
เน้ือหาบนป้ายโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การรบัรู้และจดจ าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

CONTENT ON BILLBOARDS IN THE BTS SKY TRAIN INFLUENCING ON 
CONSUMERS’ PERCEPTION AND RECOGNITION IN BANGKOK 

 
ณัฏฐณ์ิชา พุ่มพวง1 

ณักษ์ กุลสิร2์ 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาเน้ือหาบนป้ายโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบทีเีอสที่มอีทิธพิล

ต่อการรบัรู้และจดจ าของผู ้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในงานวจิัย คือ ผู ้ที่เดินทางด้วยระบบ
รถไฟฟ้าบทีเีอสในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยเหน็สื่อโฆษณา จ านวน 400 คน 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 – 29 ปี อาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
บรษิัทเอกชน ระดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท พฤติกรรม
การใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส 4 – 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์

ผูบ้รโิภคมีการให้ความส าคัญต่อเน้ือหาของโฆษณาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านภาพประกอบ
โดยรวม ดา้นเครื่องหมายการคา้โดยรวม ดา้นพาดหัวหรอืหัวเรื่องโดยรวม และดา้นเน้ือความโฆษณาโดยรวม 
พบว่า มกีารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมากตามล าดบั 

ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูแ้ละจดจ าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ด้านการรบัรู ้ผูบ้รโิภคมองหรอืดูโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบทีเีอสเมื่อมโีอกาส และดา้น
การจดจ า ผูบ้รโิภคสามารถจดจ าชื่อสนิคา้และบรกิารทีป่รากฏบนสื่อโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบทีเีอสได ้

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพ และพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอสครัง้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกันมกีารรับรูแ้ละ
จดจ าสื่อโฆษณาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

เน้ือหาของสื่อโฆษณาดา้นพาดหวัหรอืหวัเรื่อง และดา้นเครื่องหมายการคา้สามารถร่วมพยากรณ์การรบัรู้
และจดจ าสื่อโฆษณาโดยรวม ไดร้อ้ยละ 16.5 อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: บทีเีอส เน้ือหาของสื่อโฆษณา รถไฟฟ้า การรบัรู ้การจดจ า 
 

Abstract 
 
This research aims to study the content on billboards on the BTS Skytrain influencing on 

consumer perception and recognition in the Bangkok metropolitan area. The sample data was collected 
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from four hundred various passengers on the BTS Skytrain in Bangkok who were exposed to billboards 
and obtained using questionnaires. 

The majority of respondents were female, aged between twenty and twenty-nine years old. Most 
of them were single with a Bachelor’s degree or equivalent. They were private employees with an 
average income between 10,001 to 20,000 Baht per month and using the BTS Skytrain four to six 
service times per week. 

The respondents completely agreed with the overall content of the billboards. In each 
dimension, the overall illustrations, trademarks, headlines, and copies were at high frequency, 
respectively. 

The overall perception and recognition of the respondents were at a moderate level. When 
considering each category, the perceptions of the consumers regarding the broadcast. The consumers 
had recognition that advertisements and memorizing the names of goods and services for the recognition 
side. 

The respondents with different material occupations, and service frequency effected their 
perception and recognition with a statistical significance of 0.01 levels. 

Headlines and trademarks predicted the overall perception and recognition with adjusted R 2 and 
was equal to 16.5%, and statistical significance at the 0.01 level. 
 

Keywords: BTS, Skytrain, Content of billboard, Perception, Recognition 

 

บทน า 
การโฆษณา ถอืเป็นเครื่องมอืส าคญัของการท าการตลาด โดยจากการวจิยัคน้พบว่า การโฆษณามผีลต่อ

ส่วนครองตลาด (Market Share) กล่าวคือ สินค้าใดที่มกีารโฆษณามากก็จะมีส่วนครองตลาดมากตามไปด้วย
เช่นกัน ปจัจุบนั ธุรกิจโฆษณามกีารแข่งขนัสูงและยงัคงมีอตัราการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้จงึตอ้งมวีวิฒันาการ
และมกีารปรบัตวัให้สอดรบักับรูปแบบการด าเนินชีวติของผู ้บรโิภคอยู่ตลอดเวลา โดย สมาคมมเีดยีเอเยนซี่ และ
ธุรกิ จสื่ อแห่ งประเทศไทย ห รือ  MAAT (Media Agency Association of Thailand)  ได้คาดการณ์ การใช้
งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อปีพ.ศ.2560 จะมีการเตบิโตรอ้ยละ 10 จากปี พ.ศ.2559 มูลค่ารวมกว่า 133 ล้านบาท 
โดยสื่อหลักทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนใหธุ้รกิจโฆษณาเตบิโตขึน้ คอื สื่อนอกบา้น สื่อดจิทิลั และโทรทศัน์  

สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าและบนสถานี ถอืเป็นสื่อโฆษณารูปแบบหน่ึงทีไ่ดร้บัการยอมรับและไดร้ับ
ความนิยมมากที่สุดสื่อหน่ึงของสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) เน่ืองจากเป็นสื่อโฆษณาที่เข้าถึง
ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบทีีเอสทีม่ีมากเกือบ 1 ล้านคนต่อวัน และผูโ้ดยสารแต่ละคนใช้เวลาเฉลี่ยในรถและบนสถานี
นานถงึ 25 – 30 นาทตี่อการโดยสาร 1 ครัง้  

การโฆษณาถอืเป็นเครื่องมือหน่ึงทีส่ าคญัและมบีทบาทอย่างยิง่ต่อทัง้ผู ้ผลิตหรอืเจา้ของผลิตภณัฑ์ และ
ต่อผูบ้รโิภค เน่ืองจากการโฆษณาถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารกับผูบ้รโิภค โดยมหีน้าทีเ่พื่อใหรู้จ้ัก
สนิค้าหรือบรกิาร ตลอดจนทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจซื้อ  
และซื้อสินค้าหรอืบรกิารนั้นๆ กล่าวไดว้่า โฆษณาเป็นเครื่องมือทางการตลาดทีม่ีบทบาทส าคญัในการใหข้้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบรกิาร (to inform) และบทบาทในการชักจูงโน้มน้าว (to persuade) ใหผู้ ้บริโภคเกิด
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ความตอ้งการ ตลอดจนบทบาทในการตอกย ้าและเตือนความจ า ( to remind) ใหร้ าลึกถึงสนิคา้และบรกิาร เพื่อให้
สื่อโฆษณาเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มธุรกิจจงึจ าเป็นจะตอ้งมกีารเน้นสื่อโฆษณาและเน้ือหา
โฆษณาที่มคีวามสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวติในยุคสมยัใหม่ (Lifestyle Media) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ
ศึกษาเน้ื อหาสื่อโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และจดจ าของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาการรบัรูแ้ละจดจ าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  
2. เพื่อศึกษาเน้ือหาของสื่อโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบทีีเอสทีม่ีอิทธิพลต่อการรบัรูแ้ละจดจ าของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ย 
ต่อเดอืน และพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส 

1.2 เน้ือหาของสื่อโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แก่  พาดหัวโฆษณาหรือหัวเรื่อง 
เน้ือความโฆษณา ภาพประกอบ และเครื่องหมายการคา้ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การรบัรูแ้ละจดจ าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ การศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแตกต่างกัน มีการรบัรู้และจดจ าสื่อโฆษณา
แตกต่างกัน 

2. เน้ือหาของสื่อโฆษณา ประกอบดว้ย พาดหัวโฆษณาหรอืหวัเรื่อง เน้ือความโฆษณา ภาพประกอบ 
และเครื่องหมายการคา้ บนป้ายโฆษณา มอีทิธพิลต่อการรบัรูแ้ละจดจ าของผูบ้รโิภค 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
พรทิพย์ สัมปตัตะวนิช (2529 น. 312) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้รับสารโดยการวิเคราะห์ตามหลัก

ประชากรศาสตรซ์ึ่งแต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกัน โดยที่ความแตกต่างน้ีจะมอีทิธพิลต่อการสื่อสารได้ ซึ่งการ
วเิคราะหต์ามหลักประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางสงัคม และเศรษฐกิจ  

ศิริวรรณ เสรรีัตน์ (2541 น. 130 - 144) ได้สรุปถึงปจัจยัส าคัญที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภค 
โดยกล่าวว่า ผู ้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ทัง้น้ีส่วนหน่ึงมาจากปจัจัยส่วนบุคคล ท าให้
พฤตกิรรมของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกัน  

แนวคิดเกี่ยวกบัการรบัรู้และจดจ า 
แนวคิดเกี่ยวกบัการรบัรู้ 
การรบัรู ้หมายถงึ ความสามารถในการเลือก การจดัหมวดหมู่สิง่เรา้ และการตคีวามประสบการณ์

ทางประสาทรบัสมัผสัเพื่อใหเ้กิดรูปแบบทีส่ามารถเขา้ใจได ้(ราชบณัฑติยสถาน, 2560) 
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ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550 น. 116) กล่าวว่า การรบัรู้ (Perception) หมายถงึ กระบวนการ
ของความเข้าใจ (การเปิดรบั) ของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวงั โดยได้
อธบิายถึง กระบวนการรบัรูไ้ว้ว่า เป็นขัน้ตอนที่เริม่ตน้ด้วยผู ้รบัข่าวสารไดร้บัรูส้ ิง่กระตุ ้นจากประสาทสัมผสั จาก
การไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดก้ลิ่น ไดล้ิ้มรส และไดส้มัผสั โดยอาศัยประสาทสมัผสัทัง้หา้ คอื ตา หู จมูก ปาก และผวิหนัง 
ซึ่งการรบัรู้จากสิ่งเหล่าน้ีท าให้เกิดการเปิดรบั (Exposure) แล้วน าไปสู่ความตัง้ใจ (Attention) และการตคีวาม 
(Interpretation) ซึ่งท าใหเ้กิดการรบัรูใ้นทีสุ่ด  

ระดบัการรบัรู้ 
รตันา ปญัญาด ี(2541 น. 38) ไดแ้บ่งระดบัการรบัรู ้(Threshold of Awareness) ดงัน้ี  
1. ระดับต ่ าสุดที่บุคคลสามารถรับรู้ได้ (Lower Threshold) ถือเป็นคนที่มีการรับรู้เรื่องต่างๆ                  

ไดน้้อยมาก 
2. ระดบัสูงสุดทีบุ่คคลสามารถรบัรูไ้ด ้(Upper Threshold) เป็นคนทีม่กีารรบัรูเ้รื่องต่างๆ ไดสู้งมาก 
3. ความแตกต่างต ่าสุดที่บุคคลสามารถรับรูไ้ด ้(Difference Threshold) เป็นคนที่รับรู้เรื่องต่างๆ 

แตกต่างจากผูอ้ ื่น 
ส่วนการรบัรูโ้ดยไม่รูต้วั (Subliminal perception) หมายถงึ การรบัรูส้ิง่ใดสิง่หน่ึงเขา้ไปในสมองของ

เราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราก าลังเรียนรู้สิ่งนั ้น เช่น เราเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเราเกิดความเข้าใจ ท าให้เกิด  
การตคีวามในทนัทโีดยทีเ่ราไม่รูต้วัว่าก าลังรูส้ ิง่นัน้สิง่น้ี เรยีกว่า การรบัรูใ้นจติใตส้ านึก  

แนวคิดเกี่ยวกบัการจดจ า 
ชนาธิป วิทาโน (2546 น. 45) ได้สรุปถึงความหมายของการจดจ าไว้ว่า การจดจ า (Memory) 

หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถถ่ายทอดสิง่ที่เคยรับรูม้า หรอืประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ มา เมื่อมีการระลึกถึงก็จะ
สามารถถ่ายทอดออกมาในลักษณะของค าพูด การเขยีน หรอืการแสดงกิรยิาท่าทางต่างๆ 

อาภา จันทรสกุล (2526 น. 99) กล่าวว่า การจ า หมายถึง การรักษาไว้ซึ่งผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเรียนรูใ้หค้งอยู่ต่อไป หรือหมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เคยรับรู ้
และเก็บเหตุการณ์ต่างๆ ทีป่ระสบมาออกมาไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยความจ าแบ่งเป็น 3 ระบบ ไดแ้ก่  

1. ความจ าแบบรับสัมผัส (Sensory Memory) เป็นความจ าที่เกิดขึ้นเมื่อจากการรับสัมผัสแล้ว
ปรากฏเป็นความจ าซึ่งมช่ีวงระยะเวลาสัน้ๆ ตัง้แต่น้อยกว่า 1 วนิาท ีไปจนถึงกระทัง่เป็นเวลาหลายวินาท ีเช่น 
หากเรามองภาพในหนังสอื เมื่อลองหลับตาจะพบว่า ขณะหลับตาเรายงัคงเหน็ ภาพทีม่องเหน็เมื่อสกัครู่ปรากฏอยู่
ประมาณครึ่งวนิาท ีความจ าทีเ่ป็นภาพหรอืสิง่ทีม่องเห็น เรยีกว่า ไอโคนิค ( iconic  memory) เช่นเดยีวกับการได้
ยนิเสยี เสยีงเหมอืนจะสะทอ้นก้องอยู่ในหูประมาณ 2 วนิาท ีซึ่งเสยีงสะทอ้นน้ีท าใหเ้กิดความรูส้กึตื่นตวักับการได้
ยนิเสยีงนัน้ๆ การไดย้นิเสยีงน้ี เรยีกว่า เอค็โคอิค (echoic memory) เมื่อเราไดย้ินเสยีง แมว้่าคลื่นเสยีงจะหายไป
แล้ว แต่การคงอยู่ของเสยีงจะท าใหเ้ราตคีวามเสยีงทีไ่ดย้นิครบถว้น  

2. ความจ าระยะสัน้ (Short-term Memory หรอื STM) หมายถงึ ความจ าหลังจากทีเ่กิดการรบัรูส้ิ่ง
เรา้ทีไ่ดร้ับการตคีวาม ถา้บุคคลให้ความสนใจในขอ้มูลนัน้ๆ ความจ าจากการรับสมัผสัก็จะเปลี่ยนไปเป็นความจ า
ระยะสัน้ เช่น สามารถจดจ าหมายเลขโทรศัพทท์ีจ่ะโทรออกได ้ 

3. ความจ าระยะยาว (Long-term Memory หรือ LTM) เป็นความจ าที่บุคคลเก็บรกัษาไว้ได้เป็น
ระยะเวลายาวนาน เป็นความจ าทีม่คีวามคงทน ถาวรกว่า STM  สิง่ที่จ าอยู่ใน LTM อาจจะคงอยู่เป็นเดอืน เป็นปี 
หรอืตลอดชีวติก็ได ้เช่น การจ าชื่อของตนเองได ้
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การวดัความจ า 
ความจ าของเราไม่ไดอ้ยู่ในลักษณะจ าไดท้ัง้หมด หรอืไม่ก็จ าไม่ไดเ้ลย (all-or-none) เราอาจจ าได้

บางส่วน เช่น จ าค าที่ตอ้งการไม่ได ้แต่จ าตัวอกัษรตวัตน้และตวัทา้ยได ้หรอือาจจ าความหมายได ้หากนึกค าไม่
ออกเพราะตดิอยู่ทีร่มิฝีปาก ดงันัน้ จงึมวีธิวีดัความจ า 4 แบบ ดงัน้ี (มุกดา ศรยีงค ์และคณะ 2544 น. 201 - 203)  

1. ก ารระลึก ได้  (Recall)  หมายถึง  การถ อด แบบข้อ มูล ห รือ ข้อ เท็ จจ ริง  ก ารทด สอบ 
การระลึกไดเ้ป็นการใหจ้ าทุกตวัอกัษร (ค าต่อค า) เช่น ท่องอาขยานไดทุ้กตวั โดยไม่มสีิง่ช่วยกระตุน้ความจ า 

2. การจ าได ้(Recognition) เป็นการวดัความจ าโดยมสีื่อกระตุน้ หรอืชี้แนะให้จ าได้ การจ าไดน้ี้วัด
ความจ าไดด้กีว่าการระลึกได ้แต่ทัง้น้ีการจ าไดจ้ะถูกตอ้งมากน้อยเพยีงใดนั้น ขึน้อยู่กับสิง่ที่น ามาใหเ้ลือกดว้ย ถ้า
สิง่ทีน่ ามาใหเ้ลือกคล้ายกับสิง่ทีถู่กตอ้งมากเพยีงใด การจ าไดก้็มขีอ้ผดิพลาดมากเพยีงนัน้  

3. การเรยีนซ ้า (Relearning) บางครัง้สิ่งที่เราเคยเรยีนรู้มา เราไม่อาจระลึกหรือจ าได้ แต่เมื่อให้
เรยีนซ ้าอกีปรากฏว่าเรยีนไดเ้รว็ขึน้ ใช้เวลาเรยีนน้อยกว่าเดมิ 

4. การบูรณาการใหม่ (Reintegrating) หมายถึง การที่ความหน่ึงจะกระตุ้นให้เกิดความจ าอื่นๆ 
ตามมา เรยีกไดว้่า ประสบการณ์ในอดีตทัง้หมดถูกสรา้งขึน้ใหม่จากสิ่งทีส่ะสมไว ้แมว้่าจะมเีพียงสิ่งเดยีว การจ า
ประเภทน้ีมกัเกี่ยวขอ้งกับประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลมากกว่าการเรยีนรูอ้ื่นๆ 

การรบัรู ้และการจดจ า ทัง้ 2 สิ่งน้ีจะพบเกี่ยวขอ้งกัน กล่าวคือ การรบัรูเ้ป็นกระบวนการที่บุคคล
รวบรวมจัดระบบข้อมูล และท าความเขา้ใจต่อสิง่ที่ได้สมัผสั เกิดความรู้สกึ เกิดการประมวลผล และการตคีวาม 
ส่วนการจดจ า เป็นกระบวนการเก็บรกัษา บนัทึกเรื่องราวต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างถูกต้อง สามารถระลึกไดแ้ละถ่ายทอด
สิง่ที่จ าไดอ้อกมา การรบัรูข้องแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสิ่งที่มอีิทธิพลหรอืปจัจยัในการรบัรู ้ 
ซึ่งสิง่ที่เรารบัรู้จะถูกเก็บไว้ในระบบความทรงจ า ส่งผลต่อไปยังการจดจ าและถ่ายทอดสิ่งที่จดจ าออกมาไดเ้มื่อ
ตอ้งการใช้งาน จงึกล่าวไดว้่า เมื่อมกีารรบัรูย่้อมมกีารจดจ าผลการรบัรูต้ลอดเวลา 

แนวคิดเกี่ยวกบัการโฆษณา 
เสร ีวงษ์มณฑา (2540 น. 6) ใหค้ าจ ากัดความไว้ว่า การโฆษณา (Advertising) เป็นเครื่องมอืหน่ึงของ

การส่งเสรมิการตลาด โดยเป็นกระบวนการทางดา้นการสื่อสารมวลชนประเภทหน่ึงทีเ่กิดขึ้นเพื่อจูงใจใหเ้กิดความ
ชื่นชอบในสนิคา้หรอืบรกิาร โดยมกีารซื้อสื่อ ซื้อเวลา ซื้อพืน้ทีเ่พื่อการเผยแพร่ และระบุผูโ้ฆษณาอย่างชัดเจน  

ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า สื่อกลางแจง้ (Outdoor Media หรอื Out of Home Media) 
หมายถึง สื่อโฆษณาที่น าไปติดตัง้ไว้ในที่ที่มีผู ้คนสญัจรไปมาเป็นจ านวนมาก ให้มองเห็นได้ในระยะไกลและ
สามารถจดจ าได ้เช่น ตามสีแ่ยก ถนนทีม่ีการจราจรคับคัง่ ย่านศูนย์การคา้ ริมทางด่วน บนอาคารสูง เป็นต้น  
การโฆษณากลางแจ้งสามารถแสดงภาพสินค้า ชื่ อสินค้า เครื่องหมายการค้า ค าขวัญ รวมทัง้แสง สีและ  
การเคลื่อนไหว ดว้ยภาพทีม่ขีนาดใหญ่จงึสามารถสะดุดความสนใจจากประชาชน ทีผ่่านไปมาไดเ้ป็นอย่างด ีโดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. สื่อกลางแจ้งไม่เคลื่อนที่ ได้แก่ แผ่นภาพโฆษณา (Poster) แบนเนอร ์(Banner) และป้าย
กลางแจง้ (The Painted Bulletins)  

2. สื่อกลางแจ้งเคลื่อนที่ (Transit Media) เป็นสื่อโฆษณาที่ตดิตัง้กับยานพาหนะประเภทต่างๆ 
เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถแท็กซี่ รถไฟ รถไฟฟ้า เครื่องบนิโดยสาร รวมทัง้การพิมพ์ขอ้ความโฆษณาลงบน
บตัรโดยสาร 

แนวคิดเกี่ยวกบัการออกแบบโฆษณา 
การสร้างสรรคง์านโฆษณา หมายถึง ผลของความคิดที่แตกต่างและเกิดจากจินตนาการที่เชื่อมโยง

ความสมัพันธก์ันโดยอาศัยขอ้มูล ประสบการณ์มาพฒันารูปแบบความคิดใหม่ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกัน มีความเป็น
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ตน้แบบ มผีลกระทบและน าไปสู่การแก้ปญัหาทางการตลาด (ธติพิฒัน์ เอีย่มนิรนัดร ์และคณะ 2550, น. 7) 
เสร ีวงษ์มณฑา (2540 น. 172) ไดก้ล่าวถึง หลักการสรา้งสรรค์งานโฆษณา (Creative) ที่ดีใช้หลัก 

AIDA ดงัน้ี 
A = Attention คือ การโฆษณาทีส่ามารถดงึดูดความสนใจไดห้รอืดงึความสนใจ (Hook) ตัวอย่างเป็น

เสยีงเพลง ดารา ผลประโยชน์ของสนิคา้  
I = Interest คอื การท าโฆษณาทีม่ีผลประโยชน์ส าหรบัผูบ้รโิภค ดงันัน้ ในการโฆษณาตอ้งเน้นใหเ้ห็น

ว่าผูบ้รโิภคจะไดร้บัประโยชน์อะไรจากสนิคา้บา้ง  
D = Desire คอื การโฆษณาที่ท าใหผู้ ้บรโิภคเกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ โดยการสนับสนุนจุดขาย

สนิคา้ของเราใหช้ัดเจน ชี้ใหเ้หน็ความแตกต่างของการมสีนิคา้กบัไม่มสีนิคา้ของเรา หรอืการมสีนิคา้ของเรากับการ
มสีนิค้าของเขาแตกต่างกันอย่างไร เช่น ถา้ซื้อรถกระบะอซูีซุ ดีกว่าใช้รถกระบะอื่นๆ อย่างไร ซื้อรถยนตเ์บนซ์
ดกีว่าซื้อรถอื่นๆ อย่างไร  

A = Action คอื โฆษณาทีเ่ชิญชวนใหเ้กิดพฤตกิรรมการตอบสนองจากผูบ้รโิภค โดยเฉพาะเกิดการซื้อ 
ส่วนประสมของการสร้างสรรคง์านโฆษณา 
อภิวรรณ ศิรินันทนา (2559 น. 223 - 227) กล่าวว่า ส่วนประสมการสร้างสรรค์การโฆษณา 

(Creative Mix) เป็นการสรา้งเรื่องราวใหม้ีความสมบูรณ์ น่าสนใจ และชวนใหผู้ ้บรโิภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเปิดรบัข่าวสารโฆษณาพรอ้มกับไดร้บัรูข่้าวสารของผลิตภณัฑข์ณะท าการเปิดรบัโฆษณานัน้ๆ โดยส่วนประสม
ของการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Mix) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ วัจนภาษา (Verbal) และ 
อวจันภาษา (Non-verbal) ซึ่งองค์ประกองทัง้สองส่วนน้ี จะช่วยใหก้ารสรา้งเรื่องราวและเน้ือหาในงานโฆษณามี
ความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 

ยศพงศ์ เกิดเกียรติขจร (2557 น. 20 -23) ไดส้รุปถงึองคป์ระกอบศิลป์ในงานโฆษณาไว้ว่า งาน
โฆษณาทีจ่ะมผีลใหผู้อ้่านเกิดความตอ้งการเรยีกใช้สนิคา้นัน้ จ าเป็นตอ้งรูถ้งึองค์ประกอบของการจดัหน้าโฆษณา
ว่า ท าอย่างไรจงึจะเกิดจุดน่าสนใจ สวยงาม ชวนใหต้ิดตาม โดยองค์ประกอบในการจดัหน้าโฆษณาม ี 7 อย่าง 
ดงัน้ี  

1. พาดหวั (Headline) เป็นขอ้ความแรกทีผู่อ้่านจะไดเ้หน็ และตดัสนิใจว่าควรจะอ่านต่อไปหรอืไม่ 
2. ขอ้ความโฆษณา (Copy) เป็นสิง่ทีบ่อกรายละเอยีดต่างๆ เกี่ยวกับสนิคา้ เช่น บุคลิกของสนิค้า 

หรอืใหเ้หตุผลแก่ผูบ้รโิภคว่าท าไมถงึตอ้งซื้อสนิคา้น้ีไปใช้ 
3. ค าบรรยายใตภ้าพ (Caption) เป็นขอ้ความประกอบภาพ เพื่อเสรมิความเขา้ใจใหม้ากขึน้  
4. ค าขวญั (Slogan) ท าหน้าทีส่รา้งความทรงจ าใหก้ับสนิคา้ คอื ท าใหผู้บ้รโิภคนึกถงึสนิคา้ทุกครัง้

ทีเ่หน็ และยงัท าหน้าทีส่รา้งเอกภาพของความต่อเน่ืองของโฆษณาทีม่หีลายๆ แบบในชุดเดยีวกัน 
5. การสื่อความคิดด้วยภาพ (Illustration) บางครัง้บทโฆษณาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ 

เพราะคนส่วนใหญ่ชอบดูภาพมากกว่าการอ่านขอ้ความ ดงันัน้ การใช้ภาพช่วยสื่อความคดิจงึนับเป็นปจัจยัส าคัญ
ของการโฆษณา เช่น ภาพสนิคา้ ภาพบุคลคลหรอืพรเีซ็นเตอร ์เครื่องหมายการคา้ เป็นตน้  

6. การออกแบบหรอืการจดัภาพ (Layout) เป็นการสร้างอารมณ์ สรา้งความน่าสนใจให้กับโฆษณา 
นักสร้างสรรค์จะต้องทราบถึงหลักศิลปะการออกแบบมาผสมผสานเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานโฆษณาที่ดึงดูด  
ความสนใจและเรา้ใจผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 

7. ดุลยภาพ (Balance) ความส าคญัของส่วนประกอบทางซีกขวามอืกับซ้ายมอืของงานโฆษณา ซึ่ง
จะเกิดต่อเมื่อส่วนประกอบทีว่างทางดา้นขวามอืมนี ้าหนักเท่ากบัทางดา้นซ้าย ซึ่งน ้าหนักในทีน้ี่อาจแสดงในรูปของ
ขนาด ความเขม้ของส ี
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ชลีพร พงศ์พรหม (2533 น. 4) ได้สรุปถงึหลักในการออกแบบโฆษณาของสื่อสิง่พิมพ์ไว ้ได้แก่ 
พาดหัวโฆษณา หรือหัวเรื่อ ง (Headline)  เน้ื อความโฆษณา (Copy Block, Body Block)  ภาพประกอบ 
(Illustration) และชื่อผูซ้ื้อโฆษณา (Signature) หรอืเครื่องหมายการคา้ (Trademark)  

งานโฆษณาทางสิง่พมิพ ์มอีงคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน (บุษบา สุธธีร 2550 น. 32) ไดแ้ก่  
1. ส่วนทีเ่ป็นขอ้ความ ไดแ้ก่ ขอ้ความ พาดหวัหลัก พาดหวัรอง ขอ้ความโฆษณา ชื่อสนิคา้  
2. ส่วนทีเ่ป็นงานศิลปะ ซึ่งหมายรวมถงึภาพถ่าย ภาพวาด ภาพจิตกรรม ขอบรมิ ลวดลายต่างๆ ที่

ประกอบอยู่ในงานโฆษณา  
3. เครื่องหมายและสญัลักษณ์ของผูโ้ฆษณาเพื่อบอกใหผู้บ้รโิภครูจ้กัว่างานโฆษณาชิ้นนัน้ๆ ท าโดย

ผูโ้ฆษณาคอืใคร 
การออกแบบสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนให้ท าหน้าที่สื่อ

ความหมายตามแนวคดิการโฆษณาทีก่ าหนดไวเ้พื่อบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโฆษณาทีต่ัง้ไว ้ 
 

วิธีด  าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูท้ีเ่ดนิทางดว้ยระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

เคยเห็นสื่อโฆษณา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดังนัน้ จงึค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
การค านวณแบบไม่ทราบประชากร โดยก าหนดความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์-
บัญชา 2544 น. 74) จงึเท่ากับ 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 4% ได้เท่ากับ 15 คน รวมจ านวนตัวอย่าง
ทัง้หมด 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
ขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ตอนที่ 1 วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการเจาะจงไปยงัสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีจ านวนผู้ใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับ (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 2559 ) 
ประกอบด้วย สถานีสยาม สถานีอโศก สถานีหมอชิต สถานีอนุสาวรยีช์ัยสมรภูมิ สถานีศาลาแดง สถานีอ่อนนุช 
สถานีชิดลม สถานีพญาไท สถานีแบริง่ และสถานีพรอ้มพงษ์ 

ขัน้ตอนที่ 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่าง
ทีจ่ะเก็บขอ้มูลในสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสทีม่จี านวนผูใ้ช้บรกิารมากทีสุ่ดในขัน้ตอนที ่1 โดยแบ่งเป็นสถานีละ 40 ชุด 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่
สะดวกในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจัยครัง้น้ี  ผู ้ว ิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง 

สรา้งขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง เน้ือหาบนป้ายโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทเีอสทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูแ้ละจดจ าของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List)  

ส่วนที ่2) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเน้ือหาของโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด) โดยใช้ระดับการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) ใช้มาตรวัดแบบ 
Rating Scale โดยมคี าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั 
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ส่วนที ่3) เป็นค าถามเกี่ยวกับการรบัรู้และจดจ าโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale ซึ่งแบ่งระดบัค าตอบโดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval Scale) ก าหนดมาตรวดั 5 ระดบั โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ตัง้แต่ดา้นซ้ายสุดของสเกลแทนเหน็ดว้ยกับขอ้ความ
ดา้นซ้าย ดา้นขวาสุดของสเกลแทนเหน็ดว้ยกับขอ้ความดา้นขวา  

 

ผลการวิจยั 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดอืน และพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีีเอส พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพ 
โสด/หย่ารา้ง/หม้าย/แยกกันอยู่ อายุระหว่าง 20 – 29 ปี อาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษัทเอกชน ระดับการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท พฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้า 
บทีเีอส 4 – 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์เน้ือหาของโฆษณาภายในขบวนรถฟ้าบีทเีอสทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้และจดจ า
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร มดีงัน้ี 

ด้านพาดหวัหรือหัวเรื่อง ผู้บรโิภคมกีารให้ความส าคญัเกี่ยวกับเน้ือหาของโฆษณาดา้นพาดหัว
หรอืหวัเรื่องโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ย 
สูงทีสุ่ด คอื เน้ือหาทีก่ระชับไดใ้จความ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  

ด้านเน้ือความโฆษณา ผู้บริโภคมกีารใหค้วามส าคัญเกี่ยวกับเน้ือหาของโฆษณาดา้นเน้ือความ
โฆษณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ย 
สูงทีสุ่ด คอื ความทนัสมยัของเน้ือหา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  

ด้านภาพประกอบ ผู้บริโภคมีการใหค้วามส าคญัเกี่ยวกับเน้ือหาของโฆษณาด้านภาพประกอบ
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
โฆษณาทีม่ภีาพประกอบสามารถดงึดูดความสนใจของท่านได ้โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  

ด้านเครื่องหมายการค้า ผู้บริโภคมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับเน้ือหาของโฆษณาด้าน
เครื่องหมายการค้าโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คอื การออกแบบทีท่นัสมยั โดดเด่น และเครื่องหมายการคา้มีชื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90  

ส่วนที่  3 การวิเคราะห์การรับรู้และจดจ าโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมรีะดบัการรบัรูแ้ละจดจ าโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 
และหากพจิารณาเป็นรายดา้นสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี  

ด้านการรบัรู้ ผูบ้รโิภคมรีะดับการรบัรูโ้ฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบทีีเอสอยู่ในระดบัเห็นด้วย  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูโ้ฆษณา
ภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส มีการมองหรอืดูโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสเมื่อมีโอกาสอยู่ในระดับ 
เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  

ด้านการจดจ า ผู้บริโภคมีระดับการจดจ าโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื  สามารถจดจ าชื่อ 
สนิคา้และบรกิารทีป่รากฏบนสื่อโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบทีีเอสได ้โดยมีการจดจ าอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23  
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ส่วนที่ 4 การวเิคราะหข์อ้มูลโดยการใช้สถติเิชิงอนุมานทดสอบสมมตฐิาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครมลีักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ 

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีีเอสแตกต่างกัน มกีารรบัรูแ้ละจดจ าสื่อ
โฆษณาแตกต่างกัน พบว่า 

ผูบ้รโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกันมีการรบัรูแ้ละจดจ าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชีพนักเรยีน/นิสติ/นักศึกษามีค่าเฉลี่ยการรับรูแ้ละ
จดจ าน้อยกว่าผู ้บริโภคอาชีพรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ และผู ้บริโภคผูท้ี่มีอาชีพรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจมคี่าเฉลี่ย  
การรบัรูแ้ละจดจ ามากกว่าผูบ้รโิภคอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบรษิัทเอกชน  

ผูบ้ริโภคทีม่ีพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีีเอสครัง้ต่อสปัดาหแ์ตกต่างกันมีการรบัรูแ้ละจดจ าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มี
พฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบีทเีอส 1 – 3 ครัง้ต่อสัปดาห ์มคี่าเฉลี่ยการรับรู้และจดจ าน้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มี
พฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบีทเีอส 4 – 6 ครัง้ต่อสปัดาห์ และผูบ้รโิภคทีม่ีพฤตกิรรมการใช้บริการรถไฟฟ้า 
บทีเีอส 1 – 3 ครัง้ต่อสัปดาห ์มคี่าเฉลี่ยการรับรู้และจดจ าน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่ีพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้า 
บีทีเอส 10 ครัง้ต่อสัปดาห์ และผู ้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 4 – 6 ครัง้ต่อสัปดาห์มี
ค่าเฉลี่ยการรบัรูแ้ละจดจ ามากกว่าผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส 7 – 9  ครัง้ต่อสปัดาห ์ 

ผูบ้ริโภคที่มเีพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มกีารรับรู้และ
จดจ าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานข้อท่ี 2 เน้ือหาของสื่อโฆษณา ประกอบดว้ย ดา้นพาดหวัโฆษณาหรอืหัวเรื่อง ดา้นเน้ือความ
โฆษณา ด้านภาพประกอบ และด้านเครื่องหมายการค้า บนป้ายโฆษณา มีอิทธิพลต่อการรบัรู้และจดจ าของ
ผูบ้รโิภค พบว่า 

เน้ือหาของสื่อโฆษณามอีิทธพิลต่อการรบัรูแ้ละจดจ าของผูบ้รโิภค อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ไดแ้ก่ ดา้นพาดหวัหรอืหวัเรื่อง และดา้นเครื่องหมายการคา้ โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากับ .263 และ .181 ตามล าดบั 
ซึ่งหมายความว่า เน้ือหาสื่อโฆษณาด้านพาดหัวหรือหัวเรื่อง และด้านเครื่องหมายการค้า เป็นปจัจัยที่เป็น 
ตัวก าหนดการรับรู้และจดจ าสื่อโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสของผู้บริโภค โดยสามารถอธิบายได ้
รอ้ยละ 16.5 กล่าวคือ หากผู้บริโภคมกีารให้ความส าคัญต่อเน้ือหาของโฆษณา ด้านพาดหัวหรอืหัวเรื่อง  และ 
ดา้นเครื่องหมายการคา้เพิม่ขึน้ จะมผีลท าใหก้ารรบัรูแ้ละจดจ าของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกัน มกีารรบัรูแ้ละจดจ าโฆษณาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 โดยอาชีพรบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้และจดจ าโฆษณามากทีสุ่ด เน่ืองจาก อาชีพที่
แตกต่างกันท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสารทีแ่ตกต่างกัน โดยอาชีพรบัราชการ/รัฐวสิาหกิจเป็นอาชีพที่มี
รายได้มัน่คง มีกรอบระยะเวลาการท างานที่ชัดเจน และมีสังคมการท างานที่มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยทาง 
ดา้นความคิด ท าใหบุ้คคลมคีวามตอ้งการ ในการรบัขอ้มูลข่าวสารของสนิคา้และบรกิารต่างๆ เพื่อน าไปสู่ขัน้ตอน 
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบริโภค ในขณะทีพ่นักงาน/ลูกจ้างบรษิัทเอกชนมลีักษณะการท างานทีม่กีารแข่งขนัสูง มี
ภาวะความเครียดต่างๆ ตลอดจนการแบกรบัภาระค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงในปจัจุบนั ท าให้มผีล 
ต่ออารมณ์ ทัศนคติ และความพร้อมในการรับสารน้อยกว่า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทีม ติ้งสมชัยศิลป์  
(2552 น. 79) ทีไ่ดศ้ึกษาเรื่อง “พฤตกิรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาบรเิวณสถานีและขบวนรถไฟฟ้าบีทเีอส” พบว่า 
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ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทางด้านอาชีพ จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาที่ติดตัง้ที่ขบวนรถไฟฟ้า 
บทีเีอสแตกต่างกัน 

ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการใช้บรกิารแตกต่างกัน มกีารรบัรู้และจดจ าโฆษณาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่า 10 ครัง้ 
ต่อสปัดาห์ มกีารรับรูแ้ละจดจ าโฆษณามากทีสุ่ด เน่ืองจากการรบัรูแ้ละจดจ ามคีวามสมัพันธก์ับความถี่ในการรับ
สาร ซึ่งกลุ่มผู ้บริโภคดังกล่าวมีระดับความถี่ในการรบัสารสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชา สมานสุข  
(2554 น. 89) ซึ่งศึกษาเรื่อง “การรบัรูแ้ละทศันคตติ่อสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้าบทีเีอสทีม่ตี่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้
และบรกิารของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มวยัรุ่นทีม่อีตัราการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบีที
เอ สต่ อสัป ดาห์แ ตกต่ า งกั น  มีพฤติก รรมก ารตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้ าและบ ริการแ ตกต่ า งกั น  ใน ด้ าน 
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารหลังรบัชมโฆษณา 

เน้ือหาของสื่อโฆษณา ดา้นพาดหวัหรอืหวัเรื่อง สามารถพยากรณ์การรบัรูแ้ละจดจ าโฆษณาของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ อย่างมนัียส าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยพบว่าการรบัรูแ้ละจดจ าของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งมอีงคป์ระกอบในงานโฆษณาเป็นส่วนทีท่ าใหเ้กิดความน่าสนใจ ชวนใหต้ดิตาม ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนทีเ่ป็นขอ้ความ ส่วนที่เป็นรูปภาพ งานศิลปะต่างๆ ตลอดจนเครื่องหมายการคา้ และสญัลักษณ์ของผูโ้ฆษณา 
สอดคล้องกับงานวจิยัของ ธนัฏฐา สารกิบุตร (2556 น. 44 ) ทีไ่ดศ้ึกษาเรื่อง “การวเิคราะหเ์น้ือหาป้ายโฆษณาบน
ถนนริมทางเท้าส่งผลต่อ การรับรู้ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า เน้ือหาบนป้ายโฆษณาดา้นการ
ออกแบบ ด้านเน้ือหาข้อความ และด้านการใช้พรีเซ็นเตอร์ ส่งผลต่อการรับรู้และจดจ าของผู ้บริโภคใน  
เขตกรุงเทพมหานคร 

เน้ือหาของสื่อโฆษณา ดา้นเครื่องหมายการคา้ สามารถพยากรณ์การรบัรูแ้ละจดจ าโฆษณาของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครได ้อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก ตราสนิคา้เป็นองคป์ระกอบทีเ่ป็นส่วน
ส าคญั เพราะเป็นภาพลักษณ์ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไดรู้จ้กักับผลิตภณัฑ์ เกิดความประทบัใจ และนึกถงึเ ป็นอนัดบัแรก 
ซึ่งตราสินค้าจะมกีารออกแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและแนวคดิของแบรนด ์ดึงดูดให้ผูบ้รโิภคเกิดความ
สนใจแตกต่างกันออกไปดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ อุษา วันต่วน (2553 น. 61) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“ก าร รับ รู้โฆ ษณ า แฝ งใน ล ะค รซิ ท ค อม ท าง โท รทั ศ น์ ขอ งวัย รุ่น ใน ก รุ งเท พ มห าน ค ร ” พ บ ว่ า  
ตราสนิคา้นัน้สามารถชักจูง หรอืโน้มน้าวใจผู ้ชมได ้และท าใหก้ลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจ จดจ าไดแ้ละมสี่วนช่วย
ในการตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑห์รอืตราสนิคา้นัน้ไดใ้นระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
1. ลกัษณะส่วนบุคคล 
ผูป้ระกอบการสินคา้และบรกิาร ผูบ้รหิาร และผูม้สี่วนร่วมในการท าสื่อโฆษณาของระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส 

ควรมีการจัดท าข้อมูลความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคลที่ได้จากผลวิจัย น าไปประกอบการพิจารณาใน  
การจดัท าโฆษณา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภคที่มผีลต่อการรับรูแ้ละจดจ าสื่อ
โฆษณาที่ไดพ้บเห็น โดยมุ่งไปทีผู่บ้รโิภคทีม่อีาชีพรบัราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ และมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าบทีเีอส มากกว่า 10 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยผูป้ระกอบการสามารถด าเนินนโยบายหรอืกลยุทธ ์ทีมุ่่งเน้นไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกสื่อโฆษณาที่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะชีวิตประจ าวันของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึ่งจะท าใหเ้กิดการเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไดด้ยีิ่งขึน้ นอกจากน้ี การผลิตและออกแบบสื่อโฆษณา
ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่เสมอ เพื่อให้ผู ้ที่พบเห็นสามารถรับรู้ เข้าใจถึง



11 

รายละเอยีดองสนิคา้หรอืบรกิารและจดจ าโฆษณานัน้ๆ ไดง่้ายยิง่ขึน้ 
2. เน้ือหาของโฆษณา มีอิทธิพลต่อการรบัรู้และจดจ าของผู้บริโภค 
ผูป้ระกอบการสินคา้และบรกิาร ผูบ้รหิาร และผูม้สี่วนร่วมในการท าสื่อโฆษณาของระบบรถไฟฟ้าบทีเีอส 

จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักับเน้ือหาของโฆษณาดา้นพาดหวัหรอืหวัเรื่อง และดา้นเครื่องหมายการคา้ โดยมกีารให้
ความส าคัญและความใส่ใจในการออกแบบโฆษณาเพื่อดึงให้ผูบ้รโิภคเกิดความสนใจ เน้นใหผู้ ้บรโิภคเห็นว่าจะ
ไดร้บัประโยชน์อะไรบา้ง เชิญชวนให้เกิดพฤตกิรรมตอบสนองจากผูบ้รโิภค โดยใช้ขอ้ความและสสีนัเป็นตัวสรา้ง
จุดสนใจและโน้มน้าวใจผูบ้รโิภค 

ในด้านพาดหัวหรือหวัเรื่อง พบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้พาดหัวที่กระชับได้
ใจความ ดงันั ้น ส าหรับพาดหัวที่จะน าไปใส่ไว้ในโฆษณาควรมกีารออกแบบที่เน้ือหามีความกระชับได้ใจความ  
โดยไม่ควรเกิน 10 ค า ข้อความที่มสี านวนภาษาที่สามารถกระตุน้ผูบ้รโิภคให้เกิดความสนใจและอยากติดตาม 
อ่านเรื่องราวของผลิตภัณฑต์่อไป และควรมกีารให้ขอ้มูลทีเ่พียงพอ  เพื่อใหผู้บ้รโิภคทีอ่่านเฉพาะพาดหวัสามารถ
เขา้ใจเกี่ยวกับผลิตภณัฑไ์ดพ้อสมควร 

ดา้นเครื่องหมายการคา้บนโฆษณาควรมรูีปแบบทีท่ันสมยั และโดดเด่น ตลอดจนการใหค้วามส าคญัใน
เรื่องของสสีนัต่างๆ ความสมดุลและการใช้ส ีเพื่อดงึดูดความสนใจแรกของผู้บรโิภค นอกจากน้ี ตราสนิคา้ทีใ่ช้ควร
มคีวามเป็นสากล เพราะจะท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการรบัรูแ้ละเกิดความเชื่อมัน่ในตราผลิตภณัฑไ์ดร้วดเรว็ยิง่ขึน้  

ผูป้ระกอบการควรมกีารพฒันาปรบัปรุงการออกแบบโฆษณาอย่างต่อเน่ือง โดยการเลือกใช้ภาษาที่มี
ความทนัสมยั เขา้ใจง่าย เพื่อใหน้ าไปสู่การตดิตามอ่าน และคน้ควา้หาขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อประกอบการตดัสนิใจซื้อ 
การออกแบบตราสนิคา้ควรบ่งบอกไดถ้งึความเป็นตวัตนของผลิตภณัฑใ์หช้ัดเจนมากทีสุ่ด เพราะเป็นปจัจยัทีจ่ะท า
ใหผู้บ้รโิภคมกีารรบัรูแ้ละจดจ าโฆษณาเพิม่ขึน้ได ้

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญต่อเน้ือหาของสื่อโฆษณา และด้านภาพประกอบร่วมดว้ย 
เน่ืองจาก ภาพประกอบถอืเป็นองคป์ระกอบทีเ่ป็นปจัจยัของการโฆษณา โดยควรใช้ภาพช่วยสื่อความคิด ใช้ภาพ
สนิคา้หรอืภาพบุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กั และมคีวามสอดคล้องหรอืสื่อถงึเน้ือความโฆษณา ภาพประกอบเป็นส่วนทีน่ ามา
เสรมิหรอืขยายพาดหวัเพื่อสรา้งความเขา้ใจเพิม่เตมิ และดงึดูดความสนใจของผูร้บัสาร ซึ่งมผีลช่วยใหก้ารรบัรูแ้ละ
จดจ าของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงปจัจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ได้ท าการศึกษา ได้แก่ ปจัจัยทางด้าน

จติวิทยา เช่น การจูงใจ ทัศนคต ิค่านิยมหรอืคุณค่า รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นต้น ที่มอีิทธพิลต่อการรบัรู้และ
จดจ าของผูบ้รโิภค 

2. การท าวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการระบุกลุ่มผู ้บรโิภคโดยการจ าแนกตามอาชีพ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ต่อกลุ่มธุรกิจโฆษณาในการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อโฆษณากลางแจ้งเคลื่อนที่รูปแบบอื่นๆ เช่น รถแท็กซี่ รถไฟ เครื่องบิน
โดยสาร เรอื รวมทัง้การพมิพโ์ฆษณาลงบนบัตรโดยสาร 

4. ควรใหค้วามส าคญักับการท าการวจิยัเรื่องการรบัรูต้่อสื่อโฆษณากลางแจง้แบบเคลื่อนทีอ่ย่างต่อเน่ือง 
เพื่อทีจ่ะใช้เป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงและพฒันาสื่อโฆษณากลางแจง้ต่อไป 
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