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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
0B

3.1 แบบแผนการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวของนั้น แนวทางของการศึกษาจะเกิด
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในแต ล ะส ว น ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาพื้ น ที่ แ ละตั ว อย า งของพื้ น ที่ นํ า มา
เปรี ยบเที ย บกั น ทั้ ง ในแง ลั ก ษณะและเอกลั ก ษณ ข องการใช พื้ น ที่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาที่ มี การใช สื่ อ
โฆษณา ทําใหพื้นที่น้นั เกิดปรากฏการณในเรื่องของการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในการใชพื้นที่
ไมวาจะเปนพฤติกรรมของผูใชงาน การเกิดขึ้นของรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณหรือแมแต
ภาพลักษณของเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ไดในแตละสวนมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อแสดงใหเห็น
ถึ ง ป จ จั ยต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช สื่ อ โฆษณาในพื้ น ที่ การวิ จั ยครั้ ง นี้ ไ ด แ บ ง การศึ ก ษาเพื่ อ
วิเคราะหขอมูลไวเปนสวน ดังนี้
1. การวิเคราะหพื้นที่พัฒนาการคาสยาม–สุขุมวิท และบทบาทของพื้นที่ ที่ทําการ
ศึกษาตอนโยบายและเปาหมายของการพัฒนาพื้นที่
2. การวิเคราะหปรากฏการณในระดับยานและระดับอาคาร
3. การวิเคราะหและเปรียบเทียบปรากฏการณในแตละพื้นที่ศึกษา
4. การวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจและการรับรูถึงความเหมาะสมตอ
ความหนาแนนของสื่อโฆษณา
การเก็บรวบรวมขอมูลจะมาจากการสังเกตการณและการสํารวจภาคสนามเปนหลัก
ซึ่งขอมูลในขั้นตนนั้นจะเปนการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เลือกทําการศึกษา โดยการ
เลือกพื้นที่นั้นจะดูจากขอมูลเชิงกายภาพ โดยเริ่มจากการวิเคราะหเปรียบเทียบปรากฎการณของ
สื่อโฆษณาในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเปนพื้นที่พัฒนาทางการคาสยามสแควรถึงสุขุมวิท โดยทําการแบง
พื้นที่ศึกษาออกเปน 4 สวน เพื่อทําการเปรียบเทียบวิเคราะหลักษณะของพื้นที่ทางกายภาพ
ลักษณะพาณิชยกรรมในพื้นที่ กลุมเปาหมายทางการคา รูปแบบของสื่อโฆษณา ความหนาแนน
ของสื่อโฆษณาในแตละพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงปจจัยของรูปแบบและแนวโนมในการเกิดขึ้นของปาย
โฆษณาในพื้นที่นั้น ๆ
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3.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษา
1B

U

3.2.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล
2B

U

ขอมูลในสวนนี้เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะของพื้นที่ศึกษา
และข อมู ลที่ เกี่ ยวข อ งกั บ สื่ อโฆษณาบนเปลื อ กอาคาร สามารถแบ งเป น เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข อ งได
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวทางและนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่การคาในยานสยามสุขุมวิท ในระดับรัฐบาลและเอกชน
2. ศึกษาเปาหมายและการพัฒนาของกลุมการคาในพื้นที่ศึกษา
3. ศึ ก ษากฎหมายหรื อ มาตราการควบคุ ม ป า ยโฆษณาที่ มี ค วามเกี่ ยวเนื่ อ งกั บ
ลักษณะของพื้นที่ศึกษา
4. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบปายโฆษณา
3.2.2 การศึกษาและวิเคราะหพื้นทีศ่ ึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ
3B
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนพื้นที่การคา ไดทําการแบงพื้นที่
การศึกษาออกเปน 4 พื้นที่ตามลักษณะการคา กลุมเปาหมายทางการคาและลักษณะของประชากร
ในพื้นที่ โดยขอบเขตของพื้นที่ที่ทําการศึกษาจะเปนพื้นที่ที่อยูตามแนวเสนทางของรถไฟลอยฟา
ซึ่งพื้นที่ที่ทําการศึกษามีดังตอไปนี้
- สยาม-ปทุมวัน พื้นที่ตั้งแตศุนยการคามาบุญครองจนถึงศุนยการคาสยามพารากอน
- ราชดําริ-ราชประสงค พื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค ตั้งแตเซ็นทรัลเวิรลจนไป
ถึงเช็ลทรัลชิดลม
- นานา-อโศก พื้นที่ตั้งแตนานาถึงแยกอโศกหรือสุขุมวิท21
- สุขุมวิท พื้นที่ตั้งแตแยกอโศกจนไปถึงเอมโพเรียม
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ภาพที่ 3.1
พื้นทีศ่ ึกษาแบงออกเปน 4 พื้นที่

ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลทางกายภาพของแตละพื้นที่เพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ
โดยมีประเด็นในการศึกษา ดังตอไปนี้
- ที่ตั้งและศักยภาพทางกายภาพ
- การใชประโยชนที่ดินและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม
- การเขาถึงพื้นที่
- รูปแบบพาณิชยกรรมและเปาหมายทางการคา

31
3.2.3 การวิเคราะหปรากฏการณในระดับยานและระดับอาคาร
4B

U

ตารางที่ 3.1
ตัวอยางการเก็บขอมูลลักษณะปายโฆษณาบนเปลือกอาคารแตละแหง
ที่ตั้งของอาคารกรณีศึกษา
1. อาคารตึกแถวริมถนน
พญาไท

พื้นที่ระนาบเปลือกอาคาร
โดยประมาณ
อัตราสวนความหนาแนนของ
สื่อโฆษณาบนเปลือกอาคาร
พิจารณาสื่อบนเปลือกอาคาร
โฆษณาภายนอกที่มา
เชา
พื้นที่
พื้นที่ของปายโฆษณา
อัตราสวนตอพื้นที่รวมของสื่อ
จํานวนปาย
ที่มาของโฆษณา
ผูโฆษณาและประเภทสินคา
ลักษณะการเชาพื้นที่
ปายโฆษณาเพื่อ
สงเสริมการคาภายในอาคาร
พื้นที่ของปายโฆษณา
อัตราสวนตอพื้นที่รวมของสื่อ
จํานวนปาย
ที่มาของโฆษณา
ลักษณะการเชาพื้นที่

พื้นที่สยาม-ปทุมวัน

พื้นที่เปลือกอาคารตึกบริเวณถนนพญาไท มีพื้นที่เปลือกอาคารประมาณ
1057 ตร.ม.
83.82 %
ปายบิลบอรดขนาดใหญบนเปลือกและตัวอาคาร
473 ตารางเมตร
53.38 %
4 ปาย
ผูเชาพื้นที่จากภายนอก
สินคาที่มีงบประมาณสูง และเนนกลุมวัยรุน
อาคารใหเชาเปนรายเดือน ระยะเวลาเชา 3-6 เดือน
ปายโฆษณารานคาภายในอาคาร
358 ตารางเมตร
40.40 %
7 ปาย
ธุรกิจที่อยูภายในอาคาร
เปนพื้นที่จัดเอาไว ไมเสียคาเชา
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ตารางที่ 3.2
ตัวอยางการเก็บขอมูลสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคารในเรื่องผลประโยชนทางธุรกิจ
ดานกายภาพ

รายได
ไมมี
การเชา
รายได (บาท)
พื้นที่

การรับรู

มีพื้นทีบ่ น
อาคาร

อัตราสวนตอ
พื้นที่รวมของสื่อ

ตําแหนงปายบน
อาคาร

มีการ
เชา
พื้นที่

1. โฆษณาภายนอกที่มาเชา
พื้นที่

9

35 %

เปลือกอาคาร
สวนกลาง

9

3. พื้นที่เชาโฆษณาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาคาร

9

5.72 %

เปลือกอาคารบริเวณ
ชั้นหนึง่ เหนือทางเขา

9

2. ปายโฆษณาชั่วคราวที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับอาคาร

9

54.41 %

พื้นที่วางระหวางเสา
ของอาคาร

9

9

4. ปายโฆษณาเพื่อสงเสริม
การคาภายในอาคาร

9

4.77 %

พื้นที่เหนือทางเขา
อาคาร

9

9

5. ปายแสดงชื่อสินคาหรือ
บริการของอาคาร

x

0%

4190

55.8 %

ประเภทของโฆษณา

รวม

9

มุมมองจาก
รถไฟฟา

มุมมองจากรถยนต

9

9
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28

500,000 บาท/
เดือน

มุมมองจาก
คนเดินถนน
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3.2.4 การวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจและการรับรูถึงความเหมาะสม
5B

U

ตอความหนาแนนของสื่อโฆษณา
6BU

ในการศึกษาดานความพึงพอใจนั้น ไดทําการศึกษาโดยการทําแบบสอบถามจากภาพ
จําลองสถานการณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยไดกําหนดตั วแปรที่ ตองการศึกษาในด าน
สุนทรียภาพที่เกิดจากความหนาแนนของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคารในแตละพื้นที่ศึกษา เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจจากการรับรูของคนตอสื่อโฆษณาโดยนําผลที่ไดไปใชวิเคราะหสภาพการณ
ดวยขอมูลทางสถิติ ซึ่งรายระเอียดของแบบสอบถามจะกลาวถึงในหัวขอเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ตอไป
3.2.4 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
7B

U

วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปรากฏการณของสื่อโฆษณาที่เกิดขึ้น และลักษณะ
ของยานรวมทั้งสถาปตยกรรมภายในพื้นที่ เพื่อนําไปสูปจัยของการเกิดขึ้นของสื่อโฆษณาในพื้นที่
3.2.5 การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล
8B
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วิเคราะหและประเมินผลของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยใชการวิจัยเชิงสถิติ หา
คาความพึงพอใจของผูที่พบเห็นสื่อตอความหนาแนนในแตละยาน และความพึงพอใจตอความ
หนาแนนของสื่อบนเปลือกอาคาร โดยทําการหาคาฐานนิยมของแตละกลุมตัวอยางในแตละยาน
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ภาพที่ 3.2
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ขอมูล
1) ขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
(1) ขอมูลนโยบายการพัฒนาพื้นที่
(2) กลุมการคาในพื้นที่
(3) กฏหมายและมาตรการควบคุม ที่
เกี่ยวของกับปายโฆษณา
(4) ขอมูลดานการออกแบบปายโฆษณา

2) ขอมูลดานปรากฏการณในระดับยานและ
อาคาร

3) ความพึงพอใจ
ความหนาแนนของสื่อแตละพื้นที่

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ขอมูล ทฤษฎี งานวิจัย สาร
นิพนธ ขาวสารจากสื่อที่
เกี่ยวของ

สํารวจพื้นที่

แบบจําลองภาพ แบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง
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3.3 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา
3.3.1 ประชากร
9B

U

ในการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งของความพึง พอใจในด า นสุ น ทรี ย ภาพต อ สื่ อ
โฆษณา ประชากรเปาหมายที่สนใจทําการสํารวจความคิดเห็น คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในแตละ
พื้นที่ศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เดินทางเขามาใชบริการในพื้นที่ศึกษาหรือเขามาเพื่อวัตถุประสงค
อื่น ๆ เชน คนที่เขามาใชบริการระบบขนสงในพื้นที่ เปนตน โดยตัวอยางประชากรในสวนนี้จะแบง
ออกเปน 2 สวน คือ บุคคลไมมีความรูในดานศิลปะ และบุคคลที่มีความรูในดานศิลปะในแขนงที่
เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม การออกแบบสื่อโฆษณาและการออกแบบผังเมือง
3.3.2 กลุมตัวอยาง
10B
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สวนที่ 1 กลุมตัวอยางที่อาศัยในพื้นที่ศึกษา ในการกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับสวน
นี้ไดกําหนดการสุมตัวอยางในรูปแบบชนิดที่ไมทราบโอกาสหรือความนาจะเปนที่จะถูกเลือกมา
เปนตัวอยาง (non-probability sampling) โดยประเภทของการสุมตัวอยางจะเปนแบบบังเอิญ
(accident sampling) โดยเนนใหกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางในดานของสถานภาพทางสังคม
ไดแก เพศ อายุ กลุมตัวอยางในสวนนี้จะเปนกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ทําการสอบถาม
จํานวนในการสอบถามพื้นที่ศึกษาละ 50 ตัวอยาง รวม 4 พื้นที่ จํานวนในการสอบถามทั้งหมด
200 ตัวอยาง
สวนที่ 2 กลุมตัวอยางที่เดินทางเขามาใชบริการในพื้นที่ ในการสุมตัวอยางในสวนนี้
ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงขั้น (stratified sampling) กลุมตัวอยางจะเปนคนทั่วไปที่เดิน
ทางเขามาใชบริการในพื้นที่ศึกษา รวม 4 พื้นที่ จํานวนในการสอบถามทั้งหมด 200 ตัวอยาง กลุม
ตัวอยางที่จะสํารวจในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 ตัวอยาง
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3.4 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้สามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เอกสารอางอิง ศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชในการศึกษาและ
วิเคราะหรวมกับขอมูล
สวนที่ 2 ภาพถายและภาพจําลองทางคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ
ลักษณะทางกายภาพของอาคารและสื่อบนเปลือกอาคาร ซึ่งภาพจําลองอางอิงจากภาพถายจริง
ของลักษณะอาคารและพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการศึกษา ขอมูลที่ไดในสวนนี้จะนํามาใชในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลในสวนอื่น ๆ
สวนที่ 3 แบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากการทดลองในดาน
ความพึงพอใจดานสุนทรียภาพตอสื่อโฆษณาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา ซึ่งแบบทดลองแบงออกเปน
2 สวน เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในระดับยานและระดับของอาคาร โดยศึกษาความพึง
พอใจที่เกิดจากลักษณะความหนาแนนของสื่อ แบบจําลองความหนาแนนของสื่อโฆษณาบน
เปลือกอาคารในระดับยาน กําหนดปริมาณความหนาแนนของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคาร เพื่อ
ศึกษาถึง ความพึงพอใจจากการรับตอสื่ อโฆษณาในพื้นที่ ศึกษาทั้ ง 4 พื้น ที่ โดยปริมาณความ
หนาแนนของสื่อโฆษณาใชวิธีคิดเปนอัตราสวนของสื่อโฆษณาตอพื้นรวมของเปลือกอาคารในยาน
นั้น ๆ โดยเลือกบริเวณที่จะทําการจําลองจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาในเรื่องของแนวโนมการเกิด
ปายโฆษณาในแตละพื้นที่ ซึ่งขอบเขตของภาพเกิดจากมุมมองในการรับรูของแตละพื้นที่ เพื่องาย
สําหรับการสํารวจไดกําหนดปริมาณความหนาแนนของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคารเปนอัตราสวน
รอยละของสื่อโฆษณาตอพื้นที่เปลือกอาคารที่มองเห็น โดยแบบจําลองกําหนดใหมีความหนาแนน
ของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคารออกเปน 11 รูปแบบ คือ เปลือกอาคารที่ไมมีสื่อโฆษณา (ความ
หนาแนนของสื่อโฆษณา 0%) ถึงเปลือกอาคารที่มีสื่อโฆษณาอยูเต็มพื้นที่ (ความหนาแนนของสื่อ
โฆษณา 100%)
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แบบจําลอง ชุดที่ 1 (กรณีศกึ ษาความหนาแนนของสื่อโฆษณายานสยาม-ปทุมวัน)
ภาพที่ 3.3
แบบจําลองความหนาแนนของสื่อโฆษณายานสยาม-ปทุมวัน
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แบบจําลอง ชุดที่ 2 (กรณีศกึ ษาความหนาแนนของสื่อโฆษณายานราชดําริ-ราชประสงค)
ภาพที่ 3.4
แบบจําลองความหนาแนนของสื่อโฆษณายานราชดําริ-ราชประสงค
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แบบจําลอง ชุดที่ 3 (กรณีศกึ ษาความหนาแนนของสื่อโฆษณายานนานา-อโศก)
ภาพที่ 3.5
แบบจําลองความหนาแนนของสื่อโฆษณายานนานา-อโศก
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แบบจําลอง ชุดที่ 4 (กรณีศกึ ษาความหนาแนนของสื่อโฆษณายานพรอมพงษ)
ภาพที่ 3.6
แบบจําลองความหนาแนนของสื่อโฆษณายานพรอมพงษ
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การทดลองชุดที่ 5 แบบจําลองความหนาแนนของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคาร
ภาพที่ 3.7
แบบจําลองความหนาแนนของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคาร
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