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การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเทคนิคการสื่อสารในงานโฆษณาเงียบ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนว
ทางการออกแบบโฆษณาเงียบที่เหมาะสมในสภาวะแวดลอมที่ไมสามารถรับเสียงได
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยมาขอมูลเอกสาร ขอมูลบุคคล ขอมูลกรณีศึกษา และขอมูล
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และ ดานอวัจนภาษา ที่มีประสบการณในสายอาชีพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อสอบถามนักออกแบบ
ผูเชี่ยวชาญ และ กลุมเปาหมาย
การวิเคราะหขอ มูลแบงเปน 5 สวน คือ
1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสอบถามขอมูลกอนการออกแบบโฆษณาเงียบ
2 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการออกแบบโฆษณาเงียบกลุม ผูเชี่ยวชาญ
3 ผลงานการออกแบบโฆษณาเงียบ
4 ผลการประเมินและวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญ
5 ผลการวิเคราะหผลทดสอบและประเมินผลงานการใชงานการออกแบบโฆษณาเงียบ
กับกลุมเปาหมาย (แบบสมบูรณ)
การสรุปองคประกอบทางเลขนศิลปสวนนําภาพยนตรแบงการวิเคราะหเปน 2 ตอน
1 ผลการวิเคราะหการออกแบบเลขนศิลปและการสื่อสารเชิงอวัจนภาษาในโฆษณาเงียบ
2 วิเคราะหผลการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
โดยรวมแลว แนวทางการออกแบบ การใชงานองคประกอบทางเลขนศิลป และอวัจน
ภาษา คอนขางสอดคลองกับผลที่ไดจากกลุมเปาหมาย ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ไดตั้งไว
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“A Study of Communication Techniques for Silence Advertising Design” aims to
study designing approach that is suitable for an environment incapable of voice recognition.
The data source for research includes paper works, individual information, case studies
and interview with experienced experts in design and nonverbal communication.
The research tools applied in this study include questionnaire and interview form for
expert designers and target group.
The analysis can be categorized into 5 parts as follows;
1 The analysis of pre-silence advertising design questionnaire
2 The analysis of designing approach for silence advertisement from the experts
3 The results of silence advertising design
4 The evaluation and analysis of interview with the experts
5 The analysis of test and evaluation results of silence advertisement application
with the target group (a complete version).
The analysis of graphic design composition found in the introductory part can be
summarized into 2 parts as follows;
1 The analysis of graphic design and nonverbal communication in silence
advertisement
2 The analysis of communication results with the target group
In conclusion, the designing techniques and application of graphic design and
nonverbal communication are consistent with the results gained from the target group which are
also aligned with the determined hypothesis.
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