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บทคดัย่อ 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาเรื่อง สือ่โฆษณาทีต่ดิภายนอกในระบบขนสง่มวลชน(รถโดยสารประจําทาง) ทีม่ี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้

น้ี คอื ผู้ทีเ่ดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถโดยสารประจําทาง) และเดนิทางในรูปแบบอื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนตวั 

มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยเห็นสื่อโฆษณา รวมจํานวนตัวอย่างทัง้หมด 400 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ 

ค่าเบีย่งเบนมาตราฐาน การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้นโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รปู 

 ผลการวิจยัพบว่า 

ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 30– 39 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรหีรือ

เทยีบเท่า อาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป 

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชวีติภาพรวมอยู่ในระดบัด ีโดยดา้นความคดิเหน็โดยรวม

พบว่ามคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีดา้นกจิกรรมโดยรวมพบว่ามคีวามถีอ่ยู่ในระดบัปฏบิตัคิ่อนขา้งบ่อย ดา้นความสนใจ

โดยรวมพบว่ามคีวามสนใจอยู่ในระดบัมาก 

ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรู้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื โฆษณาที่ตดิภายนอกรถ

ประจาํทางในระบบขนสง่มวลชน มขีอ้ความและรปูภาพทีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสนิใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 รูปแบบการดําเนินชวีติในดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และ

บรกิารโดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายได ้รอ้ยละ 24.6 
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 การรบัรูต่้อสือ่โฆษณาทีต่ดิภายนอกในระบบขนส่งมวลชนมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร

โดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 35.3 

 

คาํสาํคญั: สือ่โฆษณา ระบบขนสง่มวลชน อทิธพิล 

 

Abstract 

 

 This research aimed at studying the Media attached external bus transit system influencing on 

consumers’ selecting decision on goods and services in Bangkok Metropolis. The sample data was collected 

from 400 various passengers on mass transports and other forms of transportation such as cars and 

motorcycles in Bangkok who had been exposed to  external media, using questionnaires.  

 The results were as follows: 

 The majority of respondents were female aged between 30-39 years old. Most of them were single 

with undergraduate level of education or equivalent. They were private employees with average income 

above 45,001 Baht per month. 

 The respondents viewed their overall lifestyle at good level. In each dimension, their overall opinions 

were at good level, their overall activities were at high frequency; while their overall interests were at high 

level.  

 The respondents’ overall perceptions were at high level. When considering each category, external 

media on bus transit system were most highly perceived with their clear messages and pictures.  

Results from hypotheses testing showed that: 

 The respondents with different marital status, occupation, and education level have different on 

consumer’s selecting decision on goods and services with statistical significance of 0.05, and 0.01 levels, 

respectively. 

 The respondents with different lifestyles in the aspect of overall opinions and interests were 

influenced on consumer’s selecting decision on goods and services with statistical significance of 0.01 levels, 

and adjusted R2 was equal to 24.6 % 

 The respondents’ perceptions on media were influenced on consumer’s selecting decision on goods 

and services with statistical significance of 0.01 levels, and adjusted R2 was equal to 35.3 % 

 

Keywords : MEDIA, BUS TRANSIT SYSTEM, INFLUENCING 

 

บทนํา 

 การโฆษณา (Advertising) หมายถงึ กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิความรูผ้่านทางกระบวนการสง่ขอ้มลูขา่วสารระหว่าง

คนสองกลุ่ม คอื ผูส้่งสารทีเ่ป็นผูผ้ลติ กบั ผูร้บัสารทีเ่ป็นผู้บรโิภค ทัง้น้ี เพื่อก่อใหเ้กดิพลงัความเคลื่อนไหวทางธุรกจิ

หรอืการคา้และก่อให้เกดิการแข่งขนัเชงิคุณภาพ ซึง่จะมผีลดต่ีอการตดัสนิใจของผูร้บัสารหรอืผู้บรโิภคในเวลาต่อมา 

(สกนธ ์ภู่งามด.ี 2547)  

 ปจัจุบนัน้ีการโฆษณาเป็นการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึ และใกลช้ดิกบัประชาชนมากขึน้ในทุกขณะราวกบัเป็นส่วนหน่ึง

ของชีวติประจําวนัไปแล้ว ธุรกจิโฆษณาได้มีวิวฒันาการนับจากสมยัหลงัสงครามโลกการโฆษณาในยุคนัน้ก็มกีาร
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โฆษณาผ่านทางหน้าหนงัสอืพมิพใ์นโรงภาพยนตรว์ทิยุและโทรทศัน์สว่นการโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ต รถประจาํทางสื่อ

เคลื่อนไหวพึง่จะเกดิขึน้มาไม่นานมากในสมยัก่อนการโฆษณานบัว่าเป็นสิง่ทีใ่หม่สาํหรบัประเทศไทยผูค้นจงึยงัไม่ค่อย

เหน็ความสาํคญัของการโฆษณามากนักแต่ในเรื่องของการตลาดการโฆษณากบัการขายมคีวามสาํคญัเท่าเทยีมกนัจะ

บอกว่าการขายสําคญักว่าการโฆษณากไ็ม่ไดห้รอืจะบอกว่าการโฆษณานัน้สําคญักว่าการขายกไ็ม่ไดเ้ช่นเดยีวกนัทัง้

สองสิง่น้ีต้องไปควบคู่กนัเพื่อจะไดท้ําให้สนิค้าไปสู่ลูกค้าไดด้ทีี่สุดจงึทําใหก้ารโฆษณามกีารเจรญิเติบโตควบคู่ไปกบั

สงัคมและเศรษฐกจิของประเทศชาตมิาตลอด 

 การเตบิโตของสือ่โฆษณาทีร่วดเรว็จนเกดิการแขง่ขนัทีส่งู ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในธุรกจิโฆษณาและเป็น

ปจัจยัสาํคญัใหผู้ท้ีท่าํงานในตลาดโฆษณาตอ้งมกีารปรบักลยุทธเ์พื่อสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัการตอบโจทย์

ลกูคา้ใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 ทศิทางของสื่อโฆษณาเคลื่อนทีโ่ตสวนทางตลาดโฆษณาทีซ่บเซารบัไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ศูนยว์จิยักสกิรไทย

รายงานว่า ในยุคปจัจุบนัสือ่โฆษณานอกบา้น (Out of Home Media) ซึง่ประกอบดว้ยป้ายโฆษณา สือ่โฆษณาเคลื่อนที ่

และสือ่อนิสโตร ์ไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหน่ึงในการใชช้วีติของผูค้นในสงัคมไทยอย่างกลมกลนื ดงัจะเหน็ไดจ้ากการพบเหน็

ป้ายบลิบอรด์หรอืจอ LED ขนาดต่างๆในบรเิวณทีม่ผีูค้นจาํนวนมาก ถนนและแยกทีก่ารจราจรหนาแน่นและตลอดขา้ง

ทางด่วนรวมถึงยงัมกีารโฆษณาผ่านหน้าจอโทรทศัน์ทัง้บนรถประจําทางปรบัอากาศ บรเิวณสถานีและภายในขบวน

รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินเพื่อดึงดูดสายตาผู้ใช้บริการนอกจากน้ี ยังมีการโฆษณาในรูปแบบที่หลากหลายใน

หา้งสรรพสนิคา้รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ และรา้นสะดวกซือ้อกีแต่ทีทุ่กคนจะเหน็ไดช้ดัขณะเดนิทางไปทํางาน คอื สื่อขา้ง

รถโดยสารสาธารณะ(รถประจาํทาง) 

 ทัง้น้ีจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารรถประจาํทางหรอื “รถเมล”์ มเีพิม่ขึน้ทุกขณะ สือ่โฆษณาบนรถประจาํทางจงึเตบิโตขึน้

เป็นเงาตามตวัการโฆษณาทีต่้องการจะสื่อสารถงึกลุ่มเป้าหมายในระยะประชดิตดิตวัจงึต้องมกีารติดตัง้สื่อโฆษณาที่

เจตนาให้เผชญิหน้ากบัผู้โดยสารถือเป็นสื่อที่บงัคบัการมองเหน็ของกลุ่มเป้าหมายไปโดยปรยิาย เช่น ผู้โดยสารไม่

สามารถหลกีเลี่ยงการมองโฆษณาชิน้ทีต่ดิอยู่ตรงหน้าได้ตลอดการเดนิทางผูโ้ดยสารจงึมแีนวโน้มว่าจะ “อ่าน” และ

สามารถ “จดจาํ” รายละเอยีดในการนําเสนอขอ้ความโฆษณาไดส้งู รวมทัง้ช่วยกระตุ้นความ “อยาก” ทีจ่ะใชส้นิคา้และ

บรกิารชิน้นัน้ๆ ใหเ้กดิขึน้อกีดว้ย 

 เน่ืองจากรถประจาํทางเหล่าน้ีจะขึน้ตรงกบัองคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ

ประเภทสาธารณูปโภคสงักดักระทรวงคมนาคมมภีาระหน้าทีใ่นการจดับรกิารรถโดยสารประจําทางวิง่รบัส่งประชาชน

ในเขตกรุงเทพฯ และ จัดรถวิ่งบริการในเส้นทางต่างๆ รวม 114 เส้นทางมีจํานวนรถทัง้สิ้น 3,509 คัน (ที่มา

http://www.bmta.co.th/th/services.php ณ เดือนกรกฎาคม 2556) แยกเป็นรถธรรมดา 1,659 คนั รถปรบัอากาศ 

1,850 คนั และมรีถของบรษิทัเอกชนทีร่่วมวิง่บรกิารกบั ขสมก.ทัง้รถธรรมดาและรถปรบัอากาศจํานวน 3,744 คนัรถ

มนิิบสัธรรมดา 624 คนัรถมนิิบสัปรบัอากาศ 396 คนัรถในซอย 2,244 คนั และรถตูโ้ดยสารปรบัอากาศ 5,095 คนั 

 รถโดยสารประจําทางวิ่งครอบคลุมทุกเสน้ทางในกรุงเทพมหานครมผีู้ใช้บรกิารในปี พ.ศ.2554 จํานวน 

1,022,589 คน/ วนั (ทีม่า กองนโยบายและแผนงานสาํนกัผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร เดอืนมถุินายน 2555) ถอืว่าเป็นจุด

คมนาคมหลกัของกรุงเทพมหานคร และเหมาะทีจ่ะมกีารตดิสื่อโฆษณาขา้งรถประจําทางเพื่อใหป้ระชาชนทีใ่ชบ้รกิาร 

หรอืรอใช้บรกิารอื่นๆได้เหน็การโฆษณาจากขอ้มูลดงักล่าวผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาสื่อโฆษณาภายนอกรถโดยสาร

ประจาํทางว่ามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ และบรกิารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครอย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

  1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารจากสื่อโฆษณาที่ตดิภายนอกรถโดยสารประจํา

ทางจาํแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
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  2. เพื่อศกึษารูปแบบการดําเนินชวีิต และการรบัรู้สื่อโฆษณาที่มอีิทธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อ

สนิคา้และบรกิารหลงัจากรบัชมสือ่โฆษณาทีต่ดิภายนอกรถโดยสารประจาํทาง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็น ดงัน้ี 

   1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

    1.1.1 เพศ 

     1.1.1.1 ชาย 

     1.1.1.2 หญงิ 

    1.1.2 สถานภาพสมรส 

     1.1.2.1 โสด 

     1.1.2.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

     1.1.2.3 หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

    1.1.3 อายุ 

     1.1.3.1 20 – 29 ปี 

     1.1.3.2 30 – 39ปี 

     1.1.3.3 40 – 49 ปี 

     1.1.3.4 50 – 59ปี 

     1.1.3.5 ตัง้แต่60 ปีขึน้ไป 

    1.1.4 ระดบัการศกึษา 

     1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     1.1.4.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

     1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

    1.1.5 อาชพี 

     1.1.5.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

     1.1.5.2 ธุรกจิสว่นตวั 

     1.1.5.3 รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.1.5.4 พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

     1.1.5.5 พ่อบา้น/แม่บา้น 

     1.1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ............................ 

    1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.6. 19,000 –14,999 บาท 

     1.1.6. 215,000 –20,999 บาท 

     1.1.6. 321,000– 26,999บาท 

     1.1.6. 427,000– 32,999 บาท 

     1.1.6. 533,000–38,999 บาท 

     1.1.6. 639,000–45,000 บาท 

     1.1.7 45,001 บาทขึน้ไป 
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   1.2 รปูแบบการดาํเนินชวีติ 

   1.3 การรบัรูส้ ือ่โฆษณาทีต่ดิภายนอกรถโดยสารประจาํทาง 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

  การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์เช่น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ

สมรส และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั 

 2. รปูแบบการดาํเนินชวีติและการรบัรูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวั

แปรด้านประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศอายุสถานภาพครอบครวัระดบัการศกึษาอาชพีและรายไดต่้อเดอืนลกัษณะ

ด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคญัสถิติที่วดัได้ของประชากรและช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมายในขณะที่

ลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ขอ้มูลดา้น

ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต Plummer (1974) ทีใ่ช้ตาราง The AIO Framework ในด้าน

กจิกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น โดยการนํามากําหนดลกัษณะเพื่อแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคแยกออกเป็นกลุ่มๆ 

เพื่อที่จะทราบขอ้มูล ความคดิเหน็ และนํามาเป็นเกณฑ์ในการจดัทําโฆษณาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความต้องการตาม

รปูแบบการดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภค 

 แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู ้ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 211) ไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัการรบัรูไ้วว้่าเป็นขัน้ตอนที่

บุคคลมกีารรบัรู ้(Receive) จดัระเบยีบ (Organize) หรอืการกําหนด (Assign) ความหมายของสิง่กระตุ้นโดยอาศยัประสาท

สมัผสัทัง้หา้ หรอืเป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลอืกสรร (Select) จดัระเบยีบ (Organize) และตคีวาม (Interpret) 

เกีย่วกบัสิง่กระตุน้ (Stimulus) เพื่อใหเ้กดิความหมายทีส่อดคลอ้งกนั 

 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ Schiffman and Kanuk (1994: 659) 

ขัน้ตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤตกิรรมผู้บรโิภคจะพจิารณาในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัให้

ตดัสนิใจ ทัง้ดา้นจติใจ (ความรูส้กึนึกคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ การซือ้เป็นกจิกรรมดา้นจติใจและกายภาพซึ่ง

เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง กจิกรรมเหล่าน้ีทาํใหเ้กดิการซือ้และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคล 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ขอบเขตการวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาวิจยัเรื่อง สื่อโฆษณาที่ติดภายนอกรถประจําทางในระบบขนส่งมวลชนมี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ และบรกิารของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถ

โดยสารประจาํทาง) และเดนิทางในรปูแบบอื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนตวั มอเตอรไ์ซค ์ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คย

เหน็สือ่โฆษณา ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน            

(รถโดยสารประจาํทาง) และเดนิทางในรูปแบบอื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนตวั มอเตอรไ์ซค ์ฯลฯ ในเขตกรุงเทพมหานครที่

เคยเหน็สือ่โฆษณา ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่ทจ้รงิดงันัน้จงึคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจาก

การคาํนวณจากสตูรการคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรโดยกาํหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 
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5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 74) จงึเท่ากบั 385 คน และเพิม่จํานวนตวัอย่าง 4% ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมจํานวน

ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการวิจยั พบว่า 

ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 30– 39 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรหีรือ

เทยีบเท่า อาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป 

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชวีติภาพรวมอยู่ในระดบัด ีโดยดา้นความคดิเหน็โดยรวม

พบว่ามคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีดา้นกจิกรรมโดยรวมพบว่ามคีวามถีอ่ยู่ในระดบัปฏบิตัคิ่อนขา้งบ่อย ดา้นความสนใจ

โดยรวมพบว่ามคีวามสนใจอยู่ในระดบัมาก 

ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรู้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื โฆษณาที่ตดิภายนอกรถ

ประจาํทางในระบบขนสง่มวลชน มขีอ้ความและรปูภาพทีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสนิใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 รูปแบบการดําเนินชวีติในดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และ

บรกิารโดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายได ้รอ้ยละ 24.6 

 การรบัรูต่้อสือ่โฆษณาทีต่ดิภายนอกในระบบขนส่งมวลชนมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร

โดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 35.3 

 

สรปุผลและอภิปราย 

 จากผลการศกึษาเรื่องสือ่โฆษณาทีต่ดิภายนอกในระบบขนส่งมวลชน (รถโดยสารประจําทาง) ทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายได ้

ดงัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชพี สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั 

  1. สถานภาพ ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมีการตดัสนิใจเลือกซื้อสนิค้าและบรกิารของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนั ผูบ้รโิภค

ทีม่สีถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิาร มากกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพ

สมรส/อยู่ด้วยกนั เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนัแล้ว ย่อมมกีารสร้างรากฐานความมัน่คงในชวีติ

ครอบครวัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดส่วนใหญ่จะใชจ้่ายไปกบักจิกรรมสงัสรรค ์

สนัทนาการมากกว่าผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรเมศร์ มณีไทย (2547) 

ศกึษาปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสโสด มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้และบรกิารมากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 

  2. ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารมากที่สุด เน่ืองจากปจัจุบนัผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มมี

รปูแบบการดาํเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั แต่รปูแบบการโฆษณาในปจัจุบนัเขา้ถงึในทุกๆ กลุ่ม การเปิดรบัสือ่ทีเ่ป็นหลกัการ

มากกว่า อกีทัง้ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาเพิม่สงูขึน้จะทาํการคน้ควา้หาขอ้มลูจากหลายแหล่ง ทําการประเมนิทางเลอืก และ
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ศกึษาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซื้อ เพื่อให้เหมาะสมกบัตนเองและสอดคล้องกบัความต้องการมากที่สุด มีผลทําให้มี

แนวโน้มพฤติกรรมการเลอืกซื้อสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาสูงกว่าปริญญาตรมีากกว่าผู้บรโิภคที่มี

การศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐชยั ศรพีนัธุ ์(2542)  

ทีไ่ดศ้กึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค พบว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูมกีารเลอืกสรรสิง่ทีม่คีุณภาพ และประสทิธภิาพมากกว่า

คนทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่า 

  3. อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยอาชพีอื่นๆ เช่น นักเรยีน นิสติ 

นกัศกึษา รบัราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ พ่อบา้นแม่บา้น แปล และว่างงาน มกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร

มากทีสุ่ด เน่ืองจากอาชพีดงักล่าวมกีารจดักลุ่มใหม่ทีม่หีลากหลายอาชพี หากแยกย่อยตามรายอาชพีจะพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามที่มอีาชพีรบัราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิมจีํานวนมากที่สุดในอาชพีอื่นๆ โดยอาชพีอื่นๆ จะแบ่ง

ออกเป็นแบ่งออกเป็นส่วนทีม่รีายไดท้ี่มัน่คงแต่กําลงัซื้อน้อย เช่น รบัราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ ส่วนทีม่รีายไดไ้ม่

แน่นอน เช่น พ่อบ้านแม่บ้าน แปล และไม่มรีายได้ เช่น นักเรยีน นิสติ นักศกึษา และว่างงาน อาชพีที่ต่างกนัความ

มัน่คงต่างกนั รายได้ที่แตกต่างกนัทําใหเ้กดิขอ้จํากดัในการใชจ้่าย ย่อมมแีนวคดิ อุดมการณ์และค่านิยมต่อสิง่ต่างๆ

แตกต่างกนัส่งผลใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละอาชพีแตกต่างกนั ทําให้การเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนัไปอกี

ด้วย มากกว่าธุรกิจส่วนตัว และพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภัศราภรณ์ อรญัเหม 

(2549) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตอบสนองของผูซ้ือ้พบว่า อาชพี ทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการตอบสนอง

ของผูซ้ือ้แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2รูปแบบการดําเนินชวีติ และการรบัรู้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิาร

ของผูบ้รโิภค 

  1. รปูแบบการดาํเนินชีวิตด้านความสนใจและความคิดเหน็ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

สนิคา้และบรกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 24.6 โดยพบว่าความสนใจแต่ละ

คนจะแตกต่างกนัไป แต่ละช่วงอายุของแต่ละคนกม็ผีลต่อความนิยมชมชอบ อย่างเช่น คนวยัหนุ่มสาวกช็อบหรอืสนใจ

เรื่องแฟชัน่ สว่นผูใ้หญ่วยัทาํงานกช็อบเรื่องเทคโนโลย ีเป็นตน้ ซึง่แต่ละช่วงวยัจะมคีวามนิยมต่างกนัไปตามความสนใจ

ทาํใหค้วามคดิเหน็ใน ตวัสนิคา้หรอืโฆษณาทีม่คีวามแปลกใหม่ น่าดงึดดูกจ็ะมคีวามแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัความ

สนใจเป็นสาํคญัตามลําดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Reynolds and Darden (1974) ใหค้ําจํากดัความของความ

สนใจและความคดิเหน็ไวว้่าความสนใจเป็นความสนใจในบางวตัถุประสงคบ์างสถานการณ์หรอืบางเรื่องซึ่ง หมายถึง

ระดบัความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัความเอาใจใส่เป็นพเิศษหรอืความเอาใจใส่แบบต่อเน่ืองความคดิเหน็เป็นคําตอบ

ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิง่เร้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคําถามในลกัษณะของการตีความความ

คาดหวงัเหตุการณ์ในอนาคตและการประเมนิผลดแีละผลเสยีของการเลอืกทีจ่ะกระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง 

  2. การรบัรู้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 35.3 ผลการศกึษาการรบัรู ้พบว่าการรบัรูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

สนิค้าและบริการ เพราะว่า การเปิดรับของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนัออกไป และจะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่

พฤตกิรรมอื่นๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในเวลาต่อมา ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Assael (1998) กล่าวว่า การเปิดรบั (Exposure) 

คอื การทีป่ระสาทสมัผสัของผูบ้รโิภค ในทีน้ี่หมายถงึ การเหน็ การไดย้นิการสมัผสั การไดก้ลิน่ ถูกกระตุ้นโดยสิง่เร้า 

โดยทีผู่บ้รโิภคจะเป็นผูเ้ลอืกสรรเองว่า สิง่เรา้ใดทีต่รงกบัความตอ้งการของตน ผูบ้รโิภคจะหลกีเลีย่งการเปิดรบัในสิง่เรา้

ที่ตนเองไม่สนใจ และเห็นว่าไม่สําคัญ หากผู้บริโภคเลือกกระบวนการเปิดรับก็จะเกิดขึ้น ทัง้น้ีการเปิดรับจะมี

ความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการรบัสารดว้ย โดยทีค่วามสนใจ (Interest) และความเกีย่วขอ้ง (Involvement) ของ

ผูบ้รโิภคกบัสิง่เรา้นัน้จะสะทอ้นออกมาในระดบัของความตัง้ใจ (Attention) ทีผู่บ้รโิภคมแีก่สิง่เรา้นัน้ 
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ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาถงึทศันคตต่ิอการเลอืกใชส้ือ่โฆษณาทีต่ดิภายนอกรถประจาํทางในระบบขนสง่มวลชนทีม่อีทิธพิล

ต่อการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอื่นๆ เพื่อวางแผนการโฆษณาสนิคา้และบรกิารในพืน้ทีอ่ื่นๆ 

 2. ควรศกึษาถึงจุดแขง็จุดอ่อนของสื่อโฆษณาที่ติดภายนอกรถประจําทางในระบบขนส่งมวลชนเน่ืองจาก

ปจัจุบนัมสีือ่ทีห่ลากหลายทัง้ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อทีจ่ะสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวางแผนทางการตลาดอย่าง

ถูกตอ้งและแม่นยาํ 

 3. การทําวจิยัครัง้ต่อไปควรระบุประเภทสนิค้าและบรกิารที่เหมาะสมกบัการทําสื่อโฆษณาที่ติดภายนอกรถ

ประจาํทางในระบบขนสง่มวลชน และความคุม้ค่าในการเลอืกใชส้ือ่ 

 4. ควรเพิม่คําถามปลายเปิดเขา้ไปในแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ได ้

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก               

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็

เรียบร้อยสมบูรณ์ในการให้คําปรึกษาคําแนะนําที่มีคุณค่าช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไวณ้โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณา

เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์

และกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัใหค้ําแนะนาในการ

วจิยัครัง้น้ีและใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย            

ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติรทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยัอกีทัง้

ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์เจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีค่อย

ใหค้วามช่วยเหลอืใหค้าํแนะนําเป็นอย่างดตีลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ผู้วิจยัต้องขอขอบคุณชุติกาญจน์ ลลิตกร คุณธนวิชญ์ คุ้มนายอ คุณอานันตภูมิ ชํานาญโพธิ ์และเพื่อน

ร่วมงานทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหต์ลอดจนความสะดวกอย่างดยีิง่ในการจดัเกบ็แบบสอบถาม 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูซ้ึ่งใหช้วีติความรกัการอบรมสัง่สอนและเป็นแรงบนัดาลใจให้มี

วันน้ีคอยให้กาลังใจมอบโอกาสในการศึกษาเป็นวิชาความรู้ติดตัวในปจัจุบันผู้วิจ ัย ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตคณะ

สงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาดและการจดัการ รุ่นที ่15 ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืใหก้ําลงัใจ และให้

คาํแนะนําในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีมาโดยตลอด และขอขอบคุณทุกๆ ท่านทีม่สี่วนร่วมในความสาํเรจ็ของสารนิพนธ์

ฉบบัน้ีทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน้ี่ไดอ้ย่างครบถว้น 
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