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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้
เลือก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่ กระจายนวัตกรรม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องการให้ความสนใจ
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
โฆษณา หมายถึ ง การเผยแพร่ ห นังสื อ ออกไปยังสาธารณะชน การป่ าวร้ อง การป่ าว
ประกาศ เช่น การโฆษณาสิ นค้า
พจนานุ กรมสแตนดาร์ ด ได้ให้ความหมายของการโฆษณาไว้วา่ “การโฆษณา คือ ระบบ
หรื อวิธีการในการดึ งดูดความสนใจจากประชาชนด้วยการให้เข้ ามามี ส่วนร่ วมในเหตุการณ์ หรื อ
ดึงดูดให้สนใจที่จะซื้ อสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ” (ธีรพล ภูรัต, 2538, น.1)
มอริ ช ไอ. แอนเดลล์ (Maurice I. Madess) ศาสตราจารย์ ภ าควิ ช าการตลาดแห่ ง
มหาวิทยาลัย โบลิง กรี น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ให้ความหมายไว้วา่ การโฆษณา หมายถึ ง รู ปแบบ
การส่ ง เสริ ม ที่ ผ่ า นสื่ อ โฆษณาที่ มิ ใ ช่ ต ัว บุ ค คล (non personal promotion) และต้อ งช าระเงิ น ค่ า
โฆษณาโดยอุปถัมภ์ (sponsor) ซึ่ งการโฆษณานี้ มีความหมายที่ แตกต่างกันไปจากการส่ งเสริ มใน
รู ปแบบอื่น ๆ เช่น การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) และการส่ งเสริ มการจาหน่ าย (sales
promotion) เป็ นต้น (ธีรพล ภูรัต, 2538, น.1)
Russel และ Lane (1993, อ้า งถึ ง ใน นวฤทธิ์ อัค ควรกิ จ , 2551, น.6) นิ ย ามไว้ว่า การ
โฆษณาเปิ ดเครื่ องมื อสื่ อสารในกระบวนการตลาด เป็ นวิธีการส่ งข้อความจากผูอ้ ุ ปถัมภ์ผ่านช่ อง
ทางการสื่ อสารที่เป็ นทางการไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่คาดหวัง
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ลักษณะของการโฆษณา (Characteristics of Advertising)
1. มี ก ารจ่ า ยเงิ น โดยเข้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Paid by and Advertiser/ a Client) คื อ ผู้ที่ เป็ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น Sony จ่ายให้กบั บริ ษทั โฆษณา เช่น TBWA
2. เป็ นการเข้าถึงมวลชน (Mass Media) คือ เข้าถึ งกลุ่มคนจานวนมากซึ่ งอาจเป็ นหรื อไม่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ ายโฆษณา บิลบอร์ ด
3. มี จุดมุ่ งหมายหลัก เพื่ อต้องการชัก จูงกลุ่ ม เป้ าหมาย (Aimed to Persuade) ลึ ก ๆ แล้ว
การโฆษณามีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ เช่ น การโฆษณาเพื่อ
ส่ งเสริ มการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีการจากัดระยะเวลาการส่ งชิ้นส่ วนชิงโชค
4. เป็ นการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Conveys the Message
About A company’s Products and Image) โฆษณาเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยให้ประชาชนทัว่ ไปและ
กลุ่มเป้ าหมายทราบข้อมูลสิ นค้าใหม่ ๆ ย้าเตือนความจาและทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีได้
บทบาทของการโฆษณา (Advertising Roles)
การโฆษณานั้นมีบทบาทสาคัญในการเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อขายสิ นค้าให้กบั เจ้าของ
สิ นค้า ซึ่ งการโฆษณาแต่ละครั้งนั้นการโฆษณานั้นมีบทบาทในการสื่ อสารหนึ่ งหรื อมากกว่า ดังนี้
(นวฤทธิ์ อัคควรกิจ, 2551, น. 7 – 8)
1. การสร้างการตระหนักรู้ (Creating Awareness) ในการโฆษณาแต่ละครั้ง เป้ าหมายไม่
ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้อมของเจ้าของสิ นค้านั้น
2. การให้ขอ้ มูล (Providing Information) โดยปกติแล้วเจ้าของสิ นค้าจะอาศัยการโฆษณา
เป็ นช่ องทางหนึ่ งในการให้ข ้อมูลแก่ กลุ่ ม เป้ าหมาย ข้อมูล ดังกล่ าวอาจจะเป็ นคุ ณประโยชน์ ของ
สิ นค้า ราคาสิ นค้า สถานที่จดั จาหน่าย การลดแลกแจกแถม ข้อมูลบริ ษทั ฯลฯ ที่จะเป็ นประโยชน์ใน
การประกอบการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มเป้ าหมาย
3. การสร้ างภาพลักษณ์ (Image Building) การโฆษณาสามารถสร้ างภาพลักษณ์ ให้ก ับ
แบรนด์หนึ่ง ๆ ได้ เนื่องจาก กลุ่มเป้ าหมายจะเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ ที่เห็นในการโฆษณาเข้ากับแบรนด์
โดยไม่รู้ตวั
4. การย้ าเตือน (Reminding) บทบาทสาคัญอี กประการหนึ่ งของการโฆษณา คือ การย้ า
เตือน โดยทัว่ ไปเป็ นการย้ าเตือนแบรนด์เพื่อไม่ให้กลุ่มเป้ าหมายลื มแบรนด์ดงั กล่าว เมื่อถึ งเวลาที่
ต้องตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทนั้น ๆ
5. การโน้ม น้าวจิตใจ (To Persuade) โฆษณามี หน้าที่ โน้ม น้าวให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายเชื่ อว่า
สิ นค้านั้น ๆ มี ประสิ ทธิ ภาพดี และส่ วนใหญ่พยายามโน้มน้าวให้เชื่ อว่าดี กว่าสิ นค้าแบรนด์คู่แข่ง
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บทบาทหน้าที่เจ้าของสิ นค้าและนักโฆษณาคาดหวังที่สุด คือ ความสามารถของโฆษณาที่สามารถ
โน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้ าหมายเลือกใช้สินค้า
หน้ าทีข่ องการโฆษณา
การโฆษณาทาหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539, น. 159 – 160)
1. หน้าที่ทางการตลาด (Marketing function) กล่าวคือ ทาหน้าที่เป็ นหนึ่ งในส่ วนประสม
การตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาดทั้งสี่ เครื่ องมือนี้
ใช้ร่วมกันเพื่ อตอบสนองความต้องการและสร้ างความพึงพอใจให้ลูกค้าอันจะนาไปสู่ การสร้ าง
ยอดขายและกาไรในที่สุด
2. หน้ าที่ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication function) การโฆษณาถื อ เป็ นการติ ด ต่ อ
ข่าวสารเกี่ ยวกับ กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งเพื่ อแจ้งข่ าวสาร เพื่ อจูงใจให้เกิ ดความต้องการ หรื อเพื่ อสร้ าง
ทัศนคติที่ดีให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
3. หน้าที่ให้ความรู้ (Education function) การโฆษณาถือเป็ นการให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑ์และทาให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ทาให้คุณภาพชีวติ ของมนุษย์ดีข้ ึน
4. หน้าที่ดา้ นเศรษฐกิจ (Education function) จากการที่บุคคลรู้จกั ผลิตภัณฑ์ เนื่องมาจาก
การโฆษณาซึ่ งท าให้เกิ ดการซื้ อผลิ ตภัณฑ์น้ ัน จึงเท่ากับว่าการโฆษณาเป็ นตัวสร้างยอดขายและ
กาไรทาให้ธุรกิจดาเนิ นไปด้วยดี ทาให้เกิดการขยายตัวด้านการลงทุน เป็ นผลทาให้เกิดการสร้างอัน
เป็ นผลทาให้ระบบเศรษฐกิจโดยส่ วนร่ วมดีข้ ึน
5. หน้ า ที่ ด้า นสั ง คม (Social function) การโฆษณาเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการดาเนินชีวติ ของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่ งและทัว่ โลก การเผยแพร่ ข่าวสาร
การโฆษราจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม การโฆษณาไม่ใช่แต่มุ่งที่การขาย
สิ นค้าเท่านั้น มีการโฆษณาจานวนมากที่เป็ นการโฆษณาที่ตอ้ งคานึ งถึ งภาวะความรับผิดชอบของ
ธุ รกิจที่มีต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ
การติดตามการเคลื่อนไหว (Tracking) ผูโ้ ฆษณาสามารถติดตามการตอบรับการโฆษณา
ได้วา่ มีการตอบรับเป็ นจานวนเท่าใด โดยสามารถดูได้จากจานวนครั้งที่ป้ายโฆษณาถูกคลิก นัน่ คือ
ดู จากจานวน Click through และสามารถดู จากจานวนครั้ งที่ แบนเนอร์ โฆษณาถู ก แสดง คื อ ค่ า
Impression ซึ่ งในกรณี หลังนี้ ทาได้ค่อนข้างยาก หากเป็ นโฆษณาผ่าน Billboard สิ่ งพิมพ์ หรื อ สื่ อ
ทางโทรทัศน์
ความยืด หยุ่น และการน าเสนอข้อ มู ล (Deliverability and Flexibility) การโฆษณาทาง
อินเทอร์ เน็ต ยังสามารถปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลง หรื อยกเลิ กได้ตลอดเวลา ผูโ้ ฆษณา (Advertiser)
สามารถติดตามผลการโฆษณาได้ตลอดเวลาทุกวัน ถ้าเป็ นในสัปดาห์แรกการตอบรับโฆษณามีนอ้ ย
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ก็อาจเปลี่ ยนเป็ นโฆษณาในสัป ดาห์ ที่สองก็ได้ ซึ่ งสิ่ งนี้ เป็ นข้อแตกต่างที่ เห็ นได้ชัด เมื่ อเที ยบกับ
โฆษณาทางสิ่ งพิมพ์ที่ไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงโฆษณาจนกว่าจะมีการตีพิมพ์ครั้งใหม่ออกมา หรื อ
ในกรณี ของโทรทัศน์ที่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่อนข้างสู ง ก็จะทาให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
โฆษณาได้บ่อย
รู ปแบบการโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
การโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ตมี หลายรู ปแบบ ปั จจุ บนั สามารถแบ่งออกได้เป็ นเว็บไซต์
แบนเนอร์ ผูส้ นับสนุ น การทาการตลาดเครื่ องมือค้นหา (Search Engine Marketing) และอีเมล์ (E –
mail) ซึ่ งสามารถพิจารณารายละเอียด ดังนี้ (ศุภลักษณ์ หนุนภักดี เลาทองดี, 2546, น. 48 – 56)
การลงทะเบียนในเสริซ์เอ็นจิน้ (Search Engine Registration)
เว็บ ไซต์บ ริ ก ารค้น หาข้อมู ล (Search Engine) เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยในการค้น หา
ข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีอยูจ่ านวนมากและอยู่อย่างกระจัดกระจายให้เราสามารถค้นหา
ข้อมูลที่ตอ้ งการหรื อสนใจซึ่ งอาจประกอบได้ดว้ ยหน้าเว็บไซต์, รู ปภาพ และไฟล์เอกสารอื่น ๆ ทา
การค้นพบได้อย่างรวดเร็ วตรงตามความต้องการมากที่ สุด โดยการพิมพ์คน้ หาจากคาสาคัญ หรื อ
เรี ยกว่า Keyword ซึ่ งอาจเป็ น “คา” หรื อ “วลี ” ใด ๆ ที่ เราสนใจ Search Engine เป็ นอีกวิธีที่จะทา
การส่ งเสริ ม เว็บไซต์ เป็ นการโฆษณาโดยผ่านการใช้คาหรื อตัวอักษรใน Search Engine เมื่อผูใ้ ช้
พิมพ์รหัสหรื อคาคียเ์ วิร์ดที่ ตอ้ งการค้นหาเว็บไซต์จะทาการค้นหาข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับคาคีเวิร์ดที่
ต้องการค้นหาและแสดงรายละเอียดถึงหน้าจอ รายละเอียดที่ปรากกฎนั้นจะมีการเชื่ อมโยง (Link)
ต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อ (ศุภลักษณ์ หนุ นภักดี เหล่าทองดี , 2546, น.49) ตัวอย่างเว็บไซต์
Keyword Search Engine เช่น Google, Yahoo, MSN, ASK และ Alta Vista เป็ นต้น

ภาพที่ 2 ตัวอย่ างรู ปแบบโฆษณา Keyword Search Engine
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สรุ ปแล้วหน้าที่ของการโฆษณาทาง Search Engine หรื อการนาเว็บไซต์ของสิ นค้าและ
บริ การไปฝากไว้ใน Search Engine ต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาที่อยูข่ องเว็บไซต์โฆษณา
การโฆษณาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยสามารถพิจารณาได้ ดังนี้
การเป็ นผู ้ส นั บ สนุ น ในกลุ่ ม อภิ ป รายผ่ า นจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail
discussion group) และจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (E-mail) ทั้ งนี้ จดหมายข่ า วอิ เล็ ค ทรอนิ กส์
เปรี ยบเสมื อนสิ่ งพิมพ์ที่จดั ท าโดยบริ ษทั หรื อบุ คคล เพื่ อส่ งไปยังผูท้ ี่ ใช้ขอ้ มูลหรื อที่ อยู่ไปรษณี ย ์
อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ ม า ส่ วนจดหมายกลุ่ ม อภิ ป ราย (E-mail discussion group) นั้น เป็ นช่ องทางที่ เปิ ด
โอกาสให้ ผูท้ ี่ เป็ นสมาชิ ก พู ดคุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ หัวข้อ ประเด็ น ต่ าง ๆ โดยผูท้ ี่
ต้องการมี ส่ วนร่ วมสามารถส่ งข้อความไปยังคนกลางหรื อส่ งไปยังที่ อยู่ก ลาง ซึ่ งจะสามารถส่ ง
ข้อความดังกล่าวไปยังสมาชิกทุกคนโดยอัตโนมัติ
สื่ อโฆษณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เฉพาะเจาะจง (Direct E-mail) มีรูปแบบที่
รู ้จกั รู ปแบบที่เรี ยกว่า การสื่ อสารการตลาดทางตรง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบจดหมายขยะ (Spam)
กล่าวคือ เป็ นข้อความเกี่ยวกับการโฆษณาสิ นค้า ซึ่ งผูร้ ับมิได้มีความประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลมา
ก่อน
จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี โฆษณาสนับ สนุ น (Ad-Supported E-mail) บริ ษ ัท ผู้
ให้ บ ริ การ เช่ น ฮอทเมล์ ดอทคอม (www.hotmail.com) จู โ น ดอทคอม (www.juno.com) ยาฮู
ด อ ท ค อ ม (www.yahoo.com) แ ล ะ ยู เ อ ส เอ ด อ ท เน็ ต (www.usa.net) ให้ บ ริ ก าร จด ห ม าย
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ฟ รี แก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทัว่ ไป ซึ่ งเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั เหล่ านี้ จะเรี ยกเก็ บ ค่ าโฆษณาจาก
บริ ษทั ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการลงโฆษณา (ณัฐปกรณ์ ภัทรนาวิก, 2547, น.17)
การโฆษณาด้ วยแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ แอด (Banner Advertising)
แผ่นป้ ายโฆษณา (Banner Advertising) หรื อแบนเนอร์ โฆษณา หมายถึง การแสดง
โฆษณาผ่ า นสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ในรู ป แบบหนึ่ งที่ ผู ้โ ฆษณานิ ย มใช้ เพื่ อ การสื่ อ สารโฆษณาและ
ประชาสั ม พันธ์ โดยแผ่นป้ ายโฆษณาจะเป็ นวัตถุ ข นาดเล็ก ส่ วนใหญ่ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าหรื อ
สี่ เหลี่ ยมจัตุรัสที่ มีขนาดแตกต่างกัน แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ โดยมี หน่ วยเป็ น Pixel ซึ่ งมีการนา
ข้อความ รู ป ภาพ เป็ นส่ วนประกอบในการจัดท า ภายหลังจากที่ ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บ ไซต์ได้ท าการ
โฆษณา จะถูกเชื่ อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ของผูโ้ ฆษณา หรื อหน้ารายละเอียดของการโฆษณา
ของผูโ้ ฆษณา ก็จะถูกเชื่ อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ของผูโ้ ฆษณา หรื อหน้ารายละเอียดของการ
โฆษณาของผูโ้ ฆษณา ซึ่ งหน้ารายละเอียดของการโฆษณาอาจเป็ นเพียงหน้าเว็บไซต์เพียงแค่หน้า
เดี ยวก็ได้ โดยส่ วนมากแล้วแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ตนั้นจะมีลกั ษณะเป็ นข้อความสั้น ๆ
โดยเป็ นข้อความที่ส้ ันแต่จบั ใจความได้ และภาพ Graphic เล็ก ๆ ที่มีลกั ษณะสร้างความสนใจเชิ ญ
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ชวน ดึ งดูดให้เข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรื อเชิ ญชวนให้ผพู ้ บเห็ นคลิ กเพื่อเข้าไปเยี่ยม (ภาวุธ
พงษ์วทิ ยภานะ และ สุ ธน โรจน์อนุสรณ์, 2551, น.79)
นอกจากนี้ สตีเวน อาร์ สตรอง (Steven Armstrong) ได้ให้ความหมาย แผ่นป้ ายโฆษราหรื อ
แบนเนอร์ ว่าเป็ นการโฆษณาทางเว็บไซต์ โดยแผ่นป้ ายโฆษณาในเว็บไซต์ จะมี การเชื่ อมโยงไป
ยังว็บไซต์ของผูโ้ ฆษณาโดยตรง (ณัฐปกรณ์ ภัทรนาวิก, 2547, น.17) ทั้งนี้ สาหรับแผ่นป้ ายโฆษณา
หรื อ แบนเนอร์ น้ ัน องค์ก ร Global Network Navigator (GNN) เป็ นเจ้าแรกในการให้ บ ริ ก ารขาย
พื้นที่ โฆษณาที่ นับจานวนการคลิ กเข้าชมของผูเ้ ข้าชม ทาให้เป็ นที่ มาของแผ่นป้ ายสิ นค้าโฆษณา
(Banner) โดยบริ ษ ัท Hotwired ซึ่ งเป็ นเจ้าของเว็บ ไซต์ wired magazine ต้อ งการจะหารายให้ ก ับ
บริ ษทั โดยการขายพื้นที่สาหรับการโฆษณาบนเว็บไซต์ และบริ ษทั AT&T เป็ นรายแรกที่ลงทุนซื้ อ
พื้นที่ของ Hotwired เป็ นครั้งแรกที่คาว่า Banner Ad บนเว็บไซต์ได้เกิ ดขึ้น โดยแบนเนอร์ หรื อป้ าย
โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตเกิ ดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2537 (1994) ซึ่ งมีขนาด 458x60
pixel (ภาพตัวอย่าง) แต่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จมากนัก เพราะเมื่อคลิ กลงไปยังแบนเนอร์ ดงั กล่าว
แล้วกับไม่ได้ลิงค์ไปยัง AT&T แต่อย่างใด
เมื่ อ เทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ พ ัฒ นามากขึ้ น นั ก การตลาดที่ ต้อ งการปรั บ ปรุ ง
ความสามารถของแผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ จึงได้ประยุกต์เทคโนโลยีดงั กล่าวเข้ากับแผ่นป้ าย
โฆษณาหรื อแบนเนอร์ เพื่อดึ งความสนใจจากผูพ้ บเห็ นมากขึ้ น กลยุท ธ์ หนึ่ งของการใช้แผ่นป้ าย
โฆษณา ที่อาจช่วยดึงดูดความสนใจของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต คือ การแสดงแผ่นป้ ายโฆษณาบนจอภาพ
ให้บ่อย ตลอดจนให้เวลาของการปรากฏแผ่นป้ ายโฆษณานานที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้ นักวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จาแนกลักษณะแผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ ไว้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(เอษณี ย ์ อาษาสุ ข, 2550, น. 8 – 11)
1. แผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ ที่ฝังบนเว็บเพจ (embedded banner) คือ ป้ ายโฆษณา ที่
ปรากฏบนเว็บเพจโดยทัว่ ไป มีลกั ษณะที่ฝังตัว (embedded) ที่ตาแหน่ งต่าง ๆ ในเว็บเพจ เช่น แบน
เนอร์ที่ฝังตัวตอนบนของเว็บเพจที่แสดงในภาพ 2 ซึ่งจะเห็นแล้วว่าเมื่อผูใ้ ช้เลื่อน (scroll) ไปยังส่ วน
อื่น ๆ ของเพจ ป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ ในลักษณะฝังตัวทานองนี้ จะเลือนหายไปจากจอภาพได้
ง่าย ดังนั้นป้ ายโฆษณาแบบฝั งตัวนี้ จะมีระยะเวลาในการแสดงบนเว็บเพจสั้นที่สุด และความบ่อย
ในการแสดงน้อยที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับอีกสองประเภทที่เหลือ
2. แผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ แบบป๊ อบอัพ (pop-up banner) คื อ แผ่นป้ ายโฆษณาที่
ปรากฏบนจอภาพในช่ วงที่ผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตกาลังจะไปที่ (หรื อออกจาก) เว็บไซต์ใด ๆ โดยที่การ
แสดงผลจะไม่โผล่ข้ ึนบนจอภาพในลักษณะฉับพลันและสามารถสร้างความสนใจได้มากจากผูพ้ บ
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เห็น ซึ่ งแบนเนอร์ จะปรากฏคงอยูบ่ นจอภาพจนกว่าผูใ้ ช้จะคลิกยุติ (close) การแสดงของแบนเนอร์
ตัวอย่างของแผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ที่แสดงผลทันทีทนั ใด
เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการแสดงแผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ และความบ่อยแผ่นป้ าย
โฆษณาปรากฏบนจอภาพจะเห็นว่า แผ่นป้ ายโฆษณาแบบนี้ จะปรากฏบนจอภาพได้นานกว่าแบบฝัง
บนเว็บเพจ (หรื อจนกว่าผูด้ ูไม่ตอ้ งการจะคลิกแผ่นป้ ายโฆษณา) และได้บ่อยกว่าแบบฝังบนเว็บเพจ
(หรื อทุกครั้งที่มีผเู ้ รี ยกเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาด้วยป้ ายโฆษณาแบบนี้ )

แบนเนอร์
แบบป๊ อบอัพ
(pop-up
Banner)

ภาพที่ 3 ป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ ป๊อบอัพ (pop-up banner)
ทีม่ า : หน้ าจอไทยทีวสี ี ช่อง 3 จาก http://www.thaitv3.com/
3. แผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ ลอยตัว (layered banner) คือ ป้ ายโฆษณาที่ถูกพัฒนาให้
ปรากฏบนเว็บเพจที่ดูแล้วคล้ายกันมากับแผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ แบบฝังติด ความแตกต่าง
คือ ป้ ายโฆษณาแบบนี้จะลอยอยูบ่ นเว็บเพจ ดังนั้น เมื่อผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเลื่อน (scroll) ไปยังส่ วนต่าง
ๆ ของเว็บเพจนั้น ผูใ้ ช้ยงั คงเห็นป้ ายโฆษณาแบบนี้ ตลอดเวลา เพราะป้ ายโฆษณาจะเคลื่อนตามผูใ้ ช้
และปรากฏบนเว็บเพจนั้น ๆ ตลอดเวลา (ดูตวั อย่างในภาพที่ 2.3) แม้วา่ ป้ ายโฆษณาแบบลอยตัว
แบบป๊ อปอัพ (pop-up banner) แต่เพราะป้ ายโฆษณาที่ลอยตัวในลักษณะนี้ จะปรากฏตัวบนจอภาพ
ทุกครั้งที่มีการเข้าถึง (access) เว็บไซต์และจะปรากฏอยูบ่ นเว็บเพจนั้นตลอดเวลา ผูด้ ูไม่สามารถ
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คลิ๊กปิ ดได้เหมือนที่ทากับป้ ายโฆษณา แสดงผลทันทีทนั ใด ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ ป้ ายโฆษณาที่
ลอยตัวเหนือเว็บเพจมีระยะเวลาในการแสดงหรื อปรากฏบนจอภาพนานที่สุด ส่ วนความบ่อยนั้น
อยูใ่ นระดับใกล้เคียงหรื อมากกว่าป้ ายโฆษณาแบบป๊ อบอัพ

ป้ายโฆษณาแบบ
ลอยตัวทีเ่ ลือ่ น
ตามเมาส์
(Mouse)
ภาพที่ 4 แผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ แบบลอยตัว (Layered banner)
ทีม่ า : หน้ าจอเอ็มไทยดอดคอม จาก http://www.mthai.com
ดังนั้น พอจะมองเห็นว่าแผ่นป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ แบบฝังบนเว็บเพจจะมีระยะเวลา
ในการแสดงบนเว็บเพจสั้นที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับอีกสองประเภท อีกทั้งมีความถี่ในการนาเสนอ
น้อยที่ สุ ด เพราะจะแสดงพี ยงครั้ งเดี ย วเมื่ อเว็บ เพจถู ก เรี ย กให้ป รากฏบนหน้าจอ ในขณะที่ ป้ าย
โฆษณาแบบป๊ อปอัพ ที่แม้วา่ จะแสดงทุกครั้งที่เพจนั้นถูกเรี ยกเช่ นกัน แต่ผใู ้ ช้มกั จะรู ้สึกว่าเห็ นได้
บ่อยกว่าแบนฝั งในเว็บเพจ ส่ วนป้ ายโฆษณาแบบลอยตัว จะคงอยูห่ น้าจอตลอดเวลาและทุกครั้งที่
เว็บเพจนั้นถูกเรี ยก
ด้วยเหตุน้ ี หากพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับแผ่นป้ ายโฆษณาทั้งสามลักษณะในประเด็นของ
ระยะเวลาที่จะเสนอ หรื อแสดงบนเว็บเพจ และประเด็นของความสามารถในการดึงความสนใจจาก
ผูช้ มเว็บเพจที่วดั จากความถี่ของการแสดงป้ ายโฆษณาบนจอคอมพิวเตอร์ จะสามารถแสดงได้ดงั รู ป
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ที่ 2.3 ซึ่ งเปรี ย บเที ย บป้ ายโฆษณาทั้ง สามประเภทตามระยะเวลาการน าเสนอบนเว็บ เพจและ
ความสามารถในการดึงความสนใจของผูแ้ วะชมเว็บเพจ
สามารถดึงความสนใจได้มาก
* แบบลอยตัว
* แบบป๊ อปอัพ
ระยะเวลาการนาเสนอน้อย

ระยะเวลาการนาเสนอนาน

*
แบบฝังในเว็บเพจ

สามารถดึงความสนใจน้อย
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบป้ายโฆษณาทั้งสามประเภทตามระยะเวลาการนาเสนอบนเว็บเพจ
และสามารถในการดึงความสนใจของผู้แวะชมเว็บเพจ
จากภาพที่ 5 นั้นแสดงได้วา่ แผ่นป้ ายโฆษณาที่ฝังในเว็บเพจดูจะดึงความสนใจได้น้อยสุ ด
ทั้งนี้ เพราะการแสดงที่ ฝั งในเว็บ เพจขึ้ น กับ การออกแบบที่ ดูจะไม่ เด่ น ออกมาอี กทั้งไม่ ส ามาระ
กระตุกความสนใจได้เท่ากับอีกสองแบบ ทั้งระยะเวลาที่ป้ายโฆษณาถูกแสดงบนเว็บเพจก็มีเพียง
ส่ วนสั้น ๆ เพราะเพียงผูใ้ ช้เลื่อน (scroll) ไปยังส่ วนอื่น ๆ ของเว็บเพจ ผูใ้ ช้จะหมดโอกาสจะได้เห็ น
แบนเนอร์ แบบนี้ ในทันที ในขณะที่ป้ายโฆษณาแบบป๊ อปอัพ และแบบลอยตัวดูจะมีความสามารถ
ในการดึงดูดความสนใจใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ผูแ้ วะชมเว็บเพจคงไม่ปฏิเสธว่าได้เห็ น ป้ ายโฆษณา
แบบป๊ อปอัพ จากลักษณะการนาที่ฉบั พลันทันทีทนั ใด หรื อ 2 ป้ าย โฆษณาแบบลอยตัว เพราะการ
ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ช้ยตุ ิการนาเสนอป้ ายโฆษณาและการลอยตามผูใ้ ช้ไปยังตาแหน่งต่าง ๆ ของเว็บเพจ
ด้วยเหตุ น้ ี ตาแหน่ งของทั้งสองป้ ายโฆษณาในประเด็นของความสามารถดึ งดูดความสนใจจึงอยู่
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ใกล้เคียง แต่ถา้ ใช้ประเด็นระยะเวลาของการแสดงบนเว็บเพจจะเห็ นว่าป้ ายโฆษณาแบบลอยตัวจะ
ปรากฏบนเว็บเพจได้นานว่าแบบป๊ อบอัพ เพราะผูใ้ ช้สามารถเลื่ อนคลิ ก ยุติการแสดงป้ ายโฆษณา
แบบป๊ อปอัพ ได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถยุติ ก ารแสดงแบบลอยตัว ได้เลย ป้ ายโฆษณาแบบลอยตัว จึ ง มี
ระยะเวลาที่ปรากฏบนเว็บเพจนานที่สุด (สุ ชาดา เชาวรี ยวงษ์ และ ศิวตั ร เชาวรี ยวงษ์, 2551, น. 120
– 121.)
ขนาดของแผ่นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์
สานักงานโฆษณาอินเทอร์ เน็ต (IAB : Internet Advertising Bureau) เล็งเห็นถึงความจาเป็ น
ที่ตอ้ งกาหนดขนาดมาตรฐานของโฆษณาเพื่อพัฒนาตลาดและได้ร่วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญในวงการสร้าง
มาตรฐานขึ้นมาชุดหนึ่ งสาหรับใช้เป็ นแนวทางตามความสมัครใจ โดยแบ่งขนาดโฆษณาออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ (ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ และ สุ ธน โรจน์อนุสรณ์, 2551, น. 81 – 85)
1. โฆษณาแถบยาวและปุ่ ม (Banner and Buttons)
1.1 Banner หรื อ Electronic Billboards เป็ นป้ ายโฆษณาที่ บ รรจุ ด้วยข้อความสั้ น
หรื อรู ปภาพเพื่อการสื่ อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็ น
- Leader Board เป็ นป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่พิเศษ 728x90 IMU ที่มีขนาดไฟล์งาน
ที่ใหญ่ นิยมเอาไว้ดา้ นบนสุ ด และนาสื่ อ Multimedia ในลักษณะ Rich Media มาประกอบ
- Full Banner เป็ นป้ ายโฆษณาขนาด 468x60 IMU นิ ยมใช้กนั มาก โดยส่ วนใหญ่
จะนาไปวางไว้บนสุ ด หรื อล่างสุ ดของหน้าเว็บไซต์
- Half Banner เป็ นป้ ายโฆษณาขนาด 234x60 IMU ที่ ส่ วนใหญ่ จ ะน ามาตัด ใส่
ด้านบนในส่ วนที่ต่อจาก Logo เว็บไซต์
- Vertical Banner เป็ นป้ ายโฆษณาที่มีขนาด 120x240 IMU นิยมใช้ไปวางในขอบ
ขวา หรื อขอบด้านหนึ่ งของเว็บไซต์ เนื่ องจากใช้แสดงพื้นที่ในแนวดิ่ง ไม่รบกวนพื้นที่ส่วนกลางที่
ใช้แสดงเนื้อหาของเว็บไซต์มากนัก
1.2 Button เป็ นป้ ายโฆษณาแบบปุ่ ม ซึ่ งจะเป็ นรู ป ภาพที่ มี ข นาดเล็ ก กว่า ป้ าย
โฆษณาทัว่ ไปจึงเรี ยกว่า “ปุ่ ม”
1.3 Micro Bar เป็ นป้ ายโฆษณาขนาดเล็กที่สุดในมาตรฐาน ที่มีขนาด 88x31 IMU
นิยมใช้ไปในการแลกเปลี่ยน Link ระหว่างกันในหมู่เว็บไซต์

17

728 x 90 IMU
(Leader Board)
468 x 60 IMU
(Full Banner)
234 x 60 IMU
(Half Banner)

120 x 240 IMU
(Vertical Banner)

240 x 400 IMU
(Vertical Rectangle)

125 x 125 IMU
(Square Button)

120 x 90 IMU
(Button 1)

120 x 60 IMU
(Button 2)

ภาพที่ 6 ตัวอย่ างขนาดของโฆษณาแถบยาวและปุ่ ม
2. โฆษณาสี่ เหลีย่ มและป๊ อปอัพ (Rectangle and Pop-Up)
2.1 Rectangle เป็ นป้ ายโฆษณาขนาดปกติ ที่ มี ข นาดชัด มากท าให้ มี เนื้ อ ที่ ที่ ส ามารถ
ออกแบบเนื้ อหาได้ง่าย แต่การใช้เนื้ อที่ เยอะทาให้กินพื้นที่ ภายในเว็บไซต์ส่งผลต่อภาพหลักของ
หน้าเว็บไซต์ที่ออกแบบได้ยากขึ้น
2.2 Pop-up เป็ นรู ปแบบการโฆษณาประเภทหนึ่ งที่มีอตั ราการคลิ ดสู งกว่าป้ ายโฆษณาทัว่
โลก 13 เท่า (ในช่วงปี พ.ศ.2546) นักการตลาดและโฆษณานิ ยมอย่างมาก โดยมีลกั ษณะที่โฆษณา
จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติอีกหน้าต่างหนึ่ ง ที่ดา้ นหน้าของ Active Windows เมื่อได้รับการกระทา
(Active) อย่างหนึ่ง
นอกจากนี้ ยัง มี รู ป แบบโฆษณาอี ก ประเภทหนึ่ งเรี ย กว่า Pop-Under ซึ่ งเป็ นโฆษณาที่
ปรากฏขึ้ นมาที่ อยู่ภายใต้ Active Windows เมื่ อเราทาการเปิ ด Windows ที่ใช้งาน Pop-Under ก็จะ
ปรากฏ อย่างไรก็ตามโดยมากแล้วความถี่ ในการปรากฏของ Pop-Up และ Pop – Under จะต้องไม่
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มากกว่าหนึ่ งครั้ งต่อการเข้าเว็บ ไซต์หนึ่ งครั้ ง เนื่ องจาก เป็ นโฆษณาในลัก ษณะที่ เรี ยกร้ องความ
สนใจ ซึ่ งอาจนาการรบกวนทางสายตาของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ และคุกคามสิ ทธิ ส่วนบุคคลในลักษณะ
หนึ่ง

320 x 250 IMU
(Medium Rectangle)

240 x 400 IMU
(Vertical
Rectangle)

250 x 250 IMU
(Medium Rectangle)

320 x 250 IMU
(Medium Rectangle)

180 x 150 IMU
(Rectangle)

ภาพที่ 7 ตัวอย่างขนาดของโฆษณาสี่ เหลีย่ มและป๊ อปอัพ (Rectangle and Pop-up)
นอกจากนี้แล้ว ทาง IAB ได้มีการกาหนดมาตรฐานใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ชนิด ได้แก่
*New* 300 x 100 IMU
(3:1 Rectangle)

*New* 720 x 300 IMU
(Pop - Under)

ภาพที่ 8 ขนาดตัวอย่างโฆษณาขนาดใหม่
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160 x 600 IMU
(Wide Skycraper)

*NEW*
160 x 600 IMU
(Skycraper)

300 x 600 IMU
(Half Page Ads)

ภาพที่ 9 ตัวอย่ างขนาดโฆษณาแบบทรงสู ง (Skyscrapers)
ปั จจุบนั มาตรฐานนี้ ถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวาง เนื่ องจาก เป็ นสิ่ งที่ตรงตามความต้องการ
และทาให้การซื้ อพื้นที่และการนาเสนอโฆษณาในวงการเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่ยงั เปิ ดรับ
ความคิดสร้ างสรรค์ต่าง ๆ อย่างไม่จากัด แนวทางเหล่านี้ ได้รับการพิจารณาใหม่ทุก 2 ปี เพื่อความ
ไม่ ล้าสมัยและตอบสอดรั บ กับ การทางานโฆษณา IAB และ Coalition for Advertising Supported
Information and Entertainment (CASIE) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ ก่อตั้งขึ้ นเมื่ อเดื อนมิ ถุนายน 1996 โดยที่
IAB มี ส มาชิ ก มากกว่า 135 บริ ษ ัท ซึ่ งแต่ ล ะบริ ษ ัท เป็ นบริ ษ ัท ที่ อ ยู่แ วดวงการสื่ อ โฆษณาทาง
อินเทอร์ เน็ตทั้งสิ้ น IAB/CASIE ได้กาหนดขนาดของแบนเนอร์ ไว้ท้ งั หมด 8 ขนาด ถือว่าเป็ นแบน
เนอร์ มาตรฐานที่มีการยอมรับกันอย่างเป็ นสากล ซึ่ งขนาดที่กาหนดไว้น้ นั เพื่อประโยชน์ในการนา
ติ ดลงบนเว็บ เพจได้ง่าย ราคาในการที่ จะไปติ ดไว้บ นเว็บ เพจก็ จะเป็ นสากลและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันไม่แตกต่างกันมากนัก (สุ ชาดา เชาวรี ยวงษ์ และ ศิวตั ร เชาวรี ยวงษ์, 2551, น. 119-120)
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กลยุทธ์ ในการสร้ างสรรค์ แผ่ นป้ายโฆษณาหรือแบนเนอร์ โฆษณา
การทาให้การรณรงค์โฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องสร้างแผ่นป้ าย
โฆษณาให้มีความน่ าสนใจ ความเหมาะสม และมีความสามารถดึงดูด ซึ่ งแผ่นป้ ายโฆษณานั้นอาจ
เป็ นภาพกราฟฟิ กหรื อป้ ายโฆษณาที่ ใ ช้เทคโนโลยีโต้ต อบ ซึ่ งสร้ างได้ด้วยเครื่ อ งมื อกราฟฟิ ก
ส าเร็ จรู ป ต่ าง ๆ เช่ น โฟโต้ช๊ อป (Photoshop) หรื อ เพ้น ท์ช็ อปโปร (Paintshop Pro) และอาจเพิ่ ม
ความน่าสนใจในงานที่สร้างสรรค์ดว้ ยการใช้ภาพเคลื่อนไหวประเภทจี๊ฟ (Animated Gifs), สื่ อผสม
จาวา (Rich Media JAVA), ช๊อคเวฟ (Shockwave) และแบนเนอร์ เอชที เอ็มแอล (HTML, Banner)
ฯลฯ ไม่ว่าจะใช้เครื่ องมื อใดในการออกแบบแผ่นป้ ายโฆษณา จะต้องเริ่ ม ต้นด้วยการกาหนดว่า
ต้องการใช้ป้ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ น้ นั บรรลุวตั ถุประสงค์ใด
ผูโ้ ฆษณาหลายรายเห็นเพียงแค่ความสาคัญของการชักนาให้ผชู ้ มเว็บ (Web surfer) กดหรื อ
คลิก (Click) บนป้ ายโฆษณาหรื อแบนเนอร์ เท่านั้น แต่การสร้ างแบนเนอร์ ที่ดียงั ต้องเจาะจงให้ผทู ้ ี่
คลิ ก นั้นเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายด้วย (ศุ ภลัก ษณ์ หนุ นภักดี เหล่ าทองดี , 2546, น. 59 – 60) วิธีในการ
ออกแบบป้ ายโฆษณาให้มีป ระสิ ทธิ ภาพ สามารถดึ งดู ดใจให้แก่ ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ ที่ เรา
โฆษณา ทาการคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดต่อ และนาไปสู่ การขายสิ นค้าให้แก่ธุรกิจตามมานั้น ต้องมี
การออกแบบเพื่ อ ให้ เกิ ดความน่ าสนใจจึ ง ต้อ งใช้ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ใ นการออกแบบอย่างสู ง
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ป้ ายโฆษณาบนเว็บ ไซต์มี ข นาดเล็ ก ดัง นั้น การออกแบบสามารถน าเสนอด้ว ย
หลักการออกแบบดังนี้ (ภาวุธ พงษ์วทิ ยาภานุ และ สุ ธน โรจน์อนุสรณ์, 2551, น. 87 – 88)
1. ข้อความ เนื้อหา หรื อคาพูดใด ๆ ที่ใช้การสื่ อสารบนป้ ายโฆษณานั้นจะต้องเป็ นข้อความ
ที่มีลกั ษณะจูงใจหรื อดึงดูดใจ นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทาการคลิกที่
ป้ ายโฆษณา เช่ น ค าว่า “คลิ ก ด่ ว น” “คลิ ก ที่ นี่ ” (Click Here!), “กดที่ นี่ ” (Press Here), “โอกาส
สุ ดท้าย”, “ฟรี ”, “คุณคือผูโ้ ชคดี ”, “ลุน้ โชค”, “ถูกที่สุด”, “ดีที่สุด” เป็ นต้น และต้องทาการมุ่งเน้น
การนาเสนอตราสิ นค้า เพื่อให้เกิดการจดจาอีกด้วย
นอกจากนั้นแล้วข้อความและเนื้ อหาจะต้องไม่ยาวเกิ นไป ควรเป็ นข้อความสั้น ๆ แต่ได้
ใจความมากที่สุด
2. ภาพประกอบต่ า ง ๆ ที่ ดู น่ า สนใจ เกิ ดอารมณ์ ร่ว ม อาจท าให้ รู้สึ ก ความเห็ น อกเห็ น
ใจความสงสาร ความตลกขบขัน ความตื่นตาตื่นใจ ชวนให้ติดตาม ซึ่ งจะส่ งผลให้ผเู ้ ห็นป้ ายโฆษณา
เกิดความสนใจที่จะเข้าไปชมรายละเอียดต่อ
3. Theme และสี ที่ใช้ในการออกแบบควรจะใช้สีสันที่โดดเด่น ซึ่ งจะสร้างความน่ าสนใจ
ได้มากกว่า สี เทา หรื อสี ดา แต่อย่างไรก็ตามก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมในเนื้อหาโฆษณาที่ช่วยด้วย
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4. ขนาดไฟล์ของป้ ายโฆษณาไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกิ นไป เพราะจะมีผลต่อการแสดงที่
ช้า และจะมีปัญหาต่อผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตที่มีความเร็ วต่า เพราะป้ ายโฆษณาอาจไม่แสดงผลได้
5. ขนาดของป้ ายโฆษณาที่ มีขนาดใหญ่ จะทาให้ผเู ้ ข้าเยี่ยมชมสามารถสังเกตเห็ นได้ง่าย
สามารถพบเห็ นได้ทนั ที เมื่ อมี การเข้ายังหน้าเว็บไซต์ที่มีการวางป้ ายโฆษณา และย่อมมีโอกาสใน
การคลิกสู งกว่าป้ ายโฆษณาขนาดเล็ก
6. การออกแบบหน้าแสดงผล เมื่ อผูเ้ ข้าเยี่ยมชมทาการคลิ กที่ โฆษณา ก็จะเป็ นการขยาย
ความในรายละเอียดที่ได้ทาการโฆษณาออกไป ซึ่ งจะต้องออกแบบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จดั ทา
เพื่อสื่ อให้เห็ นสิ่ งที่คาดหวัง และสิ่ งที่ โฆษณาได้นาเสนออกไป และควรจัดการให้อยู่ภายในหน้า
เดียว ไม่ตอ้ งคลิกไปอีกหลายชั้น
7. ทาการทดสอบป้ ายโฆษณาก่อนนาขึ้นจริ ง ว่าสามารถแสดงผลได้ตามที่ตอ้ งการไหม มี
ผลกระทบจากการใช้โปรแกรม Web Brower ที่ แตกต่ างกัน ไหม (โดยเฉพาะที่ นิ ย มใช้ก ัน เช่ น
Microsoft IE6, Microsoft IE7, Mozilla Firefox, Safari และ Opera)
8. เนื่ องจากป้ ายโฆษณาออนไลน์น้ นั จะถูกแสดงตลอดเวลา และโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ มี
อัตราการเข้า เยี่ย มชมสู ง ดัง นั้น ควรท าการปรั บ เปลี่ ย นป้ ายโฆษณาบ่ อย ๆ หรื อมี ส ารองเอาไว้
ล่วงหน้า
9. แบนเนอร์ ภาพเคลื่อนไหวเป็ นที่สังเกตได้ดีกว่า โดยธรรมชาติการเคลื่อนไหวย่อมดึงดูด
ความสนใจ แต่ถา้ แบนเนอร์ อยูบ่ นตาแหน่ งที่ ผใู ้ ช้สังเกตได้เป็ นเวลานาน ภาพเคลื่ อนไหวจะสร้าง
ความราคาญมากกว่าทาให้เกิดประโยชน์
ดัง นั้น จากแนวความคิ ด พบว่า การโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ในรู ป แบบของแผ่น ป้ าย
โฆษณา เป็ นการโฆษณาทางสื่ อใหม่ที่แตกต่างจากสื่ อเดิมตรงที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกเปิ ดรับเฉพาะ
เรื่ องราวที่ตนเองสนใจได้เอง และนอกจากนี้ แล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับ เช่น รู ปแบบ
การลงโฆษณา ขนาดและกลยุทธ์การสร้างป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการทา
ความเข้าใจคุ ณ ลักษณะที่ น่าสนใจของแผ่นป้ ายโฆษณาทางอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่ อมาอธิ บายประเด็น
เกี่ยวกับการทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ในกระบวนการสื่ อสาร องค์ประกอบที่สาคัญที่เกี่ ยวข้องที่ตอ้ งคานึ งถึงเสมอ คือ ผูร้ ับสาร
เพราะผูร้ ับสารเป็ นผูก้ าหนดความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของการสื่ อสาร ดังนั้น ผูส้ ่ งสารจะต้อง
ท าการวิ เคราะห์ ล ัก ษณะของผูร้ ั บ สาร เพื่ อที่ จะได้ท าการสื่ อ สารเนื้ อหาสาระให้ ส อดคล้อ งกับ
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ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภค โดยการจาแนกผูร้ ับสารออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographic characteristics) อันได้แก่ อายุ เพศ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ
รายได้ เป็ นต้น เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความแตกต่างที่จะส่ งผลถึงการสื่ อสาร ดังนี้
1. อายุ (Age) เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ท าให้ บุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งความคิ ด และ
พฤติกรรม โดยทัว่ ไปแล้วคนที่มีอายุนอ้ ยกว่ามักจะมีความคิดเสรี นิยม ใจร้อน และมองโลกในแง่ดี
มากกว่าคนที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่คนที่มีอายุมากกว่ามักเป็ นคนที่ยึดการปฏิ บตั ิมากกว่ามีความ
ระมัดระวังและมองโลกในแง่ร้าย สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากคนที่มีอายุมากมีประสบการณ์มีความ
ผูกพัน และมีประโยชน์ในสังคมมากกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย
นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิ น (2538, น. 105) ได้ ช้ ี ให้ เห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า ในด้ า นอายุ น้ ั น
โดยทั่วไปแล้ว คนที่ มี อ ายุน้ อ ยมัก จะมี ค วามคิ ด เสรี นิ ย มมากกว่า (more liberal) คนที่ มี อ ายุม าก
ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมี ความคิดอนุ รักษ์นิยมมากว่า (more conservative) คนที่มีอายุน้อย
คนที่มีอายุนอ้ ยมักจะเป็ นคนที่มีความระมัดระวัง (cautious) มองโลกในแง่ร้าย (pessimistic) สาเหตุ
ที่เป็ นเช่นนี้เนื่ องจากคนที่มีอายุมากมีประสบการณ์ในชีวติ ซึ่ งเคยผ่านยุคเข็ญต่าง ๆ ตลอดจนมีความ
ผูกพันที่ยาวนานกับสังคมมากกว่าคนที่มีอายุนอ้ ย นอกจากนี้ อายุยงั เป็ นสิ่ งที่กาหนดความแตกต่าง
ในเรื่ องความยากง่ายในการชักจูงด้วย โดยการวิจยั ทางจิตวิทยา พบว่า เมื่อคนมีอายุมากขึ้น มีโอกาส
ที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อถูกชักจูงใจจะน้อยลง นอกจากนั้น คนที่มีวยั ต่างกันมักจะมีความต้องการใน
สิ่ งต่าง ๆ แตกต่างกันไป เช่น คนวัยกลางคนและคนสู งอายุมกั จะคิดเรื่ องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การมีบา้ นและที่ดินเป็ นของตนเอง ในขณะที่คนหนุ่มสาวอาจจะสนใจ
ในเรื่ องการศึกษา ความยุติธรรม และความเสมอภาคของสังคม
2. เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมากในเรื่ อ งของความคิ ด
ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้กาหนดบทบาทและกิ จกรรมของคนทั้ง
สองเพศไว้แ ตกต่ า งกัน เพศหญิ ง มัก เป็ นคนที่ อ่ อ นไหวง่ า ยและถู ก ชั ก จู ง ได้ง่ า ยกว่ า เพศชาย
นอกจากนี้ การวิจยั พบว่า ผูห้ ญิงมักเปลี่ ยนทัศนคติของตนหรื อชักจูงได้ง่ายกว่าผูช้ าย และผูช้ ายยัง
เป็ นเพศที่ใช้เหตุผลมากกว่า
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สาคัญมากที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทางการ
สื่ อสารของผูร้ ับสาร คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เนื่ องจาก คน
เหล่านี้ มีความรู ้ กว่างขวางในหลายเรื่ อง มีความเข้าใจศัพท์มาก และสามารถเข้าใจสารได้ดี แต่คน
เหล่านี้ มกั ไม่เชื่ ออะไรง่าย ๆ ดังนั้น สารที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุ นอย่างเพียงพอมักจะถูกโต้แย้งจาก
คนเหล่านี้ จึงพบว่า โดยทัว่ ไปแล้วคนที่มีการศึกษาสู งมักใช้สื่อมวลชนมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า
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ข้อ ควรค านึ ง ประการหนึ่ งในการวิ เคราะห์ ก ารศึ ก ษาของผู ้รั บ สารก็ คื อ เราจะต้อ งไม่
วิเคราะห์ความรู้ของผูร้ ับสาร โดยเฉพาะพื้นฐานการศึกษาที่ได้จากสถาบันการศึกษาของผูร้ ับสาร
เท่านั้น เพราะการแสวงหาความรู ้น้ นั สามารถกระทาได้ดว้ ยตนเองและตลอดชี วิต จากแหล่งอื่น ๆ
นอกเหนื อจากสถาบันการศึกษา เช่น จากสื่ อมวลชน จากตารับตาราต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนั้น การ
ขาดโอกาสในการได้ใช้ความรู ้ ก็เป็ นสิ่ งที่สามารถทาให้ความรู ้ความสามารถของคนลดลงได้
4. ฐานะทางสั ง คมเศรษฐกิ จ (Social And Economic Status) ฐานะทางเศรษฐกิ จ ได้แ ก่
อาชี พ รายได้ เชื้ อ ชาติ ตลอดจนภู มิ ห ลัง ของครอบครั ว เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมของบุคคล
5. รายได้ (Income) โดยรายได้เป็ นตัวแปรที่ มีบทบาทใกล้เคี ยงกับตัวแปรด้านการศึกษา
และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสู ง โดยเฉลี่ยแล้ว บุคคลที่มีการศึกษาสู งจะมีรายได้สูงตามไปด้วย
ส่ วนคนที่มีการศึกษาน้อยก็มกั จะมีรายได้น้อยถึ งปานกลาง โดยผูท้ ี่มีรายได้สูงมักมีโอกาสเปิ ดรับ
สื่ ออินเทอร์ เน็ตมากกว่าคนที่มีรายได้นอ้ ย
จากแนวคิดนี้ พบว่า การศึกษาถึ งลักษณะทางประชากรศาสตร์ จะเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ช่วย
ให้ผศู ้ ึกษาเกิดความรู ้และความเข้าใจถึงสภาพภูมิหลังและความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค
อันมีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสารที่แตกต่างกัน โดยปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการศึกษา
ถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างคุ ณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีต่อทัศนคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาบน
อินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภค

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการแพร่ กระจายนวัตกรรม
ทฤษฎี การแพร่ กระจายนวัตกรรม อธิ บายกระบวนการแพร่ กระจายของข่าวสารเกี่ ยวกับ
นวัตกรรมหรื อสิ่ งใหม่ (สิ่ งของ ความรู ้ ความคิด แนวทางปฏิบตั ิและประดิษฐ์กรรมใหม่ ๆ รวมทั้ง
สิ นค้าบริ การใหม่ ๆ ด้วย) ที่เผยแพร่ เข้าสู่ หน่วยสังคมใดสังคมหนึ่ ง ก่อให้เกิดการรับรู ้ สนใจเรี ยนรู ้
ยอมรับ และนาไปใช้ปฏิบตั ิ หรื อนาไปใช้ปฏิ บตั ิ หรื อในทางตรงกันข้ามอาจปฏิเสธนวัตกรรมนั้น
ซึ่ งลัก ษณะการแพร่ ก ระจายของนวัตกรรมสู งสั งคมนี้ ได้ขยายความเข้าใจเกี่ ยวกับ การไหลของ
ข่าวสารสองทอดให้กว้างขึ้ น กล่ าวคื อ นอกจากจะอธิ บายบทบาทของสื่ อทั้งสื่ อมวลชนและสื่ อ
บุ ค คลในการแพร่ ก ระจายข่ า วสารแล้ว ยัง แสดงให้ เห็ น ว่าการไหลหรื อ การแพร่ ก ระจายนั้น มี
ลักษณะหลายทอด (multi-step flow) มากกว่าสองทอดที่เคยอธิ บายกันมา (ปรัชญานิ เทศศาสตร์ ล
2548, น.174)
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โรเจอร์ ส (Rogers, 1995) ในหนั ง สื อ “การแพร่ กระจายนวัต กรรม” (Diffusion of
Innovations) นิยามนวัตกรรม คือ “ความคิด การปฏิ บตั ิ หรื อสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งถูกรับรู ้วา่ ใหม่โดยปั จเจก
บุคคลหรื อหน่วยสังคมของการยอมรับนวัตกรรมนั้น”
การแพร่ กระจายนวัตกรรมมีสาระสาคัญ คือ เป็ นกระบวนการทางสังคม ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
สื่ อสาร เกี่ยวกับข่าวสารในเรื่ องสิ่ งใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ที่ถูกรับรู ้ ตามอัตวิสัยของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้อง นัน่ ก็คือ การแพร่ กระจายนวัตกรรมไม่ใช่เป็ นลักษณะการสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารมีอานาจเหนื อ
(Source dominance) เสมอไปที่ เคยอธิ บายตามทฤษฎี ด้ งั เดิ ม เกี่ ยวกับ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ แต่ผูร้ ับ สาร
หรื อผูเ้ ป็ นเป้ าหมายของการแพร่ กระจายนวัตกรรมเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการกาหนเช่นเดียวกัน ทั้งใน
แง่ของความเป็ นนวัตกรรมหรื อการรับรู ้และยอมรับต่อนวัตกรรมนั้น ๆ
โรเจอร์ ส จาแนกองค์ประกอบในกระบวนการแพร่ กระจายนวัตกรรม ดังนี้
1. มีนวัตกรรมเกิดขึ้น
2. มีการสื่ อสารผ่านสื่ อหรื อช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
3. มีการแพร่ กระจายเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. มีกลุ่มสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้องหรื อเป็ นเป้ าหมายของการแพร่ กระจาย
นวัตกรรมเป็ นแนวคิด การปฏิบตั ิ หรื อวัตถุที่มีความใหม่ตามมุ มของคนในสังคมหนึ่ ง ๆ
(Rogers, 1995, p.110) ได้แบ่งคุณลักษณะของนวัตกรรม 5 ประการ คือ
1. ประโยชน์ เชิ งเปรี ย บเที ย ง (Relative Advantage) ความได้เปรี ย บ หมายถึ ง การที่ ผูร้ ั บ
นวัตกรรม คิดว่า นวัตกรรมนั้นดี กว่า มีประโยชน์มากกว่าสิ่ งเก่า หรื อวิธีปฏิบตั ิเก่าที่นวัตกรรมถูก
นามาใช้แทนที่ การทีจะวัดว่าอะไรมีประโยชน์มากกว่าอะไรนั้นทาได้หลายวิธี เช่ น ความสะดวก
และความพึงพอใจ ความเชื่ อถื อของสังคม การที่ บุคคลเห็ นว่า หรื อรู ้ สึกว่านวัตกรรมนั้นมี คุณค่า
หรื อมีประโยชน์ต่อเขา โอกาสที่นวัตกรรมนั้นจะถูกยอมรับก็มีมากขึ้นเช่นกัน
บางครั้ งในการเร่ งที่ จะให้ เกิ ด การยอมรั บ นวัต กรรมเร็ ว ขึ้ น อาจมี ก ารใช้สิ่ ง จู ง ใจเข้ามา
เกี่ยวข้องเพื่อทาให้ผยู ้ อมรับนวัตกรรมรู ้สึกว่าได้ประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบมากขึ้น แต่บางครั้งต้องมี
การผิดหวังในการเปลี่ ยนแปลง เพราะพอไม่มีสิ่งจูงใจ ผูย้ อมรับนวัตกรรมก็จะเลิ กรับนวัตกรรม
เพราะจะรู ้สึกว่า นวัตกรรมไม่มีประโยชน์เปรี ยบเทียบในตัวเองจริ ง ๆ
2. ความเข้า กัน ได้ (Compatibility) ความเข้ากัน ได้ห รื อไปด้ว ยกัน ได้ หมายถึ ง การที่ ผู ้
ยอมรั บ นวัต กรรมรู ้ สึ ก หรื อคิ ด ว่ า นวัต กรรมนั้ นไปด้ ว ยกั น ได้ ห รื อเข้ า กั น ได้ ก ั บ ค่ า นิ ยม
ประสบการณ์ ในอดี ต ตลอดจนความต้องการของผูร้ ั บนวัตกรรมอาจเข้ากันได้กบั สิ่ งต่อไปนี้ คื อ
ค่านิ ยม และความเชื่ อทางสังคมและวัฒนธรรม ความคิด หรื อประสบการณ์ เกี่ ยวกับนวัตกรรมใน
อดี ต และความต้อ งการนวัต กรรมของกลุ่ ม เป้ าหมาย นวัต กรรมที่ เข้า กัน ได้ก ับ ความคิ ด หรื อ
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ประสบการณ์ในอดีต ที่เป็ นที่ ยอมรับได้ง่าย เช่น ถ้าเรานานวัตกรรมใหม่เข้ามา แต่บอกว่าเป็ นเพียง
การพัฒนานวัตกรรมที่เคยได้รับมาแล้วและเป็ นที่ยอมรับในอดีต นวัตกรรมที่มาทีหลังจะถูกยอมรับ
ได้ง่าย
3. ความสลับ ซับซ้อน (Complexity) ความสลับซับซ้อน หมายถึ ง การที่ ผูร้ ั บเห็ นว่าหรื อ
รู ้ สึ ก ว่า นวัต กรรมนั้น ๆ ยากแก่ ก ารเข้าใจ และยากแก่ ก ารน าไปใช้ นวัต กรรมบางอย่างมี ค วาม
สลับซับซ้อนมาก ส่ วนนวัตกรรมบางอย่างนั้นง่ายต่อความเข้าใจและการนาไปใช้ ถ้าซับซ้อนมากก็
จะต้องใช้เวลามากในการยอมรับหรื อบางครั้ง อาจทาให้ไม่ยอมรับนวัตกรรมนั้นเลย ความซับซ้อน
ของนวัตกรรมจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการยอมรับนวัตกรรม
4. การทดลองใช้ Trial Ability) หมายถึง การที่ผรู ้ ับนวัตกรรมนานวัตกรรมนั้นไปทดลอง
ในปริ มาณเล็ก ๆ การที่นวัตกรรมสามารถแบ่งเป็ นส่ วนย่อย ๆ เพื่อนาไปทดลองนั้น เพื่อช่วยทาให้
ความรู ้สึกลดความเสี่ ยงภัยในการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้นอ้ ยลง การแบ่งส่ วนก็เช่น
การให้ท ดลองสิ นค้าก่ อนซื้ อ เช่ น การแจกสิ นค้าทดลองตามห้างสรรพสิ นค้า และการแบ่ งขาย
สิ นค้าหรื อขนาดเล็กที่มีราคาถูก ความสามารถในการนานวัตกรรมไปใช้ทดลองตามความรู้ของ
สมาชิกในระบบสังคม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราการยอมรับนวัตกรรม
5. การสั งเกตเห็ นได้ (Observables) หมายถึ ง การที่ ผ ลของนวัตกรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถ
มองเห็นได้โดยสมาชิ กในระบบสังคม ยิ่งสมาชิกในระบบสังคมสามารถมองเห็นผลของนวัตกรรม
ได้ง่า ยเพี ย งไร นวัต กรรมนั้น จะถู ก ยอมรั บ ได้ง่ า ยเพี ย งนั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่า ความสามารถในการ
สังเกตเห็ นผลของนวัตกรรมตามความรู ้ สึกของสมาชิ กในระบบสังคมนั้น มี ความสัมพันธ์ในเชิ ง
บวกกับการยอมรับนวัตกรรม
การพิจารณาคุ ณสมบัติท้ งั 5 ประการดังกล่าว เป็ นสิ่ งที่ทาให้องค์กรธุ รกิ จสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งความต้องการและความจาเป็ นในการ
นาไปใช้
นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการที่อาจมีอิทธิ พลต่อการยอมรับหรื อไม่ยอมรับ
นวัตกรรม รวมไปถึงการยอมรับนวัตกรรมช้าหรื อเร็ ว ได้แก่ (ศุภลักษณ์ หนุนภักดี เลาทองดี, 2546,
น. 20 – 21)
1. ปั จจัยด้านผูร้ ับนวัตกรรม ได้แก่
- สถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมของบุ คคล เช่ น การศึ กษา อาชี พ รายได้ ฐานะทาง
สังคม เป็ นต้น กล่าวคือ ผูท้ ี่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสู งย่อมมีโอกาสในการรับนวัตกรรมได้
อย่างรวดเร็ วกว่า เนื่ องจากมี ข ้อได้เปรี ย บในด้านฐานะทางเศรษฐกิ จ และมี ค วามพร้ อมในด้าน
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การศึ กษาที่ จาเป็ นต้องยอมรับ นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่ มีราคาแพงและมี ความ
สลับซับซ้อนในการใช้
- ลัก ษณะทางบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คล เช่ น ทัศ นคติ ท ั่วไปต่ อการเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ
แรงจูงใจ และลักษณะนิสัยของบุคคล เป็ นต้น
- พฤติ กรรมการสื่ อสารของบุ คคล เช่ น การมี ส่ วนร่ วมในสั งคม การติ ดต่ อสั ม พันธ์ ก ับ
สังคมภายนอก ไม่ผูกติดกับท้องถิ่ น การติดต่อกับผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง การเข้าถึ งสื่ อมวลชนและ
สื่ อบุคคล และการแสวงหาข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมอยูเ่ สมอ เป็ นต้น โดยตัวแปรเหล่านี้ จะ
ช่ วยให้มีขอ้ ได้เปรี ยบในการเข้าถึ งแหล่งความรู ้ เกี่ ยวกับนวัตกรรม ซึ่ งจะช่ วยสร้ างความเข้าใจใน
เรื่ องเกี่ยวกับนวัตกรรมและช่วยขจัดข้อสงสัยและสร้างความมัน่ ใจในการใช้นวัตกรรมยิง่ ขึ้น
- ระดับ ความต้องการนวัตกรรมของบุ ค คล เช่ น ในยุค ที่ ข ้อมู ล ข่ าวสารกลายเป็ นหัวใจ
ส าคัญ แห่ งศตวรรษนี้ สมาชิ ก ในสั งคมก็ อาจต้องการเทคโนโลยีส ารใหม่ ๆ ที่ ส ามารถช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อสื่ อสาร เป็ นต้น นอกจากนี้ ความจาเป็ นของบุคคล ก็อาจทาให้ตดั สิ นใจ
ยอมรับนวัตกรรมได้ง่ายกว่าผูไ้ ม่มีความจาเป็ น
2. ปั จจัยด้านระบบสังคม ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั เรื่ องจูงใจที่สาคัญในการยอมรับนวัตกรรมหรื ออาจ
เป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ บรรทัดฐานของระบบสังคม ความ
เปิ ดกว้างต่อการเปลี่ ยนแปลง เป็ นต้น นอกจากนี้ ตัวอย่างเช่น สังคมที่มีบรรทัดฐานแบบทันสมัย ก็
จะมีลกั ษณะที่เอื้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าสังคมที่มีบรรทัดฐานตามแบบประเพณี
การสื่ อสารมวลชนสามารถสร้างการตระหนักถึงความรู้ ของนวัตกรรม ส่ วนการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลช่ วยในการสร้ างและเปลี่ ยนแปลงทัศนคติให้เกิ ดการยอมรับหรื อปฏิ เสธสื่ อใหม่ได้
การประเมินเพื่อตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมนั้น ไม่ได้มีเหตุผลมาจากการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ แต่
เป็ นเพราะบุคคลใกล้ตวั เราที่ยอมรับนวัตกรรมแล้ว
โรเจอร์ส และ ชู เมคเกอร์ (Rogers & Shoemaker, อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ หนุนภักดี เลาทองดี,
2546, น. 20 – 21) น าเสนอแบบจ าลองการแพร่ ก ระจายนวัต กรรม โดยแบ่ ง ระยะของการ
แพร่ ก ระจายเป็ นระยะของกระบวนการ และระยะที่ ม าก่ อ นกระบวนการ โดยระยะที่ ม าก่ อ น
กระบวนการนั้นมีตวั แปรเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยา และทางสังคมของผูท้ ี่เป็ นเป้ าหมายในการ
รับนวัตกรรม รวมทั้งตัวแปรของสภาวะแวดล้อมทางสังคมหรื อระบบสังคมที่อาจเป็ นหรื ออุปสรรค
หรื อเป็ นการส่ งเสริ มในการแพร่ กระจายนวัตกรรม ส่ วนในระยะของกระบวนการแพร่ กระจาย
นวัตกรรมนั้น โรเจอร์ และซูเมคเกอร์ แบ่งเป็ นขั้นตอนหลัก ๆ 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้ น ความรู้ (Knowledge) คื อ ขั้นรั บ ทราบ (Awareness) ขั้น สนใจเรี ย นรู ้ (interest) ซึ่ ง
เป็ นการสื่ อสารและแสวงหาข่ า วสารเพื่ อ สร้ างความรู ้ ความแน่ ใ จ (certainty) คื อ ลดความไม่ รู้
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(uncertainty) ขั้น นี้ สื่ อ มวลชนจะมี บ ทบาทส าคัญ ในการแพร่ ข่ า วสารความรู้ ไ ด้ก ว้างขวางและ
รวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพกว่าสื่ ออื่น ๆ นอกจากสื่ อมวลชนแล้วสื่ อที่เรี ยกว่า สื่ อภาพนอก (cosmopolite
channels) ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อมวลชนจากภายนอกหรื อบุคคลจากภายนอกสังคมหรื อชุ มชนก็มีบทบาท
สาคัญในขั้นการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมสู่ สังคมนั้น
2. ขั้นการโน้ มน้ าวใจ (Persuasion) คือ ขั้นการสร้างทัศนคติหรื อเปลี่ยนทัศนคติให้นาไปสู่
การยอมรับ (Acceptance) ต่อนวัตกรรมนั้น ๆ ในขั้นนี้ สื่อบุคคลหรื อผูน้ าความคิดเห็ นจะมีบทบาท
สาคัญ แม้วา่ สื่ อมวลชนมีบทบาทในการตอกย้ าทัศนคติเดิม และสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติอ่อน
ๆ ได้ก็ตาม แต่การยอมรับนวัตกรรมใหม่จาเป็ นต้องอาศัยการสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ข่าวสารความคิ ดซึ่ งกันและกัน ดังนั้น การสื่ อสารระหว่างบุ คคลจึงมี บทบาทสาคัญ สื่ อบุ คคลยัง
สามารถขจัดการเลื อกรับ รู้ และเลื อกตี ความของผูร้ ับ สาร (Selective exposure and interpretation)
รวมทั้งต้องให้กระบวนการกลุ่มและค่านิยมหรื อบรรทัดฐานกลุ่มสังคมมากดดันด้วย
ทัศนคติเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นโน้มน้าวใจนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
คือ
- ทัศนคติเฉพาะที่มีต่อนวัตกรรม คือ ทัศนคติที่เห็ นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วย ชอบหรื อไม่ชอบ
ประโยชน์ข องนวัตกรรม ทัศนคติ น้ ี มีอิท ธิ พ ลต่ อนวัตกรรมที่ กาลังเผยแพร่ และที่ จะเผยแพร่ ใน
อนาคตด้วย นั่น คื อ หากบุ ค คลมี ป ระสบการณ์ ที่ ดีก ับ นวัต กรรมและการเผยแพร่ น วัต กรรมใน
ปั จ จุ บ ัน ก็ จ ะมี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ นวัต กรรมในอนาคตด้ว ย ในทางตรงกัน ข้า ม หากบุ ค คลได้รั บ
ประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมในปั จจุบนั ก็จะทาให้มีทศั นคติในทาง
ลบต่อนวัตกรรมในอนาคตด้วยเช่นกัน
- ทัศนคติ ท วั่ ไปที่ มี การเปลี่ ยนแปลง คื อ ทัศนคติ กว้าง ๆ ที่ เอื้ ออานวยให้กลุ่ มเป้ าหมาย
เปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มเป้ าหมายที่มีทศั นคติเชิ งบวกต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ จะรู ้จกั พัฒนาตนเองและ
แสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
3. ขั้นการตัดสิ นใจ (Decision) คือ ขั้นที่ผรู ้ ับสารเลือกว่าจะยอมรับในความคิดใหม่ หรื อสิ่ ง
ใหม่ น้ ัน มาใช้ หรื อปฏิ เสธไม่ ยอมรั บ ความคิ ดหรื อใช้สิ่ ง ใหม่ น้ ัน นวัตกรรมที่ ถู ก ยอมรั บ ในขั้น
ตัดสิ นใจนี้ อาจถูกนามาใช้หรื อนามาปฏิบตั ิต่อเรื่ อย ๆ หรื ออาจถูกปฏิเสธหรื อเลิกใช้ในภายหลังได้
ซึ่ งก็อาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ กัน เช่ น หันไปรับนวัตกรรมอื่นที่ดีกว่า หรื ออาจเกิ ดการไม่พอใจผล
ของนวัตกรรมได้
ส่ วนนวัตกรรมที่ ถูกปฏิ เสธในขั้นตัดสิ นใจนี้ ก็ อาจถู ก ปฏิ เสธต่อไปหรื ออาจถู ก ยอมรั บ
ภายหลังก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมที่บุคคลได้รับ
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4. ขั้นการนาไปใช้ (Implementation) หรื อการรับมาใช้ (Adoption) คือ ขั้นการตัดสิ นใจที่
สื่ อบุคคลมี บ ทบาทเป็ นผูแ้ นะนาและเป็ นพี่เลี้ ยงเพื่อให้การนาไปใช้ถูกวิธีหรื อเกิ ดผลลัพธ์ ตามที่
ต้องการ สื่ อมวลชนหรื อสื่ อเฉพาะกิ จ (Specialize media) บางอย่างอาจใช้ควบคู่ กนั ไป เช่ น คู่มื อ
แผ่นพับ หรื อจุลสารที่บอกคาแนะนาหรื อวิธีการใช้
5. ขั้นการตอกยา้ (Confirmation) คือ ขั้นการสื่ อสารเพื่อตอกย้ าการตัดสิ นใจยอมรับใช้
แล้วให้ยงั คงใช้หรื อการนาไปปฏิบตั ิต่อไป
ช่ องสารทีใ่ ช้ ในการเผยแพร่ นวัตกรรม
ในการเผยแพร่ น วัต กรรมไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมายต้อ งอาศัย สื่ อ ที่ ส าคัญ ในการเผยแพร่ 2
ประเภท คือ
1.สื่ อ มวลชน ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ และเอกสารเผยแพร่ ต่าง ๆ ซึ่ ง
แหล่งข่าวสารประกอบด้วยบุคคลหนึ่ งหรื อบุคคลจานวนไม่มากสามารถส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับสาร
เป้ าหมายจานวนมาก ๆ ได้ โดยมีช่องสารที่เป็ นสื่ อมวลชนเป็ นตัวกลางในการส่ งสาร
2. สื่ อระหว่างบุ คคล คือ การแลกเปลี่ ยนข่าวสารแบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคล 2 คน หรื อ
มากกว่าสองคนขึ้นไป ช่ องสารแบบนี้ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสื่ อมวลชนในการจูงใจผูร้ ับสารที่ มี
ความเฉยเมยหรื อมี ปฏิ กิริยาต่อต้านสารให้เปลี่ ยนแปลงได้ง่ายขึ้ น และปลู กฝั งทัศนคติในเชิ งลึ ก
มากกว่า
ผู้ยอมรั บนวัตกรรม Critical Mass ของสื่ อที่มีการปฏิสัมพันธ์ (The Critical Mass in the
Adoption of Interactive Media)
กลุ่มผูย้ อมรับนวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท ดังนี้ คือ
1. กลุ่มนวัตกรรม หรือ ผู้นานวัตกรรม (Innovator : Venturesome)
บุคคลในกลุ่มนี้ เป็ นพวกก้าวหน้า มีความตื่นตัวในการทดลองความคิดใหม่ ๆ ความสนใจนี้
จะทาให้เราดูเด่นจากบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่ม และมีความสัมพันธ์กบั โลกภายนอกมากกว่าผูอ้ ื่น รู ปแบบ
ของการติดต่อสื่ อสารในกลุ่มของนวัตกรรมจะมีความสม่ าเสมอแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม ความ
เป็ นนวัตกรรมจะต้องมี สิ่ งส าคัญ หลายอย่าง ได้แก่ ความสามารถรองรั บ แหล่ งการเงิ น ที่ จะต้อง
สู ญเสี ยไปจากการทดลองใช้นวัตกรรม และมีความสามารถในการทาความเข้าใจ ความรู้ทางเทคนิค
ที่ค่อนข้างซับซ้อน
2. กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมได้ ง่าย (Early Adopter : Respectable)
บุ คคลในกลุ่ มนี้ จะมี ส่วนเกี่ ยวพันกับระบบสังคมในท้องถิ่ นมากกว่าผูน้ าทางนวัตกรรม
และความเป็ นคนของท้องถิ่ น (Localities) อี ก ทั้งมี ระดับ ของการเป็ นผูน้ าทางความคิ ดมากที่ สุ ด
ระดับ สั งคมนั้น ผูย้ อมรั บ นวัตกรรมได้ง่ ายนี้ จะท าหน้า ที่ เช็ ค นวัต กรรมหลายครั้ งก่ อนที่ จะใช้
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ความคิดใหม่ ๆ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงก็จะมองดูบุคคลที่มีลกั ษณะยอมรับนวัตกรรมได้ง่ายนี้ จะทา
หน้าที่เช็คนวัตกรรมหลายครั้งก่อนที่จะใช้ความคิดใหม่ ๆ ในกลุ่มนี้ ให้เป็ นตัวแทนหรื ออาสาสมัคร
ให้ เพื่อเร่ งรัดให้มีกระบวนการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากบุคคลในกลุ่มนี้มีความใกล้ชิดกับ
ลักษณะความเป็ นนวัตกรรมมาก จึงเป็ นเสมือนตัวแทนของสมาชิ กอื่น ๆ ในสังคม และได้รับการ
นับ ถื อ จากเพื่ อน ๆ ในการทดลองใช้สิ่ ง ใหม่ ๆ เพื่ อ เป็ นรู ป ธรรม จึ ง พยายามที่ จะคงความเป็ น
ศูนย์กลางของระบบโครงสร้างทางการสื่ อสารเอาไว้ และตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลในนวัตกรรม
3. กลุ่มส่ วนใหญ่ (Majority: Deliberate)
บุคคลในกลุ่มนี้ ถือเป็ นกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่ งตัดสิ นใจยอมรับสิ่ งใหม่ก่อนสมาชิ กโดยเฉลี่ยใน
สังคมมีความสัมพันธ์โดยสม่าเสมอกับกลุ่มเพื่อน แต่จะไม่ค่อยได้เป็ นผูน้ า และจะอยูใ่ นส่ วนกลางที่
เป็ นตัวเชื่ อมกลุ่มที่ยอมรับง่าย (Early Adopters) และกลุ่มที่ยอมรับช้า (Late Majority) กลุ่มนี้ จะใช้
เวลาไตร่ ตรองศึกษาและเรี ยนรู ้นวัตกรรมจากกลุ่มแรก ๆ ก่อน เมื่อแน่ ใจว่าใช้ได้ผลแล้วจะยอมรับ
มาปฏิบตั ิ ดังนั้นการเสนอนวัตกรรมในกลุ่มนี้จาเป็ นต้องให้แรงกระตุน้ จึงจะตัดสิ นใจคล้อยตามได้
ง่าย
4. กลุ่มยอมรับช้ า (Late Majority: Skeptical)
กลุ่มนี้ จะยอมรับความคิดใหม่ ๆ หลังจากคนส่ วนใหญ่ยอมรับไปแล้วในระบบสังคม การ
ยอมรับอาจเกิดจากทั้งความจาเป็ นทางด้านเศรษฐกิ จสังคม และการเพิ่มความกดดันทางด้านอื่น ๆ
ในสังคมมีมากขึ้น บุคคลในกลุ่มนี้ จะมีความหวัน่ วิตกต่อการที่จะสู ญเสี ยผลประโยชน์หรื อมองไม่
เห็ นคุ ณค่ าของการเปลี่ ยนแปลงวิท ยาการใหม่ ๆ จึ งยึดมัน่ ในวิธีเดิ ม และอาจมี ความรู้ สึ ก ในเชิ ง
ต่อต้านด้วย บุคคลกลุ่มนี้ ตอ้ งใช้ความพยายามและเวลาในการโน้มน้าวใจให้เห็นคุณค่าอย่างชัดแจ้ง
ถึงคุณประโยชน์และผลที่จะได้รับจากการยอมรับนวัตกรรมอย่างมาก
5. กลุ่มล้าหลัง (Laggards)
เป็ นกลุ่ ม ที่ ก้าวไปไม่ท นั กลุ่ มอื่ น เนื่ องจาก การเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมและสิ่ งใหม่ ๆ ไม่ดีพ อ
โดยทัว่ ไปจะมีอายุมาก มีสติปัญญาต่า เกียจคร้าน เฉี่ อยชา รักความสบาย ขาดความกระตือรื อร้นใน
การพัฒนาตัวเอง จึงพอใจในสิ่ งที่ตนเองทาอยู่ นักส่ งเสริ มต้องใช้พลังในการติดต่อสื่ อสาร โน้มน้าว
ใจ ต้องคอยเคี่ยวเข็ญอย่างมาก
จะเห็ น ได้ว่าในการแพร่ ก ระจายสื่ อใหม่ จะสามารถแพร่ กระจายไปถึ งกลุ่ ม บุ คคลได้ใน
ระดับที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูร้ ับสารจะมีความสนใจหรื อมีความต้องการใช้สื่อนั้นมากน้อยแค่
ไหน อี ก ทั้ง ยัง มี ปั จจัย หลายอย่า งที่ ท าให้ บุ ค คลยอมรั บ นวัต กรรมแตกต่ า งกัน เช่ น อายุ อาชี พ
การศึ กษา รวมทั้งทัศนคติ ที่มี ต่อสื่ อสั้ น แต่ถึ งกระนั้นก็ยงั มี ค นจานวนมากไม่ ยอมรั บ นวัตกรรม
จนกระทัง่ พวกเขาได้เรี ยนรู ้ถึงผลสาเร็ จที่เพื่อนเขาได้จากการยอมรับสื่ อใหม่น้ นั
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ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่ องของเทคโนโลยีการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์ ทา
ให้ทราบถึงรายละเอียดของ Critical Mass ได้มากขึ้น ซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั กรณี อื่น ๆ
ดังนั้น จากทฤษฎีน้ ี พบว่า การเปิ ดรับสารของผูบ้ ริ โภคเกิ ดจากองค์ประกอบของปั จจัยต่าง
ๆ หลายประการ ทฤษฎี น้ ี จึ ง เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาปั จจัย ที่ ท าให้ บุ ค คลยอมรั บ นวัต กรรม
แตกต่างกัน ในเรื่ องของทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต เช่น อายุ อาชี พ
การศึกษา รวมถึงทัศนคติที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อ
แอสเซล (Assael, 1998, pp. 218 – 224) กล่ าวว่า การเปิ ดรั บ (Exposure) หมายถึ ง การที่
ประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค (การเห็น, ได้ยนิ , สัมผัส, ได้กลิ่น) ถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้า ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะ
เป็ นผูเ้ ลือกเองว่าสิ่ งใดที่ตรงกับความต้องการของตน ผูบ้ ริ โภคควรจะหลี กเลี่ยงการเปิ ดรับสิ่ งเร้าที่
ตนไม่สนใจ และเห็นว่าไม่สาคัญ และหากผูบ้ ริ โภคเลือกการเปิ ดรับก็จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การเปิ ดรับจะ
มีความสัมพันธ์ กบั ความตั้งใจในการรับสายด้วย โดยที่ ความสนใจ (Interest) และความเกี่ ยวข้อง
(Involvement) ของผูบ้ ริ โภคกับสิ่ งเร้าจะสะท้อนออกมาในระดับความตั้งใจ (Attention) ที่ผบู้ ริ โภค
ให้แก่สิ่งเร้านั้น
กระบวนการเปิ ดรับสื่ อสั้น ยังมีปัจจัยสาคัญเข้ามาเกี่ ยวข้อง คือ เกณฑ์การเปิ ดรับสื่ อของ
ผูร้ ับสาร คือ (กังสดาล นาควิโรจน์, 2549, น.20)
1. การเลือกรับสื่ อที่มีอยู่ (Availability) ผูร้ ับสารจะเลือกรับสื่ อที่ไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม
มาก หมายความถึงสื่ อที่สามารถจัดหามาได้ง่ายกว่าสิ่ งอื่น ๆ
2. การเลื อ กเปิ ดรั บ สื่ อ ที่ ส ะดวกและนิ ย ม (Convenience and Preferences) ผูร้ ั บ สารจะ
เปิ ดรับสื่ อตามความสะดวก ทั้งทางหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื อสื่ ออื่น ๆ
3. การเลื อ กรั บ สื่ อตามความเคยชิ น (Accustomed) ผู ้ รั บ สารบางคนจะไม่ ค่ อ ย
เปลี่ ยนแปลงสื่ อที่ ตนเองรั บ อยู่เป็ นประจา โดยจะพบในบุ คคลที่ มีอายุมาก คื อ ถ้าเคยรั บ สื่ อใดก็
มักจะติดและไม่สนใจรับสื่ ออื่น ๆ หรื อสื่ อใหม่ ๆ
4. การเลื อกรับสื่ อตามลักษณะเฉพาะของสื่ อ (Characteristic of Media) ลักษณะเฉพาะ
ของสื่ อนั้นมีผลต่อการเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสาร เช่ น หนังสื อพิมพ์จะมีลกั ษณะเด่ น คื อ เป็ นสื่ อที่ มี
ราคาถูก ให้ข่าวสารละเอียด สามารถนาติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวก
5. การเลื อ กรั บ สื่ อที่ ส อดคล้ อ งกับ ตนเอง (Consistency) ผู้รั บ สารจะเลื อ กรั บ สื่ อที่
สอดคล้องกับความรู ้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน
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จากคากล่าวของ Assael สอดคล้องถึ งเรื่ องการมองสิ่ งต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งเร้าประเภท
ใดก็ตามภายใน 1 วินาที ตาจะเปลี่ยนสาระสิ่ งเร้าจากสิ่ งแวดล้อมที่มองนั้นให้เป็ นภาพนิ่ งที่ต่อเนื่ อง
เป็ นลาดับอย่างรวดเร็ วและเก็บไว้ในสมอง โดยการมองจะเลือกมองภาพที่มีความน่าสนใจขึ้นอยูก่ บั
สี ขนาด รู ปร่ างของสิ่ งเร้า
ลักษณะการมองดูของคนทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1. คนเราจะชอบภาพสี มากกว่าภาพขาวดา
2. คนจะมองดูภาพและเห็นสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นภาพแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรม ประสบการณ์เดิม ความรู ้สึกส่ วนตัว ทัศนคติ วุฒิภาวะ
3. ผูด้ ูภาพควรได้รับการแนะนาล่วงหน้า จึงจะทาให้ได้เห็ นอะไรที่ตอ้ งการมากกว่าการ
ขาดความแนะนา
4. ในการดูภาพครั้งแรกคนเราจะทาการกวาดสายตาไปทัว่ ภาพก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เลือกดู
รายละเอียดภายหลัง
5. คนเราจะมองภาพในบริ เวณซ้ายมือบนมากที่สุด รองลงมา คือ ล่างซ้าย บนขวา และ
ล่างขวา
การเคลื่อนที่ของตาในการมองภาพโดยใช้เครื่ องตรวจวัดออโตเมติค โมนิ เตอร์ ริ่ง ดี ไวช์
(Automatic monitoring device) คนเราจะมองสาระของภาพที่ อยู่ในตาแหน่ งส่ วนบนซ้าย (upper
left-hand quadrants) เป็ นตาแหน่ งแรก และตามด้วยล่ างซ้าย บนขวา และสุ ดท้ายคื อ ขวาล่ าง ใน
การออกแบบให้ดูไว้ในตาแหน่ งซ้ายบน เนื่ องจาก เป็ นตาแหน่งที่คนเริ่ มมองเป็ นตาแหน่ งแรก แต่
มิได้หมายความว่าจะให้นาเอาสาระทั้งหมดลงไปในตาแหน่งซ้ายบนเพียงแห่ งเดียว แต่ควรจัดให้มี
การยึดหลักการจัดองค์ป ระกอบภาพให้มีความสมดุ ล และเป็ นไปตามธรรมชาติ ของเนื้ อหา งาน
โฆษณาที่ มี ก ารกระจุ ก ตัว ของชิ้ น งานโฆษณาในพื้ น ที่ ๆ จากัด หรื อ ในเวลาที่ น้อ ยมี ผ ลท าให้
ประสิ ทธิ ภาพของผลงานโฆษณาอาจลดลงซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
1. งานโฆษณาที่มีลกั ษณะ (Overload Perspective) คือ การที่ผูบ้ ริ โภคได้รับโฆษณามาก
เกินไปในเวลาและพื้นที่ ๆ จากัด จะทาให้เกิดการคุ กคามต่อประสิ ทธิ ผลของงานโฆษณา เพราะว่า
จานวนโฆษณาที่มีมากเกินไปทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลในปริ มาณที่มากจนเกินไปทาให้ผบู ้ ริ โภค
ไม่สามารถที่จะประมวลผลข้อมูลทัว่ หมดได้ เนื่องจากความจุที่มีจากัดของความจามนุษย์
2. งานโฆษณาที่ มี ล ัก ษณะ “Interference Effect” คื อ ความคล้า ยคลึ ง กัน ของสิ น ค้า ที่
โฆษณาบนเว็บไซต์ที่อยู่ตาแหน่ งหรื อหรื อเว็บไซต์เดี ยวกัน ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดการรบกวนความจา
ของผูบ้ ริ โภค โดยการยับยั้งการระลึ กได้ของชื่ อตราสิ นค้า กระบวนการตีความสารทางการตลาด
ของผูบ้ ริ โภค รอบตัวผูบ้ ริ โภคทุกวันนี้ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ มากมายส่ วนใหญ่มากจากกลยุทธ์
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ทางการตลาด เช่ น การโฆษณาทางวิ ท ยุ โทรทัศ น์ อิ น เทอร์ เน็ ต ฯลฯ ดัง นั้น นั ก การตลาดจึ ง
จาเป็ นต้องเข้าใจว่าจะผูบ้ ริ โภคจะเปิ ดรับ (expose) ข้อมูลทางการตลาดอย่างไร ผูบ้ ริ โภคจะตั้งใจ
หรื อสนใจ (intention) ในข้อมูลหรื อไม่ และผูบ้ ริ โภคจะเข้าใจ (comprehend) ในข้อมูลนั้นอย่างไร
บ้าง
โดยกระบวนการตีความสามารถทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค (The interpretation process) มี
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร (exposure to information) ผูบ้ ริ โภคทาได้ 3 วิธีการ
- เปิ ดรั บ สารอย่างตั้ง ใจ (intention exposure) เกิ ด ขึ้ น เมื่ อผูบ้ ริ โภคมี ค วามประสงค์ที่ จ ะ
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาของเขา หรื อข้อมูลที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายของเขาได้
- การเปิ ดรับสารโดยบังเอิญ (accidental exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคไม่ได้คาดหวังว่าจะ
เจอข้อมูลที่อยูร่ อบ ๆ ตัว
- การเลื อกรับข่าวสาร (selective exposure) เกิ ดขึ้ นในลักษณะที่ มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับข่าวสาร
นั้นเรื่ อย ๆ จนเริ่ มที่จะหลีกเลี่ ยงการรับข่าวสาร โดยบางคนอาจจะไม่อ่านโฆษณาขณะเดียวกัน ถ้า
ผูบ้ ริ โภคได้รับ ข่ าวสารอย่างพอดี ก็ จะท าให้ ค วามสนใจที่ จะรั บ ข่ าวสารจากโฆษณาเพื่ อเก็ บ ไว้
ตัดสิ นใจในครั้งต่อไป
2. ความตั้งใจหรื อสนใจในข้อ มู ล ข่ าวสาร (attention to information) เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ข้อ มู ล
ข่าวสารนั้นสอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่ อที่ผบู ้ ริ โภคมีอยู่ และในขณะเดียวกันหากว่าข่าวสาร
นั้นขัดแย้งกับ ทัศนคติ และความเชื่ อเดิ ม ที่ มี อยู่ ผูบ้ ริ โภคก็อาจจะหลี กเลี่ ยงที่ จะสนใจในข่าวสาร
นั้น ๆ
3. ความเข้าใจในข้อมูล ข่าวสาร (comprehension information) ซึ่ งเป็ นกระบวนการ แปล
ความหมาย คือ การแปลข้อมูลข่าวสารที่ มีอยู่แล้วในหน่ วยความจาหรื อความเชื่ อโดยผูบ้ ริ โภคนา
ความรู ้หรื อความเชื่อมาทาความเข้าใจกระบวนการแปลความหมายอีกครั้ง
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ข้ อมูลทีม่ ีอยู่
รอบ ๆ ตัว

กระบวนการแปลความหมาย
การเปิ ดรับ การสนใจ และ
ความเข้ าใจ

ความรู้ ความหมาย และความเชื่อ

หน่ วยความจา
ความรู้ ในตัวสิ นค้ า และ
ความเกีย่ วพัน

ภาพที่ 10 รู ปแบบจาลองกระบวนการตีความสารทางการตลาดของผู้บริโภค
การเปิ ดรับข่าวสารเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จะเปิ ดรับสารของผูบ้ ริ โภคจะมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่กาหนด คือ
1. ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพและจิ ต วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คล เนื่ อ งจากผู ้บ ริ โ ภคมี ค วามแตกต่ า ง
เฉพาะตัวอย่างมากในด้านโครงสร้ างจิตวิทยาส่ วนบุ คคล อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากลักษณะการ
อบรมเลี้ ยงดูที่แตกต่างกันและการดารงชี วิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ต่างกัน จึงส่ งผลกระทบ
ถึงระดับของสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการรับรู้ การเรี ยนรู้และการจูงใจ ซึ่ ง
ปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นตัวกาหนดท่าทีของการเปิ ดรับและตอบสนองต่อข่าวสาร
2. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมักยึดติดกับกลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
เป็ นกลุ่มอ้างอิงในการตัดสิ นใจที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ นัน่ คือ มักจะคล้อยตามกลุ่มในความคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม นอกจากนี้ ระบบสังคมและวัฒนธรรมที่
ผูบ้ ริ โภคสังกัดอยูย่ งั มีส่วนในการหล่อหลอมพฤติกรรมและมีผลต่อการเปิ ดรับสารได้อีกด้วย ดังนั้น
จึงอาจคาดคะเนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้จากบทบาทและพฤติกรรมของกลุ่มที่ผบู ้ ริ โภคสังกัดอยู่
จึงจะช่วยให้เกิดการสื่ อสารมีสารมีสัมฤทธิ์ ผลความต้องการ
3. ปั จจั ย ด้ า น ส ภาพ แวดล้ อ มน อกระบบ การสื่ อส าร โดยเชื่ อว่ า ลั ก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางสังคม มีอิทธิ พลต่อ
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การเปิ ดรับสารเป็ นอย่างมาก โดยปั จจัยดังกล่าวทาให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิ ดรับเนื้ อหาของ
การสื่ อสาร รวมถึ ง การตอบสนองต่ อ เนื้ อหาดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ยัง เป็ นปั จจัย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสบการณ์ข้ ึนในตัวบุคคล และสามารถบ่งชี้พฤติกรรมการเปิ ดรับสารของผูบ้ ริ โภคได้
กระบวนการรับรู้ (Perception Process)
การรั บ รู้ (Perception) หมายถึ ง กระบวนการซึ่ งแต่ ล ะบุ ค คลได้รับ การเลื อกสรรการจัด
ระเบี ย บ และการตี ค วามหมายข้อ มู ล ที่ จ ะสร้ า งที่ มี ค วามหมายของโลก หรื อ อาจหมายถึ ง
กระบวนการความเข้าใจ (การเปิ ดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2539,
น. 52) จากความหมายนี้ จะเห็ น ว่าการรั บ รู ้ เป็ นกระบวนการของแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ งขึ้ นอยู่ก ับ ปั จจัย
ภายใน เช่ น ความเชื่ อของตน ประสบการณ์ ความจาเป็ น ความรู ้ สึ ก อารมณ์ และความคาดหวัง
กระบวนการรั บ รู ้ เกิ ดขึ้ นจากอิ ท ธิ พ ลของสิ่ งกระตุ ้น (เช่ น ขนาด สี และความเข้ม ข้น) และสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคได้ยนิ หรื อเห็น (ศิวฤทธิ์ พงศ์กรรังศิลป์ , 2548, น.115)
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, o”53) ได้อธิ บายว่า ความแตกต่างกันทางสภาพส่ วนบุคคล
หรื อสภาพจิตวิทยา สภาพภายใน (จิตใจ) ของบุ คคลที่ แตกต่างกัน ทาให้กระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
มนุษย์น้ นั แตกต่างกันไป ทาให้นกั โฆษณาและการตลาดต้องสรรหาวิธีการใหม่ในการโฆษณา
จากการที่ผบู้ ริ โภคนั้นเลื อกเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกัน ทาให้เกิ ดแนวคิดที่สาคัญที่วา่ ด้วยการ
เลื อกสรรสิ่ งที่ ได้รับ รู ้ (Important selective perception concept) การเลื อกสรรต่อตัวกระตุ น้ จะเกิ ด
ขึ้นอยูต่ ลอดเวลา โดยบุคคลอาจมองหมาบางสิ่ งบางอย่างบางขณะ และไม่สนใจสิ่ งอื่น ๆ เลย หรื อมี
การตอบสนองต่อตัวกระตุน้ ที่ต่างกันไปเรื่ อย ๆ โดยที่ลกั ษณะการเลื อกสรรการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค
อาจมีได้ 7 ลักษณะ ดังนี้ (กังสดาล นาควิโรจน์, 2549, น. 21 – 23)
1. การเลือกทีจ่ ะเปิ ดรับข้ อมูล (Selective Exposure)
ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข่าวสารที่ทาให้เขาสบายใจ หรื อตรงกับความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคและ
หลี กเลี่ ยงข่าวสารที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเจ็บปวดหรื อเป็ นการคุ กคาม ผูบ้ ริ โภคจะเลือกเปิ ดรับข้อมูลการ
โฆษณาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในความฉลาดของผูบ้ ริ โภคที่จะมีต่อการกระทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
2. การเลือกทีจ่ ะสนใจข้ อมูล (Selective Attention)
การที่ผบู ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริ มาณการรู ้คงตัวกระตุน้ ที่ตรงกับความต้องการหรื อสิ่ ง
ที่เขาสนใจชอบ และในทางตรงกันข้ามผูบ้ ริ โภคจะรู ้นอ้ ยที่สุดถึงตัวกระตุน้ ที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค จึงทาให้ผบู้ ริ โภคมักจะสนใจดูโฆษณาสิ นค้าที่ ตรงกับความต้องการ และไม่
สนใจข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความต้องการหรื อมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ความสนใจของบุคคล
จะหลากหลายในรู ปของชนิ ดของข้อมูลที่จะได้รับไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบข่าวสาร ประเภทสื่ อที่ชอบ
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ดังนั้น ในการท าโฆษณาจะต้องมี ความโดดเด่ น ชัดเจน ที่ จะท าให้ผูบ้ ริ โภคติ ดตามตั้งใจเปิ ดรั บ
ข่าวสารนั้น
3. การเลือกทีจ่ ะต่ อต้ านข้ อมูล (Perceptual defense)
นอกจากผูบ้ ริ โภคจะเลื อกที่ จะสนใจรับ รู ้ ข ้อมู ลข่าวสารแล้ว ผูบ้ ริ โภคยังมี การเลื อกที่ จะ
ต่อต้านข้อมู ล จากตัวกระตุ น้ ที่ เข้ามาคุ ก คาม ท าให้ผูบ้ ริ โภคไม่ ส บายใจ เจ็บ ปวดที่ ได้ผ่านเข้ามา
ดังนั้น ตัวกระตุน้ ที่ทาร้ายผูบ้ ริ โภค จะทาให้เกิดการรับรู ้นอ้ ยกว่าตัวกระตุน้ ที่เป็ นกลาง ณ ระดับของ
การเปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารระดับ เดี ย วกัน นอกจากนี้ บุ ค คลยัง อาจจะท าลายข้อ มู ล ข่ าวสารที่ ไ ม่
สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม และความเชื่อของบุคคลด้วย
4. การเลือกทีจ่ ะปิ ดกั้นข้ อมูล (Perceptual blocking)
ผูบ้ ริ โภคจะปกป้ องตนเองจาการถูกรุ มเร้าของตัวกระตุน้ ที่เขาไม่สนใจการปิ ดกั้นตัวกระตุน้
ดังกล่าวนั้นเสี ย จากความรู ้สึกที่รู้ตวั ผลการวิจยั ได้ช้ ี ให้เห็นว่าจานวนการโฆษณาในปริ มาณที่มาก
นั้น จะถูกกลัน่ กรองออกไปโดยผูบ้ ริ โภคเอง การเลือกที่จะปิ ดกั้นการรับรู ้ก็จะคล้ายคลึ งกับการใช้
เครื่ องปิ ด เปลี่ยนช่องอัตโนมัติในการดูโทรทัศน์ เพราะไม่สนใจโฆษณา
5. การเลือกทีจ่ ะตีความข้ อมูล (Selective interpretation)
หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคมีการเลื อกที่ จะเปิ ดรับข้อมูล สนใจข้อมูล หรื อแม้แต่จะต่อต้านข้อมูล
และปิ ดกั้นข้อมูลแล้ว ผูบ้ ริ โภคต้องท าการตี ความหมายสิ่ งเปิ ดรับ เข้ามา ซึ่ งในการตี ความข้อมู ล
ผูบ้ ริ โภคจะต้องเลื อกตี ความข้อมูล ตามพื้ นฐานความรู ้ ความเข้าใจ หรื อสอดคล้องกับ ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ที่เขามี ดั้งนั้น การตี ความหมายข้อมูลที่ รับ เข้าจึ งสาคัญที่ อาจก่ อให้เกิ ดทัศนคติ ที่ ดี
หรื ออคติ ก็ ได้ เช่ น การตี ค วามเข้าใจจากภาพโฆษณาที่ อาจะไม่ตรงกับ ธุ รกิ จต้องการที่ จะสื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคก็เป็ นได้
6. การเลือกทีจ่ ะจดจาข้ อมูล (Selective retention)
หลังจากที่ผบู ้ ริ โภคมีการตีความหมายข้อมูลข่าวสารที่รับเข้ามา สิ่ งที่ตามมาก็คือ ผูบ้ ริ โภคก็
จะมีการเลือกที่จะจดจาสาระข่าวสารที่รับเข้ามาที่มีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค หรื อมีความสาคัญจาเป็ น
ต่อผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากคุณสมบัติหนึ่ งของการรับรู ้ ได้ไม่นานนักทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถจดจาทุก
สิ่ งที่ได้รับเข้ามาได้ จึงจาเป็ นต้องมีการเลือกที่จะจดจา อะไรที่เป็ นประโยชน์หรื อสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับผูบ้ ริ โภค
7. การเลือกทีบ่ ิดเบือนข้ อมูล (Selective distortion)
เป็ นการเปลี่ยนแปลงหรื อบิดเบี้ยวของข้อมูลที่ไดรับเวลานั้น เนื่ องจากข้อมูลที่ได้รับขัดกับ
ความรู้สึกหรื อความเชื่อของผูบ้ ริ โภค เมื่อมีการเปิ ดรับข้อมูล หรื อมีการตีความหมายซึ่ งจะทาให้เกิด
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การเลือกที่จะบิดเบือนข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภครู ้สึกไม่ชอบได้ เพื่อเปลี่ยนให้ตรงกับทรรศนะที่เขามีอยูก่ ่อน
แล้ว
นอกจากนี้ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539, น. 292) ได้บอกถึงความสัมพันธ์ของผูร้ ับสารต่อ
ข่าวสารว่าประกอบไปด้วย
1. ความต้อ งการข่ า วสารที่ เป็ นประโยชน์ (Utilization) ผู้รั บ สารจะเปิ ดรั บ สารที่ เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ต นเองเป็ นส าคัญ เช่ น ฟั ง เพลงเพื่ อ ความบัน เทิ ง อ่ า นนิ ต ยสารสุ ข ภาพเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุ ขภาพ เป็ นต้น
2. ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้อง (Consistency) กับค่านิยม ความเชื่ อ และทัศนคติของ
ผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารมักเปิ ดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่ อ ค่านิ ยม หรื อทัศนคติของตน ข่าวสาร
ใดที่ไม่สอดคล้องมักจะไม่ได้รับความสนใจ หรื อได้รับการปฏิเสธจากผูร้ ับสาร
3. ความต้องการข่าวสารที่สะดวกในการได้มา (Availability) ผูร้ ับสารจะมีขอ้ จากัดในการ
เปิ ดรับข่าวสาร เพราะถึงแม้วา่ ข่าวสารจะเป็ นข่าวสารที่ให้ประโยชน์และสอดคล้องกับตนเอง แต่ถา้
ข่าวสารนั้นได้มาด้วยความยากลาบากหรื อไม่สะดวก ผูร้ ับสารก็ไม่อาจเปิ ดรับข่าวสารนั้นได้ ดังนั้น
พฤติกรรมหนึ่งของผูร้ ับสาร คือ ความสะดวกในการได้รับข่าวสาร
4. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็ นความต้องการที่ อยากมีประสบการณ์ ใหม่ ๆ ซึ่ ง
เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์อย่างหนึ่ ง และยิ่งในสังคมปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ ใหม่
ๆ ตลอดเวลา เหล่านี้เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้มนุษย์เปิ ดรับข่าวสาร
ดังนั้น แนวคิดนี้ พบว่า การเปิ ดรับสารของผูบ้ ริ โภคเกิ ดจากองค์ประกอบของปั จจัยต่าง ๆ
หลายประการ แนวคิดทฤษฎีน้ ี จึงเป็ นแนวทางในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเปิ ดรับ
สื่ อย่างไร รวมถึ งการวิเคราะห์ ถึงปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี แผ่นป้ ายโฆษณาทาง
อิ นเทอร์ เน็ ตของผูบ้ ริ โภคว่ามี ปั จจัยใดบ้าง หากอยู่บ ริ โภคเปิ ดรั บ ข้อมู ลข่ าวสารดังกล่ าวแล้ว ก็
นาไปสู่ ทศั นคติต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตในลาดับต่อไปได้

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับเรื่องการให้ ความสนใจ
ความสนใจเป็ นขั้นตอนแรกที่ ผูย้ อมรั บสารของผูซ้ ่ ึ งก่ อนที่ ผูร้ ั บ สารจะรั บ สารนั้นต้อง
อาศัยองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ การปรับร่ างกายและอวัยวะรับรู ้ การมีสติ และจิตสานึ กที่
ปลอดโปร่ ง และเด่ น ชัด และความพร้ อ มที่ จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบหรื อ พฤติ ก รรมตอบโต้รอบ ๆ
มากกว่าที่เราคิดว่าเราได้ยนิ และสัมผัสกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวเรามากกว่าที่เราคิดว่าเราสัมผัสได้ ฯลฯ
ฉะนั้น เราต้องเลือกว่าเราจะรับรู ้สิ่งใดบ้าง (โสภาวรรณ รัตนจิตรกร, 2542, น. 21 – 23)
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เพราะเราไม่สามารถจะรับรู ้ สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดรอบตัวเราได้ ความสนใจจึงช่ วยทาให้เรา
มุ่งเน้นกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อกลุ่มหนึ่ งมากเท่าที่เราจะรับรู ้ได้ในแต่ละช่วงเวลานั้น ความสนใจ เป็ น
กระบวนการทางจิตที่ซบั ซ้อนมาก อาจถือได้วา่ เป็ นกระบวนการปรับตัวของประสาทรับรู ้
ความสนใจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความสนใจหลัก (focal attention) คื อ ความสนใจที่ เราให้ก ับ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยตรง
เช่ น เมื่ อคุ ยกับ ใครเราก็จะมุ่ งความสนใจกับ คนที่ เราคุ ยด้วยการค้นหาข้อมู ลในอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อ
ต้องการข้อมูลที่เราสนใจ
2. ความสนใจรอบนอก (peripheral or marginal attention) คือ ความสนใจที่เราให้กบั สิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ งน้อยกว่าความสนใจหลัก เช่ น ขณะเดิ นคุ ยกับ เพื่ อนความสนใจหลัก คื อ การคุ ย ส่ วน
ความสนใจรองคือ การมองผูค้ นและรถที่ผา่ นไป หรื อเห็ นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตที่เรากาลัง
ชมอยู่
เราจะสังเกตว่า ข่าวสารต่าง ๆ จานวนมากที่เราใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันนั้น เราได้
รับมาทีละน้อยโดยรู ้บา้ งไม่รู้บา้ ง ในการสื่ อสารกับบุคคลอื่นนั้น อาจเป็ นไปโดยความสนใจได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการสื่ อสารนั้น ๆ อย่างยิ่ง ดังนั้น ยิ่งสารมีความน่าสนใจมาก
เพียงไรโอกาสที่ ผรู ้ ับสารจะให้ความสนใจสารนั้นก็มีมากขึ้ น โดยทัว่ ไปคนเรามักให้ความสนใจ
หรื อถูกกระตุน้ ให้เกิดความสนใจด้วยสิ่ งต่อไปนี้ คือ
1. ลักษณะของตัวกระตุน้ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรื อสิ่ งของที่เป็ นกายภาพหรื อตัวผูส้ ื่ อสารเอง
เช่น ขนาด รู ปร่ าง สี การเคลื่อนไหว ความกระตือรื อร้น
2. สารของตัวกระตุน้
- เรื่ องและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เช่น ใกล้ตวั ส่ วนตัว ทันสมัยเป็ นรู ปธรรม เห็นภาพพจน์
มีความขัดแย้ง น่าสงสัย แปลกใหม่ หรื ออารมณ์ขนั
- ภาษาที่ใช้ กระชับ รัดกุม มีชีวติ เร้าอารมณ์ หลากหลาย
3. วิธีการเสนอสารของตัวกระตุน้ เช่น การใช้ช่องทางการสื่ อสารหลายช่องทาง การแสดง
กิริยา ท่าทาง และการใช้วจั นะภาษาต่าง ๆ การเน้น เป็ นต้น
ทั้งนี้ มีสิ่งที่จะเป็ นตัวช่ วยเสริ มหรื อทาให้คนเกิ ดความสนใจมากขึ้นจนหลากหลายแหล่ง
คือ
1. สั งคม เช่ น การคล้องตามผูอ้ ื่ น แฟชั่น การยกย่อมหรื อต่ อต้านการกระท าในสั ง คม
ศีลธรรม
2. สภาวะทางจิต เช่น ความกลัว แรงจูงใจ คุณธรรม ความต้องการ
3. สภาวะแวดล้อมจากภายนอก เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า การจัดสถานที่ เป็ นต้น
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ดังนั้น จากแนวคิดเรื่ องการให้ความสนใจทาให้พบว่า ป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตได้รับ
การเปิ ดรั บ ได้โดยความสนใจของผูเ้ ปิ ดรั บ สารเป็ นหลัก เพราะผูเ้ ปิ ดรั บ มี สิ ท ธิ์ ในการเลื อกคลิ ก
หรื อไม่คลิกได้

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
ในการศึกษาเรื่ องแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตนี้ ไม่ได้มีการวัดทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่
มี ต่ อแผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ด้วย เนื่ อ งจากทัศ นคติ เป็ นตัวแปรหนึ่ งในกระบวนการ
ตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โภค เมื่ อผูบ้ ริ โภคเปิ ดรั บ สื่ อแล้วจะเกิ ดความคิ ดเห็ น อย่างไร และในประเด็ น
ใดบ้าง ซึ่ งการที่ทราบถึงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตนี้ ก็สามารถ
ทราบถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อไป
นักวิชาการหลายท่านได้ให้คาจากัดความและคาอธิ บายเกี่ยวกับทัศนคติไว้ดงั นี้
Allport กล่าวว่า “ทัศนคติ คือ สภาวะทางจิตใจซึ่ งแสดงถึ งความพร้ อมที่ จะตอบสนองต่อ
สิ่ ง กระตุ ้น ก่ อ ตัว ขึ้ น มาโดยประสบการณ์ แ ละส่ ง อิ ท ธิ พ ลให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อชี้ แนะต่ อ
พฤติกรรม (ศิวฤทธิ์ พงศกรังศิลป์ , 2548, น.122)
มุน (Munn. 1971, p. 71, อ้างถึงใน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2548, น.122) กล่าวว่า ทัศนคติ
คือ ความรู ้ สึก ความคิ ดเห็ นที่ บุคคลที่ มีต่อสิ่ งของบุ คคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ
ในทางที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธ ซึ่ ง มีผลทาให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองพฤติกรรม
อย่างเดียว
Roger (1978, อ้า งถึ ง ใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถี ย ร, 2533, น. 122) กล่ าวว่า “ทัศนคติ เป็ น
ความคิดและความรู ้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรื อสิ่ งแวดล้อม โดยทัศนคติน้ นั มีรากฐานมาก
จากความเชื่ อที่อาจส่ อด้านพฤติกรรมในอนาคตได้ จึงเป็ นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
และเป็ นมติ ข องการประเมิ น เพื่ อแสดงว่าชอบ หรื อไม่ ชอบต่อประเด็ นหนึ่ ง ๆ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการ
สื่ อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับสารอันเป็ นต่อ
พฤติกรรมต่อไป และทัศนคติเป็ นพรหมแดนเชื่อมโยงความรู ้กบั พฤติกรรม
เมอร์ ฟี และนิ วคอมบ์ (Murphy, & Newcomb, 1973, p. 887, อ้างถึ งใน สุ รพงษ์ โสธนะ
เสถี ยร, 2533, น.122) ให้ค วามหมายของคาว่า ทัศ นคติ หมายถึ ง ความชอบ หรื อไม่ ชอบ พึ งใจ
หรื อไม่พึงใจ ที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่ งต่าง ๆ
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Fishbein (อ้างถึงใน อรชา สื่ อสุ วรรณ, 2543) ได้ให้คาจากัดความของทัศนคติว่า ทัศนคติ
คือ ความโน้มเอียง ซึ่ งเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ที่จะแสดงตอบต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ในทางสนับสนุ นหรื อไม่
สนับสนุน ทัศนคติเกิดขึ้นก่อนพฤติกรรม และทัศนคติเป็ นเครื่ องกาหนดพฤติกรรมของบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538, น.76) ได้ให้ค วามหมายว่า ทัศ นคติ คื อ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ในการตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้
ไปในทิศทางที่สม่าเสมอ โดยมีองค์ประกอบในการเกิดทัศนคติ 3 ส่ วน คือ (1) ส่ วนของความเข้าใจ
(Cognitive component) (2) ส่ ว นของความรู ้ สึ ก (Affective component) (3) ส่ ว นของพฤติ ก รรม
(Behavior component)
เธอร์ สโตน (Thurston) กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นระดับความมากน้อยของความรู ้สึกในด้านบวก
และลบที่ คนเรามี ต่อสิ่ งหนึ่ ง ได้แก่ สิ่ งของ บุ คคล บทความ เป็ นต้น ซึ่ งผูร้ ู ้ สึ กสามารถของความ
แตกต่างว่า เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย (พัชรี วรกวิน, 2552, น.172)
สุ ช า จัน ทร์ เอม (2524) กล่ า วว่า ทัศ นคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก หรื อ ท่ า ที ข องบุ ค คลวัต ถุ
สิ่ งของ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู ้สึกหรื อท่าทีน้ ี จะเป็ นไปในทานองที่พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อสถานการณ์น้ นั
จากคานิ ยามดังกล่ าวข้างต้น ได้ส รุ ป เป็ นแนวคิ ดของนิ ยามทัศนคติ ว่า “ทัศนคติ เป็ นการ
แสดงถึ งความรู ้ ความรู ้ สึ ก ความคิ ดเห็ น และพฤติ กรรม โดยรวมของบุ ค คลในการประเมิ นสิ่ ง
ต่าง ๆ” โดยสามารถแบ่งองประกอบของทัศนคติไว้ดงั นี้
องค์ ประกอบของทัศนคติ
ซิ ม บาโด และ เอบเบี เซน (Zimbardo & Ebbesen, 1970 อ้า งถึ ง ใน พรทิ พ ย์ บุ ญ นิ พ ัท ธิ์ ,
2531, น.49) สามารถแยกองค์ประกอบของทัศนคติได้ 3 ประการ คือ
1. ส่ วนที่ เป็ นความคิด ความรู ้ (Cognitive component) เป็ นกระบวนการจัดระเบียบข้อมูล
พื้นฐานของสิ่ งที่บุคคลรู ้หรื อเข้าใจ รวมทั้งความเชื่ อเกี่ยวกับสิ่ งที่คิดว่าดีมีประโยชน์หรื อคิดว่าไม่ดี
หรื อมี โทษ ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ โดยตรงที่ ได้รับ อาจท าให้ความเชื่ อ ความคิ ด หรื อการรั บรู ้ ที่
เสริ ม ให้ มี ม ากขึ้ น หรื อ เป็ นประสบการณ์ ใ นทางลบก็ ไ ด้ ส่ วนความคิ ด นี้ เป็ นส่ วนประกอบขั้น
พื้นฐานของทัศ นคติ ถ้าบุ คคลไม่ มีความคิ ด หรื อความเกี่ ยวข้องกับสิ่ งหนึ่ ง ๆ เลย บุ คคลจะไม่ มี
ทัศนคติต่อสิ่ งนั้น การที่ บุคคลมีทศั นคติต่อสิ่ งใดต่างกันก็เนื่ องมากจากบุคคลมีแนวความคิดหรื อ
ความเข้าใจต่างกัน
2. ส่ วนที่เป็ นอารมณ์ ความรู ้สึก (Affective Component) เป็ นกระบวนการเกิดอารมณ์ และ
ความรู ้ สึ กต่อสิ่ งที่ บุคคลมี ท ศั นคติ ซึ่ งมี 2 ทิ ศทาง คือ ทางบวกและทางลบ เช่ น โกรธ เกลี ยด รั ก
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ชอบ ดี ไม่ดี เป็ นต้น ความรู ้สึกจะเป็ นตัวเร้าความคิดอีกทอดหนึ่ง โดยการตีความเชื่อเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
โยงกับเงื่อนไขสิ่ งเร้า ทาให้มีความแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
3. ส่ วนที่ เป็ นพฤติ ก รรม (Behavioral Component) เป็ นการแสดงออกตามทัศนคติ ห รื อ
แนวโน้ม ที่ จะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ต่ อสิ่ งของ บุ ค คล หรื อสถานการณ์ ห นึ่ ง ๆ ถ้ามี สิ่ งเร้ า ที่
เหมาะสมก็จะเกิดการปฏิบตั ิหรื อมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะการยอมรับหรื อปฏิเสธ
ดังนั้น องค์ประกอบด้านความคิดและความเข้าใจ เป็ นส่ วนประกอบพื้นฐานของทัศนคติ
และส่ วนประกอบนี้ จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกของบุคคล อาจออกมาในรู ปแบบที่แตกต่าง
กันในทางบวกและทางลบซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ของความรู ้สึกที่เกิดขึ้นที่มีต่อ
วัตถุหรื อปรากฏการณ์น้ นั ๆ เป็ นสาคัญ
การเกิดของทัศนคติ (Attitude Formation)
ฟอสเตอร์ (Foster, 1952, p.34) สรุ ปไว้ว่า สาเหตุ ที่บุคคลจะเกิ ดทัศนคติ มี 2 ประการ คื อ
(โฉมฉาย ฟูใจ, 2550, น.36 – 37)
1. ประสบการณ์ ที่ บุ ค คลมี ต่อสิ่ งของ บุ ค คล หรื อสถานการณ์ ก่ อให้เกิ ดทัศ นคติ ในตัว
บุ ค คลจากการที่ ไ ด้ พ บเห็ น คุ ้ น เคย ทดลอง ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ ตรง (Direct Experience)
นอกจากนั้น ยังมี ประสบการณ์ ออ้ ม (Indirect Experience) ซึ่ งเกิ ดจากการได้ยินได้ฟัง หรื อได้อ่าน
เกี่ยวกับสิ่ งนั้น แต่ไม่ได้พบเห็น หรื อทดลองกับของจริ งด้วยตัวเองก็ทาให้เกิดทัศนคติได้เช่นกัน
2. ค่านิ ยมและการตัดสิ นค่านิ ยม เนื่ องจากแต่ละกลุ่มชนมีค่านิ ยมและการตัดสิ นค่านิ ยมต่อ
สิ่ งเดี ยวกันแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัฒนธรรม ค่านิ ยม และมาตรฐานของกลุ่ม ซึ่ งบุคคลนั้นร่ วม
ชีวติ อยู่
พัฒนาการทางด้านทัศนคติของบุคคลเกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับตัวของ
บุคคลเพื่อให้เข้ากับสังคม หรื อการเลี ยนแบบในสังคม จะรวมตัวกันและสร้ างสมกลายเป็ นแบบ
แผนทัศนคติของแต่ละบุคคลขึ้น หรื ออาจกล่าวได้วา่ พัฒนาการด้านทัศนคติของบุคคลเกิดจากการ
ติ ดต่ อสั ม พัน ธ์ ก ันของบุ ค คล (Association) การถ่ ายทอดแบบอย่างของบุ ค คลอื่ น มาเป็ นของตน
(Transfer) และการค้นพบสิ่ งที่ตนต้องการ (Need Satisfaction) การที่สภาพแวดล้อมในสังคมมีการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา ย่ อ มมี ผ ลให้ ท ัศ นคติ ข องบุ ค คลเปลี่ ย นแปลงและหั น เหไปตาม
สภาพการณ์ในสังคมได้บา้ ง
ทัศนคติที่มีลกั ษณะแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของทัศนคติ ดังนี้
1. มีทิศทาง (Direction) เช่ น เรามี ทศั นคติต่อสิ่ งหนึ่ งไปในทางที่ดีหรื อไม่ดี ชอบหรื อไม่
ชอบ ทางบวกหรื อทางลบในสิ่ งหนึ่ง ๆ
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2. มี ร ะดับ หรื อ ปริ ม าณ (Magnitude) เช่ น ระดับ ความชอบ ตั้ง แต่ ช อบมาก ชอบน้ อ ย
หรื อไม่ชอบเลย
3. มีความเข้ม (Intensity) คือ ลักษณะอื่น ๆของทัศนคติเข้าเกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความเข้มข้น
เช่น ทัศนคติที่มีต่อบิดามารดาของเรา ย่อมเข้มข้นกว่าทัศนคติที่มีต่อบิดา มารดาของผูอ้ ื่น
4. มี ค วามตรงข้า ม (Ambivalence) คื อ บางครั้ งเรามี ท ัศ นคติ ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง แล้ว ชอบ
หรื อไม่ชอบพอ ๆ กัน หรื อมีความรู ้สึกตรงกันข้ามเท่า ๆ กัน เราจะอยูต่ รงกลางในสิ่ งนั้น ไม่รู้วา่ จะ
ชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่ งทาให้เกิดความขัดแย้งในใจขึ้นได้
5. มีความเด่น (Salience) คือ ความพร้อมที่จะแสดงทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ความเข้มข้นหรื อความรุ นแรงทัศนคติ ขึ้นอยูก่ บั ความมัน่ คงในความเชื่ อหรื อความรู ้ สึกที่
บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ความเข้มหรื อความรุ นแรงของทัศนคติ ขึ้นอยูก่ บั ความมัน่ คงในความเชื่ อหรื อความรู ้สึกที่
บุ ค คลมี ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ทัศ นคติ แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท ตามการแสดงออกของบุ ค คล ได้แก่
(ดารณี พาลสุ ขม 2532, น. 49 – 51)
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) เป็ นทัศนคติที่ชกั นาบุคคลให้แสดงปฏิ กิริยาใน
ด้านดีต่อบุคคลอื่น เรื่ องราว หรื อสิ่ งต่าง ๆ ก่อให้เกิดความร่ วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น
ๆ นับเป็ นพื้นฐานที่ดีในการยอมรับความคิดหรื อข้อมูลใหม่ ๆ
2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) เป็ นทัศนคติที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่น เรื่ องราวหรื อสิ่ งต่าง
ๆ มักเกิดขึ้นร่ วมกับความไม่พอใจ นาไปสู่ การด่วนสรุ ปตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ แม้จะยังไม่เข้าใจเรื่ อง
นั้นอย่างถ่องแท้
3. ทัศ นคติ นิ่งเฉย (Passive Attitude) บางครั้ ง บุ ค คลอาจไม่ มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อบุ ค คลอื่ น
เรื่ องราว หรื อสิ่ งต่าง ๆ โดยสิ้ นเชิง จนกลายเป็ นความรู ้สึกนิ่งเฉยต่อเรื่ องนั้น ๆ
บทบาทของทัศนคติ
สาหรับบทบาทของทัศนคติน้ ี Katz ได้กล่าวถึงบทบาทของทัศนคติไว้ 4 ประการ คือ
1. การปรับเพื่อใช้งาน (Adjustment – Utility) อย่างกรณี ที่เราชอบสิ่ งที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของเรา
2. การปกป้ องความรู ้ สึกต่าง ๆ (Ego – Defense) ตัวอย่างเช่ น เมื่อเราสร้ างทัศนคติข้ ึนเพื่อ
ปกปิ ดความไม่มนั่ คงทางความรู ้สึกของเรา หรื อ เพื่อปกป้ องเมื่อมีสิ่งข่มขวัญเกิดขึ้น
3. การแสดงออกซึ่ งค่ า นิ ย ม (Value Expression) อย่ า งเช่ น การสร้ า งทัศ นคติ ข้ ึ นเพื่ อ
แสดงออกถึงความเชื่อ หรื อ ค่านิยมต่าง ๆ
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4. หน้าที่เกี่ยวกับความรู ้ (Knowledge) อย่างเช่น เมื่อใช้ทศั นคติเป็ นเครื่ องช่วยในการเข้าใจ
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เช่น เรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ประเภทของทัศนคติ
ทัศนคติ แบ่งออกกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1.ทั ศ นคติ ท ั่ ว ไป (General attitude) ได้ แ ก่ สภาพจิ ต ใจอัน กว้า งขวางซึ่ งเป็ นแนวคิ ด
ประจาตัวของบุคคลนั้นเป็ นพฤติกรรม บุคลิ กภาพอย่างกว้าง ๆ เช่ น การมองโลกในแง่ดี การเคร่ ง
ในระเบียบประเพณี เป็ นต้น
2. ทัศนคติเฉพาะอย่าง (Specific attitude) ได้แก่ สภาพทางจิตใจที่บุคคลมีต่อวัตถุ สิ่งของ
บุ ค คลอื่ น สถานการณ์ และสิ่ ง อื่ น ๆ เป็ นอย่าง ๆ ไป ทัศ นคติ ในวงแคบเช่ นนี้ มัก แสดงออกใน
ลักษณะที่วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบหรื อเห็นว่าไม่ดี ก็เรี ยกว่าทัศนคติไม่ดีต่อสิ่ งนั้น หรื อบุคคล
นั้น
ดังนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติทาให้พบว่า ทัศนคติจะเกิดมาได้น้ นั ก็ต่อเมื่อผูน้ ้ นั ได้รับ
สิ่ งนั้นจะโดยตนเองหรื อจากบุคคลอื่นก็ตาม สาหรับแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ต้องมีการเปิ ดรับจากผูช้ มหรื อผูบ้ ริ โภคจึงจะได้รับข้อมูล ซึ่ งหากผูช้ มหรื อผูบ้ ริ โภคไม่มีความสนใจ
แผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ก็ จะไม่ มี ก ารตอบสนอง จึ ง จาเป็ นต้องศึ ก ษาถึ งทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นอย่างไรต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นวรัตน์ ลิขิตตรานันท์ . (2549, น. บทคัดย่ อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ประสิ ทธิ ผลแผ่นป้ าย
โฆษณาบนอินเทอร์ เน็ ตต่อผูใ้ ช้บ ริ ก ารเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตในเขตกรุ งเทพฯ” ผลการวิจยั ครั้ งนี้
พบว่า พฤติ กรรมการเปิ ดรั บแผ่นป้ ายโฆษณาบนอิ นเทอร์ เน็ ต ในช่ วงระยะเวลา 6 เดื อนที่ ผ่านมา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้าชมโฆษณาสิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวันผ่าน
แผ่นป้ ายโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพี่ในการเห็นและเข้าชมโฆษณาบน
อิ น เทอร์ เน็ ต เพี ย ง 1 – 2 ครั้ งเท่ านั้น และสิ น ค้าที่ มี ก ารเห็ น หรื อเข้าชมบ่ อยที่ สุ ด คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
เกี่ ยวกับผิวหน้าและร่ างกาย ผลิ ตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ และผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มและน้ าดื่ ม ใน
ส่ วนด้านทัศนคติที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ
ปานกลางต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นด้วยอย่างยิ่งกับการ
โฆษณาบนอิ น เทอร์ เน็ ต แบบที่ เป็ นภาพเคลื่ อ นไหว และมี ค วามเห็ น ด้ว ยกับ การโฆษณาบน
อินเทอร์ เน็ตมีเสี ยงประกอบ และในส่ วนด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า ด้วยเหตุ ผ ลว่า ยังไม่ มี ค วามจาเป็ นต้องใช้สิ นค้า
ดัง กล่ า ว รองลงมา คื อ ข้อ ความและภาพโฆษณายัง ไม่ ชั ก จู ง ใจให้ เกิ ด การซื้ อสิ น ค้า ดัง นั้ น
ผลการวิจยั การเปิ ดรับแผ่นป้ ายโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตของต่อผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตยัง
ไม่แพร่ หลายเท่าที่ ควร โดยภาพรวมพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ทศั นคติ ในระดับปานกลาง ต่อแผ่นป้ าย
โฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี้ ยงั มีทศั นคติที่ดีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตมากขึ้น ย่อม
ส่ งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
เอษณีย์ อาษาสุ ข. (2550) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง “รู ปแบบสื่ อแบนเนอร์ โฆษณาออนไลน์ที่มี
ผลต่ อความสนใจเข้าชมสิ น ค้าและบริ ก ารของผูบ้ ริ โภค” โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ เพื่ อท าให้ ท ราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับรู ปแบบต่าง ๆ ของโฆษณาสิ นค้าออนไลน์โดยมุ่งไปที่ขนาดและตาแหน่งการจัด
วางป้ ายโฆษณาสิ นค้าออนไลน์บนหน้าเว็บเพจเป็ นหลัก โดยผลการวิจยั พบว่า ขนาดของแบนเนอร์
ที่มีผลต่อความสนใจเข้าชมสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด คือ ขนาด 728x90 leaderboard
คิดเป็ นร้อยละ 75% และตาแหน่ งการจัดวางของแบนเนอร์ ที่มีผลต่อความเข้าใจชมสิ นค้าและการ
บริ การของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด แบ่งออกเป็ น 2 ตาแหน่ ง ด้วยกัน โดยกลุ่มควบคุ มมุ่งความสนใจไป
ตาแหน่ ง POA (Primary Optical Area) ตามหลักของ Gutenberg และกลุ่มทดลองมุ่งความสนใจไป
ที่ตาแหน่ง Daad Area I มากกว่าตาแหน่งอื่น
โสภาวรรณ รั ตนจิตรกร. (2549, น.บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
“ป้ ายแบนเนอร์ ” ในระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ ของผูใ้ ช้บริ การในประเทศไทย” โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะทาการคลิกเข้าไปชมรายละเอียดของแบนเนอร์ เพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่
เปิ ดรับซ้ าอีก โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ สนใจในที่ เนื้ อหาแบนเนอร์ ที่มีเรื่ องราวที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความ
สนใจอยูแ่ ล้ว โดยปั จจัยอื่น ๆ เช่น แจกของฟรี รู ปแบบ และความสวยงามของแบนเนอร์ เป็ นปั จจัย
ของที่ผบู้ ริ โภคให้ความสนใจ
เอกพจน์ เศวตรั ต นเสถี ยร. (2550) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของ
ลัก ษณะการน าเสนอรู ป แบบและช่ ว งเวลาของการโฆษณาบนอิ น เทอร์ เน็ ต ด้ว ยแบนเนอร์ ”
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ลักษณะการนาเสนอโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตด้วยแบนเนอร์ มีความสัมพันธ์
กับจานวนคลิกบนแบนเนอร์ ส่ วนรู ปแบบการโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตด้วยแบนเนอร์ ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อจานวนคลิก คือ ภาพนิ่ งมีจานวนคลิกบนแบนเนอร์ มากกว่า ภาพเคลื่อนไหว ส่ วนช่วงเวลา
ของการโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตมีผลทาให้จานวนคลิกบนแบนเนอร์ แตกต่างกันโดยช่วงเวลา 12.01
– 18.00 น. ที่มีจานวนการคลิกบนแบนเนอร์ มากที่สุดคือ 1,475 ครั้ง รองลงมา คือ ช่วงเวลา 18.01 –
24.00 น. จานวน 1,011 ครั้ง และช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จานวน 885 ครั้ง
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ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงต้องทาการพิสูจน์วา่ แผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตรู ปแบบใดที่สามารถ
สร้ างการเปิ ดรั บ ผูบ้ ริ โภคสนใจอยากคลิ กเข้าไปดู ต่อ และทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อแผ่น ป้ าย
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร

