความ
เยน็สดช่ืนของตวัสินคา้ 
 

 
 
ภาพที ่1.3 โฆษณาครีมอาบน ้ าลกัส์ เวค มี อพั 
แหล่งทีม่า: Positioningmag, 2009. 

 
 ดงัท่ีกล่าวมา จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ริโภค
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นช่วยอายุ 18-35 ปีเน่ืองจากในช่วงอายุน้ี
มีรูปแบบการใชชี้วตินอกบา้นเป็นประจ า จึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสไดพ้บเห็นส่ือโฆษณาลกัษณะ
น้ีบ่อยคร้ังซ่ึงผลการศึกษาสามารถน าไปวิเคราะห์และใช้เป็นขอ้มูลประกอบการส่ือสารการตลาด
ของการรณรงคต่์างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงใน- 
บรรยากาศ 
 1.2.4  เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอผา่นส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 

1.3  ปัญหาน าวจิัย 
 
 1.3.1  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี 
แตกต่างกนัหรือไม่ 
 1.3.2  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั 
หรือไม่ 
 1.3.3  พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศหรือไม่ 
 1.3.4  รูปแบบการส่ือสารผา่นส่ือแฝงในบรรยากาศเป็นลกัษณะใด 
 

1.4  สมมติฐาน 
 
 1.4.1  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี 
แตกต่างกนั 
 1.4.2  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่าง
กนั 
 1.4.3  พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
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1.5  กรอบแนวคดิ 
 
 1.5.1  วจิยัเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.2  วจิยัเชิงคุณภาพ วเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอผา่นส่ือแฝงในบรรยากาศของไทย

และต่างประเทศ 
 

1.6  ขอบเขตการศึกษา 
 
 1.6.1  ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อส่ือแฝงในบรรยา- 
กาศเท่านั้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ การสนใจ ทศันคติ ความรู้สึก และความคิดเห็นต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศ 
 1.6.2  กลุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ี หมายถึง ผูท่ี้เคยเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศของไทยทั้งจากสถานท่ี
จริงหรือผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) และอายอุยูใ่นช่วง18-35 ปี 
 1.6.3  ระยะเวลาท่ีท าการส ารวจเพื่อเก็บขอ้มูล  อยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายน2557 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากร 
- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

พฤติกรรมการรับรู้ 
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

ทศันคติท่ีมีต่อ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 
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1.7  นิยามศัพท์ 
  
 ส่ือแฝงในบรรยากาศ (Ambient media) หมายถึง โฆษณาท่ีใช้ ส่ิ งแวดล้อมหรือส่ิง
รอบตวัเป็นพื้นท่ีโฆษณา เพื่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค โดยเป็นส่ือท่ีมีความสร้างสรรค ์เพื่อเนน้การสร้าง
ความประหลาดใจ ท าให้มีการพูดถึงกนัปากต่อปาก ซ่ึงวิจยัช้ินน้ีรวมการรับรู้ทั้งพบเห็นส่ือจาก
สถานท่ีจริงและท่ีพบเห็นจากส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  
 การตอบสนอง หมายถึง ปฏิกิริยาตอบรับท่ีเกิดข้ึนหลังจากรับส่ือแฝงในบรรยากาศ 
ประกอบไปดว้ย 2 ดา้นหลกัๆ คือ ดา้นพฤติกรรมการรับรู้ ความเขา้ใจสารจากส่ือแฝงในบรรยากาศ 
ดา้นทศันคติ ความคิดเห็นในตวัส่ือแฝงในบรรยากาศช้ินนั้นๆ   
 พฤติกรรมการรับรู้ หมายถึง ความถ่ีในการพบเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศ รวมถึงความสนใจ
และการจดจ าตราสินคา้/สินคา้บนตวัส่ือนั้นๆดว้ย 
 ทัศนคติ หมายถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของผูรั้บสารท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
ไดแ้ก่ ความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบ ในตวัส่ือนั้นๆ 
 รูปแบบการน าเสนอ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ส่ือแฝงในบรรยากาศ 
โดยรูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศในการวจิยัน้ีจะประกอบไปดว้ยดา้นวตัถุประสงค์
ในการน าเสนอ เทคนิคในการน าเสนอ สีสันท่ีใช้ ภาษา ขนาดของส่ือ และการจดัวางต าแหน่งของ
ส่ือ 
 

1.8  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.8.1  ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือแฝงในบรร- 
ยากาศ 
 1.8.2  ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาดและนกัโฆษณาหรือผูท่ี้สนใจในการ
เลือกใชส่ื้อแฝงในบรรยากาศ 
 



 
 

บทที ่ 2 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ เพื่อเป็นแนว
อา้งอิงในการท าวจิยั โดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดแบบกองโจร (Guerilla Marketing) 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณา 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือนอกบา้น 
 2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
 2.6  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
 2.7  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภค 
 2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 
 2.1.1  ประวตัิความเป็นมาและความหมาย 
 Ambient Advertising” เป็นค าใหม่ท่ีน่าจะยงัไม่ถูกบรรจุลงในต ารา โดยถือกนัวา่ เร่ิมมีการ

ใชค้ร้ังแรกในปี 1996 โดยบริษทั Concord Advertising ในประเทศองักฤษ ซ่ึงท าโฆษณาติดบนมือ

จบัส าหรับเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง ในสถานีบริการน ้ ามนั และติดโปสเตอร์ด้านในของประตูห้องน ้ า 

และในปีดงักล่าวมูลค่าของ Ambient Advertising ประเมินได ้17.4 ลา้นปอนด์ และมีอตัราการ

เติบโตสูงมากตั้งแต่นั้นมา จนมีมูลค่ากวา่ 120 ลา้นปอนด์ในปี 2002 ท่ีผา่นมา ส่วนใน US จดัไดว้า่ 

Ambient Advertising ยงัอยูใ่นขั้น Introduction เช่นเดียวกบัประเทศไทย(AoomAuj, Sep 9, 2011) 

 อาวนิ อินทรังษี (2550) กล่าววา่ ส่ือแฝงในบรรยากาศ (Ambient Advertising) หมายถึง การ

โฆษณาท่ีไม่ใช่ส่ือมาตรฐานท่ีอยูน่อกบา้น ตวัอยา่งเช่น ขอ้ความท่ีติดอยูห่ลงับตัรจอดรถ อยูใ่นกน้

หลุมกอลฟ์ แขวนอยูบ่นชั้นวางของบนรถไฟ อยูบ่นท่ีจบัของรถเข็นในซุปเปอร์มาร์เกต และอยูบ่น
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ดา้นขา้งของรังใส่ไข่ (บางทีก็พิมพข์อ้ความลงบนเปลือกไข่เลย ดว้ยเทคโลยกีารพิมพท่ี์ทนัสมยั) ยงั 
รวมไปถึงการติดภาพขนาดยกัษบ์นผนงัตึก หรือสโลแกนบนบอลลูน  
 ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม(2555) กล่าวว่า Ambient หมายถึงส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัวใน
ชีวิตประจ าวนั Ambient Advertising มาจากแนวความคิดวา่ทุกส่ิงรอบๆ ตวัสามารถจะเป็นพื้นท่ี
โฆษณาไดท้ั้งส้ิน Ambient Advertisingจึงเป็นโฆษณาโดยใช้ส่ือท่ีเป็นส่ิงรอบๆ ตวั กล่าวคือ เป็น
ส่ือโฆษณาท่ีแปลก แหวกแนว เพื่อเน้นการสร้างความประหลาดใจ ประทับใจในความคิด
สร้างสรรค์ เช่น การสกรีนขอ้ความโฆษณาลงบนตวั “ววั” ท่ียืนเล็มหญา้อยู่ขา้งทาง ข้อความ
โฆษณาบนพื้นหลงัคารถประจ าทาง เพื่อมุ่งโฆษณาไปยงัคนท่ีอยูบ่นสะพานลอยหรืออยูบ่นอาคาร 
หรือ การแขวนป้ายขอ้ความท่ีตอ้งการโฆษณาไวท่ี้ตวัคน เป็นตน้ ความแปลกใหม่ของ Ambient 
Advertisingจะดึงดูดความสนใจไดดี้ และ ก่อใหเ้กิดการพดูปากต่อปาก  
 ส่ือแฝงในบรรยากาศน้ี อาจจดัอยูใ่นประเภทหน่ึงของส่ือนอกบา้น (Out of Home Media) 
แต่เป็นส่ือท่ีไม่ใช่ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) ท่ีใชก้นัมา อาจกล่าวไดว้า่ ทุกส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราใน
ท่ีสาธารณะทั้งคน สัตว ์ส่ิงของ สามารถกลายเป็นส่ือโฆษณาไดห้มด และดว้ยสาเหตุน้ีเองท าให้นกั
สร้างสรรคโ์ฆษณาสามารถคิดงานโฆษณาไดอ้ยา่งอิสระ แต่ดว้ยความท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือนอกบา้น
นั้น ก็อาจมีขอ้จ ากดัอยู่บา้งเร่ืองปริมาณขอ้ความโฆษณาท่ีจะท าการส่ือสารจะตอ้งไม่ยาวเกินไป 
เพราะผูช้มส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่กบัท่ีและไม่ไดมี้เวลามาหยุดอ่านขอ้ความโฆษณายาวๆ พูดง่ายๆ ว่า
ตอ้งมีปริมาณนอ้ยแต่ตอ้งไดคุ้ณภาพ คือ สามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจ และตอบสนองวตัถุประสงคข์อง
การโฆษณา  
 อย่างไรก็ตาม ส่ือน้ีก็ไม่ได้มีมาตรฐานตายตวัเหมือนส่ือดั้งเดิมอ่ืนๆ เช่น เร่ืองระยะการ
มองเห็น เทคนิคการผลิต องค์ประกอบของส่ือ ฯลฯ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่า ส่ิงใดจะกลายเป็นส่ือ และ
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มใด ส่ือน้ีอาจจะอยู่ในห้องน ้ าสาธารณะ ซ่ึงมองเห็นไดใ้นระยะใกล ้หรือ
อาจจะอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่ง ซ่ึงมองเห็นไดจ้ากระยะไกลก็ได ้นอกจากน้ีส่ือน้ีอาจเคล่ือนท่ี (transit) 
หรืออยู่กับท่ีก็ได้ ท่ีส าคญัค่าใช้จ่ายของส่ือประเภทน้ีถูกกว่าการใช้ส่ือท่ีเป็นส่ือมวลชน (Mass 
Media) อย่างส่ือโทรทศัน์และส่ือหนงัสือพิมพม์าก และยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงจุดมากกว่า 
เพราะสามารถเลือกสถานท่ีท่ีจะน าเสนอส่ือได้ เช่น ถา้กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กวยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพฯ ก็ใชแ้หล่งท่ีมีวยัรุ่นพลุกพล่านมากท่ีสุดอยา่งสยามสแควร์ เป็นสถานท่ีท่ีน าเสนอโฆษณา 
ส่วนจะใช้อะไรเป็นส่ือนั้นก็ข้ึยอยู่กบัไอเดียของนกัสร้างสรรค์โฆษณาท่ีจะใช้อะไรเป็นส่ือนั้นก็
ข้ึนอยูก่บัไอเดียของนกัสร้างสรรคโ์ฆษณาท่ีคิดคน้กนัข้ึนมาได ้(อาวนิ  อินทรังษี, 2550) 
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 2.1.2  ลกัษณะของส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 ส่ือแฝงในบรรยากาศน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี คือ 
           2.1.2.1  เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหม่ โดยไม่ไดใ้ช้ส่ิงของหรือพื้นท่ีช่วยในการน าเสนอ
ความคิด เวน้แต่การติดตั้งเพื่อใหท้รงตวัอยูไ่ด ้ลกัษณะน้ีโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบส่ิงของหรือ
ช้ินงานประติมากรรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะและมกัจะมีขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดสายตาม หรือรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น การใชค้นช่วยในการน าเสนอ หรือการท าใหเ้ป็นส่ือท่ีเคล่ือนท่ีได ้
           2.1.2.2  เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหม่ประกอบกบัส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในสภาพแวดลอ้มเป็นการ
น าวตัถุส่ิงของภาพหรือขอ้ความไปติดหรือประกอบเขา้กบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมในสภาพแวดลอ้ม เช่น เสา
ไฟฟ้า ผนงัตึก พื้นถนน โถส้วม ราวบนัได ฯลฯ โดยอาศยัรูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ลกัษณะการใชง้าน 
การเคล่ือนไหว ของส่ิงท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น เป็นตวัช่วยในการส่ือสารความคิด 
           2.1.2.3  เป็นการใชท่ี้สร้างข้ึนมาใหม่ร่วมกบัส่ือดั้งเดิม เช่น ใช้ร่วมกบัป้ายโฆษณา
กลางแจง้ หรือโฆษณาบนตวัรถประจ าทาง (Bus Body Ad.) โดยอาศยัลกัษณาบางอยา่งของส่ือนั้น
ช่วยน าเสนอความคิด วิธีการน้ีจะช่วยให้ส่ือแบบดั้งเดิมมีความน่าสนใจมากข้ึน(อาวินอินทรังษี, 
2550) 
 
 2.1.3  ประเภทของส่ือแฝงในบรรยากาศ (Ambient Advertising)  
 เน่ืองจาก ส่ือแฝงในบรรยากาศถือเป็นประเภทหน่ึงของการโฆษณานอกบ้าน ดังนั้ น 
Concord Advertising จึงไดท้  าการแบ่งประเภทของส่ือแฝงในบรรยากาศตามสภาพแวดลอ้มท่ีมีส่ือ
โฆษณาประเภทน้ีติดตั้งอยู ่ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  
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ตารางที ่2.1  ประเภทของส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 
สภาพแวดล้อม สถานที ่ รูปแบบของส่ือทีใ่ช้ 
2.1.3.1  ร้านคา้ปลีก (Retail)  ห้างสรรพสินคา้, ท่ีจอดรถ, สถานี

บริการน ้ ามัน, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, 
ท่ีวา่การไปรษณีย,์ ร้านอาหารฟาสต์
ฟู้ ด 

โฆษณาบนรถเขน็ในซุปเปอร์มาร์
เ ก็ ต ,  โฆษณาบนตั๋ว จอดรถ , 
โฆษณาท่ีฝาปิดเคร่ืองด่ืม, โฆษณา
บนโปสการ์ด, โฆษณาในถุงของ
หา้งสรรพสินคา้ 

2.1.3.2  สถานท่ีส าหรับการพกัผ่อน 
(Leisure) 

โรงภาพยนตร์, สนามกีฬา, ผ ับ, 
คลบั, ร้านอาหาร, สถานท่ีออกก าลงั
กาย, สถานท่ีแสดงดนตรี 

โฆษณาบนโปสการ์ด, โฆษณา
บนก าแพงห้องน ้ า, โฆษณาบนท่ี
รองแก้วเบียร์ , โฆษณาบนพ้ืน
หอ้งน ้ า 

2.1.3.3  สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทาง (Travel) 

รถไฟฟ้าใตดิ้น, รถไฟ, รถบสั, ป้าย
รถเมล์,  สถานีบริการน ้ ามัน, ท่า
อากาศยาน 

โปสเตอร์ท่ีติดบนรถบรรทุก, รถ
โดยสารขนาดใหญ่, โฆษณาบน
มือจบัส าหรับเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง, 
โฆษณาบนราวบันได, โฆษณา
บริ เวณแผงกั้ น ท่ีจอดรถยนต์ , 
โฆษณาบนตัว๋จอดรถ 

2.1.3.4  ชุมชน (Community) สนามเด็กเล่น, ศูนยบ์ริการฉุกเฉิน เป็นผู ้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

2.1.3.5  องคก์ร (Corporate) ส านักงานสภาท้อง ถ่ิน,  อาคาร
ส านกังานท่ีบริษทัตั้งอยู ่

โฆษณาบนใบสลิปเงินเดือน 

 
แหล่งท่ีมา : Horton, B. & Shankar, A. ,1999.  อา้งถึงในอรณี เตียวสมบูรณ์กิจและวิฎราธร จิร- 
 ประวติั, 2553, น.67. 
 

 นอกจากการแบ่งประเภทของส่ือแฝงในบรรยากาศตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ภานุช ชนะวรรณ
โณ (2548) ยงัไดน้ าเสนอการแบ่งประเภทของการของการโฆษณาในลกัษณะน้ีจากการวิเคราะห์
รูปแบบในการน าเสนอโฆษณา จากผลงานโฆษณาส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีได้รับรางวลัจากการ
ประกวดผลงานโฆษณาจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยไดท้  าการแบ่งส่ือแฝงใน
บรรยากาศออกเป็น 4 ประเภทตามรูปแบบการน าเสนอ คือ 
 1)  การน าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้มาเป็นองคป์ระกอบในงานโฆษณา 
 2)  การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆ ใหส่ื้อความหมายมากยิง่ข้ึน 
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 3)  การให้ผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อท าให้ส่ือโฆษณานั้น
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 4)  การใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม ท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่นกัการตลาดและนกัโฆษณาต่างสรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อใช้
ในการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด การแข่งขนัท่ีสูงจึง
จ าเป็นจะตอ้งสร้างความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะดึงดูดความสนใจ ดว้ยเหตุน้ีเองกลยุทธ์
การตลาดต่างๆ จึงถูกน ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีถูกกล่าวถึงมากท่ีสุดในยุคน้ีคือ กล
ยทุธ์การตลาดแบบสงครามกองโจร (Guerilla Marketing) 

 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดแบบกองโจร (Guerilla Marketing) 
 
 การตลาดแบบ Guerilla Marketing หรือแปลตรงตวัไดค้วามหมายวา่ การตลาดกองโจร จะ
ฟังดูน่ากลวั ฟังดูคาบเก่ียวกบัเร่ืองของการผิดศีลธรรมจรรยา ราวกบัวา่เป็นการโจมตีคู่แข่งดว้ยการ
สร้างข่าวเท็จ ข่าวลือ เพื่อท าลายช่ือเสียง หรือท าลายกลุ่มลูกคา้ของคู่แข่ง แต่อนัท่ีจริงแลว้ กลยุทธ์
การตลาดดว้ยการสู้รบแบบกองโจรน้ี กลบัสร้างสรรค์ และน่าประทบัใจอย่างเหลือเช่ือ เหมาะสม
กบัธุรกิจท่ีมีงบในการสร้างกลยุทธ์การตลาดไม่มาก แต่ดว้ยลูกเล่นและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางการตลาด ท่ีแปลกและสามารถเรียกร้องความสนใจ จนเกิดกระแสการเผยแพร่บอกต่อ เป็นการ
สร้างข่าวและกระแสสังคมจนมีผูเ้ผยแพร่ช้ินงานทางการตลาดน้ีแทนในวงกวา้งโดยท่ีเจา้ของธุรกิจ
หรือผลิตภณัฑไ์ม่ตอ้งเสียเงินลงทุนจ านวนมหาศาลดว้ยตนเอง 
 ในแง่ของความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ Guerrilla Marketing เป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะกบัธุรกิจ

ขนาดเล็กท่ีมีงบนอ้ย หรือแมแ้ต่ในธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีขยายแบรนด์ หรือ แตก line ของผลิตภณัฑ ์

(Brand Extension) ออกไปให้เขา้ถึงความตอ้งการท่ีหลากหลายมากข้ึนของผูบ้ริโภค Guerrilla 

Marketing จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบันกัการตลาด และนกัธุรกิจท่ีตอ้งการความคุม้ค่าบนการ

ลงทุนเพื่อการส่ือสารขอ้ความทางการตลาดไปยงัผูบ้ริโภค และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของตนโดยมุ่ง

ใชก้ารเขา้ถึงกลุ่มคนเล็ก ดว้ยวธีิการ และรูปแบบท่ีสร้างสรรค ์ท่ีตอ้งเรียกร้องความสนใจและส่งผล

ให้การเกิดการบอกต่อ กล่าวถึง และกระจายรูปแบบของความสร้างสรรคน์ั้น ออกไปเป็นวงกวา้ง

โดยผูพ้บเห็นเองวิธีการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบกองโจรน้ี ไม่ตอ้งเสียเงินค่าโฆษณาท่ีนบัหลาย

แสนบาทแต่กลบัไดผ้ลมากกวา่เสียดว้ย 

 ในแง่ของความเหมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีช่ืนชอบการแสวงหา 
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ประสบการณ์ใหม่ๆ ช่ืนชอบการแลกเปล่ียนประสบการณ์มากกวา่การตกอยูใ่นภาวะของการถูกยดั
เยียดให้รับข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว โดย Mr.Levinsonได้กล่าวไว้ในหนังสือ Guerrilla 
Marketing for Consultant ของเขาถึงเทคนิคการท ากลยทุธ์การตลาดแบบกองโจรน้ีใหส้ าเร็จดงัน้ี 
 1)  การเขา้ไปนัง่อยูใ่นใจของลูกคา้ ศึกษาและเขา้ใจลูกคา้ให้ถ่องแทว้า่เขาเป็นใคร ตอ้งการ
อะไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร เขามีวถีิการด ารงชีวติแบบใด แลว้มุ่งเนน้ไปยงักลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี 
 2)  การฟัง และทุ่มเท เวลา พลงังาน ความคิดสร้างสรรคใ์นการหารูปแบบ และวธีิการ
ทางการตลาดท่ีน่าสนใจ และสร้างกระแสไดม้ากท่ีสุด มากกวา่การทุ่มดว้ยเงิน 
 3)  การเล็งถึงผลก าไรมากกวา่การสร้างรายได ้ก าไรก็คือส่วนต่างระหวา่งการลงทุน และ
รายไดท่ี้เขา้มา จริงอยูว่า่การทุ่มงบการตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายในวงกวา้งอาจท าใหมี้รายไดท่ี้
มากกวา่ แต่ส่วนต่างจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางการตลาดนั้นอาจนอ้ยกวา่ การลงทุนทางการตลาด
ดว้ยกลยทุธ์การตลาดแบบกองโจรนั้นก็เป็นได ้(วลิาสินี ยนตว์กิยั, 2556) 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการโฆษณา 
 
 Benton & Bowles (อา้งถึงใน นิวตั วงศพ์รหมปรีดา, 2542, น.16.) กล่าววา่ โฆษณาท่ีดีจะมี
ลกัษณะเด่นอยา่งนอ้ย 7 ประการ  
 1)  โฆษณาท่ีดีมกัมี Big Idea (แนวความคิดท่ีโดดเด่น) ในดา้นการเลือกและน าเสนอจุด
ขาย  
 2)  โฆษณาท่ีดีมกัมี Theme line หรือประโยคขายความคิดท่ีน่าจดจ า 
 3)  โฆษณาท่ีดีตอ้งสร้างความเก่ียวพนั (relevant) ระหวา่งสินคา้กบัผูบ้ริโภคได ้
 4)  โฆษณาท่ีดีตอ้งน าเสนอความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่ซ ้ าใคร มีความเป็นตน้แบบเป็นตวัของตวั- 
เอง 
 5)  โฆษณาท่ีดีตอ้งมีการสาธิตประสิทธิภาพของสินคา้ 
 6)  โฆษณาท่ีดีตอ้งดูน่าเช่ือถือ ไม่สัญญาเกินเหตุ หรือเสนอจุดขายท่ีเกินจริง 
 7)  โฆษณาท่ีดีนั้น จะตอ้งดีตั้งแต่การเลือกโฆษณา (advertising message หรือ what to say)  
 สรุปว่าถ้าโฆษณาใดมีลักษณะดังกล่าว ก็จะได้ช่ือว่า เป็นทั้งโฆษณาท่ีดีและมีความคิด
สร้างสรรคท่ี์น่าสนใจ ทั้งน้ีก็ดว้ยเหตุผลง่ายๆ วา่โฆษณาดงักล่าวจะสามารถดึงดูดความสนใจ สร้าง
ความจดจ า พร้อมไปกบัการน าเสนอจุดขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัส่ือโฆษณานอกบ้าน 
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 ส่ือโฆษณานอกบา้น (Out of Home Advertising) บางแห่งจดัส่ือประเภทน้ีเป็นส่ือกลางแจง้ 
ประกอบด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ บิลบอร์ด ส่ือตามทอ้งถนน ส่ือทางเลือก(โฆษณาทาง
อากาศ อาทิเช่น บอลลูน เคร่ืองบิน หรือตึกระฟ้า, ป้ายโฆษณาเคล่ือนท่ีตามรถตู/้รถบรรทุก)ส่ือใน
ร้านคา้ และส่ือบนยานพาหนะ รวมถึงวิทยุต่างๆ ซ่ึงส่ือกลางแจ้งน้ีเป็นรูปแบบส่ือท่ีเขา้ถึงผูรั้บ
ข่าวสารจ านวนมากได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากอยูใ่นเมืองหรือชานเมือง (Belch & Belch, 1993) 
 
 2.4.1 จุดเด่นของส่ือโฆษณากลางแจ้ง ไดแ้ก่ 
           2.4.1.1  สามารถสร้างความถ่ี (Frequency) และการเขา้ถึง (Reach) ไดม้ากพอสมควร 
เพราะผูท่ี้โดยสารรถประจ าทางมกัจะข้ึนรถสายเดิมเป็นประจ า จึงมีโอกาสเห็นป้ายโฆษณาทุกวนั 
           2.4.1.2  มีราคาไม่แพง 
           2.4.1.3  ป้ายโฆษณาท่ีติดอยูก่บัรถโดยสารประจ าทางถือเป็นส่ือเคล่ือนท่ี (Transit) ท่ี
ดี เพราะรถจะขบัไปตามเส้นทางต่างๆ ท าให้ผูค้นท่ีสัญจรไปมามีโอกาสไดพ้บเห็นโฆษณาท่ีติดอยู่
บนตวัรถ 

 
 2.4.2  จุดด้อยของส่ือโฆษณากลางแจ้ง ไดแ้ก่ 
           2.4.2.1  ไม่สามารถใส่รายละเอียดไดม้ากนกั เพราะมีเน้ือท่ีจ  ากดั และคนสามารถ
เห็นไดเ้พียงแวบเดียวเท่านั้น ถา้ใส่รายละเอียดมากเกินไป คนก็จะไม่สามารถอ่านไดท้นั 
           2.4.2.2  ถูกท าลายไดง่้าย เช่น เป็นรอยขดูขีด ถูกต่อเติมขอ้ความ ถูกพ่นสีสเปรย ์เป็น
ตน้ ท าใหโ้ฆษณาท่ีดีเสียหายได ้
           2.4.2.3  มีภาพพจน์ไม่ค่อยดีนกั 
           2.4.2.4  มีขอ้จ ากดัของเทศบาลในแต่ละพื้นท่ี 

 
 2.4.3  กฎหมายป้ายโฆษณากลางแจ้ง 
 สุรพล ลีนิรันดร (2552) ไดใ้ห้รายละเอียดวา่ การจะโฆษณาทางป้ายโฆษณา หรือส่ือนอก
บา้นท่ีมีลกัษณะเดียวกบัป้ายโฆษณา จะตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการก าหนดขนาด ความสูงของป้าย 
และระยะห่างของป้ายจากถนน กฎหมายทางด่วนก าหนดระยะห่างขั้นต ่าของป้ายจากทางด่วน และ
อตัราภาษีป้าย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  2.4.3.1  กฎหมายควบคุมอาคาร 
   1)  ป้ายท่ีตั้งอยูใ่นท่ีสาธารณะ มีขนาดตั้งแต่ 1 ตร.เมตร ข้ึนไป 
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   2)  ป้ายท่ีไม่ได้อยู่ในท่ีสาธารณะ มีความสูงมากกว่าระยะห่างจากท่ี
สาธารณะถึงป้าย และมีความกวา้งเกินกวา่ 50 ซม. ยาวเกิน 1 เมตร หรือเน้ือท่ีเกิน 0.5 ตารางเมตร 
   3)  ป้ายท่ีสูงตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป 
  ป้ายท่ีมีลกัษณะ 3 ประการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้บงัคบั
ต่างๆ ของกฎหมายควบคุมอาคาร และประกาศกระทรวงมหาดไทย ดงัน้ี 
  2.4.3.2  เร่ืองขนาดป้าย 
   1)  ป้ายท่ีติดตั้งบนอาคาร ให้มีความสูงได้ไม่เกิน 6 เมตร จากดาดฟ้า
อาคาร และความกวา้งตอ้งไม่ล ้าแนวอาคารออกมา 
   2)  ป้ายติดตั้งบนพื้นดิน ให้มีความสูงได้ไม่เกินระยะห่างจากป้ายถึง
ก่ึงกลางถนนสาธารณะ แต่ไม่ว่ากรณีใด ห้ามไม่ให้ติดตั้งป้ายโฆษณาท่ีมีความสูงเกินกวา่ 30 เมตร 
และความยาวไม่เกิน 32 เมตร กบัใหห่้างจากท่ีดินต่างเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 4 เมตร  
 
  สรุปไดว้า่ ส่ือนอกบา้นนั้น เป็นการโฆษณาเพียงเพิ่มความถ่ีในการมองเห็นให้แก่
ผูบ้ริโภคพบเห็นทั่วไปเท่านั้ น ซ่ึงสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ น าไปติดตั้ งไวก้ลางแจ้ง 
ส่ิงก่อสร้าง บนรถไฟ ท่ีสนามบิน หรือติดอยู่กับเรือน เป็นต้น ซ่ึงจะแตกต่างกับส่ือแฝงใน
บรรยากาศท่ีมีลูกเล่นหรือกลวธีิในการน าเสนอท่ีน่าสนใจมากกวา่ 
 

2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 

 ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์ และ 
ณรงค ์เทียนส่ง ไดก้ล่าวไวว้า่ ประชากรศาสตร์ หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากร ทั้งน้ีเพราะ
ค าว่า Demo นั้นหมายถึง People ซ่ึงก็แปลว่า ประชาชนหรือประชากร ส่วนค าว่า Graphyนั้น
หมายถึง Writing up หรือ Description ซึงก็แปลวา่ การศึกษาศาสตร์ 
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) (อา้งถึงใน ลทัธพล วีระยุทธบญัชา และ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ

(2556)) ไดก้ล่าวถึง แนวความคิดดา้นประชากรน้ี เป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล 

กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกกระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีว่า

คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวคิดน้ีตรง

กบัทฤษฎีกลุ่มสังคม(Social Categories Theory) ของ Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา่ 

พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลกัษณะทางประชากร ซ่ึงลกัษณะ

เหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได ้คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัดงันั้น 
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บุคคลท่ีอยู่ในล าดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบ

เดียวกนั และทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล(Individual Difference Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บ

การพฒันาจากแนวคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการตอบสนอง(Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร์(S-R 

Theory) ในสมยัก่อนและไดน้ ามาประยกุตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารวา่ ผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะ

ท่ีแตกต่างกนั จะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 

 ปรมะ สตะเวทิน (2533)ไดก้ล่าววา่ ผูรั้บสารแต่ละคนมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัของตน เช่น 
เพศ อายุ บุคคลิกภาพ สติปัญญา ทกัษะและประสบการณ์ เป็นตน้ ดงันั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
วิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปด้วยคนจ านวนมาก ในกรณีของการส่ือสารกลุ่มใหญ่ และการ
ส่ือสารมวลชนก็คือการจ าแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะทางประชากร(demographic 
characteristics) เช่น จ าแนกตาม อายุ เพศ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษาและศาสนา 
เป็นต้น โดยมีสมมติฐานว่าผูรั้บสารท่ีมีลักษณะดังกล่าวร่วมกัน ย่อมมีทศันคติและพฤติกรรม
คลา้ยคลึงกนั เม่ือผูส่้งสารทราบวา่ผูรั้บสารเป้าหมายเป็นใคร มีลกัษณะอยา่งไร ก็จะไดว้างแผนปรับ
การส่ือสารใหเ้ขา้กบัลกัษณะของผูรั้บสาร เพื่อผลส าเร็จของการส่ือสาร 
 
 2.5.1  เพศ 
 การวิจยัทางจิตวิทยาหลายอนัได้แสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่าง
มากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญิงจึงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้อารมณ์ โอน
อ่อนผอ่นตาม และเป็นแม่บา้นแม่เรือน นอกจากนั้นยงัพบวา่ผูห้ญิงถูกชกัจูงใจไดง่้ายกวา่ผูช้าย 
 
 2.5.2  อายุ 
 อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม โดยทัว่ไป
แลว้คนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวา่คนท่ีมีอายมุาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมกัจะมี
ความคิดอนุรักษนิ์ยมมากกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ย คนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะเป็นคนท่ียึดถืออุดมการณ์กวา่ ใจ
ร้อนกวา่ และมองโลกในแง่ดีกวา่คนท่ีมีอายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมกัจะเป็นคนท่ียึดถือการ
ปฏิบติัมากกวา่ มีความระมดัระวงั และมองโลกในแง่ร้าย นอกจากความแตกต่างในเร่ืองความคิด
แล้ว อายุยงัเป็นส่ิงก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย การวิจยัทาง
จิตวทิยาพบวา่ เม่ือคนมีอายมุากข้ึนโอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือชกัจูงใจจะนอ้ยลง ลกัษณะของการ
ใชส่ื้อมวลชนก็แตกต่างกนั คนท่ีมีอายุมากมกัจะใชส่ื้อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกวา่
เพื่อความบนัเทิง 
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 2.5.3  สถานะทางสังคมและเศรษฐกจิ 
 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายความถึง อาชีพ รายได้ เช้ือชาติและชาติพนัธ์ 
ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว การวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ให้เห็นวา่สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผูรั้บสารมีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส้งสารและสาร สถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้คนมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์ต่างกนั มีทศันคติ ค่านิยม
และเป้าหมายท่ีต่างกนั คนท่ีท างานธุรกิจเอกชนอาจค านึงถึงรายไดแ้ละการมีศกัด์ิศรีของตนดว้ยเงิน
ทองท่ีสามารถจะหาซ้ือหรือจบัจ่ายใชส้อยส่ิงท่ีตนตอ้งการเพื่อรักษาสถานภาพในสังคมของตน  
 โรเจอร์ส และ สเวนน่ิง(Rogers and Svenning) อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้
กล่าวถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของกสิกรในประเทศดอ้ยพฒันาวา่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 
  1)  มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในการมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
  2)  มองวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งมีขีดจ ากดั ไม่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มพนูได ้
  3)  ตอ้งพึ่งทางการ แต่มีความรู้สึกชิงชงัเจา้หนา้ท่ีของทางการ 
  4)  มีความผกูพนัต่อครอบครัว 
  5)  ไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลงหรือส่ิงใหม่ๆ 
  6)  เช่ือในโชคลาง 
  7)  ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น 
  8)  ไม่ชอบท าอะไรท่ีไดรั้บผลล่าชา้ 
  9)  ไม่ค่อยรู้ความเป็นไปของโลกภายนอก 
  10)  ไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจบทบาทหรือความคิดของคนอ่ืนได ้
 นอกจากครอบครัวและอาชีพแล้ว รายได้ตลอดจนเช้ือชาติก็มีบทบาทส าคญัต่อผูรั้บสาร
ดว้ย รายไดข้องคนย่อมเป็นเคร่ืองก าหนดความตอ้งการของคนตลอดจนก าหนดความคิดของคน
เก่ียวกับส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ นอกจากนั้นคนท่ีมีฐานะดีหรือรายได้สูงยงัมักจะใช้
ส่ือมวลชนมากดว้ย 
 
 2.5.4  การศึกษา 
 การศึกษาเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษา

ในระดบัท่ีต่างกนั ในยุคสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ีต่างกนั ในสาขาวิชาท่ีต่างกนั จึงย่อมมี

ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป คนท่ีมีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดี

จะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการท่ีจะเป็นผูรั้บสารท่ีดี ทั้งน้ีเพราะคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลาย

เร่ือง มีความเขา้ใจศพัทม์าก และมีความเขา้ใจสารไดดี้ แต่คนเหล่าน้ีมกัจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ืออะไร
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ง่ายๆ สารท่ีไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลสนนัสนุนเพียงพอมกัจะถูกโตแ้ยง้จากคนเหล่าน้ี โดยทัว่ไป

แลว้คนท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะใชส่ื้อมลชนมากกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า และคนท่ีมีการศึกษาสูงมกัจะ

ใช้ส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่ามกัจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ โทรทศัน์และ

ภาพยนตร์  

 
 2.5.5  ศาสนา 
 การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงของผูรั้บสารท่ีมีอิทธิพลต่อตวัผูรั้บสาร ทั้ง
ทางดา้นทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนและกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติคนตลอดทั้งชีวติ 
 ปัจจยัทางดา้นประชากรนั้นยงัมีลกัษณะอ่ืนๆอีก ซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์เพื่อท าความรู้จกั
กบัการส่ือสารได ้โดยอยูภ่ายใตแ้นวความคิดท่ีว่าถา้ผูรั้บสารมีปัจจยัเหล่านั้นแตกต่างกนั ความคิด
และพฤติกรรมก็จะมีแนวโน้มท่ีจะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีสามารถน าไปใช้อธิบาย
ปัจจยัของประชากรดา้นอ่ืนๆได ้
 ส าหรับการศึกษาเร่ืองการตอบสนองต่อส่ือแฝงในบรรยากาศตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่างๆ 
ทางประชากรศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากปัจจยัแต่ละปัจจยัของผูรั้บสารท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานในการก าหนดให้มีพฤติกรรมการรับรู้และ
ทศันคติท่ีแตกต่างกนัได ้
 

2.6  แนวคดิและทฤษฎกีารรับรู้ 
 
 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารและตีความหมายแก่
ข่าวสารผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง 5  ไดแ้ก่ การเห็น การไดก้ล่ิน การไดย้ิน การสัมผสั และการล้ิม
รส โดยสมองจะเลือกประเด็นข่าวสารท่ีเก็บรวบรวมมา จดัระบบข่าวสาร และแปลความหมาย
ข่าวสารและประเมินข่าวสาร ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการดงักล่าวมา คือ การรับรู้ (ประทุม ฤกษ์
กลาง, 2556)         
 
 2.6.1  กระบวนการรับรู้ 
 กระบวนการรับรู้จะมีขั้นตอนอยู่ 3 ระดับ  การเลือกรับรู้ (Selection) การจัดระบบ 
(Organization) และ การตีความ (Interpretation) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
           2.6.1.1  การเลือกรับรู้ 
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            การเลือกรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกิดข้ึน เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัทางกายภาพของประสาทรับรู้
ของมนุษย ์ซ่ึงมนุษยจ์ะมีการเลือกรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในสภาพแวดลอ้มจ านวนมากเพียงบางส่วน
เท่านั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัในดา้น 
   1)  ความสนใจ   
   มนุษยจ์ะเลือกรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีสอดคลอ้งตรงกบัความสนใจของตน 
   2)  ความตอ้งการ   
   มนุษยย์อ่มสนใจข่าวสารท่ีสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของตน 
   3)  ความคาดหวงั   
   มนุษยส์นใจเลือกรับรู้ข่าวสารท่ีตรงกบัความคาดหวงัท่ีปรารถนาไว ้
           2.6.1.2  การจดัระบบ 
           สมองจะรับรู้ข่าวสารและจดัระบบการเลือก และความหมายท่ีเกิดจากการรับรู้ 
นอกจากจะข้ึนกบัการเลือกรับรู้แลว้ยงัข้ึนอยูก่บัการจดัระบบอีกดว้ย ซ่ึงนกัจิตวิทยาอธิบายว่าการ
จดัระบบของมนุษยเ์ป็นไปตามเกณฑต่์อไปน้ี คือ  
            1)  ความง่าย (Simplicity)  มนุษยจ์ะจดัระบบรับรู้ส่ิงท่ียุง่ยากสลบัซบัซ้อน
ในรูปแบบง่ายๆ 
            2)  รูปแบบ (Pattern) มนุษยจ์ะจดัระบบรับรู้ส่ิงกระตุน้ท่ีเขา้มาอยา่งสุ่มๆ 
กระจดักระจายใหเ้ป็นรูปแบบร่วมกนั   
            3)  ความใกลชิ้ด(Proximity)มนุษยจ์ะจดัระบบรับรู้ส่ิงต่างๆ โดยการสร้าง
ความใกลชิ้ดและความสัมพนัธ์กนัข้ึน 
            4)  ความสมบูรณ์ (Good Form) มนุษยจ์ะจดัระบบรับรู้ส่ิงต่างๆ ท่ียงัขาดไม่
สมบูรณ์ โดยการสร้างภาพท่ีสมบูรณ์ข้ึนต่อเติมส่วนท่ีขาดหายไป 
           2.6.1.3  การตีความ 
  การตีความเป็นกระบวนการให้ความหมายแก่ข้อมูลข่าวสารท่ีเลือกรับรู้ และ

จดัระบบ มนุษยจ์ะรับข่าวสารเดียวกนัแต่ตีความหมายแตกต่างกนัไปแต่ละคน การตีความหมายของ

บุคคลข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ความชดัเจนของข่าวสาร อารมณ์ วฒันธรรม ฯลฯ 

 กระบวนการรับรู้น้ี ยงัสามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็น กระบวนการเลือกเปิดรับ (Selective 

Exposure) การเลือกรับรู้ (Selective Exposure) และการเลือกจดจ า (Selective Retention) ดงัน้ี  

(ประทุม ฤกษก์ลาง, 2556) 

            1)  การเลือกเปิดรับ มนุษยมี์แนวโน้มท่ีจะส่ือสารตามความคิดเห็นและ
ความสนใจของตน และหลีกเล่ียงไม่ส่ือสารในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็น ความสนใจของ



20 
 

ตน ซ่ึงการเลือกเปิดรับน้ีจะเกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบัจิตไร้ส านึก และระดบัจิตส านึก ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เอนเอียงไปตามลกัษณะส่วนบุคคล 
            2)  การเลือกรับรู้  หมายถึง แนวโนม้ท่ีมนุษยจ์ะเปิดรับข่าวสารและตีความ
เพื่อใหก้ารส่ือสารเป็นไปตามความคิดเห็นและความสนใจของตน โดยการบิดเบือนสารให้มีทิศทาง
ท่ีเป็นท่ีพอใจของตน 
            3)  การเลือกจดจ า มนุษยมี์ความพร้อมท่ีจะจดจ าสารท่ีตนสนใจและพร้อมท่ี
จะเขา้ใจ และพร้อมท่ีจะลืมสารท่ีตนไม่สนใจท่ีจะรับรู้ และไม่พร้อมท่ีจะท าความเขา้ใจ 
 
 2.6.2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

 ในเร่ืองของการรรับรู้และการกระท าท่ีเกิดจากการรับรู้นั้น ไดรั้บผลกระทบมาจาก
ปัจจยัทางกายภาพ และปัจจยัทางความคิดทั้งหลาย โดยท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคจะ
สามารถจดัเป็นกลุ่มท่ีส าคญัได ้5 กลุ่ม คือ (ศุภร เสรีรัตน์, 2545) 

          2.6.2.1  ปัจจยัดา้นเทคนิค 
 ปัจจยัด้านเทคนิค หมายถึง สภาพความเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคได้รับรู้ ไม่ใช่

เป็นการตีความของส่ิงนั้น ซ่ึงส่ิงบอกเหตุท่ีเป็นเทคนิคดา้นกายภาพจะมีผลกระทบต่อการพิจารณา
ราคาและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ได้มากกว่าส่ิงบอกเหตุท่ีไม่ใช่ด้านกายภาพ อาทิเช่น ราคาหรือ
ภาพพจน์ของร้านคา้ เป็นตน้ ปัจจยัดา้นเทคนิคท่ีส าคญัๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

           1)  ขนาด (size) ส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่จะดึงดูดความสนใจไดดี้กว่าส่ิงท่ีมี  
ขนาดเล็ก ดังนั้ น ภาพโฆษณาท่ีมีขนาดใหญ่กว่าหรือร้านค้าท่ีมีขนาดใหญ่กว่า จึงเป็นท่ีดึงดูด
ผูบ้ริโภคไดดี้กวา่ และในบางคร้ังขนาด ก็อาจจะหมายถึง การมีคุณภาพดว้ย คนส่วนใหญ่มกัจะคิด
ว่าร้านค้าท่ีมีขนาดใหญ่มกัจะเป็นร้านค้าท่ีมีข้อดีกว่าร้านค้าขนาดเล็ก เพราะจะมีผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพมากกวา่ บริการท่ีดีกวา่ มีปริมาณสินคา้ใหเ้ลือกมากกวา่ สะดวกมากกวา่ เป็นตน้ 

           2)  สีสัน (Color) ส่ิงท่ีมีสีสันจะดึงดูดความสนใจและสร้างความประทบั 

ใจได้ดีกว่าสีขาวด า ซ่ึงวตัถุใดท่ีมีสีสันจะรับรู้ไดเ้ร็วกว่าและมกัจดจ าไดดี้กว่า สีสันสามารถเพิ่ม

ความส าคญัให้กบัส่วนต่างๆของวตัถุได ้และช่วยในการเรียนรู้ของผูบ้ริโภคดว้ย การใช้สีสันอาจ

พบในป้ายฉลากเคร่ืองหมาย เพื่อเพิ่มอิทธิพลของสีสันท่ีมีต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคได้ โดยมี

การศึกษาพบวา่ ภาพโฆษณาท่ีมีสีสันร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพต่อการรับรู้มากกวา่สีขาวด า เพราะ

หนงัสือพิมพท่ี์มีการใชสี้สันจะไดรั้บความสนใจมากกวา่ 

           3)  ความเขม้ขน้ (Intensity) เสียงดงั ความสว่าง ความส าคญั และความ
เด่นชดั ต่างเป็นค าท่ีใชแ้สดงถึงความเขม้ขน้ของวตัถุส่ิงของ ความเขม้ขน้ท่ีมีมากกวา่จะดึงดูด 
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และเป็นจุดรวมของความสนใจไดม้ากกวา่ดว้ย นอกจากน้ี ความเขม้ขน้ยงัมีผลต่อการจดจ าและการ
เรียนรู้ดว้ย 

           4)  การเคล่ือนไหว (Movement) การเคล่ือนไหวเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความ
สนใจไดดี้ การเคล่ือนไหวเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือช่วยในการ
ขาย ณ จุดขาย หรือการแสดงการสาธิตผลิตภณัฑ์ ป้ายเคร่ืองหมายของร้านคา้ท่ีเคล่ือนไหวไดจ้ะ
เรียกความสนใจของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่ 

           5)  การวางต าแหน่ง (Position) ต าแหน่งท่ีตั้งของวตัถุจะมีผลต่อการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีตั้งอยูใ่นระดบัความสูงท่ีช่วงไหล่บนห้ิงของผลิตภณัฑ์ของ
ร้านคา้และถา้เป็นต าแหน่งของหนา้หนงัสือพิมพก์็จะเป็นดา้นซา้ยมือ หรือช่วงบนของหนา้จะไดรั้บ
ความสนใจจากผูบ้ริโภคมากกว่า ฉะนั้น การเลือกต าแหน่งในการโฆษณา จะช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับรู้และจดจ าไดดี้ เช่นเดียวกบัการวางต าแหน่งสินคา้ภายในร้านดว้ย 

           6)  การตดักนั (Contrast) การตดักนัไม่วา่จะอยูใ่นรูปของสีสันหรือขนาดจะ
เพิ่มการดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า ซ่ึงมกัใช้กบัการตกแต่งภายในร้านคา้ หรือการ
โฆษณาตลอดจนการออกแบบการบรรจุภณัฑ ์ป้ายฉลากของสินคา้ 

           7)  ความโดดเด่ียว (Isolation) ความโดดเด่ียวสามารถใชใ้ห้เกิดความสนใจ
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ดว้ย แมว้า่ส่ิงท่ีใชค้วามโดดเด่ียวจะมีขนาดเล็กก็ตาม เช่น การโฆษณารถ
โฟลคเ์ต่าทองในอดีตท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมาก เป็นตน้ 

 2.6.2.2  ความเตม็ใจในการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
 ความเต็มใจในการรับรู้ของผูบ้ริโภค หมายถึง สภาวะของจิตใจ ทศันคติท่ีมีต่อ

สภาวะต่อความพร้อมท่ีจะรับรู้ของบุคคล ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจในการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคมีดว้ยกนั 7 ประการ ดงัน้ี 

  1)  ความมัน่คงของการรับรู้ (Perceptual Fixation) คือ แนวโน้มของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการรับรู้ของส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เปล่ียนแปลง ผูบ้ริโภคมีความโนม้เอียงท่ีจะคาดหวงัไว้
ล่วงหนา้เก่ียวกบัตวักระตุน้ทางการตลาดท่ีมีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มและมกัจะคงไวซ่ึ้งผลกระทบของ
ตวักระตุ้นตลอดเวลา ความมั่นคงของการรับรู้จะแสดงออกได้โดยผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการรับรู้ถึง
ภาพพจน์ท่ีมีคุณภาพของร้านคา้ได ้แมใ้นขณะท่ีขอ้มูลสะสมเก่ียวกบัร้านคา้ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ก็ตาม 
นอกจากน้ีผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะต่อตา้นการเปล่ียนแปลงภาพพจน์ท่ีมีต่อตราร้านตราใดตราหน่ึง
ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะยงัคงใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไม่ดีไปอีกนานพอควร หลงัจากท่ีมีสินคา้อนัท่ีดีกว่า 
ถูกน าเสนอเขา้มาแทนท่ี 

  2)  นิสัยในการรับรู้ (Perceptual Habit) การรับรู้ของผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบ 



22 
 

เป็นนิสัยท่ีแน่นอน เราทุกคนต่างเป็นผูส้ร้างนิสัยให้เกิดข้ึนและรับรู้ไดถึ้งนิสัยนั้น บุคคลจะท าลาย
การรับรู้อนัเก่าไดเ้พียงวิธีเดียว คือ เม่ือใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภคมีพลงัในการจดัการรับรูปแบบการรับรู้
อนัเก่าข้ึนมาใหม่เท่านั้น 

  3)  ความระมดัระวงัและความมั่นใจในการรับรู้ (Confidence and 
Caution) ความ-ระมดัระวงั หรือความมัน่ใจของผูบ้ริโภคจะมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคด้วย 
ผูบ้ริโภคท่ีมีความมัน่ใจจะมีแนวโน้มสามารถจดัการกบัสถานการณ์ท่ีซับซ้อนไดเ้ร็วกว่า และจะ
เห็นส่ิงท่ีชอบได้ รวมทั้งการแจงรายละเอียดได้ดีกว่า ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีความระมดัระวงัจะใช้
เวลานานกวา่ในการพิจารณาสถานการณ์ แต่จะมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความถูกตอ้งมากกวา่ ฉะนั้น 
ผูบ้ริโภคท่ีมีความมัน่ใจจะตดัสินใจไดร้วดเร็ว ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีเป็นแบบผูร้ะมดัระวงัจะใชเ้วลา
ในการตดัสินใจนานกวา่ 

  4)  ความตั้งใจรับรู้ (Attention) ก่อนท่ีจะมีการรับรู้เกิดข้ึน ความตั้งใจของ
ผูบ้ริโภคจะตอ้งมัน่คงเสียก่อน ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีความตั้งใจท่ีจะสนใจต่อตวักระตุน้ ผูบ้ริโภคก็จะไม่
เกิดความรู้อนัน าไปสู่การรับรู้ได ้

  5)  โครงสร้างของจิตใจ/ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้ (Mental set) โครงสร้าง
ของจิตใจ หรือความคิดท่ีมีต่อการรับรู้จะสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัปัจจยัเร่ืองความตั้งใจมาก นกัวิชาการ
ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างของจิตใจ/ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้วา่คือ แนวโนม้ของบุคคล หรือความพร้อม
ท่ีจะไดต้อบโตต่้อตวักระตุน้ท่ีจะผ่านเขา้มา ถา้บุคคลมีความพร้อมของจิตใจในการรับรู้ก็จะท าให้
เกิดการรับรู้ท่ีรวดเร็วได ้

  6)  ความคุน้เคยต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้ (Familiarity) ความคุน้เคยต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้ 
จะหมาย- ถึงรูปแบบประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บรู้มาก่อนท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้ในปัจจุบนั ถา้ส่ิงท่ีรับรู้
เป็นเร่ืองท่ีเคยประสบมาก่อน ผูบ้ริโภคก็จะมีการแสดงออกต่อตวักระตุน้นั้นไดง่้าย 

  7)  การคาดหวงัจากการรับรู้ (Expectation) การคาดหวงัในการรับรู้เป็น
ประเภทหน่ึงของโครงสร้างทางจิตใจ ความคิดท่ีมีต่อการรับรู้ และมีความส าคญัอย่างมากต่อการ
รับรู้ของบุคคล เหตุท่ีความคาดหวงัมีผลต่อการรับรู้ ก็เพราะบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ในส่ิงท่ีเขา
คาดวา่จะไดรั้บ ตวัอยา่งเช่น ถา้ส่ิงท่ีรับรู้มีบางอยา่งท่ีขาดหายไป บุคคลก็มีแนวโนม้จะเติมช่องวา่ง
ของส่ิงท่ีขาดหายไปใหส้มบูรณ์ได ้ซ่ึงวธีิการน้ีเราเรียกวา่ การเติมใหเ้ตม็ของการรับรู้ (Closure) 

 2.6.2.3  ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค 
 ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดมี้การรับรู้ในปัจจุบนัก็เป็นส่ิงท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประสบการณ์

ในอดีตท่ีผ่านมา และการคาดหวงัของบุคคลก็จะมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นกัน 
 ฉะนั้น การท่ีผูบ้ริโภคจะมีการรับรู้เป็นอย่างไรในปัจจุบนั ก็ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของบุคคลท่ีมี
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ต่อตวักระตุน้นั้น รวมทั้งการคาดหวงัของผูบ้ริโภคดว้ย เช่น การเคยมีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้
ตราใดตราหน่ึง จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในปัจจุบนัและอนาคตดว้ย 

 2.6.2.4  อารมณ์ของผูบ้ริโภค 
 อารมณ์ จะหมายถึง ความรู้สึก ทศันคติในปัจจุบนั และสภาวะจิตใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

ต่างมีความส าคญัต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคอย่างมาก ถ้าผูบ้ริโภคมีอารมณ์ดีในขณะท่ีมีตวักระตุน้
ทางตลาดเขา้มา ผูบ้ริโภคก็จะมีแนวโนม้ถูกชกัชวน หรือการใหย้อมรับไดง่้าย 

 2.6.2.5  ปัจจยัการรับรู้ของผูบ้ริโภคดา้นวฒันธรรมและสังคม 
 ผูบ้ริโภคจะมีวธีิการรับรู้อยา่งไรนั้น จะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสังคมและวฒันธรรมท่ีบุคคลอาศยัอยู่ด้วย ซ่ึงบทบาทของบุคคลแต่ละคนหรือความเขา้ใจใน
ตนเองในสังคม เช่น ชั้นทางสังคม หรือสถานภาพ และวฒันธรรมเฉพาะบุคคลท่ีมีอยูจ่ะมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบุคคล ส่ิงท่ีส าคญัคือ การเขา้ใจปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมี
ความแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะไดส้ามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบับุคคลแต่ละกลุ่มในสังคมอยา่งมี
ประสิทธิภาพได ้

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาน้ี น ามาเป็นพื้นฐานในการตีความและสร้างความเขา้ใจ
ในพฤติกรรมการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ และนอกจากน้ียงัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบั
ทศันคติของผูบ้ริโภคมาประกอบการศึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 

2.7  แนวคดิเกีย่วกบัทศันคติของผู้บริโภค 
 

ทศันคติ(Attitudes) คือ แนวคิดท่ีมีการศึกษามากท่ีสุดในพฤติกรรมผูบ้ริโภค ค านิยามของ 
Gordon Allportท่ีกล่าวว่า “ทศันคติ คือ ความพร้อมของสมองและประสาทท่ีจดัระเบียบไวโ้ดย
อาศยัประสบการณ์ท่ีจะมีผลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ” ขณะท่ีมุมมองใหม่ๆ มีการมอง
วา่ทศันคติ คือ ผลสรุปท่ีแสดงความรู้สึกของบุคคลต่อความรู้สึกโดยรวม ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
กบัองคป์ระกอบต่างๆ เช่น บุคคล (ผูโ้ฆษณาท่ีมีช่ือเสียง เช่น Tiger Woods หรือ Andre Agassi) ตรา
สินคา้ (Cherrios, Kix)บริษทั (Intel, Microsoft) ประเภท เช่น สินคา้ (เน้ือววั เน้ือหมู ปลา) ร้านคา้ 
(Wal-Mart, Sears) หรือ แมก้ระทัง่การโฆษณา (Nike, Adidas) ( Belch & Belch, 1993) 

 
2.7.1  ความหมายของทศันคติ 
ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531) ไดใ้หค้  านิยามวา่ ทศันคติ(Attitudes) คือ  

           2.7.1.1  ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะ- 
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สร้างความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 
          2.7.1.2  ความโนม้เอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือต่อตา้นส่ิง- 

แวดลอ้มท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 
          2.7.1.3  ในดา้นพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวัหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
 จากค าจ ากดัความต่างๆ เหล่าน้ี จะไดเ้ห็นวา่ มีประเด็นร่วมท่ีส าคญัดงัน้ี คือ 
           1)  ความรู้สึกภายใน 
           2)  ความพร้อม หรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ทศันคติเป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึก และความ

เช่ือ หรือการรับรู้ของบุคคล กบัแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมาย
ของทศันคตินั้น 

 
2.7.2  ประเภทของทศันคติ 
ทศันคติ ประกอบดว้ย กระบวนการเขา้ใจซ่ึงเก่ียวกบัอารมณ์และการพยายามใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิง

ใดๆ การก าหนดความแตกต่างท่ีส าคญัของประเภทของทศันคติจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัระยะเวลา
และความเขม้ขน้ของทศันคติ ดงันั้น ทศันคติจึงแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ (ศุภร เสรีรัตน์, 2545) 

          2.7.2.1  ความเช่ือ (Beliefs) คือ ความโอนเอียงท่ีท าให้ต้องยอมรับ เพราะเป็น
ขอ้เท็จจริงและเป็นส่ิงท่ีมีการสนับสนุนโดยความเป็นจริงหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ใดๆ ท่ีมีน ้ าหนักมาก 
ความเช่ือส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลท่ีถาวรแต่อาจจะมีหรือไม่มีความส าคญัก็ได ้

          2.7.2.2  ความคิดเห็น (Opinions) คือ ความโนม้เอียงท่ีไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความ
แน่นอน ซ่ึงความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็นขอ้เท็จจริงบางอยา่งก็ได ้แต่ขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเพียงขอ้สรุป
ของค าแนะน าท่ีผูบ้ริโภคแสดงออก ความคิดเห็นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัค าถามในปัจจุบนัและง่ายท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไป 

          2.7.2.3  ความรู้สึก (Feelings) คือ ความโน้มเอียงซ่ึงมีพื้นฐานมาจากอารมณ์โดย

ธรรมชาติโดยอารมณ์สามารถมีลกัษณะถาวรและมีสมมติฐานลึก แต่ความรู้สึกไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิง

ท่ีถูกสนับสนุนโดยขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเราสามารถคิดเก่ียวกบัความรู้สึกในฐานะท่ีเป็น

อารมณ์ท่ีแสดงออก (Semtiment) ความคิดเห็นในฐานะเป็นความรู้สึก หรือความประทบัใจ 

(Impression) และความเช่ือในฐานะเป็นค่านิยม (Value) ท่ีบุคคลมี ฉะนั้น ทศันคติจึงสามารถเป็น

ประเภทใดก็ไดข้องการกระท าให้เกิดความเช่ือท่ีเขม้แข็งหรืออ่อนแอหรือถาวร หรือชัว่คราว ท่ีมี

พื้นฐานมาจากขอ้เทจ็จริงหรืออารมณ์ก็ได ้
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           2.7.2.4  ความโอนเอียง (Inclination) คือ รูปแบบบางส่วนของทศันคติ เม่ือผูบ้ริ -
โภคอยูใ่นสภาวะท่ีตดัสินใจไม่ได ้

           2.7.2.5  ความมีอคติ (Bias) คือ ความเช่ือทางจิตใจท่ีท าใหเ้กิดอคติหรือความเสีย - 
หาย (Prejudice) ในทางตรงขา้มกบัขอ้เทจ็จริงท่ีมีอยู ่ผูบ้ริโภคอาจมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือ
ความเช่ือท่ีเป็นอคติก็ได ้

ดงันั้นในการส่ือสารผ่านส่ือแฝงในบรรยากาศจึงจ าเป็นตอ้งพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพื่อให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนทศันคติมาเห็นคุณค่าหรือให้ความสนใจสินคา้
ของตน โดยการพยายามใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้
แลว้ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้มีมากข้ึน 
 

2.8  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ (2552) ศึกษาเร่ืองทัศนคติและความพึงพอใจขอ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่ือรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหร่ีทีใชก้ลยุทธ์การรณรงคด์ว้ย
ความกลวั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมทั้งปริมาณและคุณภาพ จ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า1. 
ประเภทของส่ือรณรงค์ท่ีใชก้ลยุทธ์การรรณรงคด์ว้ยความกลวั ท่ีผูรั้บสารเปิดรับมากท่ีสุด คือ ส่ือ
ประเภทภาพค าเตือนบนซองบุหร่ี 2. การเปิดรับส่ือรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหร่ี มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่ือรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหร่ีท่ีใชก้ลยุทธ์การ
รณรงคด์ว้ยความกลวั 3. การเปิดรับส่ือรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหร่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่ือรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหร่ีท่ีใชก้ลยุทธ์การรณรงค์
ดว้ยความกลวั 4. ทศันคติท่ีมีต่อส่ือรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหร่ีท่ีใชก้ลยุทธ์การรณรงคด์ว้ยความกลวั
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหร่ีท่ีใชก้ลยุทธ์การรณรงค์ดว้ย
ความกลวั 
  ธิวาพร  จูฑะประชากุล (2554) ศึกษาเร่ืองการรับรู้การส่ือสารการตลาดและ
ทศันคติต่อธุรกิจร่วมกนัซ้ือ (Groupon Buying) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
บริษทัเอ็นโซโก ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท การ
เปิดรับการส่ือสารการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากการส่ือสาร
การตลาดของบริษทัเอ็นโซโก ้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter) ในหนา้โปรไฟล์
(Profile) ของเพื่อนและคนรู้จกั การรับรู้การส่ือสารการตลาดของบริษทัเอน็โซโก(้Ensogo) มี 
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ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติต่อธุรกิจร่วมกนัซ้ือ (Groupon Buying) อยา่งมีนยัส าคญั 
 นนทว์ลี คูเกษมกิจ (2552) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยั 
ประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ  กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและหญิงท่ีอาศยัหรือท างานอยูใ่นกรุงเทพมาหนคร จ านวน 385 คน พบวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ประกอบไปด้วย เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม
ไม่ต่างกนั ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย อายุ จ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ประเภทของท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั และสิทธิความเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั มีการ
รับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 นิตนา ฐานิตธนกรและพิรดี เครือชาลี (2554) ศึกษาเร่ืองทศันคติและการเปิดรับส่ือ
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ี
พกัผูโ้ดยสารรถประจ าทาง โดยใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุอยูร่ะหวา่ง 31-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จากการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์พบวา่ ทศันคติและการเปิดรับส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารประจ าทางมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ีพบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารประจ าทางมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคมากกว่าการเปิดรับส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสาร
ประจ าทาง 
 พชัรินทร์ เศวตสุทธิพนัธ์ (2537) ศึกษาเร่ืองการส ารวจทศันคติและพฤติกรรมการ
เลือกรับชมรายการข่าวโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ กับทศันคติท่ีมีต่อ
รายการโทรทศัน์ ซ่ึงได้แก่ ความต้องการข่าวสารจากรายการข่าวโทรทศัน์ และความเช่ือข่าว
โทรทศัน์ พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนัมีความตอ้งการข่าวสารจาก
รายการข่าวโทรทศัน์เป็นประจ าทุกวนัไม่แตกต่างกนั และเพศ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความเช่ือถือ
ข่าวโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพท่ีต่างกันมีความเช่ือถือข่าว
โทรทศัน์แตกต่างกนั 
 วชัราภรณ์ ศรีจกัรโคตร์ (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ภายนอกอาคาร กรณีศึกษา Building Wrap เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ 



27 
 

Building Wrap จากจ านวน 200 คน  ในเขตราชเทวี เขตปทุมวนั เขตยานนาวา เขตอโศก และเขต
สาทร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี โดยเฉล่ียการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับชั้ น
อนุปริญญา/ปวส. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดส่้วนใหญ่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน พบวา่ 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ Building Wrap ของผูบ้ริโภคโดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
เปิดรับ 3-4 คร้ังต่อวนั ซ่ึงในแต่ละคร้ังมีเวลาในการเปิดรับ 2-3 นาที/คร้ัง โดยช่วงเวลาท่ีมีการ
เปิดรับมากท่ีสุดจะอยู่ในช่วง 09.01-12.00 น. แต่ผู ้บริโภคไม่สามารถอ่านข้อความบนส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ Building Wrap ไดท้ั้งหมด ทั้งท่ีสถานท่ีท่ีเปิดรับส่ืออยูใ่นบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงกบั
พื้นท่ีติดส่ือ ในส่วนของทศันคติท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ Building Wrap พบวา่ ส่วนใหญ่เกิดการ
รับรู้จากการส่ือสารผา่นส่ือประเภทน้ี อีกทั้งยงัมองว่าเป็นส่ือท่ีน่าสนใจและสามารถใจส่ิงท่ีสินคา้
หรือบริการตอ้งการส่ือสาร และเม่ือเปรียบเทียบลกัษณะประชากรกบัทศันคติ พบวา่ ลกัษณะทาง
ประชากรดา้นอายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนมีทศันคติท่ีไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้นของ
เพศมีความแตกต่างกนั 
  สปันนา  สั งข์ สุ วรรณ (2552) ศึกษา เ ร่ื องการ เ ปิด รับโฆษณาสินค้าผ่ าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของกลุ่มคนท างานอายุระหวา่ง 22-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะทางประชากรของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อนั
ไดแ้ก่ เพศ และ ระดบัการศึกษา และรายได้ท่ีต่างกนั มีการเปิดรับโฆษณาผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
รูปแบบSMS EMS และ MMS ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้อายุในดา้นทศันคติ เพศ และ ระดบัการศึกษา 
มีทศันคติต่อการโฆษณาสินคา้ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในรูปแบบ SMS EMS และ MMS แตกต่างกนั 
แต่อายุ อาชีพ และรายได้ มีทศันคติต่อการโฆษณาสินคา้ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในรูปแบบ SMS 
EMS และ MMS ไม่แตกต่างกนั 
 สิปปณัฐ ส าเริง (2545) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์สารและการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อ
ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม  มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบใช้กลยุทธ์สารในภาพยนตร์
โฆษณาส่งเสริมสังคมแต่ละประเภทและเพื่อศึกษาถึงตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อภาพยนตร์โฆษณา
ส่งเสริมสังคมแต่ละประเภทท่ีมีการใชจุ้ดดึงดูดท่ีแตกต่างกนั โดยการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
แบ่งเป็นการวเิคราะห์เน้ือหา และสนทนากลุ่ม จากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งชายและหญิง อายุ 18-35 ปี จ  านวน 
40 คน ผลการวิเคราะห์เน้ือหา พบว่า ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงทาง
พฤติกรรม มีจ านวนมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่แลว้ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมแต่ละประเภทมี
การใช้กลยุทธ์สารท่ีเก่ียวกับประเด็นสังคมทางด้านสุขภาพ การน าเสนอประเด็นทางสังคมใน
ลกัษณะทัว่ไป จุดดึงดูดด้านอารมณ์และการน าเสนอแบบเร่ืองราวมากท่ีสุด และพบว่ามีเจา้ของ
ภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่เป็นองคก์ารภาครัฐบาล ในดา้นผลการสนทนากลุ่ม พบวา่ ภาพยนตร์ 
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โฆษณาส่งเสริมสังคมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงทางความคิด เนน้การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม เนน้
การเปล่ียนแปลงทางค่านิยม และเน้นส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององค์การและตราสินคา้อย่างเด่นชัด 
ไดรั้บการตอบสนองท่ีดี  ในขณะท่ีภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงทางการ
กระท าไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีนกั  
 อรณี เตียวสมบูรณ์กิจและวิฎราธร จิรประวติั (2553) ศึกษาเร่ืองทศันคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อ Ambient Advertising ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มกบั
ผูเ้ข้าร่วมสนทนาทั้ งชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 25-35 ปี จ  านวน 4 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 
Ambient advertising  ถือเป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งกบัสินคา้หรือตราสินคา้ท่ี
ตอ้งการส่ือสาร เพื่อวตัถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ ความน่าสนใจ และการจดจ าให้เกิดข้ึน 
ในทางตรงกนัขา้ม ambient  Advertising ไม่เหมาะสมส าหรับการโฆษณาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กบัสินคา้หรือตราสินคา้ ในส่วนของพฤติกรรมในการกระจายข่าวสารแบบปาก
ต่อปาก ถือเป็นรูปแบบท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคิดวา่มีแนวโนม้จะกระท ามากท่ีสุด 
 อรรัตน์ สุทธายศ (2554) ศึกษาเร่ือง การออกแบบส่ือรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีโดย
ใชแ้นวคิดส่ือโฆษณาแฝงบรรยากาศ พบวา่ ส่ือรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีโดยใชแ้นวคิดส่ือโฆษณา
แฝงบรรยากาศ มีความเหมาะสมในการเป็นส่ือรณรงค ์กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจวตัถุประสงคใ์น
การน าเสนอไดดี้ และตระหนกัถึงอนัตรายของการสูบบุหร่ีมากข้ึน อย่างไรก็ตามไม่สามารถท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดโ้ดยทนัที แต่สามารถเปล่ียนแปลงในแง่การรับรู้ไดม้ากกว่าส่ือ
ทัว่ไป ดว้ยลูกเล่นและความคิดสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่ ท าให้คนดูอยากมีส่วนร่วม และเกิดการพูด
ถึงต่อๆกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือรณรงคท่ี์สร้างสรรคข้ึ์นน้ี สามารถสร้างการรับรู้ และความตระหนกัรู้
ในด้านการรณรงค์แก่กลุ่มเป้าหมายได้ และทศันคติท่ีมีต่อส่ิอรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ีโดยใช้
แนวคิดการโฆษณาแฝงบรรยากาศเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
 Chanthana Poninthawong (2012) ไดศึ้กษาวตัถุประสงค์ของส่ือแฝงในบรรยากาศ
จากตวัอยา่งส่ือในงานประกวด Adman Award & Symposium ประเภทส่ือนอกบา้นและส่ือแฝงใน
บรรยากาศ จากจ านวนส่ือแฝงในบรรยากาศ จ านวน 62 ตวัอย่าง 14 สินคา้ พบว่าสินคา้ประเภท
เคร่ืองด่ืมมีมากท่ีสุด รองลงมาขนมขบเค้ียวและอาหารตามฤดูกาล อนัดบัสามเคร่ืองใชใ้นบา้นและ
อาหารสัตว ์และอนัดบัสุดทา้ยขอ้ความสาธารณะ 
 จากทฤษฎีตลอดจนแนวคิดต่างๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ี ท า
ให้ทราบว่าการส่ือสารในรูปแบบสร้างสรรค์ทั้งส่ือนอกบา้นหรือส่ือแฝงในบรรยากาศนั้น พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับและทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ในรูปแบบการโฆษณาท่ีสร้างสรรค ์
สร้างการรับรู้ ความน่าสนใจ และการจดจ าใหเ้กิดข้ึนในตราสินคา้ได ้ส่วนของพฤติกรรมในการ 
กระจายข่าวสารแบบปากต่อปาก มีแนวโนม้จะกระท ามากท่ีสุดในพฤติกรรมของคนในยคุปัจจุบนั 
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ระเบียบวธีิการวจิยั 

 
 การวิจยัเพื่อศึกษาการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อส่ือแฝงในบรรยากาศเป็นการศึกษาใน
รูปแบบการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) แบ่งออกเป็น การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  
research) โดยวิธีการส ารวจ (Survey Analysis) และการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดย
วธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

3.1  การวจิัยเชิงปริมาณ 
 

3.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
  - ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกั/เคยพบเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นประชากรท่ีมีอาย ุ18-35  ปี เน่ืองจากในช่วงอายุ 

น้ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นประจ า จึงถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสได้พบเห็นส่ือโฆษณา
ลกัษณะน้ีบ่อยคร้ัง โดยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน โดยใช้วิธีการหากลุ่ม
ตวัอยา่งส าเร็จรูปของ Taro Yamane ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนไม่เกิน +,- 
5%(กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

 
3.1.2  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1  ใชแ้ผนการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยมีเขต
เป็นหน่วยตวัอย่าง กรุงเทพมหานครมี 50 เขต โดยจะยึดหลกัท่ีตั้งโฆษณาส่ือแฝงบรรยากาศเป็น
หลกัในการสุ่มตวัอยา่ง เขตท่ีเป็นตวัอยา่ง คือ เขตปทุมวนั บางรัก วฒันา และลาดพร้าว 
  ขั้นตอนท่ี 2  ใชแ้ผนการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling)  เป็นการเลือก
โดยก าหนดจ านวนตัวอย่ า ง ไ ว้ล่ ว งหน้ า  โดยได้ก าหนดก ลุ่มตัวอย่ า ง ในแ ต่ละ เขต
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พื้นท่ี ทั้ง 4 เขต จ านวนเท่าๆกนั คือ เขตละ 100 คน รวมเป็นจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
  ขั้นตอนท่ี 3  ใชแ้ผนการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) โดยสุ่ม
เลือกตวัอยา่ง ณ บริเวณท่ีตั้งโฆษณาส่ือแฝงในบรรยากาศต่างๆ ใน 4 เขตท่ีก าหนดไวใ้นชั้นตอนท่ี 1 
จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอยา่ง โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง 

 
 3.1.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1  ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น
ค าถามท่ีมีตวัเลือกให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว มีมาตรวดัแบบนามบญัญติั (Nominal Scale) และ
มาตรวดัแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

 ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ เป็นลกัษณะ
ค าถามเชิงนิมาน (Positive Statement) และให้คะแนนตามการประมาณค่ามาตราแบบสิเคิร์ตสเกล 
(Likert Scale) 

 ส่วนท่ี 3  ค าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ เป็นลกัษณะค าถาม
เชิงนิมาน (Positive Statement) และให้คะแนนตามการประมาณค่ามาตราแบบสิเคิร์ตสเกล (Likert 
Scale) 

 
3.1.4  การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

                     3.1.4.1  ผูว้จิยัท  าการทดสอบเคร่ืองมือโดยน าแบบสอบถามท่ีไดเ้รียบเรียงแลว้ ไปให้
อาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content validity) และความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช ้(Wording) เพื่อขอค าแนะน า และน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
                    3.1.4.2  น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบความเช่ือถือได ้โดย
น ามาทดสอบ (Try out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะท่ีไม่ใช่กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 ชุด เพื่อหา
ความเช่ือถือไดใ้นแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ( Coefficient of Alpha ) ของ 
Cronbachผลท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม ท่ีจะมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 และถา้
ค่าท่ีไดใ้กลเ้คียงกบั 1 มากแสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง ในงานวิจยัน้ีไดร้ะดบัความเช่ือมัน่(α) เท่ากบั 
0.840 
 



31 
 

3.1.5  การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
          3.1.5.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง400 คน ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 โดยให้กลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นผูก้รอกค าตอบเอง ( Self-administered questionnaires ) และรอรับแบบสอบถามคืน 
                     3.1.5.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการค้นควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร ท่ีสามารถ
อา้งอิงได ้ผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม การจดักระท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการดงัน้ี 
                      1)  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบ ถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
                      2)  การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลงรหสั
ตามท่ีไดก้ าหนดรหสัไวล่้วงหนา้ 
                      3)  การประมวลผลข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกและ
ประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistic Package 
for Social Sciences) เพื่อวเิคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ 

 สมมติฐานข้อที ่1 
  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนั 

  ตวัแปรตน้ คือ ลกัษณะทางประชากร 
  ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 สมมติฐานข้อที ่2 

  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนั 

  ตวัแปรตน้ คือ ลกัษณะทางประชากร 
  ตวัแปรตาม คือ ทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 สมมติฐานข้อที ่3 

 พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

  ตวัแปรตน้ คือ พฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

  ตวัแปรตาม คือ ทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
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3.1.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
          3.1.6.1  สถิติพื้นฐาน 
           1)  ค่าร้อยละ 
           2)  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
           3)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
          3.1.6.2  สถิติท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือ 

                         1)  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของครอนบาค 

          3.1.6.3  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
                      1)  ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม
โดยใชก้ารทดสอบที-เทสต ์(t-test for Independent samples) 
                      2)  ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 
2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยจะท า
การทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากนัให้ทดสอบ
สมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมติฐาน
จากตาราง Brown-Forsythe test ซึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ท่ีมีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) 
                      3)  ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชก้ารทดสอบสถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s  Product Moment Correlation Coefficient) 

 
3.1.7  การก าหนดเกณฑ์เพือ่แสดงความหมายของตัวแปร 

           ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2-3   เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้ และทศันคติท่ีมี
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ  ลักษณะค าตอบเป็นการเปรียบเทียบกนัเรียงล าดบัจากน้อยไปหามาก 
จ านวน 5 ค าตอบ ซ่ึงให้คะแนน  1  2  3  4  และ 5  ตามล าดบั  ดงันั้น จึงก าหนดเกณฑ์เพื่อแสดง
ความหมายของคะแนนเฉล่ีย หรือค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

 1.00-1.80  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุดหรือไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อเร่ืองนั้น 

 1.81-2.60  หมายถึง  นอ้ยหรือไม่เห็นดว้ยต่อเร่ืองนั้น 

 2.60-3.40  หมายถึง  ปานกลางหรือเฉยๆ/ไม่แน่ใจต่อเร่ืองนั้น 

 3.41-4.20  หมายถึง มากหรือเห็นดว้ยต่อเร่ืองนั้น 
 4.21-5.00  หมายถึง มากท่ีสุดหรือเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อเร่ืองนั้น 
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 ในเกณฑก์ารประเมินระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีท าการทดสอบสมมติฐาน 
ดงัน้ี  
ค่าระดบัความสัมพนัธ์  การแปลความหมายของค่าระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 0.81-1.00  หมายถึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
 0.61-0.80  หมายถึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
 0.41-0.60  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 0.21-0.40  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
 0.01-0.20  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
 

3.2  การวจิัยเชิงคุณภาพ 
 
 3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ส่ือแฝงในบรรยากาศของไทยและต่างประเทศ 
 
 3.2.2  ขอบเขตการวจัิย 
 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครและส่ือต่างประเทศอยา่งละ 10 ส่ือท่ี
ปรากฎในช่วงระยะเวลา 2556-2557 กรณีส่ือต่างประเทศจะสุ่มตวัอย่างส่ือมาจากเฟสบุคของ
Brandbuffet ในการวเิคราะห์ช้ินงานส่ือแฝงในบรรยากาศแต่ละช้ิน จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ 
           3.2.2.1  การวิเคราะห์ประเภทของส่ือแฝงในบรรยากาศ โดยแบ่งตามสถานท่ีตั้งส่ือ 
ตามท่ีHorton&Shankerกล่าวไวใ้นบทท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือแฝงในบรรยากาศซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ร้านคา้ปลีก สถานท่ีส าหรับการพกัผ่อน สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทาง ชุมชน และองคก์ร 
           3.2.2.2  การวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอ โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
            1)  วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอ 
            2)  รูปแบบในการน าเสนอ ไดแ้ก่  
  - การน าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ มาเป็นองคป์ระกอบในงานโฆษณา 
  - การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆ ใหส่ื้อความหมายมากยิง่ข้ึน 
  - การใหผู้บ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึง หรือ มีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อท าใหส่ื้อ
โฆษณานั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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  - การใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม ท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 
 3.2.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์เน้ือหาท่ีผูว้ิจยัออกแบบข้ึน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  
           1.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของส่ือแฝงในบรรยากาศ ไดแ้ก่ ช่ือตราสินคา้ สถานท่ีตั้งส่ือ 
           2.  การวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอพิจารณาจาก 
    (1)  วตัถุประสงคใ์นการน าเสนอ 
    (2)  รูปแบบในการน าเสนอ 
    (3)  วธีิการน าเสนอ 
 
 3.2.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีแหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษา 2 แหล่งดว้ยกนั คือ 
           3.2.4.1  แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร 
 เอกสารท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ซึงประกอบดว้ย หนงัสือและต าราวิชาการวิทยานิพนธ์
และบทความ งานวิจยัและวารสารต่างประเทศ และเอกสารตีพิมพอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัใน
คร้ังน้ี ดงัท่ีไดอ้า้งอิงไวใ้นส่วนบรรณานุกรม 
           3.2.4.2  ส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีปรากฎในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การส ารวจในปี พ.ศ 2556-2557 เพื่อน ามาวเิคราะห์เน้ือหาในการวจิยัต่อไป 
 
 3.2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการตรวจขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ น าขอ้มูลจากแบบ
วเิคราะห์มาประมวลผลโดยการวเิคราะห์ โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา และน าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบตารางประกอบภาพและการพรรณนารายละเอียดตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้



 

 

บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
 การวิจยัเร่ือง “การตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ” ใช้ระเบียบวิธีวิจยั

แบบผสม ซ่ึงไดผ้สมผสานวิธีการเก็บขอ้มูลและการศึกษาผลการวิจยั 2 วิธี ทั้งแบบเชิงคุณภาพ ใน
การศึกษารูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศในเขตกรุงเทพมหานครท่ีปรากฎใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด และเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถาม สอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีผูว้ิจยั
ก าหนด ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการวจิยัตามล าดบัไดด้งัน้ี 
 
ผลการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ 
  
4.1  ความเป็นมาของส่ือแฝงในบรรยากาศ 

 ส่ือแฝงในบรรยากาศเร่ิมมีการใชค้ร้ังแรกในปี 1996  โดยบริษทั Concord Advertising 
ในประเทศองักฤษ โดยใช้รูปแบบการโฆษณาติดบนมือจบัส าหรับเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง ในสถานี
บริการน ้ ามนั ต่อมาเป็นรูปแบบการติดโปสเตอร์ดา้นในของประตูห้องน ้ า ในปีนั้นเองส่ือแฝงใน

บรรยากาศมีมูลคค่าส่ืออยู่ท่ี 17.4 ลา้นปอนด์ และมีอตัราการเติบโตสูงถึง120 ลา้นปอนด์ในปี 

2002 จากงานวิจยัของ Chanthana Poninthawong (2012) ไดศึ้กษาวตัถุประสงคข์องส่ือแฝงใน
บรรยากาศจากตวัอยา่งส่ือในงานประกวด Adman Award & Symposium ประเภทส่ือนอกบา้น
และส่ือแฝงในบรรยากาศ จากจ านวนส่ือแฝงในบรรยากาศ จ านวน 62 ตวัอยา่ง 14 สินคา้ พบวา่
สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมมีมากท่ีสุด รองลงมาขนมขบเค้ียวและอาหารตามฤดูกาล อนัดับสาม

เคร่ืองใชใ้นบา้นและอาหารสัตว ์และอนัดบัสุดทา้ยขอ้ความสาธารณะ (Jacquie, 2007) 
 ในประเทศไทยเองนั้ นเร่ิมมีการใช้ส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีปรากฎโดดเด่น ในช่วง

พฤศจิกายน ปี 2005 ของบริษทั P&G โดยบริษทั Leo Burnett Worldwide    สินคา้ครีมนวดผม
รีจอยส์ท่ีติดตั้งหวีขนาดใชใ้หญ่สีเขียวบนสายไฟท่ีมีลกัษณะยุง่เหยิงบนถนนใจกลางกรุงเทพฯ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่ือสารถึงคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของสินคา้ ท่ีบอกถึงเม่ือใชแ้ชมพูรีจอยส์นั้นแลว้ผม



37 
 

ไม่พนักนั 
 

 

 
ภาพที ่4.1 โฆษณาแชมพรีูจอยส์  
แหล่งทีม่า: Jacquie, 2007.                            
 

 
 
ภาพที ่4.2 โฆษณาแชมพรีูจอยส์ 2 
แหล่งทีม่า: fluido, 2006.  
 
 ภานุช ชนะวรรณโณ ไดน้ าเสนอการแบ่งประเภทของส่ือแฝงในบรรยากาศ จากงาน
โฆษณาทั้งในและต่างประเทศ ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  
  1)  การน าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้มาเป็นองคป์ระกอบในงานโฆษณา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jsMEdOLGypKj4M&tbnid=q-RhItTSK380aM:&ved=0CAgQjRw&url=http://designtaxi.com/article/100135/Out-is-the-New-In/&ei=bpDmU56MEYnr8AWO1YLICQ&psig=AFQjCNEl4nZlmWHtM69jqX2may8lHcyMSA&ust=1407705582354556
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jsMEdOLGypKj4M&tbnid=q-RhItTSK380aM:&ved=0CAgQjRw&url=http://designtaxi.com/article/100135/Out-is-the-New-In/&ei=bpDmU56MEYnr8AWO1YLICQ&psig=AFQjCNEl4nZlmWHtM69jqX2may8lHcyMSA&ust=1407705582354556
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  2)  การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆ ใหส่ื้อความหมายมากยิง่ข้ึน 
  3)  การให้ผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อท าให้ส่ือ
โฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
  4)  การใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม ท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงใชแ้นวคิดน้ีในการแบ่งประเภทรูปแบบการน าเสนอ พบวา่ ส่ือแฝง
ในบรรยากาศในประเทศไทยยงัเป็นท่ีพบเห็นไดม้ากนกั จึงท าใหส่ื้อน้ีดึงดูดสายตาผูบ้ริโภคไดดี้ ทั้ง
การใส่ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ สะดุดตาของการโฆษณา รูปแบบการใช้ส่ือแฝงใน
บรรยากาศในประเทศไทยท่ีพบ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรือต่อเติมส่ิงแวดล้อม ให้ส่ือ
ความหมายมากยิง่ข้ึน โดยการน าเอาส่ิงของธรรมดาท่ีเห็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัมาท าให้น่าสนใจ ท า
ให้สะดุดตาด้วยการใส่ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาลงไป ยกตวัอย่างเช่น สินคา้ยาแกป้วด 
NUROFEN ท่ีวตัถุประสงคเ์พื่อส่ือสารในเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้ท่ีบรรเทาอาการปวด อกัเสบ
กล้ามเน้ือ ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกถึงการข้ึนบนัไดท่ียากล าบาก ปวดเม่ือยไปตามตวั เปรียบ
สถานการณ์ให้นึกถึงเวลาปีนหน้าผา  โดยการใช้รูปแบบส่ือแบบการตกแต่ง หรือต่อเติมท่ีบนัได
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณหนา้สีลมคอมเพล็กซ์ ซ่ึงรูปแบบการใช้น้ีท าให้ประชาชนผูพ้บเห็น
สามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซ้อน มีการส่ือสารแบบตรงไปตรงมา สร้างความน่าเช่ือถือให้
กบสินคา้ อีกทั้งยงัส่งผลให้เกิดการทดลองใช้ได ้ แต่อย่างไรก็ดีนกัการตลาดหรือนกัโฆษณาควร
ระมดัระวงัในการใช้การน าเสนอในรูปแบบน้ีเช่นกนั เพราะการส่ือสารท่ีมากเกินไป ใส่ตวัอกัษร 
หรือยดัเยียดข้อมูลการขายมากเกินไป อาจท าให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อตราสินค้าได้ และ
ก่อใหเ้กิดการปิดการรับรู้ได ้ยกตวัอยา่งเช่น การโฆษณาของสินคา้ยาอม ฟิชเชอร์แมน ท่ีมองผา่นๆ 
อาจเป็นเพียงส่ือนอกบา้นทัว่ไป ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอคุณสมบติัของสินคา้ยาอมท่ีให้
ความรู้สึกท่ีเยน็สดช่ืน ในดา้นสถานท่ีติดตั้งค่อนขา้งน าเสนอไดถู้กประเด็นคือสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น
มีอุณหภูมิท่ีเยน็สอดคลอ้งกบัสินคา้ แต่ในดา้นรูปแบบการน าเสนอยงัไม่ดึงดูดสายตาให้ผูบ้ริโภค
เห็นเกล็ดน ้ าแข็งท่ีตกแต่งตามผนงัไดดี้ เพราะผูบ้ริโภคจะถูกยดัเยียดให้ฟังเสียงจาก TVC ท่ีเปิด
นัน่เอง 
 รูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีนิยมรองลงมา คือ รูปแบบท่ีให้ผูบ้ริโภค
เป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อท าให้ส่ือโฆษณานั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงจากการใช้
รูปแบบน้ีก่อให้เกิดการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ไดม้ากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ดี 
รูปแบบการใชน้ี้อาจก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีไม่ดีตราสินคา้/บริการไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากอาจมีโฆษณาบาง
ช้ิน ท่ีผูบ้ริโภคถูกบงัคบัให้มีส่วนร่วมในการโฆษณา จึงก่อให้ความรู้สึกเชิงลบให้กบัตราสินคา้ได้
ซ่ึงเป็นวิธีการส่ือสารแบบยดัเยียดขอ้มุลให้กบัผูบ้ริโภคมากเกินไป ยกตวัอย่างเช่น โฆษณาของ



39 
 

Kitkat ท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ ท่ีเป็นการน าตวัตดัสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาใช ้บริเวณท่ีนัง่พกัของ
ผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมสอดคล้องกบัสโลแกนของตราสินค้า 
“take a brake, take Kitkat” แต่อาจจะเป็นการล ้าสิทธิส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคมากเกินไป ไม่ใช่เพียง
ผูบ้ริโภคทุกคนยนิดีท่ีจะเป็นส่วนร่วมในการโฆษณาในขณะนั้นนัน่เอง   
 รูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีพบ ต่อมา เป็นรูปแบบการน าเอา
ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ มาเป็นองคป์ระกอบในงานโฆษณา  ยกตวัอย่างเช่น ส่ือโฆษณาของ
สสส. ท่ีเป็นการรณรงคใ์ห้ประชาชนลดพุง ลดโรค โดยการใชรู้ปแบบส่ือแบบการตกแต่ง หรือต่อ
เติมเสา Skywalk บริเวณหนา้เซนทรัลเวลิด ์ซ่ึงรูปแบบการใชน้ี้ท าให้ประชาชนผูพ้บเห็นสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการส่ือสารแบบตรงไปตรงมา สร้างความประทับใจให้กับ
ประชาชนท่ีพบเห็นได้เป็นอย่างมาก แฝงไปด้วยความตลก และสนุกสนาน อีกทั้งยงัส่งผลให้
ภาพลกัษณ์ของสสส.ดูเป็นมิตรมากข้ึน และผูพ้บเห็นน าไปพดูกนัปากต่อปากอีกดว้ย  
 ต่อมาการใช้รูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศแบบการใช้จังหวะของ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ีมีอตัราการพบเห็นท่ีนอ้ย และใน
ประเทศไทยเองยงัไม่ปรากฎ มองวา่รูปแบบการโฆษณาน้ีอาจตอ้งใชเ้วลา และในบางเวลาผูบ้ริโภค
ไม่ไดติ้ดตามมาตั้งแต่แรก จึงอาจท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจส่ือโฆษณาช้ินนั้นได ้หรือเขา้ใจในลกัษณะ
ท่ีไม่สมบูรณ์ แต่ในบางงานโฆษณาอาจไม่ใชเ้วลามากในการรอจงัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
โฆษณาส่ือความหมาย ยกตวัอย่างเช่น โฆษณาสินคา้นกัเก็ต แมคโดนลั โดยการตกแต่งลิฟต์แกว้ 
โดยลิฟต์ตวัแรกมีถ้วยซอสมะเขือเทศถ้วยใหญ่ติดอยู่ขา้งหน้า และลิฟต์อีกตวัถ้วยชีสติดอยู่ ซ่ึง
รอบตวัถว้ยมีสัญลกัษณ์ของแมคโดนลั โดยมีเทคนิคลูกเล่นกบัตวัลิฟตท่ี์อยูภ่ายใน เม่ือมีคนใชลิ้ฟต ์
ตวัลิฟต์ภายในท่ีสกรีนภาพลายนกัเก็ตไก่อยู่ จะเคล่ือนท่ีแนวข้ึน-ลง พอดีกบัถว้ยดา้นล่าง จงัหวะ
การข้ึน-ลงของลิฟต ์จะท าให้ผูบ้ริโภคท่ีพบเห็นจินตนาการถึงภาพท่ีนกัเก็ตไก่จ้ิมลงบนซอสมะเขือ
เทศและชีส ท าใหเ้กิดการอยากซ้ือสินคา้ในเวลาต่อมาได ้แต่หากในช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเดินชอ้ปป้ิง  
ไม่ไดส้นใจส่ือ ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารส่ือสารของส่ือมีประสิทธิผลท่ีลดลงได ้
 สรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อความน่าสนใจอยู่ท่ีความคิดสร้างสรรคข์องงานโฆษณา
แต่ละช้ินมากกวา่รูปแบบท่ีน ามาใช ้ไม่วา่รูปแบบใดก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในตวัเอง ถา้หากน ามาใช้
ไม่ถูกวธีิ และเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์
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ตารางที ่4.1 รูปแบบการน าเสนอส่ือแฝงในบรรยากาศในไทยและต่างประเทศ 
  

รูปแบบการน าเสนอ ไทย ต่างประเทศ 
1.  การน าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้มาเป็นองคป์ระกอบ
ในงานโฆษณา 

10.0 20.0 

2.  การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆ ใหส่ื้อ
ความหมายมากยิง่ข้ึน 

70.0 40.0 

3.  การใหผู้บ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา 
เพื่อท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

20.0 10.0 

4.  การใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม ท าใหส่ื้อโฆษณานั้น
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

- 30.0 

รวม 100.0 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1  รูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศในประเทศไทยท่ีพบ ส่วน
ใหญ่ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรือต่อเติมส่ิงแวดล้อมบริเวณนั้นๆ ให้ส่ือความหมายมากยิ่งข้ึน 
รองลงมาใช้รูปแบบการให้ผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อท าให้ส่ือ
โฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน แต่รูปแบบการใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าให้ส่ือโฆษณา
นั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ยงัไม่พบในประเทศไทยจากการศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนในต่างประเทศท่ีพบ ส่วน
ใหญ่ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรือต่อเติมส่ิงแวดล้อมบริเวณนั้นๆ ให้ส่ือความหมายมากยิ่งข้ึน
เช่นเดียวกบัประเทศไทย รองลงมาการใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ส่ือโฆษณานั้นสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน การใช้รูปแบบการน าเอาส่ิงแวดล้อมรอบๆ ท่ีมีอยู่แล้วมาเป็นองค์ประกอบ และในงาน
โฆษณาการให้ผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อท าให้ส่ือโฆษณานั้น
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ตามล าดบั  
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4.2  ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศในไทย  
  

  
 

ภาพที ่4.3 โฆษณายาแกป้วด NUROFEN 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยจุไรรัตน์ พึ่งบ ารุง เม่ือ 21  มีนาคม 2557 
 
งานโฆษณาจากประเทศไทย:  สินคา้ยาแกป้วด NUROFEN 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ:  การตกแต่ง  ห รือ ต่อ เ ติม ส่ิงแวดล้อมบริ เวณนั้ นๆให้ ส่ื อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์    เพื่อส่ือสารในเร่ืองของคุณสมบติัของสินคา้ท่ีบรรเทาอาการปวด  
    อกัเสบกล้ามเน้ือ ให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกถึงการข้ึนบนัไดท่ี 
    ยากล าบาก เปรียบกบัการปีนหนา้ผา 
วธีิการ:     การสกรีนบนัไดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดว้ยสต๊ิกเกอร์ไวนิลเป็น 
    รูปผูช้ายก าลงัปีนหนา้ผา พร้อมมีโลโกแ้ละสโลแกนสินคา้ 
สถานท่ี :    สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดง บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ 

    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.4 โฆษณาเคร่ืองเสียง BOSE 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยเมทนี แพนอ้ย เม่ือ 26 เมษายน 2557 
 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สินคา้เคร่ืองเสียง BOSE 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การให้ผู ้บริโภคเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา  
    เพื่อท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือสารว่าสินคา้มีลักษณะเด่น ในด้านเสียง ให้ทุกอารมณ์ 
    เสียง ท่ีดีกวา่ตราสินคา้อ่ืนๆ 
 วธีิการ:    การท าบันไดเป็นเปียโน โดยแต่ละขั้นมีโน๊ตเสียงแตกต่าง 
    กนัไป เม่ือผูใ้ช้บนัไดก้าวเดินแต่ละขั้นตามล าดบัจะท าให้เกิด 
    เสียงเปียโนท่ีเหมือนไล่โน๊ตแต่เ ม่ือมีผู ้ใช้มากกว่าหน่ึงคน  
    บางคร้ังอาจเป็นเกิดเป็นจงัหวะเพลงได้ สถานท่ีบริเวณนั้นจะ   
    เต็มไปด้วยเสียงเปียโน ท่ีไพเราะและเสียงท่ีได้อารมณ์ คมชัด  
    ตรงกบัคุณสมบติัของตราสินคา้ 
สถานท่ี:    สยามดิสคฟัเวอร่ี ชั้น 1 บริเวณหนา้หอ้งน ้า 

    (สถานท่ีส าหรับการพกัผอ่น) 
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ภาพที ่4.5 โฆษณายาดมเป็ปเปอร์มินต์ 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยกชลี สุริยะก าพล เม่ือ 6 มิถุนายน 2557 

 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สินคา้ยาดมเป็ปเปอร์มินต ์
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ:  การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์    เพื่อส่ือสารในเร่ืองของบรรจุภณัฑสิ์นคา้ท่ีมีหลากหลายสี 
    เหล่านั้นเป็นสีของบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ดว้ย  ทางดา้นหลงัคาก็ 
    จะมีดิสเพลยย์าดมจ าลองขนาดใหญ่ ให้ผูส้ัญจรไปมาเห็นไดช้ดั 
    มากข้ึน 
สถานท่ี:    ป้ายเช่ารถจกัรยาน โครงการปันป่ัน  ลุมพินี  

    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.6 โฆษณาชาอู่หลง ตราที พลสั 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยจุไรรัตน์ พึ่งบ ารุง เม่ือ 21 เมษายน 2557 
 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สินคา้ชาอู่หลง ตราที พลสั 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือสารในเร่ืองของสินคา้ ท่ีมีจุดเด่นเร่ืองการกกัไขมนัจาก 
    อาหารมนัได ้ 
วธีิการ:    การแสดงรายการร้านอาหารข้ึนช่ือ ท่ีอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 
    บีทีเอสแต่ละสถานี  
สถานท่ี:    แบนเนอร์ภายในตวัรถไฟฟ้าบีทีเอส  

    สถานีวงเวยีนใหญ่-บางหวา้  (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.7 โฆษณายาอม ฟิชเชอร์แมน 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยหสัยา ลาภพิพฒัน์ เม่ือ 10 มิถุนายน 2557 
 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สินคา้ยาอม ฟิชเชอร์แมน 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือสารในเร่ืองของสินคา้ รสชาดสเปียร์มินต์ ท่ีเย็น สุดขั้ว 
    จนท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณรอบๆ เป็นน ้าแขง็ 
วธีิการ:    การWrap ผนังภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตรงกลางเป็นจอ  
    LCD แสดง Spot TVC ของสินคา้ ภายรอบนอกเป็นภาพเกล็ด 
    น ้าแขง็เกาะรอบจอ LCD 
สถานท่ี:    สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น ลาดพร้าว  

    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.8 โฆษณาน ้ายาท าความสะอาดพื้น ตรามิสเตอร์ มสัเซิล เกลด 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยกชลี สุริยะก าพล เม่ือ 6 มกราคม 2557 

 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สินคา้น ้ายาท าความสะอาดพื้น ตรามิสเตอร์ มสัเซิล เกลด 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือสารจุดเด่นของสินค้าท่ีท าความสะอาดพื้นได้หอม  
วธีิการ:    การติดตั้ งดิสเพลย์สินค้าขนาดใหญ่ ภายในตัวเป็นแสงไฟ 
    นีออน สร้างความโดดเด่น ดึงดูดสายตาผูบ้ริโภคบริเวณนั้ น  
    และติดสต๊ิกเกอร์ไวนิลท่ีพื้นเป็นรูปสินคา้และดอกไมท่ี้บ่งบอก  
    ถึงกล่ินท่ีหอมของสินคา้ ปราศจากเช้ือโรค 
สถานท่ี:    สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น สุขมุวทิ  

    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.9 โฆษณาแชมพสูระผมตราลอรีอลั 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยกชลี สุริยะก าพล เม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สินคา้แชมพสูระผมตราลอรีอลั 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือสารคุณสมบติัของสินคา้ท่ีบ ารุงรากผม 
วธีิการ:    การตกแต่งภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  ด้วยแผงไฟนีออนสี 
    ชมพู ซ่ึงเป็นสีบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ เป็นรูปตน้ไม ้โดยท่ีไฟนั้น 
    จะวิ่งข้ึน-ลงสลับไปมา เปรียบให้เห็นถึงการบ ารุงเส้นผมจรด 
    ปลายในกระบวนการท างานของสินคา้ 
สถานท่ี:    สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น สุขมุวทิ  

    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.10 โฆษณาบตัรเครดิต UP 2 Me จากธนาคารไทยพาณิชย ์
หมายเหตุ : ถ่ายโดยสุรัตนา สวา่งแกว้ เม่ือ 10 มิถุนายน 2557 
 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สินคา้บตัรเครดิต UP 2 Me จากธนาคารไทยพาณิชย ์
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การให้ผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อ
    ท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือสารถึงจุดเด่นของสินคา้ ท่ีผูถื้อบตัรสามารถท าอะไรก็ได ้ 
    ตามใจตวัเอง ไม่ว่าจะช้อปป้ิง เส้ือผา้ รองเท้า เคร่ืองแต่งกาย 
    ต่างๆนานา 
วธีิการ:    การตกแ ต่ ง ส่ื อ อินสโต ร์ภ าย ในสถา นี รถไฟ ฟ้ า บี ที เอส 
    ด้วยการติดสต๊ิกเกอร์ชุดกระโปรงไวห้น้ากระจก เม่ือผูบ้ริโภค
    หญิงได้ลองไปยืนหน้ากระจก จะเหมือนกบัไดล้องสวมชุดนั้น 
    แล้ว และสามารถถ่ายรูปได้ ส าหรับผูบ้ริโภคชายก็สามารถท า 
    ไดเ้ช่นเดียวกนั 
สถานท่ี:    สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี 

    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.11 โฆษณาเครือข่ายโทรศพัท ์เอไอเอส 
หมายเหตุ : ถ่ายโดยเมทนี  แพนอ้ย เม่ือ 10 มิถุนายน 2557 
 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: เครือข่ายโทรศพัท ์เอไอเอส 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือสารถึงจุดเด่นของสัญญาณโทรศัพท์ ท่ีไม่ว่าจะเป็น 
    ป่าเขา ล าเนาไพร สัญญาณก็เขา้ถึงชดั ทัว่ทั้งประเทศ 
วธีิการ:    การตกแต่งสถานท่ีรอบๆบริเวณนั้นเป็นป่าเขา ด้วยสต๊ิกเกอร์ 
    ไวนิล ท่ีเป็นภาพตน้ไม ้ล าธาร สะพานไมแ้บบสามมิติ เม่ือมอง 
    จากมุมสูง ผูท่ี้อยู่ชั้นบนหรือใช้บริการบนัไดเล่ือนบริเวณนั้นจะ 
    เห็นเป็นภาพสามมิติได ้

สถานท่ี:    หา้งสรรพสินคา้มาบุญครอง ชั้น 1 (สถานท่ีส าหรับการพกัผอ่น) 
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ภาพที ่4.12 โฆษณาสสส. ลดพุง ลดโรค 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
 
งานโฆษณาจากประเทศไทย: สสส. ลดพุง ลดโรค 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การน าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้มาเป็นองคป์ระกอบ   
    ในงานโฆษณา 
วตัถุประสงค:์   เพื่อรณรงคใ์หป้ระชาชนลดความอว้น ป้องกนัโรค 
วธีิการ:    การตกแต่งเสาบริเวณทางเช่ือมสยาม-เซ็นทรัลเวลิด ์ 
    ให้มีลักษณะเป็นพุงของคนอ้วน และมีสายคาดวัดเอวคาด  
    พร้อมกบัเขียนสโลแกนและช่ือโครงการรณรงค ์ 
สถานท่ี:    Sky walk สยาม-หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวลิด์ 

    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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4.3  ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศในต่างประเทศ  
 

 
 
ภาพที ่4.13 โฆษณารณรงคป้์องกนัความรุนแรงในโรงเรียน 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 26 มีนาคม 2557 
 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: รณรงคป้์องกนัความรุนแรงในโรงเรียน 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การใหผู้บ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงในส่ือโฆษณา เพื่อท าใหส่ื้อ 
    โฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อรณรงคแ์ละป้องกนัการใชค้วามรุนแรงในโรงเรียน 
วธีิการ:    การท าป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ และตกแต่งป้ายดว้ยภาพต ารวจ 
    โชวก์ลา้ม ขณะนั้นเองก็มีสายโซ่ของชิงชา้โยงออกมา เป็นชิงช้า 
    ท่ีสามารถใช้งานได้จริง เม่ือผูค้นท่ีผ่านไปมาพบเห็น จะเห็น 
    เป็นเด็กนั่งเล่นชิงช้าภายใต้ความดูแลของต ารวจนั่นเอง ซ่ึง 
    ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของต ารวจในการปกป้องเด็กไดดี้ทีเดียว 

สถานท่ี:    ส านกังานต ารวจ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้ (องคก์ร) 
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ภาพที ่4.14 โฆษณาถ่าน Duracell 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 7 มีนาคม 2557 
 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: สินคา้ถ่าน Duracell 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การน าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยู่แลว้มาเป็นองค์ประกอบใน
    งานโฆษณา  
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือใหเ้ห็นความอึด ความแรงของสินคา้ 
วธีิการ:    การน าภาพโปสเตอร์สินคา้ท่ีเสมือนการใช้งานจริง ไปติดทา้ย
    รถสามลอ้ ท าให้ผูท่ี้พบเห็นจินตนาการว่าท่ีรถสามลอ้นั้นวิ่งได ้ 
    ดว้ยพลงังานจากถ่าน Duracell 

 สถานท่ี:   (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.15 โฆษณาภาพยนตร์เจา้หญิงราพนัเซล 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: ภาพยนตร์เจา้หญิงราพนัเซล 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อน าเสนอถึงจุดเด่นของตวัเอกของเร่ือง 
วธีิการ:    การสกรีนภาพตามแนวบนัได เป็นเจา้หญิงราพนัเซลท่ีมีผมยาว 
    ยาวหลายชั้นของอาคาร เสมือนในเน้ือเร่ืองท่ีเจา้หญิงราพนัเซล 
    ทอดผมลงมาจากปราสาทเพื่อใหเ้จา้ชายปีนข้ึนไปช่วย 

สถานท่ี:    (สถานท่ีส าหรับการพกัผอ่น) 
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ภาพที ่4.16 โฆษณาไหมขดัฟัน Glide 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ:  สินคา้ไหมขดัฟัน Glide 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การน าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยู่แลว้มาเป็นองค์ประกอบใน
    งานโฆษณา 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือถึงคุณสมบัติของสินค้า ท่ีสามารถท าความสะอาดได้ 
    หมดจด ไม่วา่จะซอกฟันจะเล็กแค่ไหน 
วธีิการ:    การน าตวัหุ่นรูปหมูมาตกแต่งระหว่างซอกอาคาร พร้อมห้อย
    ป้ายโลโก้สินคา้ ส่ือให้เห็นว่าไม่ว่าซอกไหน ไหมขดัฟัน Glide 
    ก็สามารถท าความสะอาดไดท้ัว่ถึง 
 สถานท่ี:   ไม่ปรากฎ  
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ภาพที ่4.17 โฆษณาน ้าอดัลม โคก้ 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 29 มกราคม 2557 
 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: สินคา้น ้าอดัลม โคก้ 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือถึงลกัษณะของสินคา้ ระหวา่ง Diet Coke และCokeปกติ 
วธีิการ:    การสกรีนบนัไดรถไฟฟ้าใตดิ้น โดยผูท่ี้บริโภค Diet Cokeข้ึน
    บนัไดเล่ือน เพราะสินคา้มีแคลอร่ีต ่า ไม่จ  าเป็นตอ้งเผาผลาญ 
    มาก ส่วนผูท่ี้บริโภค Coke ปกติ ควรท่ีจะเดินบนัไดปกติ เพื่อ
    ออกก าลงักายสักหน่อย 

สถานท่ี:    (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.18 โฆษณาสเปรยร์ะงบักล่ินกาย 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 20 มกราคม 2557 
 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: สินคา้สเปรยร์ะงบักล่ินกาย 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ส่ือโฆษณานั้นสมบูรณ์
    ยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือคุณสมบติัของสินคา้ ท่ีสามารถระงบักล่ินกายได ้
วธีิการ:    การติดโปสเตอร์รูปผูห้ญิงยืน่มือใหส้เปรยร์ะงบักล่ินภายตวั 
    รถเมลโ์ดยสาร ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีถูกท่ีมากๆ เพราะผูท่ี้ใช ้
    บริการตอ้งยกวงแขนเพื่อจบัราว พอดีดบัท่ีติดโปสเตอร์ ท าให้
    การส่ือสารเขา้ใจง่ายและชดัเจน 

 สถานท่ี:   (สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง) 
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ภาพที ่4.19 โฆษณาช็อกโกแลต Kitkat 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 
 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: สินคา้ช็อกโกแลต Kitkat 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การให้ผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึง หรือ มีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา 
    เพื่อท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค:์    เพื่อส่ือถึงสโลแกนของสินคา้ Take a break, have a kitkat 
วธีิการ:    การน าเกา้อ้ีไปตั้งกลางลาน และมีเคร่ืองตดัสัญญาณ อินเตอร์เน็ต
    เพื่อตดัสัญญาณบริเวณรอบๆนั้น นัน่เป็นเพราะ Kitkat ตอ้งการ
    ให้ยุคสังคมก้มหน้าท่ีมองแต่โทรศพัท์มือถือและกดใช้ทั้งเร่ือง
    งานหรือส่วนตวั เพื่อหยุดใช้แล้วหันมาคุยกบัคนท่ีอยู่รอบขา้ง
    บา้ง 

สถานท่ี:    (สถานท่ีส าหรับการพกัผอ่น) 
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ภาพที ่4.20 โฆษณาโฟมลา้งหนา้พอนดส์ 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2556. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 6 ธนัวาคม 2556 

 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: สินคา้โฟมลา้งหนา้พอนดส์  
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่ง หรือ ต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆใหส่ื้อ 
    ความหมายมากข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อส่ือคุณสมบติัสินคา้ท่ีสามารถท าความสะอาดลึก ป้องกนัสิว 
วธีิการ:    การตกแต่งป้ายบิลบอร์ดเป็นหลุมเวา้ตรงกลางป้าย และมีหุ่นคน 
    เสมือนท าความสะอาดป้ายอยู่ และภายในตวัป้ายมีภาพสินค้า
    ประกอบ ท าให้ผูพ้บเห็นรู้สึกถึงคุณสมบติัของสินคา้ ท่ีสามารถ
    ท าความสะอาดไดลึ้กถึงรูขมุขน ป้องกนัการเกิดสิวได ้
สถานท่ี:    ไม่ปรากฎ 
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ภาพที ่4.21 โฆษณา ยาแกแ้พ ้Allegra 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2557. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 6 มีนาคม 2557 

 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: สินคา้ยาแกแ้พ ้Allegra 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การตกแต่งต่อเติมส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆ ใหส่ื้อความหมาย 
    มากยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อน าเสนอคุณสมบติัของสินคา้ ท่ีช่วยบรรเทาอาการแพอ้ากาศ 
วธีิการ:    การออกแบบโปสเตอร์ใหเ้ป็นคนก าลงัจาม แลว้พบักระดาษ 
    ส่วนล่างมาปิดปาก ท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงคุณสมบติัของสินคา้
    และระลึก นึกถึง ตราสินคา้เม่ือรู้สึกมีอาการตามภาพ 
สถานท่ี:    ไม่ปรากฎ 
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ภาพที ่4.22 โฆษณา นกัเก็ต แมคโดนลั 
แหล่งทีม่า : Brandbuffet, 2556. 
หมายเหตุ : เผยแพร่เม่ือ 6 ตุลาคม 2556 

 
งานโฆษณาจากต่างประเทศ: สินคา้นกัเก็ต แมคโดนลั 
ประเภทรูปแบบการน าเสนอ: การใชจ้งัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้มท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์
    ยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค:์   เพื่อโปรโมทสินคา้ใหม่ 
วธีิการ:    การตกแต่งลิฟตแ์กว้ โดยลิฟตต์วัแรกมีถว้ยซอสมะเขือเทศถว้ย
    ใหญ่ติดอยูข่า้งหนา้ และลิฟตอี์กตวัถว้ยชีสติดอยู ่ซ่ึงรอบตวัถว้ย
    มีสัญลกัษณ์ของแมคโดนลั โดยมีเทคนิคลูกเล่นกบัตวัลิฟตท่ี์อยู่
    ภายใน เม่ือมีคนใชลิ้ฟต ์ตวัลิฟตภ์ายในท่ีสกรีนภาพลายนกัเก็ต
    ไก่อยู ่จะเคล่ือนท่ีแนวข้ึน-ลง พอดีกบัถว้ยดา้นล่าง 

สถานท่ี:    ประเทศจีน (สถานท่ีส าหรับการพกัผอ่น) 
 

 

http://www.shotmcn.com/blog/2011/03/25/mc-donalds-dip-dip-nuggets-ambient/mcdonald_viral/


 
 

บทที ่ 5 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
ผลการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศในเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด เก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดข้อ้มูลซ่ึงผลการวจิยัจะน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 

 
  ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง 
  ตอนท่ี 2   พฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ 
  ตอนท่ี 3   ทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
  ตอนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 

 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี ท าให้ได้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณลักษณะทางด้าน
ประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายอุาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ในท่ีน้ี คือ กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีท าการสุ่มข้ึนมาได้ ขอ้มูลในส่วนน้ีจะเป็น
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
ลกัษณะส่วนบุคคล  จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 142 35.5 
 หญิง 258 64.5 
 รวม 400 100.0 
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ตารางที ่5.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล(ต่อ) 
 
ลกัษณะส่วนบุคคล  จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ 18-24 ปี 104 26.0 
 25-29 ปี 184 46.0 
 30-34 ปี 112 28.0 
 รวม 400 100.0 
อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 80 20.0 
 ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 32 8.0 
 พนกังานบริษทั 237 59.3 
 ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 30 7.5 
 อาชีพอิสระ 17 4.3 
 อ่ืนๆ 4 1.0 
 รวม 400 100.0 
ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6 1.5 
 ปวส. 7 1.8 
 ปริญญาตรี 285 71.3 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 102 25.5 
 รวม 400 100.0 
ระดบัรายได ้ นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 45 11.3 
 10,000-19,999 บาท 134 33.5 
 20,000-29,999 บาท 122 30.5 
 30,000-39,999 บาท 61 15.3 
 40,000-49,999 บาท 9 2.3 
 50,000 บาทข้ึนไป 29 7.3 
 รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือ เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 64.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.5 และถา้จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามช่วงอายุ ช่วงอายุท่ีมี 
มากท่ีสุด คือ ช่วงกลุ่มอายุ25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ ช่วงกลุ่มอายุ30-34 ปี



63 
 

คิดเป็นร้อยละ 28.0 และช่วงกลุ่มอาย1ุ8-24 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.0  
ดา้นอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มพนกังานบริษทั เป็นกลุ่มท่ีมีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 59.3 รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ เป็น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.0  

ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 25.5 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.5  

นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัพบว่า รายได้ส่วนตัว/ได้รับจากผูป้กครองต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายได ้10,000-19,999 บาท มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ 20,000-29,999 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.5 และอนัดบั 3 คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงรายได3้0,000-39,999 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.3  
 

ตอนที ่2  พฤติกรรมการรับรู้ทีม่ต่ีอส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 
ตารางที ่5.2 จ  านวน และร้อยละของการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศ 
 
การรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศ จ านวน ร้อยละ 
รู้จกั/เคยเห็น 
ไม่รู้จกั/ไม่เคยเห็น 

336 
64 

84.0 
16.0 

 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกั/เคยพบเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศของ
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84.0 และไม่รู้จกั/ไม่เคยเห็น คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดบั 
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 ตารางที ่5.3 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามพฤติกรรมการรับรู้ท่ีมีส่ือแฝงในบรรยากาศของไทย 
 
 

 
พฤตกิรรมการรับรู้ทีม่ส่ืีอแฝงใน

บรรยากาศ 

ระดบัการรับรู้  
 

ค่าเฉลีย่ 

 
 

แปลผล 

 
 

S.D. 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความถ่ีท่ีพบเห็นส่ือโดยเฉล่ียต่อเดือน 54 13.5 162 40.5 146 36.5 38 9.5 0 0 3.58 มาก .840 
เคยพบเห็นส่ือน้ีจากสถานท่ีจริง 70 17.5 188 47.0 102 25.5 33 8.3 7 1.8 3.70 มาก .912 
เคยพบเห็นส่ือน้ีจากส่ือสงัคมออนไลน์ 119 29.8 190 47.5 74 18.5 17 4.3 0 0 4.03 มาก .808 
ทราบ/รู้จกัส่ือน้ีดว้ยตนเอง 63 15.8 189 47.3 117 29.3 28 7.0 3 0.8 3.70 มาก .843 
ทราบ/รู้จกัส่ือน้ีจากเพ่ือน 25 6.3 112 28.0 173 43.3 74 18.5 16 4.0 3.14 ปานกลาง .926 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดู/อ่านส่ือน้ีท่ีพบ
เห็นแต่ละคร้ัง 

11 2.8 125 31.3 195 48.8 62 15.5 7 1.8 3.18 ปานกลาง .786 

สามารถอ่านขอ้ความบนส่ือไดท้ั้งหมด 26 6.5 152 38.0 169 42.3 48 12.0 5 1.3 3.37 ปานกลาง .824 
เขา้ใจสารจากส่ือน้ีมากนอ้ยเพียงใด 28 7.0 207 51.8 148 37.0 15 3.8 2 0.5 3.61 มาก .696 
ส่ือน้ีท าใหรู้้สึกสนใจในสินคา้ดงักล่าว 44 11 145 36.3 176 44.0 34 8.5 1 0.3 3.49 มาก .810 
สงัเกตเห็นตราสินคา้/ยีห่อ้สินคา้นั้นไดดี้ 52 13.0 207 51.8 125 31.3 16 4.0 0 0 3.74 มาก .731 
จดจ าตราสินคา้/ยีห่อ้สินคา้ไดท้นัที 43 10.8 182 45.5 143 35.8 30 7.5 2 0.5  3.59 มาก .800 
ส่ือน้ีท าใหมี้การระลึก นึกถึงตราสินคา้
ดงักล่าวในเวลาต่อมา 

33 8.3 169 42.3 155 38.8 41 10.3 2 0.5 3.48 มาก .807 
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 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการรับรู้ท่ีมีส่ือแฝงในบรรยากาศ จ าแนกรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มีพฤติกรรมการรับรู้ท่ีมีส่ือแฝงในบรรยากาศ ท่ีเคยพบเห็นส่ือน้ีจากส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 รองลงมากลุ่มตวัอย่างสามารถสังเกตเห็นตราสินค้า/ยี่ห้อสินคา้นั้นได้ดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 กลุ่มตวัอย่างเคยพบเห็นส่ือน้ีจากสถานท่ีจริงและทราบ/รู้จกัส่ือน้ีดว้ยตนเอง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 เท่ากนั กลุ่มตวัอย่างมีความเขา้ใจสารจากส่ือน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 กลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถจดจ าตราสินคา้/ยี่ห้อสินคา้ไดท้นัที มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ความถ่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งพบ
เห็นส่ืออยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกสนใจสินคา้ดงักล่าวหลงัจากพบเห็น
ส่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างพบเห็นส่ือท าให้มีการระลึก นึกถึงตราสินค้า
ดงักล่าวในเวลาต่อมา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 กลุ่มตวัอยา่งสามารถอ่านขอ้ความบนส่ือไดท้ั้งหมด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37  ระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างใชใ้นการดู/อ่านส่ือท่ีพบเห็นในแต่ละคร้ัง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.18 และพฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งทราบ/รู้จกัส่ือน้ีจากเพื่อน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.14 

ตามล าดบั 
 

 

ตอนที ่3  ทศันคติทีม่ต่ีอส่ือแฝงในบรรยากาศ(ดูตารางท่ี 5.4 หนา้ต่อไป) 
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ตารางที ่5.4 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศของไทย 
 

 
 

ทศันคตทิีม่ต่ีอส่ือแฝงในบรรยากาศ 

ระดบัทศันคต ิ  
 

ค่าเฉลีย่ 

 
 

แปลผล 

 
 

S.D. 
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ/ไมแ่น่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส่ือน้ีน าเสนอเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 45 11.3 254 63.5 93 23.3 8 2.0 0 0 3.84 เห็นดว้ย .633 
ส่ือน้ีสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัตราสินคา้ 24 6.0 181 45.3 183 45.8 10 2.5 2 0.5 3.54 เห็นดว้ย .671 
ส่ือน้ีท าใหจ้ดจ าตราสินคา้/ยีห่อ้ได ้ 61 15.3 246 61.5 84 21.0 8 2.0 1 0.3 3.90 เห็นดว้ย .675 
ส่ือน้ีสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ท่านมากกวา่ส่ือ
แบบเดิม 

58 14.5 223 55.8 105 26.3 14 3.5 0 0 3.81 เห็นดว้ย .717 

ส่ือน้ีเป็นการท าลายทศันียภาพ/ส่ิงแวดลอ้ม 31 7.8 99 24.8 201 50.3 61 15.3 8 2.0 2.79 ไม่แน่ใจ .865 
   ด้านความคดิ           รวม 3.58 เห็นด้วย .712 

ส่ือน้ีมีผลต่อความรู้สึกในการเลือกตราสินคา้ 23 5.8 191 47.8 165 41.3 20 5.0 1 0.3 3.54 เห็นดว้ย .693 
ส่ือน้ีท าใหเ้กิดการอยากได ้อยากทดลองใช้
สินคา้ 

33 8.3 186 46.5 153 38.3 25 6.3 3 0.8 3.55 เห็นดว้ย .764 

ส่ือน้ีท าใหรู้้สึกภูมิใจ ถา้ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้ 20 5.0 132 33.0 190 47.5 49 12.3 9 2.3 3.26 ไม่แน่ใจ .822 
ส่ือน้ีท าใหรู้้สึกถูกยดัเยยีดขอ้มูลใหม้ากเกินไป 27 6.8 93 23.3 180 45.0 86 21.5 14 3.5 2.92 ไม่แน่ใจ .923 
ส่ือน้ีท าใหท่้านรู้สึกอยากน าไปบอกต่อ 14 3.5 145 36.3 198 49.5 38 9.5 5 1.3 3.31 ไม่แน่ใจ .742 

ด้านความรู้สึก           รวม 3.32 ไม่แน่ใจ .789 
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ตารางที ่5.4 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศของไทย (ต่อ) 
 

 
 

ทศันคตทิีม่ต่ีอส่ือแฝงในบรรยากาศ 

ระดบัทศันคต ิ  
 

ค่าเฉลีย่ 

 
 

แปลผล 

 
 

S.D. 
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉยๆ/ไมแ่น่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านว
น 

ร้อยละ 

ส่ือน้ีมีการน าเสนอท่ีสร้างสรรค ์ แปลกใหม่ 88 22.0 226 56.5 77 19.3 8 2.0 1 0.3 3.98 เห็นดว้ย .718 
การจดัวางองคป์ระกอบส่ือตรงตาม
วตัถุประสงค ์

38 9.5 217 54.3 137 34.3 7 1.8 1 0.3 3.71 เห็นดว้ย .669 

ภาพ/ส่ิงของ/อุปกรณ์ประกอบมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

38 9.5 221 55.3 128 32.0 13 3.3 0 0 3.71 เห็นดว้ย .680 

การใชสี้โดยรวมมีความโดดเด่น 82 20.5 239 59.8 75 18.8 3 0.8 1 0.3 4.00 เห็นดว้ย .668 
สถานท่ีในการน าเสนอเหมาะสม 54 13.5 209 52.3 126 31.5 9 2.3 2 0.5 3.76 เห็นดว้ย .727 

ด้านการน าเสนอ           รวม 3.83 เห็นด้วย .692 
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 เม่ือพิจารณาทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศโดยรวมพบวา่ ทศันคติดา้นการน าเสนอมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ซ่ึงสูงกวา่ดา้นความคิด ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  และ
ดา้นความรู้สึกท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ตามล าดบั 
 เม่ือแยกพิจารณารายขอ้ 
 ดา้นความคิด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ส่ือน้ีท าให้จดจ าตราสินคา้/ยี่ห้อสินคา้ได ้
มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 3.90 รองลงมามีความคิดเห็นว่าส่ือน้ีน าเสนอเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และส่ือน้ีไม่เป็นการท าลายทศันียภาพ/ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 2.79 
ตามล าดบั 
 ด้านความรู้สึก พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าส่ือน้ีท าให้เกิดการอยากได้ อยาก
ทดลองใชสิ้นคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.55 รองลงมามีความคิดเห็นวา่ส่ือน้ีมีผลต่อความรู้สึกใน
การเลือกตราสินคา้ 3.54 และส่ือน้ีไม่ท าให้รู้สึกถูกยดัเยียดขอ้มูลให้มากเกินไป มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
2.92  ตามล าดบั 
 ดา้นการน าเสนอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การใชสี้โดยรวมของส่ือมีความโดด
เด่น มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.00 รองลงมามีความคิดเห็นวา่ส่ือน้ีมีการน าเสนอท่ีสร้างสรรค ์แปลก
ใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และส่ือมีการจดัวางองคป์ระกอบตรงตามวตัถุประสงคก์บัภาพ/ส่ิงของ/
อุปกรณ์ประกอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั เท่ากบั 3.71 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่4  การทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานข้อที ่1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
ท่ีแตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: เพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: เพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สมมติฐานจะใชก้ารทดสอบ T-Test ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95%
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ตารางที ่5.5 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงใน 
       บรรยากาศ เปรียบเทียบระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 
 
พฤติกรรมการรับรู้ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. t Sig 

 ชาย 142 42.5 5.80 -0.205 0.838 
 หญิง 258 42.6 5.99   
 
 จากตารางท่ี 5.5 ภายใตส้มมติฐานวจิยัท่ีวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงใน
บรรยากาศท่ีแตกต่างกนั สรุปผลการทดสอบได้ว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการรับรู้ส่ือ
แฝงในบรรยากาศ ไม่แตกต่างกนัดว้ยระดบันยัส าคญั 0.05  
  
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: อายท่ีุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: อายท่ีุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 5.6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
       กบัอาย ุดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

พฤติกรรมการรับรู้ 
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 
 0.710 2 397 0.492 
 
 จากตารางท่ี 5.6 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งอายุ กบัพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของอายุในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตารางที่ 5.7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือ
        แฝงในบรรยากาศ กบัอาย ุ
 

 
อายุ 

 
Mean 

Std. 
Deviation 

 
F 

 
Sig 

1) 18-24 ปี 42.9 5.68 0.714 0.491 

2) 25-29 ปี 42.8 5.83   

3) 30-34 ปี 42.0 6.28   

 
 จากตารางท่ี 5.7  ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้
ส่ือแฝงในบรรยากาศกบัอายสุรุปผลการทดสอบไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
รับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 5.8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
       กบัอาชีพ ดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

พฤติกรรมการรับรู้ 
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 
 0.338 4 395 0.852 
 
 จากตารางท่ี 5.8 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งอาชีพ กบัพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบไดว้า่ความแปรปรวนของระดบัรายไดใ้นแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กนั จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตารางที ่5.9 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือ
       แฝงในบรรยากาศ กบัอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 
Mean 

Std. 
Deviation 

 
F 

 
Sig 

1) นกัเรียน/นกัศึกษา 42.6 5.85 1.186 0.316 

2) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 40.9 6.16   

3) พนกังานบริษทั 42.9 5.81   

4) ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 43.1 6.23   

5) อาชีพอิสระ 41.1 6.39   

 
 จากตารางท่ี 5.9  ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้
ส่ือแฝงในบรรยากาศกบัอาชีพสรุปผลการทดสอบไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้
  
สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กนั 
 H1: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่5.10 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
          กบัระดบัการศึกษา ดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

พฤติกรรมการรับรู้ 
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 
 5.243 2 397 0.006** 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 5.10ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการ
รับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ความแปรปรวนของระดบัการศึกษาในแต่
ละกลุ่มแตกต่างกนั จะใชส้ถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ 
  
ตารางที ่5.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงใน 
         บรรยากาศ กบัระดบัการศึกษา 
 

 
ระดับการศึกษา 

 
Mean 

Std. 
Deviation 

Brown-
Forsythe 

 
Sig 

1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 41.8 5.15 0.321 0.727 
2) ปริญญาตรี 42.7 5.58   
3) สูงกวา่ปริญญาตรี 42.3 6.88   
  
 จากตารางท่ี 5.11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ
กบัระดบัการศึกษา สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการ
รับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
ท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
  
ตารางที ่5.12 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศกบั
          รายได ้ดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

พฤติกรรมการรับรู้ 
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 
 0.661 4 395 0.619 
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 จากตารางท่ี 5.12 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระดบัรายได้กบัพฤติกรรมการ
รับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบได้วา่ ความแปรปรวนของระดบัรายไดใ้นแต่ละกลุ่ม
ไม่แตกต่างกนั จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
 
ตารางที่ 5.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝง
         ในบรรยากาศ กบัรายได ้
 

 
รายได้ 

Mean Std. 
Deviation 

F Sig 

1) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 43.1 5.83 0.431 0.786 

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 บาทข้ึนไป 42.5 5.62   
 
 จากตารางท่ี 5.13  ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้
ส่ือแฝงในบรรยากาศกบัระดบัรายได ้สรุปผลการทดสอบได้ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  
สมมติฐานข้อที่ 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่าง
กนั จ าแนกออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: เพศท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: เพศท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สมมติฐานจะใชก้ารทดสอบ T-Test ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95% 
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ตารางที ่5.14 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ  
          เปรียบเทียบระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 
 

ทศันคติท่ีมีต่อ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

 
เพศ 

 
จ านวน 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig 

 ชาย 142 53.8 5.78 0.18 0.676 
 หญิง 258 53.5 6.13   
 
 จากตารางท่ี5.14 ภายใต้สมมติฐานวิจัยท่ีว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศท่ีแตกต่างกนั สรุปผลการทดสอบได้ว่าเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
  
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: อายท่ีุแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: อายท่ีุแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่5.15 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ กบัอายุ
          ดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

ทศันคติทีม่ีต่อ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

 1.323 2 352.73 0.268 
 
 จากตารางท่ี 5.15 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งอายุกบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศดา้นส่ือน าเสนอเขา้ใจง่ายสรุปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของอายุในแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกนั จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตารางที ่5.16  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งทศันคติต่อส่ือแฝงใน 
          บรรยากาศ กบัอาย ุ
 

 
อายุ 

 
Mean 

 
SD. 

 
F 

 
Sig 

1) 18-24 ปี 53.5 5.69 1.303 0.273 

2) 25-29 ปี 54.1 6.11   

3) 30-34 ปี 52.9 6.09   

 
 จากตารางท่ี 5.16  ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศกบัอายสุรุปผลการทดสอบไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝง
ในบรรยากาศไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 5.17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ กบั
         อาชีพดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

ทศันคติทีม่ีต่อ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

 0.732 4 395 0.571 
 
 จากตารางท่ี 5.17 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งอาชีพกบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝง
ในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบได้วา่ ความแปรปรวนของอาชีพในแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั จะใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตารางที ่5.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งทศันคติต่อส่ือแฝงใน 
          บรรยากาศ กบัอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 
Mean 

 
SD. 

 
F 

 
Sig 

1) นกัเรียน/นกัศึกษา 53.0 5.81 0.820 0.513 

2) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 52.4 7.59   

3) พนกังานบริษทั 53.9 5.89   

4) ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 54.4 5.21   

5) อาชีพอิสระ 53.1 6.44   
  
 จากตารางท่ี 5.18  ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศกบัอาชีพสรุปผลการทดสอบไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่5.19 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ กบั
          ระดบัการศึกษา ดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

ทศันคติทีม่ีต่อ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

 3.919 2 397 0.021* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 5.19 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระดบัการศึกษา กบัทศันคติท่ีมี
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของระดบัการศึกษาในแต่ละ
กลุ่มแตกต่างกนั จะใชส้ถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ 
  
ตารางที่ 5.20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ กบั
         ระดบัการศึกษา 
 

 
ระดับการศึกษา 

 
Mean 

Std. 
Deviation 

Brown-
Forsythe 

 
Sig 

1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 52.2 5.61 0.455 0.636 
2) ปริญญาตรี 53.6 5.68   
3) สูงกวา่ปริญญาตรี 53.9 6.89   
 
 จากตารางท่ี 5.20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศกบั
ระดบัการศึกษา สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝง
ในบรรยากาศไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานขอ้ท่ี 2.5 ระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
 H0: ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่5.21 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ กบั
         ระดบัรายได ้ดว้ย Test of Homogeneity of variances 
 

ทศันคติทีม่ีต่อ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig 

 0.325 4 395 0.861 
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 จากตารางท่ี 5.21 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวา่งระดบัรายไดก้บัทศันคติท่ีมีต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบได้ว่า ความแปรปรวนของระดบัรายได้ในแต่ละกลุ่มไม่
แตกต่างกนั จะใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
 
ตารางที่ 5.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหวา่งทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงใน
         บรรยากาศ กบัรายได ้
 

 
รายได้ 

Mean Std. 
Deviation 

F Sig 

1) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 53.6 5.53 0.610 0.656 

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 บาทข้ึนไป 53.4 6.38   
 
 จากตารางท่ี 5.22  ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างระหว่างทศันคติท่ีมีต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศกบัระดบัรายได ้สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มี
ทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานข้อที ่3 พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 H0: พฤติกรรมการรับรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงใบรรยากาศ 
 H1: พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
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ตารางที่5.23 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับรู้กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือ
        แฝงในบรรยากาศ 
 

 พฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

 Pearson 
Correlation (r) 

 
Sig (2-tailed) 

 
ระดบัความสัมพนัธ์ 

 
ทิศทาง 

ทศันคติทีม่ีต่อ 
ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

 
0.546** 

 
0.000 

สัมพนัธ์ 
ระดบัปานกลาง 

 
ทางบวก 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางท่ี 5.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้กับ
ทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ สรุปผลการทดสอบได้ว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้ท่ี
สัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.546 แสดงว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน
กลาง ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้เพิ่มข้ึน จะมีทศันคติต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศเพิ่มข้ึนปานกลาง 
 
5.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 5.24   แสดงสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 1-2 
 

 
ตัวแปร 

ลกัษณะทางประชากร 
เพศ อาย ุ อาชีพ การศึกษา รายได ้

พฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ      

ทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ      

 
เคร่ืองหมาย หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง) 
เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H0 (ไม่มีความแตกต่าง) 
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ตารางที่ 5.25  แสดงสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
 

 พฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

ทศันคติทีม่ีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ      

 
เคร่ืองหมาย หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 (มีความสัมพนัธ์) 
เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H0 (ไม่มีความสัมพนัธ์) 
 



 

 

บทที ่ 6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา  “การตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ” มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมรับรู้และทัศนคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ ลักษณะทาง
ประชากรท่ีมีต่อพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติดังกล่าว และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการรับรู้กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ  อีกทั้งศึกษารูปแบบการน าเสนอผา่นส่ือ
แฝงในบรรยากาศ โดยมีสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนั 
 2.  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั 
 3.  พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 ตอนท่ี 3 ทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 จากตอนท่ี 2 และ 3ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคแสดงความเช่ือมัน่ไดเ้ท่ากบั 
0.840  
 ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกั/เคยพบเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศ การสุ่ม
ตวัอย่างใช้แผนการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ซ่ึงขั้นตอนท่ี 1 ใช้แผนการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง และขั้นตอนท่ี 2 ใชแ้ผนการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา เม่ือแจกแบบสอบถามไดรั้บคืนทั้งส้ิน 
400 ชุด 
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6.1  สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ อยูใ่นช่วง 25-29 ปี อาชีพพนกังานบริษทั ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท  
 
ส่วนที ่2  พฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกั/เคยพบเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศ  
เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมการรับรู้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
ดา้นความถ่ีท่ีพบเห็นส่ือโดยเฉล่ียต่อเดือน ดา้นพบเห็นส่ือจากสถานท่ีจริงและส่ือสังคมออนไลน์ 
ดา้นการรู้จกัส่ือดว้ยตนเอง ดา้นการเขา้ใจสารจากส่ือ ดา้นการสนใจ ดา้นการสังเกตและจดจ าตรา
สินคา้/ยี่ห้อ  และดา้นการระลึก นึกถึงตราสินคา้ได ้อยู่ในระดบัมาก ในดา้นการรู้จกัส่ือจากเพื่อน 
ดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการดู/อ่านส่ือแต่ละคร้ัง และดา้นการสามารถอ่านขอ้ความบนส่ือไดท้ั้งหมด 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ส่วนที ่3  ทศันคติทีม่ีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 
 เม่ือพิจารณาทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศโดยรวมพบวา่ ทศันคติดา้นการน าเสนอมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงสูงกว่าดา้นความคิด มีค่าเฉล่ียรองลงมา ซ่ึงอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย และดา้นความรู้สึกท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด ตามล าดบั อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 
 เม่ือแยกพิจารณารายขอ้ 
 ดา้นความคิด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ส่ือน้ีท าให้จดจ าตราสินคา้/ยี่ห้อสินคา้ได ้
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา่ส่ือน้ีน าเสนอเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน และส่ือน้ีไม่เป็นการ
ท าลายทศันียภาพ/ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั 
 ด้านความรู้สึก พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าส่ือน้ีท าให้เกิดการอยากได้ อยาก
ทดลองใชสิ้นคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา่ส่ือน้ีมีผลต่อความรู้สึกในการเลือกตรา
สินคา้ และส่ือน้ีไม่ท าใหรู้้สึกถูกยดัเยยีดขอ้มูลใหม้ากเกินไป มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ดา้นการน าเสนอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่การใชสี้โดยรวมของส่ือมีความโดด
เด่น มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา่ส่ือน้ีมีการน าเสนอท่ีสร้างสรรค ์แปลกใหม่ และส่ือ
มีการจดัวางองคป์ระกอบตรงตามวตัถุประสงคก์บัภาพ/ส่ิงของ/อุปกรณ์ประกอบมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4  การทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั  
 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากร พบวา่  เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศอยา่งมีนยัส าคญั 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากร พบวา่  เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้
ไม่มีผลต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 สมมติฐานข้อที่  3 พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมี ต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้กับทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศ พบว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้เพิ่มข้ึน จะมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศเพิ่มข้ึนปานกลาง 
 

6.2  การอภิปรายผลการวจิัย 
 
 จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง “การตอบสนองต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ” สามารถน ามาอภิปราย
ผล 2 ส่วน ไดด้งัน้ี  
 
 6.2.1  อภิปรายผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
 จากการวเิคราะห์รูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศ พบวา่ ในประทศไทยเร่ิมมี
การน าส่ือแฝงในบรรยากาศเขา้มาใช ้ประมาณปี 2005 โดยบริษทั Leo Burnett Worldwide ท่ีผลิต
ส่ือให้กบับริษทั P&G สินคา้แชมพูสระผมรีจอยส์ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีมาก สร้างการรับรู้และ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้จ  านวนมาก หลงัจากนั้นเองวงการโฆษณาไทยได้น าส่ือแฝงในบรรยากาศมา
ประยุกต์ใช้อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั จากการส ารวจในการศึกษาคร้ังน้ี ช่วงปี 2556-2557 พบว่า 
รูปแบบการน าเสนอของส่ือแฝงในบรรยากาศ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรือต่อเติม
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆ ให้ส่ือความหมายมากยิ่งข้ึน รองลงมาใชรู้ปแบบการให้ผูบ้ริโภคเป็นส่วน
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หน่ึง หรือมีส่วนร่วมในส่ือโฆษณา เพื่อท าให้ส่ือโฆษณานั้นสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และใชรู้ปแบบการ
น าเอาส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้มาเป็นองคป์ระกอบในงานโฆษณาตามล าดบั แต่รูปแบบการใช้
จงัหวะเวลาของส่ิงแวดลอ้ม มาท าใหส่ื้อโฆษณานั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึนยงัไม่พบในประเทศไทย และจาก
ผลการส ารวจส่ือแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศท่ีพบ ส่วนใหญ่การตกแต่ง หรือต่อเติม
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นๆ ให้ส่ือความหมายมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกนักบัการใช้รูปแบบการใช้จงัหวะ
เวลาของส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ส่ือโฆษณาสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงสรุปไดว้่า รูปแบบการน าเสนอทั้งในไทย
และต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการตกแต่ง หรือต่อเติมส่ิงแวดล้อมบริเวณนั้นๆ ให้ส่ือ
ความหมายมากยิ่งข้ึน การออกแบบและผลิตงานโฆษณาท่ีนักออกแบบหรือผูส้ร้างสรรค์งาน
โฆษณาต้องค านึงถึงกลวิธี และการรู้จักเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม หากมีอุปกรณ์ท่ีดีมี
คุณภาพสูงแต่ไม่รู้จกัใชว้ิธีการออกแบบท่ีเหมาะสม ผลงานท่ีเกิดข้ึนจะไม่สามารถส่ือแนวคิดหลกั
ของการจดัท าผลงานการออกแบบหรืองานโฆษณานั้นๆได ้ทั้งน้ี แมจ้ะรู้จกัน ากลวิธีตามหลกัการ
ออกแบบมาใชแ้ต่ยงัขาดความช านาญ ผลงานท่ีเกิดข้ึนอาจไม่สวยงามและไม่ตรงตามแนวคิดหลกั
เท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค ในดา้นปัจจยัทางเทคนิค (ศุภร เสรี
รัตน์, 2545)  ปัจจยัดา้นเทคนิคท่ีส าคญัๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ขนาด สีสัน ความ
เขม้ขน้(เสียงดงั, ความสว่าง, ความเด่นชดั) การเคล่ือนไหว การวางต าแหน่ง การตดักนัของสีหรือ
ขนาด และความโดดเด่ียว 
 
 6.2.2  อภิปรายผลเชิงปริมาณ 
            6.2.2.1  จากสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนักบัพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ี
แตกต่างกนั พบวา่ 
            1)  ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวไวว้า่
บุคคลท่ีมีลักษณะทางสังคมคล้ายกัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา อายุ จะแสดง
พฤติกรรมการส่ือสารคลา้ยคลึงกนั เดอเฟลอร์ (De Fleur, 1966) ในการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งคือคนท างานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18-35 ปี มีลกัษณะทางประชากร
ท่ีคลา้ยคลึงกนั จดัอยูใ่นกลุ่มสังคมเดียวกนัจึงมีพฤติกรรมการรับรู้ส่ือท่ีคลา้ยคลึงกนัไปดว้ย 
            2)  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั ดว้ย
กลุ่มอายุท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นกลุ่มอายุ 18-34 ปี จดัอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้หรือวยัหนุ่มสาว (Young 
Adult)หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่  จึงส่งผลให้พฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศมีระดบัการรับรู้ท่ี



85 

 

คล้ายกัน อายุเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม 
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) ไดก้ล่าวไวว้า่ โดยทัว่ไปคนท่ีมีอายุนอ้ยมกัจะมี
ความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีมีอายุมาก ลักษณะการใช้
ส่ือมวลชนก็ต่างกนั คนท่ีมีอายมุาก มกัใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกวา่เพื่อความบนัเทิง 
            3)  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอธิบายตามแนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ว่าพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษยด์ าเนินชีวิตตามแบบฉบบัท่ีสังคมวางเป็นแม่บทไว ้และในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นคนวยัท างานเป็นพนักงานบริษทัท่ีมีสังคมและติดตามข่าวสารในสังคมท่ี
ใกลเ้คียงกนัจึงมีความตอ้งการทางดา้นสังคมท่ีเหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนท์วลี คู
เกษมกิจ (2552) ท่ีได้ศึกษาเ ร่ืองการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจ้งของท่ีอยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้
ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกนั 
           4)  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝง
ในบรรยากาศไม่แตกต่างกนัจากผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึง
สามารถอธิบายตามแนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์วา่ระดบัการศึกษาท่ีสูงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ใหบุ้คคลยอมรับนวตักรรมเร็วกวา่คนอ่ืนๆ Rogers and Svening (1969) ซ่ึงปรมะ สตะเวทิน (2540) 
กล่าวว่า คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการท่ีจะเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะคนเหล่าน้ีมี
ความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง มีความเขา้ใจสารไดดี้ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีส่ือแฝงในบรรยากาศเอง 
ก็นบัวา่เป็นส่ือใหม่ ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั 
         5)  ผู ้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศไม่แตกต่างกนั ตามทฤษฎีกล่าววา่ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมการรับรู้
ท่ีต่างกนั แต่รายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีความใกลเ้คียงกบัระดบัการศึกษา คือ มีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
มาก โดยส่วนใหญ่แลว้ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีสูง รายไดก้็จะสูงตามไปดว้ย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะทางประชากรท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งดา้นอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและรายได ้จึง
ส่งผลใหมี้พฤติกรรมการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
        6.2.2.2  จากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ลกัษณะทางประชากร ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนักบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 
        1)  ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรินทร์ เศวตสุทธิพนัธ์ (2537)ไดศึ้กษาเร่ืองการส ารวจทศันคติ
และพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวโทรทศัน์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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พบว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ กบั
ทศันคติท่ีมีต่อรายการโทรทศัน์ ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการข่าวสารจากรายการข่าวโทรทศัน์ และความ
เช่ือข่าวโทรทศัน์ พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนัมีความตอ้งการ
ข่าวสารจากรายการข่าวโทรทศัน์เป็นประจ าทุกวนัไม่แตกต่างกนั และเพศ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมี
ความเช่ือถือข่าวโทรทศัน์ไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพท่ีต่างกนัมีความเช่ือถือ
ข่าวโทรทศัน์แตกต่างกนั 
      2)  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กนั อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม โดยทัว่ไปแลว้
คนท่ีมีอายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่าคนท่ีมีอายุมาก นอกจากนั้นแล้วอายุยงัเป็นส่ิง
ก าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจูงใจดว้ย ในการวจิยัทางจิตวิทยาพบวา่ เม่ือคน
อายมุากข้ึนโอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงจะนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัราภรณ์ 
ศรีจกัรโคตร์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ภายนอกอาคาร : กรณีศึกษา Building Wrap พบวา่ ความแตกต่างของผูบ้ริโภคทั้งใน
ดา้นอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้มีทศันคติต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ Building Wrap ไม่แตกต่าง
กนั เน่ืองดว้ยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นกลุ่มช่วงอายเุดียวกนั ทศันคติจึงไม่ต่างกนั 
      3)  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กนั ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มีส่ิงแวดล้อมและ
สังคมใกลเ้คียงกนั จึงมีมุมมองทางดา้นความคิด ความเช่ือ และทศันคติท่ีคลา้ยกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สปันนา สั งข์ สุวรรณ  (2552) ได้ศึกษา เ ร่ืองการเ ปิดรับโฆษณาสินค้าผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มคนท างานอายุระหว่าง 22-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนั และรายไดต่้างกนั มีทศันคติต่อการโฆษณาสินคา้ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ไม่แตกต่างกนั  
      4)  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่
แตกต่างกนั การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากต่อประสิทธิภาพการส่ือสารของผูรั้บซ่ึงมีผลตั้งแต่
อ่านออกเขียนได ้การมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจตอ้งมีความรู้อีกระดบัหน่ึง ใน
การมีพฤติกรรมการรับรู้ส่ือท่ีใกลเ้คียงกนั ก่อให้เกิดความคิด ความเช่ือท่ีหมือนๆกนั จึงมีทศันคติท่ี
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร พฒันกุลโกเมธ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง
ทศันคติและความพึงพอใจขอประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่ือรณรงค์เพื่อการงดสูบ
บุหร่ีทีใชก้ลยทุธ์การรณรงคด์้วยความกลวั พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ไม่มีผล
ต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ือรณรงคเ์พื่อการงดสูบบุหร่ี ท่ีใชก้ลยทุธ์การรณรงคด์ว้ยความกลวั 
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      5)  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีทศันคติต่อส่ือแฝงในบรรยากาศไม่แตกต่าง
กัน การวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ช้ีให้เห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนมี
วฒันธรรมท่ีต่างกนั มีประสบการณ์ต่างกนั และทศันคติท่ีแตกต่างกัน ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นคนวยัท างานเป็นพนักงานบริษทั มีรายได้ระดับเดียวกนั จึงมีทศันคติไม่
ต่างกนั 

       6.2.2.3 จากสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พฤติกรรมการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือ
แฝงในบรรยากาศ  พบวา่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิวาพร  จูฑะประชากุล (2554) ศึกษาเร่ืองการ
รับรู้การส่ือสารการตลาดและทศันคติต่อธุรกิจร่วมกนัซ้ือ (Groupon Buying) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษทัเอน็โซโก ้พบวา่ การรับรู้การส่ือสารการตลาดของบริษทัเอ็นโซ
โก(้Ensogo) มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อธุรกิจร่วมกนัซ้ือ (Groupon Buying) ตามแนวคิดเก่ียวกบั
ทศันคติ ในดา้นพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวัหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง ความรู้สึกภายใน
และความพร้อม หรือแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ทศันคติมี
องค์ประกอบระหว่างความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรับรู้ของบุคคล กับแนวโน้มท่ีจะมี
พฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น หลงัจากผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการ
รับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศแล้วก็จะมีทศันคติ ความคิดเห็นต่อส่ือนั้น ถา้สินคา้นั้นๆ สร้างโฆษณา
ออกมาท่ีสร้างสรรค ์ถูกใจผูบ้ริโภค ทศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้นั้นก็จะดีไปดว้ย มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตราสินคา้ ท าใหเ้กิดการภกัดีในตราสินคา้ตามมา  
 

6.3  การน าผลการศึกษาไปใช้และข้อเสนอแนะ 
 
 6.3.1  การน าผลการศึกษาไปใช้ 
           1.  เม่ือพิจารณาผลการวิจยั ในแง่มุมของการพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ือแฝงใน
บรรยากาศ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้ระดบัมาก โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการพบเห็นส่ือจาก
สังคมออนไลน์ ดงันั้นนักการตลาดหรือนักโฆษณาควรใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อ
ผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการรับรู้การส่ือสารไดม้ากข้ึน  
           2.  พฤติกรรมการรับรู้ในดา้นความสามารถในการอ่านขอ้ความและระยะเวลาท่ีใช้
ในการดู/อ่านส่ือมีระดบันอ้ยท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่นกัการตลาดหรือนกัโฆษณาควรให้ความส าคญั
กบัการออกแบบส่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น การส่ือสารควรหลีกเล่ียงการใช้
ตวัหนงัสือมาก แต่เนน้สร้างความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ ขนาดใหญ่ แสง สี เสียงและโดดเด่นแทน
จะสามารถสร้างความน่าสนใจไดม้ากกวา่ เพื่อไม่ใหผู้บ้ริโภครู้สึกถูกยดัเยยีดขอ้มูลมากเกินไป 
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           3.  ส่ือแฝงในบรรยากาศจะเหมาะสมในดา้นความคิด ไดแ้ก่ การรับรู้ การจดจ า และ
รูปแบบการน าเสนอมากกวา่ดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ การเลือกตราสินคา้หรืออยากทดลองใชสิ้นคา้ 
 
 6.3.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
           6.3.2.1  เน่ืองจากงานวิจยัน้ี เป็นการศึกษากบักลุ่มประชากรอายุระหว่าง 18-35 ปี
เท่านั้น ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรขยายไปยงักลุ่มเด็กหรือวยัรุ่น และวยัท างานตอน
ปลาย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยของพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มเด็กหรือวยัรุ่น กลุ่มวยัท างานทั้งตอนตน้และตอนปลาย 
           6.3.2.2  เน่ืองจากงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อส่ือแฝง
ในบรรยากาศ โดยศึกษาการโฆษณาของสินคา้ทุกประเภทในรูปแบบส่ือแฝงในบรรยากาศ ผูว้ิจยั
มองเห็นว่า ในการท าวิจยัในคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเฉพาะประเภทสินคา้ เช่น รูปแบบส่ือแฝง
ในบรรยากาศของสินคา้ประเภทอาหาร เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีชดัเจนข้ึน 
           6.3.2.3  เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการรับรู้และทศันคติท่ีมี
ต่อส่ือแฝงในบรรยากาศเท่านั้น ท าใหผ้ลการวิจยัท่ีไดจึ้งมีเพียงประเด็นทางดา้นการรับรู้กบัทศันคติ
ท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัจึงควรเก็บขอ้มูลในประเด็นเร่ืองการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือแฝงในบรรยากาศ เพื่อท าให้ทราบขอ้มูลในเร่ืองของการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้/บริการท่ีเพิ่มข้ึน 
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แบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  

 แบบสอบถาม เร่ือง “การตอบสนองของผู้บริโภคต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ” เป็นส่วนหน่ึงของการท าวทิยานิพนธ์ ตาม

หลกัสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (นิดา้) จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์ตามความเป็นจริง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะ

น าเสนอเป็นภาพรวม มิไดน้ าเสนอเป็นรายบุคคล และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

         นางสาวเมทนี แพนอ้ย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ท่านรู้จกั/เคยเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศ ใช่หรือไม่ 

   ใช่     ไม่ใช่ (ยติุการตอบแบบสอบถาม) 

ก่อนหน้านี ้ท่านรู้จกั/เคยเห็นส่ือแฝงในบรรยากาศของต่างประเทศใช่หรือไม่ 
   ใช่     ไม่ใช่  
 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง  กรุณาเตมิเคร่ืองหมายใน หน้าข้อความทีต่รงกบัความเป็นจริงเพยีงข้อเดยีว  

1. เพศ           

 1) ชาย   2) หญิง 

2. อาย ุ           

 1) 18-24 ปี   2) 25-29 ปี   3) 30-35 ปี   

3. อาชีพ           
 1) นกัเรียน/นกัศึกษา       2) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  3) พนกังานบริษทั 

 4) ธุรกิจส่วนตวั  5) อาชีพอิสระ   6) อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ.......... 

4. ระดบัการศึกษาสงูสดุ /ระดบัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่      

 1) ประถมศึกษา  2) มธัยมศึกษาตอนตน้  3) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

 4) ปวส.   5) ปริญญาตรี   6) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากการประกอบอาชีพหรือจากผูป้กครอง     

 1) ไม่มีรายได ้   2) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  3) 10,000-19,999 บาท 

 4) 20,000-29,999 บาท     5) 30,000-49,999บาท  6) ตั้งแต่ 50,000บาทข้ึนไป 



94 
 

ตวัอย่างส่ือแฝงในบรรยากาศ : ประเทศไทย 
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ตวัอย่างส่ือแฝงในบรรยากาศ : ต่างประเทศ 

 
 
ตอนที ่2 พฤตกิรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ 
ค าช้ีแจง  กรุณาเตมิเคร่ืองหมายในช่องตามระดบัทีต่รงกบัความเป็นจริงเพยีงข้อเดยีว 

 
ข้อ 

 
พฤติกรรมการรับรู้ส่ือแฝงในบรรยากาศ 

ระดบัการรับรู้ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

1. ความถ่ีท่ีท่านพบเห็นส่ือโดยเฉล่ียต่อเดือน      
2. ท่านเคยพบเห็นจากส่ือจริง(สถานท่ีจริง)      
3. ท่านเคยพบเห็นจากส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media)      
4. ท่านทราบ/รู้จกัส่ือน้ีดว้ยตนเอง      

5. ท่านทราบ/รู้จกัส่ือน้ีจากเพ่ือน      
6. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดู/อ่านส่ือท่ีพบเห็นแต่ละคร้ัง      
7. ท่านสามารถอ่านขอ้ความบนส่ือไดท้ั้งหมด      
8. ท่านเขา้ใจสารจากส่ือน้ีมากนอ้ยเพียงใด      
9. ท าใหท่้านรู้สึกสนใจในสินคา้ดงักล่าว      

10. ท่านสงัเกตเห็นตราสินคา้นั้นไดดี้      

11. ท่านจดจ าตราสินคา้/ยีห่อ้สินคา้ไดท้นัที      
12. ท าใหท่้านมีการระลึก นึกถึงตราสินคา้ดงักล่าวในเวลาต่อมา      
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ตอนที ่3 ทศันคตทิีม่ต่ีอส่ือแฝงในบรรยากาศ 
ค าช้ีแจง  กรุณาเตมิเคร่ืองหมายในช่องตามระดบัทีต่รงกบัความเป็นจริงเพยีงข้อเดยีว 

 

 

 
ข้อ 

 
ทัศนคติท่ีมีต่อส่ือแฝงในบรรยากาศ 

ระดบัทัศนคติ 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

เฉยๆ/ 
ไม่แน่ใจ 

(3) 

 
ไม่เห็นด้วย 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

ดา้นความคิด  
1. ส่ือน้ีน าเสนอเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น      
2. ส่ือน้ีสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัตราสินคา้      
3. ส่ือน้ีท าใหจ้ดจ าตราสินคา้/ยีห่อ้ได ้      

4. ส่ือน้ีสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ท่านมากกวา่ส่ือแบบเดิม      
5. ส่ือน้ีเป็นการท าลายทศันียภาพ/ส่ิงแวดลอ้ม      

ดา้นความรู้สึก  
6. ส่ือน้ีมีผลต่อความรู้สึกในการเลือกตราสินคา้      

7. ส่ือน้ีท าใหเ้กิดการอยากได ้อยากทดลองใชสิ้นคา้      
8. ท าใหท่้านรู้สึกภูมิใจ ถา้ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้       
9. ส่ือน้ีท าใหรู้้สึกถูกยดัเยยีดขอ้มูลใหก้บัท่านมากเกินไป      

10. ส่ือน้ีท าใหท่้านรู้สึกอยากน าไปบอกต่อ      

ดา้นการน าเสนอ  
11. ส่ือน้ีมีการน าเสนอท่ีสร้างสรรค ์ แปลกใหม่      
12. การจดัวางองคป์ระกอบส่ือตรงตามวตัถุประสงค ์      
13. ภาพ/ส่ิงของ/อุปกรณ์ประกอบมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      
14. การใชสี้โดยรวมมีความโดดเด่น      

15. สถานท่ีในการน าเสนอเหมาะสม      



ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ  นามสกุล นางสาวเมทนี   แพนอ้ย 
 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติประยกุต)์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั 
 เจา้หนา้ท่ี Local Store Marketing  

ส านกับริหารการตลาด  
 บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 พ.ศ. 2554 - 2556 
 เจา้หนา้ท่ีวจิยั ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 
 บริษทั จีเอม็เอม็ มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 

 


	การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ
	บทคัดย่อ
	abstract
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนา
	บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
	บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
	บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



