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จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการมีพื้นที่สีเขียวตอคนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปจจุบันน้ันพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครน้ันสามารถพบเห็นไดยาก เน่ืองจาก
มีการสรางอสังหาริมทรัพยข้ึนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีมาจาก การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ 
และการประกอบธุรกิจ ทําใหมีการใชบริเวณเปนวงกวาง พื้นที่สีเขียวที่มีเพิ่มข้ึน ก็ยังไมเพียงพออยูดี 
จึงสงผลใหคุณภาพชีวิตแยลง เกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง ไมวาจะเปนการเจ็บไขไดปวย 
รางกายออนแอ รวมไปถึงโรคทางเดินหายใจในประชากรเมืองเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง  ในขณะเดียวกัน
ประชากรในเมืองกลุมที่สามารถจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัวได โดยเฉพาะวัยทํางานตอนตนข้ึนไปชวง
อายุระหวาง 25-35 ป ที่อยูในกลุมใชชีวิตเปนประจําภายในเมือง ซึ่งคนกลุมน้ีจะมีพื้นที่สวนตัวเปน
ของตนเอง  

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพื่อทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
โดยจะใชวิธีการสํารวจแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในรูปของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งจะทําการสอบถามจาก
กลุมเปาหมาย ผลการวิจัยพบวา ประชากรในเมืองสวนใหญตระหนักและรูวาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ
น้ันมีจํานวนนอยและไมเพียงพอตอความตองการ แตยังไมต่ืนตัวที่จะหันมาเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดวยการ
ปลูกตนไม ในสวนทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกตนไมยังคงคิดวาการปลูกตนไมภายในอาคารสํานักงาน
หรือภายในหองที่อาศัยไมสามารถทําได เน่ืองจากไมมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการปลูกตนไม  
การผลิตช้ินงานสื่อรณรงคเพิม่พื้นทีส่ีเขียวใกลตัวไดใชประเด็นการสื่อสาร คือ "พื้นที่เทาฝามือ กป็ลกู
ตนไมได" ออกมาเปนโครงการ Palm Space ที่เนนการสรางความรับรูเรื่องการปลูกตนไมในพื้นที่ที่
ตนเองมอียูโดยใชเรื่องของพื้นที่ฝามือเดียวของทุกๆคน สามารถนําเปนเครื่องมือวัดพื้นทีท่ี่จะปลกู
ตนไมได มาเปนประเด็นหลกัในการผลิตผลงานโฆษณา ซึ่งประกอบดวย ภาพยนตรโฆษณา สื่อ
สิ่งพมิพ โฆษณาทางวิทยุ สื่อทางตรง เว็ปไซตและโมบายแอพพลิเคช่ัน เพื่อใหเกิดการรับรูในเรื่องการ
ใชพื้นที่เพียงหน่ึงฝามือในการปลูกตนไม 
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จดวยดี เพราะไดความกรุณาจากอาจารยเกียรตินิยม สวางเจริญ ซึ่ง

เปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอ
ขาพเจา รวมทั้งอาจารยนิสาชล รัตนสาชล อาจารยเดนโก ธัชชัยชวลิต อาจารยกรณิศ จิตตมัย 
อาจารยปรุฬห สุทวีปราโมชานนท ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก
ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีเปนไปดวยดีและสมบูรณย่ิงข้ึน หากไมไดคําแนะนําจากอาจารยทุก
ทานงานก็จะไมออกมาสมบูรณได จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ีประสบ
ความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ทุกคนที่ชวยใหงานช้ินน้ีเกิดข้ึนมาได 
คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ญาติพี่นอง ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 

ปจจุบันกรุงเทพมหานคร เปนมหานครขนาดใหญแหงหน่ึงของโลก มีขนาดโดยรวม
เทากับ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองในทุกๆดาน ทั้งทางดานกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร  เปนเมืองหลวงที่ไมใชแคศูนยรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศเทาน้ัน 
แตยังเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอาเซียน เปนแรงดึงดูดใหมีประชากรเพิ่มมากข้ึนทุกป เน่ืองจากมา
ประกอบอาชีพที่หลากหลายประเภท หลากหลายกิจกรรม นับวันย่ิงเพิ่มมากข้ึน ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรประมาณ 5.6 ลานคน  ขณะที่จํานวนประชากรทีร่วมประชากรแฝงอยูที่ประมาณ 8.8 
ลานคน (ที่มา การเก็บขอมูลประชากรคาดประมาณ ณ กุมภาพันธ 2556 (20-07-2013) จาก 
http://www.mfa.go.th/asean/th/news/2352/32963 ) ปญหาที่ตามมาก็คือความแออัดของที่อยู
อาศัย ประชากรหนาแนน การจราจรที่ติดขัด มลภาวะเปนพิษ อากาศเสยี ฝุนละอองกระจายแทบทุก
พื้นที่ สงผลกระทบใหเกิดภาวะกาซเรือนกระจกที่เปนเหตุทําใหโลกรอนและตอสุขภาพของคนเมือง
โดยตรง  

 

 

รูปที่ 1-1 ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
ที่มา : นางสุวรรณา จุงรุงเรือง. แผนปฎิบัติการวาดวยการลดปญหาโลกรอน. เขาถึงเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2556 
เขาถึงไดจาก http://office.bangkok.go.th/environment/pdf/plan-th.pdf 
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ประชากรภายในกรุงเทพฯ ใชชีวิตอยูแตภายในเมืองพบกับสิ่งที่เจริญ ความทันสมัยถูก
พัฒนา และกาวตอไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง เชนเดียวกับการเพิ่มข้ึนของผูปวยโรคตางๆ ที่มี
ผลกระทบจากการพัฒนาของเมืองโดยตรง เชน โรคทางเดินหายใจของประชากรภายในกรุงเทพฯ 
จากป พ.ศ.2555 สูงข้ึนปละ 20,000 - 30,000 รายตอป และมีแนวโนมวาจะเพิ่มข้ึนมากกวาปกอนๆ 
เน่ืองจากปริมาณรถยนตที่เพิ่มข้ึน การกอสรางคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัย และการกอสร าง
รถไฟฟาหลายจุด ทําใหเกิดฝุนละอองขนาดไมเกิด 10 ไมครอน แพรกระจายปะปนอยูในอากาศ  
สามารถช้ีวัดไดถึงคุณภาพอากาศที่แยลงในทุกวัน สงผลโดยตรงกับประชากรในเมือง อยางหลีกเลี่ยง
ไมได เน่ืองจากจําเปนตองอยูในสิ่งแวดลอมเดิมๆ ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรไดจากที่เปนอยู  

พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนับวันย่ิงพบยากมากข้ึนทุกที ดวยสาเหตุที่ทุกพื้นที่มี
ราคาพุงสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทุกมุมถนนในกรุงเทพมหานคร ลวนมีตึกสูงและอาคารสํานักงานอยูทุก
แหง  พื้นที่สีเขียวที่ทั้งชวยดูดและกรองมลพิษ  เทาที่มีอยูคิดเปนสัดสวนเพียง 4.73 ตารางเมตรตอคน
เทาน้ัน นอยกวาเกณฑมาตรฐานที่องคการอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) 
กําหนดไวต้ัง 2 เทา ทั้งที่มาตรฐานกําหนดไวคือ 9 ตารางเมตรตอคน แนนอนวาไมเพียงพอตอที่จะ
ตอบสนองประชากรในเมือง (ที่มา : เพิ่มพื้นที่สีเขียว ความปรารถนาของคน กทม. เขาถึงเมื่อ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 เขาถึงไดจาก http://news.voicetv.co.th/bangkokvote/64385.html) 

 

รูปที่ 1-2 ภาพแสดงถึงพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ 
ที่มา : สิรินทรา วัณโณ. Bangkok’s Green Infrastructure. เขาถึงเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เขาถึงไดจาก 
http://www.ap.tu.ac.th/jars/download/jars/v9-
2/01%20Bangkoks%20Green%20Infrastructure_Sirintra%20180156.pdf 
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สวนใหญที่คนที่ใชชีวิตอยูในกรุงเทพมหานครเปนประจํา คือกลุมคนวัยทํางาน ต้ังแตวัย
ทํางานตอนตนข้ึนไปที่ตองเดินทางและใชชีวิตอยูในมหานครแหงน้ีไมเวนแตละวัน รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่ดําเนินไปในแตละวันไดถูกปรับเปลี่ยนเปนแนวต้ัง ทุกคนลวนมีพื้นที่เปนของตัวเองไมวาจะเปน
ในออฟฟศคอนโดมิเนียม หรือที่พักอาศัยของตนอยูภายในหองสี่เหลี่ยมเปนสวนใหญ และเริ่มหางไกล
จากพื้นที่สีเขียวมากทุกที การเพิ่มพื้นที่สีเขียวไวใกลตัว จึงเปนทางออกหน่ึงที่จะชวยแกปญหา
สิ่งแวดลอม รวมไปถึงดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจของประชากรเมือง 

ดร.บีซี วูฟเวอรตัน (1988) องคการนาซามีการศึกษาพืชพันธุตางๆ ประมาณ 50 ชนิดที่
มีความสามารถในการดูดสารพิษ ซึ่งแนะนําใหใชในอาคารที่ทํางานและ บานเรือน สวนมากเปนพันธุ
ไมที่มีความสวยงาม ทนทาน ดูแลรักษางาย เปนพันธุไมเมืองรอนที่หาไดโดยทั่วไป พืชแตละชนิดจะมี
ความสามารถในการดูด และกําจัดสารตางๆ ไมเทากัน ดังน้ันการนําตนไมยายตามไปเขาไปภายในถือ
ไดวาเปนประโยชนตอตัวผูปลูกเอง เพราะประโยชนของตนไมน้ันมีมากมายอยูแลว หากชีวิตเราที่
พัฒนาไปขางหนาแตยังมีสิ่งแวดลอมคอยตามไปดวยเหมือนที่เคยเปนมาอยางอดีตก็จะทําใหเกิดความ
สมดุลข้ึน 

ปจจุบันถึงแมวาเรื่องพื้นที่สีเขียวอาจจะไมใชเรื่องใหม แตเปนเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตคน
เมืองและมีความจําเปนที่จะตองหันกลับมาสนใจ ซึ่งเปนเรื่องที่ใกลตัวและสงผลระยะยาวตอชีวิตของ
ประชากรในเมืองและตัวเราเอง จึงจะตองทําการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปยังกลุมประชากรภายใน
เมืองใหเกิดความตระหนักถึงปญหาที่แทจริง โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนเมืองที่ยังไม
เช่ือวาการปลูกตนไมภายในออฟฟศหรือภายในพื้นที่ของตนเอง สามารถที่จะทําไดงายไมยุงยาก และ
สรางแรงบันดาลใจใหมๆในการสรางพื้นที่สีเขียวใกลๆตัว ใหกลุมเปาหมาย 

ดวยเหตุน้ีผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว จึงอยากที่สวนรวม
ชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ โดยการจัดทําสื่อโฆษณาเพื่อรณรงคใหกลุมเปาหมายปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปลูกตนไมใหภายในน้ัน เปนเรื่องที่สามารถทําไดจริง เพื่อที่
กลุมเปาหมายจะไดประโยชนกลับมาสูตนเอง และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหเพิ่มข้ึน 
 
วัตถุประสงค 

1. วิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
2. เพื่อจัดทําโครงการรณรงคเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยผานการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉพาะในกรุงเทพฯ ในกลุมวัยทํางานอายุ 25 – 35 ป เพื่อการ
ทําโครงการสื่อโฆษณารณรงคใหเกิดพฤติกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลๆตัวทุกคน และไดประโยชน
กับกลุมเปาหมายเอง จะศึกษาถึงทัศนคติที่มีตอพื้นที่สีเขียว การปลูกตนไมภายในพื้นที่ของตนเอง 
และปญหาที่สงผลตอการปลูกตนไมของกลุมเปาหมาย เพื่อนําขอมูลเหลาน้ันมาสรางเปนสื่อโฆษณา
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เพื่อช้ีใหกลุมเปาหมายไดรับรูถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถทําไดในพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด ปลูก
ทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกตนไม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปลูกตนไมของกลุมเปาหมาย 

1. ศึกษาถึงทัศนคติเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว ของวัยทํางานตอนตนข้ึนไป ในชวงอายุ 25-35 
ป รวมถึงที่อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอพื้นที่สีเขียว การ
ปลูกและไมปลูกตนไม 

2. การผลิตสื่อโฆษณารณรงคใหกลุมเปาหมาย คือ กลุมวัยทํางานตอนตนข้ึนไปในชวง
อายุ 25-35 ป ใหตระหนักถึงปญหาพื้นที่สีเขียว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกตนไมภายใน 
สามารถปลูกไดใกลๆตัว 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. กลุมเปาหมายยังไมรับรูวาภายในพื้นที่ของตนเองสามารถปลูกตนไมได 
2. กลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม วาสามารถปลูกตนไมภายในได  

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกตนไมใกลตัวเพิ่มมากข้ึน 
 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ทําการคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ 
 1.1 แหลงปฐมภูมิ (Primary Source) 
  1.1.1 สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องของพื้นที่สี เ ขียวในประเทศไทย 
เลขานุการจากมูลนิธิโลกสีเขียว ในรูปแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
  1.1.2 การเก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย คือ กลุมวัยทํางานตอนตน
ข้ึนไปในชวงอายุ 25-35 ป  จํานวน 150 คน ที่อยูอาศัยภายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่มีตอพื้นที่สีเขียว การปลูกและไมปลูกตนไม 
 1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 

2. ประมวลผลขอมูลที่ศึกษามาเพื่อวางแนวคิดงานเพื่อนํามาเปนไอเดียในการผลิตสื่อ
โฆษณา 

3. จัดทําและผลิตช้ินงานตามแผนสื่อโฆษณาที่จะใชรณรงค ไปยังกลุมเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

4. ผลิตสื่อโฆษณาจากแนวคิดที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
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แผนการดําเนินงาน 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

 1. รวบรวมขอมูลและเอกสารทีเ่กี่ยวของ          

 2. สัมภาษณและทําการวิจัย          

 3. ประเมินผลการวิจัย และสรุปผล          

 4. กําหนดแนวทางในการสรางแนวคิดของ 
 ช้ินงานโฆษณา 

         

 5. ออกแบบสรางสรรคงานโฆษณาตามสือ่ตางๆ 
 ที่กําหนดไว 

         

 6. สรุปผลการทํางาน แกไขตามคําแนะนํา          

 7. จัดทําเอกสาร          

 8. สงรูปเลมรายงาน          
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นิยามศัพท 
 

การรณรงค   หมายถึง  การพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหดีข้ึน ทั้งน้ีหมายถึงการ
ช้ีใหเห็นถึงปญหา สื่อสารปญหาน้ัน ใหคนอื่นรับรู และโนมนาวใหทุกคนรวมกันลงมือแกไขปญหา ใน
การรางโครงการรณรงค เราจะตองรูวาเราตองการจะสื่อปญหาใดใหกับคนกลุมใดไดรับรู จากน้ันจึง
คิดวิธีสื่อสารที่สรางสรรคเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายและสามารถโนมนาวใหคนเหลาน้ันหันมาให
ความสําคัญกับปญหาน้ันอยางจริงจัง 

พ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะ ซึ่งเปนบริเวณที่ปลูกตนไมเปนจํานวนมาก กั้นเปน
ขอบเขตไวเพื่อประชาชนทั่วไปเขามาทํากิจกรรมกันภายใน รวมทั้งพื้นที่ ที่มีตนไมอยู 

ใกลตัว หมายถึง พื้นที่ขอบเขตบริเวณหองหรืออาคาร ที่ใชงาน และอยูภายอาศัยเปน
ประจํา เชนโตะทํางาน หองนอน หองน่ังเลน เปนตน 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ในการจัดทําจุลนิพนธเลมน้ี ภายใตหัวขอ “โครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว” 

ตองอาศัย ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
            1. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบพื้นทีส่ีเขียวในคอนโดมีเนียมเขตเมอืง 
            2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสรางสรรค (Creativity) 
            3. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการสือ่สารการตลาด (Marketing Communication) 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวในคอนโดมีเนียมเขตเมือง 
 
 1.1 ความหมายของภูมิทัศนและพื้นทีส่ีเขียว 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2541) กลาววา ภูมิทัศนเกิดจากการประกอบกันขององคประกอบ
ทั้งหมดในสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนแผนดิน ผืนนํ้า ทองฟา พืชพรรณ สิ่งมีชีวิตและสิ่งกอสรางตาง 
ๆ โดยภูมิทัศนนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญไมนอยไปกวาทรัพยากรประเภทอื่น ๆ ทั้ง
ในดานนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม รวมถึงการทองเที่ยวและนันทนาการ 
เน่ืองจากการมองเห็นนับเปนการรับรูที่เกิดข้ึนไดงายและมากที่สุดในการรับรูสภาพแวดลอมผาน
ประสาทสัมผัสของมนุษย  

Laurie (2007) ใหคําจํากัดความคําวาสวน (Garden) เปนคําที่มีความหมายสืบ
เน่ืองมาจากคําวาปกปอง (Protect) หรือปองกัน (Defense) แสดงออกมาในรูปแบบของรั้ว หรือ
พื้นที่ปดลอม คําวา Oden หรือ Eden มีความหมายวา ความพอใจเพลินใจ (Pleasure) หรือสุขใจ 
(delight) และในภาษาอังกฤษรวมสมัยคําวา Garden หมายความถึง พื้นที่สีเขียวที่ทําการปดลอม
พื้นที่เพื่อใหเกิดความพอใจและสุขใจ 

นิลุบล คลองเวสสะ (2549) กลาววา พื้นที่สีเขียวในเมือง หมายถึง พื้นที่ใด ๆ ภายใน
เมืองที่มีการใชประโยชนดวยจิตสํานึกถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพชีวิตของชาวเมืองใน
ระยะยาวและอาจมีความหมายในเชิงบรรยากาศผอนคลายและการพักผอนดวย  

Mikellides  (1980) ใหคําจํากัดความไววา พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง หมายถึง พื้นที่
โลงวางในเขตเทศบาลซึ่งมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก ไดรับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒน
วิทยา (Silviculture) และหลักการทางภูมิสถาปตยกรรม เพื่อเสริมสรางภูมิทัศนเพื่อเอื้ออํานวยตอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

การพักผอนหยอนใจและเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมของเมือง อันจะทําใหชุมชนเมืองเปนเมืองสี
เขียวที่รมรื่นสวยงาม  

ชาล ีมานิตยากุล (2549) ใหคํานิยามไววา พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีตนไมยืน
ตนขนาดใหญ หรืออาจเปนพื้นที่ที่มีการสรางใหเกิดกิจกรรม โดยมีตนไมหลักเปนองคประกอบและ
ไดรับการบํารุงรักษาใหคงอยูอยางย่ังยืน  

ดังน้ันจากการทบทวนวรรณกรรมจึงอาจรวบรวมความหมายพื้นที่สีเขียวไดวา พื้นที่เขียว
น้ันเปนพื้นที่ที่ประกอบข้ึนดวยพื้นดาดแข็ง (Hardscape) และงานวัสดุ พืชพรรณ (Softscape)และ
เปนพื้นที่ที่เกิดการใชประโยชนในกิจกรรมทั้งที่เปนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว 

 
    1.2 ประเภทพื้นที่สีเขียวในอาคารพักอาศัย 

Shipman (1989) กลาววา พื้นที่สีเขียวในอาคารพักอาศัย สามารถแบงตามลักษณะการ
ใชงาน (Function) ไดทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบดวย 

1.2.1 พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอน (Amenity Green Space) เปนพื้นที่สีเขียวที่พบได
บอยที่สุด ประกอบดวยพื้นดาดแข็ง (Hardscape) และงานวัสดุ พืชพรรณ (Softscape) ต้ังอยูบริเวณ
ภายนอก และภายในโครงการอาคารที่พักอาศัย มีหนาที่ใชสอยหลัก คือ เพื่อการพักผอน เพื่อการ
ปรับปรุงภาพลักษณใหกับพื้นที่โครงการพักอาศัย รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ รอบขาง 

1.2.2 พื้นที่สนามเด็กเลนเพื่อเด็กและเยาวชน พื้นที่ที่มีการออกแบบมาเปนอยางดี
ประกอบดวย พื้นดาดแข็ง (Hardscape) เปนสวนมากและพื้นที่กลางแจงตาง ๆ เชน สนามเลนบอล 
พื้นที่สนามบาสเก็ตบอลกลางแจง พื้นที่เลนสเก็ตบอรด พื้นที่พักผอนและรวมกลุมของเยาวชนต้ังอยู
บริเวณภายนอกอาคารพักอาศัย หนาที่ใชสอยหลักเพื่อการเลนและการปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็ก
และเยาวชน 

1.2.3 พื้นที่สนามกีฬา กลางแจง (Outdoor sport facilities) ประกอบดวยพื้นดาดแข็ง
(Hardscape) และงานวัสดุ พืชพรรณ (Softscape) ที่เปนพื้นที่สาธารณะต้ังอยูบริเวณภายนอก
อาคารพักอาศัย หนาที่ใชสอยหลักเพื่อการกีฬา เชน สนามกอลฟ สนามกีฬาทางนํ้า เปนตน 

1.2.4 พื้นที่กันชนสีเขียว แผงกันลม หรือรั้ว (Green Buffer Area) พื้นที่ขนาดยอม
ประกอบดวยพื้นดาดแข็ง (Hardscape) และงานวัสดุ พืชพรรณ (Softscape) ต้ังอยูบริเวณแนว
ขอบเขตอาคารพักอาศัย หนาที่ใชสอยหลักเพื่อสรางแนวกันชนของโครงการ เปนการกําหนดอาณา
เขต และการคัดกรองคนกอนเขาโครงการ หรือใชในการบังสายตาเพื่อใหเกิดความเปนสวนตัว (จามรี
อาระยานิมิตสกุล, 2548, น. 13) 

1.2.5 พื้นที่สวนลอยฟา (Sky Garden / Roof Garden) สวนที่อยูบนหลังคา หรือช้ัน
ดาดฟาประกอบดวยพื้นดาดแข็ง (Hardscape) และงานวัสดุ พืชพรรณ (Softscape) ต้ังอยูบริเวณ
หลังคาหรือดาดฟาช้ันตาง ๆ หนาที่ใชสอยหลักเพื่อการพักผอนและชมวิว 

1.2.6 กระบะตนไม (Planting Verge) พื้นที่สีเขียวที่มีลักษณะเปนกระถาง หรือกระบะ
เรียงเปนแนวประกอบดวยพื้นดาดแข็ง (Hardscape) และงานวัสดุ พืชพรรณ (Softscape) ต้ังอยู
บริเวณแนวขอบอาคาร หรือริมระเบียง หนาที่ใชสอยหลักเพื่อความสวยงามและเพื่อการพักสายตา
ของผูพักอาศัยในอาคาร 
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    1.3 หลักการการออกแบบพื้นที่สีเขียวในระดับตาง ๆ 

ต้ังแตระดับเมือง จนถึง ระดับโครงการอาคารพักอาศัยหลักการการออกแบบพื้นที่สีเขียว
ระดับโครงการพักอาศัยสามารถแบงไดเปน 3 หลักการ ดังน้ี 

1.3.1 หลักการการแบงประเภทพื้นที่สีเขียวในระดับเมือง 
Shipman (1989) แบงประเภทพื้นที่สีเขียวระดับเมือง สามารถทําการจัดแบงตาม

ลักษณะการใชงานเปน 8ลักษณะ ประกอบดวย 
     1) สวนสาธารณะและสวนหยอม (Park) คําจํากัดความ คือ สวนสาธารณะของเมือง 

สวนทางการตาง ๆ รวมถึงสวนสาธารณะหลักของประเทศ จุดมุงหมายหลักในการสรางเพื่อการ
พักผอนหยอนใจอยางไมเปนทางการและเพื่อการจัดงานกิจกรรมทางสังคม 

     2) พื้นที่ตามธรรมชาติ หรือกึ่งธรรมชาติ (Natural And Semi-Natural Green 
Space) คําจํากัดความ คือ ตนไมตามธรรมชาติ ปาไมของเมือง ปาละเมาะ ทุงหญา พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่
พักนํ้าบอนํ้า ลําเลียงนํ้าและพื้นดินวางซึ่งไมไดทําประโยชน จุดมุงหมายหลักในการสรางเพื่ออนุรักษ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการศึกษาทางสิ่งแวดลอม และการเพิ่ม
ความใสใจระแวดระวังในเรื่องสิ่งแวดลอม 

     3) ทางเดินยาวสีเขียว (Green Corridor) คําจํากัดความ คือ ทางเดินเรียบคลอง
ทางเดินเรียบริมฝงแมนํ้า ทางจักรยาน ทางเดินทั่วไปและทางรถไฟที่มีการยกเลิกการใชงานไปแลว
จุดมุงหมายในการสรางเพื่อใชประโยชนในการเดิน การปนจักรยาน หรือเพื่อการทองเที่ยว เพื่อเปด
โอกาสใหเปนเสนทางการอพยพของสัตวตามธรรมชาติ 

4) พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอน (Amenity Green Space) คําจํากัดความ คือ พื้นที่
สีเขียวที่พบไดบอยที่สุด ประกอบดวย พื้นที่พักผอนอยางไมเปนทางการ เปนพื้นที่สีเขียวที่อยูภายใน
และรอบ ๆ โครงการบานจัดสรร รวมถึงพื้นที่สีเขียวของหมูบาน จุดมุงหมายในการสราง เพื่อการ
พักผอนอยางไมเปนทางการที่มีระยะทางใกลกับบานและที่ทํางาน เพื่อการปรับปรุงภาพลักษณใหกับ
พื้นที่โครงการพักอาศัยรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ รอบขาง 

     5) พื้นที่ที่สรางข้ึนเพื่อเด็กและเยาวชน (Amenity For Children And Young 
People) คําจํากัดความ คือ พื้นที่ที่มีการออกแบบมาเปนอยางดีเพื่อการเลนและการปฏิสัมพันธทาง
สังคมของเด็กและเยาวชน จุดมุงหมายในการสรางเพื่อใหกลายเปนพื้นที่ที่มีอุปกรณการเลนตาง ๆ
ครบถวน มีสนามเลนบอล พื้นที่สนามบาสเก็ตบอลกลางแจง พื้นที่รวมกลุมของเยาวชน 

     6) พื้นที่สาธารณูปโภคทางกีฬากลางแจง (Outdoor Sport Facilities) คําจํากัด
ความคือ พื้นที่ที่มีพื้นผิวสังเคราะห หรือพื้นผิวทางธรรมชาติทีเปนสาธารณะ หรือสวนตัวที่สรางเพื่อ
การกีฬาและกิจกรรมพักผอนหยอนใจ รวมถึงสนามกิจกรรมของโรงเรียน จุดมุงหมายในการสราง 
เพื่อเปนสนามกีฬากลางแจงที่สามารถขวาง หรือโยนอุปกรณได 

     7) สวนจัดสรรและสวนชุมชน (Allotments And Community Gardens) คํา
จํากัดความ คือ พื้นที่ที่ใหโอกาสแกประชาชนที่ตองการปลูกผักรับประทานเอง มีชีวิตอยางย่ังยืน เพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพในดานสุขภาพและสังคม หมายความรวมไปถึงฟารมของเมือง จุดมุงหมายใน
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การสรางเพื่อปลูกผกชนิดตาง ๆ และพืชประเภทมีราก แตไมหมายความรวมถึงสวนปลูกผักสวนตัวใน
บริเวณบานพักอาศัย 

     8) สุสานและสนามของโบสถ (Cemeteries And Churchyards) คําจํากัดความ คือ
พื้นที่บริเวณ สนามของโบสถที่ไมไดมีการใชงานและพื้นที่ที่เปนสวนสุสานที่ใชฝงศพ จุดมุงหมายใน
การสรางเพื่อการไวอาลัยอยางสงบเงียบ ฝงศพ อนุรักษสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ สงเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1.3.2 หลักการการการออกแบบพื้นที่สีเขียวระดับเมือง 
นิลุบล คลองเวสสะ (2550) กลาววา การออกแบบพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองมีอยูดวยกัน

หลายลักษณะโดยในที่น้ีจะแจกแจงออกเปนสวน ๆ ตามแนวคิดในการใชอุทยานวิถี ซึ่งเปนแนวคิด
การออกแบบพื้นที่สีเขียวที่สําคัญคือ แนวคิดในการออกแบบใหพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลงตาง ๆ ไหล
รวมเช่ือมเขาหากัน ซึ่งมีหลากหลายลักษณะ คือ 

     1) เสนทางสีเขียว (Parkways) ไดแก ระบบทางเทาในพื้นที่ที่สามารถจัดใหคนเดิน
ตอเน่ืองในสภาพภูมิทัศนที่ดี 

     2) เสนทางเรียบลํานํ้า (Blueway) ไดแก พื้นที่ริมนํ้า 
     3) เสนทางดาดผิว (Paveway) ทางเทาในบริเวณที่มีคนใชเปนจํานวนมาก ปรับให

เปนทางเดินที่สะดวกมีมาน่ัง รานขายเครื่องด่ืมและสงเสริมการทํากิจกรรมการพักผอนแบบเมืองใน
ระหวางทาง 

     4) เสนทางเดินเช่ือมลานตาง ๆ (Glazeway) ไดแก เสนทางเช่ือมลานอาคารและ
ทางเดินในกลุมอาคารธุรกิจและพาณิชย 

     5) ทางเดินลอยฟา (Skyway) ไดแก การเช่ือมทางเดิน ระดับเหนือศีรษะทําใหการ
สัญจรทางเทาสะดวกกวาการเดินบนระดับดิน โดยใหมีภูมิทัศนตอเน่ืองสวยงาม 

     6) เสนทางนิเวศ (Ecoway) ไดแก การสรางระบบนิเวศในเสนทางในเมือง 
     7) เสนทางจักรยาน (Cycleway) ไดแก การจัดเสนทางใหจักรยานสามารถสัญจรได

อยางสะดวก ปลอดภัยและรมรื่น 
1.3.3 หลักการการออกแบบพื้นที่สีเขียวใน โครงการอาคารพักอาศัยเขตเมืองโครงการ

อาคารพักอาศัย มีผูใชอาคารคอนขางหลากหลาย การออกแบบพื้นที่สวนรวมจะสัมพันธกับโจทยทาง
การตลาด ที่ตองการสรางจุดสนใจและสงเสริมใหโครงการดูสวยงาม มีคุณคา สอดคลองกับรูปแบบ
และภาพลักษณของโครงการที่กําหนดกับเปาหมายไว พื้นที่สวนรวมเชน สวนหยอม สนามหญา สระ
วายนํ้า ทะเลสาบ รวมทั้งองคประกอบและวัสดุพันธุพืชที่นํามาใชไมวาจะเปนซุมประตูทางเขา รั้ว
โครงการ ปายบอกโซนที่ต้ัง ศาลา ฯลฯ มีสวนชวยในการสรางเรื่องราวต้ังแตทางเขาโครงการจนถึงตัว
อาคาร คอนโดมีเนียมเปนอสังหาริมทรัพยที่เปนที่นิยมในปจจุบัน แตการออกแบบพื้นที่สีเขียว ใน
โครงการคอนโดมีเนียมเขตเมืองน้ัน จําเปนตองมีการวางแผนในการออกแบบ และตองคํานึงถึงการ
ดูแลรักษาและปรับปรุงในอนาคต 
    1.4 พืชพรรณและหลักการการออกแบบพืชพรรณ (Planting Design) 

จามรี อาระยานิมิตสกุล (2548) กลาววา การออกแบบพื้นที่สีเขียว ผูออกแบบ
จําเปนตองคํานึงถึงพืชพรรณและหลักการตาง ๆในการออกแบบพืชพรรณ คุณสมบัติที่แตกตางกัน
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ของตนไมจะทําใหการนํามาใชงานไดผลตาง ๆกัน การใชตนไมในงานภูมิสถาปตยกรรม ไมไดเนนเพื่อ
ความสวยงาม หรือตอบสนองตอความตองการทางสุนทรียภาพแตเพียงอยางเดียว แตยังเปน
ประโยชนตออาคาร ผูอาศัยในชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมธรรมชาติอีกดวย การแบงแยกพืชพรรณ
ตามลักษณะโครงสรางเพื่อผลทางการเลือกใชทางภูมิสถาปตยกรรม พิจารณาจาก ลักษณะทาง
กายภาพ รูปทรง ขนาด ลักษณะการเจริญเติบโต คุณสมบัติของดอก ผล ใบ การจัดองคประกอบของ 
กิ่ง กาน ใบและลําตน เพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกใช  

1.4.1 การแบงประเภทพืชพรรณ 
     1) ไมยืนตน พืชที่มีเน้ือไมมาก เปนไมเน้ือแข็ง มีลําตนเจริญจากตายอด เปนลําตน

เด่ียวต้ังตรงข้ึนไปจากพื้นดินระยะหน่ึง แลวจึงแตกกิ่งกานสาขาแผออกเปนทรงพุมที่เจริญอยูปลาย
ยอด มีความสูงต้ังแต 2.5 เมตรข้ึนไปจนถึง 15 เมตร หรือมากกวา อาจแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
ไมประเภทผลัดใบและไมผลัดใบ ไมยืนตน มีอายุยืน มีทั้งไมยืนตนขนาดเล็ก เชน แกว โมก แสงจันทร 
ย่ีเขง เชอรรี่ มะนาวเทศ หนามแดง คอรเดีย ไมยืนตนขนาดกลาง เชน พิกุล ลั่นทม กุมบกมะกล่ํา
ตาชาง ชัยพฤกษราชพฤกษ อินทนิลบกและไมยืนตนขนาดใหญ เชน ขนุน แคแสด ชมพูพันธุทิพย 
ประดู สาเก ไทร เสลา ตะแบกนา ไมยืนตนใชปลูกเปนรมเงา ปลูกเปนจุดเดนหรือไมประธานในสวน 
มีทั้งไมดอกและไมผล บางชนิดไมควรปลูกใกลตัวบานหรือกําแพงมากนัก เพราะระบบรากแข็งแรง โต
เร็ว อาจชอนเขาไปยังฐานรากหรือตัวบานและกําแพงจนราว เชน ไทร หางนกยูงฝรั่ง หูกวาง บาง
ชนิดมีกิ่งเปราะหักงายและอันตราย โดยเฉพาะเวลามีพายุ เชน ชมพูพันธุทิพย ประดู ดังน้ันการปลูก
ตนไมใหญเหลาน้ีตองคํานึงถึงขนาดของตนไมเมื่อโตข้ึนในอนาคต 

     2) ไมพุม พืชที่มีเน้ือไม แตมีขนาดเล็กกวาไมยืนตนและแตกกิ่งกานสาขาในระดับ
ไกลผิวดิน ทําใหดูเปนกอ หรือเปนพุม มีอายุนานหลายป มีความสูงต้ังแต 1.00 - 1.70 เมตร ไมพุมมี
ลําตนแข็ง มักมีลําตนยอม ๆ อยูดวยกันหลาย ๆ ลํา แผกิ่งกานและใบคอนขางแนน ตัดแตงทรงพุมได 
ถาปลูกในสวนขนาดเล็ก อาจตัดแตงใหมีลําตนเดียว เพื่อใหเหมือนไมยืนตนขนาดเล็ก แตถาปลูก
รวมกับไมยืนตนทั่วไปในสวนขนาดใหญ ก็ใชปลูกเปนกลุม ๆ ในหมูไมพุมดวยกัน ปลูกริมรั่วหรือทํารั่ว 
ปลูกเปนแนวหรือแปลง ตัดแตงใหเปนรูปราง ตาง ๆ ตัวอยางไมพุม ไดแก เข็ม ตาง ๆอังกาบ 
ปตตาเวีย มะขามเทศดาง กาหลง โยทะกา หางนกยูงไทย ชุมเทศเห็ด หลิวไตหวัน ชบาตาง ๆ พวง
ทองตน แกว โมก หูปลาชอน เล็บครุฑ โกสน ราชาวดี พุดฝรั่ง ย่ีโถ พุดซอน เปนตน 

     3) ไมเลื้อย พืชที่ตองการสิ่งคํ้าจุน อาจมีเน้ือไม หรือไมมีเน้ือไม ไมเลื้อยพลไดตามปา
ทั่วไป มักมีลําเถาใหญ มีเน้ือไมมาก มีอายุยืนยาวและเลื้อยพันตาม ตนไมขนาดใหญ ไมเลื้อย
ตัวอยางเชน อัญชัน พวงชมพู บางพันธุเปนไมเถาเน้ือแข็ง เชน สายนํ้าผึ้ง ชมนาด ชอบแสงจัด ใชปลูก
ข้ึนพันรั้ว กําแพง ซุมประตู หลังคาศาลา แผงบังตา นอกจากจะสวยงาม ยังใหความเปนสวนตัว ไม
เลื้อยมีทั้งดอกหอมและไรกลิ่น ใบเล็กละเอียดจนถึงใบใหญ เลือกใชตามความเหมาะสม 

     4) ไมคลุมดิน พืชที่มีลําตนเต้ีย มีการเจริญเติบโตทางแนวราบและเลื้อยปกคลุมดิน
กิ่งกานเลื้อยทอดลงปรกดินจึงทําใหคอนขางเต้ีย ตองตัดแตงบอย ๆ เพราะโตเร็ว ปลอยไวมักรุงรัง
และไมสวย เพราะใบจะเล็กลง ไมคอยแตกใบใหมและไมผลิดอก ใชปลูกคลุมโคนไมใหญ ขอบสระ
แทรกกอนหิน ริมขอบถนน สนาม รั้ว ปลูกเปนแปลง ไมคลุมดินมีทั้งไมดอกและไมใบ เชน คุณนายต่ืน
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สาย แพรเซี่ยงไฮ ฟาประดิษฐ ผกากรอง บัวฝรั่ง หัวใจมวง ซุมกระตาย เศรษฐีเรือนใน หนวดปลาดุก 
การะเกด เหินพลูทอง พลูดาง เงินใหลมา ไฟเรีย ปกแมลงสาบ เปนตน 

     5) ไมนํ้า เปนพืชที่ปลูกในนํ้า อาง หรือสระ ต้ังประดับในสวนหรือมุมบาน ชอบแสง
จัด มิฉะน้ันจะเนา หรือไมออกดอก ไมนํ้ามีทั้งชนิดดอกและใบ บางพันธุมีใบปริ่มนํ้า มีกานใบชูสูงพน
นํ้า แตบางชนิดอยูใตนํ้า เชน พวกสาหรายตาง ๆ ไมนํ้า ไดแก บัวหลากพันธุ กระจับญี่ปุน บัวบา ฝน
นํ้า ผักตบไทยผักตบชวา อเมซอน คลานํ้า ลานไพลิน กก แวนแกว จอก เปนตน 

     6) ไมริมนํ้า ข้ึนในที่คอนขางช้ืนแฉะไดดี เหมาะที่จะปลูกประดับชายนํ้า ขอบสระ
ชอบแสง ตัวอยาง เชน จิกนํ้า พลับพลึงตาง ๆ กก พุทธรักษา เฮลิโคเนีย มหาหงส เตย หลิวเลื้อย
กระดุมทองเลื้อย เปนตน 

     7) ไมในรม ปลูกไดในที่มีแสงออนหรือแสงรําไร สวนใหญเปนไมใบ มีต้ังแตไมคลุม
ดินไปจนถึงไมพุม ไมยืนตนขนาดเล็ก เชน หนวดปลาดุก คลา เฟน เขียวพันป เขียวหมื่นป วาสนาสาว
นอยประแปง พลู หนาวัวใบ ฟโลเดนดรอน สังกรณี พุดกุหลาบ มุจลินท โมก จั๋ง ไทร หมากผูหมาก
เมีย สับปะรดสีหนวดปลาหมึก เปปเปอรโรเมีย ไผฟลิปปนส หางกระรอก เปนตน 

     8) ไมรูปทรง มีทรงสวยตามธรรมชาติโดยการตัดแตง จัดใหเปนไมประธาน ไมเดนใน
สวนได หรือจัดไวในสวนที่ไมตองการการดูแลมาก สวนใหญเปนพวกสน ปรง ปาลม เปนตน 

1.4.2 การใชพืชพรรณในงานออกแบบพื้นที่สีเขียว 
งานออกแบบพื้นที่สีเ ขียวโดยทั่วไปไมมีขอจํากัดในการใชพันธุพืชทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคในการใชงานเปนหลัก ประกอบดวย ความรมรื่น ความโปรงสบาย เสริมสรางเอกลักษณ
เฉพาะพื้นที่ บรรยากาศภาพรวม สีและดอก ตามฤดูกาล ลักษณะและธรรมชาติของตนไมและการ
ดูแลรักษา 
    1.5 ปจจัยที่ควรคานึงถึงในการออกแบบพื้นที่สีเขียว ในโครงการอาคารพักอาศัย 

เน่ืองจากราคาที่ดินของพื้นที่ในเขตเมืองมีราคาสูง การใชงานในเมืองที่มีความหนาแนน
มาก ทําใหเกิดการใชพื้นที่บนอาคารใหเปนประโยชนดวย เชน สวน สนามเด็กเลน พื้นที่พักผอน พื้นที่
สรวายนํ้า สวนนํ้า สนามกีฬา รานคา เปนตน โดยเปนสวนที่ประกอบกับอาคารประเภทตาง ๆ สวน
หลังคานอกจากใชเพื่อเปนสวนบริการของอาคาร เพื่อการพักผอนแลวยังเปนทิวทัศนที่ดีสวยงามแก
เมือง (จามรี อาระยานิมิตสกุล, 2548, น. 78)สวนหลังคา (roof Garden) หรือภูมิทัศนหลังคา 
(roofscape) คือ บริเวณพื้นที่วางหรือสวนบนอาคาร ไมวาจะอยูบนช้ันดาดฟา หลังคาของอาคาร สูง
จากพื้นดิน 10, 20 หรือ 40 ช้ัน หรืออาจสูงเพียงช้ันเดียว แตอยูบนโครงสรางของอาคาร เชน ดาดฟา
ของอาคารจอดรถ เรียกวาเปนสวนหลังคาไดทั้งสิ้น สวนหลังคามักอยูในเขตเมืองที่มีความหนาแนนสูง 
ตองการพื้นที่ใชงานมากตองการใชบริเวณอยางเต็มที่ เพราะที่ดินมีราคาแพง ในประเทศที่อยูในเขต
อากาศอบอุน รอนช้ืนเชนประเทศไทย การออกแบบสวนหลังคาจะสามารถใชงานคุมคาไดตลอดทั้งป 
ปจจัยที่ควรคํานึง ในการออกแบบและเลือกใชตนไมบนสวนหลังคา ไดแก 

1.5.1 นํ้าหนัก ควรคํานึงถึงนํ้าหนักของวัสดุทุกอยางที่เลือกใช เชน วัสดุปูพื้น ใชพื้นไม
แทนการปูพื้นหิน การใชหินเทียมที่มีนํ้าหนักเบาแทนการใชหินจริง การใชทอพลาสติก ทอพีวีซี 
กระถางตนไมเปนไฟเบอร โครงสรางเปนอะลูมิเนียม การใชโตะเกาอี้ที่เบา การใชบอนํ้าใหต่ืนที่สุด
เทาที่จําเปน รวมทั้งการออกแบบกระบะปลูกตนไม สนามหญา ใหดินต้ืน เพื่อลดนํ้าหนัก การ
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ออกแบบเลือกใชไมคลุมดิน ไมเลื้อย ซึ่งตองการดินปลูกนอยแทนการใชไมยืนตนใหญ เปนตน การ
ชวยในการถายนํ้าหนักลงโครงสรางโดยตรง ตองนําโครงสรางมาพิจารณาในการออกแบบ โดยการวาง
ตําแหนงตนไมใหญลงตําแหนงเสา เปนลํา ดับแรก ตําแหนงคานเปนลําดับตอมาและชวยลดนํ้าหนัก
ดินปลูกโดยเพิ่มสวนผสมที่นํ้าหนักเบา พรุน ใหมากข้ึน ซึ่งชวยใหนํ้าไหลสะดวก เชน ผสมทรายมาก
ข้ึนกวาปกติ 

1.5.2 ชนิดของกระบะปลูก ดินปลูกและการระบายนํ้า มีประเภท ดังน้ี (1) กระบะปลูกที่
ยกขอบใหสูงข้ึนจากระดับพื้น จะมีการระเหยของนํ้ามากกวาปกติเพราะแดดและลม มีความรอนที่ดิน
ปลูกมากข้ึน และมีผลทางการมองเห็นหากกระบะสูง จะรูสึกอึดอัด แข็งกระดาง (2) กระบะปลูกยก
ขอบใหสูงข้ึนจากระดับพื้นแตทําเปนเนินดิน หรือขอบกระบะสองดานไมเทากัน ในกรณีทีมีพื้นที่กวาง
ที่พอจะทําได ขอดีคือ ดูเปนธรรมชาติและกระจายนํ้าหนักของดินได (3) กระบะที่กดตํ่ากวาระดับพื้น 
หรือเสมอระดับพื้น ตองมีการวางแผนออกแบบสวนหลังคาพรอมกับโครงสรางอาคารออกแบบเพื่อให
พื้นตางระดับเพื่อปลูกตนไมและอาจใหความลึกกระบะตางกัน สําหรับไมยืนตนที่ตองการดินลึกกวา
กระบะสําหรับหญา มีขอดีในเรื่องการมองเห็นที่ตอเน่ืองและรูสึกเหมือนอยูที่ระดับพื้นดิน (4) กระบะ
ปลูกหลายระดับ แยกกระบะปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดินออกจากกัน เพื่อควบคุมระบบรากของ
แตละกระบะและรวมกลุมไมที่ชอบความชุมช้ืนและดินชนิดเดียวกันไวดวยกันและมีกระถาง หรือ
กลองปลูกตนไมซอนในกระบะอีกช้ันหน่ึง เพื่อจํากัดขนาดของตนไมและเพื่อควบคุมรูปตัดของกระบะ
เพื่อการระบายนํ้า (5) ตองมีช้ันกรวดหรืออิฐหักรองกนกระบะความหนา 1 / 3 ของกระบะ หรือลึก
ประมาณ 3 - 4 น้ิว (0.08 – 0.10 เมตร) เพื่อการระบายนํ้าและมีวัสดุกันดิน ที่กั้นระหวางช้ันดินกับ
ช้ันกรวด เชน แผนไฟเบอร ผามุงซอนทับกัน 2 - 3 ช้ัน 

1.5.3 ความรุนแรงของลม สรางสภาวะนาสบายใหกับผูใชงาน ไมใหลมแรงเกินไป
โดยเฉพาะสําหรับอาคารสูงและเพื่อใหตนไม เจริญเติบโตไดรูปทรงตามปกติ โดยวิธีการ เชน การทํา
แผงกั้นลม หรือรั้ว การยึดตนไมดวยลวดสลิง เปนตน 

1.5.4 การใชตนไมภายในอาคาร สวนภายในอาคารสวนใหญจะอยูในเมืองใหญที่มีความ
หนาแนนสูง เพื่อนําเอาตนไมและสวน เขามาเปนบรรยากาศธรรมชาติในอาคาร การออกแบบควร
กําหนดแนวคิดพรอมกับการออกแบบอาคาร จะไดเตรียมการสําหรับแสงสวาง การระบายนํ้า การรด
นํ้า บางครั้งสวนภายในอาคารที่อยูบนโครงสรางจําเปนตองเตรียมโครงสรางไว เชนเดียวกับสวน
หลังคา โถงทางเดินยาว หรือพื้นที่เปดโลงในอาคาร มักมีเพดานสูง ซึ่งจะมีตนไมหรือไมมีก็ไดเรียกวา 
ชองโลงในอาคาร (Atrium) ประโยชนของ ชองโลงในอาคาร ไดแก (1) เปนบริเวณที่นําแสงสวางเขา
มาภายในอาคาร (2) ชวยบอกทิศทาง ชวยในการจดจําสําหรับอาคารขนาดใหญ (3) เปนทางสัญจร 
ทั้งทางต้ัง หรือทางนอน โถงลิฟท (4) เปนบริเวณเพื่อทํากิจกรรมรวมกันชองโลงในอาคารที่ปรากฏ
ตามสถานที่ตาง ๆ ประกอบดวยรูปแบบ ดังน้ี (1) Close Atrium อยูกลางอาคารที่ปดลอมทุกดาน 
ไดรับแสงสวางจากชองแสงจากหลังคาเทาน้ัน (2) Open Atrium อยูริมอาคาร และมีดานใดดานหน่ึง
เปดสูภายนอก ไดรับแสงสวางจากผนังและหลังคา (3)Linear Atrium มีรูปรางตามยาวเหมือนเปน
ทางเดิน มีชองเปดสูภายนอกสองดานที่รับแสงได อาจมีแสงจากหลังคาดวย 

1.5.5 การดูแลรักษาตนไมภายในอาคาร ควรคํานึงถึงปจจัยพิเศษ คือ แสงสวาง เปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุด ดังน้ันการออกแบบควรเผื่อเรื่องแสงสวางใหมาก (Over design) เชน การใช
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หลอดไฟแบบ HID (High Intensity Discharge) และใหมีความสวางอยางนอย 600 แสงเทียน ที่
ระดับพื้นดิน ชนิดของตนไมและระยะหาง เลือกรวมกลุมของตนไมตามชนิดและความตองการแสง 
แตบางครั้งกลุมที่ตองการแสงเทา ๆ กัน อาจตองการชนิดของดิน หรือความชุมช่ืนตางกัน จึงตอง
ออกแบบใหแยกตัวกระบะ รวมถึงการคํานึงถึงพื้นผิวตนไม (Texture) และความสูง 
 
2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการสรางสรรค (Creativity) 

สําหรับการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในครั้งน้ี จะมีการ
ทําความเขาใจในเน้ือหาอยางละเอียด โดยเริ่มจากการศึกษาถึงความสําคัญ ของการสรางสรรคในงาน
โฆษณากลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณารูปแบบการนําเสนองานโฆษณา การจูงใจในงานโฆษณาและ
แบบโครงรางการสรางสรรค ตามลําดับความสําคัญของการสรางสรรคในงานโฆษณา 

การสรางสรรคเปนองคประกอบสําคัญที่นักโฆษณาและนักการสื่อสารการตลาดใชเปน
สวนผสมในการถายทอดเน้ือหาหรือสารที่ตองการนําเสนอดวยวิธีการ รูปแบบ และสีสันที่โดดเดน
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถสื่อสารเน้ือหาไดตรงตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดต้ังเอาไว ซึ่งในปจจุบันมีนักวิชาการนักโฆษณาและนักการสื่อสาร
การตลาดมากมายหลายทานไดใหความหมายของการสรางสรรคไว ดังน้ี 

Sternberg และ Lubart (1999) ไดกลาวถึงความหมายของการสรางสรรคไววาความคิด
สรางสรรค (Creativity) คือ ความสามารถในการผลิตผลงานที่มีความแปลกใหม (Novel) มีความเปน
ตนฉบับ (Original) และเกินความคาดหมาย (Unexpected) จากระดับปกติแตมีเหตุผลพอเหมาะ
(Appropriate) มารองรับวาความคิดสรางสรรคน้ันสามารถนํามาผลิตผลงานเพื่อใชประโยชน
(Useful) ไดจริงซึ่งหลักการดังกลาวใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรคครอบคลุมทั้งระดับบุคคล
และสังคมในระดับบุคคลความคิดสรางสรรคเปนความเกี่ยวพัน (Relevant) ที่บุคคลใชเปนเครื่องมือ
ในการแกไขปญหาชีวิตประจําวัน สวนในระดับสังคม ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งนําทาง ในการคนพบ
ศาสตรชนิดใหมๆ สรางความเคลื่อนไหวในการพัฒนางานศิลปะแขนงใหมๆ สิ่งประดิษฐใหมๆและ
วิธีการดําเนินชีวิตในสังคมรูปแบบใหมๆ 

ในขณะที่การสรางสรรคการโฆษณา คือ การสรางความเช่ือมโยงกันระหวางตราสินคา
และกลุมเปาหมายโดยแสดงจุดขายของสินคาในรูปแบบที่กลุมเปาหมายคาดไมถึงมากอนโดยจุดขาย
ของสินคามีทั้งที่เปนสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได เพราะฉะน้ันกระบวนการสรางสรรคเพื่อนําเสนอ
จุดขายน้ันจึงสามารถใชไดทั้งหลักเหตุผลและความรูสึก หรือใชทั้งสองอยางผสมผสานกัน 

Drewniany, Jewler (2008) การสรางสรรครวมทั้งบทบาทของการสรางสรรคในการ
โฆษณาวาการสรางสรรคเปนการนําเสนอความคิดดวยการหลอมรวมองคประกอบที่เปนทั้งตัววัตถุ
และแนวความคิดจํานวน 2 อยางข้ึนไปที่ไมไดมีความเกี่ยวของกันเพื่อกอใหเกิดบางสิ่งบางอยางที่มี
ความแปลกใหม โดยการสรางสรรคบทบาทสําคัญสําหรับการโฆษณาในการแจงขอมูล (Inform) จูงใจ 
(Persuade) และการสรางการจดจํา (Remind) ในสารของโฆษณาแกผูรับสารเปาหมายของสินคา
และบริการ รวมทั้งการสรางใหโฆษณาของสินคา และบริการน้ันโดงดัง และเปนที่กลาวถึงในทางบวก 
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จากนิยามขางตนสามารถสรุปไดวาการสรางสรรค คือ ความสามารถในการเช่ือมโยง
ประสบการณสวนตัว และสิ่งแวดลอมรอบตัว ดวยกระบวนการคิด วิเคราะห และกลั่นกรอง เพื่อผลิต
เปนผลงานทั้งที่เปนแนวคิด และสิ่งของซึ่งมีลักษณะที่ไมเหมือนใคร แปลกใหม แตกตางจากสิ่งที่มีอยู
เดิม และสามารถนํามาใชพัฒนาไดจริงโดยมีหลักการและเหตุผลมารองรับในลําดับตอไปจะอธิบายถึง
องคประกอบสําคัญในการสรางสรรคงานโฆษณา ไดแก กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา กลยุทธ
การสรางสรรคงานโฆษณา รูปแบบการนําเสนองานโฆษณาการจูงใจในงานโฆษณาและแบบโครงราง
การสรางสรรค 

กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Process) 
หลังจากไดทราบถึงความสําคัญของการสรางสรรคแลววามีอิทธิพลอยางมากเพียงใดใน

การทํางานดานโฆษณา ในสวนน้ีจะเปนการทําความเขาใจในกระบวนการและข้ันตอนในกาสรางสรรค
งานโฆษณา เพื่อสามารถคิดคน และพัฒนาแนวคิดสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพโดย Wells, 
Burnett, และ Moriarty (2003) กลาววา กระบวนการสรางสรรคในงานโฆษณาโดยปกติก็มีลําดับ
ข้ันตอนเหมือนการทํางานชนิดอื่นๆ ซึ่งก็มีนักวิชาการหลายทานไดกําหนดข้ันตอนไวคลายคลึงกันแต
โดยหลักๆ แลว กระบวนการสรางสรรคประกอบดวยข้ันตอนทั้งหมด 5 ข้ันตอนที่มา: Wells, W., 
Burnett, J., Moriarty, S (2003) 

1. Immersion คือ การเรียนรูและทําความเขาใจโจทยของลูกคา 
2. Ideation คือ การวิเคราะหโจทยเพื่อพัฒนาและตอยอดแนวคิดที่เปนไปได 
3. Brainfog คือ การระดมสมองและความคิดในทีมงานสรางสรรค 
4. Incubation คือ การปลอยใหความคิดเปนอิสระไรขีดจํากัดในการสรางสรรค 
5. Illumination คือ การเกิดแนวคิดที่โดดเดนที่สุดข้ึน ซึ่งเมื่อมาจากการผาน

กระบวนการระดมความคิดมาเปนจํานวนมากในชวงเวลาหน่ึงมักเกิดข้ึนโดยไมไดคาดคิด 
กลาวโดยสรุป คือ การสรางสรรคงานโฆษณาก็เปนงานชนิดหน่ึงที่ตองอาศัยกระบวนที่

เปนลําดับข้ันตอนแตเปนข้ันตอนที่มีความยืดหยุนซึ่งเปนไปตามสถานการณและวัตถุประสงคของ
โฆษณาแตโดยหลักๆก็เริ่มจากการทําความเขาใจปญหา สินคา ตลาดโดยรวมคูแขง ผูรับสารเปาหมาย 
กอนที่จะเพาะบมความคิดออกมาเปนแนวความคิด สรางสรรค ที่โดดเดนแปลกใหมรวมทั้งสามารถ
ตอบโจทยและแกปญหาใหกับตราสินคาได โดยในลําดับตอไปจะเปนการศึกษาถึงกลยุทธที่ใชในการ
สรางสรรคงานโฆษณาเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุดกลยุทธการสรางสรรคงาน
โฆษณา (Creative Strategy) 

หลังจากที่ไดทําความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาอยางเปนลําดับข้ันตอน 
แลวในสวนน้ีจะเปนการศึกษาถึงกลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา เพื่อใหสามารถกําหนด ทิศทาง
ในการสรางสรรคงานโฆษณาไดอยางตรงใจกลุมเปาหมาย โดย Wells และคณะ (2003) ไดไห นิยาม
วา กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา คือ การระบุถึงปญหาทั่วๆไปของสินคาใหชัดเจนและแนะนํา
วิธีการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดวยการสงขอความ (Message) หรือ ขอเสนอที่ผานการสรางสรรค
แลวไปยังผูบริโภค 

Aitchison (2004) กลาววา การสรางสรรคงานโฆษณาแตละครั้ง การวางกลยุทธนับวา
เปนสวนความสําคัญเปนอยางมาก เพราะความคิดสรางสรรคที่เฉียบคมมิอาจเกิดข้ึนมาจาก
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สูญญากาศหรือความวางเปลาไรทิศทาง บอยครั้งที่ความคิดสรางสรรคอันสุดยอดเปนผลลัพธที่เกิด
จากความคิดเชิงกลยุทธ(Strategic Thinking) ที่เฉียบแหลมและมีความแมนยําจึงอาจกลาวไดวาการ
มีกลยุทธที่โดดเดนเปนตนทางใหสามารถผลิตความคิดสรางสรรคที่นาดึงดูดใจไดน่ันเอง  

Parente (2006) ไดอธิบายวากลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาน้ันประกอบดวย
แนวทางสําหรับความคิด ความรูสึก และความประทับใจ ซึ่งจะถูกสื่อสารออกไปดวยการโฆษณา และ
การสื่อสารการตลาดในชองทางตางๆและเปนเสมือนแผนที่ใหนักสรางสรรคทั้งผูเขียนบทโฆษณา
(Copywriter) และผูกํากับศิลป (Art Director) ไดใชเพื่อสรางสรรคงานโฆษณาใหตรงกับกลุมผูรับสา
เปาหมาย ซึ่งกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาที่ดีน้ันประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 3 ประการ 
ไดแก 

1. มีจุดรวมเพียงหน่ึงเดียว (Strategic Focal Point) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา
โดยรวมน้ันตองอยูบนพื้นฐานเดียวกันซึ่งเอื้อประโยชนตอการสรางสรรคงานที่ดี และตอบโจทยการ
โฆษณาโดยการสรางสรรคจะนําขอมูลที่กําหนดไวกับกลยุทธมาใชสรางสรรคงานโฆษณาอยางถูกตอง 

2. การกําหนดตําแหนงตราสินคา (Positioning Statement) เปนสิ่งที่จําเปนตอง
กําหนดใหชัดเจนในกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา เพราะเปนสิ่งสําคัญที่บงบอกวาตราสินคาอยาก
ใหผูบริโภคมีความรูสึกกับตราสินคาแบบใด 

3. แนวคิดสรางสรรคที่ย่ิงใหญ (Big Unifying Idea) เปนสิ่งที่ควรกําหนดลงไปในกลยุทธ
การสรางสรรคงานโฆษณา โดยตองเปนแนวคิดที่ความนาสนใจและสามารถตอยอดความคิดเปน
โฆษณาที่ดีควรคาแกการจดจํา ที่สําคัญแนวคิดดังกลาวจะตองมีความเปนหน่ึงเดียวที่ผูบริโภคสามารถ
เขาใจไดตรงกันไมวาจะสรางสรรคในสื่อโฆษณารูปแบบใดก็ตาม 

ดาน Altstiel และ Grow (2006) กลาวเสริมวาการกําหนดกลยุทธการสรางสรรคงาน
โฆษณา (Creative Strategy Statement) ที่ดีจะตองมีรายละเอียดครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
(Features) และคุณประโยชน (Benefits) ของสินคา ขอไดเปรียบ (Advantages) และขอดอย
(Weaknesses) ของคูแขง ขอมูลเกี่ยวกับผูรับสารเปาหมาย ทิศทางและนํ้าหนักของขอความ (Tone 
of The Message) ที่ตองการใชในการสื่อสารอยางละเอียด แตสามารถเขาใจไดโดยงายโดยทายที่สุด
แลวจะตองหาขอสรุปที่เรียกวา “สิ่งเดียว” (One Thing) มีความหมายวา “ถาจะพูดถึงสิ่งเดียว
เกี่ยวกับสินคาของเรา เราจะพูดวาอะไร” ซึ่งก็มีความหมายคลายคลึงกับคําอีกหลายๆคํา อาทิ ความ
จริงศูนยกลาง (Central Truth) จุดขายที่มีเพียงหน่ึงเดียว (Unique Selling Proposition) และ 
ความคิดที่ย่ิงใหญ (Big Idea) เปนตน  

นอกจากน้ี Altstiel และ Grow (2006) ไดพูดถึงเหตุผลที่จําเปนตองมีการกําหนดกล
ยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy Statement) ดังน้ัน 

1. เพื่อกําหนดกรอบการทํางานโฆษณาที่ชัดเจน (Provide a Framework for Your 
Ad) 

2. เพื่อเปนการระบุถึงสิ่งเดียวของสินคาที่สําคัญมากที่สุด (Identify the One Thing 
That’s Most Important) 

3. เพื่อหาขอสนับสนุนมายืนยันความสําคัญของสิ่งเดียวน้ัน ดวยขอมูลที่มีความนาเช่ือถือ
(Support That One Thing with Believable Information) 
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4. เพื่อเช่ือมโยงผูบริโภคกับสินคา (Connect People with the Product) เชน 
ตองการใหผูรับสารเพียงตระหนักรูถึงขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรืออยากใหซื้อสินคามาใช 

5. เพื่อจัดระเบียบทางความคิดรวมกับลูกคา (Organize the Client’s Thoughts) ใหมี
ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

6. เพื่อใชเปนตัวกําหนดทิศทางในการตัดสินใจเลือกงานสรางสรรค (Justify Your 
Creative Decisions) 

ทั้งน้ีการกําหนดกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาไดอยางแมนยําดวยการศึกษาจาก
ขอมูลดังเดิม การคนหาขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับสินคา ตลาดคูแขง รวมทั้งผูบริโภคใหเขาใจอยางถองแท 
แลวนํามาวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวน ในทุกแงมุมก็เปรียบเสมือนไดมอบเข็มทิศช้ันดีไวใหนัก
สรางสรรคใชนําทางพาสินคาไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ 

รูปแบบการนําเสนองานโฆษณา (Execution) 
Wells และคณะ (2003) ไดแบงรูปแบบการนําเสนองานโฆษณาออกเปน 2 รูปแบบ 

ใหญๆไดแก Hard sell และ Soft sell 
1. Hard sell คือ รูปแบบที่เนนการใหขอมูล (Information Message) ใชสื่อสารกับ

ผูบริโภคที่ใชเหตุผลในการตัดสินใจ (Rational Decision) เหมาะกับสินคาที่จับตองได (Tangible) 
และเนนขายคุณสมบัติ (Feature) และ คุณประโยชน (Benefit) ของสินคาเปนหลัก 

2. Soft sell คือ รูปแบบที่เนนการใชสิ่งเราทางอารมณ (Emotional Appeal) ในการ
สรางภาพลักษณ (Image) ทัศนคติ (Attitude) อารมณ (Mood) ความฝน (Dream) และความรูสึก 
(Feeling)ที่ดีใหกับสินคา 

ในขณะที่ Altstiel และ Grow (2006) ไดกําหนดรูปแบบของการนําเสนองานโฆษณา 
ออกมาทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังน้ี 

1. การแสดงภาพสินคา 
2. การแสดงคุณประโยชนของสินคา 
3. การแสดงตัวอยางเปนทางเลือกที่แตกตางจากคูแขง 
4. การเปรียบเทียบ 
5. การอุปมาอุปมัย 
6. การสรางความนาสนใจโดยออม 
7. การรับรองสินคา 
กลาวโดยสรุปแลวการจะเลือกใชรูปแบบการนําเสนองานโฆษณาแบบใดไมมีกฏเกณฑ

ขอบังคับที่ตายตัวจําตองใชการพิจารณาจากแนวทางกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาที่ไดกําหนด
เอาไว รวมทั้งปจจัยแวดลอมอื่นๆ ทั้งลักษณะของผูบริโภค และสถานการณของการตลาด โดยรวมที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน 

การจูงใจในงานโฆษณา (Advertising Appeal) 
งานโฆษณาที่เกิดจากการกําหนดกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาที่ดี และนําเสนอผาน

รูปแบบการนําเสนองานโฆษณาที่ลงตัวจะเปลาประโยชนทันที ถานักสรางสรรคมองขามความสําคัญ
ของการเลือกจุดจูงใจในการโฆษณา เพราะการโฆษณาจะสามารถดึงดูดใจผูคนไดดวย การใชการจูงใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

(Appealing) ที่เกี่ยวกับปญหา (Problem) ความสามารถ (Desire) และเปาหมาย (Goal) ในชีวิตของ
เขา (Lane & Russell, 2001) 

G.Belch,M.Belch(2004) ไดอธิบายความหมายของการจูงใจงานโฆษณาวาเปนวิธีที่ใช
ในการสรางแรงดึงดูดใจผูบริโภค ซึ่งสงอิทธิพลตอความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคาหรือบริการโดย
แบงประเภทของการจูงใจออกเปน 3 ประเภทใหญๆ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การจูงใจดวยเหตุผล (Information/Rational Appeals) เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและคุณประโยชนของสินคา และบริการ ทั้งจุดเดนและจุดดอย โดยใชหลักเหตุผลในการจูง
ใจจนสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภคมีความตองการสินคา เพราะคุณสมบัติ และคุณประโยชน ซึ่งการ
จูงใจดวยเหตุผลยังสามารถแบงยอยออกไดอีกดังน้ี 

1.1 การจูงใจดวยคุณสมบัติเดน (Feature Appeal) เปนการจูงใจดวยการนําเสนอ
ลักษณะเดนจากคุณสมบัติของตัวสินคาเหมาะกับสินคาดานเทคโนโลยี และสินคาที่ผูบริโภคมีความ
เกี่ยวพันระดับสูง (High-Involvement-Product) 

1.2 การจูงใจดวยจุดเดนที่เหนือกวาคูแขง (Competitive Advantage Appeal) เปน
การจูงใจดวยการนําเสนอขอไดเปรียบของสินคาที่อยูเหนือกวาคูแขงอยางชัดเจน 

1.3 การจูงใจดวยราคา (Favorable Price Appeal) เปนการจูงใจที่เนนนําเสนอความ
คุมคาของสินคาเมื่อเทียบดวยราคาที่ถูกกวา หรือถาราคาเทากันก็ตองมีปริมาณหรือคุณสมบัติใดที่
เหนือกวาคูแขงเปนพิเศษ 

1.4 การจูงใจดวยการแจงขาว (News Appeals) เปนการจูงใจดวยการใชรูปแบบของ
ขาวหรือประกาศเกี่ยวกับสินคาบริการหรือตัวบริษัทเองการจูงใจประเภทน้ีเหมาะจะใชเมื่อบริษัทที่
ตองการประกาศความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงใหผูบริโภคไดรับทราบ 

1.5 การจูงใจดวยการสรางกระแสนิยมใหสินคาหรือบริการ (Product/Service 
Popularity Appeals) เปนการจูงใจดวยการทําใหผูบริโภคเห็นวาสินคาเปนที่นิยมในการตลาด ใครๆ 
ก็ตองมีไวครอบครอง นิยมบอกเปนจํานวนหรือสถิติของใชสินคาในปริมาณสูงหรือใชผูเช่ียวชาญมา
แนะนําเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภค 

2. การจูงใจดวยอารมณ (Emotional Appeals) เปนความเกี่ยวของกับความตองการ
ภายในจิตใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาซึ่งในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญใชการตัดสนิใจ
ซื้อดวยอารมณ เพราะฉะน้ันความรูสึกที่มีตอสินคาน้ันจึงมีความสําคัญมากกวาเหตุผล การจูงใจดวย
อารมณจึงถูกนํามาใชในการสรางความตองการสินคาของผูบริโภคตามระดับของอารมณ(Emotional 
Level) ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

2.1 การจูงใจดวยพื้นฐานความรูสึกสวนตัว (Personal States or Feelings) ไดแก 
ความปลอดภัยความมั่นคง ความกลัว ความช่ืนชอบ ความสุขความสนุกสนาน ความเศรา ฯลฯ 

2.2 การจูงใจดวยพื้นฐานทางสังคม (Social-Based Feelings) ไดแก ความเขาใจ การ
เปนที่ยอมรับ สถานภาพความเกี่ยวพัน ฯลฯ 

3. การผสมผสานการจูงใจดวยเหตุผลและอารมณ (Combining Rational And 
Emotional Appeals) 
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การสรางสรรคงานโฆษณาอาจจะไมไดเจาะจงเลือกวาจะใชการจูงใจดวยเหตุผลและ
อารมณแตเปนการผสมผสานกันทั้งสองแบบ เพราะวาในปจจุบันผูบริโภคมีความซับซอนในการ
ตัดสินใจซื้อมาก การตัดสินใจซื้ออาจจะมาจากทั้งเหตุผลและอารมณ จึงเปนความทาทายของนัก
สรางสรรคโฆษณาที่จะตองผสานจุดจูงใจรวมที่มาจากปจจัยทั้ง 2 ดานของผูบริโภคใหได 

โดยสรุปแลว การตัดสินใจเลือกใชจุดจูงใจในงานโฆษณาน้ัน ตองคํานึงถึงแนวโนม
พฤติกรรมของผูบริโภคเปาหมายเปนสําคัญทั้งเรื่องความคิด ทัศนคติ รูปแบบการดําเนินชีวิตรสนิยม 
ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถนําเสนอโฆษณาออกมาโดนใจ และดึงดูดใหผูริโภคหยุดดูดวยความสนใจและ
ช่ืนชอบงานโฆษณาช้ินน้ันๆในที่สุดในลําดับตอไปจะกลาวถึงแบบโครงรางการสรางสรรคซึ่งเปนอีก
หน่ึงองคประกอบสําคัญ ที่มีบทบาทอยางมากในการสรางสรรคในงานโฆษณาแตละช้ินแบบโครงราง
การสรางสรรค (Creative Brief) 

สําหรับการสรางสรรคงานโฆษณาที่มีความโดนเดนน้ัน ผูรับสารสวนใหญมักเขาใจวาเกิด
มาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานสรางสรรค (Creative Team) ในบริษัทตัวแทนโฆษณา
(Agency) แบบไมมีขีดจํากัดหรือกรอบในการคิดงานเหมือนกับงานสรางสรรคชนิดอื่นๆ แตในความ
เปนจริงแลวการสรางสรรคในงานโฆษณาเปนการสรางสรรคภายใตกรอบความคิดที่เกิดจากการทํา
ความเขาใจกันในของหลายฝายในรูปแบบของ “แบบโครงรางการสรางสรรค” ซึ่งเปนการสรุปขอมูล
ของฝายบริหารงานของลูกคา (Client Service) เกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไดทําการสรุปกับฝาย
ลูกคา (Client) มาแลวเพื่อใหนักสรางสรรคใชเปนกรอบในการทํางานสรางสรรคใหตรงตาม
วัตถุประสงคของลูกคา และเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผูรับสารเปาหมายมากที่สุด 

Arens และคณะ (2008) กลาววา แบบโครงรางการสรางสรรค (Creative Brief) คือสิ่ง
ที่ฝายบริหารงานลูกคาเขียนข้ึนมาดวยการอิงกับวัตถุประสงคและกลยุทธการโฆษณาที่ไดสรุปกับฝาย
ลูกคามาแลวอยางชัดเจนเพื่อสงตอใหทีมงานสรางสรรคใชเปนเปนแนวทางสําหรับการคิดการเขียน
เพื่อสรางสรรคงานโฆษณา โดยมีช่ือเรียกแตกตางกันไปตามแตละบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)เชน 
Copy Platform,Work Plan และ Creative Strategy Document เปนตน ซึ่งในแบบโครงราการ
สรางสรรคน้ันจะประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

Who เปนการกําหนดวาใครคือลูกคาที่คาดหวังที่จะเขามาซื้อสินคาของเรา โดยเปนการ
กําหนดถึงลักษณะทางดานพฤติกรรมศาสตร (Behavioristic) ลักษณะของที่อยูอาศัย (Geographic) 
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร (Demographic) และลักษณะทางดานจิตวิทยา (Psychographic) 
ซึ่งตองทราบใหไดวาลูกคาที่เราคาดหวังมีบุคลิกภาพ (Personality) เปนอยางไร 

Why เปนการคนหาวาทําไมลูกคาจะตองมีความตองการในสินคา และบริการที่เราได
นําเสนอโดยใชวิธีการเลือกจุดจูงใจที่เหมาะสมกับลูกคาวาจะตอบสนองตอการจูงใจดวยเหตุผลหรือ
อารมณมากกวากัน 

What เปนการคนหาวาคุณลักษณะใดของสินคา และบริการที่จะสามารถสรางความพึง
พอใจและตอบสนองความตองการของลูกคาได ปจจัยใดบางที่จะชวยสนับสนุนการกลาวอาง(Claim) 
ของสินคา ตําแหนงสินคาของเราเปนอยางไรในปจจุบัน และสินคาหรือบริษัทของเรามีบุคลิกภาพหรอื
ภาพลักษณอะไรบางที่จะสามารถนํามาใชในการสรางสรรคได รวมทั้งควรทราบถึงจุดแข็ง และ
จุดออนในสินคาของเราดวย 
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Where And When เปนการกําหนดชองทางและชวงเวลาในการสื่อสารที่มีความ
เหมาะสมในการทําการสื่อสารไปยังลูกคาเปาหมาย 

Style, Approach or Tone เปนการกําหนดวารูปแบบการนําเสนอใดที่ควรนํามาใชใน
การสรางสรรคงานโฆษณาใหกับสินคาและบริการของเรา 

ขณะที่ Corstjens (1990) นิยามคําจํากัดความของแบบโครงรางการสรางสรรควาเปน
บทสรุปสุดทายของงานดานกลยุทธ (Strategic) ที่พัฒนามาจากกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธ
ทางการโฆษณา โดยเปนคําอธิบายที่สมบูรณแบบที่สุดที่เกี่ยวกับการสรางสรรคงานโฆษณาใหกับ
สินคา และบริการรวมทั้งเปนขอความที่สามารถกระตุนใหนักสรางสรรคหรือใครก็ตามที่ไดอานเกิด
จินตนาการที่นําไปสูการพัฒนาแนวคิดบางอยางในการสรางสรรคงานโฆษณาตอไป โดยแบบโครงราง
การสรางสรรคที่ดีควรจะมีองคประกอบ 6 ประการดังน้ี 

Key Facts And Background เปนการคนหาความจริงและเบื้องหลังเกี่ยวกับสินคาและ
บริการโดยแบบโครงรางการสรางสรรคที่ดีจะกําหนดประเด็นที่สามารถนํามาพัฒนาใชในการกําหนด
กลยุทธการสรางสรรคได ในขณะที่แบบโครงรางการสรางสรรคที่ไมดีมักบอกแตขอมูลในปจจุบัน โดย
ไมมีการเนนถึงองคประกอบหรือปจจัยที่จะสามารถนํามาใชในการแกปญหาได 

Problem And Objectives เปนการกําหนดปญหาและวัตถุประสงคในการสรางสรรค
การโฆษณาของสินคาและบริการ โดยแบบโครงรางการสรางสรรคที่ดี จะใหความสําคัญกับการรับรู
ของผูบริโภคและการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อผลประโยชนตอตราสินคา ในขณะที่แบบโครงรางการ
สรางสรรคที่ไมดีมักใหความสําคัญกับปญหาของสินคามากกวาผูบริโภค 

Characterize the Target Audience เปนการกําหนดลักษณะของผูรับสารเปาหมาย 
โดยแบบโครงรางการสรางสรรคที่ดีน้ัน จะตองมีความสามารถในการเขาถึง ความเช่ือ (Beliefs) และ
แรงจูงใจ (Motications) ของผูรับสารเปาหมาย ที่จะนําไปพัฒนาเปนช้ินงานสรางสรรคที่สามารถ
สรางผลกระทบถึงระดับจิตใจไดโดยนักโฆษณาจะใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เปนเครื่องมือในการทําความเขาใจผูรับสารที่เปนเปาหมายในขณะที่แบบโครงรางการสรางสรรคทีไ่มดี
มักใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนเครื่องมือในการทําความเขาใจผูรับสารที่
เปนเปาหมาย ในขณะที่แบบโครงรางการสรางสรรคที่ไมดีมักใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มาเปนหลักอางอิงในการกําหนดลักษณะของผูรับสารเปาหมาย 

Communication (Promise/support) เปนการกําหนดประเด็นหรือแนวความคิดหลัก
ที่จะใชในการสื่อสารเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรม
(Behavior) ของผูรับสารเปาหมาย 

Tone เปนการกําหนดนํ้าหนักและทิศทางการนําเสนอในการสรางสรรคงานโฆษณาที่
สามารถสงเสริมประเด็น หรือแนวคิดหลักที่ตองการจะสื่อสารใหแกสินคาและบริการซึ่งโดยปกติจะ
กําหนดใหมีความแตกตางจากการโฆษณาของสินคาคูแขง 

Choice of Media เปนการกําหนดสื่อที่จะใชในการสื่อสารใหมีความเหมาะสมกับงาน
โฆษณา และสามารถสื่อสารประเด็นหรือแนวคิดหลักของการโฆษณาไปยังผูรับสื่อสารเปาหมายได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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จากแบบโครงรางการสรางสรรคทั้ง 2 รูปแบบขางตน พบวามีรายละเอียดคลายคลึงกัน
โดยมีความแตกตางกันตรงที่ช่ือเรียกเทาน้ัน สามารถสรุปไดวาโครงรางการสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญใน
การสรางสรรคงานโฆษณาแตละช้ินเพื่อใชเปนกรอบในการคิดและทํางานของนักสรางสรรคให
สามารถสรางสรรคงานไดตรงตามวัตถุประสงคของการโฆษณา รวมทั้งใชเปนประโยชนในการยืนยัน
ถึงรายละเอียดที่ตองการในการสรางสรรคงานโฆษณาเพื่อใหทุกๆฝายที่มีสวนรวมเขาใจไปทิศทาง
เดียวกัน 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 

Frank Jefkins (1992:1-3) ไดใหความหมายในการสื่อสารการตลาดแนวใหมวาการ
สื่อสารทางการตลาด (Marketing Communications) มีความหมายกวางซึ่งประกอบดวยการสื่อสาร
ทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการตลาด เชนเดียวกับกลยุทธการตลาดทางการสื่อสารการตลาดจึงเปนการ
สื่อสารในเชิงธุรกิจ ซึ่งเรียกกันวาการใหตรา (Branding) ย่ีหอ (Labeling) การโฆษณา (Advertising) 
การวิจัย (Research) การประชาสัมพันธ (Public Relation) ตลอดจนกิจกรรมที่เรียกวา 4Ps ซึ่งเปน
การจัดสวนประกอบทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการตลาด
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) การสื่อสารทางการตลาดจึงมีความหมายกวางดัง 

การโยงใยของสายโทรศัพทในพื้นที่ตางๆ นอกจากน้ียังหมายรวมถึงการสงเสริมการขาย 
(Promoting) และการอธิบายเกี่ยวกับสินคาหรือบริการโดยใชเทคนิคที่แตกตางกัน ตามชนิดของ
สินคาหรือบริการการสื่อสารทางการตลาดรวมการสื่อสารหลายรูปแบบเขาดวยกันไดแก สวนประสม
ทางการตลาด ช่ือบริษัท ตราสินคา ราคา การบรรจุหีบหอ ภาพพจนขององคการ เอกลักษณของ
องคการภาพพจนของตรา และความสัมพันธระหวางผูจัดจําหนาย เปนตน สําหรับ พรรณพิมล กาน
กนก (2523:142) ไดใหความหมายกวางๆของ “การสื่อสารทางการตลาด” วาอาจหมายถึง “การ
ดําเนินบทสนทนาโตตอบกันในระหวางผูซื้อและผูขาย ซึ่งอาจเกิดข้ึน ณ สถานที่หน่ึงที่ใดก็ไดในตลาด
น้ัน”สําหรับธุรกิจหน่ึงธุรกิจใดก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายของ “การสื่อสารทางการตลาด” ใน
ทัศนคติของนักบริหารแลวใหคําจํากัดความวา “การสื่อสารทางการตลาด” หมายถึง 

1. กระบวนการนําเสนอขาวสารในรูปการกระตุนเรงเราดวยวิธีการตางๆ ไปสูผูบริโภคซึ่ง
เปนเปาหมายทางการตลาด (Target Market) ของเขา โดยมุงหวังที่จะกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
จากผูบริโภคกลุมน้ันในลักษณะที่คาดหมายหรือกําหนดเอาไวลวงหนา (Desired Response) 

2. การกําหนดชองทางการสื่อสาร (Channel) ไปยังตลาดเพื่อจะใหรวบรวมขอมูล
ขาวสารจากผูบริโภคในตลาดน้ัน เพื่อนํามาตีความ (Interpret) ประกอบในการดําเนินงานตอไป และ
เพื่อหาชองทางใหมๆ หรือ โอกาสในการสื่อสารคราวตอไปใหดีกวาเดิม 

จากคําจํากัดความน้ีแสดงใหเห็นวาธุรกิจทั้งหลายทําหนาที่สําคัญทางการสื่อสารทั้งสอง
ดาน คือ เปนผูสงขาวสาร (Sender) และเปนผูรับขาวสาร (Receiver) ดวยพรอมๆ กันในฐานะของผู
สงขาวสารธุรกิจจะตองพยายามชักจูง เชิญชวน ผูบริโภคใหหันมาซื้อสินคาตราของเขาเพื่อทดแทน
สินคาตราอื่นๆของคูแขง สวนในฐานะผูรับขาวสารธุรกิจ จําเปนตองปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมหรือ
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ทันตอการเคลื่อนไหวในตลาดอยูตลอดเวลา จึงตองแสวงหาขาวสารที่ทันตอเหตุการณตรงตามความ
เปนจริงในลักษณะของขอมูลปอนกลับ จากตลาดของเขา เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ 

สุวัฒนา วงษกะพันธ (2530:55) ไดใหนิยามของการ “สื่อสารการตลาด” วาเปนการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่อความหมาย สรางความเขาใจสรางการยอมรับระหวาง
ธุรกิจกับผูบริโภค โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตาม วัตถุประสงคของธุรกิจน้ัน 

Nickels (1984:18) ไดกลาววาการสื่อสารการตลาดประกอบดวยการฟงครึ่งหน่ึง
(Listening is half of Marketing Communication) กลาวคือ กระบวนการการสื่อสารการตลาด
ระหวางผูซื้อและผูขาย เริ่มตนจากการที่ผูขายรับฟงความตองการของผูซื้อ ตอจากน้ันผูซื้อจะเปนฝาย
รับฟงเกี่ยวกับสินคา หรือบริการที่ผูขายแนะนํารวมไปกับจิตวิทยาในการโนมนาวใจผูฟง และทั้งสอง
ฝายจะเริ่มมีการเจรจาตอรองกันกระทั่งกระบวนการสิ้นสุดลงโดยเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

 

รูปที ่2-1 William G. Nickels (1984 : 18) 
ที่มา : ก่ิงกาญจน ภัทรธรรมมาศ. “William G. Nickels (1984 : 18)”. พัฒนาการและอนาคตของ

แนวคิดและการใชการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

 
เมื่อพิจารณาจากแนวความคิดดานการสื่อสารทางการตลาดแลว จะเห็นไดวาผูสงสารใน

กระบวนการสื่อสารทางการตลาด คือ ธนาคารบนอินเตอรเน็ต (Internet Banking) ไดทําการสง
ขาวสารทางการตลาดผานสื่อประเภทตางๆ ถึงผูรับสารไดแกลูกคาของธนาคารเพื่อแจงขาวสาร
เกี่ยวกับการใหบริการของธนาคารใหลูกคาธนาคารทราบ และจูงใจใหลูกคาเกิดทัศนคติตลอดจนเกิด
พฤติกรรมการใชบริการธนาคารข้ึน ขณะเดียวกันก็รับฟงขาวสารจากลูกคาเพื่อสรางสรรคบริการที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดถูกตองย่ิงข้ึน 

3. เครื่องมือของการสื่อสารการตลาด 
3.1 การโฆษณา (Advertising) 
การโฆษณา ถือไดวาเปนเครื่องมือสวนหน่ึงที่ใชในการสื่อสารการตลาดโดยใชสื่อกลางที่

ไมใชตัวบุคคล เปนการสื่อสารมวลชนที่เขาถึงผูบริโภคระยะเวลาอันรวดเร็วทําใหบุคคลจํานวนมากได
รับรู และเปนการจูงใจกลุมผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคา และบริการไดขณะเดียวกันก็ตองมี
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การเลือกใชสื่อที่เหมาะสมสําหรับสินคาดวย และในการศึกษาการโฆษณาจะ ตองใหความสนใจปจจัย
เหลาน้ี ไดแก 

     3.1.1 การจําแนกประเภทของการโฆษณา (Type of Advertising) การแบ
ประเภทของการโฆษณาทําไดหลายวิธีดังตอไปน้ี 

1) การโฆษณาที่ตัวผลิตภัณฑ (Product Advertising) เปนการโฆษณาที่มุง 
ไปสูตัวผลิตภัณฑโดยตรงเปนการใหขอมูลหรือขาวสารตางๆเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ เชน ประโยชน และ
คุณสมบัติพิเศษเพื่อชักจูงใจลูกคาเกิดความสนใจในตัวสินคา 

2) การโฆษณาเนนที่ตัวสถาบัน (Institution Advertising) เปนการโฆษณา 
เกี่ยวกับตัวสถาบัน หรือองคการธุรกิจที่ทําหนาที่ในการผลิตสินคา เพื่อสรางภาพพจนที่ดีของธุรกิจตอ
ประชาชนทั่วไป ลักษณะของการโฆษณาจะเนนหนักทางดานการขยายกิจการขององคกรธุรกิจ
ระยะเวลาในการดําเนินการของธุรกิจ ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จ
เพื่อทําใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนมาเปนการวางแผนการโฆษณาเพื่อจูงใจลูกคา
ในระยะยาว 

3) การโฆษณาเนนที่กลุมผูบริโภค อุตสาหกรรม และคนกลาง (Consumer 
And Industrial Trade Advertising) เปนการโฆษณาที่เนนไปยังกลุมผูบริโภค หรือผูซื้อโดยตรง อาจ
เปนกลุมผูบริโภคสุดทาย หรือผูบริโภคทางอุตสาหกรรมที่ซื้อสินคาน้ันไปใชในการผลิต เปนการ
โฆษณาที่มุงกระตุน จูงใจผูคาสง และผูคาปลีกใหสนใจที่จะซื้อสินคาของบริษัทไปเพื่อขายตอ 

4) การโฆษณาที่มุงกระตุนความตองการพื้นฐาน และความตองการข้ันเลือก
เฟน (Primary And Selective DemAnd Advertising) ถาเปนการโฆษณาที่มุงกระตุนความ
ตองการพื้นฐาน จะเปนการโฆษณาที่ใหรายละเอียดเพื่อใหผูบริโภครูจักสินคาวาใชประโยชนอะไร
อยางไรบาง แตถาหากเปนการโฆษณาที่มุงกระตุนความตองการข้ันเลือกเฟน จะเปนการโฆษณาที่
เนนความแตกตางของตราย่ีหอ เพื่อใหลูกคายอมรับ และเลือกผลิตภัณฑของบริษัทแทนของคูแขง 
  3.1.2 สื่อโฆษณา (Advertising Media) เมื่อกําหนดประเภทของสื่อโฆษณาแลว 
จําเปนอยางย่ิงตองคํานึงวาควรเลือกโฆษณาผานสื่อโฆษณาประเภทใดที่ทําใหขอมูลตางๆสงถึงกลุม 
ผูบริโภคเปาหมายที่ตองการมากที่สุด โดยคํานึงถึงระยะเวลา และตนทุนซึ่งสื่อสําหรับโฆษณาหลักๆ 
มีดังตอไปน้ี 

1) โทรทัศน (Television) เปนสื่อโฆษณาที่สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคได 
ดีที่สุด เพราะจะตองใชทั้งประสาทตา และประสาทหูไปพรอมๆกัน สื่อโฆษณาสามารถเขาถึงผูชม
จํานวนมากทั่วประเทศ เกิดการรับรูไดงาย เพราะมีทั้งเสียง และภาพที่เคลื่อนไหวได รวมทั้งลักษณะ
ของการแบงเวลาของสถานีโทรทัศน ก็จัดแบงเวลาตามกลุมของผูบริโภค เชน รายการเด็ก รายการ
แมบาน รายการพอบาน และอื่นๆ ทําใหผูผลิตหรือองคกรธุรกิจสามารถเลือกชวงเวลาที่จะสงเสริม
การขายไดอยางเหมาะสม และมีขอสําคัญคือ สามารถกระตุนความสนใจจาก เน้ือหา เรื่องราวของ
โฆษณาผลิตภัณฑที่นําเสนอ และชักจูงใจใหซื้อสินคา ทั้งใหอารมณ ความรูสึกรับรูตอช่ือเสียงของ
สินคา มากกวาที่พบไดจากสื่ออื่น และโทรทัศนยังเปนสื่อความบันเทิง ผูชมจะสามารถพบเห็นโฆษณา
เพื่อการคาไดทุกครั้งที่เปดรับชมรายการที่สนใจ (สุปญญา ไชยหาญ, 2543: 213) 
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2) หนังสือพิมพ (Newspaper) เปนสื่อโฆษณาที่มีผูนิยมใชกันมาก เพราะ 
สามารถครอบคลุมพื้นที่ และจํานวนผูรับไดกวางขวาง โดยเฉพาะถาหนังสือพิมพน้ันมีปริมาณการ
พิมพจําหนายสูง และถาตองการสงสื่อขอความในเขตทองถ่ิน ก็อาจเลือกหนังสือพิมพระดับทองถ่ิน
เปนสื่อการสนับสนุนการโฆษณาได นอกจากน้ันสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพยังแบงออกเปนกลุมตาม
ระดับอายุ การศึกษา เพศ ทําใหผลิตภัณฑของบริษัทสามารถเขาสูกลุมผูบริโภคได และการตีพิมพ
โฆษณาสินคา คําขวัญ การพาดหัวที่สะดุดตานาสนใจ ก็จะสามารถชักจูงใหผูบริโภคสนใจและอานใน
รายละเอียดของสินคา 

3) นิตยสาร (Magazine) เปนสื่อโฆษณาที่มีชวงชีวิตยาวนานกวาสื่อทาง
หนังสือพิมพ และเปนสื่อที่สามารถใชภาพเพื่อชักจูงความสนใจจากผูอานได และนิตยสารน้ีจะเขาสู
กลุมผูบริโภคเปนกลุม เชน นิตยสารรถยนต นิตยสารกีฬา นิตยสารผูหญิงนิตยสารทองเที่ยว เปนตน 
ผูผลิตสามารถใชสื่อโฆษณาน้ีเขาสูกลุมลูกคาที่ตองการไดนอกจากน้ัน รูปแบบของนิตยสารมีรูปเลม
และสีสันสวยงาม ผูอานสนใจที่จะเก็บรักษาเอาไวเมื่อนํามาอานใหมก็จะเห็นภาพโฆษณาน้ันไปดวยใน
ดานการใหขอมูล และจูงใจผูบริโภคที่กําลังแสวงหาขอมูล ผลิตภัณฑที่ตองการซื้อ ก็จะคนหาหรือ
คนควาอานรายละเอียดจากนิตยสารที่มีเน้ือหาดังกลาวเพิ่มเติม เชน ผูที่กําลังซื้อรถยนตก็จะอาน
ขอมูลที่ตนสนใจจากนิตยสารที่เกี่ยวกับรถยนตซึ่งมีหนาโฆษณารถยนตที่ตีพิมพอยู ผูอานสามารถพบ
เห็นรายละเอียดได และโดยมากแลวกลุมผูชอบอานนิตยสารโฆษณาประเภทน้ีจะตองเลือกทําเลใน
การติดต้ัง และการใชขอความตองสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความ สีสันจะตองสะดุดตา สามารถ
ดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไปใหเกิดกับตัวผลิตภัณฑได 

4) วิทยุ (Radio) เปนสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมผูบริโภคในวงกวางตนทุนของ
การโฆษณาโดยใชสื่อประเภทน้ีมีคาใชจายไมสูงมากนัก กลุมผูบริโภคที่ทีรายไดนอยสามารถซื้อวิทยุ
ใชไดในราคาไมแพง ทั้งผูไมรูหนังสือก็สามารถไดรับประโยชนจากสื่อโฆษณาน้ีไดและมีจุดดีคือ 
สามารถเลือกกลุมผูฟงที่เปนกลุมเปาหมายได การโฆษณาสินคาทางสื่อวิทยุสามารถชักจูงให
กลุมเปาหมายไดรับรูเรื่องราวของสินคา 

5) สื่อโฆษณากลางแจง (Outdoor Advertising) เปนปายโฆษณาที่ทําดวย 
ไมหรือปายโฆษณาที่ใชไฟฟา การใชสื่อโฆษณาประเภทน้ีไมไดเจาะจงไปกลุมผูบริโภคกลุมใดกลุมหน่ึง
แตมุงเพื่อเตือนความทรงจําของผูบริโภคที่ผานสัญจรไปมา ดังน้ัน การใชสื่อโฆษณาประเภทน้ีจะตอง
เลือกทําเลในการติดต้ังและการใชขอความตองสั้น กะทัดรัดชัดเจน และไดใจความ สีสันจะตองสะดุด
ตา สามารถดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไปใหเกิดกับตัวผลิตภัณฑได 

6) สื่อโฆษณา ณ แหลงที่ลูกคาซื้อ (Point of Purchase Advertising) เปน
การนําเอาวัสดุอุปกรณตกแตง ณ จุดขายมาตกแตงโชวรูมหนาราน เชน แผนปายผาโปสเตอร ธงราว
สต๊ิกเกอร และอื่นๆ รวมถึงการจัดตกแตงภายในรานเพื่อจักจูงใหลูกคาสนใจและกระตุนใหลูกคาเกิด
ความตองการสินคา ทั้งยังเปนการแจงขาวสารของผลิตภัณฑกระตุนการรับรู และสรางความ
นาเช่ือถือตอผูบริโภค 

จากสื่อโฆษณาแตละประเภทดังกลาวแลว จะเห็นไดวาการใชชองทางในการนําขาวสาร
จากผูผลิต หรือผูขายไปยังผูบริโภค สามารถทําไดโดยผานสื่อโฆษณาหลายๆ รูปแบบในการเลือกสื่อ
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ตางๆ เหลาน้ันสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายของตนไดมากนอยเพียงใด และคํานึงถึงคาใชจายของการ
ใชสื่อโฆษณาใหมีความเหมาะสม 
  3.1.3 วัตถุประสงคในการโฆษณาของแตละสินคา และสถานการณทางการตลาด
ยอมแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามจุดประสงคหลักในการใช มีดังตอไปน้ี 

1) เพื่อตองการใหเกิดพฤติกรรมในทันทีหนาที่ของโฆษณาจึงเพื่อกอใหเกิด 
ความสนใจใหผูบริโภคหยุดดูได หรือกระตุนใหผูบริโภคซื้อสินคาในทันที 

2) เพื่อแนะนําสินคาใหมใหแกผูบริโภคตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคา
ใหมากข้ึน โดยตองการกระตุนผูบริโภคคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาใหมากข้ึน 

3) เพื่อแนะนําสินคาใหมใหแกผูบริโภค เชน สินคาใหมที่ไมเคยมีในตลาดมา
กอนหรือไดเปลี่ยนแปลงมาแลว หรืออาจไมใชสินคาใหม แตผูบริโภคกลุมใหมข้ึน เชน ไปดูสินคาตาม
รานคาหรือหางแสดงสินคา เพื่อจะไดรูจักสินคามากข้ึน 

4) เพื่อกระตุนใหผูบริโภคสินคาย่ีหอน้ันๆ ใชสินคาใหบอยข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคยํ้าเตือนใหใชสินคาย่ีหอเดิม หรือใชสินคาบอยกวาเดิม 

5) เพื่อเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสินคา เพื่อตองการเปลี่ยนแปลงหรือสราง
ความเช่ือและทัศนคติใหมๆ เกี่ยวกับสินคาใหกับผูบริโภค ผูบริโภคแตละคนมีทัศนคติตอสินคาแตละ
ย่ีหอตางกันออกไป และในการสรางหรือเปลี่ยนทัศนคติของสินคาใหกับผูบริโภคน้ันเปนสิ่งที่ตองใช
เวลานานมาก 

6) เพื่อตอกยํ้าความเช่ือ และภาพพจนในสินคา ปจจุบันโดยตองการเนนถึง
ทัศนคติและความเช่ือที่ผูบริโภคมีอยูแลวในสินคา 

3.2 การประชาสัมพันธ (Public Relations) การประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือที่ใชใน
การสื่อสารการตลาดอยางหน่ึงและมักเปนที่ยอมรับสําหรับผูบริโภคมาก เพราะเปนการออกขาว
เผยแพรเปนการใหขอมูลความเปนจริง และความเปนมาของธุรกิจ การออกขาวเผยแพร เปนการแจง
ใหผูบริโภคทราบถึงความเจริญเติบโตขององคกรมากกวาการเสนอขาย ขาวสารจากการ
ประชาสัมพันธจะมีความนาเ ช่ือถือมากกวาขาวสารจากการโฆษณาเพราะความนาเ ช่ือถือ 
(Credibility) ของขาวสารประชาสัมพันธที่เผยแพรทางสื่อมวลชน มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความ
เขาใจระหวางบริษัทกับลูกคาอันจะนําไปสูการเกิดทัศนคติที่ดีตอบริษัท ซึ่งขาวสารเหลาน้ีไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อการขายโดยตรง ผูบริโภคจึงมองวาขาวสารการประชาสัมพันธมีความเปนกลาง
มากกวา ความนาเช่ือถือในขาวสารประชาสัมพันธจึงมีมากกวาการโฆษณา และที่สําคัญอีกอยางหน่ึง
ก็คือ การที่สื่อมวลชนพิจารณานําลงเปนขาว ยอมถือไดวาเปนการรับรอง (Endorsement) วาขาวมี
ความสําคัญ และนาสนใจพอที่จะเช่ือถือได อยางไรก็ตามองคกรสามารถอาศัยการประชาสัมพันธ
สรางการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ และองคกรตอผูบริโภคได ดังน้ันจึงหมายถึงการกระตุนการเสนอซื้อ
โดยอาศัยช่ือเสียงภาพพจนที่ดีขององคกร โดยการสงขาวสารผานสื่อตางๆ ไปถึงผูบริโภค ซึ่งเปนวิธีที่
เสียคาใชจายนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่น สําหรับ
เปาหมายของการประชาสัมพันธน้ันมุงไปสูกลุมตางๆ ไดแก 
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สื่อมวลชน ซึ่งเปนผูถายทอดขอมูลขาวสารบริษัท ขาวสารดานผลิตภัณฑขององคกรผาน
สื่อแตละชนิดไปสูผูบริโภค และสาธารณชน โดยใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชนไดแก 
ขาวแจก การแถลงขาว การสัมภาษณ สื่อมวลชนสัมพันธ เปนตน 

ผูบริโภค เปนบุคคลที่องคกรตองการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และประโยชนที่ไดรับ
จากผลิตภัณฑ รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี ช่ือเสียงของกิจการ เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความ
พอใจ เช่ือใจ และมีความภักดีตอองคกรสาธารณชน เปนการสงเสริมทางดานสาธารณประโยชน เพื่อ
สรางช่ือเสียงและภาพพจนขององคกร เชน การบริจาคเพื่อการกุศล การมอบทุนการศึกษา การ
เผยแพรรายการที่เปนประโยชนแกสวนรวม 

3.3 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การขายโดยบุคคลถือวาเปนวิธีการ
ติดตอสื่อสารที่ดีที่สุด ทั้งน้ีเปนการขายแบบเผชิญหนากัน (Face to Face) พนักงานขายจะเปนผูที่
ดึงดูดความสนใจ จากลูกคาไดดีกวาวิธีการสงเสริมการขายดวยวิธีอื่นๆ หากพนักงานขายมีวิธีการ
นําเสนอการขายที่นาสนใจสามารถทําใหลูกคายอมรับและพอใจ และนักงานขายสามารถเปดการขาย
และขายสินคาได หนาที่ของพนักงานขาย กลาวโดยสังเขป มีดังน้ี 

การแสวงหาลูกคาใหม (Prospecting) พนักงานขายที่ดีตองเปนผูมีความสนใจ และ
แสวงหาลูกคาใหมๆ ใหเพิ่มอยูเสมอ 

การติดตอสื่อสาร (Communicating) จะตองเปนผูสามารถติดตอสื่อสารและใหขอมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ใหลูกคาไดรับทราบ 

การขาย (Selling) พนักงานขายที่ดีจะตองเรียนรูศิลปะของการขาย ซึ่งประกอบไปดวย
เทคนิคการเขาพบเพื่อเสนอขาย การเสนอขาย การตอบขอโตแยง การปดการขาย เปนตน 

การใหบริการ (Servicing) จัดเปนหนาที่สําคัญที่พนักงานขายตองจัดการหาบริการ 
ใหแกลูกคา เชน ใหคําปรึกษาตอลูกคาที่มีปญหา ดานเทคนิคตางๆ เบื้องตน คําแนะนําเกี่ยวกับการ
ชําระเงิน การสงมอบสินคา เปนตน 

การสื่อสารระหวางพนักงานขายกับผูบริโภคน้ันเปนการสื่อสารระหวางบุคคลจึงเปนการ
ถายทอดขาวสาร ขอมูลความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของผูสงสารไปยังผูรับสาร และ
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเปน การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) คือ มีการ
ปอนกลับของขาวสารจากผูรับสาร สารที่สื่อกันน้ันประกอบดวยวัจนะสาร และอวัจนะสาร การ
สื่อสารระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพกวาสื่อมวลชน เพราะการพูดคุยกันแบบกันเองและเปนการ
สวนตัวทําใหเกิดความคุนเคยระหวางผูพูดกับผูฟง ทําใหผูพูดสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องที่จะ
พูดใหเปนที่พอใจของผูฟงได และในสารเห็นหนากันน้ีเองในแงจิตวิทยาแลวทําใหผูฟงซึ่งเปนเปาหมาย
ของการชักจูงใจของผูพูดมีความรูสึกวา ตนเองไดรับรางวัลอยางทันทีทันใด อยางนอยที่สุดก็ในดานที่
แสดงความคิดเห็นของตนตอผูพูด 

3.4 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดที่กอใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ทันทีไดดีกวาเครื่องมืออื่นๆ เพราะสามารถทําใหผูบริโภค
เกิดความสนใจในตัวสินคา และเปนการเสนอผลประโยชนพิเศษใหกับกลุมลูกคา เพื่อกระตุนใหลูกคา
ซื้อสินคาในชวงเวลาน้ัน เปนกิจกรรมทางการตลาดที่เขามาทําหนาที่ชวยเหลือการขายนอกเหนือจาก
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การโฆษณา และการขายโดยบุคคล พนา ทองมีอาคม (2540:183) แบงประเภทการสงเสริมการขาย
เปนประเภทใหญไว 3 ประการ ดังน้ี 

     3.4.1 การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) เพื่อตองการให
ผูบริโภคซื้อสินคาในปริมาณที่มากข้ึน สําหรับผูบริโภคที่ไมเคยใชผลิตภัณฑ เกิดความสนใจในตรา
สินคาของบริษัท และพิจารณาที่จะทดลองใช และทําใหผูบริโภคที่ใช และมีความจงรักภักดีตอ
ผลิตภัณฑของบริษัทอยูแลว มีความภักดีตอตราสินคาย่ิงข้ึน และไดรับรางวัลบริการพิเศษจากการ
สงเสริมการขายน้ีดวย การสงเสริมการขายโดยมุงสูผูบริโภคมักใชวิธีการลดราคา การคืนเงิน การแจก
ของแถม การชิงโชค การสะสมแสตมป คูปอง การแจกสินคา ตัวอยาง การจัดแสดงสินคา การสาธิต
การใชสินคา เชน การทดลองขับรถกระบะ เปนตน เสรี วงศมณฑา (2540:237-238) กลาวถึง
วัตถุประสงคของการสงเสริมการขายไว 6 ประการดังน้ี 

1) เพื่อดึงดูดลูกคาใหม ใหมาซื้อสินคา 
2) รักษาลูกคาเกาไว 
3) สงเสริมใหลูกคาปจจุบันซื้อสินคาในปริมาณที่มาก และทันที 
4) การเพิ่มอัตราการใชผลิตภัณฑ 
5) การสงเสริมการขายที่ทําใหผูบริโภคยกระดับ 
6) เพื่อเสริมแรงโฆษณาในตราสินคาเปนการเพิ่มการรูจักและสามารถดึงดูด
ใจผูบริโภคได 

  3.4.2 การสงเสริมการขายมุงสูผูจัดจําหนาย (Trade Promotion) ผูจัดจําหนาย 
คือ คนกลางที่กระจายสินคาไปสูผูบริโภค ดังน้ันการสงเสริมการขายที่มุงสูผูจัดจําหนาย จึงเปนการ
ชักชวนใหผูจัดจําหนายยังคงยึดมั่นภักดีตอตราสินคาของบริษัท และสรางความกระตือรือรนในการ
ขาย ใหมีปริมาณยอดจําหนายเพิ่มข้ึน ไดแก การจัดแสดงสินคานิทรรศการรวมกัน การเผยแพร
ช่ือเสียงของตัวแทนจําหนาย การใหสวนลดพิเศษ การแถมสินคา การกําหนดเปาหมายสวนแบง การ
ใหเงินสนับสนุนการแขงขันการขาย การชวยจัดตกแตงราน ดังเชน การตกแตงโชวรูมรถยนต เปนตน 
  3.4.3 การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานงาน (Sales Force Promotion) 
พนักงานขายเปนบุคคลที่อยูใกลชิดลูกคามากที่สุด และเปนบุคคลที่สามารถกระตุนใหลูกคาเกิดการ
ซื้อได ดังน้ันการพยายามใหพนักงานขาย ขายสินคาไดมากข้ึน ไดแก มอบเงินรางวัลพิเศษจากการ
ขาย(Incentive) รางวัลแรงจูงใจในการแขงขันการขาย การใหของขวัญ ตัวอยางเชน การมอบรางวัล
พนักงานที่สามารถทํายอดขายรถยนตดีเดน เปนตน 

 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

My Street Has No Trees (2012) เปนโครงการขอพื้นที่สีเขียวคืนใหกับถนนที่ 
Dundas ในโตรอนโต ประเทศแคนนาดา ที่เปนถนนสายหลักที่เช่ือมกับถนนตางๆแตไมมีตนไมอยูเลย 
เน่ืองจากความเจริญของสังคมเมืองที่เกิดข้ึน แตลดความสําคัญของธรรมชาติ 

พวกเขาไดจัดทําแคมเปญที่ใครๆสามารถเขามารวมโครงการ MSHNT ไดอยางงายๆ
เพราะความสมดุลของ Hardscapes (สวนของภูมิทัศนที่ถูกสรางข้ึนอยางไมเปนธรรมชาติ) และ 
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Softscapes (สวนของภูมิทัศนที่มีความออนนุมเปนธรรมชาติ) น้ันไมเทากัน ดังน้ันชาว MSHNT จึง
ไดเชิญใหเพื่อนบานเริ่มปลูกตนไมเล็กๆ รวมไปถึงไมดอกไมประดับหนาบานดวย Micro-Planter ซึ่ง
เราขอเรียกวา กระถางจิ๋ว ก็แลวกัน และกระถางจิ๋วตัวน้ีไดถูกออกแบบใหติดต้ังอยูบนจุดจอด
รถจักรยาน โดยทํามาจากการนําขวดนํ้าพลาสติก นอกจากน้ียังปกปายโครงการ และยังสามารถระบุ
ความในใจเพื่อสื่อออกไปพรอมๆ กับการปลูกตนไม เปนการเรียกรองที่เรียบงาย และดึงถนนเสนน้ี
กลับมามีชีวิตไดอยางทันท ี
 

 

 
 

รูปที่ 2-2 ภาพจากโครงการ My Street Has No Trees 
ที่มา : Verarit Veranondh. My Street Has No Trees (MSHNT) เขาถึงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 
เขาถึงไดจาก http://www.creativemove.com/creative/my-street-has-no-trees/ 
 

Guerrilla Gardening (2012) แคมเปญน้ีเกิดข้ึนจากองคกรอิสระ ในกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษที่เริ่มต้ังกลุมของตัวเองเปนกองโจรที่ทําเพื่อสังคม โดยที่เปลี่ยนพื้นที่ที่รัฐไมสามารถที่
จะดูแลไดหรือ พื้นที่ที่รัฐน้ันรับผิดชอบอยูแตขาดการดูแลอยางเหมาะสม จึงทําใหอาจเกิดปญหาตางๆ
ที่ตามมา ทางองคกรจึงไดเปลี่ยนพื้นที่พวกน้ีใหเปนพื้นที่สีเขียวกลับคือสูสังคมแบบกองโจร โดยที่ไม
ขอทางรัฐกอนแตจะแอบรวมกลุมกันทําอยางลับๆ และจะทํากันเฉพาะตอนกลางคืนเทาน้ันพอเชามา
ก็เปลี่ยนโฉมหนาจากพื้นที่ราง ไมมีประโยชนใหกลางเปนพื้นที่สีเขียวที่นารักษาและดูแล ทางองคกร
ไมมีการวาจางมาหรือทางรัฐน้ันจะยกพื้นที่ใหทางองคกรมาดูแล แตองคกรทําดวยใจที่อยากเห็นพื้นที่
สีเขียวที่มากข้ึนเทาน้ัน มากกวาที่จะเปนที่ไรประโยชนตอไป โดยขณะน้ีโครงการน้ีไดถูกขยายไป 30 
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กวาประเทศทั่วโลก เปนโครงการที่ทําอยางตอเน่ืองเพราะคนในเมืองสวนใหญก็ตองการพื้นที่สีเขียว
กันทั้งน้ัน  

 

 
 

รูปที่ 2-3 ภาพจากที่รวมโครงการ Guerrilla Gardening 
ที่มา : Guerrilla Gardening team. Guerrilla Gardening .  เขาถึงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 
เขาถึงไดจาก http://www. guerrillagardening.org/ 
 
สรุปการนําทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในงาน 

สําหรับแนวคิดและทฤษฏีการออกแบบพื้นที่สีเขียวในคอนโดมีเนียมเขตเมือง ทําให
ทราบถึงการออกแบบและเลือกวาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในน้ันจะทําไดอยางไรไดบาง รวมทั้งปจจัย
ตางๆ ที่ควรคํานึงถึงเมื่อนําพื้นที่สีเขียวเขามาในตัวอาคาร และก็ทราบถึงขอดีขอเสียที่จะเกิดข้ึนหาก
นําพื้นที่สีเขียวมาไวใกลตัวน้ันถึงจะมีขอดีเยอะ แตเราก็ควรศึกษาผลที่จะตามมาดวย 

จากแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสรางสรรค จะบอกถึงกระบวนการสรางสรรคในทางที่
ถูกตองโดยกลยุทธตางๆ การริเริ่มของความคิด ซึ่งสามารถนํามาปรับใชในข้ันตอนการสรางสรรค
ผลงานโดยคํานึงถึงความสามารถในการสื่อสารดวยความคิดสรางสรรคไปยังผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการสื่อสารการตลาด ทําใหผูจัดทําสามารถนําหลักการพื้นฐาน 
ซึ่งสามารถที่นําหลักการมาคิดหาไอเดียการสื่อสารได หรือรูถึงขอเดนขอดอยของการสื่อสารเพื่อนําไป
วิเคราะหในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหเราทราบถึงวาในโลกน้ีมีการสรางสรรคแบบใดมาแลวบาง 
อาจจะสงผลถึงงานเราโดยตรงหรือทางออมก็ทําใหรูวาเราควรนําขอตางๆไปปรับใชอยางไร 
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพื่อทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย
โดยจะใชวิธีการสํารวจแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในรูปของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งจะทําการสอบถามจาก
กลุมเปาหมาย โดยผลการวิจัยที่ไดจากการทําวิจัยขางตน ผูศึกษาจะนํามาวิเคราะหเพื่อคนหา
ความคิดสรางสรรค (Idea) หรือ แนวคิดหลัก (Concept) ของงานเพื่อที่จะนําไปใชในงานโฆษณา
รณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว 
 
1. วิธีดําเนินการวิจัย 

โครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว วิจัยเพื่อทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายโดยจะใชวิธีการสํารวจแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในรูปของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งจะทําการ
สอบถามจากกลุมเปาหมาย ประเด็นมุงเนนไปถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวและทัศนคติ
เกี่ยวกับการปลูกตนไม 
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ 1 
กลุมคนที่จะทํากาสํารวจการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการสัมภาษณแบบเชิงลึก

(Indepth Interview) กับเลขานุการมูลนิธิโลกสีเขียวจํานวน 1 ทาน สัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องปญหา
พื้นที่สีเขียว เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนในเรื่องของปญหาและกําหนดทิศทางของการวิจัยเชิงปริมาณใน
ข้ันตอนตอไป 
 

กลุมตัวอยางที่ 2 
ประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ ชาย หญิง อายุระหวาง 25 - 35 ป วัยทํางาน ที่อาศัย

ภายในกรุงเทพมหานคร แตเนนไปในกลุมคนที่เปนวัยทํางานต้ังแตตอนตนข้ึนไป และ มีการพักอาศัย
ในคอนโดมิเนียม ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ตรงตอการศึกษาวิจัยในการสื่อสารเพื่อโครงการรณรงคเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใกลตัว ที่ตองการใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนพฤติกรรมมาปลูกตนไมไวภายใน เน่ืองจาก
กลุมเปาหมายที่จะสามารถแนะนําขอคิดเห็นในเชิงลึก (Insight) ไดและนําไปคนหาความคิด
สรางสรรค (Idea) หรือ แนวคิดหลัก (Concept) เพื่อใชในการจัดทําโครงการตอไป รวมกลุมตัวอยาง
ที่สํารวจทั้งหมด 150 คน 
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3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ข้ันตอนแรกโดยทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (Indepth Interview) กับเลขานุการมูลนิธิ

โลกสีเขียวจํานวน 1 คน 
ข้ันตอนที่สองทําการสุมตัวอยางโดยการแจกแบบสอบถามมีวิธีการสุมตัวอยางแบบ

ภาคสนามกลุม และทางออนไลนผานทางเวปไซต กลาวคือแบบเจาะจงจะนําแบบสอบถามไป
สอบถามกลุมเปาหมายในกรุงเทพมหานคร และทางออนไลน เพื่อไดกลุมตัวอยางที่ตรงตามความ
ตองการ จะเนนสอบถามกับกลุมเปาหมายที่เปนวัยทํางานตอนตนข้ึนไป ซึ่งการเก็บขอมูลแบงเปน
แบบภาคสนามจํานวน 50 คน แบบออนไลนจํานวน 100 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางที่สุมทั้งหมดมี 
150 คน ทําใหไดขอมูลเชิงพรรณนา 

ข้ันตอนสุดทายจะมีการสรุปผลการแจกแบบสอบถามดังกลาว นํามาสรุปผลขอมูลใน
เรื่องของทัศนคติที่มีตอพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการปลูกตนไม จากน้ันนําขอมลู
ไปจัดทําการสื่อสารเพื่อใหเกิดโครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว 
 
4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ในการต้ังคําถามที่ใชสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคทั้งหมดใน
การศึกษา ผู ศึกษาจะเตรียมคําถามไวลวงหนาในลักษณะคําถามปลายเปด (Open-Ended 
Questions) โดยแนวคําถามดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมการปลูกตนไม 
สวนท่ี 3 ขอมูลการเปดรับสื่อ 
สวนท่ี 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมาจากการรวบรวมขอมูลจากบุคคลและเอกสาร
บทความตางๆดังตอไปน้ี 

4.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
                4.1.1 สัมภาษณเลขานุการมูลนิธิโลกสีเขียว ดวยวิธีการแบบการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (Indepth Interview) เพื่อใหไดมาของขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว 
                  4.1.2  การทําการแบบสอบถามเพื่อใหทราบปญหาและมุมมองของนักอนุรักษ

เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวภายในเมือง 
4.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)  

         เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากบทความทางอินเตอรเน็ต บทความจากสื่อสิ่งพิมพ และหนังสือ
วิชาการที่อางอิง เกี่ยวกับในเรื่องของพื้นที่สีเขียว รวมถึงการใชเว็ปไซต Search Engine เชน 
www.google.co.th เมื่อทําการเก็บขอมูลครบถวนแลว ผูจัดทําจะนําขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอ
ขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําโครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สี
เขียวใกลตัว 
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6. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและการสุมตัวอยาง ใชวิธีการวิเคราะหออกมาใน

เชิงพรรณนา ซึ่งจะดูถึงแนวโนมในการตอบคําถามของกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอมูลที่เปนจุดรวมและนํา
ออกมาเปนแนวคิดใหการสรางสรรคเพื่อผลิตสื่อโฆษณารณรงค 
 
7. การนําเสนอขอมูล 

ผูศึกษาไดทําการเสนอขอมูลในรูปแบบการวิเคราะห โดยแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 
3 สวน ตามจุดมุงหมายของการวิจัย คือ 

- เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติตอการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนิคติตอการปลูกตนไม 
- เพื่อศึกษาถึงปญหาของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเบื้องตนผูศึกษาไดเลือกใชเครื่องมือในการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ไดแก วิธีการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) กับเลขานุการมูลนิธิโลกสีเขียว ซึ่งเปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากน้ันจะมีการทําการวิจัยเชิงปริมาณโดยการทํา
แบบสอบถาม (Questionaire) และ โดยจะนําผลวิจัยที่ไดมาวิเคราะหเพื่อทําการสรางไอเดีย (Idea) 
หรือแนวคิดหลัก (Concept) เพื่อที่จะนําไปใชในงานโฆษณาของโครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกล
ตัวโดยแบงการเก็บขอมูลวิจัยในเบื้องตนเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
 
ระยะท่ี 1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

1. รายละเอียดในการทําการวิจัยหรือสัมภาษณ 
ไดทําการสัมภาษณ ดร.สรณรัชฎ กาญจนะวณิชย เลขนากุการมูลนิธิโลกสีเขียว ในวันที่ 

24 กรกฎาคม 2555 ที่ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ tcdc ช้ัน 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปง คอมเพล็กซ 
เปน 

2. สรุปผลการวิจัยออกมาเปนประเด็นไดดังน้ี 
สวนที่ 1 พฤติกรรมและทัศนคติตอการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ประชากรภายในกรุงเทพมหานครบางสวนไดมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของภายในพื้นที่

ตนเอง แตยังคงเปนสวนนอยอยูเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ทุกพื้นที่น้ันยังสังเกตไดวาไมมีสีเขียว
เพียงพอตอความตองการของประชากรทุกคนในเมือง และประชากรในเมืองทราบวากรุงเทพมหานคร
น้ันมีปญหาเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว แตยังไมมากพอที่จะทําใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหมากข้ึนได ซึ่งมีทัศนคติทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว   
 

สวนที่ 2 ทัศนคติของคนเมืองตอการปลูกตนไม 
ทัศนคติที่มีตอการปลูกตนไมของประชากรภายในกรุงเทพมหานคร แบงออกไดเปน 2 

ประเภท คือ คนที่คิดวาการปลูกตนไมน้ันเปนเรื่องดีและอยากใหมีพื้นที่สีเขียวๆ เยอะๆ แตยังไมไดลง
มือปลูกหรือปลูกเองแลวภายในพื้นที่ของตนเอง กับอีกประเภทคือที่ไมปลูกตนไมคิดวาตนไมคือขยะ 
ในเรื่องของเศษใบไม เห็นเปนความรกรุกรัง แมลง หรือสัตวตางๆ อยากใหพื้นที่ตางๆเปนปูนมากกวา
มีพื้นที่สีเขียว เพราะเศษใบไมจะมาทําใหพื้นที่เหลาน้ัน จะสกปรก ซึ่งประชากรสวนใหญไมมีพื้นที่ใน
การปลูกตนไม สาเหตุมาจากรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ประชากรสวนใหญน้ันยายไปอยูใน
คอนโดมิเนียมเปนสวนมาก 
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สวนที่ 3 สถานการณของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่สีเขียวภายในกรุงเทพมหานครลดลง เน่ืองจากการขยายตัวของเมือง และความ

เจริญที่มากข้ึนจากพื้นที่สีเขียวก็เปลี่ยนเปนอสังหาริมทรัพยตางๆ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครมโีครงการที่
จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมากข้ึน แตกอนที่จะเพิ่มน้ันก็มีการเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเดิมๆ ใหการเปนที่รองรับ
ความตองการสวนอื่นมากกวาดานสิ่งแวดลอม ถึงแมการเพิ่มข้ึนของพื้นที่สีเขียวที่ทางรัฐจะพยายาม
เพิ่มก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของประชากรภายในเมือง ตามที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว 
  
ระยะท่ี 2 การทําแบบสอบถาม (Questionaire) 

1. รายละเอียดในการทําการวิจัยหรือสัมภาษณ 
การทําแบบสอบถาม (Questionaire) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative 

Research) โดยมีการเก็บขอมูลใน 2 ลักษณะคือการเก็บดวยแบบสอบถามออนไลนและการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลต้ังแต สิงหาคม 2556 โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมเปาหมาย 
อายุ 25 – 35 ป ต้ังแตวัยทํางานข้ึนไป ซึ่งไดสํารวจทั้งหมดจํานวน 50 คน และแบบภาคสนาม 50 
คน ทําใหไดผลการวิเคราะหขอมูลเปนขอมูลเชิงพรรณนา 

 
2. สรุปผลการวิจัยออกมาเปนประเด็นไดดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการหาคาทางสถิติพื้นฐาน
คือการแจกแจงความถ่ีแสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาในเรื่อง
พฤติกรรมการปลูกตนไม และทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
ของกลุมตัวอยางดวย 

 
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
การศึกษา “โครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว” ไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

100 คน โดยแบบสอบถามประกอบดวยเน้ือหา 5 สวนดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมการปลูกตนไม 
สวนท่ี 3 ขอมูลการเปดรับสื่อ 
สวนท่ี 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สเีขียว 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร 
ตารางที่ 4-1    แสดงจํานวนและรอยละของเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 68 68 
ชาย 32 32 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-1 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีเปนเพศหญิงรอยละ 68 และเพศชาย 
รอยละ 32 
 
ตารางที่ 4-2    แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามอายุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
25 - 30 ป 60 60 
31 – 35 ป 40 40 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ี สวนใหญอยูในชวงอาย ุ25-30 ป 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ ชวงอายุ 30-35 ป คิดเปนรอยละ 40 
 
ตารางที่ 4-3    แสดงจํานวนและรอยละอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน / นักศึกษา 20 20 
ลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท 56 56 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 12 12 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 5 
รับจางทั่วไป 6 6 
พอบาน/แมบาน  1 1 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-3 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญมีอาชีพ ลูกจางเอกชน/
พนักงานบริษัท มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคืออาชีพนักเรียนนักศึกษาคิดเปนรอยละ 20 
ถัดมาคืออาชีพคาขายและธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 12 
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ตารางที่ 4-4    แสดงจํานวนและรอยละลกัษณะที่อยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
ทาวนเฮาส / ทาวนโฮม 16 16 
บาน 50 50 
คอนโดมิเนียม 24 24 
อื่นๆ  10 10 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-4 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญอาศัยอยูท่ีบาน มากท่ีสุด
คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ คอนโดมิเนียมคิดเปนรอยละ 24 ถัดมาคือทาวนโฮมและทาวนเฮาส 
คิดเปนรอยละ 16 

 
สวนท่ี 2 : พฤติกรรมการปลูกตนไมการปลูกตนไม 
ตารางที่ 4-5    แสดงจํานวนและรอยละเคยปลูกตนไม 

เคยไมหรือเคยปลูกตนไม จํานวน รอยละ 
เคย 89 89 
ไมเคย 11 11 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-5 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเคยปลูกตนไมคิดเปนรอยละ 89 
และไมเคยปลูกคิดเปนรอยละ 11  
 
ตารางที่ 4-6    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 89 คนที่เคยปลูกตนไมวาปลูก ณ ที่ใดบาง 

เคยปลูกท่ีใดบาง จํานวน รอยละ 
ที่อยูอาศัยของตนเอง 86 78 
สวนสาธารณะ  5 5 
เขารวมกับโครงการ ตางๆ 12 11 
อื่นๆ 7 6 
รวม 110 100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (N = 110) 
จากตารางที่ 4 - 6 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญท่ีเคยปลูกตนไมจะปลูก

ภายในท่ีอยูอาศัยของตนเอง  มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 78 รองลงมาคือเขารวมกับโครงการตางๆ คิด
เปนรอยละ 11 ถัดมาคืออื่นๆ เชน ที่ทํางาน สวน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 6 
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ตารางที่ 4-7    แสดงจํานวน และรอยละหากปลูกตนไมจะปลูกที่ใด 

ถาจะปลูกตนไมจะปลูกท่ีใด จํานวน รอยละ 
นอกบาน 76 48 
ระเบียง 43 27 
อื่นๆ 15 9 
หองรับแขก 9 6 
หองครัว 6 4 
หนาคอมพิวเตอร 4 3 
หองนอน 4 3 
รวม 157 100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (N = 157)  
จากตารางที่ 4 - 7 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญหากปลูกตนไมจะปลูก

นอกบาน  มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือระเบียง คิดเปนรอยละ 27 ถัดมาคืออื่นๆ เชน 
ดาดฟา หองนํ้า สวน คิดเปนรอยละ 9 
 
ตารางที่ 4-8    แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง 24 คน ที่ปลกูตนไมภายในหองคอนโด 

ภายในหองคอนโดปลูกตนไมหรือไมม ี จํานวน รอยละ 
ไมปลูก 16 67 
ปลูก 8 33 
รวม 24 100 

 จากตารางที่ 4-8 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญไมปลูกตนไมในหองคอนโด
คิดเปนรอยละ 67 และปลูกคิดเปนรอยละ 33  
 
ตารางที่ 4-9    แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง 61 คน ที่มีตนไมภายในออฟฟศ 

ภายในออฟฟศมีตนไมอยูรอบตัว มีหรือไมม ี จํานวน รอยละ 
มี 27 45 
ไมมี 34 55 
รวม 61 100 

 จากตารางที่ 4-9 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญไมมีตนไมรอบตัว ภายใน
ออฟฟศคิดเปนรอยละ 55 และมีคิดเปนรอยละ 45  
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สวนท่ี 3 : ขอมูลการเปดรับสื่อ 
ตารางที่ 4-10    แสดงจํานวน และรอยละการรบัขาวสารจากชองทางใด 

ชองทางการรับขาวสาร จํานวน รอยละ 
อินเตอรเน็ต 74 32 
โทรทัศน 54 22 
สื่อนอกสถานที่ 26 11 
นิตยสาร 17 7 
สื่อแนวใหม 16 7 
วิทยุ 15 6 
ขอความทางโทรศัพท 14 6 
นิตยสารแจกฟร ี 10 4 
รวม 237 100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (N = 237)  
จากตารางที่ 4 - 10 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญการรับขาวสารจาก

ชองทาง internet  มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือโทรทัศน คิดเปนรอยละ 22 ถัดมาคือ
สื่อนอกสถานที่ คิดเปนรอยละ 11 
 
ตารางที่ 4-11    แสดงจํานวน และรอยละ Social Network ที่นิยมใชมากที่สุด 

Social Network จํานวน รอยละ 
เฟสบุก (Facebook) 94 34 
ยูทูป (Youtube) 59 21 
อินสตาแกรม (Instagram) 51 19 
พินเทอเรส (Pinterest) 22 8 
กูเกิ้ลพลัส (Google +) 20 7 
ทวิสเตอร (Twitter) 19 6 
โฟรแสควร (FourSquare) 10 3 
อื่นๆ 6 2 
รวม 275 100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (N = 157)  
จากตารางที่ 4 - 11 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญนิยมใช Facebook  

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ Youtube คิดเปนรอยละ 21 ถัดมาคือ Instagram คิดเปน
รอยละ 19 
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ตารางที่ 4-12    แสดงจํานวน และรอยละระยะเวลาในการใชอินเตอรเนต 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 ชม. 10 10 
1 - 3 ชม. 34 34 
4 - 6 ชม. 28 28 
มากกวา 6 ชม. 28 28 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4 - 12 พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญ ใชinternet 1 - 3 ชม. 
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ 4 - 6 ชม.และมากวา 6 ชม. คิดเปนรอยละ 28 ถัดมาคือ
นอยกวา 1 ชม. คิดเปนรอยละ 10 
 
ตารางที่ 4 - 13    แสดงจํานวน และรอยละชวงเวลาทีเ่ปดรบัขอมูลขาวสาร 

ชวงเวลา จํานวน รอยละ 
ชวงคํ่า – ชวงเชามืด      (0:01 – 5:00 น.) 3 2 
ชวงเชามืด – ชวงเชา     (5:01 – 8:00 น.) 10 6 
ชวงเชา                     (8:01 – 11:00 น.) 25 14 
ชวงสาย – ชวงบาย       (11:01 – 14:00 น.) 20 11 
ชวงบาย                    (14:01 – 17:00 น.) 18 10 
ชวงเย็น – ชวงคํ่า         (17:01 – 20:00 น.) 31 17 
ชวงคํ่า                      (20:01 - 00:00 น.) 70 40 
รวม 177 100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (N = 177)  
จากตารางที่ 4 - 13 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีสวนใหญชวงเวลาท่ีเปดรับขอมูล

ขาวสารเปนชวง 20:01 – 00:00 น. มากที่สุดคิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือชวง 17:01 – 20:00 
น. คิดเปนรอยละ 17 ถัดมาคือชวง 8:01 – 11:00 น. คิดเปนรอยละ 14 
 
สวนท่ี 4 : ทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ตารางที่ 4 - 14    แสดงจํานวน และรอยละความจําเปนของพื้นทีส่ีเขียวในที่อยูอาศัย 

ความจําเปนของพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีอยูอาศัย จํานวน รอยละ 
จําเปน 95 95 
ไมจําเปน 5 5 
รวม 100 100 
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จากตารางที ่4 - 14 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ี คิดวาพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีอยูอาศัย 
จําเปน คิดเปนรอยละ 95 และไมจําเปน คิดเปนรอยละ 5 
 
ตารางที่ 4 – 15    แสดง และจํานวนรอยละการปลูกตนไมภายบาน 

การปลูกตนไมภายบาน จํานวน รอยละ 
ได 85 85 
ไมได 15 15 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4 - 15 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ี คิดวาสามารถปลูกตนไมในบาน
ได คิดเปนรอยละ 85 และไมได คิดเปนรอยละ 15 
 
ตารางที่ 4 – 16    แสดงจํานวนรอยละประสบการณการปลูกตนไมในบาน ที่อยูอาศัยใกลตัว 

ประสบการณการปลูกตนไมภายใน จํานวน รอยละ 
เคย 84 84 
ไมเคย 16 16 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4 - 15 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ี เคยปลูกตนไมในบานได คิดเปน
รอยละ 84 และไมเคยปลูก คิดเปนรอยละ 14 

 
ตารางที่ 4 - 17    แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง 16 คน เกี่ยวกับเหตุผลที่สนใจและมีแนวโนม
ที่จะปลูกตนไมในบาน ที่อยูอาศัย หรือพื้นที่ใกลตัว 

ความสนใจและเหตุผล จํานวน รอยละ 
สนใจ และมีแนวโนมที่จะปลูก 2 12 
สนใจ แตยังไมแนใจวาจะปลูก 12 76 
ไมสนใจ และไมมีแนวโนมที่จะปลูก 2 12 
รวม 16 100 

จากตารางที่ 4 - 17 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ี สนใจ แตยังไมแนใจวาจะปลูก  
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76 และสนใจและมีแนวโนมที่จะปลูก และไมสนใจ และไมมีแนวโนมที่จะ
ปลูก คิดเปนรอยละ 2 
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ตารางที่ 4 - 18    แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง 14 คน ถึงสาเหตุที่ยังไมมีการปลกู
ตนไม ภายใน 

สาเหตุท่ียังไมปลูกตนไม จํานวน รอยละ 
ไมมีเวลา 12 18 
ไมมีพื้นที่ 7 10 
ดูแลไมเปน 5 7 
เปนเรื่องยุงยาก 4 6 
ไมรูวิธีการปลูก 3 4 
ไมรูตองใชอุปกรณใดบาง 1 1 
อื่นๆ 1 1 
รวม 66 47 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (N = 66)  
จากตารางที่ 4 - 18 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีไมมีเวลา มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 

18 รองลงมาคือไมมีพื้นที่ คิดเปนรอยละ 10 ถัดมาคือดูแลไมเปน คิดเปนรอยละ 7 
 
ตารางที่ 4 - 19    แสดงจํานวน และรอยละอุปสรรคในการปลูกตนไมภายใน 

สาเหตุที่ยังไมปลกูตนไม จํานวน รอยละ 
ความยากลําบากในการดูแล 63 22 
ไมมีเวลา 63 22 
ไมมีพื้นที่ 62 21 
ไมรูวิธีการปลูก 31 11 
ความยากลําบากในการจัดหาอุปกรณ 27 10 
ความยากลําบากใหการหาตนไม หรือ เมล็ดพันธุ 26 10 
อื่นๆ 11 4 
รวม 283 100 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ (N = 283)  
จากตารางที่ 4 - 19 พบวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ี ไมมีเวลา และมีความลําบากใน

การดูและ มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 22 รองลงมาคือไมมีพื้นที่ คิดเปนรอยละ 21 ถัดมาคือไมรูวิธีปลูก 
คิดเปนรอยละ 11 
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ตารางที่ 4 - 20    แสดงจํานวน และรอยละทัศนคติตอการเพิ่มพื้นที่สเีขียว 

 จากตารางที่ 4 – 20 พบวากลุมเปาหมายมีทัศนคติตอประเด็นปลูกตนมอบความสงบ ลด
ความเครียด มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 13 รองลงมาคือการปลูกตนไมชวยเพิ่มอากาศและลดปญหา
มลพิษ ชวยกรองอากาศ คิดเปนรอยละ 12 และลําดับถัดไปชวยใหสงบ คิดเปนรอยละ 11 
 
สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถวิเคราะหขอมูลออกมาเปนประเด็นตางๆได
ดังน้ี 

  1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.1 เนนการสรางความรับรู 
เพราะกลุมเปาหมายยังมีทัศนคติวาไมมีพื้นที่ในการปลูกตนไมไดทั้งที่ พื้นที่ของตนเอง

น้ันเพียงพอตอการปลูกตนไมจาการวิจัยจากการสัมภาษณเลขานุการมูลนิธิโลกสีเขียวพบวาประชากร
รับรูถึงปญหาพื้นที่สีเขียวที่มีอยูภายในกรุงเทพมหานคร แตยังไมเพียงพอที่จะทําใหปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหันมาปลูกตนไมไวใกลตัว เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป และยังคิดวาไมมี
พื้นที่เพียงพอที่จะปลูกตนไมภายใน 

 
  2. สรุปผลการวิจัยเชิงปรมิาณ 

2.1 เนนการสรางทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เพราะกลุมเปายังมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการไมมีพื้นที่ปลูก คิดวาการปลูกภายในทํา

ไมได และยังไมเริ่มปลูก จากการวิจัยพบวากลุมเปาหมายรับรูถึงปญหาพื้นที่สีเขียว แตยังไม

ประเด็นใดมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ระดับความพึงพอใจ 
 คะแนน รอยละ 

ปลูกตนไมมอบความสงบ ลดความเครียด 413 13 

การปลูกตนไมชวยเพิ่มอากาศได 377 12 

ปญหามลพิษ ชวยกรองอากาศ ลดฝุนในบาน 370 12 

ชวยใหสงบ 358 11 

คลายความเครียด 353 11 

ปญหามลพิษทางอาการ ควรลดลง 353 11 

เปล่ียนพื้นที่ไมไดใชงานใหเปนประโยชน 323 10 

การดูแลรักษา 249 8 

มีคนเขาใจผิดเก่ียวกับการปลูกตนไมในบาน จะ

ใหขอมูลและอธิบายเขาใจ 

234 7 

ทานยินดีจะชักชวนคนอ่ืนมาปลูกตนไมในบาน 174 5 

รวม 3204 100 
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆที่เปนอยู และยังไมทราบวาพื้นที่ที่ทุกคนมีอยูรอบกายน้ัน รวมไปถึง
ภายในหองอาคาร ออฟฟศ คอนโดมิเนียมไมสามารถปลูกตนไมได จึงสามารถนําไปเปนประเด็นใน
การวางแผนโครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว ใหกลุมเปาหมายรับรูและเปลี่ยนพฤติกรรมได 

 
2.2 เนนประเด็นแนวคิด  สละพื้นที่เล็กของทุกคนที่มีอยู เพื่อปลูกตนไม 
เนนประเด็นในเรื่องของพื้นที่เล็กๆ เพราะคนยังติดภาพของการปลูกตนไมวาตองใช

พื้นที่มาก ยุงยากในการปลูกจากผลการวิจัยพบวา คนสวนใหญยังคิดวาการปลูกตนไมตองมีพื้นที่มาก
เทาน้ันถึงจะปลูกได และยังเห็นวาการปลูกตนไมเปนเรื่องยุงยาก ตองมาจัดหาพื้นที่และตองดูแล
บอยครั้ง จากขอเสนอแนะตางๆของกลุมตัวอยางที่สอบถามมาวา อยากใหการปลูกตนไมน้ันเปนเรื่อง
ที่ทุกคนน้ันทําไดในพื้นที่ใกลตัวของตนเอง เชนโตะทํางาน ภายในออฟฟศ พื้นที่สวนตัวของเราเอง ไม
ยุงยาก ไมตองบอกประโยชนของตนไมเพราะทุกคนรูอยูแลววาตนไมน้ันมีประโยชนอยางไร และเปน
เรื่องสนุกทําตามไดงาย ภายใตเรื่องของพื้นที่เล็กๆที่ไมคิดวาจะปลูกตนไมได โดยที่ทุกคนมีพื้นที่น้ันอยู
ใกลตัวเองอยูแลว 
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บทที่  5 

กลยุทธสรางสรรค และผลติช้ินงาน 
 

หลังจากที่ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม และทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใกลตัวของกลุมเปาหมายและไดทําการวิจัยเพื่อหาแนวคิดหลัก (Concept) ในการสรางสรรคผลงาน
และผลิตเปนงานโฆษณาโครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว จากผลการวิจัยผูศึกษาจึงไดนํามา
วิเคราะหและออกมาเปนเมสเซจ หรือแนวคิดหลัก (Concept) ในการโฆษณา คือ “Palm Space 
พื้นที่เล็กๆเทาฝามือก็ปลูกตนไมได” เปนเมสเซสที่ช้ีใหกลุมเปาหมาย รับรูวาพื้นที่เล็กๆรอบกายของ
ตนเองที่มีอยู วางมือไปที่ไหนไดก็แสดงวาปลูกตนไมไดสวนในข้ันตอไปจะเปนข้ันตอนที่ผูจัดทําจะนํา
แนวคิดหลักดังกลาว (Concept) มาผลิตเปนงานโฆษณาโครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว 
 
แนวคิดหลักในการสรางสรรค (Creative Concept) 

หลังจากผูศึกษาไดวิเคราะหผลการวิจัย กลุมเปาหมายสวนใหญทัศนคติวาพื้นที่ที่ตนเอง
มีอยูน้ันไมสามารถปลูกตนไมได และก็ไมรูวาจะไปปลูกที่ไหน จึงคิดตอมา ซึ่งแนวคิดหลัก (Concept) 
ของงานสรางสรรคแลว คือ “Palm Space” พื้นที่เทาฝามือ ก็สามารถจะปลูกตนไมได เน่ืองจากทุก
คนน้ันมีพื้นที่ฝามือเปนของตัวเอง และสามารถนําไปวัดไดเลยงายๆ  

 
กลุมเปาหมาย 

วัยทํางานตอนตนข้ึนไป (First Jobber)  ชวงอายุระหวาง 25-35 ป ที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร และที่มีพื้นที่สวนตัวในการทํางานและอยูอาศัย เชนออฟฟศหรือคอนโดมิเนียม แต
ยังไมมีพื้นที่สีเขียวไวในพื้นที่ของตนเองสื่อที่ผูจัดทําไดเลือกใช คือ สื่อหลัก และสื่อออนไลน 

 
วัตถุประสงคทางการสื่อสาร (Communication Objective) 

1. เพื่อใหกบักลุมเปาหมายตระหนักถึงปญหาพื้นทีส่ีเขียวทีม่ีอยู 
2. เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการปลูกตนไมภายในวาสามารถทําได และ

หันมาปลูกตนไมใกลๆตัว 
 
กลยุทธในการสื่อสารการตลาด 

กลยุทธในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการณเพือ่การรณรงคเพิม่พื้นทีส่ีเขียวใกลตัว
แบงออกเปน 2 ชวงการสื่อสาร 
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1. ชวงสรางการรับรู (Awareness) 
จะทําการจัดทําโลโกของโครงการ Palm Space โดยจะใชสื่อหลักทั้ง ภาพยนตรโฆษณา 

โฆษณาทางวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ เพื่อสรางกระแสในวงกวาง และทําใหกลุมเปาหมายรับรูถึงโครงการ
ที่เกิดข้ึนเปดตัวผานทางการจัดงานอีเวนท โดยใชการตลาดทางตรงเปนตัวดึงคนเขามารวมงาน ควบคู
ไปกับสื่ออินเตอรเน็ต ทั้งเว็ปไซตหลักและสื่อ Social Network อยางเฟสบุค (Facebook) 

2. ชวงเกิดพฤติกรรมตาม (Action) 
เปนชวงรณรงคใหกลุมเปาหมายที่ยังไมเกิดพฤติกรรมตามหนัมาปลกูตนไมกัน โดยหลัก

งานอีเวนทจะมีการสงการตลาดทางตรงไปใหอกีครั้ง เพื่อตรอกยํ้าใหหันมาเขารวมโครงการ Palm 
Space และยังมีแอพพลิเคช่ันใหรวมสนุกเพือ่สรางกระแสตามมาอีกครัง้นึง 
 
รายละเอียดเครื่องมือในการสื่อสาร 

1. เอกลักษณแบรนด (Branding Identity) 
    ออกแบบเอกลักษณของโครงการ : แนวความคิด ตราสินคา สโลแกน โทนสี โทนภาพ 

ในลักษณะของการออกแบบเชิงสรางสรรคสื่อถึงตัวโครงการโดยนําลักษณะเดนของโครงการคือตนไม 
และคําวาฝามือ มาตีความเพื่อทําออกมาใหเปนภาพใหจดจําไดอยางดี โดยใชสีสันที่เนนการเขาถึงคน
เมืองไดดีที่สุดเลยเลือกการออกแบบที่ทันสมัย และมีรูปแบบที่งายตอการจดจํา ซึ่งสามารถนําไปใช
เปนแนวทางการออกแบบหลักของโครงการรณรงคช้ินน้ีตอไปได ดวยรูปฝามือที่มีลักษณะงายตอการ
จดจํา คือใชสีขาว และสีเขียวเปนหลัก เมื่อเห็นจะสามารถรับรูไดถึงโครงการเปนอยางดีวาปลูกตนไม
ภายในพื้นที่ของฝามือ 
 
ตราสินคา (Logo)   : สัญลักษณฝามือขอบสีขาว 
ช่ือแบรนด (Brand Name) : ตัวอักษรทันสมัยเขากับคนเมือง 
โทนสี (Color Tone)  : โทนสีตราสินคา ลักษณะสีเขียวและขาว 
 

2. ภาพยนตรโฆษณา 
    ภาพยนตรโฆษณาที่จะเสนอผานสื่อออนไลนและบนขนสงมวลชนภายในกรุงเทพฯ 

เวลา 30 วินาที โดยใชแนวคิด “พื้นที่เล็กๆ แคฝามือก็ปลูกตนไมได” ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับ พื้นที่ที่เรา
ใชชีวิตเปนประจํา ทั้งทํางานและดําเนินชีวิตไปในพื้นที่เดิมๆ ทั้งในออฟฟศ และคอนโดมิเนียมไดใชไป
กี่ตารางฝามือ เสียงโฆษกข้ึนวา “แตยังมีพื้นที่ที่พรอมทําใหชีวิตเราเติมเต็มมากย่ิงข้ึน” เมื่อเปนอยาง
น้ันแลวก็หาพื้นที่งายๆดวยการเอามือไปวางตามพื้นที่บนโตะที่เราใชชีวิตประจําวันอยู “ตนไมขนาด 
แคหน่ึงฝามือ”แลวก็พบวามันมีพื้นที่เล็กๆที่พอจะปลูกตนไมได ทุกสถานที่ก็นําตนไมมาปลูก “แคสละ
พื้นที่สักฝามือ ก็ปลูกตนไมไดแลว” แลวเสียงโฆษกพรอมกับโลโก Palm Space ก็ข้ึนวา “Palm 
Space พื้นที่ขนาดหน่ึงฝามือก็ปลูกตนไมได” โดยตลอดทั้งเรื่องจะเปนการเลาเรื่องดวยภาพ
ประกอบดวย Super พรอมกับจังหวะดนตรี 
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3. สื่อทางวิทยุ (Radio Spot) 
    การจัดทํา Radio Spot เพื่อสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมายใหรูจักกับโครงการ ไอเดีย

คือเวลาวางมือลงไปที่ไหนแลว ก็สามารถที่จะปลูกตนไมไดโดยนํามาผสมกับเหตุการณตางๆ เพื่อให
เกิดความสนุกสนานและใหรับรูถึงเมสเซจที่ตองการสื่อสารไดอยางงายดาย เสียง VO1 จะเปนเสียง
ผูหญิงวัยกลางคน เสียง VO2 คือเสียงโฆษกผูชาย 

 
ตารางที่ 5-1 โฆษณาทางวิทยุชุด Ghost Palm 30sec 

เสียงบรรยาย เสียงดนตร ี

VO1 : กลางดึกคืนน้ันฉันอยูภายในออฟฟศคนเดียว SFX : ดนตรีวังเวง 

VO1 : มีรอยมอืสีขาว ปรากฏข้ึนใกลตัวฉันเริ่มเช็ดมันออก SFX : เสียงเช็ดโตะ 

VO2 : ตนไม  

VO1 : มันยังเกิดข้ึนอกี SFX : เสียงเช็ดโตะ 

VO2 : ตนไม  

VO1 : มันใกลเขามาอีก  SFX : เสียงเช็ดโตะ รัวข้ึน 

VO2 : ตนไม SFX : เสียงกรี๊ด 

VO2 : ตนไม......... ขนาดแคหน่ึงฝามือ  

VO2 : แบงพื้นทีส่ักฝามือ ก็ไดพื้นที่สีเขียวแลว  

VO2 : โครงการ Palm Space พื้นที่หน่ึงฝามือ ก็ปลกูตนไมได  

 
4. สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising) 
    การจัดทําสื่อสิ่งพิมพมีจุดประสงคเพื่อสรางการรับรูในวงกวางถึง Palm Space ไอเดีย

คือพื้นที่ตารางฝามือที่มีอยู ก็สามารถปลูกตนไมได นําเอาสิ่งของตางๆที่อยูบนโตะทํางาน หรือภายใน
คอนโดมิเนียม เรียงตัวกันลอมจนเปนรูปฝามือ แสดงใหเห็นถึงพื้นที่เล็กๆ 
 

5. จดหมายทางตรง (Direct Mail) 
    สื่อ Direct Mail น้ีแบงออกเปน 2 ช้ิน  
    5.1 Direct Mail  มีจุดประสงคเพื่อตองการสรางการรับรูใหกับ Palm Space โดย

ไอเดียคือการจัดทําพื้นลอมรูปมือเปนขอบสีขาวเหมือนตอนมีเหตุการณการสืบสวนของตํารวจที่จะมี
สเปรยสีขาวลอมรอบอยู ทําเปนฝามือนาสงสัยโดยตองการใหกลุมเปาหมายไดรับขอความที่วา “พื้นที่
ตรงน้ีกวางพอจะปลูกตนไม” ใหเกิดความสนใจต้ังแตตอนที่เห็นเมื่อหยิบข้ึนมาเลนดูก็สามารถหาพื้นที่
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ตารางฝามือไดงายๆ ซึ่งวิธีการนําสงไปที่ โตะทํางานในออฟฟศหรือคอนโดมิเนียมใหเลนกัน แลวมี
ลิงคเพื่อนําคนไปที่เฟสบุค (Facebook) ไปรับตนไมไดงายๆ 

    5.2 Direct Mail Kit มีจุดประสงคเพื่อตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหหันมาปลูก
ตนไม ไอเดียคือการจัดทํากระถางรูปมือเพื่อสงไปใหกับกลุมเปาหมายหันมาปลูกตนไมกัน โดยใน 
Direct mail จะมีอุปกรณในการปลูกตนไมใหครบครันสามารถเริ่มปลูกไดเลยไมยาก จะทําใหเกิด
กระแสการถายรูปจากการไดรับความพิเศษน้ีและความอยากไดเปนกระแสในชวงระยะเวลานึง 
 

6. แอพพลิเคช่ัน (Application) 
   แอพพลิเคช่ันน้ีจัดทําข้ึนเพื่อตองการสรางกระแสการรับรูและเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหคน

หันมาปลูกตนไมไดงายๆ ไมมีพื้นที่ที่จะปลูกและไมรูวาจะปลูกตนไมตนอะไรไดบางถึงจะเหมาะ จะมี
ตนไมพันธุแปลกๆนารักๆใหเลือก เมื่อถูกใจตนไมตนไหนแลวก็สามารถสั่งซื้อโดยที่จะทําการจัดสงถึง
ออฟฟศและคอนโดมิเนียมจากโลเคชันที่ทานอยู ไมตองออกไปไหนใหยุงยากเหมาะกับรูปแบบชีวิต
ของวัยทํางาน แถมยังสามารถดูวิธีดูแลไดงายๆ โดยการจําลองภาพสามมิติจาก AR Code 
(Augmented Reality) ใหใชรวมกับ Direct Mail รูปขอบมือสีขาว 
 ผลที่คาดวาจะไดรับก็คือ กลุมเปาหมายรับรูถึงวาพื้นที่แคฝามือก็ปลูกได และสามารถหัน
มาปลูกไดงายๆแคสั่งซื้อ และแชรถึงความสะดวกมีการพูดถึงในระยะเวลาชวงหน่ึง 
 

7. งานกิจกรรม (Event) 
    งานน้ีจัดเพื่อสรางกระแสใหกลุมเปาหมายพบกับประสบการณตรงที่จะเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมการปลูกตนไมได 
    แนวความคิดคือเปดตัวโครงการ Palm Space รูปแบบเปนแบบงานปารต้ีสําหรับคน

เมือง Let’s Grow Party งานสําหรับพื้นที่สีเขียวรูปแบบใหมที่มีกิจกรรมสนุกๆ ไมเหมือนเคยใหมา
สรุปกับการปลูกตนไม และไดรับแรงบันดาลใจกลับไปงายๆ ทั้งการ 

    7.1 โลโกงานเปดตัว Palm Space 
         โลโกของตัวงานเปดตัวจะมีการเพิ่มดีเทลลงไปจากโลโกโครงการ เพื่อใหเกิดความ

จดจําในโครงการ และสามารถตอกยํ้างานใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอีกทางนึง 
 

    7.2 กิจกรรมภายในงาน 
                     7.2.1 กิจกรรมประกวดปลูกตนไมในฝามือ จะสงมารวมประกวดการปลูกตนไมใน
รูปแบบตางๆ และมาประกาศผลกันภายในงานโดยที่ภาพของผูที่เขารวมจะจัดแสดงอยูในสวน 
Exhibition คนที่ชนะจะมาจากการ Like และ Share ในเครือคายออนไลน 
Exhibition งานโชว Palm Space ของแตละคนที่สงเขามากอนที่งานน้ีจะมีข้ึน เพื่อสรางแรงบันดาล
ใจใหกับคนอื่นๆ ที่มาดูงาน ยังมีของ Celebrity และ Designer ตางๆ 
                     7.2.2 ประมูลกระถางฝามือ ของดาราที่มารวมงาน เมื่อนํากลับไปปลูกจากงานวันน้ี 
เราจะติดตอกลับไปเพื่อใหมารับรางวัล 
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                     7.2.3 Workshop การปลูกตนไมภายในพื้นที่ฝามือ จากมืออาชีพที่จะสามารถสอน
ใหคุณเลือกพันธุกลับไปปลูกได เขากับโตะทํางานหรือที่อยูของคุณมากที่สุด 
                     7.2.4 มุม DIY (Do It Yourself) ที่ใหคนที่รวมงานไดประดิษฐกระถางรูปฝามือ
ตัวเอง ตกแตงกระถางดวยการระบายสีจาก Young Designer รวมไปถึงสรางเมล็ดพันธุที่สามารถ
สลักช่ือลงไปเองได 
                     7.2.5 ตลาดตนไมในเมือง ใหคนที่มารวมงานจับจายตนไมแบบที่ตัวเองชอบกลับไป
ตกแตงไดอยางลงตัวที่ โครงการ Palm Space ไดคัดสรรมาแลว 

      เมื่อจบงานทุกคนที่มารวมงานจะไดตนไมกลับไปปลูกกันทุกคน แคเพียงเทาน้ี พื้นที่
เล็กๆ แคฝามือของทุกๆคนก็จะมีตนไมอยูใกลตัวแลว 
  

8. สื่อออนไลน (Online) 
    เปนสวนจําเปนมากเน่ืองจากกลุมเปาหมายมีการเขาถึงสื่อ Social Media เปนจํานวน

มากโดย Palm Space จะจัดทําเว็ปไซต เพื่อเปนชุมชนมีถึงเรื่องการปลูกตนไมและรวบรวมทุกอยาง
เกี่ยวกับโครงการไวเพื่อใหมาศึกษา และเปนศูนยหลักของโครงการ รวมทั้งสรางเฟสบุค (Facebook) 
และอินสตาแกรม (Instagram) เพื่อใหกลุมเปาหมายน้ันสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับโครงการไดงายข้ึน 

    ทั้งน้ียังสืบเน่ืองใหโครงการดํารงตอไปไดดวยการประเมิณผลภายในเว็ปไซตดวย Palm 
Space Map ที่จะระบุที่อยูของคนที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวไวแลวภาพจะปรากฎข้ึนพรอมคําบรรยาย 
 
ตารางที่ 5-2 ตราสัญลักษณ โลโกโครงการ Palm Space 

เอกลักษณของแบรนด การสรางภาพลักษณ 

 

 

 

 

โลโก 

 

ส ี
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ตารางที่ 5-3 ภาพยนตรโฆษณาชุด Palm Space 

ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

ภาพในคอนโดมิเนียม ที่มี
ของเต็มไปหมด 

SFX : ดนตรีสบายๆ 

 

ภายมุมกวางในออฟฟศ 
แหงหน่ึง 

 

 

บนโตะทํางานที่บาน ที่
เต็มไปดวยสิง่ของ ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน แลว 
super ก็ปรากฏข้ึนที่วาง 
ฝามือ 

 

 

โตะหนาทีวีทีม่ีของเต็มไป
ทั่ว super ก็ปรากฏข้ึนที่
วาง ฝามือ 

 

 

โตะทํางานทีบ่ริษัท เต็มไป
ดวยสิ่งของ super ก็
ปรากฏข้ึนที่วาง ฝามือ 
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ตารางที่ 5-3 ภาพยนตรโฆษณาชุด Palm Space (ตอ) 

ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

หัวเตียงทีเ่ต็มไปดวย
สิ่งของ super ก็
ปรากฏข้ึนที่วาง ฝามือ 

 

 

โตะรกๆ เต็มไปดวย
ของที่ใชทํางาน 

โฆษก : ยังมีพื้นที่
เล็กๆ อีกต้ังหลายฝา
มือ 

 

ภาพโตะทํางานเต็มได
ดวยของรก ไมมีพื้นที ่

โฆษก : ที่พรอม
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

 

แลวขณะน้ันมีมือเขามา
ปดพื้นที่เหลาน้ัน พบวา
มีรอยมอืสีขาวข้ึนมา 

โฆษก : แคเพียงสละ
พื้นที่เล็กๆ  

 

จากน้ันก็เอาตนไมมา
วางตรงพื้นทีร่อยมือน้ัน 

โฆษก : ก็ไดพื้นทีส่ี
เขียวกลับมา 
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ตารางที่ 5-3 ภาพยนตรโฆษณาชุด Palm Space (ตอ) 

ภาพ คําอธิบาย เสียง 

 

จากน้ันทุกพื้นที่กม็ี
ตนไม  

SFX : ดนตรีมี
ชีวิตชีวา 

 

โตะทํางานทีม่ีตนไมวาง
อยู 

โฆษก : ตนไมขนาด 
แคหน่ึงฝามือ 

 

โตะหนาทีวีเดิมๆ มี
สีสันมากขึนดวยตนไม
ตนเล็กๆ 

 

 

โลโกโครงการข้ึนมา
พรอม super 

โฆษก : Palm 
Space พื้นทีเ่ทาฝา
มือก็ปลูกตนไมได  
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แบบที่ 1 

แบบที่ 2 

รูปที่ 5-1 สื่อสิง่พิมพของ Palm Space ชุด Office, Condo 
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แบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 

รูปที่ 5-2 การตลาดทางตรง (Direct Mail) แบบที่ 1 ที่สามารถหาพื้นที่ตารางฝามือได 

แบบที่ 2 ชุดอุปกรณสําหรับปลกูตนไมใกลตัว 
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รูปที่ 5-3 แอพพลิเคช่ัน ชุด Palm Space App และวิธีใช 
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รูปที่ 5-4 รูปโลโกของกิจกรรมการตลาด Palm Space Let’s grow party 

 

รูปที่ 5-5 แผนผังของกจิกรรมการตลาด Palm Space  
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รูปที่ 5-6 เว็ปไซต Palm Space  
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รูปที่ 5-7 เว็ปไซต รูป Loading หนา Website Palm Space 
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รูปที่ 5-8 การแสดงผลถึง Palm Map ที่จะระบุวาที่ใดมพีื้นที่สีเขียวแลวบาง  
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ตารางการดําเนินงาน 
 
ตารางที่ 5-4 ตารางแสงการดําเนินงานของการทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับ
โครงการ Palm Space 

เดือน 
สื่อ 

มิ.ย. 
2556 

ก.ค. 
2556 

ส.ค. 
2556 

ก.ย. 
2556 

ต.ค. 
2556 

พ.ย. 
2556 

ภาพยนตรโฆษณา (TV 
Commercial) 

      

สปอตวิทยุ (Radio Spot)       

สื่อสิง่พิมพ  (Print Advertising)       

การตลาดทางตรง 1 (Direct Mail)       

การตลาดทางตรง 2 (Direct Mail)       

แอพพลเิคช่ัน (Application)       

กิจกรรมพิเศษ  (Event)       

เว็ปไซต (Website)       

เฟสบุค (Facebook)       

อินสตาแกรม (Instagram)       
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัวของกลุมวัยทํางานต้ังแตตอนตนข้ึนไป (First Jobber) ในชวง
อายุ 25 – 35 ปสวนใหญไมคอยมีการนําพื้นที่สีเขียวไวใกลตัว เน่ืองจากปญหาตางๆที่ไมเอื้ออํานวย ก็
การปลูกตนไมมีขอจํากัดสูง ทําใหกลุมเปาหมายยังไมหันมาปลูกตนไมกันมากข้ึน อยางไรก็ตามทุกคน
ทราบถึงประโยชนของการปลูกตนไมอยูแลวสวนหน่ึง แตยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชน
ของตนไมอยางจริงจังรูเพียงแคผิวเผิน 

การศึกษาและวิจัยเรื่อง “โครงการรณรงคเพิ่มพื้นที่สีเขียวใกลตัว” เพื่อตองการหา
วิธีการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพในการสงเสริมใหเกิดการสื่อสารโฆษณา
รณรงคใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยมีการศึกษาและหาขอมูลรวมถึงการ
ทําการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และขอคิดเห็นของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อทําการสื่อสารโฆษณารงรณค 
และใหผลที่ไดออกมาตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

จากผลการศึกษากับกลุมเปาหมาย 100 คนไดขอสรุปวาตองเนนสรางการรับรู เพราะ
กลุมเปาหมายยังมีทัศนคติวาไมมีพื้นที่ในการปลูกตนไมไดทั้งที่ พื้นที่ของตนเองน้ันเพียงพอตอการ
ปลูกตนไม รวมถึงสรางทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะกลุมเปายังมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง
ของการไมมีพื้นที่ปลูก คิดวาการปลูกภายในทําไมได และยังไมเริ่มปลูก ใชประเด็นในเรื่องของพื้นที่
เล็กๆ เพราะ คนยังติดภาพของการปลูกตนไมวาตองใชพื้นที่มาก ยุงยากในการปลูกตนไม ทั้งหมดน้ี
จะทําใหการปลูกตนไมภายหองออฟฟศหรือคอนโดมิเนียมสามารถเปนไปได 

แนวความคิดหลักในการสื่อสารคือ “พื้นที่เล็กๆ แคฝามือก็ปลูกตนไมได” เปนแนวคิด
หลักที่จะนําไปใชในการสรางงานสรางสรรค ซึ่งแนวคิดน้ีจะตองสื่อสารใหไดวา พื้นที่ฝามือเล็กๆทีเ่รามี
อยู ทุกๆคนเน่ียแหละสามารถที่จะปลูกตนไมไดแควางมือลงไป เพื่อที่จะหาพื้นที่ในการปลูกตนไม ซึ่ง
แผนในการสื่อสารน้ีไดถูกแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่หน่ึงสรางการรับรู และระยะที่สอง
หลังจากรับรูแลวตองเกิดพฤติกรรมปลูกตนไมไวใกลตัว ไดแก ภาพยนตรโฆษณา (TVC), โฆษณาทาง
วิทยุ(Radio Spot), สื่อสิ่งพิมพ (Print Advertising), งานอิเวนท (Event), การตลาดทางตรง (Direct 
Mail), เว็ปไซต (Website), เฟสบุค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งแตละสื่อที่เลือกใช
ไดมาจากการวิจัยเพื่อใหตรงกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย การผลิตสื่อน้ีเนนการผสมผสานกัน
เพื่อใหแคมเปญน้ีตอเน่ืองกัน 
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ขอจํากัดและปญหาท่ีพบ 

ปญหาหลักในการศึกษาครั้งน้ี พบวาการปลูกตนไมภายในน้ันแตละคนจะมีทัศนคติที่ไม
เหมือนกันในการปลูกตนไม และโครงการเปนเรื่องใหมจึงทําใหเกิดความสับสนในตัวโครงการวาเปน
โครงการอะไร มีจุดประสงคเพื่อปลูกที่ไหน 

ในแงของผูศึกษา พบวาการหาขอมูลมาอางอิงเกี่ยวกับการปลูกตนไมภายในเปนเรื่อง
ยากเพราะสวนใหญคนจะจัดทําโครงการแตพื้นที่ภายนอกสิ่งแวดลอมใหญๆ ทําใหการหาขอมูลน้ัน
ยากที่จะนํามาประยุกตใหญ ทําใหตองพยายามหามุมมองในการพูดที่แตกตางออกมาจากการรณรงค
สิ่งแวดลอมเดิมๆ จึงสงผลใหปลายทางของโครงการไมชัดเจนตามที่ต้ังไว แตพอจบแลวผลงานทุกช้ินก็
สามารถลุลวงมาดวยดี 

 
ขอเสนอะแนะ 

ถึงแมการปลูกตนไมหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมใชเรื่องใหม แตเปนเรื่องที่ไมควร
ละเลยมันสามารถเปนเรื่องที่ทําไดอยูเสมอ แตลองหามุมมองใหมๆใหกับเรื่องสิ่งแวดลอมก็จะ
กลายเปนเรื่องที่สนุกข้ึน หรืออาจจะเปนเรื่องใหมที่คนยังไมเลยทํากันเลย ซึ่งจะสงผลใหความนาสนใจ
เพิ่มมากข้ึน 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ทัศนคติเรื่องการปลกูตนไม “เพิ่มพื้นทีส่ีเขียวใกลตัว” ของชวงอายุ 25-35 ป ที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง แบบประเมินน้ีใชเปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของชวงอายุ 

25-35 ป ที่มีทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สเีขียวใกลตัว แบบประเมินม ี4 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปลูกตนไม 
ตอนที่ 3 ขอมูลการเปดรับสื่อ 
ตอนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 

หมายเหตุ ขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามใหตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  

[ ] ญ [ ]ช 
2. อายุ  

[ ] 25-30 ป [ ] 30-35 ป  
3. อาชีพ 

[ ] นักเรียน/นักศึกษา   [ ] คาขาย/ธุรกิจ 
[ ] ลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท  [ ] ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ  
[ ] รับจางทั่วไป    [ ] แมบาน/พอบาน  
[ ] อื่นๆ ___________________________________________ 

4.ระดับการศึกษาสงูสุด *  
[ ] ตํ่ากวาปริญญาตรี    [ ] ปริญญาตรี  
[ ] ปริญญาโท     [ ] ปริญญาเอก  

6.สถานภาพสมรส *  
[ ] โสด (ขามไปขอ 8)    [ ] แตงงาน  
[ ] หยาราง     [ ] แยกกันอยู  
[ ] หมาย  

7.จํานวนบุตร 
_____________ คน 

8. ลักษณะที่อยูอาศัย 
[ ] ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม 
[ ] บาน 
[ ] คอนโดมิเนียม 
[ ] อื่นๆ _______________ 

9. หากทานสะดวกในการใหขอมูลเพิ่มเติม 
E-mail____________________________________ 
เบอรโทรศัพทติดตอ_________________________ 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมการปลูกตนไม  
 
10. ทานเคยปลูกตนไมหรือไม 

[ ] เคย 
[ ] ไมเคย  

เพราะ ____________________________________________________ 
 
11. หากทานเคยปลูกตนไม ปลูกที่ใดบาง (เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

[ ] ที่อยูอาศัยของตนเอง 
[ ] สวนสาธารณะ 
[ ] เขารวมกบัโครงการตางๆ 

ระบุ _____________________________________________________ 
 
12. ตอนน้ีทานยังปลกูตนไมอยูหรือไม 

[ ] ปลูกอยู 
[ ] ไมไดปลูกแลว  
เพราะ ________________________________________________________ 

 
12.1 หากทานปลูกตนไม ปลกูที่ใด 

[ ] นอกบาน 
[ ] หองนอน 
[ ] ระเบียง 
[ ] หองรับแขก 
[ ] หองครัว 
[ ] หนาคอมฯ 
[ ] อื่นๆ ________________________ 

 
13. หากทานมีคอนโดมเินียม ภายในหองมีการปลูกตนไมหรอืไม (หากไมมีขามไปขอ 14) 
 [ ] ปลูก 
 [ ] ไมมี 
 
14. ภายในออฟฟศที่ทานทํางานอยูมีตนไมภายในออฟฟศหรือใกลๆ ตัวทานหรือไม 
 [ ] มี โปรดระบุ _________________________________ 
 [ ] ไมมี 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลการเปดรับสื่อ 
 
15.โดยปกติทานรับขาวสารจากชองทางใดมากทีสุ่ด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[ ] โทรทัศน   [ ] นิตยสาร    [ ] นิตยสารแจกฟรี   
[ ] วิทยุ   [ ] แผนพับ โบชัวร  [ ] ตัวแทนจาหนาย 
[ ] SMS   [ ] Internet  [ ] เพื่อน/ครอบครัว/คนรูจัก 
[ ] สื่อนอกสถานที่ เชน Billboard   
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ ____________ 
 
16. Social network ที่ทานนิยมใชมากที่สุด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[ ] Facebook   [ ] Twitter   [ ] Google + 
[ ] Instagram   [ ] FourSquare [ ] Pinterest 
[ ] YouTube   [ ] อื่นๆ โปรดระบุ _____________ 
17. ในแตละครั้งทานใช Internet เปนระยะเวลานานเทาใด 
[ ] นอยกวา 1 ชม. 
[ ] 1-3 ชม. 
[ ] 4-6 ชม. 
[ ] มากกวา 6 ชม. 
17.ชวงเวลาที่ทานเปดรบัขอมลูขาวสาร 
[ ] 0:01 – 5:00 น.  [ ] 5:01 – 8:00 น.  [ ] 8:01 – 11:00 น. 
[ ] 11:01 – 14:00 น.  [ ] 14:01 – 17:00 น.  [ ] 17:01 – 20:00 น. 
[ ] 20:01 – 00:00 น. 
 
สวนท่ี 4 ทัศนคติเก่ียวกับการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
 
18. ทานคิดวา พื้นที่สีเขียวในที่อยูอาศัย จําเปนหรอืไม 

[ ] จําเปน 
เพราะ __________________________________________________________ 
[ ] ไมจําเปน 
เพราะ __________________________________________________________ 

19. ทานคิดวาปลูกตนไมภายในบาน ไดหรือไม 
[ ] ได 
เพราะ __________________________________________________________ 
[ ] ไมได 
เพราะ __________________________________________________________ 
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20. หากทานไมเคย ทานคิดวาเหตุผลที่ทานสนใจ 
และแนวโนมทีจ่ะปลูกตนไมในบาน ที่อยูอาศัยหรือพื้นที่ใกลตัว 

[ ] สนใจ และมีแนวโนมจะปลูก 
[ ] สนใจ แตยังไมแนใจวาจะปลูก (ขามไปขอ 21) 
[ ] ไมสนใจ และไมมีแนวโนมวาจะปลกู (ขามไปขอ 21) 

20.1. เหตุผลที่ทานสนใจและมีแนวโนมที่จะปลูกตนไมในทีอ่ยูอาศัยหรือพื้นที่ใกลตัว(ขามไปขอ 22 ) 
______________________________________________________________ 

21. สาเหตุทีท่านยังไมสนใจ หรือไมแนใจในการปลูกตนไมในบาน ที่อยูอาศัยหรือพื้นที่ใกลตัว ( ตอบได
มากกวา 1 ขอ ) 

[ ] ไมเห็นประโยชนของการปลกูตนไมใกลตัว 
[ ] ไมมีพื้นที ่
[ ] ไมมีเวลา 
[ ] เปนเรื่องยุงยาก 
[ ] ไมรูวิธีการปลูก 
[ ] ดูแลไมเปน 
[ ] ไมรูตองใชอุปกรณใดบาง 
[ ] อื่นๆ ______________________________________ 

22. ทานคิดวาปจจัยใดที่เปนอุปสรรคในการปลูกตนไมในทีอ่ยูอาศัยหรือพื้นที่ของตนเองที่มีอยู ( ตอบได
มากกวา 1 ขอ ) 

[ ] ไมมีพื้นที ่   [ ] ไมมีเวลา 
[ ] ไมรูวิธีการปลูกตนไม [ ] ความยากลําบากในการดูแล 
[ ] ความลําบากในการจัดหาอุปกรณ  
[ ] ความลําบากในการเลือกพันธุไม หรือ เมล็ดพันธุในการเพาะปลกู 
[ ] อื่นๆ __________________________________________ 
24. ทานคิดวาภายในที่อยูอาศัยมีพื้นที่ที่ไมไดใชงาน ไรประโยชน หรอืไม 
[ ] มี 
[ ] ไมมี 

23. ทัศนคติที่มีตอการเพิ่มพื้นที่สเีขียวใกลตัว (โปรดเลือกระดับคะแนนความคิดเห็น 1-5 ) 
__ ปลูกตนไมมอบความสงบ ลดตึงความเครียด 
__ การปลูกตนไมชวยเพิ่มอากาศได 
__ ปญหามลพิษทางอาการ ควรลดลง 
__ หากมีคนเขาใจผิดเกี่ยวกบัการปลูกตนไมในบาน ทานจะใหขอมูลและอธิบายขอมูลที่ทราบใหคน

อื่นเขาใจ 
__ ทานยินดีจะชักชวนคนอื่นมาปลกูตนไมในบาน 
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24. ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเพิ่มพื้นที่สเีขียวใกลตัว  
( โปรดเลือกระดับคะแนนความคิดเห็น 1-5 ) 

__ เปลี่ยนพื้นที่ไมไดใชงานใหเปนประโยชน 
__ ปญหามลพิษ ชวยกรองอากาศ ลดฝุนในบาน 
__ชวยใหสงบ 
__ คลายความเครียด 
__ การดูแลรกัษา 

 
25. ทานคิดวาจะเพิ่มพื้นทีส่เีขียวใกลตัวไดอยางไร 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามครับ 
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