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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษา การเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลและความตัง้ใจซือ้

สินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงลักษณะ

ประชากรศาสตร ์พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรมดา้น

ความสนใจ และดา้นความคดิเหน็การรบัรูข้อ้มลูทางการตลาดผา่นสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล และความตัง้ใจ

ซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ น้ี คือ ผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคอืแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะห์เชิง

ถดถอยแบบพหุคณู โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร ์

 ผลการวจิยัพบวา่  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุ 20 – 29 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสถานภาพโสด 

ประกอบอาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท ความถี่ในการเปิดรบั

สื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล1 – 2 ครัง้/วนัระยะเวลาในการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 30 

วนิาท ี– 1 วนิาท/ีครัง้ช่วงเวลาในการเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลหลงั 17.01 น.สถานทีใ่นการเปิดรบัสือ่

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลรมิถนนส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคอ่านขอ้ความบนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไดไ้ม่

ครบมรีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ในระดบัมากส่วนดา้นกจิกรรมในระดบัปานกลาง 

การรบัรูข้อ้มลูทางการตลาดผ่านสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล และความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้

ประเภทดจิติอลในระดบัมาก 

 ผู้บริโภคมีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความตัง้ใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณา

กลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจง้

ประเภทดจิติอล ประกอบดว้ยระดบัความถี ่ระยะเวลา สถานที ่และการอ่านขอ้ความบนสือ่โฆษณาดจิติอลแตกต่างกนัมี

ความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 รูปแบบ

การดําเนินชวีติซึง่ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเหน็ สามารถทํานายความตัง้ใจซื้อ

สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไดร้อ้ยละ 54.5 อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 การรบัรูข้อ้มูลทาง

การตลาดผา่นสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล สามารถทาํนายความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภท

ดจิติอล ไดร้อ้ยละ 82.5 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 

 

คาํสาํคญั: สือ่โฆษณา ดจิติอล ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ 

__________________________________ 
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Abstract 

 

 The objective of this research is to study the media exposure and purchasing intention of out-of-

home digital media consumers in Bangkok Metropolis.  Demographic characteristics, out-of-home digital 

media exposure behaviors, lifestyles in terms of activities, interests, and opinions, marketing information 

reception through out-of-home digital media, and the intention to purchase out-of-home digital media products 

were studied. The sample in this research was 400 Bangkok Metropolis consumers.  Questionnaires were 

used for data collection.  Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, one-

way variance analysis, using the statistical package for social science. 

 The findings indicated that, 

 The majority of the participants was female, age between 20-29 years old, graduated with a 

bachelor’s degree, single, students/college students, and had an average monthly income ranging from baht 

10,001-20,000.  Their frequency of exposure to out-of-home digital media was 1-2 times a day.  The duration 

of exposure to the media was 30 seconds-1 minute each time.  The time of exposure to the media was after 

5.01 pm.  They were exposed to the media on roadsides.  The majority of the consumers did not read the 

messages on the media completely.  They had high level of lifestyles in terms of interests and opinions, while 

having moderate level in activities.  Their marketing information perception through out-of-home digital media 

and the intention to purchase out-of-home digital media products were high. 

 The consumers of different levels of education and average monthly incomes had different 

intentions to purchase out-of-home digital media products with statistical significant level of 0.01.  Different 

out-of-home digital media exposure behaviors including frequency, duration, location, and digital-media 

message reading led to different intentions to purchase out-of-home digital media products with statistical 

significant level of 0.05.  Their lifestyles in terms of activities, interests, and opinions could predict the 

intention to purchase out-of-home digital media products by 54.5% with statistical significant level of 0.01.  

Marketing information perception through out-of-home digital media could predict the intention to purchase 

out-of-home digital media products by 82.5% with statistical significant level of 0.01. 

 

Keywords: Advertising, Digital, Purchase Intention 

 

บทนํา 

 ในปจัจุบนัอุตสาหกรรมธุรกจิโฆษณาเขา้มามบีทบาทในสงัคมมากขึน้ และมบีทบาทสาํคญัต่อการพฒันา

สงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรบัรู้ของประชาชนในสงัคม ในอดีตธุรกิจโฆษณามีรูปแบบการสื่อสารไม่มากนักและ           

ไม่ค่อยมีบทบาทหรือเป็นที่สนใจในแวดวงธุรกิจต่างๆ ทางกลับกนัในปจัจุบันโฆษณาเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการ

ดํารงชีวิตประจําวนั ทําให้รูปแบบในการสื่อสารผ่านทางสื่อโฆษณามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น สื่อที่ใช้ในการ

โฆษณามกีารพฒันาเพิม่ขึน้ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองการตลาดของธุรกจิมากขึน้ ธุรกจิส่วนใหญ่ใชส้ื่อโฆษณาเป็น

จดุเริม่ตน้ในการขายสนิคา้ โดยจะใหค้วามสาํคญักบัสือ่โฆษณาพอกบัการขาย ซึง่สือ่โฆษณาต่างๆเหล่าน้ีสามารถเลอืก

ทีจ่ะโฆษณาเพื่อให้ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากขึน้ (ทวารตัน์ ผ่านพนิิจ. 2556)[1] อกีทัง้ สือ่โฆษณายงัเป็นการ

แนะนําใหผู้บ้รโิภคไดรู้จ้กัสนิคา้หรอืบรกิารใหม่ๆ, สรา้งจุดเด่นใหก้บัสนิค้าเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูต่้อผลติภณัฑ์

ต่างๆ, เป็นการทบทวนความจําโดยเน้นยํ้าให้สนิค้าหรอืบรกิารนัน้อยู่ในความทรงจําของผู้บรโิภคตลอดไป รวมทัง้ 
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สร้างแรงจูงใจหรอืดงึดูดใจ กระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิความสนใจในสนิค้าหรอืบรกิารซึ่งนําไปสู่ความต้องการในการซื้อ

สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ เป็นตน้ 

 ในยคุปจัจบุนัสือ่โฆษณานอกบา้น (Out of Home Media) ซึง่ประกอบดว้ยป้ายโฆษณาสื่อโฆษณาเคลื่อนที่

และสื่ออนิสโตรไ์ดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชวีติของผู้คนในสงัคมไทยอย่างกลมกลนืดงัจะเหน็ไดจ้ากการพบเหน็

ป้ายบิลบอร์ดขนาดต่างๆในบริเวณที่มีผู้คนจํานวนมากถนนและแยกที่การจราจรหนาแน่นอีกทัง้ยงัมีการติดป้าย

โฆษณาข้างรถโดยสารสาธารณะทัง้รถประจําทาง รถแท็กซี่ รถสามล้อรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินเพื่อดึงดูดสายตา

ผูใ้ชบ้รกิารซึง่การโฆษณาไดส้อดแทรกไปกบัการใชช้วีติประจาํวนัของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างกลมกลนืโดยเมื่อ

พจิารณาพฤติกรรมของผู้คนในสงัคมควบคู่กนัไปกจ็ะพบว่ามรีูปแบบการใชช้วีตินอกบา้นทัง้วนัทํางานและวนัหยุดมี

ความจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาบนทอ้งถนนยาวนานเน่ืองจากการจราจรทีต่ดิขดัจงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึโอกาสของสือ่โฆษณานอก

บา้นในฐานะสื่อโฆษณาทีม่คีวามสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดเ้ป็นอย่างดสีง่ผลใหส้ื่อ

โฆษณานอกบา้นเป็นหน่ึงในสือ่ทางเลอืกทีน่่าจบัตามองในยคุน้ี (ศนูยว์จิยักสกิรไทย. 2556)[2] 

 เน่ืองจากในปจัจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีูปแบบการดําเนินชวีติที่จะต้องอยู่นอกบา้นเป็นส่วนใหญ่ การนํา

เทคโนโลยสีื่อโฆษณานอกบ้านมาใช้นับเป็นหน่ึงแนวทางสําคญัที่จะดงึดูดสายตาผู้ชมโฆษณา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชม

โฆษณาสามารถรบัรูแ้ละจดจาํสนิคา้และบรกิารไดด้ยีิง่ขึน้ อนัจะนําไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในทีส่ดุ ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึ

สนใจที่จะศึกษาถึง เรื่อง การเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลและความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณา

กลางแจ้งประเภทดจิติอลของผูบ้รโิภค เน่ืองจากสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลจะทําให้เกดิการรบัรู้ขอ้มูลทาง

การตลาด รวมทัง้พฤตกิรรมการเปิดรบัขอ้มูลจากสื่อโฆษณา หากผูบ้รโิภคสามารถเปิดรบัสื่อโฆษณา รวมทัง้สามารถ

รบัรูแ้ละจดจําสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ เหล่าน้ีจะเกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคอย่างไร โดยในการ

ศกึษาวจิยัจะมุง่เน้นในเรือ่ง รปูแบบการดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภค การรบัรูข้อ้มลูทางการตลาด และพฤตกิรรมการเปิดรบั

สือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ขององค์กรต่างๆ ในการพจิารณา

เลอืกใชส้ือ่ดงักล่าวใหเ้กดิประโยชน์ และสอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร

โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2.  เพือ่ศกึษาถงึพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อศกึษารปูแบบการดําเนินชวีติทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 4.  เพื่อศกึษาถงึการรบัรูข้อ้มูลทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลทีม่ผีลต่อความตัง้ใจ

ซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

  1.1 เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 
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  1.2  อายุ 

   1.2.1 ตํ่ากวา่ 20 ปี 

   1.2.2 20-29 ปี 

   1.2.3 30-39 ปี 

   1.2.4 40-49 ปี 

   1.2.5 50 ปีขึน้ไป 

  1.3  ระดบัการศกึษา 

   1.3.1  ตํ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี

   1.3.2 ระดบัปรญิญาตร ี

   1.3.3 สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี

  1.4 สถานภาพสมรส 

   1.4.1 โสด 

   1.4.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

   1.4.3 หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

  1.5  อาชพี 

   1.5.1  นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

   1.5.2  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.5.3  พนกังานบรษิทั 

   1.5.4  ธรุกจิสว่นตวั 

   1.5.6  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ............................................... 

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.6.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

   1.6.2  10,001 – 20,000 บาท 

   1.6.3  20,001 – 30,000 บาท 

   1.6.4  30,001 – 40,000 บาท 

   1.6.5  40,001 บาทขึน้ไป 

 2.  พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 3.  รปูแบบการดาํเนินชวีติ 

  3.1  ดา้นกจิกรรม 

  3.2  ดา้นความสนใจ 

  3.3 ดา้นความคดิเหน็ 

 4.  การรบัรูข้อ้มลูทางการตลาดผ่านสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล

แตกต่างกนั 

 2.  พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจติอล แตกต่างกนัมีความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั 
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 3.  รปูแบบการดาํเนินชวีติ สามารถทาํนายความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 4.  การรบัรู้ขอ้มูลทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอล สามารถทํานายความตัง้ใจซื้อ

สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายประชากรศาสตร ์

 ประชากรศาสตร ์หรอื Demography มรีากศพัทม์าจากภาษากรกี Demo = people คอื ประชาชนหรอื

ประชากร Graphy = writing up, description ซึง่หมายถงึ การเขยีน การบรรยาย หรอืการพรรณนารูปร่างลกัษณะ 

เทยีบไดก้บัคาํว่า “ศาสตร”์ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 39)[3] กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามปจัจยัทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา เชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ ขนาดครอบครวั วงจรชวีติครอบครวั เป็นวธิกีารแบ่งส่วนตลาดที่

ช่วยให้เหน็ถึงกลุ่มตลาดที่สาํคญั เน่ืองจากความต้องการของผูบ้รโิภคหรอือตัราการใชจ้ะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัตวัแปร

ทางประชากรศาสตรแ์ละสามารถวดัไดง้า่ยกวา่ตวัแปรอืน่ 

 สมจติร ลว้นเจรญิ (2546: 33)[4] กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรของผู้บรโิภคเป็นลกัษณะที่เกี่ยวกบัตวั

ผูบ้รโิภค อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานการณ์แต่งงาน รายได ้การศกึษา อาชพี การนับถือศาสนา และอื่นๆ ซึ่งลกัษณะ

ดงักล่าวน้ีจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคอยา่งแตกต่าง ยกตวัอยา่ง ผูบ้รโิภคทีม่อีายมุากยอ่มจะมพีฤตกิรรมในการซือ้ที่

ใชเ้หตุผลมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อยกว่า ผูช้ายจะมพีฤตกิรรมในการซื้อสนิค้าทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นผูช้าย 

เชน่ สรุา ไดม้ากกวา่ผูห้ญงิ ผูบ้รโิภคทีม่คีรอบครวัเวลาซือ้สนิคา้จะมพีฤตกิรรมคดิถงึครอบครวัมากกว่าผูท้ีอ่ยู่เป็นโสด 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูย่อมจะมพีฤตกิรรมในการซือ้ทีใ่ชอ้ารมณ์มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อย ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเป็น

ผู้บริหารย่อมจะมีพฤติกรรมในการซื้อ ที่แตกต่างไปจากผู้บริโภคที่มีอาชีพเป็นกรรมกร ผู้บริโภคที่นับถือศาสนา

แตกต่างกนัยอ่มจะมพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ต่างกนั เชน่ การไมนิ่ยมทานเน้ือววัของชาวจนีบางกลุ่ม การไมนิ่ยมทาน

เน้ือหมขูองชาวอสิลาม 

 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการเปิดรบัส่ือ  อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 94)[5] กล่าว

ว่าการเปิดรบัเกดิขึน้เมื่อบุคคลประสบกบัตวักระตุ้นทีเ่ขา้มาอยู่ในพสิยัของการรบัความรูส้กึของเราซึง่เป็นไปทํานอง

ทีว่า่ทกัษะหน่ึงหรอืมากกวา่นัน้เกดิความรูส้กึขึน้มาเพราะผูบ้รโิภค “เจาะจงเลอืก” ตวักระตุ้นคลา้ยกบัเลอืกรา้นคา้หรอื

เลอืกชอ่งทวีหีรอือาจจะไดเ้หน็หรอืฟงัโฆษณาหรอืตวักระตุน้ตวัใดตวัหน่ึงไดโ้ดยไม่ตัง้ใจทกัษะแต่ละอย่างทําการแปลง

ตวักระตุ้นนัน้ให้เป็นคลื่นหรอืพลงังาน แล้วส่งไปสู่สมองซึ่งจะรบัมนัไว้ในรูปของสมัผสัทางประสาทและจะก่อให้เกดิ

ความรูส้กึในรปูการเหน็ การไดย้นิ การไดก้ลิน่ การสมัผสั 

 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการรบัรู ้

 ชูชยั สมทิธไิกร (2556: 120)[6] กล่าวว่า การรบัรู ้(perception) คอื กระบวนการซึ่งบุคคลมกีารเลอืก จดั

ระเบยีบ และแปลความหมายของสิง่เรา้ ใหก้ลายเป็นสิง่ทีม่คีวามหมาย   

 ชฟิแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 162)[7] กล่าวว่า การรบัรู้ คอื กระบวนการมองโลก

รอบตวัของบุคคล ซึง่แต่ละบุคคลอาจจะเลอืกสรร จดัระเบยีบและตคีวามหมายสิง่กระตุ้นอย่างเดยีวกนัและอยู่ภายใต้

เงื่อนไขอย่างเดยีวกนั แต่จะมอีทิธพิลต่อการเลอืก การรู้จกั การตีความหมายของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กบัความจําเป็น 

(Need) ค่านิยม (Values) และความคาดหวงั (Expectation) โดยทีต่วัแปรเหล่าน้ีจะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการรบัรูข้อง

บคุคล โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการรบัรูข้องบคุคลเกดิขึน้ต่อเน่ืองจากความรูส้กึ (sensation) ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ

รวม 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การเลอืกรบัรู ้การจดัระเบยีบการรบัรู ้และการแปลความหมาย 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากว่าเป็น

กลุ่มเป้าหมายโดยตรงของสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลซึง่ผูว้จิยัไมท่ราบจาํนวนประชากร 

 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้วิจ ัยไม่   

ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้คํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กลัยา   

วานิชยบ์ญัชา. 2556: 19)[8] โดยกาํหนดค่าความเชือ่มัน่ 95 % ระดบัคา่ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้มเ่กนิ 5% คาํนวณ

ขนาดตวัอย่างได้ 385 ตวัอย่าง เพิม่จํานวน 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 เขต,วธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามเขต และวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูตามแต่ละเขตทีเ่จาะจงไวจ้นครบ  

 

ผลการวิจยั  

 จากการศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตการรบัรู้ข้อมูลทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลและความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณา

กลางแจง้ประเภทดจิติอลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 291 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.70 มอีาย ุ20 – 29 ปี จาํนวน 

176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 220คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 สถานภาพโสด/หย่ารา้ง/

หมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 317คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.20 ประกอบอาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา จาํนวน 144คน คดิเป็น

รอ้ยละ 36 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่นชว่ง 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 152คน คดิเป็นรอ้ยละ 38 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลระดบัความถี่ใน

การเปิดรบัส่ือโฆษณาดิจิตอลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามถีใ่นการเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภท

ดจิติอล 1 – 2 ครัง้/วนั จาํนวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.30 รองลงมาคอื 3 – 4 ครัง้/วนั จาํนวน 128 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 32 มากกว่า 6 ครัง้/วนั จํานวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 และ 5 – 6 ครัง้/วนั จํานวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

8.20 ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาในการเปิดรบัส่ือโฆษณาดิจิตอลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะยะเวลาในการเปิดรบั

สื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 30 วนิาท ี– 1 นาท/ีครัง้ จํานวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.30 รองลงมาคอื ตํ่า

กวา่ 30 วนิาท/ีครัง้ จาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.30 4 นาทขีึน้ไป/ครัง้ จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.40 และ 

2 – 3 นาท/ีครัง้ จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 ตามลาํดบั 

 ช่วงเวลาในการเปิดรบัสื่อโฆษณาดิจิตอลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มชี่วงเวลาในการเปิดรบั

สือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลหลงั 17.01 น.จํานวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.40 รองลงมาคอื 12.01 - 17.00 

น.จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.809.01 - 12.00 น.จํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.80 และก่อน 9.00 น.จาํนวน 

40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ตามลาํดบั 

 สถานท่ีในการเปิดรบัสื่อโฆษณาดิจิตอลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานทีใ่นการเปิดรบัสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลรมิถนน จาํนวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.30 รองลงมาคอื อยู่บนอาคารสงู จํานวน 

134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.40 และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานทีต่ดิตัง้สือ่ จาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.30 ตามลาํดบั 
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 การอ่านข้อความบนส่ือโฆษณาดิจิตอลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านขอ้ความบนสื่อโฆษณา

กลางแจง้ประเภทดจิติอลไดไ้ม่ครบ จํานวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 และอ่านขอ้ความบนสื่อโฆษณากลางแจง้

ประเภทดจิติอลไดค้รบ จาํนวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.50 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลรปูแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค 

 ผูต้อบแบบสอบถามมรีูปแบบการดําเนินชวีติโดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 เมื่อพจิารณา

รปูแบบการดาํเนินชวีติเป็นรายดา้น พบวา่ 

 ด้านกิจกรรม พบว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 โดยเมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรมอยู่ในระดบัมากคอื ท่านชอบไป

เลอืกซื้อของในวนัหยุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 การติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อโฆษณาดิจติอลของท่านมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 และการใชช้วีตินอกบา้นของท่านมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 รองลงมามรีูปแบบการดําเนินชวีติดา้น

กจิกรรมอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ทา่นมกัจะร่วมสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีไ่ดร้บัทราบผา่นขอ้มลูทางสือ่โฆษณาดจิติอล

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 และท่านมกัจะตดัสนิใจซือ้สนิค้าตามโฆษณาที่ผ่านทางสื่อโฆษณาดจิติอล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.09 ตามลาํดบั 

 ด้านความสนใจพบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 โดยเมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีูปแบบการดําเนินชวีติด้านความสนใจอยู่ในระดบัมากคอืท่านสนใจ

เกีย่วกบัสือ่โฆษณาดจิติอลใหม่ๆมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 ท่านสนใจสนิคา้ต่างๆผ่านสื่อโฆษณาดจิติอลมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.51 และทา่นสนใจทดลองใชส้นิคา้/บรกิารทีม่กีารออกใหมสู่ต่ลาดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 รองลงมามรีปูแบบการดาํเนิน

ชวีติดา้นความสนใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ท่านสนใจในกจิกรรมส่งเสรมิการขายทีจ่ดัขึน้ผ่านสื่อโฆษณาดจิติอลมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 และทา่นสนใจตดิตามขา่วสารผา่นสือ่โฆษณาดจิติอลมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 ตามลาํดบั 

 ด้านความคิดเหน็พบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 โดยเมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอืท่าน

คดิว่าสนิคา้จําเป็นต้องใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธม์คี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 และท่านคดิว่าสื่อโฆษณาดจิติอลมคีวาม

ทนัสมยัมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 รองลงมามรีูปแบบการดําเนินชวีติด้านความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ปจัจุบนั

การตลาดผ่านสื่อโฆษณาดจิติอลเขา้มามบีทบาทในชวีติประจําวนัของคนยุคใหม่มากยิง่ขึน้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 สือ่

โฆษณาดจิติอลทาํใหท้า่นไดร้บัรูข้า่วสารไดจ้าํนวนมากในระยะเวลาอนัรวดเรว็มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 และขอ้มลูขา่วสาร

ผา่นสือ่โฆษณาดจิติอลมสีว่นชว่ยใหท้า่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้า่ยยิง่ขึน้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหก์ารรบัรูข้อ้มูลทางการตลาดผา่นส่ือโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล 

 ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูข้อ้มลูทางการตลาดผา่นสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลโดยรวมในระดบั

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบมกีารรบัรู้ขอ้มูลทางการตลาดผ่านสื่อ

โฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลอยู่ในระดบัมาก คอื สื่อโฆษณาดจิติอลเป็นสื่อทีท่่านพบเหน็มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 

รองลงมาไดแ้ก่ สือ่โฆษณาดจิติอลมคีวามทนัสมยัและน่าสนใจมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 สื่อโฆษณาดจิติอลมขีอ้มูลชดัเจน

สามารถเขา้ใจง่ายมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 สื่อโฆษณาดจิติอลมคีวามหลากหลายและครอบคลุมขอ้มูลทางการตลาดมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสือ่โฆษณาดจิติอลช่วยตอกยํ่าความมัน่ใจทีม่ต่ีอตราสนิคา้และบรกิารมคี่าเฉลีย่

เทา่กบั 3.60 และสือ่โฆษณาดจิติอลมขีอ้มลูทางการตลาดทีน่่าเชือ่ถอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลความตัง้ใจซ้ือสินค้าบนส่ือโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล 

 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลโดยรวมในระดบัมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบมคีวามตัง้ใจซื้อสนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ประเภทดจิติอลอยูใ่นระดบัมาก คอืสนิคา้/บรกิารทีล่งโฆษณาบนสือ่โฆษณาดจิติอลเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพและมชีื่อเสยีง

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 สือ่โฆษณาดจิติอลมผีลต่อการเลอืกตราสนิคา้มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65 สือ่โฆษณาดจิติอลมสีว่นทาํ
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ใหท้่านตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดเ้รว็ขึน้มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.51 และท่านมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้ทีล่งโฆษณาบนสือ่โฆษณา

ดจิติอลมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.45 รองลงมามคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลอยู่ในระดบัปาน

กลาง ไดแ้ก่ ท่านจะแนะนําใหเ้พื่อนหรอืบุคคลอื่นซือ้/ใชส้นิคา้ทีล่งโฆษณาบนสื่อโฆษณาดจิติอลมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 

ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 6 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั 

 จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. เพศ แตกต่างกนัมีความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิิตอลไม่ แตกต่างกนัซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. อายุ แตกต่างกนัมีความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจติอลไม่แตกต่างกนัซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3. ระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อสนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวห้ลงัจากไดท้ําความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู ่

พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอล

มากกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและสูงกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.228 และ 

0.370 สว่นคูอ่ืน่ๆไมพ่บความแตกต่างซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4. สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไมแ่ตกต่างกนั

ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5. อาชพีแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลไม่แตกต่างกนัซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวห้ลงัจากไดท้าํความแตกต่างของค่าเฉลีย่

รายคู่พบว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไปมคีวามความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ประเภทดจิิตอลมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั10,000 บาท10,001–20,000 บาท 20,001–30,000 

บาท และ30,001 – 40,000 บาทโดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.389 0.447 0.491 และ0.544สว่นคู่อื่นๆไม่พบความ

แตกต่างซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2 พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล ประกอบ ดว้ยระดบัความถี ่

ระยะเวลา ช่วงเวลา สถานที่ และการอ่านข้อความบนสื่อโฆษณาดิจิตอลแตกต่างกันมีความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั 

จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. ระดบัความถี ่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนัอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวห้ลงัจากไดท้าํความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่พบว่า

ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัความถี่ในการเปิดรบัสื่อ 1-2 ครัง้/วนัมคีวามความตัง้ใจซื้อสนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภท

ดจิติอลน้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความถีใ่นการเปิดรบัสือ่3-4 ครัง้/วนัและมากกวา่ 6 ครัง้/วนั โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่

เทา่กบั 0.336 และ 0.338 สว่นคูอ่ ืน่ๆ ไม่พบความแตกต่างซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. ระยะเวลา แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวห้ลงัจากไดท้ําความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่พบว่า

ผู้บริโภคที่มรีะยะเวลาในการเปิดรบัสื่อตํ่ากว่า 30 วนิาท/ีครัง้มคีวามความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้ง
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ประเภทดจิติอลน้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาในการเปิดรบัสือ่ 30 วนิาท ี-1 นาท/ีครัง้ 2 – 3 นาท/ีครัง้ และ 4 นาทขีึน้

ไป โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.4400.654 และ0.664 ส่วนผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาในการเปิดรบัสื่อ30 วนิาท ี-1 

นาท/ีครัง้ มคีวามความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลน้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีะยะเวลาในการ

เปิดรบัสือ่4 นาทขีึน้ไป/ครัง้โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.224 ส่วนคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่างซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3. ช่วงเวลา แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4. สถานที่ แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวห้ลงัจากไดท้าํความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่พบว่า

ผูบ้รโิภคที่เปิดรบัสื่อสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลรมิถนนมคีวามความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ประเภทดจิติอลน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ปิดรบัสือ่สือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลอยู่บนอาคารสงูอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั0.01 โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.208 ส่วนผูบ้รโิภคทีเ่ปิดรบัสื่อสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภท

ดจิติอลรมิถนนมคีวามความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลน้อยกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ปิดรบัสื่อสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสถานทีต่ดิตัง้สื่ออย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมผีลต่าง

ของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.172สว่นคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่างซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5. การอ่านขอ้ความบนสือ่โฆษณาดจิติอลแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภท

ดจิติอลแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยการอ่านขอ้ความบนสื่อ

โฆษณาดจิติอลไดค้รบมมีคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลมากกว่าการอ่านขอ้ความบนสื่อ

โฆษณาดจิติอลไดไ้ม่ครบ 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชวีติซึ่งประกอบด้วย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ

คดิเหน็ สามารถทาํนายความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 รูปแบบการดําเนินชวีติด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเหน็ มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

เท่ากบั 0.209 0.285 และ0.455 ซึง่รูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็เป็น

ตวักาํหนดความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 สมมติฐานข้อท่ี 4การรบัรู้ขอ้มูลทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล สามารถทํานาย

ความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 การรบัรู้ขอ้มูลทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจติอลมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 

0.825 ซึง่การรบัรูข้อ้มูลทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลเป็นตวักําหนดความตัง้ใจซือ้สนิคา้บน

สือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลและความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัในการอภปิรายไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั 

 

 



 10 

 จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. เพศ แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไม่ แตกต่างกนัทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจากสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลเป็นสือ่โฆษณาสาํหรบับคุคลทัว่ไป โดยไม่มคีวามแตกต่างในเรื่องเพศ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทวารตัน์ ผ่านพนิิจ (2556) ศกึษาเรื่อง “สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อ

สนิคา้และบรกิารทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 2. อายุ แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไม่แตกต่างกนัทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจากสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลเป็นสื่อโฆษณาทีม่หีลากหลายรูปแบบ รูปแบบในการโฆษณาเหล่าน้ี

เหมาะกบับุคคลทุกวยั โดยไม่มคีวามแตกต่างในเรื่องอายุ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของทวารตัน์ ผ่านพินิจ (2556) 

ศึกษาเรื่อง “สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ อายทุีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 3. ระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อสนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อ

โฆษณากลางแจ้งประเภทดิจติอลมากกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีและสูงกว่าปริญญาตร ีทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรมีแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สนิคา้ต่างๆมากกวา่ผูท้ี่

มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตรซีึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทวารตัน์ ผ่านพนิิจ (2556) ศกึษาเรื่อง 

“สือ่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” 

พบว่า ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-58) ซึง่กล่าววา่ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่กีว่า 

และมรีาคาสงูกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาตํ่า 

 4. สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไม่แตกต่าง

กนัทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสถานภาพสมรสไม่ไดเ้ป็นตวัชีว้ดัความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล

ของผูบ้รโิภคได ้เพราะไม่ว่าผูบ้รโิภคจะมสีถานภาพโสด สมรส หย่ารา้ง หรอืแยกกนัอยู่ย่อมมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ต่างๆ

ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวภิาดา พทิยาวรุิฬห์ (2557) ศกึษาเรื่อง “สื่อดจิติอลทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตอบสนองของผูบ้รโิภคในการเขา้ถงึขอ้มูลทางการตลาด”พบว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตอบสนองในการ

เขา้ถงึขอ้มลูทางการตลาด ดา้นความตัง้ใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และการตดัสนิใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนั 

 5. อาชพี แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไม่แตกต่างกนัทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจากความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลในสนิคา้ต่างๆนัน้ เป็นสิง่ทีบุ่คคลแต่ละบุคคล

เลอืกทีจ่ะสนใจหรอืตัง้ใจรบัรูข้า่วสารมากกวา่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัอาชพี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปุญชรสัมิ ์ตระกลตรี

สตัย ์(2556) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดํารงชีวติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ประหยดัพลงังาน 

ประเภทไฮบรดิ (Hybrid) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์

ประหยดัพลงังานประเภทไฮบรดิทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน40,001 บาทขึน้ไปมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้

บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลมากกว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนทัง้ 4 กลุ่มทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคแต่ละ

ระดบัรายไดม้คีวามสนใจทีจ่ะเปิดรบัข่าวสารในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนั จงึทําใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้แตกต่างกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-58) ซึง่กล่าววา่ รายไดน้บัเป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกาํหนดสว่น

ของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย มอีํานาจซือ้สงูแต่คนทีม่รีายไดป้านกลางถงึตํ่า จะ

เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซือ้กไ็ด ้อาจทาํใหเ้กดิการสญูเสยีลกูคา้กลุ่มน้ีไปได ้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล ประกอบ ดว้ยระดบัความถี ่

ระยะเวลา ช่วงเวลา สถานที่ และการอ่านข้อความบนสื่อโฆษณาดิจิตอลแตกต่างกันมีความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั 

 1. พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลดา้นระดบัความถี ่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้

สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั

ความถี่ในการเปิดรบัสื่อ 1-2 ครัง้/วนัมคีวามความตัง้ใจซือ้สนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลน้อยกว่า

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความถีใ่นการเปิดรบัสือ่3-4 ครัง้/วนัและมากกวา่ 6 ครัง้/วนัทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการนําเสนอขอ้มลูทีม่ี

ความครบถ้วน ครอบคลุม ชดัเจน และมคีวามต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ทําใหผู้้บรโิภคเกดิความต้องการที่จะติดตามขอ้มูล

ข่าวสารเหล่านัน้ต่อไป จนกระทัง่เกิดความตัง้ใจซื้อสินค้าต่างๆมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โซโลมอน 

(Solomon. 1998: 7) ทีก่ล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอืการศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไป

เกี่ยวขอ้ง เพื่อทําการเลอืกซือ้ การใช ้การบรโิภค อนัเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ บรกิาร ความคดิ ประสบการณ์ เพื่อสนอง

ความต้องการและความปรารถนาต่างๆและสอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 196- 199) โมเดล

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) ซึง่กล่าวไวว้่า สิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

เชน่ การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

กบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถอืว่าเป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

 2. พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลดา้นระยะเวลา แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อ

สนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01โดยผู้บริโภคที่มี

ระยะเวลาในการเปิดรบัสื่อตํ่ากว่า 30 วนิาท/ีครัง้มคีวามความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล

น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาในการเปิดรบัสือ่ 30 วนิาท ี-1 นาท/ีครัง้ 2 – 3 นาท/ีครัง้ และ4 นาทขีึน้ไป สว่นผูบ้รโิภค

ทีม่รีะยะเวลาในการเปิดรบัสื่อ 30 วนิาท ี-1 นาท/ีครัง้ มคีวามความตัง้ใจซื้อสนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภท

ดจิติอลน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาในการเปิดรบัสือ่4 นาทขีึน้ไป/ครัง้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในการเปิดรบัสื่อโฆษณา

กลางแจง้ประเภทดจิติอลแต่ละครัง้จะใชร้ะยะเวลาไดไ้มน่านนกั แต่สามารถเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล

ไดเ้ขา้ใจ เพราะสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลโฆษณาสนิคา้ต่างๆนัน้ซํา้ๆอยูต่ลอดเวลา จงึทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวาม

ตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลในทีสุ่ดซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา 

จาตุรงคกุล (2550: 94) กล่าวว่าการเปิดรบัเกิดขึน้เมื่อบุคคลประสบกบัตัวกระตุ้นที่เขา้มาอยู่ในพิสยัของการรบั

ความรูส้กึของเราซึง่เป็นไปทํานองทีว่่าทกัษะหน่ึงหรอืมากกว่านัน้เกดิความรูส้กึขึน้มาเพราะผูบ้รโิภค “เจาะจงเลอืก” 

ตวักระตุน้คลา้ยกบัเลอืกรา้นคา้หรอืเลอืกชอ่งทวีหีรอือาจจะไดเ้หน็หรอืฟงัโฆษณาหรอืตวักระตุน้ตวัใดตวัหน่ึงไดโ้ดยไม่

ตัง้ใจทกัษะแต่ละอย่างทําการแปลงตวักระตุ้นนัน้ใหเ้ป็นคลื่นหรอืพลงังาน แล้วส่งไปสู่สมองซึ่งจะรบัมนัไว้ในรูปของ

สมัผสัทางประสาทและจะก่อให้เกดิความรูส้กึในรูปการเหน็ การได้ยนิ การได้กลิน่ การสมัผสั และการลิม้รส เราอาจ

เรยีกไดว้า่เราเปิดรบัขา่วสารทีเ่ราคดิวา่จะชว่ยเราใหบ้รรลุถงึเป้าหมาย 

 3. พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลด้านช่วงเวลา แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อ

สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลไมแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล

เป็นสือ่โฆษณาทีส่ามารถเปิดรบัไดทุ้กช่วงเวลา โดยไม่มคีวามแตกต่างในเรื่องช่วงเวลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ทวารตัน์ ผ่านพนิิจ (2556) ศกึษาเรื่อง “สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบทีเีอสที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้และ

บรกิารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ชว่งเวลาในการใชร้ถไฟฟ้าบทีเีอสทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้

สนิคา้และบรกิารทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 4. พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลดา้นสถานที ่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้

บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่เปิดรบัสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลรมิถนนมคีวามความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลน้อยกว่า
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กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ปิดรบัสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลอยูบ่นอาคารสงูและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสถานทีต่ดิตัง้สือ่ ทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจากสถานที่ของสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลแต่ละที่มีความโดดเด่น ชดัเจน และน่าสนใจ ทําให้

ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการทีจ่ะตดิตามขอ้มลูขา่วสารเหล่านัน้ต่อไป จนกระทัง่เกดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้ต่างๆมากขึน้ ซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สวุฒันา วงษก์ะพนัธ ์(2530) ทีไ่ดก้ล่าววา่สถานทีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึในการรบัรูข้องผูบ้รโิภค

ต่างกนัตลอดจนก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการยอมรบั ไมย่อมรบัการซือ้ไมซ่ือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ได ้

 5. พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลดา้นการอ่านขอ้ความบนสื่อโฆษณาดจิติอล

แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยผูบ้รโิภคทีอ่่านขอ้ความบนสื่อโฆษณาดจิติอลไดค้รบมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภท

ดจิติอลมากกวา่ผูบ้รโิภคทีอ่่านขอ้ความบนสือ่โฆษณาดจิติอลไดไ้มค่รบทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในสว่นของผูบ้รโิภคทีอ่่าน

ขอ้ความบนสือ่โฆษณาดจิติอลได้ไม่ครบนัน้อาจเกดิจากมสีิง่รบกวนทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มโดยรวมขณะทีผู่บ้รโิภค

เปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอล ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้กล่าวไว้ว่า 

สิง่รบกวน คอื สิง่ทีท่าํใหผู้ร้บัสารไดร้บัขา่วสารทีแ่ตกต่างจากขา่วสารทีผู่ส้ง่สารสง่มา หรอืสื่อทีใ่ชใ้นการสื่อสารข่าวสาร 

จากผูส้ง่สารไปยงัผูร้บัสารอาจจะเป็นตวัสิง่รบกวน หากกลุ่มเป้าหมายไมไ่ดค้าดวา่จะไดร้บัขา่วสารบางประเภทโดยผา่น

ทางการสือ่สารนัน้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชวีติซึ่งประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ

คดิเหน็ สามารถทาํนายความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรม สามารถทํานายความตัง้ใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ประเภทดจิติอลอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมเป็นตวักาํหนดความตัง้ใจ

ซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอล ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บรโิภคใช้ชวีตินอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ เพื่อ

ค้นหาข้อมูลข่าวสารของสนิค้า/บริการ อาจรวมถึงการติดต่อสื่อสารกบับุคคลที่รู้จกั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศิ

รวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) รูปแบบการดําเนินชวีติเป็นการอธบิายถงึลกัษณะการใชช้วีติของผูบ้รโิภคว่ามกีาร

จดัสรรเวลาต่อกจิกรรมต่างๆอยา่งไร 

 2. รูปแบบการดําเนินชีวติด้านความสนใจ สามารถทํานายความตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ประเภทดจิติอล อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจ เป็นตวักําหนดความ

ตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากปจัจุบนัสื่อโฆษณาได้เขา้มามบีทบาทใน

สงัคมมากขึน้ ทําใหผู้้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามสนใจสนิคา้ต่างๆในสื่อโฆษณาในแง่มุม่ทีแ่ตกต่างกนัออกไป จงึทําให้มี

ความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลต่างกนัออกไป ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Lehdonvirta 

(2009)ความต้องการของผู้บริโภคจะถูกกระตุ้นจากสิ ่งเร้าภายในและสิ ่งเร้าภายนอกซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีความ         

แตกต่างกนัไป 

 3. รูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ สามารถทํานายความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจ้ง

ประเภทดจิติอลอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่รูปแบบการดําเนินชวีติด้านความคดิเหน็ เป็นตวักําหนด

ความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลมี

อยู่อย่างทัว่ถงึ ทําใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่เขา้ใจในสนิคา้/บรกิารนัน้ๆ จงึช่วยใหส้ามารถมขีอ้มูลในการพจิารณาถงึความ

ตัง้ใจซื้อสนิค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดจิติอลซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของโบ-ไรล์เมอร์ (Bo-Reimer. 1995: 

124-135) กล่าวว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติ แสดงถงึความเป็นตวัตนของบุคคลนัน้ๆ โดยทีรู่ปแบบการดําเนินชวีติของ

แต่ละบุคคลจะเป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่มใีครเหมอืน คนแต่ละคนจะมคีวามคดิเหน็ในสิง่ทีแ่ตกต่างจากคนอื่นๆ  
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 สมมติฐานข้อท่ี 4การรบัรู้ขอ้มูลทางการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล สามารถทํานาย

ความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 จากผลการวจิยัพบวา่การรบัรูข้อ้มลูทางการตลาดผา่นสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล สามารถทาํนาย

ความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01ซึง่การรบัรูข้อ้มูลทาง

การตลาดผ่านสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลเป็นตวักําหนดความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภท

ดจิติอล ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล มคีวามโดดเด่น และมคีวามน่าสนใจ อกีทัง้ยงัมคีวาม

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเมื่อเทยีบกบัโฆษณาในแบบอื่น ทําใหผู้บ้รโิภคเลอืกรบั จดัองคป์ระกอบและแปลความหมาย

ออกมาใหม้คีวามหมายเขา้ใจไดง้่าย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ แอสเซล (ดารา    ทปีะปาล. 2542: 45; อา้งองิจาก 

Assael. 1998: 84) กล่าววา่ การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการซึง่ผูบ้รโิภคเลอืกรบั จดัองคป์ระกอบ และแปลความหมาย

สิง่เร้าต่างๆออกมาเพื่อให้มคีวามหมายเขา้ใจได้และสอดคล้องกบัความคดิของ มอรสินั (Morison. 1996) กล่าวว่า 

ลูกคา้ได้ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การมองเหน็ การไดย้นิ การชมิ การสมัผสั และการได้กลิน่ในการรบัรูถ้ึงการ

บรกิารและขอ้มลูการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารของธุรกจิซึง่ขอ้มลูดงักล่าวจะไม่เป็นเพยีงแรงกระตุ้นต่อการซือ้หรอืใช้

บรกิารของลกูคา้เทา่นัน้ แต่จะเป็นการรบัรูว้า่บรกิารต่างๆนัน้ จะสรา้งความพอใจตามความปรารถนาและความตอ้งการ

ของลกูคา้ดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาเพยีงบางส่วน ทีผู่ว้จิยัคาดว่าจะมผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้บนสื่อโฆษณา

กลางแจง้ประเภทดจิติอลเท่านัน้ แต่ยงัมสี่วนอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศันคตทิีม่ต่ีอสื่อโฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

เป็นตน้ ซึง่ควรนํามาศกึษาเพิม่เตมิ 

 2. ควรศกึษาเพิม่เตมิถงึประสทิธภิาพของสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลว่าควรนําเสนอโฆษณาผ่าน

สื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจติอลอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ดีที่สุด ทัง้น้ีเพื่อให้คุ้มค่าในการลงทุน

ทางดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 

 3. ควรทาํการขยายชว่งเวลาในการทาํวจิยัและควรศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการวจิยัในหลายช่วงเวลาเพื่อ

วเิคราะหแ์นวโน้มของสือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอล 

 4. ควรศกึษาโดยเปรยีบเทยีบระหว่างสื่อสิง่พมิพ์ชนิดอื่นๆ เช่น โปสเตอร์ หรอืสื่อทางตรงชนิดอื่นกบัสื่อ

โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลเพื่อหาขอ้แตกต่างในดา้นต่างๆ และนําขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหใ์หล้ะเอยีดยิ่งขึน้ ทัง้น้ี

เพือ่พฒันาปรบัปรุงใหส้ือ่โฆษณากลางแจง้ประเภทดจิติอลพฒันาไดท้ดัเทยีมสือ่โฆษณาอืน่ๆ 

 5. ควรศกึษาถึงความคดิเหน็ในส่วนผู้ประกอบการหรอืเจ้าของธุรกจิที่มต่ีอสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภท

ดจิติอลพรอ้มกนัน้ียงัสามารถขยายรปูแบบการวจิยัไปสูก่ารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึทัง้ในฝา่ยผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ

ธรุกจิ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก         

รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้คําแนะนําที่มคีุณค่า 

พรอ้มทัง้ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยัอย่างดยีิง่ ตัง้แต่เริม่ดําเนินการจนกระทัง่ไดเ้ป็นปรญิญานิพนธ์

ฉบบัสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์ กรีตอิงักูร ทีก่รุณาให้

ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครือ่งมอืและเป็นกรรมการตลอดจนใหค้าํแนะนําในการวจิยัครัง้น้ี 
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 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                 

ศรนีครนิทรวิโรฒ และคณาจารย์ในโครงการบรหิารธรกจิมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยัจนสามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีไดอ้ยา่งสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และสมาชกิทุกคนในครอบครวั ทีค่อยสนับสนุนและใหก้ําลงัใจที่ดี

เสมอ ขอขอบคณุเพือ่นๆร่วมชัน้เรยีน ทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอื ใหค้าํแนะนํา เป็นกาํลงัใจในขณะทีศ่กึษาและตลอดการ

วจิยัครัง้น้ี 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยั

ทกุทา่นทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื ใหค้าํแนะนําทีด่ตีลอดมา จนทาํใหง้านวจิยัสมบรูณ์ได ้

 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า และให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม จนทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้น้ีสามารถนําไปวจิยัจนสามารถสาํเรจ็สมบรูณ์ได ้
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