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 การทําวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาถึงการรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถฟฟา

บีทีเอสที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุม

ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400  คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสถิติ

ทีน่าํมาใชในการวเิคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

คือ การวเิคราะหความแตกตางใชการหาคาที การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  

  ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.25 มีอายุ 18 – 20 ป 

คิดเปน รอยละ 48.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอย

กวา 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.50 และมีความถีใ่นการใชบริการรถไฟฟาบทีเีอส 1-3 ครั้งตอสัปดาห 

คิดเปนรอยละ 43.50  ผูบริโภคมีการเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีโดยรวมในระดับดี  และมี

ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสโดยรวมในระดับดี ผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส อยูในระดับอาจจะซื้อ  

 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือน และความถีใ่นการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับการรับรูสื่อโฆษณาใน

สถานีรถไฟฟาบีทีเอส มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคา

และบริการหลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา และ

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 
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 This research aims to study cognition Perception and Attitude Toward Advertising 

Media on BTS Had An Effect on Teenager Buing Behavior in Bangkok. The samples were 

400 persons and the data collection tool was questionnaires. The statistics for data analysis 

include percentage, mean, standard deviation; and inferential statistics included t-test, One- 

way ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient .  

The results of this research reveal that the most consumers are male (50.25%), aged 18 – 

20 years (48.75%), Bachelor’s degree educated (70.25%), having monthly income less than 

3,000 baht (33.50%), and using BTS services 1-3 times per week (43.50%) .  The overall 

exposure to BTS advertising media is at the good level. The overall attitude towards BTS 

advertising media is also at the good level. Consumer’ buying behaviors after recognizing 

BTS advertising media is at the possibly buying level. 

 The finding from inferential statistics show that the Demographic characteristics of 

consumers i.e. sex, age, educational level, monthly income and service frequency 

significantly affected buying behaviors after recognizing BTS advertising media. The 

cognition towards BTS advertising media is significantly slightly correlated with buying 

behaviors after recognizing BTS advertising media. However, the attitude towards BTS 

advertising media is not correlated with buying behaviors after recognizing BTS advertising 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากอาจารย ดร.รักษพงศ วงศาโรจน ที่ปรึกษาสาร

นิพนธ ใหคําแนะนํารวมทั้งตรวจแกไขขอบกพรอง รวมถึงการแนะนําแนวทาง และแนวคิดตางๆ ใน

การทํางาน วิจัยฉบับนีเ้พือ่ใหสารนิพนธฉบับนีเ้สร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณดวยความ

เคารพ อยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ รองศาสตราจารย ศิริวรรณ   

เสรีรัตนและรองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา ทีใ่หความกรุณาเปนผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบ

คณุภาพเครือ่งมือ ตลอดจนใหคาํปรกึษาขอเสนอแนะนาํ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยพิเศษทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหแนวคิด 

ทฤษฎีตาง จนสามารถไปปรับใชกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนาที่ไดมาศึกษา          

ณ สถาบนัแหงนี ้ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา สมาชิกทุกคนในครอบครัว และเพื่อนๆทุกคน ที่

คอย หวงใย ดูแล และคอยชวยเหลือ แนะนําในทุกๆ ดาน รวมถึงยังเปนผูมอบประสบการณดีๆ ที่ 

ประทับใจในขณะที่กําลังศึกษา ณ สถาบนัแหงนี้  
 

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา, มารดา, ครอบครัว, และเพ่ือนๆ ภาควิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการรุนที่10 ทกุคน ที่ใหความชวยเหลือ และคอยใหกําลังใจที่มีคุณคาอยางยิ่งแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 สภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน มีการเปลี่ยนของสภาวะการตลาดอยางรวดเร็วและ

มีการแขงขันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ซึ่งจากเหตุดังกลาวทําใหเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการ

เปลี่ยนของความคิด ทัศนคติ คานิยม รูปแบบการดําเนินชีวิต อันกอใหสงผลกับการขับเคลื่อนของ

สภาพตลาดในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูง เพื่อที่จะไดเปนอันดับหนึ่งทางดานธุรกิจ สื่อโฆษณาเปน

เครือ่งมือในการสือ่สารประเภทหนึง่ทีผู่ ผลิตใชติดตอไปยังผูบริโภค เปนการสรางการรูจักใหเกิด

ขึ ้นกับสินคาและบริการ เปนแนวทางอีกอยางหนึ่งในการชักจูงใจใหผู บริโภคหันมาสนใจ สราง

แรงผลักดันใหเกิดความตองการ และการตัดสินใจซื้อ เมือ่ไดรับขอมูลขาวสาร บริการโดยผานสื่อ

โฆษณา ดังนั้น จึงมีการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบ ทุกทางที่เหมาะสมกับผูบริโภค และสามารถสือ่ไป

ยังผูสื่อสารในจํานวนมาก สื่อโฆษณาประเภทตางๆไดถูกพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนือ่งใหเหมาะสมกับ

สภาพสังคมปจจุบัน โดยสื่อโฆษณาแตละชนิด จะมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน ดังนั้นในการ

พิจารณาเลือกสื่อใดนั้น ขึ้นอยูกับกลุมผูรับสารที่เปนเปาหมาย วัตถุประสงคในการใชสื่อ เก่ียวกับการ

เขาถึง (Reach) และความถี่ (Frequency) ความครอบคลุมในตลาดเปาหมาย (Coverage) 

งบประมาณที่มีอยู ประสิทธิภาพของตนทุนจากสื่อ และกลยุทธการใชสื่อของคูแขงขัน (เสรี วงษ

มณฑา. 2540: 174) ดวยการการกระจายอยางทั่งถึง และมีการแพรหลายของสื่อ สามารถครอบคลุม

ไปยังทุกพื้นที ่ รวมไปถึงสื่อตางๆ ในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสําคัญเสนทาง

หนึง่ของชาวกรงุเทพมหานครนัน่เอง 

 รถไฟฟาบีทีเอส ไดถูกสรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการคมนาคม อีกทั้งยัง

สามารถแกปญหาการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพมหานครไดอยางดีเยี่ยม โดยสามารถขับเคลื่อนดวย

ระบบไฟฟาอัตโนมัติ และใชเวลาในการเดินทางไดอยางรวดเร็ว สามารถพาผูโดยสารเดินทางไปสู

จุดหมายในแตละสถานีไดดวยระยะเวลาอันรวดเร็ว ในเสนทางหลักๆ อีกทั้งยังมีบริการเชื่อมตอกับ

รถไฟฟาใตดิน นั่นทําใหรถไฟฟาบีทีเอส มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก 

 จากสถิติผูโดยสารที่ทางบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด ไดทําการรวบรวมขอมูล

ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ 2542 ถึง 6 กันยายน 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,215,695,625 คน (ขอมูล

จาก http://www.bts.co.th/th/index.asp  คนเมื่อวันที ่8 กันยายน พ.ศ 2553) และ ถือเปนการ

คมนาคมหลักซึง่มีความสําคัญในยุคปจจุบัน จึงทําใหเปนจุดทีเ่หมาะสมสําหรับการนําโฆษณามา

เผยแพรผานสื่อโฆษณาในรูปแบบตางๆในบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และสือ่โฆษณาซึง่แปลกใหม

ชนดิหนึง่ ไดถกูนาํมาใชในบรเิวณชานชาลาในชวงรอขึ้นรถไฟบีทีเอส โของผูโดยสาร  

จากเหตุผลดังกลาวจึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบี

ทีเอสที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่จะ

http://www.bts.co.th/th/index.asp%20%20ค้น�
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ไดรบัจากงานวิจัย จะทําใหสามารถวางแผนการโฆษณา และเลือกใชสื่อโฆษณาใหเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

 

ความมุงหมายของการวจิยั 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร การรับรู และทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอ สื่อโฆษณาในสถานรีถไฟฟาบทีเีอส 

 2.  เพือ่ศึกษาปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร การรับรู และทัศนคติเกี่ยวกับสื่อ

โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

ความสาํคญัของการวจิยั 

 การวิจัยเรื่อง การรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ที่มีตอพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผลของการวิจัยจะกอใหเกิด

ประโยชนดังนี้  

 1.  เพื่อใหผู บริหารองคกรรถไฟฟาไดทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร การรับรู  และ

ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครเกีย่วกับสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีอันจะนําไปสู

การพัฒนาการนาํเสนอสือ่โฆษณาในสถานรีถไฟฟาบทีเีอส 

 2.  เปนขอมูลพื้นฐานแกผูประกอบธุรกิจ ผูผลิตสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เพื่อใช

เปนแนวทางในการพัฒนาสวนผสมทางการตลาด วางแผน กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับผูบริโภค

กลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 3.  ผูท่ีเกี่ยวของและผูที่สนใจในการศึกษาหาความรูดานการตลาดของการโฆษณาประเภท

สื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส จะสามารถนําผลการศึกษาไปใชอางอิงตอไปได 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศึกษาการรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ที่มี

ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยไดกําหนดขอบเขต

ของการศึกษาคนควาไวดังนี้  

 1.  ประชากร  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ บุคคลที่อยูในชวงวัยรุน มีอายุระหวาง  12 – 24 

และเปน ผูบริโภคที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสซึ่งมี 2 สาย ประกอบดวยสายสุขุมวิท ซึ่งมีทั้งหมด 16 

สถาน ีคอื หมอชติ สะพานควาย อารยี สนามเปา อนุสาวรีย พญาไท ราชเทวี สยาม ชิดลม เพลินจิต 
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นานา อโศก พรอมพงษ ทองหลอ เอกมัย พระโขนง ออนนชุ สวนสายสลีมนัน้ มีทั้งหมด 8 สถานี คือ 

ราชดําร ิศาลาแดง ชองนนทร ีสรุศกัด์ิ สะพานตากสนิ กรงุธนบรุ ีวงเวยีนใหญ รวมทัง้หมด 24 สถานี 

 2.  กลุมตัวอยาง  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่ใชบริการรถไฟฟาใตดิน

จํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณหากลุมตัวอยางจากสูตรที่ไมทราบคา

สัดสวนของประชากร (p) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน

(Multi – Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้  

  ขั้นที่ 1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับฉลาก

เลือกสถานีรถไฟฟาบีทีเอสแบบไมใสคืน (Without Replacement) ไดรายชื่อสถานีที่เปนตัวอยาง 10 

สถานี จาก 24 สถานี ดังนี้ หมอชิต อารีย อนุสาวรีย สยาม อโศก ทองหลอ เอกมัย ศาลาแดง สุร

ศกัด์ิ สะพานตากสนิ วงเวยีนใหญ 

  ขั้นที่ 2 การสุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเก็บ สถานีละ40 

ตัวอยาง  

  ขั้นที่ 3 การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บกลุม

ตัวอยางที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสในเขตสถานีที่เลือก บริเวณหนาสถานรีถไฟฟาบทีเีอส 

 

ตัวแปรที่ศึกษา  

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

  1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

   1.1.1  เพศ 

   1.1.2 อายุ 

   1.1.3 ระดับการศึกษา 

   1.1.4 รายได 

   1.1.5 ความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส/สปัดาห 

  1.2  การเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

  1.3  ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณา

ทางรถไฟฟาบทีเีอส 

 

นยิามศัพทเฉพาะ 

 1.  สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส หมายถึง สื่อโฆษณาที่ปรากฏอยูทั ้งสถานีรถไฟฟา 

รถไฟฟา และบนรถไฟฟาบทีเีอส รวมทัง้หมด 18 ตาํแหนง ดังนี้ 

  1.1  โฆษณาบนสถานรีถไฟฟา ประกอบดวน 
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   1.1.1 ปายโฆษณาบนคานชัน้ชานชาลา 

   1.1.2 ปายโฆษณาทีร่าวกันตกของชัน้ชานชาลา 

   1.1.3 ปายโฆษณาที่ราวกันตกของชั้นขายบัตรโดยสาร 

   1.1.4 ปายโฆษณาที่ราวกันตกของชั้นชานชาลาที่สยาม 

   1.1.5 ปายโฆษณาบนคานของชัน้ขายบตัรโดยสาร 

   1.1.6 ปายโฆษณาแนวตั้งที่ชั้นขายบัตรโดยสาร 

   1.1.7 ปายโฆษณาราวบนัไดทางขึน้ 

  1.2 ตาํแหนงโฆษณาบนตวัรถไฟฟา 

   1.2.1 ปายโฆษณาดานนอกตวัรถไฟฟา 

   1.2.2 ปายโฆษณาภายในรถไฟฟาเหนอืศรษีะ 

   1.2.3 ปายโฆษณาภายในรถไฟฟาดานบนของทีน่ัง่ 

   1.2.4 ปายโฆษณาภายในรถไฟฟาดานขางของประตู 

   1.2.5 ปายโฆษณาภายในรถไฟฟาดานขางของทีน่ัง่ 

  1.3  Graphic Area (Extra Area)  

   1.3.1 ปายโฆษณาบนตูสอดบัตรเขาออก 

   1.3.2 ปายโฆษณาที่เสาตูโทรศัพท 

   1.3.4 ปายโฆษณาที่ชั้นบันไดสถานีสยาม (บันไดจากชั้นขายตั๋วขึ้นไปชานชาลาที่ 1) 

  1.4  พลาสมาสกรีน 

 2 การรับรู  หมายถึ ง  กระบวนการซึ ่งผู บ ริ โภคที ่เป นกลุ มวั ยรุ น เลื อกรับ  จัด

องคประกอบ และแปลความหมายของสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ออกมาเพื่อใหมีความหมาย

เขาใจได 

 3.  ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความเขาใจ ความคิดเห็น หรือความรูสึกนึกคิดของกลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเก่ียวกับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 4.  พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ หมายถึง กระบวนการซื้อสินคาและบริการของ

ผูโดยสารวัยรุนที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส ที่มีหลงัจากไดพบเห็นสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส  

 5.  กลุมวัยรุน หมายถึง บุคคลที่อยูในชวงวัยรุน มีอายุระหวาง  12 – 24 แบงโดยแบง

ออกเปน  วัยรุนตอนตน เด็กผูหญิงอยูในชวงอายุ 10 – 14 ป เด็กผูชายอยูในชวงอายุ 12 –16 ป  

ตอนกลาง เด็กผูหญิงอยูในชวง 14 –18 ป เด็กผูชายในชวงอายุ 16 – 20 ป และวัยรุนตอนปลาย 

เด็กหญิงอยูในชวงอายุระหวาง 18 – 20 ป เด็กผูชายอยูในชวง 20 – 24 ป ที่ใชบริการรถไฟฟาบีที

เอส และเคยพบเห็นการโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 

 6.  รถไฟฟาบีทีเอส หมายถึง รถไฟฟาที่ใหบริการภายในเขตกรุงเทพมหานคร มี 2 สาย 

คอื สายสลีม มีทัง้หมด 8 สถานี คือ ราชดําริ ศาลาแดง ชองนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน กรุงธนบุรี 

วงเวียนใหญ และอีก 1 สายคือ สายสุขุมวิท ซึ่งมีทั้งหมด 16 สถานี คือ หมอชิต สะพานควาย อารีย 

สนามเปา อนสุาวรยี พญาไท ราชเทวี สยาม ชิดลม เพลินจิต นานา อโศก พรอมพงษ ทองหลอ เอก
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มัย พระโขนง ออนนุช โดยใหบริการตั้งแต 6.00 - 24.00 น ซึ่งคาบริการนั้นจะคิดตามระยะทางที่

ผูโดยสารใชบริการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 ในการศึกษาวิจัย การรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสที่มีตอพฤติกรรม

การซือ้สินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมีการกําหนดตัวแปรตน และตัว

แปรตาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนนิงานวจิยัใหถกูตอง โดยมีกรอบงานวจิยัดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตวัแปรอิสระ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1.1 เพศ 

1.2 อาย ุ

1.3 ระดับการศึกษา 

1.4 รายได 

1.5 ความถี่ในการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอส/สัปดาห 

 

 

ทัศนคติท่ีมีตอส่ือโฆษณาทางรถ          

ไฟฟาบีทีเอส 

 

การเปดรับส่ือโฆษณาทาง         

รถไฟฟาบีทีเอส 

 

ตัวแปรตาม 

 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา      

และบริการหลังการรับชมส่ือ

โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 
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สมมตฐิานในงานวิจัย (Research Hypothesis) 

 1.  กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 

 2.  การรับรูสื่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 3.  ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีที

เอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “การรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสที่มีตอพฤติกรรม

การซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้  

 1. แนวความคิดเก่ียวกับการรับรู 

 2. แนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

 3. แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 4. แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกับการโฆษณา 

 5. แนวความคิดเก่ียวกับการโฆษณา 

 6. ประวัติรถไฟฟาบีทีเอส 

 7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรูขาวสาร  

 ความหมายของการรับรู  

 นุสาสนี ขจรศิลป (2545: 36) สรุปวา การรับรูเปนกระบวนการที่บุคคลจัดระเบียบและ

ตคีวามขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการรูสึก เพ่ือใหเกิดเปนความรูความเขาใจ  

 จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่บุคคลตีความ

หรือประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับทราบเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ  

 เสรี วงษมณฑา (2542: 79) ไดใหความหมายของ การรับรู (Perception) หมายถึง 

กระบวนการที่มนุษยเลือกที่จะรับรู สรุปการรับรูตีความหมายการรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อ ที่จะ

สรางภาพในสมองใหเปนภาพทีม่คีวามหมายและมีความกลมกลนื  

 รัจรี นพเกตุ (2540: 29) กลาววาการรับรู หมายถึงขบวนการประมวลและตีความ ขอมูล

ตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเราที่ไดจากความรูสึก สวนความรูสึกเกิดจากการกระตุนอวัยวะรับความรูสึก

ซึ่งมีอยู 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรูสึกจึงมีลักษณะงายตรงไปตรงมาไมตกอยูใต

อิทธิพลของการเรียนรู ประสบการณ แรงจูงใจ อารมณ ฯลฯ สวนการรับรูจะเปนขบวนการตอไปคือ 

ตีความจากสิ่งที่ไดรับจากการรูสึกออกมาใหมีความหมายวา สิ่งที่เห็นอยูคือ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2540: 40) ไดใหความหมายของการรับรู (Perception) หมายถึง 

กระบวนการของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เราอยูอาศัยอยู  
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อะไร เสียงที่ไดยินคือเสียงอะไร การรับรูจึงมีเรื่องของจิตวิทยา คือการเรียนรู ประสบการณ แรงจูงใจ 

อารมณ ฯลฯ เขามามีบทบาทรวมอยูดวย  

 สุชา จันทนเอม (2540:119) กลาวคือ การรับรูเปนขบวนการทีมี่ระดับตัง้แตงายสุดถึง

ซับซอนที่สุดจนยากแกการเขาใจ นักจิตวิทยาไดใหความหมายการรับรูแตกตางกันออกไป  

เทพนพ เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 6) สรุปวา การรับรูหมายถึง กระบวนการในการเลือกรับ

การจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเราที่บุคคลพบเห็นหรือ มีความสัมพันธเกี่ยวของดวย

ในสิง่แวดลอมหนึง่ ๆ  

 

 กระบวนการรับรู  

 เสรี วงษมณฑา (2542: 81 – 83) ไดกลาวถึงการรับรู ประกอบดวย  

 1.  ธรณีประตูแหงการรับรูหรือระดับต่ําที่บุคคลรับรูได (The Absolute threshold) หมายถึง 

ระดับต่ํา ซึ่งแตบุคคลสามารถสัมผัสกับความรูสึกได จุดนี้บุคคลจะสามารถปองกัน ความแตกตาง

ระหวางการรับรูบางสิ่งและไมรูอะไรเลย ซึ่งก็คือระดับต่ําสุดที่ไดรับจากสิ่งกระตุน  

 2.  ความแตกตางต่ําสุดที่บุคคลจะเห็นได (The differential Threshold) หมายถึง ความ

แตกตางนอยที่สุดที่จะทําใหบุคคลสามารถรับรูความแตกตางไดเรียกภาษาอังกฤษวา J.N.D. (Just 

Noticeable Difference) ขอนี้สามารถนํามาใชกับธุรกิจไดโดยทําใหลูกคาเห็นความแตกตางระหวาง

สิ่งกระตุน 2 สิ่งได อยางชดัเจน  

 

 ระดับการรับรู  

 ระดับการรับรู (Threshold of Awareness) แบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้  

 1.  ระดับต่าํสุดทีบุ่คคลสามารถรับรูได (Lower Threshold) ถือเปนคนทีมี่การรับรูเรือ่ง

ตางๆ ไดนอยมาก  

 2.  ระดับสูงสุดที่บุคคลสามารถรับรูได (Upper Threshold) คือ เปนคนที่มีการรับรูเรื่อง

ตางๆ ไดสงูมาก  

 3.  ความแตกตางต่ําสุดที่บุคคลสามารถรับรูได (Difference Threshold) คือ เปนคนที่รับรู

เรื่องตาง ๆ แตกตางจากผูอ่ืน  

 4. การรับรูโดยไมรูตัว (Subliminal Perception) หมายถึง การรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาไปใน

สมองของเราโดยที่เราไมรูตัววาเรากําลังเรียนรูสิ่งนั้น เชน เราเห็นบางสิ่งบางอยางแลวเราเกินความ

เขาใจ ทําใหเกิดการตีความในทันทีโดยทีเ่ราไมรูตัววากําลังรูสิง่นัน้สิง่นีเ้ราเรียกวาการรับรูในจิตใต

สํานัก (Conscious Awareness) 

 รัตนา ปญญาดี (2541: 38 - 40) ไดสรุปกระบวนการรับรูไวดังนี้  

 1.  อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัส รับสิ่งเรา หรือสิ่งที่ผานเขามากระทบ

อวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ  
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 2.  การแปลความหมายจากอาการสัมผัส คือ สวนสําคัญที่จะชวยใหแปลความนั้นถูกตอง

เพียงใด ซึ่งตองอาศัยสติปญญา ความเฉลียวฉลาด การสังเกต การตั้งใจ ความ สนใจ และคุณภาพ

จิตใจของบุคคลในขณะนั้น  

 3.  การใชความรูเดิมหรือประสบการณที่ผานมาเพื่อชวยแปลความหมาย ไดแก ความคิด 

ความรู และการกระทําที่ไดเคยปรากฏแกผูนั้นมาแลวในอดีต ความรูเดิม และ ประสบการณเดิมมี

ความสําคัญมากในการแปลความหมาย และในการแปลความหมายไดดีตองมีคุณลักษณะดังนี้ คือ 

เปนความรูที่แนนอน ถูกตอง ชัดเจน และตองมีปริมาณมาก หมายถึง มีความรูหลาย ๆ อยางจึงจะ

ชวยแปลความหมายไดสะดวก  

 4.  การรับรู เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาพฤติกรรมทางดานความรู  

 

 พฤติกรรมทางดานความรูสึก  

 พฤติกรรมทางดานความรูสึก มีรูปแบบการพัฒนาตามลําดับขั้น ดังนี้  

 1.  การรับรูสิ่งเรา คือ การทําใหคนไดรับประสบการณจากสภาพแวดลอมไมวาจะเปน

สิ่งของ คน สัตว หรือขอมูล ฯลฯ แลวเกิดการรับรูวาอะไรเปนอะไร เขาใจถึงลักษณะสําคัญของสิ่งนั้น 

การรับรูสิ่งเรา แบงเปน 3 ขั้น คือ  

  1.1  การตระหนักเก่ียวกับสิ่งเรา  

  1.2  การเต็มใจที่จะรับสิ่งเรานั้น  

  1.3  การควบคุมหรือคัดเลือกความสนใจที่มีตอสิ่งเรานั้น  

 2.  การตอบสนอง ขั้นตอนนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากขั้นตอนที่แลว ถาในการรับรูสิ่งเรานั้นคน

รูสึกยอมรับ คนก็จะเต็มใจตอบสนอง แตถารูสึกไมเต็มใจก็จะมีปฏิกิริยาตอตาน ตรงนี้เปนจุดที่เวลา

จะเริ่มตนโครงการใหมตองระมัดระวังอยางรอบคอบ  

 3.  การสรางคุณคา หลังจากที่คนรับรูสิ่งเราและมีปฎิกิริยาโตตอบแลว ตอมาเปนการสราง

คุณคา หรือคานิยมซึ่งสังเกตไดจาก  

  3.1  การยอมรับคุณคา คือ พรอมที่จะรับวาสิ่งนั้นมีคุณคา มีประโยชนอยางไร 

  3.2  การชมชอบคุณคา คือ ความรูสึกที่เปนการตัดสินใจวา คือ ความรูสึกที่เปนการ

ตัดสินใจวา 

  3.3  การผูกพันในคุณคานั้น คือ ความรูสึกหรือความคิด ฝงแนนในคุณคานั้นอยางแนน

แฟน พฤติกรรมหรือการเรียนรูในขอนี้เปนลักษณะของทัศนคติ และความซาบซึง้  

 4.  การจัดระบบคุณคา หลังจากคนมีคุณคายอย ๆ ที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ แลว

บุคคลจะตองผานกระบวนการตอไป คือ การคิด พิจารณา และรวบรวมคานิยมเหลานั้น เพื่อหาวามี

คานิยมอะไรบางทีเ่กีย่วของหรือไมเกีย่วกับสิง่กําลังพิจารณาอยู กระบวนการในชั้นนีป้ระกอบดวย 

การจัดคุณคาเหลานัน้เขาไปเปนหมวดหมู เปนเรื่อง หรือเปนระบบ มองเห็น ความสัมพันธของ

คณุคาเหลานัน้ และตัดสินวาคุณคาอะไรที่มีความสําคัญมีบทบาทมากที่สุด กระบวนการนี้แยกเปน 2 

ระดับ คือ  
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  4.1  การสรางมโนภาพเก่ียวกับคุณคา คือ การจัดคณุคาตาง ๆ เปนพวกได  

  4.2  จัดระบบคุณคาเหลานั้นใหเปนการจัดจนมองเห็นภาพโดยสวนรวมของคุณคา ที่มา

รวมกันไดทั้งหมด ลักษณะสุดทายของการจัดระบบคุณคานีจ้ะออกมาในรูปลักษณะของการพัฒนา

ปรัชญาแหงชีวิต หรอือุดมการณในความคดิ  

 5.  การสรางลักษณะนิสัย เปนการพัฒนาความรูสึกถึงขั้นสูงสุดที่ทําใหคนมีระบบ คานิยม

เปนสิ่งควบคุมพฤติกรรมทําใหคน ๆ นั้น มีลักษณะในการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งที่เรียกวาเปน

เอกลักษณ การเกิดเอกลักษณที่เปนลักษณะใดควรประกอบดวย  

  5.1  การรวมสรุปคานิยมที่ฝงแนนในรูปใดรูปหนึ่ง คือ ระบบคานิยมที่มีผลใหมีการแสดง

ออกเปนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

  5.2  การเกิดเปนคุณลักษณะขึน้เปนผลรวมของความรูสึกและการแสดงออกชีใ้หเห็นถึง

ลักษณะของบุคคลนั้น ๆ โดยมีลักษณะที่มั่นคง สามารถทํานายได การเกิดคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

นั้นเปนลักษณะหนึ่งของการปรับตัว ในดานสวนตวั อารมณและสงัคม  

 ปริญ ลักษิตานนท (2544: 15) กลาวถึง การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละ

บุคคลไดรับเลือกจัดระเบียบและตีความหมายขอมูลเพือ่ทีจ่ะสรางภาพที่มีความหมายหรืออาจ

หมายถงึกระบวนการของความเขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู 

 จากแนวคิดดังกลาว การรับรู คือ กระบวนการซึง่ผูบริโภคทีเ่ปนกลุมวัยรุนเลือกรับ จัด

องคประกอบ และแปลความหมายของสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ออกมาเพื่อใหมีความหมาย

เขาใจได ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับระดับการรับรูของรัตนา ปญญาดี (2541: 38 - 40)  ,แนวคิด

พฤติกรรมทางดานความรูสึกของ  และ กระบวนการรับรู ของปริญ ลักษิตานนท (2544: 15) มาใช

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามในสวนของการรับรูเกีย่วกับสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอ

สดวย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

 ความหมายของทศันคติ 

 ชิฟแมน และการนุก (Schiffman; & Knuk. 2000: 200) ไดใหความหมายของทัศนคติ 

หมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูเพื่อใหเกิดพฤติกรรมทีสอดคลองกับลักษณะที่ชอบ

หรือไมชอบที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 แอสเซล (Assael. 1995: 282) ไดใหความหมายวา เปนความมีใจโนมเอียงอันเกิดจาก 

การเรียนรูที่จะตอบสนองตอวัตถุ ใชลักษณะเห็นดีเห็นชอบ หรือไมชอบอยางใดอยางหนึ่งอยาง 

สมํ่าเสมอ 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 190) ไดใหความหมายของทัศนคติ หมายถึง ตัวแปรตัวหนึ่งใน

ศูนยการสั่งการของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู และจากการ

ปฏิบัติตอกัน (Interactive) ของผูบริโภคกับบุคคลอ่ืน 
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 เสรี วงษมณฑา (2542: 106) ไดใหความหมายของทัศนคติ วาเปนความรูสึกนึกคิดของ

บุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของ หรือความคิด ทัศนคติเปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ได ซึ่งนักการตลาดจําเปนตองใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกําหนดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ หรือชักนํา

ใหเกิดการเปลีย่นแปลงทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีผลในการชักนําพฤติกรรมการซื้อ

สินคา ดังนัน้ทศันคตจิงึมีลกัษณะดังนี้ 

 

1. ทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude)                  การปฏิบัติออกมาในทางบวก(Act positively) 

2. ทัศนคติเชิงลบ (Negative attitude)                  การปฏิบัติออกมาในทางลบ(Act negatively) 

 

 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด อารมณ ซึ่ง

สะทอนถึงความโนมเอียงของการปฏิบัติวา พอใจหรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตอสิ่งตางๆ

อันเปนผลมาจากการเรียนรูจากประสบการณในอดีต หรือสิ่งแวดลอมรอบขาง 

 

 องคประกอบของทัศนคติ 

 องคประกอบของทัศนคติมี 3 องคประกอบ แตละองคประกอบมีการจัด หรือมี

ความสมัพันธระหวางกันในการทาํความเขาใจความสมัพันธระหวางทศันคติ และพฤติกรรม 

ชิฟแมน และการนุก. (Schiffman and Kanuk. 2000: 667) โมเดลองคประกอบทัศนคติ 

ประกอบดวย 3 สวน คือ  

 (1) สวนของความเขาใจ (Cognitive)  

 (2) สวนของความรูสึก (Affective) 

 (3) สวนของพฤติกรรม (Conative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงโมเดลองคประกอบทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent attitude model) 

 

 ที่มา: Schiffman; & Kanuk. (1994):  p.285 
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 1.  สวนของความเขาใจ (Cognitive component) หมายถึง สวนหนึ่งของโมเดล

องคประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งแสดงถึงความรู (Knowledge) การรับรู (Perception) และความ

เชื่อ (Beliefs) ซึ่งผูบริโภคมีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk. 2000: 657) สวน

ของความเขาใจเปนสวนประกอบแรก ซึ่งก็คือความรู และการรับรูที่ไดจากการประสมประสานกับ

ประสบการณโดยตรงตอทัศนคติ และขอมูลที่เกี่ยวของจากหลายแหลงขอมูล ความรูนี้ และ

ผลกระทบตอการรับรูจะกําหนดความเชื่อถือ (Beliefs) ซึง่หมายถงึ สภาพดานจิตใจซึ่งสะทอนความรู

เฉพาะอยางของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk. 

2000: 657) ซึ่งก็คือ การที่ผูบริโภคมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่ง คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง หรือพฤติกรรมเฉพาะ

อยางจะนําไปสูผลลัพธเฉพาะอยาง 

 2.  สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึง สวนของโมเดลองคประกอบ

ทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งสะทอนถึงอารมณ (Emotion) หรือความรูสึก (Feeling) ของผูบริโภคที่มีตอ

ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk. 2000: 657) สวนของอารมณ และความรูสึกมีการ

คนพบโดยผูวิจัยผูบริโภคซึง่มีการประเมินผลเบื้องตนโดยธรรมชาติซึง่มีการคนพบโดยการวิจัย

ผูบริโภค ซึ่งประเมินทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการใหคะแนนความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจดีหรือ

เลว เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

 3.  สวนของพฤติกรรม (Conative หรือ Doing หรือ Behavior) สวนของโมเดล

องคประกอบ ทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งสะทอนถึงความนาจะเปน หรือแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจที่จะซื้อ (Intention to buy) 

(Schiffman; & Kanuk. 2000: 657) จากความหมายนี้สวนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่

เกิดขึ้น รวมทั้งพฤติกรรม และความตั้งใจซื้อของผูบริโภคดวยคะแนนความตั้งใจของผูซื้อ สามารถ

นําไปใชเพื่อประเมินความนาจะเปนของการซือ้ผลิตภัณฑของผูบริโภคหรือพฤติกรรมอยางใดอยาง

หนึ่ง พฤติกรรม(Conative) ความรูสึก(Affective) ความเขาใจ(Cognitive) 

 แหลงอิทธิพลในการกําหนดทัศนคติ (Sources of influence on attitude formation)         

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542: 153-154) การกําหนดทัศนคติของผูบริโภคไดรับอิทธิพลอยางมากจาก

ประสบการณสวนบุคคล ไดรับอิทธิพลจากครอบครัว เพ่ือน เครื่องมือการตลาดโดยตรงกับสื่อมวลชน 

ดังนี้ 

 1. ประสบการณโดยตรงและประสบการณในอดีต (Direct and past experience)ทัศนคติที่

มีตอสินคาและบริการ ถูกกําหนดขึ้นโดยประสบการณโดยตรงของผูบริโภค ในการทดลองและการ

ประเมินผลการระลึกไดถึงความสําคัญของประสบการณโดยตรง นักการตลาดจะพยายามกระตุนการ

ทดลองใชผลิตภัณฑใหมโดยการแจกตัวอยางสินคาและคูปองแลกซื้อ 

 2.  อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (Influence of family and friends) ผูบริโภคจะมีการ

ติดตอกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะครอบครัว เพ่ือนสนิท บุคคลที่เลื่อมใส เหลานี้จะกําหนดทัศนคติซึ่งมี

อิทธิพลตอชีวิตครอบครัวเปนแหลงอิทธิพลที่สําคัญที่สุดตอการกําหนดทัศนคติครอบครัวจะสราง

คานิยมพ้ืนฐานหลายประการและมีอิทธิพลตอการสรางความนาเชื่อถือ 



 13 

 3.  การตลาดทางตรง (Direct marketing) นักการตลาดมีการใชการตลาดทางตรงมากขึ้น 

โดยมีการติดตอสื่อสารโดยตรงไปที่ผูบริโภคที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถตอบสนองความสนใจและ

รูปแบบการดํารงชีวิตไดดียิ่งขึ้นซึ่งถือวาใชกลยุทธการตลาดสวนเล็ก (Niche marketing strategy) 

ซึ่งในบางครั้งเรียกวา กลยุทธการตลาดจุลภาค (Micro marketing strategy) นักการตลาดจะตอง

ระมัดระวังในการกําหนดลูกคาโดยถือเกณฑประชากรศาสตร จิตวิทยา หรือภูมิศาสตรประชากร 

(Geodemographic) โดยการเสนอผลิตภัณฑทีมี่ความเปนสวนตัวมากขึน้และขาวสารซึง่แสดงวามี

การทําความเขาใจถึงความตองการและความปรารถนาเฉพาะอยาง ความพยายามทางการตลาด

ทางตรงเปนโอกาสที่งดงามในการจูงใจทัศนคติของผูบริโภค เพราะวาผลิตภัณฑและบริการที่

นําเสนอขาวสารการสงเสริมการตลาด มีการออกแบบอยางระมัดระวังมากใหเหมาะสมกับความ

ตองการของแตละบุคคลและยังสามารถบรรลุอัตราการเขาถึง (Hit rate) ไดดีกวาการตลาดมวลชน 

 4.  การเปดรับตอสื่อมวลชน (Exposure to mass media) ในประเทศไทยโดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานคร สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ เปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางขวาง ผูบริโภคมี

การเปดรับตอความคิดผลิตภัณฑ ความคิดเห็นและการโฆษณา การติดตอสื่อสารมวลชนเหลานี้จะ

เปน แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติของผูบริโภควิธีการที่จะกําหนดทัศนคติของ

ผู บริโภคและวิธีการซึ ่งมีการเปลี ่ยนแปลงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปญหาที ่เกี ่ยวกับการ

ปฏิบัติการทางตลาด ในการกําหนดทัศนคติเปนสิ่งที่มีประโยชนที่จะระลึกวาทัศนคติมีการเรียนรูและ

ทฤษฎีการเรียนรูที่แตกตางกันจะทําใหเกิดจิตสํานึกที่เปนเอกลักษณตามวิธีการที่ทัศนคติไดมีการ

กําหนดขึ้น การกําหนดทัศนคติไดรับความสะดวกในประสบการณสวนตัวโดยตรง และไดรับอิทธิพล

จากความคดิและประสบการณของเพ่ือน สมาชิก ครอบครัว และการเปดรับตอสื่อมวลชน 

 

 คุณลักษณะของทัศนคติ 

 ธงชัย สันติวงษ (2540: 161-162) กลาววา ทัศนคติเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล

เปนการจัดระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวของกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ 

การจัดระเบียบดังกลาวจะมีลักษณะทีร่วมตัวขึ้นหลังจากทีไ่ดมีการประเมินเปนแนวโนมไปในทางใด

ทางหนึ่งเสมอ ถาเราสังเกตดูจะเห็นวา มนุษยทุกคนที่ใชชีวิตผานไปวันตอวัน ทุกคนจะเกี่ยวของกับ

สิ่งตางๆ และเกี่ยวของกับบุคลอื่นๆ เสมอ และเขาจะมีกลไปอันหนึ่งที่จะทําการประเมินทุกสิ่งทุก

อยางตลอดเวลา คนทุกคนจะมีระเบียบของแนวความคิดและความเชื่อตอทุกสิ่งเปนไปไดในทางหนึ่ง

ทางใดในสองทางเสมอ คอืดีและไมดี ชอบและไมชอบ รักและเกลียด กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ คนทุกคน

ในโลกนีจ้ะไมมีใครเลยทีมี่ใจเปนกลาง เปนพระอิฐพระปูน และเห็นทุกอยางเหมือนกัน มีคุณคา

เทากัน เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะ คนทุกคนตางก็มีคุณลักษณะของสิ่งจูงใจและอารมณ (Motivational 

and emotional characteristics) แตกตางกันออกไปนั่นเอง คุณลักษณะของทัศนคติอาจสรุปไดดังนี ้

คือ 

 1.  ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอยูภายใน กลาวคือ เปนเรื่องของระเบียบความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายใน

ของแตละคน 
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 2.  ทัศนคติจะมิใชสิง่ทีมี่มาแตเกิด ตรงกันขามทัศนคติจะเปนเรือ่งราวทีเ่กีย่วของกับการ

เรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ที่ตนไดเก่ียวของอยูดวยในภายนอก และทัศนคติจะกอตัวจากการประเมินจาก

ที่ไดเกี่ยวของกับสิ่งภายนอกดังกลาวแลว ทั้งหมดนี้ยอมแสดงวา ทัศนคติที่มีอยูจะเปนผลที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการเรียนรูดังเชนที่ Myers และ Reynolds ไดเนนวา เปนผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการ

ที่บุคคลนั้น ๆ ไดเก่ียวของกับคนอ่ืน ๆ 

 3.  ทัศนคติจะมีลักษณะมัน่คงถาวร กลาวคือ ภายหลังจากทีท่ัศนคติไดกอตัวขึน้มาแลว 

ทัศนคติดังกลาวจะไมเปนภาวะทีเ่กิดขึน้เปนการชัว่คราว หากแตจะมีความมัน่คงถาวรตามสมควร 

และไมเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดที่ไดรับตัวกระตุนที่แตกตางไป ทั้งนี้เพราะทัศนคติที่กอตัวขึ้นนั้น จะ

มีกระบวนการคิด วิเคราะห ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเปนความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงก็ยอมตองใช

เวลาเพ่ือปรับตามกระบวนการดังกลาวดวย 

 4.  ทัศนคติจะมีความหมายอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งของเสมอ ความหมายในที่นี้ก็คือทัศนคต ิ

จะมิใชเกิดขึ้นมาไดเองจากภายใน หากแตเปนสิ่งที่กอตัวหรือเรียนรูเอามาจากสิ่งที่มีตัวตนที่อางอิง

ถึงได สิ่งที่ใชอางอิงเพื่อการสรางทัศนคติอาจเปนตัวบุคคล กลุมคน สถาบัน สิ่งของคานิยม เรื่องราว

ทางสงัคม หรอืแมแตความนกึคดิตาง ๆ 

 

 การกอตวัของทศันคติ (The Formation of Attitude) 

 ธงชัย สันติวงษ (2540: 166) ทัศนคติจะกอตัวขึ้นมากและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัย

หลายประการหลายทางดวยกันคือ 

 1.  การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivations) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคล

หนึ่งกําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันพื้นฐานทางรางกายอยู ตัวบุคคล

ดังกลาวจะสรางทัศนคติที่ดีตอบุคคล หรือสิ่งของที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความ

ตองการของตนได และในทางตรงกันขามจะสรางทัศนคติทีไ่มดีตอสิง่ของหรือบุคคลทีข่ัดขวางมีให

เขาตอบสนองความตองการได 

 2.  ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดขอมูลขาวสารที่

แตละคนไดรับมา รวมทั้งขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงที่มาขาวสารขอมูลอีกดวย ดวยกลไกของการ

เลือกเฟนในการมองเห็น และเขาใจปญหาตางๆ ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูตัวบุคคลนั้น จะทํา

ใหบุคคลนั้นเก็บไปคิดและสรางเปนทัศนคติขึ้นมาได 

 3.  การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจจะมาจากกลุมตางๆ

ที่เขาเกี่ยวของดวย (เชน ครอบครัว วัดที่ไปประกอบศาสนกิจ ในกลุมเพื่อนรวมงาน และกลุมสังคม

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่กลุมของครอบครัว และกลุมเพ่ือนรวมงาน ตางก็เปนกลุมที่สําคัญที่สุด 

(Primary Group) ที่จะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแกบุคคลที่อยูกลุมดังกลาวได 

 4.  ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของยอมเปนสวนสําคัญ

ที่จะทําใหบุคคลตางๆตีคาสิ่งที่เขาไดมีประสบการณมานั้นจนกลายเปนทัศนคติได เชน ในกรณีของ

การซื้อสินคาเปนตัวอยาง ถาหากคนใดคนหนึ่งติดใจในรสอาหารของภัตตาคารแหงหนึ่งเขาอาจมี
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ทัศนคติที่ดีตอรานนั้น และจะกลับไปกินอีกเสมอ แตถาหากเกิดความไมชอบใจหรือผิดหวังครั้งใด

ครั้งหนึ่ง ก็อาจทําใหเกิดทัศนคติเปลี่ยนไปในทางที่ไมดี 

 5.  ลักษณะทาทาง (Personality) ถึงแมวาลักษณะทาทางจะเปนเรื่องที่มีความหมายกวาง

ทีสุ่ดตามที่กลาวมาแลว แตลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมที่สําคัญในการสราง

ทัศนคติใหกับตัวบุคคลดวยปจจัยตางๆของการกอตัวของทัศนคติเทาที่กลาวมาขางตนนี้ในความเปน

จริงจะไมไดมีการเรียงลําดับความสําคัญใดๆเลย ทั้งนี้เพราะปจจัยตางๆเหลานี ้ ปจจัยใดจะมี

ความสําคัญกวากันนั้น ยอมแลวแตในการอางอิงเพ่ือกอตัวเปนทัศนคตินั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวไดมีการ

เก่ียวของกับสิ่งของหรือแนวความคิดที่มีลักษณะแตกตางกันไปอยางไร 

 

 ความสําคัญของทัศนคติ 

 ยุทธนา ธรรมเจริญ และคณะ (2539: 154) กลาววาจุดประสงคสวนใหญของความพยายาม

ในการตลาด คือ ตองการจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูบริโภค ใหผูบริโภคเกิดทัศนคติในทางที่ดีตอ

สินคาและบริการ เพื่อใหทัศนคติที่ดีนั้น ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ผูขายตองการทัศนคตินั้นถือวา

เปนผลรวมของหลายๆองคประกอบ และเปนตัวทีมี่อิทธิพลสําคัญ และมีผลตอวิถีทางดําเนินชีวิต 

นอกจากนี้ ทัศนคติยังเปนตัวการสําคัญในการกอใหเกิดพฤติกรรม เชน ตราสินคาใดที่จะซื้อ จะซื้อที่

รานไหน เปนตน เพราะฉะนั้นความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติจึงเปนจุดสําคัญของการศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภค เพราะความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคตินํามาซึ่งการวางแผนการตลาดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

สาเหตุหนึ่งที่นักการตลาดควรจะเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติ คือ ทัศนคติสามารถใหขอมูลที่สําคัญ เชน 

ทําใหเราสามารถทํานายการซื้อในอนาคตได ทําใหเขาใจถึงยอดขายของเราไดวาดีหรือไมดี ดังนั้น

เราจะสามารถสรุปไดวาทัศนคติสําคัญและมีประโยชนตอการตลาดดังนี้ คือ 

 1.  ทัศนคติเปนตัวแปรทีเ่ราใชวัดความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาด คือถา

กิจกรรมทางการตลาด เชน การออกโฆษณาสินคาตามสือ่ตางๆประสบความสําเร็จ ทัศนคติของ

ผูบริโภคที่มีตอสินคานั้นๆจะตองดี คือ ผูบริโภคมีความชอบในตัวสินคา 

 2.  ทัศนคติชวยประเมินกิจกรรมทางการตลาดกอนออกใชจริง คือ การทําการทดสอบ 

(Pre-Test) โดยวัดทัศนคติของกลุมเปาหมาย ถาทัศนคติเปนไปในเชิงบวก หมายความวากิจกรรม

ทางการตลาดนัน้ๆสามารถนาํออกมาใชในตลาดไดจรงิ 

 3.  ทัศนคติใชในการแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) และเลือกสวนการตลาด 

(Market Segment) ที่ตองการโดยจะแบงกลุมผูเขาประมูลเปนสวนตลาดที่มีทัศนคติที่ดีตอสินคาและ

ตราสินคา และกลุมที่มีทัศนคติที่ไมดีตอสินคา และตราสินคา โดยนักการตลาดและการดําเนินงาน

ดานการตลาดสวนใหญแลวก็จะเลือกสวนตลาดที่มีทัศนคติที่ดีมาเปนกลุมเปาหมาย 

 4.  ทัศนคติของผูบริโภคตอคุณลักษณะ (Attributes) แตละคุณลักษณะผลิตภัณฑสามารถ

ทําใหกิจการทราบไดวา ทัศนคติที่จะมีผลตอผลิตภัณฑเปนอยางไร และทัศนคติตอโฆษณาก็จะทําให

เราวดัอํานาจในการชกัจูงใจของโฆษณาได 
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 โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา ทัศนคติมีความสําคัญ และการเขาใจในทัศนคติของผูบริโภคจะ

ทาํใหมปีระโยชนในการวางแผนการตลาดในหลายๆทศิทางดวยกัน 

 

 แหลงที่มาของการเกิดทัศนคติ 

 เลาดัน และบิทดา (ดารา ทีปะปาล. 2542: 127 – 128; อางอิงจาก Loudon; & Bitta.1993: 

427 – 428) กลาววา แหลงทีม่าของการเกิดทศันคตเิกิดมาจากหลายปจจัย ดังนี้ 

 1.  ประสบการณโดยตรงของบุคคล (Personal Experience) เนื่องจากในชีวิตประจําวัน 

ของบุคคล จําเปนตองตดิตอสัมพันธสิ่งตาง ๆ รอบตัวตลอดเวลา จึงมีการประเมินสิ่งใหมและประเมิน

สิ่งเกาซ้ําซาก กระบวนการประเมินเหลานีท้ําใหเกิดการเรียนรู ซึง่พัฒนาขึน้เปนทัศนคติทีมี่ตอสิง่

ตางๆ ขึ้น ตัวอยางเชน จากประสบการณของผูบริโภคกับพนักงานขาย ผลิตภัณฑบริการรานคา

ตางๆ ประสบการณเหลานี้จะชวยเสริมสรางและขัดเกลาทัศนคติที่มีตอวัตถุทางการตลาด (Market 

Object) ดังกลาวนี้ นอกจากนัน้ยังมีปจจัยอืน่ ๆ อันเกิดจากตัวบุคคลนัน้เองทีมี่อิทธิพลตอการ

ประเมินวตัถทุางการตลาดโดยตรง ที่สําคัญ 3 ประการคือ 

  1.1  ความตองการ (Needs) เนื่องจากความตองการของบุคคลนั้นไมอยูกับที่ตั้งแตเกิด

จนกระทั่งตาย แตจะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามกาลเวลา จึงทําใหทัศนคติของคนเปลี่ยนแปลงตาม

ไปดวย วัตถุอยางเดียวกันจะไดรับการประเมินตางกัน ในแตละชวงของชีวิตนั่นคือ มีทัศนคติตอวัตถุ

นั้นไมเหมือนกันเม่ืออายุและวัยเปลี่ยนไป 

  1.2  แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept บางครั้งเรียกวา Self –Perception) 

ซึง่หมายถึงผลรวมของความคิดและความรูสึกทัง้หมดทีบุ่คคลมองตัวเองวามีลักษณะอยางไร เคย

เปนอยางไร และคาดหวงัวาจะใหเปนอยางไรในอนาคต และเมื่อบุคคลมีแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง

อยางไรแลว ก็จะมีผลสะทอนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปตามนั้นดวย ดังนั้นเมื่อบุคคลเผชิญกับสิ่ง

เรา หรือวัตถุทางการตลาดตางๆ บุคคลจะไมรับรูทั้งหมด แตจะเลือกรับรูและเลือกที่จะแปล

ความหมายไปตามความคิดของตนเองดวย ดังนั้นการประเมินขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รานคา หรือ

อ่ืนๆ วาตนเองมีความรูสึกอยางไร คิดอยางไร หรือมีทาทีอยางไรตอสิ่งเหลานี้ จึงขึ้นอยูกับ

แนวความคิดเก่ียวกับตนเองที่จะตีคาสิ่งเหลานี้ดวย 

  1.3  บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพของบุคคลเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งคูกับ

แนวความคิดแหงตน ที่มีอิทธิพลตอการประเมินผลวัตถุ บุคคลมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวกาวราว เฉื่อย

ชา เก็บตัวหรือเปดเผย สิ่งดังกลาวเหลานี้มีผลกระทบตอการกอตัวเปนทัศนคติของบุคคลทั้งสิน 

2. การเขารวมเปนสมาชิกของกลุมตางๆ (Group Associations) คนเราทุกคนยอมไดรับอิทธิพลไม

มากก็นอย จากสมาชกิคนอ่ืนๆ ที่ตนเองเขาไปรวมอยูดวยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทัศนคติเรามี

ตอผลิตภัณฑ จริยธรรม สวัสดิภาพ และสถานการณแวดลอมอื่น ๆ กลุมตีคุณคาหรือมีความคิด

อยางไร ก็จะจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติคลอยตามไปดวย กลุมดังกลาวไดแกครอบครัว กลุมเพื่อนฝูง 

เพ่ือนรวมงาน รวมทั้งกลุมวัฒนธรรมตางๆ ที่ถายทอดกันมา นับวาเปนปจจัยสําคัญที่มีตอผลกระทบ

ตอพัฒนาการทางดานทศันคตขิองบคุคลโดยตรง 
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 3.  ปจจัยอิทธิพลอื่น ๆ (Influential Others) การกอตัวของทัศนคติของบุคคลภายนอกเกิด

จากแหลงที่มาหลายทางดังกลาวมาแลว ทัศนคติของบุคคลหรือทัศนคติของผูบริโภค ยังสามารถกอ

ตัวขึ้นหรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไดจากการที่ผูบริโภคไดเขาไปติดตอสัมผัสกับบุคคลที่มีอิทธิพลที่

ตนเองยอมรบั และศรัทธาอีกดวย เชน เพ่ือนที่ตนเองนับถือ ญาติพ่ีนอง และผูเชี่ยวชาญ เปนตน 

ดังนั้น ทัศนคติ หมายถึง ความคิดความเขาใจที่มีตอสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส ที่ไดรับรูจน

กอใหเกิดความรู สึก และมีแนวโนมวาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความคิด ความเขาใจ และ

ความรูสึกที่มีอยู เชน หันมาสนใจหรือเปลี่ยนทัศนคติตามที่ตองการ เนื่องจากสื่อโฆษณาสามารถ

เขาถึงไดกวางขวางและกําหนดความถีเ่พื่อย้ําไดตามที่ตองการ เปนตน โดย ผูวิจัยไดนําแนวคิดที่

เกี่ยวของกับความสําคัญของทัศนคติของ ยุทธนา ธรรมเจริญ และคณะ (2539: 154) มาประยุกตใช

ในการออกแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสวนที่เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาในรถไฟฟา   

บีทีเอสดวย 

 

แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

 ชิฟแมนและคานุค (Schiffman; & Kanuk. 2000) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ 

พฤติกรรมที่บุคคลทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมิน และการใชจายในผลิตภัณฑและบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2540: 3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การที่บุคคลแตละ

คนทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอืน่ๆ ) เกี่ยวกับการบริโภคสินคาและ

บริการ 

 สุภาภรณ พลนิกร (2548: 4) ไดใหคําจํากัดความวา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง

การศึกษาเกี่ยวกับแตละบุคคล กลุม หรือองคกร และกระบวนการที่กลุมดังกลาวใชในการเลือก การ

ไดมา การใช และการกําจัด ผลิตภัณฑ/บริการ หรือประสบการณ หรือแนวคิดรวบยอด ทั้งนี้เพื่อ

ตอบสนองความจําเปน และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดังกลาวที่มีตอผูบริโภค และสังคม 

 จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การแสดงออกของ

บุคคลใดบุคคลหนึง่เพือ่ใหไดมาและใชสินคาหรือบริการ เพือ่ตอบสนองความตองการของบุคคลนั้น

โดยผานกระบวนการตางๆ อันไดแก การคนหา การซื้อ การใช    การประเมินผล และการใชจาย

เพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการ 

 

 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior mode) 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2540: 128) กลาววา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคเปน

การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิด     สิ่งกระตุน 

(Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิง่ที่กระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซือ้ (Buyer’s 

black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิต หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผู



 18 

ซือ้ได ความรูสึกนึกคิดของผูซือ้จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนอง

ของผูซื้อ (Buyer’s response) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2540). การบริหารการตลาด. หนา. 129. 

  

 จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่ทีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิด

การตอบสนอง (Response) ดังนัน้ โมเดลนีจ้งึอาจเรยีกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี

ดังนี้ 

สิง่กระตุนจากภายนอก (Stimulus = S) 

สิ ่งกระตุ นทางการ

ต ล า ด ( Marketing 

stimulus) 

สิ่งกระตุนอ่ืนๆ 

(Other stimuli) 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

การเมือง 

วฒันธรรม ฯลฯ 

 

ก า ร ต อ บ ส น อ ง

ของผูซื้อ 

(Response = R) 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซือ้ 

ปริมาณการซื้อ 

 

กลองดําหรือ 

ความรูสึกนึกคิดของ

ผู ซื้ อ  ( Buyer’s 

characteristics) 

 

ลักษณะของผูซื้อ  

(Buyer’s characteristics) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture) 

ปจจัยดานสงัคม (Social) 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซื้อ  

(Buyer’s decision process) 

การรับรูปญหา (Problem recognition) 

การคนหาขอมูล (Information search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

alternative) 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase 

behavior) 
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 1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) 

และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและ จัดสิ่งกระตุน

ภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปน    เหตุจูงใจใหเกิดการซื้อ

สินคา (Buying Motive) ซึง่อาจใชเหตจุงูใจซือ้ดานเหตผุล และใชเหตุจูงใจซื้อดานจิตวิทยา (อารมณ) 

ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 

     1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ ้น เปนสิ ่งกระตุ นที ่เกี ่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ประกอบดวย 

          (1) สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) 

          (2) สิ่งกระตุนดานราคา (Price) 

          (3) สิง่กระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place) 

          (4) สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

    1.2  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิง่กระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก 

          (1) สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค 

เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

    (2) สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีใหมดานระบบปรับ

อากาศหรือฟอกอากาศสามารถกระตุนใหเกิดการใชมากขึ้น 

    (3) สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน กฎหมายเพิ่ม

หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูซื้อ 

    (4) สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลตางๆจะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 

 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่

เสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึก

นึกคิดของผู ซื ้อ ความรู สึกนึกคิดของผู ซื ้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของ ผู ซื ้อและกระบวนการ

ตัดสินใจของผูซื้อ 

  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) มีอิทธิพลจากปจจัยตางๆ คือ ปจจัย

ทางวฒันธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

     2.2  กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer decision process) ประกอบดวยขั้นตอนคือ 

การรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ และ

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 3.  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s respond) คือการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคหรือผูซือ้ 

(Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆดังนี้ 
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    3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) 

     3.2 การเลือกตราสินคา (Brand choice) 

     3.3 การเลือกผูขาย (Dealer choice) 

     3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase time) 

   3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase amount) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู บริโภค เปนการศึกษาพฤติกรรมการชม

ภาพยนตรไทยแนวตลกสยองขวัญวามีปจจัยทางจิตวิทยาภายในและภายนอกอะไรบางทีจ่ะมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยแนวตลกสยองขวัญ 

 

 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ 

 ปจจัยภายในที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อ (Internal variables affecting buying 

behavior) เปนปจจัยทีเ่กิดขึน้ภายในตัวบุคคลแตละคน ซึง่จะมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม

การซื้อของบุคคล ดังแบบจําลองที่ใชอธิบายพฤติกรรมผูบริโภคดังนี้ 

 ปจจัยภายใน คือ ตัวกระตุน (Stimulus) จะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการพฤติกรรม

ผูบริโภค ผูศึกษาตองระลึกเสมอวา พฤติกรรมผูบริโภคจะเปนลักษณะกระบวนการ และสําหรับ

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ในระดับพืน้ฐานสวนใหญจะมองพฤติกรรมผูบริโภค เปนพฤติกรรมที่

สนองตอตัวกระตุน (Stimulus – Response Behavior = S  -  R) นั่นคือ ตัวกระตุน (Stimulus) จะ

เปนตัวที่ทําใหเกิดการตอบสนองของผูรับ ซึ่งก็คือผูบริโภค  (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ  2540: 66-

67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แบบจําลองที่ใชอธิบายพฤติกรรม 
  

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ  (2540).  พฤติกรรมผูบริโภค.  หนา. 66. 

ปจจัยภายนอก 

(External variables) 

S 

= Stimulus 

= ตัวกระตุน 

= สิง่กระตุนทางการตลาด 

  

ผูบริโภค 

(Consumer) 

ปจจัยภายใน 

(Internal variables) 

R 

= Response 

= การตอบสนอง 

= การตัดสนิใจที่แสดงออก 
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 ในทางการตลาดตัวกระตุ นตาง ๆ ก็คือ สวนประสมตัวใดตัวหนึ่งในสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix) ที่นักการตลาดนําเสนอตอผูบริโภค การตอบสนองขั้นสุดทายที่นักการ

ตลาดตองการคือ การที่ผูบริโภคตองการสินคาของธุรกิจ การตอบสนองของผูบริโภคที่มีตอเครื่องมือ

ทางการตลาดของธุรกิจ (ตัวกระตุน) มีไดหลายแบบโดยขึน้อยูกับปจจัยภายในตางๆ ของบุคคล ซึง่

ไดแก การจูงใจ (Motivation) การรับรู (Perception)       การเรียนรู (Learning) และทัศนคติ 

(Attitudes) โดยผูบริโภคอาจเริม่กระบวนการตัดสินใจเมือ่ไดรับตัวกระตุนดังแสดงในสวนลางของ

ภาพ นอกจากนี้การตอบสนองตอตัวกระตุน ในรูปของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคยังมีปจจัย

ภายนอกที่มีอิทธิพลตอลักษณะของการตัดสินใจดวย ไดแก 

 1. วัฒนธรรม (Culture) 

 2. ชัน้ทางสงัคม (Social class) 

 3. กลุมอางอิง (Reference groups) 

 4. ครอบครัว (Family) 

 

 ปจจัยภายใน (Internal variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2.4 แสดงรายละเอียดของปจจัยภายใน (Internal variables) 

 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2540).  พฤติกรรมผูบริโภค. หนา. 66. 

 

  สรุปไดวาปจจัยสําคัญทีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรมการซือ้ของผูบริโภคแบงได 2 ประเภท 

คือ ปจจัยภายนอกไดแก วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม กลุมอางอิง และครอบครัว สวนปจจัยภายใน 

ไดแก     การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ทัศนคติและบุคลิกภาพ สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 

 

 

การจงูใจ 

(Motivation) 

การรับรู 

(Perception) 

บุคลิกภาพ 

(Personality) 

การเรียนรู 

(Learning) 

ทัศนคติ 

(Attitudes) 
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 ข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 คอตเลอร และ อารมสตรอง (Kotler; & Armstrong. 2000: 198-201) กลาววา ในปจจุบัน

เรามองปจจัยที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอผูซ้ือ เราจะทําอยางไรใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ เพื่อใหเกิด

ความเขาใจจึงไดแบงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคออกเปน 5 ขัน้ตอน คอื 

 1. การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) หมายถึง กระบวนการเริ่มตนเมื่อ

ผูบริโภครับรูถึงปญหาหรือความตองการ โดยเกิดจากการกระตุนภายในของบุคคล ความตองการ

โดยทั่วไป ไดแก ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ เมื่อความตองการดังกลาวเพิม่ขึ้น

ในระดับสงู  จนกลายเปนแรงขบัแลวเปลีย่นความตองการดังกลาวมาเปน   แรงขบัภายนอก 

 2. การคนหาขอมูล (Information Search) หมายถึง ความสนใจของผูบริโภค หรืออาจไม

ตองการที่คนหาขอมูลเลข แตถาแรงขับของผูบริโภคสูง และผลิตภัณฑที่ตองการอยูใกลกับผูบริโภค

ก็จะซื้อสินคานั้น หรือไมผูบริโภคอาจตองการคนหารานที่ตองการจากความจําเปนหรือทําการคนหา

ขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการ ผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลจากตัวบุคคล เชน ครอบครัว 

เพ่ือน เพื่อนบาน หรือคนรูจัก เปนตน คนหาจากแหลงขอมูลทางการคา เชน การโฆษณา จาก

พนักงานขาย จากผูจัดจําหนาย การบรรจุหีบหอ หรืองานแสดงสินคา การคนหาจากแหลงสาธารณะ

ตาง ๆ  เชน จากสื ่อตาง ๆ จากการจัดอันดับผู บริโภคจากองคกรตาง ๆ เปนตน และจาก

ประสบการณ เชน จากการสัมผัสดวยมือ การทดสอบ การใชผลิตภัณฑดวยตัวเอง เปนตน 

  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เปนขั้นตอนของกระบวนการการ

ตัดสินใจของผูบริโภค ซึง่ผูบริโภคใชขอมูลขาวสารทีมี่เพือ่ประเมินทางเลือกในตราสินคาและเพือ่ใช

เปนตวักําหนดทางเลอืก 

 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินผูบริโภคจะจัดอันดับตรา

สินคาและจุดมุงหมายของการซื้อ โดยทั่วไปการตัดสินใจของผูบริโภคสวนใหญจะซือ้สินคาทีมี่ตรา

ยี่หอ โดยมีปจจัยระหวางความตองการที่จะซือ้กับการตัดสินใจซือ้ ปจจัยแรกเปนทัศนคติทีค่ํานึงถึง 

ราคา รายได ประโยชนของสินคา เปนตน สวนปจจัยทีส่องคือปจจัยทีไ่ดคาดหวังวาจะซือ้แตเปลีย่น

ความตั้งใจที่จะซื้อ เชน เม่ือเจอสินคาที่ถูกใจ เปนตน 

  5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ภายหลังจากที่ผูบริโภคซื้อ

สินคาไปแลว จะเกิดความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ และตองการการรับประกันสินคา นักการตลาด

ตองคนหาวาอะไรเปนเหตุใหผู ซื ้อเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการซื ้อ คําตอบคือ

ความสัมพันธระหวางความคาดหวังของผูบริโภค และการรับรูถึงวิธีการใชของสินคา เชน ถาสินคามี

อายุการใชงานที่สั้นผูบริโภคก็จะไมพึงพอใจ โดยความพึงพอใจของผูบริโภคเกิดจากความคาดหวังที่

สูงในตัวสินคา และสินคานั้นสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ผูบริโภคก็จะเกิดความ

ยนิดี 

 

 

 



 23 

 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกับการโฆษณา (Consumer Behavior and 

Advertising)  

 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการโฆษณา เพราะ

จุดมุงหมายของการโฆษณานั้นก็เพื่อตองการใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง

ความรูสึกหรือทาที เมื่อพิจารณาถึงตัวพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค จะเห็นไดชัดวาพฤติกรรมการ

ซื้อของผูบริโภคจะประกอบดวยกระบวนการตัดสินใจซื้อ 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ (1) ขั้นการเรียนรู 

(Learning or Cognitive Stage) (2) ขั้นมีความรูสึก (Feeling or Affective Stage) และ (3) ขั้นลงมือ

กระทํา (Doing or Conative Stage) ดังนั้นการกําหนดวัตถุประสงคของการโฆษณาก็จะ

ประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่สอดคลองกันดังนี้ คือ (Davis, Martyn P. 1992: 78-79)  

 1.  ขั้นการเรียนรู (Learning or Cognitive Stage) วัตถุประสงคของการโฆษณาจะมุงเนนที่

การรับรู (Awareness) ความรู (Knowledge) และความเขาใจ (Comprehension) โดยมีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหผูบริโภคไดรูจักผลิตภัณฑและลักษณะของผลิตภัณฑโดยทั่วไปและผูบริโภคจะหาซื้อไดที่ไหน  

 2. ขั้นมีความรูสึก (Feeling or Affective Stage) วัตถุประสงคของการโฆษณาจะมุงเนนที่

ใหผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Oriented) ใหเกิดความชอบในผลิตภัณฑหรือใหมี

ความประทับใจในทางที่ดี (Favorable Impression) ดังนั้นขอความโฆษณาก็จะมีลักษณะกระตุนจูง

ใจความรูสึกของผูบริโภคใหเกิดความชอบ ความอยากไดผลิตภัณฑเปนประการสําคัญ ซึง่การ

โฆษณาดังกลาวนี้ทางการโฆษณาเรียกวา “การโฆษณาเพื่อสรางภาพลักษณ” หรือ “Image 

Advertising”  

 3.  ขั้นลงมือกระทํา (Doing or Conative Stage) วัตถุประสงคของการโฆษณาก็จะเปนการ

มุงเนนใหผูบริโภคไดกระทําบางสิ่งบางอยาง เชน ใหเกิดการซื้อ (Purchasing) การซื้อซ้ํา 

(Repurchasing) การทดลองซื้อไปใช (Trial) และการอนุญาตใหพนักงานเขาไปเสนอขายในบานเปน

ตน  

 

 ตัวแบบกระบวนการซื้อกับการโฆษณา 3 รูปแบบ (Three Models of Buying 

Process and Advertising)  

 กระบวนการซื้อของผูบริโภคที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดมี 3 รูปแบบ แตละรูปแบบถูก

สรางขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานดังกลาว คือ “เรียนรู-รูสึก-กระทํา” หรือ “Learn-Feel-Do” แตละรูปแบบ

จะมีการจัดลําดับกอนหลังแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของความสําคัญของการซื้อ สถานการณ

การซือ้และบทบาทของการโฆษณาดังนี้ คือ (Farbeg, A.D. 1998: 184-187)  

 1.  Learn-Feel-Do Model (บางครั้งใช “High Involvement”) หรือ “Learning Hierarchy 

Model” เปนกระบวนการซื้อที่มีลําดับขั้นตอนอยางมีเหตุผลนั่นคือ เริ่มจากผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ

หลังจากนัน้ทําใหเกิดความรูสึกมีทัศนคติในทางทีดี่ เกิดความพอใจและตัดสินใจซื้อหรือทดลอง

นําไปใชในที่สุด พฤติกรรมการซื้อตามตัวแบบนี้เกิดขึ้นในสถานการณที่ผูซื้อตองเผชิญกับการซื้อที่ใช
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ความพยายามในการซื้อสูง (High Involvement) และผลิตภัณฑมีลักษณะแตกตางกันมาก ราคาแพง 

เชน การซื้อรถยนต กลองถายรูปและเครื่องเฟอรนิเจอร เปนตน  

 2.  Learn-Do-Feel Model (บางครั้งใช “Low Involvement”) พฤติกรรมการซื้อตามตัวแบบ

นี้เกิดขึ้นในสถานการณที่ซื้อผลิตภัณฑที่ไมมีความสําคัญมากนัก ราคาถูก ผูซื้อจึงไมพิถีพิถันในการ

ซื้อการหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑกอนการซื้อมีนอยมาก การซื้อในลักษณะจึงเปนการซื้อที่เรียกวา 

“การซื้อที่ใชความพยายามในการซื้อนอย” (Low Involvement) ทัศนคติหรือทาทีของผูบริโภคตอ

ผลิตภัณฑจะเกิดขึน้ภายหลังจากทีไ่ดซือ้ผลิตภัณฑไปใชแลว ตัวอยางการซื้อผลิตภัณฑประเภทนี ้

เชน การซื้อสบู แชมพูสระผม และครมีแตงผม เปนตน  

 การกําหนดวัตถุประสงคของการโฆษณาจึงควรมุงเนนที่การสราง การรับรู (Awareness) 

การสรางภาพลักษณ (Positive Image) และการเปดรับตอการโฆษณา (Exposure to Advertising) 

เปนประการสําคัญ  

 3.  Do-Feel-Learn Model (บางครั้งใช “Dissonance Attribution”) พฤติกรรมการซื้อตาม

ตัวแบบนี้เกิดขึ้นในสถานการณทีผู่ซือ้ตกอยูในภาวะทีต่องตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑทีมี่ความสําคัญสอง

อยาง ซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงกัน แตลักษณะของผลิตภัณฑมีความซับซอน คุณประโยชนหลายอยาง

ของผลิตภัณฑผูซื้อไมทราบ การตัดสินใจซื้อจึงเต็มไปดวยความลังเลไมมันใจ หลังการซื้อไปแลวจึง

เกิดความไมสบายใจ (Dissonance) ไมแนใจในการตัดสินใจวาตนเองตัดสินใจตนเองตัดสินใจซื้อถูก

หรือไม ตัวอยางการซื้อผลิตภัณฑประเภทนี ้เชน การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เตาอบไมโครเวฟ และ

เครือ่งลางจาน เปนตน  

 การกําหนดวัตถุประสงคในการโฆษณาจึงควรมุงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การ

ใหเหตุผล เพื่อใหผูบริโภคเกิดความรูสึกในทางดีและเพื่อเสริมสรางความมั่นใจเลือกซื้อของเขาเปน

การตัดสินใจที่ถูกตองอยูแลว (พิบูล ทีปะปาล. 2545: 77-79)  

 จากงานวิจัยทีเ่กีย่วของทําใหผูวิจัยมีแนวทางในการวิจัยและชวยในการออกแบบสอบถาม

ที่ใชในการวิจัย รวมถึงทําใหทราบวาสือ่โฆษณาเปนเครือ่งมือทางการตลาดที่สําคัญอันจะเกิด

ทัศนคติตอสินคาหรือบริการที่นําเสนอผานสื่อนั้นๆ โดยผูวิจัยไดนําทฤษฏีการจดจําไดและบางสวน

ของทฤษฏีดานทัศนคติของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 213-215) เพื่อใชออกแบบสอบถามในสวน

ของการรับรูและทัศนคติ รวมถึงทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของ พิบูล ทีปะปาล (2545: 77-79) เพื่อใช

ออกแบบสอบถามในสวนของการตัดสินใจซื้อสินคาหลังชมสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส อีกทั้งยังได

นําทฤษฏีการรับรูสื่อโฆษณาของ เสรี วงษมณฑา (2540: 205-206) เพื่อใชออกแบบสอบถามในสวน

ของการรับรูสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทํา

แบบสอบถามในการศึกษาเรื่องทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสื่อภาพยนตรโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใต

ดินบีทีเอส เพ่ือใหผลงานวจิยัในดานทศันคตมิคีวามครอบคลมุ และมีความสมบรูณมากขึ้น 
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การโฆษณา  

 ความหมายของการโฆษณา  

 รัสเซล และเลนน (พิบูล ทีปะปาล. 2545: 115 ; อางอิงจาก Russell and Lane. 1990: 21) 

กลาวไววา คําวา “การโฆษณา” หรือ “advertising” มาจากรากศัพทภาษาละตินวา “ad vertere” ซึ่ง

หมายถึง “การหันเหจิตใจไปสู” (to turn the mind toward) ซึ่งมีความหมายอยางกวางๆ วา การหัน

เหจิตใจของผูซื้อไปสูผลิตภัณฑที่เสนอขายนั่นเอง  

 เดวิส มารติน (1992: 3). กลาววา การโฆษณา (Advertising) คือ การซื้อพ้ืนที่สื่อโฆษณา

หรอืเวลาการโฆษณา เพ่ือเปนเหตุจูงใจใหคนมีปฏิกิริยาสนองตอบ หรอืดึงดูดความสนใจใหตดิตาม  

เสรี วงษมณฑา (2540: 6-9) ใหความหมายวา การโฆษณา (Advertising) เปนกระบวนการทางดาน

สื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจใหคนมีความตองการซื้อสินคาหรือใชบริการ โดยอาศัย

เหตุผลจริงหรือเหตุผลสมมุติจูงใจใหเกิดความชื่นชอบในสินคาหรือบริการ โดยมีการซื้อสื่อ ซื้อเวลา 

ซื้อพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร และระบผุูโฆษณาอยางชดัเจน  

 จากนิยามดังกลาวขางตน พอจะสรุปสาระสําคัญไดวา การโฆษณานั้นผูโฆษณาที่ตองการ

เผยแพรขาวสารของตน ตองนําเสนอและสงเสริมโดยการผานสื่อกลางที่ไมใชตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปน

วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตรหรือแผนปลิว ฯลฯ การใชสื่อกลางเหลานี้ผูโฆษณา

จําเปนตองเสียคาใชจายในการเผยแพร (Paid Form) ในรูปของคาเชาหรือคาใชจายในการลง

โฆษณา หรือกระจายเสียง เปนตน และประการสุดทายการโฆษณาจะตองระบุผูอุปถัมภรายการไว

ดวย เพ่ือใหผูรบัฟงโฆษณาสามารถรบัทราบจุดมุงหมายของการโฆษณานั้นๆ ได เพราะการโฆษณา

ที่ไมระบุผูอุปถัมภ ไมรูแหลงที่มาก็จะกลายเปนการโฆษณาชวนเชื่อไป และจะเห็นไดวาการโฆษณา 

อาจจะใหขอความปรากฏแกประชาชนโดยใชสื่อโฆษณา (Advertising Media) ไดหลายทางดวยกัน 

เชน ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน การโฆษณากลางแจง (Outdoor Advertising) 

เชน โปสเตอร และการโฆษณาที่ยานพาหนะ(Transit Advertising) เชน โฆษณาที่ติดอยูดานขาง 

ดานหนา หรอืดานหลงัของรถโดยสารประจําทาง เปนตน( พิบูล ทีปะปาล. 2545: 64-65)  

 

 หนาที่ของการโฆษณา  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2540: 105 – 106) กําหนดหนาทีข่องการโฆษณา ไวดังนี้  

 1.  หนาที่การตลาด (Marketing Function) ทําหนาทีเ่ปนสวนหนึง่ในสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย 

(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ทัง้สีเ่ครื่องมือนีใ้ชรวมกันเพือ่ตอบสนองความ

ตองการและสรางความพึงพอใจใหลูกคาอันจะนําไปสูการสรางยอดขายและกําไรในที่สุด  

 2.  หนาที่ในการติดตอสื่อสาร (Communication Function) การโฆษณาถือเปนการ

ติดตอสื่อสารกับกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อแจงขาวสาร เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ หรือเพื่อสราง

ทัศนคติที่ดีใหเกิดกับกลุมเปาหมาย  
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 3.  หนาที่ใหความรู (Education Function) การโฆษณาถือวาเปนการใหความรูเกี่ยวกับ

การใชผลิตภัณฑและทําใหทราบวาผลิตภัณฑทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

 4.  หนาที่ดานเศรษฐกิจ (Economic Function) จากการที่บุคคลรูจักผลิตภัณฑ เนื่องมาจา

การโฆษณา และทําใหเกิดความตองการซือ้ผลิตภัณฑนั้น จึงเทากับวาการโฆษณาเปนตัวสราง

ยอดขายและกําไร ทําใหธุรกิจดําเนินไปไดดวยดี ทําใหเกิดการขยายตัวดานการลงทุนเปนผลทําให

เกิดการสรางงานอันเปนผลทําใหระบบเศรษฐกิจสวนรวมดีขึ้น  

 5.  หนาทีด่านสังคม (Social Function) การโฆษณาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยปรับปรุง

มาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งและทั่วโลก การเผยแพรขาวสารการ

โฆษณาจะมีผลกระทบตอการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม การโฆษณาไมใชแตมุงขายสินคาหรือ

บริการเทานั้น แตมีการโฆษณาจํานวนมากที่เปนการโฆษณาที่ตองคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบ

ของธุรกิจที่มีตอสังคม และมวลมนษุยชาติ  

 เสรี วงษมณฑา (2540: 28) กลาวเพิ่มเติมในเรื่องของหนาที่การโฆษณาวา ชวยทําให

ผูบริโภคเกิดความมั่นใจในสินคา เพราะคิดอยูตลอดเวลาวา โฆษณาคือพันธสัญญา ที่ผูขายไดใหไว

แกตนในทีส่าธารณชน และหวังวาตนจะไดรับคุณประโยชนตามพันธสัญญานั้น 

 

 สื่อโฆษณา  

 เสรี วงษมณฑา (2540: 205) ใหความหมาย สื่อโฆษณา (Advertising Media) วาเปนการ

นําพาหะที่จะพาขาวสารทางการตลาดจากผูขายไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ปรัชญาของการซื้อสื่อโฆษณาคือ “การเขาถึงใหไดมากที่สุดตามความเหมาะสมความถี่สูงสุดที่

เหมาะสม และการสูญเปลานอยที่สุด ในงบประมาณทีจ่าํกัด”  

 สื่อโฆษณา (Advertising Media) คือชองทางการติดตอสือ่สารทัง้หมก (Channels of 

Communication) ซึ่งนําขาวสารจากผูทําสื่อโฆษณา (Advertiser) ไปยังผูรับสื่อ (Audience) (Wells, 

Burnett and Moriarty. 2003: 13)  

 คําวา “Media” (สื่อ) เปนคําพหูพจน สวนเอกพจนใชคําวา “Medium” ดังนัน้คําวา 

“Advertising Media” จึงหมายถึงสื่อหลายๆ สื่อที่นําขาวสารการโฆษณาไปยังผูรับหรือผูฟง ไดแก 

สื่อโทรทัศน สื่อนิตยสาร สื่อหนังสือพิมพ ฯลฯ ถาหากใชในความหมายถึงสื่ออยางเดียว ชนิดเดียวจะ

ใช “Advertising Medium” เชน โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ เปนตน แตถานําหลายสื่อมาใช

รวมกัน เรียกวา “Media mix” หรือ “สวนประสมของสื่อ” (พิบูล ทีปะปาล. 2545: 147) 

 

 ปรัชญาของการซื้อสื่อโฆษณา  

 ปรัชญาของการซื้อสื่อโฆษณา คือ “การเขาถึงที่ไดมากที่สุดตามความเหมาะสม ความถี่

สูงสุดที่เหมาะสม และการสูญเปลานอยที่สุด ในงบประมาณที่จํากัด” อาจแยกอธบิายไดดังนี้  
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 1.  การเขาถงึไดมากทีส่ดุตามความเหมาะสม (Optimum reach) คือการสรางการรับรูอยาง

กวางขวางโดยไมทาํลายความถีข่องการพบเห็นโฆษณาทีต่องการ  

 2.  มีความถี่สูงสุดที่เหมาะสม (Optimum frequency) คือ การใหมีผูพบเห็นโฆษณาใน

ระดับหนึ่งโดยไมทําลายการเขาถึงในระดับของความกวางขวางที่ตองการ ความถี่และการเขาถึงนั้น

เปนสองอยางที่จะแปรผกผันกัน ถาอยางหนึ่งเพ่ิมขึ้น อีกอยางหนึ่งก็จะลดลง  

 3.  การสูญเปลาที่นอยที่สุด (Minimum waste) โดยพิจารณาเลือกสื่อที่ผูเห็นโฆษณาของ

เราเปนกลุมเปาหมายอยางแทจรงิ  

 ปรัชญาของการซื้อสื่อเปนการเขาถึงที่เหมาะสม และความถี่ที่เหมาะสม จะเขาถึงใหมาก

เทาใดที่ทําใหความถี่นั้นไมเสียหาย การที่จะใชการเขาถึง หรือมีความถี่อันใดจะมากกวากัน ตอง

แลวแตลักษณะ เชน สินคาที่มีการสงเสริมการขาย มีทั้งกลุมเปาหมายประจําและกลุมเปาหมายใหม 

ก็ตองการการเขาถึงสูงเชนกัน แตกรณีสินคามีการแขงขันสูงมาก คูแขงกําลังเขามาแยงชิงผูบริโภค

กลุมเปาหมาย เราตองการความถี่สูง (High frequency) ตองการตอกย้ํา พูดซ้ํา เพื่อไมใหลูกคา

เปลี่ยนใจ (เสรี วงษมณฑา. 2540: 205-206)  

 

 ประเภทของสื่อโฆษณา  

 ในการเลือกใชสื่อโฆษณาแตละครั้งจะตองพิจารณาถึงประเภทของสื่อที่ใช โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและขอดีขอเสียของสื่อแตละประเภทอยางละเอียด สําหรับสื่อหลักในการโฆษณา

ประกอบดวยสื่อ 7 ประเภทไดแก  

 1.  หนังสือพิมพ (Newspaper)  

  เปนสือ่ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ ไดอยางกวางขวางและเปนสือ่ที่จัดไดวา

เปนสื่อที่มีความสําคัญในการใหขาวสารแกคนทั่วไป ปจจุบันมีหนังสือทั้งที่เปนภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศโดยแบงเปนหนังสือพิมพขาวทัว่ไป และหนังสือพิมพขาวเฉพาะดาน เชน 

หนงัสอืพิมพขาวธุรกิจ และหนงัสอืพิมพขาวกีฬา เปนตน โดยพิมพออกจําหนายเปนรายวัน รายสาม

วัน และรายสปัดาห 

  ขอดีของหนงัสอืพิมพ  

  1) ครอบคลุมผูรับเปาหมายไดกวาง  

  2) ครอบคลุมอาณาเขตพ้ืนที่ที่กวาง  

  3) ใหขาวสารที่ทันตอเหตุการณ  

  4) มีความคลองตวัในการผลิตวัสดุโฆษณา  

  ขอจํากัดของหนงัสอืพิมพ  

  1) ไมสามารถแยกกลุมเปาหมายที่ชัดเจน  

  2) อายุของสื่อสั้น (สําหรับหนังสือพิมพรายวัน)  

  3) กระดาษที่ใชพิมพมีคุณภาพต่ํา ทาํใหภาพโฆษณาไมนาสนใจเทาทีค่วร  
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 2.  นิตยสาร (Megazine)  

  เปนสือ่ทีส่ามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเฉพาะเจาะจงไดมาก เพราะนิตยสารมีหลาย

ประเภท เหมาะสาํหรบักลุมเปาหมายทีม่คีวามสนใจแตกตางกัน เชน นิตยสารสําหรับผูชาย นิตยสาร

ผูหญิง นิตยสารดานกีฬา นิตยสารธุรกิจ นิตยสารบันเทิง เปนตน โดยทั่วไปนิตยสารทั้งรายสัปดาห 

รายปกษ รายเดือน รายสองเดือน และรายสามเดือน  

  ขอดีของนิตยสาร  

  1) สามารถเลือกกลุมเปาหมายได  

  2) อายุสื่อยาวนานกวา (เชน นิตยสารรายสองเดือน รายปกษ รายสัปดาห)  

  3) กระดาษทีใ่ชพิมพมีคุณภาพดีใหภาพโฆษณาสวยงามมากขึน้ ชวยสรางภาพพจน

สินคา  

  4) ใหรายละเอียดดวยภาพและขอมูลสินคาได  

  ขอจํากัดของนิตยสาร  

  1) ขาดความรูสึกที่ทันตอเหตุการณ  

  2) กําหนดปดเลมกอนเปนระยะเวลานาน ทาํใหตองใชเวลาเตรยีมการโฆษณานาน  

  3) ราคาของนิตยสารคอนขางสูง  

 

 3.  วิทยุโทรทัศน (Television)  

  วิทยุโทรทัศนเปนสื่อที่มีลักษณะเดน คือ สามารถไดยินเสียง ไดเห็นภาพ และมีการ

เคลื่อนไหว รวมทั้งมีสีสันที่สวยงาม รูปแบบของรายการโทรทัศนก็แบงเปนประเภทตางๆ มุงเจาะ

กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน เชน รายการสําหรับเด็กวัยรุน ผูชาย ผูหญิง หรือสําหรับครอบครัว เปน

ตน โดยมุงใหขาวสารหรือความบันเทิงเปนหลัก การโฆษณาของสือ่วิทยุโทรทัศนจะคิดเปนสปอต 

หนึง่สปอตอาจมีความยาว 15, 30, 45 และ 60 วินาที อัตราคาโฆษณาขึ้นอยูกับแตละสถานีโทรทัศน

และชวงเวลาที่ออกอากาศ  

  ขอดีของวิทยุโทรทัศน  

  1) เปนสื่อที่ดึงดูดความสนใจของผูรับเปาหมายไดอยางมาก  

  2) สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว  

  3) เหมาะสําหรับการโฆษณาที่มีการสาธิตและเปรียบเทียบ  

  4) คาใชจายเฉลี่ยต่ํา  

  5) ใหความประทบัใจและสรางภาพพจนสนิคาไดดี  

  ขอจํากัดของวิทยุโทรทัศน  

  1) ตองใชงบโฆษณาสงูเนือ่งจากคาผลติโฆษณาและคาสือ่โฆษณามีราคาแพง  

  2) ระยะเวลาในการเสนอขาวสารสั้นเพียง 15, 30, 45 หรือ 60 วนิาที  

  3) มีการควบคมุและมีขอจํากัดในการโฆษณาจากหนวยงานราชการ  
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 4.  วิทยุกระจายเสียง (Radio)  

  เปนสือ่โฆษณาทีมีแตเสียงในการสื่อสาร ในปจจุบันมีการแบงสถานีวิทยุกระจายเสียง

ออกเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่นําเสนอเฉพาะขาวธุรกิจ และรายการเพลง เชน เพลงลูกทุง เพลง

ไทยสากล และเพลงสากล เพื่อมุงเจาะกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน การขายเวลาคิดเปนชวงเวลา 

ลักษณะเปน Loose Spot หรือการโฆษณาเหมาทั้งรายการเรียกวา In-Program ซึ่งมีทั้ง Loose 

Spot และผูจัดรายการที่จะชวยพูดโฆษณาสินคาใหดวย  

  ขอดีของวิทยุกระจายเสียง  

  1) เขาถึงกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ที่ตองการไดดี  

  2) มีความคลองตัวสูง การปรับเปลี่ยนโฆษณาทําไดงาย  

  3) อัตราคาโฆษณาถกู คาผลิตสื่อถูก  

  4) สามารถเลือกรายการใหตรงกับกลุมเปาหมายได  

  ขอจํากัดของวิทยุกระจายเสียง  

  1) การเลือกรายการและหาสถานีที่เหมาะทําไดยาก  

  2) ขาวสารผานไปอยางรวดเร็ว การใหขอมูลโฆษณาทําไดจํากัด  

  3) ขอจํากัดในตัวสื่อคือ มีแตเสียง  

 

 5.  สื่อโฆษณากลางแจง  

  สื่อโฆษณากลางแจงถือเปนสื่อเสริมเพื่อย้ําเตือนชื่อหรือจุดเดนของผลิตภัณฑ สื่อ

โฆษณากลางแจงไดแก ปายโฆษณา (Billboard) ปายโปสเตอร (Poster) ปายเขียน (Painted 

Display) ปายตกแตงพิเศษ (Spectaculars) และปายโฆษณาไฟฟา (Electronic Spectaculars) 

อัตราคาโฆษณาของปายโฆษณาจะคิดตามประเภทสื่อ ขนาดพื้นที่โฆษณา และทําเลที่ตั้งปาย โดย

คิดอัตราเปนรายเดือน 

  ขอดีของสือ่โฆษณากลางแจง  

  1) กําหนดและควบคมุเขตการโฆษณาไดดี  

  2) ใหความถี่สูงกับคนที่ผานไปบริเวณโฆษณาเปนประจํา  

  3) เปนสื่อที่มีขนาดใหญที่สุด ดึงดูดความสนใจไดดี  

  4) มีความคงทนถาวร  

  ขอจํากัดของสือ่โฆษณากลางแจง  

  1) จํากัดเฉพาะขอความทีง่ายๆ และสั้นๆ  

  2) เปนสือ่โฆษณาทีค่อนขางแพง  

  3) สถานทีต่ัง้มีขอจํากัดทางกฎหมาย  

  4) เขาถงึกลุมเปาหมายไดจาํนวนจํากัด  

 



 30 

 6.  สื่อโรงภาพยนตร (Cinema)  

  สื่อโรงภาพยนตรเปนสื่อเสริมที่เขาถึงผูชมที่เปนกลุมเปาหมายไดดี มีทั้งภาพ สี เสียง 

และการเคลื่อนไหว สามารถสรางความประทับใจ (Impact) เนื่องจากผูชมอยูในโรงภาพยนตรมุง

ความสนใจที่ภาพและเสียงที่ปรากฏบนจอภาพ เหมาะสําหรับสินคาทีมี่กลุมเปาหมายเปนวัยรุนที่

นยิมชมภาพยนตรและสามารถแบงพ้ืนทีโ่ฆษณาไดวาจะโฆษณาโรงภาพยนตรไหน และในจังหวดัใด  

  ขอดีของสือ่โรงภาพยนตร  

  1. สามารถเขาถงึกลุมเปาหมายไดดีเพราะมีทัง้ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว สีสวยงาม  

  2. เลอืกและจํากัดเขตพ้ืนทีโ่ฆษณาไดงาย  

  3. สรางความประทับใจไดดีเพราะเปนสื่อที่มีขนาดใหญ  

  ขอจํากัดของสือ่โรงภาพยนตร  

  1. เขาถงึกลุมเปาหมายไดจาํนวนนอย  

  2. คาโฆษณาตอจํานวนผูชมสงู  

  3. สรางความถี่ในการเห็นไดยาก  

 

 7.  สื่อประเภทอ่ืนๆ (Other Media)  

  นอกจากสื่อทั้ง 6 ที่กลาวไปแลว ยังมีสื่ออ่ืนๆ ที่มีหนาที่ในการสื่อสารไดดีไดแก วัสดุ

โฆษณา ณ จุดขาย (Point-of-Purchase: POP) เปนสื่อโฆษณาที่ประกอบดวย โปสเตอรสติ๊กเกอร 

ปายติดบนเพดาน ปายพลาสติก ปายบังแดด ชั้นโชวสินคา ฯลฯ จัดเปนวัสดุชวยเตือนความทรง

จําเปนครั้งสุดทายกอนผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ  

  - บรรจุภัณฑ (Packaging) บรรจุภัณฑที่มีความสวยงามโดดเดน ชวยทําหนาที่โฆษณา

สินคาได นอกจากนี้บนตัวบรรจุภัณฑยังมีขอความโฆษณาบอกสรรพคุณ สวนผสม และวิธีการใช

สินคาดวย  

  - สื่อโฆษณาตรง (Direct Advertising) เปนสื่อที่เจาะกลุมเปาหมายเพ่ือนําขาวสารใหแก

กลุมเปาหมาย ซึ่งไดรับความนิยมสูงขึ้นเนื่องจากใชคาใชจายไมสูงนักไดแก โฆษณาทางไปรษณีย 

(จดหมาย ใบปลิว แผนพับ แคตตาลอก)  

  - โฆษณาผานอินเตอรเนต็  

  - โฆษณาผานโทรสาร  

  - โฆษณาโดยใชโทรศพัท  

  - เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) ไดแกสมุดหนาเหลือง ถุงกระดาษ ของแถมตางๆ และสื่อ

ลอยฟา เชน บอลลูน หรือใชเครื่องบินปลอยควัน เปนตน  
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 ทฤษฎีกลอง (Box theory)  

 ในการวางแผนซื้อสื่อ เหมือนกับสิ่งที่อยูในกลองที่ประกอบไปดวย (1) การเขาถึง (Reach) 

(2) ความถี่ (Frequency) (3) ผลสัมฤทธิ์ (Impact) (4) ความตอเนือ่ง (Continuity) โดยกลองใหญขาง

นอกคือ งบประมาณ (Budget) การที่ตองการใหสวนใดสวนหนึ่งภายในกลองเล็กหรือใหญนั้นก็ไม

สามารถหลุดอกมานอกกลองได ตองอยูภายในกลองนัน้ ถาเมือ่ใดก็ตามทีเ่พิม่พืน้ทีส่วนของการ

เขาถึง จะไปกระทบอีก 3 สวนที่เหลือแนนอน ถาเพิ่มการเขาถึง หมายถึงตองการเพิ่มประเภทของ

รายการ ประเภทของหนังสือ หรือเขาถึงกลุมเปาหมายก็แตกตางกัน เมื่อทําเชนนี้ตองลดความถี่ลง

ไป ตองลดขนาดโฆษณาลงไป เปนกลองความสัมฤทธิ์ ถาเราเพิ่มความถี่ในชวงใดชวงหนึ่งมากไปก็

จะลดความตอเนื่องทําใหงบประมาณหมดเร็ว สิ่งที่ตองจําคือการเพิ่มสวนใดสวนหนึ่งโดยไมใหมีการ

ลดสวนอ่ืนๆ ที่เหลือนั้นเปนไปไมได  

 

ภาพประกอบ 2 แสดงทฤษฎีกลอง (Box theory) 

 

 หลักการวางแผนเลือกสื่อ สื่อจะตองทราบวาจุดสูงสุด (Optimum) ของเราอยูที่ไหน จะ

เขาถึงอยางไรใหมากทีสุ่ด โดยไมทําลายความถี ่ จะสรางความตอเนื่องอยางไรทีท่ําใหผลกระทบ 

(Impact) 1. การเขาถึง (Reach) 2. ความถี่ (Frequency) 3. ผลกระทบ (Impact) 4. ความตอเนื่อง 

(Continuity) ไมลดการซื้อสื่อจะตองคิดถึงทฤษฎีการสรางความสมดุล (Box theory) ดวย การที่จะ

สรางความสมดุลระหวาง 4 สิ่งได เปนเรื่องสําคัญมาก และสินคายอยมีความแตกตางกันตามชนิด 

สถานการณ และชวงเวลานั้น สินคาแนะนําใหมที่ตองกระจายใหรูจักโดยกวางขวาง อาจไดความถี่ไม

มาก แตการเขาถึงตองมาก และถาตลาดแนนมีคูแขงขันหลายราย ถาโฆษณาบาง ไมโฆษณาบาง 

อาจไดผลสัมฤทธิ์ที่ไมแรง จึงตองโฆษณามากๆ เชนโฆษณาโทรทัศน 1 นาทีเต็ม ลงหนังสือพิมพ

หนาคู จองโฆษณา Billboard ที่สี่แยกสําคัญๆ เปนตน อยางนี้เปนการเนนที่ผลสัมฤทธิ์และการ

เขาถึงกอน โดยยอมลดความตอเนือ่งลงโดยยอมใหเปน Campaign 1 เดือน แทนทีจ่ะเปน 

Campaign 6 เดือน ยอมใหความตอเนื่องสั้นลง วิธีการที่จะบริการปจจัยทั้ง 4 ประการ เปนเรื่องของ
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สภาพการแขงขัน เรือ่งของวัตถุสระสงคทางการตลาด และ ชวงเวลาของตลาดซึง่ผูวางแผนสือ่

จะตองนาํมาพิจารณาประกอบกัน (เสรี วงษมณฑา. 2540: 208-209) 

 

 ปจจัยในการวางแผนสื่อโฆษณา  

ในการวางแผนสือ่โฆษณา ผูวางแผนจะตองศึกษาถึงขอมูลหรือปจจัยตางๆ เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง

ในการวางแผนสื่อโฆษณาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและแผนงานโฆษณาที่ได

วางไว ซึ่งปจจัยตางๆ มีดังตอไปนี้  

 1.  ลักษณะของตลาด (Characteristics of Market) ผูวางแผนโฆษณาจําเปนจะตองศึกษา

ลักษณะของตลาด (หรือผูบริโภคเปาหมาย) วามีขนาดของตลาดสินคาวามีผูบริโภคมากนอยเพียงไร 

ลักษณะของผูบริโภคในตลาดนัน้ๆ เปนอยางไร ตลอดจนศึกษาถึงสภาวะการแขงขัน จํานวนคู

แขงขนั ยุทธวิธีทางการตลาดและการใชสื่อโฆษณาของคูแขงขันในตลาดนัน้ๆ  

 2.  ลักษณะของสินคา (Characteristics of Product) ไมวาจะเปนในดานคุณสมบัติที่มีอยูใน

ตัวสินคา (Product Attributes) เชน รูปแบบ สีสัน ขนาด และคุณประโยชนของสินคา ตลอดจน

คุณสมบัติของสินคาที่ผูผลิตตองการใหผูบริโภคมองเห็น (Product Benefit) เชน ความคุมคา ความมี

ระดับความประหยัดและความสะดวกสบาย เปนตน เหลานี้เปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการวางแผน

สื่อและการโฆษณาที่ตองสะทอนคุณสมบัติสินคาใหกลุมเปาหมายรับทราบ  

  นอกจากการพิจารณาลักษณะของตัวสินคาแลวราคาของสินคาก็เปนสิ่งสําคัญ ราคาของ

สินคาโดยทัว่ไปแลวมักถูกมองวาเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพของสินคา กลาวคือ หากสินคามีราคา

แพงก็มักมีคุณภาพดีตามนั้นดวย ดังนั้นการศึกษาถึงราคาของสินคาก็สามารถใชเปนขอมูลในการ

วางแผนสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมายนั้นเปนอยางดี ราคาสินคายังเปน

ตัวกําหนดถึงผลกําไรของบริษัทเจาของสินคาซึ่งในปจจุบันเจาของสินคามักใชผลกําไรที่ได เปน

ตวักําหนดงบประมาณการโฆษณาวาควรใชคาใชจายในการโฆษณามากนอยเพียงไร  

 3.  ลักษณะของระบบการกระจายสินคา (Characteristics of Distribution System) การ

วางแผนโฆษณาตองศึกษาวาสินคานั้นมีระบบการกระจายสินคาไปยังที่ใดบาง และเนนหนักยัง

บริเวณใด เชน มีวางขายเฉพาะในเขตเมืองหลวง เฉพาะในเขตชนบท หรือขายอยูเฉพาะภาคใดภาค

หนึ่ง เปนตน สื่อโฆษณาจะตองสามารถเขาถึงพื้นที่ที่สินคานั้นมีการกระจายอยู นอกจากนี้ยังจะตอง

ศึกษาถึงระบบการจัดจําหนายวาสินคานัน้มีการจัดจําหนายผานตัวแทนขายใด เพือ่กําหนด

กลุมเปาหมาย และการใชสื่อโฆษณาวาจะครอบคลุมถึงกลุมใด เฉพาะผูบริโภคขั้นสุดทาย หรือพอคา

คนกลางดวย  

 4.  ลักษณะของระบบการสงเสริมการตลาด (Characteristics of Promotion System) การ

สงเสริมการตลาดอันประกอบดวย การสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การออกแบบชั้น

วางสนิคา การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรง และการใชพนักงานขาย ลวนมีความสําคัญตอการ

วางแผนสื่อโฆษณาทั้งสิ้น การวางแผนสือ่โฆษณาทีดี่ตองสอดคลองกับกิจกรรมสงเสริมการตลาด

อยางอ่ืนๆ ดวย  
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 5.  ปจจัยทีอ่ยูเหนือการควบคุม (Uncontrollable Variables) การวางแผนสื่อโฆษณา

จําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยอืน่ๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมทีมี่ผลกระทบตอการวางแผนสื่อ

โฆษณา ไดแก  

  5.1  ปจจัยภายใน (Internal Factors) ไดแก นโยบายและภาพพจนของบริษัทเจาของ

สินคา ปจจัยนี้อาจเปนอุปสรรคตอการวางแผนโฆษณา หรอืมีผลทาํใหการวางแผนสือ่โฆษณาทําไดดี

ขึ้น  

  5.2  ปจจัยภายนอก (External Factors) สามารถแบงออกเปนปจจัยยอยๆ ดังนี้  

   - สภาวะการแขงขนัในตลาด  

   - ภาวะการณทางเศรษฐกิจ  

   - ขอบงัคบัทางกฎหมายและวฒันธรรม  

 

 การตัดสินใจในสื่อ  

 การตัดสินใจในสื่อ (Deciding on the Media) เปนการเลือกใชสื่อในการโฆษณาซึ่งในขั้น

แรกตองตัดสินใจเกี่ยวกับการเขาถึง (Reach) ความถี่ (Frequency) จํานวนการเขาถึงรวมถึงความ

ประทับใจ และผลกระทบจากการโฆษณา (Impact) การเขาถึงอยางมีประสิทธิผล (Effective Reach) 

การเลือกซื้อสื่อประเภทตางๆ (Major Media Types) การเลือกสื่อเฉพาะอยาง (Specific Media 

Vehicles) การกําหนดเวลาในการใชสื่อ (Media Timing) และการจัดสรรสื่อตามภูมิศาสตร 

(Geographical Media Allocation) ตามลาํดับ ดังนี้  

 1. จํานวนการเปดรับ (Exposure) จํานวนการเขาถึง (Reach) ความถี่ (Frequency)และ

ผลกระทบจากการใชสื่อ(Impact)  

  1.1  จํานวนการเขาถึง (Reach) เปนการวัดจํานวนบุคคลหรือครัวเรือน ซึ่งแผนการใช

สือ่แตละครั้งเขาถึงในระยะเวลาที่กําหนดจากการใชสื่อเฉพาะหรือสื่อรวมกัน อาจเรียกวาความ

ครอบคลุมของสื่อ (Media Coverage)  

  1.2  ความถี่หรือความถี่ในการเปดรับขาวสาร (Frequency or Frequency of 

Exposure) หมายถึง จํานวนครัง้ที่บุคคลหรือครัวเรือนมีการเปดรับสือ่เฉพาะอยางในชวงเวลาที่

กําหนดให  

  1.3  จํานวนครัง้การเขาถึงรวมหรือความประทับใจ (Total Exposure หรือ GRP) 

หมายถึง จํานวนคะแนนรายการรวมที่เกิดจากการเปดรับขาวสาร ซึ่งเกิดจากจํานวนบุคคลที่มีการ

เปดรับขาวสารคูณดวยจํานวนความถี่ของการรับขาวสาร  

  1.4  ผลกระทบจากการโฆษณา (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากขาวสารการโฆษณา

ตอผูรับสารในการเปลี่ยนโครงสรางความคิด (Mental Networks) และความตองการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม  
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  1.5  การเขาถึงที่มีประสิทธิผล (Effective Reach) หรือจํานวนการเขาถึงแบบถวง

น้ําหนัก (Weight Number of Exposure) หมายถึง จํานวนครัวเรือนหรือผูฟงสื่อแตละชนิดสามารถ

เขาถึงอยางมีประสิทธิผลคํานวณจากการเขาถึง คณูความถี่ คูณผลกระทบ  

 2.  การเลือกสื่อประเภทตางๆ (Major Media Types) การใชสื่อตางๆ ประกอบดวย 

หนงัสอืพิมพ วิทยุ โทรทศัน นิตยสาร ปายโฆษณา ฯลฯ  

  2.1  หนังสือพิมพมีขอดีดานความยืดหยุน ดานเวลา สถานที ่ และความสามารถในการ

เขาถึงตลาดในทองทีไ่ดสะดวก มีการรับรู และความเชื่อถือไดสูง แตมีขอเสียคือ อายุการใชงานของ

สื่อจะสั้น คุณภาพในการปรับปรุงขาวสารต่ํา และผูอานสวนใหญอานแบบผานตาโดยไมไดใหความ

สนใจเทาที่ควร  

  2.2  นิตยสาร มีขอดี คือสามารถเลือกผูอานโดยแบงตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร ตาม

ประชากรศาสตรสรางความเชื่อถือและความภาคภูมิใจไดสูง มีคุณภาพในการผลิตสูง อายุการใชงาน

ของสือ่นาน แตมีขอเสียคือ ขาวสารไมทันเหตุการณ ชวงเวลาในการใชสื่อแตละครั้งนาน จํานวนการ

จําหนายต่าํ ไมมตีาํแหนงทีว่างขายแนนอน  

  2.3  วิทยุ มีขอดี คือ มีอาณาเขตทางภูมิภาคกวาง สามารถเลือกผูฟงตามอาณาเขตทาง

ภูมิศาสตรและประชากรไดงาย ใชตนทุนต่ํา มีขอเสียคือ เปนการเสนอในรูปการฟงอยางเดียว ความ

ตั้งใจของผูฟงต่ํากวาโทรทัศน โครงสรางคาใชจายใจการโฆษณาไมมมีาตรฐาน และการเสนอขาวสาร

ผานไปอยางรวดเร็ว  

  2.4  โทรทัศน มีขอดี คือ เปนการรวมภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว สามารถดึงดูด

ความสนใจไดดีและมีการเขาถึงไดสูง มีขอเสียคือ ใชตนทุนสูง ความสลับซับซอนมาก การเสนอ

ขาวสารผานไปอยางรวดเร็ว และเลือกผูฟงไดนอย  

  2.5  ปายโฆษณา มีขอดี คือ มีความยืดหยุน การเปดรับสื่อซ้ําสูง ตนทุนต่ํา และมีคูแขง

ขันนอย มีขอเสียคือ ไมมีโอกาสเลือกรับขาวสาร และมีขอจํากัดดานความคิดสรางสรรคในการ

โฆษณา  

   ในการพิจารณาเลอืกสือ่จะตองพิจารณาถงึสิง่ตางๆ ดังตอไปนี้  

   2.5.1  ลักษณะนิสัยของสือ่ที่มีตอผูฟงตามเปาหมาย (Target-Audience Media 

Habits) ตัวอยาง นิตยสารแมและเด็กจะเหมาะกับผูรับขาวสารตามเปาหมาย คือ ครอบครัวที่มีบุตร

เล็กๆ จํานวนการเขาถงึของสือ่ (Reach) ที่ใชจะตองสอดคลองกับรูปแบบการจัดจําหนายของสินคา  

   2.5.2 ผลิตภัณฑ (Product) ตัวอยาง เครื่องแตงกายสุภาพสตรีจะนําเสนอไดดีที่สุด

ในนิตยสาร สือ่ทีใ่ชในการโฆษณาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดก็คือ โทรทัศน สือ่ประเภทตางๆ จะมีความ

แตกตางกันในดานการเสนอภาพ การอธิบาย และความเชื่อถือ  

   2.5.3 ขาวสาร (Message) ขาวสารทีป่ระกาศลดราคาผลิตภัณฑตองใชสือ่ดาน

โทรทศัน วิทยุ หนงัสอืพิมพขาวสารที่บรรจุดานเทคนิคมากตองอาศัยนิตยสารเฉพาะอยางหรือการสง

ทางไปรษณีย  
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   2.5.4 ตนทุน (Cost) คาโฆษณาโทรทัศนมีตนทุนสูงมาก สวนคาโฆษณาทาง

หนังสือพิมพมีตนทุนไมสูงเทาใดนัก การคํานวณตนทุนทําไดโดยคํานวณตนทุนตอการเขาถึง 1,000 

คน  

   2.5.5 วัตถุประสงคของการเลือกสื่อโฆษณา (Advertising Objective) การเลือกสื่อ

จะตองพิจารณาถงึจุดมุงหมายเฉพาะของสือ่โฆษณาและจุดมุงหมายของการโฆษณาทัง้ชดุ  

   2.5.6 จํานวนการเขาถึงของสื่อ (Reach) จํานวนการเขาถึงของสื่อที่จะใชจะตอง

สอดคลองกับรูปแบบการจัดจําหนายของสินคา  

 3.  การเลือกสื่อเฉพาะอยาง (Specific Media Vehicle) เมือ่ตัดสินใจวาจะเลือกสื่อ

ประเภทใดแลว จะตองพิจารณาถึงการเลือกสื่อเฉพาะอยางในสื่อแตละประเภทดวย หลักเกณฑที่ใช

ในการตัดสินใจเลือกสื ่อเฉพาะอยางจะตองพิจารณาถึงการตอบสนองที ่นาพอใจที ่ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชตนทุน  

 4.  ตัดสินใจเวลาในการใชสื่อ (Media Timing) การกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับคาใช

ในการโฆษณาตลอดทัง้ป  

 5.  การตัดสินใจจัดสรรสื่อตามภูมิศาสตร (Geographical Media Allocation) เปนการ

พิจารณาวาจะจัดสรรงบประมาณการโฆษณาเพื่อการใชสือ่อยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่ง และ

พิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรสื่อโดยมุงอาณาเขตทางภูมิศาสตรดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ

คณะ. 2546: 593-598)  

 จากนิยามดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีแนวทางในการวิจัยและชวยในการออกแบบ

สอบถามทีใ่ชในการวิจัย โดยในการโฆษณานั้นผูโฆษณาทีต่องการเผยแพรขาว ซึง่การใชสื่อกลาง

เหลานี้ก็เพื่อใหผูรับฟงโฆษณาสามารถรับทราบจุดมุงหมายของการโฆษณานั้นๆ ได และจะเห็นได

วาการโฆษณา อาจจะใหขอความปรากฏแกประชาชนโดยใชสื่อโฆษณา (Advertising Media) ได

หลายทางดวยกัน เชน ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน การโฆษณากลางแจง 

(Outdoor Advertising) เชน โปสเตอร และการโฆษณาที่ยานพาหนะ(Transit Advertising) เชน 

โฆษณาที่ติดอยูดานขาง ดานหนา หรือดานหลังของรถโดยสารประจําทาง เปนตน โดยไดนําแนวคิด

ขอพิบูล ทีปะปาล (2545) เพื่อใชออกแบบสอบถามในสวนของการรับรูสื่อภาพยนตรโฆษณา ซ่ึง

ขอมูลดังกลาวจะนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามในการศึกษาเรื ่องทัศนคติของ

ผูบริโภคที่มีตอสื่อภาพยนตรโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดิน เพื่อใหผลงานวิจัยในดานทัศนคติมี

ความครอบคลุม และมีความสมบรูณมากขึน้ 

 

ประวตักิารรถไฟฟาบทีีเอส  

 ประวัติความเปนมาของรถไฟฟาบีทีเอส (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2553: ออนไลน)

รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หรือชื่อที่เรียกกันโดยทั่วไปวา รถไฟฟา บีทีเอส 

(BTS Skytrain) เปนระบบขนสงมวลชนแบบรางของกรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดย บริษัท ระบบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�


 36 

ขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เริ่มเปดใหบริการครั้งแรกเม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

เปดบริการตั้งแต 6.00 - 24.00 น โดยอัตราคาโดยสารสําหรับผูโดยสารเที่ยวเดียว คิดในอัตรา 2 

สถานี ตอ 5 บาท โดยเริ่มตนที่ 15 บาท สูงสุด 40 บาท บัตรโดยสารแบบเติมเงิน บัตรโดยสารแบบ

สามสิบวันสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบัตรโดยสารแบบสามสิบวันสําหรับบุคคลทั่วไป สามารถซื้อ

ไดทีห่องจําหนายบัตรโดยสาร การซือ้บัตรโดยสารแบบเทีย่วเดียวจากตูจําหนายบัตรโดยสารแบบ

หยอดเหรียญ ที่ตูจําหนายบัตรติดปายรับเฉพาะเหรียญ 5 บาท และ 10 บาทเทานั้น แตความจริง

แลวสามารถใชเหรียญ 1 บาทในการซื้อบัตรที่ตูจําหนายบัตรดวย ปจจุบันมีการเพิ่มเครื่องจําหนาย

บัตรอัตโนมัติโดยรองรับเหรียญ 1 บาท 5 บาท และ 10 บาท รวมถึงธนบัตร 20 บาท 50 บาท และ 

100 บาท สามารถออกบัตรไดสูงสุด 10 ใบตอครั้ง ในบางสถานี คือ สถานีสะพานควาย สถานีอารีย 

สถานีสนามเปา สถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ สถานีพญาไท สถานีชิดลม สถานีเพลินจิต สถานีอโศก 

สถานีพรอมพงษ สถานีทองหลอ สถานีพระโขนง สถานีราชดําริ สถานีชองนนทรี สถานีสุรศักดิ ์และ

สถานสีนามกีฬาแหงชาติ 

 รถไฟฟาบทีเีอส เปนระบบซึง่ดําเนนิการแยกตางหากจาก รถไฟฟามหานคร ซึง่เกิดขึน้โดย

การอนุมัติของกรุงเทพมหานคร ในสมัยพลตรีจําลอง ศรีเมืองเปน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากในขณะนั้นในกรุงเทพมหานครไมมีระบบขนสงมวลชนดวยรางแมแตระบบ เดียว มี

การศึกษาโครงการกอสรางระบบรถไฟฟาหลายระบบ เชน รถไฟฟาลาวาลิน แตมีแนวโนมที่จะไมได

รับการอนุมัติการกอสรางจากคณะรัฐมนตรี ในขณะที่การจราจรในกรุงเทพติดขัดอยางหนัก 

เนื่องจากปริมาณรถยนตเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการเปดเสรี ใหสามารถนําเขารถยนตใหมจาก

ตางประเทศ ในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน (กอนหนานี้ การนําเขารถยนตใหมจากตางประเทศ 

ตองเสยีภาษนีาํเขา สงูถงึหลายเทาของมูลคารถ) 

 ดังนั้น กรุงเทพมหานคร อนุมัติสัมปทานการสรางและจัดการเดินรถใหกับบริษัท ธนายง 

ของนายคีรี กาญจนพาสน ในครั้งแรกกําหนดใหสรางอูซอมบํารุงบริเวณพ้ืนที่สวนลุมพินี แต

ประชาชนที่ใชพืน้ที่สวนลุมพินีเพื่อออกกําลังเปนประจําไดรวมตัวประทวงการเขาใชพื้นที่ วาขัดตอ

พระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย

จัดสรางเพ่ือเปนสวนสาธารณะของประชาชน นอกจากนั้นยังมีการประทวงขอใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การสรางรถไฟฟาจากรางลอย ฟา เปนรถใตดิน ในทีสุ่ดจึงไดมีการยายสถานทีก่อสรางอูซอมบํารุง 

ไปใชพ้ืนที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย ใกลกับสวนจตุจักร 

 ในชวงแรกกอนเปดทําการ รถไฟฟาสายนี้ใชชื่อวา รถไฟฟาธนายง ตามชื่อบริษัททีไ่ดรับ

สัมปทาน 

 ขบวนรถโดยสาร 

 รถโดยสาร 1 ขบวน มีจํานวน 3 ตู สามารถเคลือ่นทีไ่ดทัง้สองทิศ ตัวรถใชรถรุน Metro 

Modular ของบริษัท ซีเมนส จํากัด จากประเทศเยอรมัน ซึ่งทําความเร็วไดสูงสุด 80 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง โดยขบวนรถมีทั้งหมด 35 ขบวน ซึ่งในอนาคต รถรุนนี้ทั้ง 35 ขบวนจะนําไปวิ่งในสาย

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1�


 37 

สุขุมวิท และปรับความถี่ในการเดินรถ เพื่อรองรับในสวนตอขยาย ออนนุช - แบริ่ง และสวนตอขยาย

อ่ืนๆ ในอนาคตตอไป 

 หลังจากที่ไดกอสรางสวนตอขยายสายสีลม ทาง BTSC จึงสั่งชื้อรถเพิ่มอีก 12 ขบวน โดย 

1 ขบวนจะมีตูโดยสาร 4 ตู จากบริษัท ฉางชุน เรลเวย เวฮิเคลส จํากัด จากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยขบวนรถที่สั่งซื้อมาใหมนั้น มีจุดประสงคเพื่อรองรับจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มมากขึ้น 

และลดปญหาคอขวดของสถานีสะพานตากสิน ซึง่มีรางเพียง 1 รางเทานั้น ขบวนรถสามารถทํา

ความเร็วไดเทากับขบวนรถที่ใหบริการในปจจุบัน 

 

 สายที่เปดใหบริการ 

 รถไฟฟาบีทีเอสแบงเปน 2 สาย คือ สายสุขุมวิท (สีเขียวออน) และสายสีลม (สีเขียวเขม) 

โดยมีสถานีเชื่อมตอทั้งสองสาย ที่สถานีสยาม 

 

 การเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอ่ืน 

 รถไฟฟามหานครสายเฉลมิรชัมงคล ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนไปใชรถไฟฟามหานครได

ที่สถานหีมอชติ เชื่อมตอโดยตรงกับ สถานีสวนจตุจักร ของรถไฟฟามหานคร 

 สถานอีโศก เชื่อมตอโดยตรงกับ สถานีสุขุมวิท ของรถไฟฟามหานคร 

 สถานีศาลาแดง เชื่อมตอกับ สถานีสีลม ของรถไฟฟามหานคร (มีทางเดินยกระดับ

ระยะทางประมาณ 100 เมตร) 

 รถไฟฟาเชือ่มทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ผูโดยสารสามารถเปลี่ยนไปใชรถไฟฟาเชื่อมทา

อากาศยานสุวรรณภูมิหรือแอรพอรทลิงกไดที ่ สถานีพญาไท โดยทางการรถไฟแหงประเทศไทยจะ

ทําการสรางทางเชื่อมตอโดยตรงจากตัวสถานีพญาไทของโครงการแอรพอรทลิงกมาเชื่อมตอกับ

สถานีพญาไทของ รถไฟฟา BTS บริเวณกลางสถานี ซึ่งในอนาคตก็จะมีการติดตั้ง Gate บริเวณ

กลางสถานีแบบสถานีสยามเพือ่เพิม่ความสะดวกสําหรับผูทีจ่ะทําการตอรถ เพือ่เดินทางไปยังทา

อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ 

 รถบริการรับสง ผูใหบริการรถไฟฟาบีทีเอส เคยใหบริการรถโดยสารรับสงในสถานที่

สําคัญบางสถานี หรือที่เรียกวารถชัตเทิลบัส (Shuttle Bus) 5 สายดังนี้ 

 หมอชติ-ม.เกษตร 

 คลองตัน-เอกมัย 

 ทองหลอ-พรอมพงษ 

 ออนนชุ-เซน็ทรลัซติีบ้างนา 

 เพลนิจิต-ออลซซีัน่เพลส 

 โดยบริการรถรับสงนี้ไมคิดคาโดยสาร แตจําเปนตองใชคูปองซึ่งขอรับไดจากเจาหนาที่

จําหนายบัตรโดยสารที่สถานี เวลาใหบริการคือ 6.30-22.30 น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97_%28%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%29�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97_%28%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%29�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1�
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 ปจจุบันไดยกเลิกบริการดังกลาวทุกเสนทางตั้งแตวันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2549 

 ทาเรือ 

 สถานีสะพานตากสิน ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา สามารถเชือ่มตอกับทาเรือสาทร 

เพื่อใชบริการเรือดวนเจาพระยา ในเสนทางนนทบุรี-สาทร-วัดราชสิงขร และ ปากเกร็ด-นนทบุรี-

สาทร-ราษฎรบูรณะ หรือใชบริการเรือโดยสารขามฟากไปยัง ทาเรือตากสิน แลวเดินออกสู ถนน

เจริญนคร ได นอกจากนีย้งัมีบรกิารเรอืโดยสารคลองดาวคะนอง ในเสนทางดาวคะนอง-สาทร 

 ทางเดนิเขาอาคาร 

 บางสถานมีสีะพานลอยจากตวัสถานไีปยงัอาคารตางๆ ในบริเวณใกลเคียง 

 สถานสีนามกีฬาแหงชาติ สามารถเดินไปยังหางสรรพสินคาสยามดิสคัฟเวอรี เอ็มบีเค เซ็น

เตอรและหอศลิปวฒันธรรมแหงกรงุเทพมหานครได 

 สถานีสยาม สามารถเดินไปยังหางสรรพสินคา เซ็นทรัลเวิลด, สยามเซ็นเตอร, สยามพารา

กอน ได 

 สถานรีาชเทว ีสามารถเดินเขาออกโรงแรมเอเชียไดตั้งแตเวลา 07:00-23:00 น. 

 สถานศีาลาแดง สามารถเดินไปยังหางสรรพสินคาสีลมคอมเพลกซ, ตึกธนิยะ 

 สถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ สามารถเดินยงัฝงตางๆ ของวงเวยีนอนุสาวรียชัยสมรภูมิได อีก

ทั้ง ยังสามารถเชื่อมตอกับโรงภาพยนตร เซนจูรี่อีกดวย 

 สถานีชิดลม สามารถเดินไปยังเซ็นทรัลเวิลด, หางสรรพสินคาเซ็นทรัลสาขาชิดลม, 

เอราวณับางกอก, อัมรินทร, เกษรพลาซา 

 สถานีอโศก สามารถเดินไปยังตึก Exchange Tower ,โรงแรม Sheraton Grande 

Sukhumvit ,ศูนยการคาไทมสแควร และหางโรบินสันสุขุมวิท(อาคารโรงแรมเวสตนิ) 

 สถานพีรอมพงษ สามารถเดินไปยังหางเอ็มโพเรี่ยมได 

สถานเีอกมัย สามารถเดินไปยังตึกณุศาสิริ (คอนโดมิเนียม), Bangkok Mediplex Center และอาคาร

สหกรณกรุงเทพ โรงภาพยนตรเมเจอรสุขุมวิท 

 สถานอีอนนชุ สามารถเดินไปยงัหางโลตสั ออนนชุได 

 สวนสําหรับสถานีสําโรง กับ สถานีปูเจาสมิงพราย และ สถานีแพรกษา จะสมารถเดินไปยัง

หางอิมพีเริยล เวิลด สําโรง กับหางคารฟูร สําโรง และหางบิ๊กซี สมุทรปราการ (ไดในอนาคต) และ

สําหรับผูทีต่องการไปยังเซ็นทรัลเวิลดสามารถใชเดินทางเดินเชื่อมกันใตรางรถไฟฟาทีเ่รียกวา Sky 

Walk ไดที่สถานชีดิลมและสถานีสยามได 

 รถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ (Bangkok BRT) สามารถเปลี่ยนไปใชรถโดยสาร

ประจําทางดวนพิเศษไดทีส่ถานีชองนนทรี โดยจะเชื่อมตอกับสถานีสาทร ของรถโดยสารประจําทาง

ดวนพิเศษ 
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 บัตรโดยสารรถไฟฟาบีทีเอส แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1.  บัตรโดยสารชนิดแถบแมเหล็ก มี 2 ประเภท ไดแก บัตรประเภทเที่ยวเดียว คิดคา

โดยสารในอัตรา 2 สถานี ตอ 5 บาท โดยเริ่มตนที่ 15 บาท สูงสุด 40 บาท สามารถซื้อไดที่เครื่อง

จําหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญ และใชธนบัตร โดยใชไดเฉพาะวันที่ซือ้เทานั้นสวน

บัตรประเภท 1 วนั ราคา 120 บาท ใชเดินทางไดไมจาํกัดจํานวนเที่ยวและระยะทาง สามารถซื้อไดที่

หองจําหนายบตัรโดยสารทกุสถานี 

 2.  บัตรโดยสารสมารทพาส มี 2 ประเภท ไดแก บัตรประเภทเติมเงิน คาธรรมเนียมในการ

ออกบัตร 30 บาท เติมเงินในบัตรสูงสุดได 2,000 บาท มีอายุการใชงาน 5 ป สามารถซื้อไดที่หอง

จําหนายบัตรโดยสารทุกสถานี และบัตรประเภท 30 วัน คาธรรมเนียมในการออกบัตร 30 บาท มี

อายกุารใชงาน 5 ป สามารถซื้อไดที่หองจําหนายบัตรโดยสารทุกสถานี แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

ราคาโปรโมชั่นสําหรับนักเรียน นักศึกษา แบงเปน 4 ประเภท คือ  

  15 เที่ยว ราคา 270 บาท 

  25 เที่ยว ราคา 425 บาท 

  35 เที่ยว ราคา 560 บาท 

  45 เที่ยว ราคา 675 บาท 

  ราคาโปรโมชั่นสําหรับบุคคลทั่วไป แบงเปน 4 ประเภท คือ  

  15 เที่ยว ราคา 345 บาท 

  25 เที่ยว ราคา 550 บาท 

  35 เที่ยว ราคา 735 บาท 

  45 เที่ยว ราคา 900 บาท 

 ปจจุบันรถไฟฟาบีทีเอส มีบัตรรุนใหมอีก 1 ประเภทเรียกวา บีทีเอสสมารทพาส (BTS 

Smart Pass) โดยเปนบัตรติดตั้งไมโครชิปไรสายอารเอฟไอดี (RFID) ซึ่งเปนเทคโนโลยีของบัตร

สมารตการดแบบไมมีการสัมผัส (เชนเดียวกับบัตรโดยสารของรถไฟฟามหานคร บัตรจําหนาย

เหมือนบัตรโดยสารประเภท 30 วัน เริ่มจําหนายครั้งแรกวันที ่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดย

สามารถเริ่มใชเดินทางไดตั้งแตวันที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ทุกสถานีเปนตนไป  

ณ ปจจุบันตั้งแตเริ่มมีการเปดใชงานเม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ 2542 ถึง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ 2553 

จากสถิติมีจํานวนผูโดยสารทั้งสิ้น 1,215,695,625 คน (ขอมูลจาก http://www.bts.co.th/th/index.asp  

คนเม่ือวันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2553) 

 

 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ธิดารัตน ตุงคะบูรณะ (2551:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การโฆษณาผานจอ LCD บน

รถไฟฟา BTS ที่มีผลตอการตั้งใจซื้อสนิคาของผูโดยสารในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา ประชากรที่มี

รายได 20,000 บาทขึน้ไป มีระดับการตั้งใจซือ้สินคาจากการชมโฆษณาผานจอ LCD ในรถไฟฟา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549�
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549�
http://www.bts.co.th/th/index.asp%20%20ค้น�
http://www.bts.co.th/th/index.asp%20%20ค้น�
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BTS มากที่สุด  สวนผูชมมีการจดจําสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่มและรานอาหาร จากสิ่งอื่นๆ เชน 

การดําเนนิเรือ่งในโฆษณา พรีเซนเตอร ชื่อสินคาและขอความชวนเชื่อ มีระดับการตั้งใจซื้อสินคาจาก

การชมโฆษณาผานจอ LCD ในรถไฟฟา BTS มากกวา การจดจําจากชื่อสินคา จดจําจากขอความ

ชวนเชื่อ จดจําสินคาจากพรีเซนเตอร มีระดับการตั้งใจซื้อสินคาจากการชมโฆษณาผานจอ LCD ใน

รถไฟฟา BTS มากกวาการดําเนินเรื่องในงานโฆษณาซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  ในขณะที่ผู ชมมี

เหตผุลในการชมโฆษณาผานจอ LCD บนรถไฟฟา BTS เพ่ือศึกษาขอมูลของสินคา มีระดับการตั้งใจ

ซือ้สินคาจากการชมโฆษณาผานจอ LCD ในรถไฟฟา BTS มากกวา เหตุผลเพื่อรับขอมูลขาวสาร

จาก BTS และมีเหตุผลในการรับชมโฆษณาผานจอ LCD บนรถไฟฟา BTS เพื่อความบันเทิง มี

ระดับการตั้งใจซื้อสินคาจากการชมโฆษณาผานจอ LCD ในรถไฟฟา BTS มากกวา เพื่อเหตุผลอื่นๆ 

และมีการรับขอมูลสินคาเพิ่มเติมจากสื่ออินเทอรเน็จ มีระดับการตั้งใจซื้อสินคาจากการชมโฆษณา

ผานจอ LCD ในรถไฟฟา BTS มากกวาสื่อบุคคลอื่นๆ มีระดับการตั้งใจซื้อสินคาจากการชมโฆษณา

ผานจอ LCD ในรถไฟฟา BTS มากกวาการรับขอมูลสินคาเพ่ิมเติมจากสื่อสิ่งพิมพ 

 คมสัน วิสัยสุข. (2549: บทคัดยอ). ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปดรับ การจดจํา และความ

คิดเห็น ของผูใชบริการที่มีตอสื่อโฆษณารถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พบวา โฆษณาไทย

พาณิชย เปนโฆษณาที่กลุมตัวอยางเคยเห็นในรถไฟฟามหานครมากที่สุด โดยผูที่เคยเห็นสื่อโฆษณา

เหลานี้ สวนใหญจะสามารถจดจํารายละเอียดองคประกอบโฆษณาในรถไฟฟามหานคร ประเภท

รูปภาพไดมากที่สุด และสําหรับการเคยเห็นโฆษณาโอที เปนโฆษณาที่กลุ มตัวอยางเคยเห็นใน

บริเวณรถไฟฟามากที ่สุด โดยจะสามารถจดจํารายละเอียดองคประกอบโฆษณาบริเวณสถานี

รถไฟฟามหานคร ประเภทรูปภาพไดมากที่สุด 

 ชุติน แกวนพรัตน (2549:บทคัดยอ).ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสื่อ

ภาพยนตรโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดิน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

แตกตางกันมีการรับรูสื่อภาพยนตรโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดินไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ .05 และผูบริโภคอายุที่แตกตางกันมีการรับรูสื่อภาพยนตรโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดิน 

ในดานความถี่ในการใชรถไฟฟาใตดิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนทัศนคติ

ของผู บริโภคที่มีตอสื ่อภาพยนตรโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดินมีความสัมพันธกับการรับรู สื ่อ

โฆษณาในสถานรีถไฟฟาใตดิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีความสัมพันธระดับต่ําในทิศทาง

เดียวกัน เชนเดียวกับความจดจําไดมีความสัมพันธกับการรับรูสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดิน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีความสัมพันธระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน และความจดจําไดมี

ความสัมพันธกับอิทธิพลโฆษณาตอการตัดสินใจในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมี

ความสมัพันธระดับปานกลางในทศิทางเดียวกัน 

 เชินชิน เชิดชูชัย (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อโฆษณาบน

รถไฟฟา BTS พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาในระดับสูง โดยมี

ปจจัยหลักๆ ในการเปดรับก็คือ องคประกอบศิลปของชิ้นงานโฆษณาและสนิคาหรือบริการนั้นเปนสิ่ง

ทีต่รงกับความสนใจของตนเอง 



 41 

 สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องของทัศนคติของผูบริโภคตอสื่อ

โฆษณาผานรถสามลอเครื่อง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีเพศและรายไดตอเดือน

แตกตางกัน มีทัศนคติตอสื่อโฆษณาผานรถสามลอเครือ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอสื่อโฆษณาผานรถสามลอเครื่อง

โดยรวม และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึงผูบริโภคที่มีจํานวน

ครัง้ในการเห็นสื่อโฆษณาตอวันแตกตางกัน มีทัศนคติตอสือ่โฆษณาผานรถสามลอเครือ่งโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ปติยา สุคนธมาน. (2544:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง  การเปดรับการจดจําและความ

คิดเห็นของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟาและภายในบริเวณ

สถานีรถไฟฟาบีทีเอส พบวา ความบอยครั้งในการใชบริการรถไฟฟา มีความสัมพันธกับความถี่ใน

การเห็นสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟาและภายในบริเวณ สถานีรถไฟฟาบีทีเอส รวมทั้งความบอยครั้ง

ในการใชบริการรถไฟฟามีความสัมพันธกับปริมาณการจดจํา สื่อโฆษณาภายในรถไฟฟาเทานั้น. 

สวนลักษณะทางประชากรของผูใชบริการรถไฟฟา มีเพียงอายุเทานัน้ทีมี่ความสัมพันธกับปริมาณ

การจดจําสื่อโฆษณาภายใน รถไฟฟาและภายในบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส  และลักษณะทาง

ประชากรของผูใชบริการรถไฟฟา มีเพียงเพศเทานั้นที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอสื่อโฆษณา

ภายในรถไฟ ฟา และภายในบรเิวณสถานรีถไฟฟาบทีเีอส  

 ปยะวดี ขวัญศุภฤกษ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ธุรกิจสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ 

การเปดรับและทัศนคติของคนกรุงเทพมหานครทีมี่ตอสือ่โฆษณาเคลือ่นที ่พบวา สือ่โฆษณา

เคลือ่นทีใ่นทัศนคติของคนกรุงเทพมหานคร แตละประเภทมีคุณสมบัติและจุดเดนที่แตกตางกัน

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทีแ่ตกตางกัน สือ่โฆษณาเคลือ่นทีท่ีผู่บริโภคมีการเปดรับมากทีสุ่ด คือ 

สื่อโฆษณาทางรถโดยสารประจําทาง ข.ส.ม.ก รองลงมา คือ รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ (ปอ.) 

รถโดยสารประจําทางปรับอากาศพิเศษ (ไมโครบัส) รถสามลอเครื่อง รถแท็กซี่ รถไฟฟาบีทีเอส และ

รถไฟตามลาํดับ ดานทศันคต ิพบวา ผูบรโิภคมีทศันคตทิีด่ตีอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส และรถ

โดยสารประจําทางปรับอากาศ (ปอ.) มากกวาสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ประเภทอ่ืนๆ  

 สินี จงจริยธรรม (2543:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ

รถไฟฟาบีทีเอสตอความรู ความคิดเห็นและการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครการวิจัย พบวา ผูโดยสารรถไฟฟาที ่มีลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา อาชพี รายไดแตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนประเภทวิทยุ, นิตยสาร และ

สื่อบุคคลประเภทบุคคลในครอบครัว, เพื่อนรวมงาน, พนักงานรถไฟฟา, บุคคลอื่น ๆ และสื่อเฉพาะ

กิจประเภทจุลสาร, รายงานประจําป, วิดีโอประกอบการบรรยายสรุป, อินเตอรเน็ตแตกตางกัน สวน

ในเรื่องการเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล มีความสัมพันธเชิงบวกกับความคิดเห็นที่มีตอ

รถไฟฟาบีทีเอส  และการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล มีความสัมพันธเชิง

บวกกับความคิดเห็นที่มีตอสื่อประชาสัมพันธรถไฟฟาบีที เอส  เชนเดียวกับการเปดรับขาวสารจาก

สื่อบุคคล มีความสัมพันธเชิงบวกกับความบอยครั้งที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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 มิเชล แอนดรู (1986) ไดทําการศึกษาเรือ่ง The Effective of verbal and Visual 

Components of Advertising on Brand Attitude Forward the Advertising พบวา ความรูเกี่ยวกับ

สินคาและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสารโฆษณา มีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติของผูบริโภคที่

มีตอตราสินคา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติตอตราสารโฆษณาก็มักจะมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา 

แตในทางกลับกันถาผูบริโภคมีทัศนคติที่ไมดีตอตราสารโฆษณาก็มักจะมีทัศนคติที่ไมดีตอตราสินคา

ดวย 

 ทฤษฎีทีน่าํมาอางอิงในงานวจิยัเรือ่ง  การรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอ

สที่มีตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิด

เกีย่วกับทัศนคติของ ยุทธนา ธรรมเจริญ และคณะ (2539: 154)มาประยุกตใชในการออกแบบ

สอบถามที่เกี่ยวกับสวนที่เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติที ่มีตอสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส สวน

แนวคิดในการรับรูของรัตนา ปญญาดี (2541: 38 - 40) และแนวคิดพฤติกรรมทางดานความรูสึกของ  

อีกทั้งยังไดนํากระบวนการรับรู ของปริญ ลักษิตานนท (2544: 15) มาใชเพื่อเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถามในสวนของการรับรูเกีย่วกับสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอสดวย  สําหรับเครือ่งมือ

ทางการตลาดอยางสื่อโฆษณานั้นผูวิจัยไดนําทฤษฏีการจดจําไดและบางสวนของทฤษฏีดานทัศนคติ

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 213-215) มาเพ่ือใชออกแบบสอบถามในสวนของการรับรูและทัศนคติ 

รวมถึงทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของ พิบูล ทีปะปาล (2545: 77-79) เพื่อใชออกแบบสอบถามในสวน

ของการตัดสินใจซือ้สินคาหลังชมสือ่โฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส อีกทัง้ยังไดนําทฤษฏีการรับรูสือ่

โฆษณาของ เสรี วงษมณฑา (2540: 205-206) เพือ่ใชออกแบบสอบถามในสวนของการรับรูสื่อ

โฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามใน

การศึกษาเรือ่งทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสื ่อภาพยนตรโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดินบีทีเอส 

เพ่ือใหผลงานวจิยัในดานทศันคตมิคีวามครอบคลมุ และมีความสมบรูณมากขึน้ 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 

 ในการศึกษาคนควาเรื่อง การรับรูและทศันคตติอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสที่มีตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา

คนควาตามขัน้ตอนดังนี้  

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุมตวัอยาง  

 การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศกึษาการรับรูและทศันคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทเีอส ที่มี

ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยไดกําหนดขอบเขต

ของการศึกษาคนควาไวดังนี้  

 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ บุคคลที่อยูในชวงวัยรุน มีอายุระหวาง  12 – 22 และ

เปน ผูบริโภคทีใ่ชบริการรถไฟฟาบีทีเอสซึ่งมี 2 สาย ประกอบดวยสายสุขุมวิท ซึง่มีทัง้หมด 16 

สถาน ีคอื หมอชติ สะพานควาย อารยี สนามเปา อนุสาวรีย พญาไท ราชเทวี สยาม ชิดลม เพลินจิต 

นานา อโศก พรอมพงษ ทองหลอ เอกมัย พระโขนง ออนนชุ สวนสายสลีมนัน้ มีทั้งหมด 8 สถานี คือ 

ราชดําร ิศาลาแดง ชองนนทรี สุรศักด์ิ สะพานตากสิน กรุงธนบุรี วงเวียนใหญ รวมทั้งหมด 24 สถานี 

 

 กลุมตวัอยาง  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้นี้คือ ผูบริโภคที่ใชบริการรถไฟฟาใตดินจํานวน

ทั้งสิ้น 400 คน โดยไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณหากลุมตัวอยางจากสูตรที่ไมทราบคาสัดสวน

ของประชากร (p) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multi 

– Stage Sampling) โดยมีขัน้ตอนดังตอไปนี้  

 ขั้นที ่1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวธิีการจับฉลากเลือก

สถานีรถไฟฟาบีทีเอสแบบไมใสคืน (Without Replacement) ไดรายชื่อสถานีที่เปนตัวอยาง 10 

สถาน ีจาก 24 สถาน ีดังนี้ หมอชติ อารยี อนสุาวรยี สยาม อโศก ทองหลอ เอกมัย ศาลาแดง       

สุรศักด์ิ สะพานตากสิน วงเวียนใหญ 
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 ขั้นที ่2 การสุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเก็บ สถานลีะ40 

ตัวอยาง  

 ขั้นที ่3 การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บกลุม

ตัวอยางที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสในเขตสถานทีี่เลอืก บรเิวณหนาสถานรีถไฟฟาบทีเีอส 
 

การสรางเคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษาคนควา  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาการรบัรูและ

ทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ที่มีตอพฤตกิรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุน

ในเขตกรงุเทพมหานคร  โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

 สวนที ่1 เปนแบบสอบถามดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 5 ขอ มาแจกแจงคาความถีแ่ละคารอยละ ไดแก  

 1. เพศ ใชมาตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

 2. อายุ ใชมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

 3. ระดับการศกึษา ใชมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

 4. รายไดตอเดือนของผูบริโภค ใชมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 5. ความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส ใชมาตรวดัเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 สวนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเปดรับสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามแบบ Semantic differential scale จํานวน 5 ขอ กําหนดมาตรวัด 5 ระดับ โดย

แบงเปนชวง ๆ ตัง้แตดานซายสดุของสเกลแทนเห็นดวยกับขอความดานซาย ดานขวาสดุของสเกล

แทนเห็นดวยกับขอความดานขวา การใหน้ําหนักคะแนนเก่ียวกับการเขาถึงและความถี่ แบงเปน 5 

ลาํดับคะแนน ดังนี้  

  5 การเขาถึง/ความถี่อยูในระดับบอยครั้งมาก  

  4 การเขาถึง/ความถี่อยูในระดับบอยครั้ง  

  3 การเขาถึง/ความถี่อยูในระดับนานๆครัง้  

  2 การเขาถึง/ความถี่อยูในระดับนอยครั้ง  

  1 การเขาถึง/ความถี่อยูในระดับนอยครั้งมาก  

 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชในการสอบถามที่ใชในการวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปราย โดยอาศัยสูตรการ

คาํนวณชวงกวางของชัน้ ดังนี้ 

 

    
( )( )
( )

Range RInterval I
Class C

=  

      
5 1 0.8

5
−

= =  
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  เม่ือ R  แทน  พิสัย  

   C  แทน  จํานวนชัน้  

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามความรูความเขาใจและความรูสกึตอสือ่โฆษณา  

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 = การรับรูอยูในระดับดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 = การรับรูอยูในระดับดี  

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 = การรับรูอยูในระดับปานกลาง  

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 = การรับรูอยูในระดับไมดี  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 = การรับรูอยูในระดับไมดีอยางมาก 

 

 สวนที ่3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มี

ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ Semantic differential scale จํานวน 10  ขอ กําหนดมาตรวดั 5 

ระดับ โดยแบงเปนชวง ๆ ตัง้แตดานซายสดุของสเกลแทนเห็นดวยกับขอความดานซาย ดานขวาสุด

ของสเกลแทนเห็นดวยกับขอความดานขวา การใหน้ําหนักคะแนนเก่ียวกับความรูความเขาใจ และ

ความรูสึก แบงเปน 5 ลาํดับคะแนน ดังนี้  

  5 มีทัศนคติอยูในระดับมากที่สุด 

  4 มีทัศนคติอยูในระดับมาก  

  3 มีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง  

  2 มีทัศนคติอยูในระดับนอย  

  1 มีทัศนคติอยูในระดับนอยที่สุด 

  

 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชในการสอบถามที่ใชในการวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปราย โดยอาศัยสูตรการ

คาํนวณชวงกวางของชัน้ ดังนี้ 

    
( )( )
( )

Range RInterval I
Class C

=  

      
5 1 0.8

5
−

= =  

  เม่ือ R  แทน  พิสัย  

   C  แทน  จํานวนชัน้  

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามทศันคตทิีม่ตีอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 = ทัศนคติอยูในระดับดีมาก  

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 = ทัศนคติอยูในระดับดี  
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 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 = ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง  

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 = ทัศนคติอยูในระดับไมดี  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 = ทัศนคติอยูในระดับไมดีอยางมาก 

 

 สวนที ่4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลงัการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส โดยในแตละขอนัน้ ไดกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 ในขอที ่1. การรับชมสื่อโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสินคาและ

บริการนั้นหรือไม  ลกัษณะเปนแบบสอบถามแบบ Semantic differential scale กําหนดมาตรวดั 5 

ระดับ โดยแบงเปนชวง ๆ ตัง้แตดานซายสดุของสเกลแทนเห็นดวยกับขอความดานซาย ดานขวาสุด

ของสเกลแทนเห็นดวยกับขอความดานขวา การใหน้ําหนักคะแนนเก่ียวกับการตดัสินใจซื้อสินคาและ

บริการ  แบงเปน 5 ลาํดับคะแนน ดังนี้ 

  5   ซื้ออยางแนนอน  

  4   อาจจะไมซือ้ 

  3  ไมแนใจ  

  2  อาจจะไมซือ้  

  1  ไมซือ้แนนอน   

 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชในการสอบถามที่ใชในการวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปราย โดยอาศัยสูตรการ

คาํนวณชวงกวางของชัน้ ดังนี้ 

    
( )( )
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Range RInterval I
Class C

=  

      
5 1 0.8

5
−
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  เม่ือ R  แทน  พิสัย  

   C  แทน  จํานวนชัน้  

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามทศันคตทิีม่ตีอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 = ซือ้อยางแนนอน  

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 = อาจจะซือ้ 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 = ไมแนใจ 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 = อาจจะไมซือ้ 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 = ไมซื้ออยางแนนอน 
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 ในขอที ่2 หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการจํานวนก่ีครั้งตอเดือน ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด (Open-ended 

Question) ใชระดับการวัดประเภทสเกลอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ในขอที ่3 หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มูลคาการซื้อสินคาและบริการ

มีมลูคาเทาใด ลกัษณะแบบสอบถามเปนคาํถามปลายเปด (Open-ended Question) ใชระดับการวัด

ประเภทสเกลอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ในขอที ่4 เปนแบบสอบถามหลังจากการรับชมสื่อโฆษณารถไฟฟาบทีี่เอส ระดับการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการประเภทในระดับมากที่สุด จํานวน 10 ขอ กําหนดมาตรวดั 5 ระดับ โดย

แบงเปนชวง ๆ ตัง้แตดานซายสดุของสเกลแทนเห็นดวยกับขอความดานซาย ดานขวาสดุของสเกล

แทนเห็นดวยกับขอความดานขวา การใหน้ําหนักคะแนนเก่ียวกับความรูความเขาใจ และความรูสึก 

แบงเปน 5 ลําดับคะแนน ดังนี้  

  5  ระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สดุ 

  4  ระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก  

  3  ระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง  

  2  ระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอย  

  1  ระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับนอยที่สดุ 

 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชในการสอบถามที่ใชในการวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปราย โดยอาศัยสูตรการ

คาํนวณชวงกวางของชัน้ ดังนี้ 

    
( )( )
( )

Range RInterval I
Class C

=  

      
5 1 0.8

5
−

= =  

  เม่ือ R  แทน  พิสัย  

   C  แทน  จํานวนชัน้  

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามทศันคตทิีม่ตีอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีีเอส 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  =  ซือ้อยางแนนอน 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  =  อาจจะซือ้ 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  =  ไมแนใจ 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  =  อาจจะไมซือ้   

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  = ไมซื้ออยางแนนอน 

 

 



 48 

 ในขอที ่5. หลังจากรับชมการรับชมสื่อโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส ทานมักจะซื้อสินคาและ 

บริการจากที่ใดมากที่สุด แบงเปน 5 กลุมดังนี้ 

 กลุมที่ 1 หางสรรพสินคาทัว่ไป เชน เดอะมอลล เซ็นทรัล  โรบินสัน เปนตน 

 กลุมที่ 2 หางคาปลีกขนาดใหญ เชน โลตัส บิ๊กซี คารฟูร เปนตน 

 กลุมที่ 3 รานสะดวกซือ้ใกลบาน เชน เซเวน อีเลเวน แฟมิลี ่มารท 108 ชอป เปนตน  

 กลุมที่ 4 ติดตอโดยตรงกับเจาของสินคา/บริการ 

 กลุมที่ 5 อ่ืน ๆ  

 

 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ  

 1.  ศึกษาเอกสาร และงานวจิยัตางๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องทัศนคตทิี่เก่ียวของกับเรื่องการ

รับรู ทัศนคตขิองผูบริโภค สือ่โฆษณาภายในรถไฟฟาบทีเีอส แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่

เก่ียวของกับตัวแปรที่ศึกษา  

 2.  สํารวจรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใตดิน เพ่ือเปนแนวทาง

สําหรับสรางแบบสอบถาม  

 3.  นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาสรางแบบสอบถามทัง้หมด  

 4.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และ

เสนอแนะเพ่ิมเตมิ  

 5.  แกไขปรับปรงุแบบสอบถาม จากนัน้นาํเสนอตอคณะกรรมการควบคมุสารนพินธ เพ่ือ

ปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช  

 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด 

เพือ่หาคาความเชือ่มั่นโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (α - Coefficient) โดยวิธีการคํานวณ

ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 125-126) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของ

ความคงที่ของแบบสอบถาม  โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก  แสดงวามี

ความเชื่อม่ันสูง ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์แตละดานดังนี้ 

 การเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอสโดยรวม  เทากับ     .7406 

 ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส แยกเปนรายดานดังนี้ 

 -  ดานเนื้อหา   เทากับ     .7172 

 -  ดานการนาํเสนอ เทากับ     .7931 

 -  ดานสถานที่   เทากับ     .7931 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชการเก็บขอมูลตามสะดวกโดยผูวิจัยนําแบบสอบถาม ซึง่หา

คณุภาพแลวไปดําเนนิการขอความรวมมือจากกลุมผูบรโิภคในสถานรีถไฟฟาบทีเีอส ตามสถานทีีไ่ด

จากการสุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามดวยผูวิจัยเอง 

 

การจัดกระทาํและการวเิคราะหขอมูล  

 ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผลและนําเสนองานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการจัด

กระทําและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

 1.  รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและ

สมบูรณของแบบสอบถาม  

 2.  ลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทกึลงในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผล 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 สถิติพื้นฐาน ไดแก  

 1. คาสถิติรอยละ (ชูศร ีวงศรัตนะ. 2544: 40) 

 

         รอยละ(%) = 
n

X 100×  

  

  เม่ือ X คือ  จํานวนขอมูล (ความถี่) ทีต่องการนาํมาหาคารอยละ 

   n คือ  จํานวนขอมูลทัง้หมด 

 

 2. คาคะแนนเฉลีย่ (ชูศร ีวงศรัตนะ. 2544: 40) 

 

    
n

x
x ∑=  

 

  เม่ือ    x      คือ คาเฉลี่ย    

        ∑ x      คือ ผลรวมของขอมูลทัง้หมด  

       n   คือ  จํานวนขอมูลทัง้หมด 

 

 3. คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (ชูศร ีวงศรัตนะ.2544: 40) 
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 เม่ือ  S.D.  คอื  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

   x       คือ   ขอมูลแตละจํานวน 

   x       คือ   คาเฉลี่ย (Mean) ของขอมูลชุดนั้น 

   n คือ   จํานวนขอมูลจากกลุมตวัอยาง 

 

 สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม  

 หาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตร คาสัมประสิทธแอลฟา (α-Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449)  คาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ได ตองไมต่ํา

กวา 0.6 จึงจะถือวายอมรับได สูตรในการหาความเชือ่ม่ันวิธีนี้คือ   
    

    










−

−
= ∑
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S
S

k
kα  

 

 เม่ือ  α แทน  คาความเชื่อม่ัน 

   K แทน  จํานวนขอของเครือ่งมือวดั 

      ∑
2
iS  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

   Si
2

 

 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง 2 กลุม โดยใชสถิต ิt – 

Test (วิเชยีร เกตุสิงห. 2541: 80) ซึ่ง 2 กลุมดังกลาวเปนอิสระ คือ ไมมีสมาชิกรวมกัน สําหรับ

สมมตฐิานขอ 1 (เพศ สถานภาพ และอาชพี) 

   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน 2
1S  = 2

2S  

 

    t  =  
( ) ( )
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    โดยที่ df  = 221 −+ nn  
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  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม ไมเทากัน 2
1S ≠ 

2
2S  

    

     t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX
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  โดยที่  df  =  
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  เม่ือ  t       แทน   คาสถติทิีใ่ชพจิารณาใน t-distribution 

   1X     แทน   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

   2X    แทน   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

   2
1S    แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตวัอยางที ่1 

   2
2S    แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 

   1n     แทน   ขนาดของกลุมตวัอยางที ่1 

   2n     แทน   ขนาดของกลุมตวัอยางที ่2 

   df     แทน   องศาอิสระ (Degree of freedom)  

 

 2. คา F-test ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง

มากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช

สูตรดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2543: 249)     
 

    wMS
MS

F b=  

                df1 = k – 1, df2
 

  = N – k 

  เม่ือ F คอื   การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว F – test 

   MSb

   MS

 คอื   ผลรวมกําลัง 2 เฉลี่ยระหวางกลุม   

w

   df   คอื   ชั้นแหงความอิสระ 

 คอื   ผลรวมกําลัง 2 เฉลี่ยภายในกลุม     

   k คอื   จํานวนกลุม  

   N คอื   จํานวนตวัอยางทัง้หมด 
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  2.1  กรณีที่สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) สามารถ

เขียนได ดังนี้ 

 

    
MSBB =
MSW'

 

 โดย คา MSW’  =   

 

 เม่ือ  B   แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe 

   MSB   แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

   MSW’  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถติ ิBrown-forsythe 

   K   แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 

   n   แทน ขนาดของกลุมตวัอยาง 

   N   แทน ขนาดประชากร 

   Si
2

 

  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

  2.2  ในกรณีที่ผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิแลว ตองทาํการ

ทดสอบเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธ ีFisher’s Least Significant 

Difference (LSD) หรือ Dunnett T3 (กัลยา วานิชยบญัชา.2545: 332-333) 

   สูตรการวเิคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD (กัลยา วานิชยบัญชา.2545: 332-333)

สามารถเขียนได ดังนี้ 

 

    1 /2;
1 1

n k
i j

t MSE
n nα− −

 
+  

 
 

 

  เม่ือ t1 - α/2;n- k  แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน  

      95% และชั้นหางความเปนอิสระภายในกลุม 

   MSE   แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม ( MSw ) 

   n i  แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 

   n j  แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
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  สูตรการวเิคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 สามารถเขยีนได ดังนี้ 

                    
  เม่ือ    แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Dunnett test 

     แทน คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test 

    แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 

   S   แทน ขนาดของกลุมตวัอยาง 

 

 3.  สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) ใชในการหาความสมัพันธของตวัแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน เปนคาสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่แตละตวัตางมีระดับการวัดของขอมูลในระดับอันตรภาค (Interval) 

ขึ้นไป โดยใชสูตรดังนี้ (วิเชยีร เกตุสิงห. 2541: 72) 

 

    

( )( )
( )( ) ( )( )∑ ∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

2222 yynxxn

yxxyn
rxy  

 

  เม่ือ xyr   แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 

   ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนน x 

   ∑ y   แทน ผลรวมของคะแนน y 

   ∑ 2x  แทน ผลรวมของคะแนนชดุ x แตละตวัยกกําลังสอง 

   ∑ 2y  แทน ผลรวมของคะแนนชดุ y แตละตวัยกกําลังสอง 

   ∑ xy  แทน ผลรวมของผลคณูระหวาง x และ y ทุกคู 

     n   แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 

 

 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 ≤ r ≤ 1 ดังนี้ (กัลยา วานิชยปญญา. 

2545: 280)  

 1.  คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสมัพันธในทศิทางตรงกันขามคอื ถา X เพ่ิม Y 

จะลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 

 2.  คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสมัพันธในทศิทางเดียวกันคอื ถา X เพ่ิม Y จะ

เพ่ิม แตถา X ลด Y จะลด  
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 3.  ถา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา X และ Y มีความสมัพันธในทศิทางเดียวกันและมี

ความสมัพันธกันมาก  

 4.  ถา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา X และ Y มีความสมัพันธในทศิทางตรงกันขามและมี

ความสมัพันธกันมาก  

 เกณฑการแปลความหมายคาคาสมัประสทิธิ์สหสัมพันธ (ชูศร ีวงศรตันะ. 2544: 324) มี

ดังนี้  

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.91-1.00 แสดงวามีความสมัพันธระดับสงูมาก  

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.71-0.90 แสดงวามีความสัมพันธระดับสูง  

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.31-0.70 แสดงวามีความสมัพันธระดับปานกลาง  

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.01-0.30 แสดงวามีความสัมพันธระดับต่ํา  

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรง 

 

 การทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมตฐิานที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร คือ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอ

เดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส ใชคาความถี ่(Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร คือ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอ

เดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส โดยที่ลักษณะทาง ประชากรศาสตรมากกวา 2 

กลุมขึ้นไป ใชคาสถิติแบบ F-Test (One way ANOVA) ในการหาความแตกตางของตวัแปร

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

 สมมตฐิานที ่2 การรับรูสื่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานรีถไฟฟา

บีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบรกิาร สถิติทีใ่ชทดสอบ ไดแก สถิติ

สหสัมพันธอยางงายของ Pearson correlation ซึง่ใชในการทดสอบความสมัพันธระหวาง

แบบสอบถามสวนที ่2 ขอที่ 1 ถึง 5 กับ แบบสอบถามสวนที ่4 ขอ 1 

 สมมตฐิานที ่3 ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอสื่อโฆษณาในสถานี

รถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ สถิติทีใ่ชทดสอบ 

ไดแก สถิติสหสัมพันธอยางงายของ Pearson correlation ซึง่ใชในการทดสอบความสมัพันธระหวาง

แบบสอบถามสวนที ่3 ขอที่ 1 ถึง 10 กับ แบบสอบถามสวนที ่4 ขอ 1 

 

 



บทที่ 4  

ผลวิเคราะหขอมูล 

 

สญัลักษณทีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลและแปลผลความหมายการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ

ตางๆ ทีใ่ชแทนความหมายดังนี้ 

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

            Χ   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 

 F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution 

 SS  แทน  ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 

 P  แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 H0 

 H

 แทน     สมมุตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 

1

 

  แทน     สมมุตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 

ผลการวเิคราะหขอมูล  

 ในการศกึษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอผลการวเิคราะหขอมูลแบงออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ประชากรศาสตร 

 สวนที่ 2 การเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 สวนที่ 3 ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 สวนที่ 4  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบรกิารหลังการรับชมสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส 

 สวนที่ 5 วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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 สมมตฐิานของการวจิัย 

 1.  กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 

 2.  การรับรูสื ่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 3.  ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลประชากรศาสตรของของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลีย่ตอเดือน และอัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห โดยแจกแจงจํานวน และรอยละ ดังน้ี 

 

ตาราง 1  แสดงคาความถี ่คารอยละของขอมูลประชากรศาสตรของของกลุมวยัรุนในเขต 

     กรงุเทพมหานคร (n = 400 คน) 

 

ขอมูลประชากรศาสตร ความถี ่ รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 201 50.25 

หญิง 199 49.75 

รวม 400 100.00 

2. อายุ   

15 - 17 ป 49 12.25 

18 - 20 ป 195 48.75 

21 - 24 ป 156 39.00 

รวม 400 100.00 

3. ระดับการศกึษา   

มัธยมศึกษาตอนตน 34 8.50 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 36 9.00 

ปวส./ อนุปริญญา 49 12.25 

ปริญญาตร ี 281 70.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 

ขอมูลประชากรศาสตร ความถี ่ รอยละ 

4. รายไดเฉลีย่ตอเดือน   

นอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท 134 33.50 

3,001-4,000 บาท 51 12.75 

4,001-5,000 บาท 38 9.50 

5,001-6,000 บาท 41 10.25 

6,001-7,000 บาท 40 10.00 

มากกวา 7,000 บาท 96 24.00 

รวม 400 100.00 

5. อัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห   

1-3 ครั้ง 174 43.50 

4-6 ครั้ง 88 22.00 

7-9 ครั้ง 49 12.25 

10-12 ครั้ง 47 11.75 

มากกวา 13 ครั้ง 42 10.50 

รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยกลุมตวัอยางในการศกึษาคร้ังน้ี จํานวน 400 คน อธบิายตามตวัแปรไดดงัน้ี 
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 กลุมตวัอยางจําแนกตามเพศ 

 

 
 

 1.  เพศ ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.25 รองลงมาคือ 

เพศหญิง มีจาํนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.75 ตามลาํดับ 

 

 กลุมตวัอยางจําแนกตามอายุ 

 

 
  

 2.  อายุ ผูบริโภคสวนใหญมีอายุ 18 – 20 ป มีจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.75 

รองลงมาคืออายุ 21 – 24 ป มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 และ อายุ 15 - 17 ป มีจํานวน 49 

คน คิดเปนรอยละ 12.25 ตามลาํดับ  
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 กลุมตวัอยางจาํแนกตามระดบัการศกึษา 

 

 
 

 3. ระดับการศึกษา ผูบริโภคสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 281 คน คิด

เปนรอยละ 70.25 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ

12.25 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 และ มี

การศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน มีจาํนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ตามลาํดับ 

 

 กลุมตวัอยางจําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอเดือน 

 

 
 

 4.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 3,000 บาท มี

จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 – 20,000
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บาท มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 40.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 21,000 – 30,000บาท มี

จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 23.10 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท มีจํานวน 52 คน 

คิดเปนรอยละ 12.38 ตามลาํดับ 

 

 กลุมตวัอยางจําแนกตามอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห 

 

 
 

 5.  อัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการใช

บริการรถไฟฟาบีทีเอส 1-3 ครั้งตอสัปดาห มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมาคือ 4-6 

ครั้งตอสัปดาห มีจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ระหวาง 7 - 9 ครั้งตอสัปดาห มีจํานวน 49 คน 

คิดเปนรอยละ 12.25 ระหวาง 10 – 12 ครั้งตอสัปดาห มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75 และ

มากกวา 13 ครั้งตอสัปดาห มีจาํนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 ตามลาํดับ 

 

 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุม

วยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 โดยใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไวดังนี้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความวา การรับรูอยูในระดับดีมาก 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความวา การรับรูอยูในระดับดี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความวา การรับรูอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความวา การรับรูอยูในระดับไมดี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความวา การรับรูอยูในระดับไมดีอยางมาก 
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ตาราง 2  แสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปดรับสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 400 คน) 

 

การเปดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟา 

บทีเีอส 

ระดับการรับรู    

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
Χ  S.D. แปลผล 

1. การมองเห็นส่ือโฆษณาทั้งภายในบริเวณ

สถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส 

(ไมเดนชัดอยางมาก…..เดนชัดอยางมาก) 

59 218 107 14 2 3.80 0.748 มาก 

14.75

% 

54.50

% 

26.75

% 

3.50% 0.50%    

2. การมองเห็นโฆษณาที่ฉายจากส่ือ 

(เห็นภาพไมชัดเจนอยางมาก….เหน็ภาพ

ชดัเจนอยางมาก) 

60 214 104 18 4 3.77 0.793 มาก 

15.00

% 

53.50

% 

26.00

% 

4.50% 1.00%    

3. การกระจายของส่ือโฆษณา  

(ไมทั่วถึง……………..ทั่วถึง) 

44 143 165 42 6 3.44 0.877 มาก 

11.00

% 

35.75

% 

41.25

% 

10.50

% 

1.50%    

4. ความถ่ีในการมองส่ือโฆษณา  

(ไมบอย……………บอยมาก) 

77 166 106 48 3 3.67 0.946 มาก 

19.25

% 

41.50

% 

26.50

% 

12.00

% 

0.75%    

5. ความถ่ีในการไดยินส่ือโฆษณา 

(ไมบอย……………บอยมาก) 

47 153 156 32 12 3.48 0.909 มาก 

11.75

% 

38.25

% 

39.00

% 

8.00% 3.00%    

รวมคาเฉลี่ยการเปดรับส่ือโฆษณา 3.68 0.660 มาก 

 

 จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหการเปดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร พบวา ผูบรโิภคมีระดับการเปดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอสโดยรวม อยูในระดับ

ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีการรับรูอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก การมองเห็นสือ่โฆษณาทัง้ภายในบริเวณสถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบทีเีอส มีคาเฉลีย่

เทากับ 3.80 รองลงมา คอื การมองเห็นโฆษณาทีฉ่ายจากส่ือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ความถี่ในการมอง

สื่อโฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และความถี่ในการไดยินสื่อโฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 สวนขอที่

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การกระจายของสื่อโฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ตามลาํดับ 
 

 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับทัศนคติทีมี่ตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไวดังนี้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความวา ทัศนคติอยูในระดับดีมาก 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความวา ทัศนคติอยูในระดับดี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความวา ทศันคติอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความวา ทัศนคติอยูในระดับไมดี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความวา ทัศนคติอยูในระดับไมดีอยางมาก 
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ตาราง 3 แสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติทีมี่ตอสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 400 คน) 

 

ทัศนคติทีม่ีตอส่ือโฆษณาทาง

รถไฟฟาบทีเีอส 

ระดับความคิดเห็น    

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
Χ  S.D. แปลผล 

ดานเนื้อหา         

1. ความนาสนใจของขอความที่นําเสนอ

ในส่ือโฆษณา 

24 166 202 4 4 3.51 0.672 ดี 

6.00% 41.50

% 

50.50% 1.00% 1.00%    

2. ความชัดเจนของเน้ือความในส่ือ

โฆษณา 

20 191 173 16 0 3.54 0.655 ดี 

5.00% 47.75

% 

43.25% 4.00% 0.00%    

3. เน้ือหาในส่ือโฆษณากระตุนใหทาน

สนใจผลิตภัณฑที่โฆษณา 

17 172 183 24 4 3.44 0.716 ดี 

4.25% 43.00

% 

45.75% 6.00% 1.00%    

4. เน้ือหาในส่ือโฆษณาทําใหทานจดจํา

ไดงาย 

36 223 121 20 0 3.69 0.704 ดี 

9.00% 55.75

% 

30.25% 5.00% 0.00%    

รวมคาเฉลี่ยดานเนื้อหา 3.65 0.574 ดี 

ดานการนําเสนอ         

1. รูปภาพการนําเสนอของส่ือเหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย 

36 182 162 16 4 3.58 0.752 ดี 

9.00% 45.50

% 

40.50% 4.00% 1.00%    

2. รูปภาพที่นําเสนอในสื่อโฆษณาดึงดูด

ความสนใจ 

61 170 145 20 4 3.66 0.831 ดี 

15.25

% 

42.50

% 

36.25% 5.00% 1.00%    

3. การจัดวางองคประกอบตางๆในส่ือมี

ความเหมาะสม 

28 191 169 8 4 3.58 0.697 ดี 

7.00% 47.75

% 

42.25% 2.00% 1.00%    

รวมคาเฉลี่ยดานการนําเสนอ 3.63 0.731 ดี 

ดานสถานที่         

1. การจัดวางส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีที

เอสมีความเปนระเบียบรอย 

73 159 148 16 4 3.70 0.846 ดี 

18.25

% 

39.75

% 

37.00% 4.00% 1.00%    

2. ส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูใน

ตําแหนงที่สังเกตเห็นไดชัด 

67 181 136 12 4 3.74 0.806 ดี 

16.75

% 

45.25

% 

34.00% 3.00% 1.00%    

3. สื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมี

ความสะอาดปราศจากส่ิงบดบัง 

61 154 157 20 8 3.60 0.876 ดี 

15.25

% 

38.50

% 

39.25% 5.00% 2.00%    

รวมคาเฉลี่ยดานสถานท่ี 3.72 0.712 ดี 

รวมคาเฉลี่ยทัศนคติท่ีมีตอส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 3.61 0.565 ดี 
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 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนใน

เขตกรงุเทพมหานคร อธบิายไดดงันี้ 

 ผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.61 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานเนือ้หา 

 ผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนื้อหา อยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก เนื้อหาในสื่อโฆษณาทําใหทานจดจําไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 รองลงมา คือ ความชัดเจน

ของเนื้อความในสื่อโฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และความนาสนใจของขอความที่นําเสนอในสื่อ

โฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เนื้อหาในสื่อโฆษณากระตุนใหทาน

สนใจผลิตภัณฑที่โฆษณา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ตามลาํดับ 

ดานการนาํเสนอ 

 ผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานนําเสนอ อยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก รูปภาพที่นําเสนอในสื่อโฆษณาดึงดูดความสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 รองลงมา คอื การจัดวาง

องคประกอบตางๆในสือ่มีความเหมาะสม และรูปภาพการนําเสนอของส่ือเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มี

คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.58 ตามลาํดับ 

ดานสถานที่ 

 ผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที่ อยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีทัศนคติอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก สื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูในตําแหนงที่สังเกตเห็นไดชัด มีคาเฉลีย่เทากับ 3.74 

รองลงมา คือ การจัดวางสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความเปนระเบียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความสะอาดปราศจากสิ่งบดบัง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ตามลาํดับ 

 

 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไวดังนี้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความวา ซือ้อยางแนนอน 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความวา อาจจะซือ้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความวา ไมแนใจ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความวา อาจจะไมซือ้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความวา ไมซือ้อยางแนนอน 
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ตาราง 4  แสดงความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

(n = 400 คน) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาและ

บริการหลงัรับชมส่ือโฆษณา 

ระดับการซ้ือสินคา    

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
Χ  S.D. แปลผล 

การตัดสินใจซื ้อสินคาและบริการหลัง

รับชมส่ือโฆษณา 

47 167 134 37 15 3.49 0.947 อาจจะซ้ือ 

11.8% 41.8% 33.5% 9.3% 3.8%    

 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิารหลงัการรบัชมส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส อยูในระดับอาจจะซื้อ โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 

 

ตาราง 5  แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 

400 คน) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

หลังรับชมสื่อโฆษณา 
ตํ่าสุด สูงสุด Χ  S.D. 

1. จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน 0 10 1.38 1.393 

2. จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ 0 5,000 516.31 676.428 

 

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอสของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร อธิบายไดดังนี้ 

 1.  ผูบริโภคมีพฤติกรรมในดานจํานวนครั้งในการซือ้ตอเดือน พบวา จํานวนครั้งในการซื้อ

ตอเดือนต่ําสุด เทากับ 0 ครั้ง สูงสุดเทากับ 10 ครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.38 ครั้ง/เดือน 

 2.  ผูบริโภคมีพฤติกรรมในดานจํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ พบวา จํานวนเงินในการ

ซื้อสินคาและบริการต่ําสุดเทากับ 0 บาท สูงสุดเทากับ 5,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 516.31 บาท 
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ตาราง 6 แสดงความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

(n = 400 คน) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

สินคาและบริการหลังรับชม

ส่ือโฆษณา 

ระดับการซ้ือสินคา    

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 
Χ  S.D. แปลผล 

สินคาและบริการ         

1. สินคาอุปโภค บริโภค 80 148 146 19 7 3.69 0.904 อาจจะซ้ือ 

20.00

% 

37.00

% 

36.50

% 
4.75% 1.75%   

 

2. คอมพิวเตอร 29 88 125 84 74 2.79 1.191 ไมแนใจ 

7.25% 
22.00

% 

31.25

% 

21.00

% 

18.50

% 
  

 

3. นิตยสารบันเทิง 45 98 107 88 62 2.94 1.239 ไมแนใจ 

11.25

% 

24.50

% 

26.75

% 

22.00

% 

15.50

% 
  

 

4. โทรศัพทมือถือ 28 86 136 94 56 2.84 1.126 ไมแนใจ 

7.00% 
21.50

% 

34.00

% 

23.50

% 

14.00

% 
  

 

5. ยา 19 48 147 121 65 2.59 1.046 อาจจะไมซ้ือ 

4.75% 
12.00

% 

36.75

% 

30.25

% 

16.25

% 
  

6. เคร่ืองสําอาง 61 79 126 54 80 2.97 1.321 ไมแนใจ 

15.25

% 

19.75

% 

31.50

% 

13.50

% 

20.00

% 
  

 

7. บริการธนาคาร 31 58 111 112 88 2.58 1.201 อาจจะไมซ้ือ 

7.75% 
14.50

% 

27.75

% 

28.00

% 

22.00

% 
  

8. บริการดานการเงนิ 25 56 83 107 129 2.35 1.238 อาจจะไมซ้ือ 

6.25% 
14.00

% 

20.75

% 

26.75

% 

32.25

% 
  

9. บริการสายการบิน 34 40 80 96 150 2.28 1.291 อาจจะไมซ้ือ 

8.50% 
10.00

% 

20.00

% 

24.00

% 

37.50

% 
  

10. การรับชมภาพยนตร 175 99 89 22 15 3.99 1.105 อาจจะซ้ือ 

43.75

% 

24.75

% 

22.25

% 
5.50% 3.75%   

 

รวมคาเฉลี่ยการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ 2.96 0.733 ไมแนใจ 

 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอสของกลุมวยัรุนในเขตกรุงเทพมหานคร อธบิายไดดงัน้ี 
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 ผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟา

บีทีเอสโดยรวม อยูในระดับไมแนใจ โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 2.96 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ อยูในระดับอาจจะซ้ือ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การรับชมภาพยนตร มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 รองลงมา คือ สินคาอุปโภค บริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ขอที่มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อ อยูในระดับไมแนใจ ไดแก เคร่ืองสําอาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97 นิตยสารบันเทิง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.94 โทรศัพทมือถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 และคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 ขอที่มี

พฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือ อยูในระดับอาจจะไมซื้อ ไดแก ยา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 บริการธนาคาร มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.58 บริการดานการเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.35 และบริการสายการบิน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.28 ตามลาํดับ 

 

ตาราง 7  แสดงคาความถี่ คารอยละของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอสของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร (n = 400 คน) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการหลังการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 
ความถี ่ รอยละ 

สถานที่ในการซื้อสินคาและบริการ   

หางสรรพสนิคาทัว่ไป เชน เดอะมอลล เซน็ทรลั โรบินสัน เปนตน 250 62.50 

หางคาปลกีขนาดใหญ เชน โลตัส บิ๊กซี คารฟูร เปนตน 53 13.25 

รานสะดวกซื้อใกลบาน เชน เซเวน อีเลเวน แฟมิลี่ มารท 108 ชอป เปนตน 84 21.00 

ติดตอโดยตรงกับเจาของสินคา/บรกิาร 13 3.25 

รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส พบวา ผูบริโภคสวนใหญซือ้สินคาและบริการทีห่างสรรพสินคาทั่วไป 

เชน เดอะมอลล เซ็นทรัล โรบินสัน เปนตน มีจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมาคือ ราน

สะดวกซือ้ใกลบาน เชน เซเวน อีเลเวน แฟมิลี่มารท 108 ชอป เปนตน มีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 

21.00 หางคาปลีกขนาดใหญ เชน โลตัส บิ๊กซี คารฟูร เปนตน มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 

และติดตอโดยตรงกับเจาของสินคา/บรกิาร มีจาํนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลาํดับ 
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 สวนที่ 5  วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมตฐิานที ่1 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถีใ่นการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตางกัน มี

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอย ไดดังนี้ 

 เพศ 

 สมมติฐานที่ 1.1 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน สามารถเขยีนเปนสมมตฐิานทางสถติไิดดังนี้ 

 H0

 H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการไมแตกตางกัน 

1

 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานในขอนี้ กระทําโดยใชการวิเคราะหทางสถิติคา t กรณี

กลุมประชากรเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการแตกตางกัน 

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 H

)  ก็ตอเมื่อคา Sig (2-tailed) มีคาต่ํากวา 0.05  

อยางไรก็ตามเนื่องจากสูตรการคํานวณคา t มีความแตกตางกันระหวางกรณีที่ความแปรปรวนของ

กลุมประชากรทัง้สองเทากัน และกรณีทีค่วามแปรปรวของกลุมประชากรทัง้สองไมเทากัน ดังนัน้ใน

ขั้นแรกจึงตองทําการทดสอบสมมติฐานถึงความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางสองกลุม

ประชากรโดยใชคาสถิติ Levene’s Test โดยมีสมมตฐิานดังนี้ 

0

 H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทั้งสองกลุมเทากัน 

1

 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาความแปรปรวนมีคา Sig. จากการทดสอบ

นอยกวา 0.05 ก็จะยอมรับ H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทั้งสองกลุมไมเทากัน 

1 และปฏิเสธ H0 และใชคา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากร

ไมเทากัน แตหากพบวาคา sig จากการทดสอบมากกวาหรือเทากับ 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent Samples t-

test) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

 

และใชคา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรเทากัน ซึ่งผลการทดสอบความเทากันของ

ความแปรปรวน (Levene’s Test) และผลการทดสอบความเทากันของคาเฉลีย่ (Independent t-test) 

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต

อเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 8 
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ตาราง 8  แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

พฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือ 

สินคาและบรกิาร 

Levene'sTest for 

Equality of 

Variances   

เพศ t-test for Equality of Means 

F Sig. Χ  S.D. t df p 

1. การตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ

หลังรับชมส่ือ

โฆษณา 

Equal 

variances 

assumed 

0.007 .934 ชาย 3.53 0.949 0.899 398 .369 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  หญิง 3.44 0.946    

2. จาํนวนครัง้ในการ

ซือ้ตอเดือน 

Equal 

variances 

assumed 

0.349 .555 ชาย 1.42 1.380 0.655 398 .513 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  หญิง 1.33 1.407    

3. จาํนวนเงินในการ

ซื้อตอและบริการ 

Equal 

variances 

assumed 

11.388** .001 ชาย 628.54 794.398    

Equal 

variances 

not 

assumed 

  หญิง 402.94 508.820 3.385** 340.956 .001 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent Sample t-test ในการ

ทดสอบพบวา 

 1.  การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือโฆษณา มีคา Probability (p) เทากับ 0.369 

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

เพศแตกตางกันมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซ้ือสินคาและบริการ ดานการตดัสินใจซ้ือสินคาและบริการหลัง

รับชมสื่อโฆษณาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 2.  จํานวนครั้งในการซ้ือตอเดือน มีคา Probability (p) เทากับ 0.513 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (Ho) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 3.  จํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ มีคา Probability (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 

0.01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา เพศแตกตางกันมีพฤตกิรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือนไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ0.05 

o) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) หมายความวา เพศ

แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ 

มากกวาเพศหญงิ 

 อายุ 

 สมมติฐานที่ 1.2 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน สามารถเขยีนเปนสมมตฐิานทางสถติไิดดังนี้ 

 H0

 H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการไมแตกตางกัน 

1

 สําหรับสถิติทีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม

เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการแตกตางกัน 

0) ก็ตอเมื่อคา 

Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1

 H

) ที ่มีคา เฉลี ย่  อยางนอยหนึ ง่คู ที แ่ตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 

T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05 โดยจะทําการตรวจ 

สอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานดังนี้ 

0

 H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทั้งสองกลุมเทากัน 

1

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชือ่มั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทั้งสองกลุมไมเทากัน 

0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา .05 
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ตาราง 9  แสดงผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางอายุกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

(2-tailed) 

1. การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 8.025** 2 397 .000 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน 2.823 2 397 .061 

3. จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร 15.041** 2 397 .000 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 9 ผลการทดสอบ Leven Statistic test เปรียบเทียบกลุมอายุกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา และจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ มีคา Sig. เทากับ .000 และ.000 

ตามลาํดับ ซึง่นอยกวา .05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอายอุยางนอย 2 กลุมแตกตาง

กัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมือ่คา Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สวนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

เรื่องจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน มีคา Sig. เทากับ .061 ซึ่งมากกวา .05 หมายความวา คาความ

แปรปรวนของกลุมอายไุมแตกตางกัน ดังน้ันผูวจิยัจึงทาํการทดสอบสมมตฐิานโดยใชสถิติ F-test ที่ระดับ

ความเชือ่ม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูทีแ่ตกตางกันจะ

นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05  ดังตาราง 10 

0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐาน

ขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1

 

) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตาง

กันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05  ดังตาราง 12 
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ตาราง 10  การทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนใน

เขตกรงุเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคา

และบริการ 

Brown-

Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารหลงั

รับชมสื่อโฆษณา 

ระหวางกลุม 0.509 2 123.295 .602 

จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร ระหวางกลุม 16.463** 2 372.856 .000 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ โดยใชการทดสอบ Brown-

Forsythe Test พบวา จํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซึ่งนอย

กวา .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สวนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

เรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .602 ซึ่ง

มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา กลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ

กลุมวัยรุ นในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ดังนั ้นผู วิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู ตอโดยใชสถิติ 

Dunnett’s T3 ซึง่ไดผลดังตาราง 11 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 

) หมายความวา กลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรือ่งการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา ไม

แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 11แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนเงินในการซื้อ

ตอและบรกิาร 

 

อายุ Χ  
15 - 17 ป 18 - 20 ป 21 - 24 ป 

166.94 478.94 672.75 

15 - 17 ป 166.94 - -312.00** -505.81** 

   (.003) (.000) 

18 - 20 ป 478.94  - -193.81** 

    (.006) 

21 - 24 ป 672.75   - 

     

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน

เงินในการซือ้ตอและบรกิาร พบวา 

 1.  ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอายุ 18 

– 20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีจํานวนเงินในการซื้อ

ตอและบรกิาร นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ –312 บาท 

 2.  ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 21 - 24 ป มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอายุ 21 

- 24 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีจํานวนเงินในการซื้อ

ตอและบรกิาร นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 21 – 24 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ –505.81 บาท 

 3.  ผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 21 - 24 ป มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอายุ 21 

- 24 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป มีจํานวนเงินในการซื้อ

ตอและบรกิาร นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 21 – 24 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ –193.81 บาท 
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ตาราง 12  แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

สินคาและบริการ 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F F-Prob 

จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน ระหวางกลุม 2 14.655 7.328 3.831* .022 

ภายในกลุม 397 759.342 1.913     

รวม 399 773.998       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ โดยใชสถิติการวิเคราะหคาความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา 

จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน มีคา F-Prob. เทากับ 0.022 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นัน่คือปฏิเสธหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) แสดงวา อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึง

นําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s 

Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 13 

ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนครั้งในการซื้อตอ

เดือน 
 

อายุ Χ  15 - 17 ป 18 - 20 ป 21 - 24 ป 

0.88 1.49 1.40 

15 - 17 ป 0.88 - -0.61** -0.52* 

   (.006) (.022) 

18 - 20 ป 1.49  - 0.09 

    (.546) 

21 - 24 ป 1.40   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน

ครั้งในการซื้อตอเดือน พบวา 

 1.  ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน 

นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ –0.61 ครั้ง 

 2.  ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป กับผูบริโภคที่มีอายุ 21 - 24 ป มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.022 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอายุ 21 - 24 ป 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน 

นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 21 – 24 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ –0.52 ครั้ง 

สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 ระดับการศึกษา 

 สมมติฐานที่ 1.3 กลุมวัยรุ นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิารแตกตางกัน สามารถเขยีนเปนสมมตฐิานทางสถติไิดดงัน้ี 

 H0

 H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการไมแตกตางกัน 

1

 สําหรับสถิติทีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม

เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 

0) ก็ตอเมื่อคา 

Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1

 H

) ที ่มีคา เฉลี ย่  อยางนอยหนึ ง่คู ที แ่ตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 

T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05 โดยจะทําการตรวจ 

สอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานดังนี้ 

0: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทัง้สองกลุมเทากัน 
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 H1

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมตฐิานหลัก 

(H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทั้งสองกลุมไมเทากัน 

0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา .05 

ตาราง 14  แสดงผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางระดับการศึกษากับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบรกิารของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ 
Levene 

Statistic 
df1 df2 

Sig. 

(2-tailed) 

1. การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 5.769** 3 396 .001 

2. จํานวนครัง้ในการซือ้ตอเดือน 1.591 3 396 .191 

3. จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร 7.288** 3 396 .000 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 14 ผลการทดสอบ Leven Statistic test เปรียบเทียบกลุมระดับการศึกษากับ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิารของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา และจํานวนเงินในการซ้ือตอและบริการ มีคา Sig. เทากับ .001 

และ.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาอยาง

นอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐาน

ขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สวนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

เรื่องจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน มีคา Sig. เทากับ .191 ซึ่งมากกวา .05 หมายความวา คาความ

แปรปรวนของกลุมระดับการศกึษาไมแตกตางกัน ดังน้ันผูวจิยัจึงทาํการทดสอบสมมตฐิานโดยใชสถติิ F-

test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H

) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตาง

กันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05  ดังตาราง 15 

0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา .05 และถา

สมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่ง

คูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
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Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับที่ .05  ดังตาราง 17  

 

ตาราง 15  การทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนใน

เขตกรงุเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศกึษา 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

สินคาและบรกิาร 

Brown-

Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจซื้อสนิคาและบรกิาร

หลงัรบัชมสือ่โฆษณา 

ระหวางกลุม 0.133 3 120.126 .940 

จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร ระหวางกลุม 3.823* 3 64.456 .014 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สนิคาและบรกิารของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบ 

Brown-Forsythe Test พบวา จํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ.014 ซึ่ง

นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สวนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

เรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .940 ซ่ึง

มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา กลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอโดยใชสถิติ 

Dunnett’s T3 ซึง่ไดผลดังตาราง 16 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 

) หมายความวา กลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อ

โฆษณา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 16  แสดงผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีระดับการศกึษาแตกตางกันกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบรกิารของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร ในดานจํานวน

เงินในการซือ้ตอและบรกิาร 

 

ระดบัการศกึษา Χ  

มธัยมศกึษา

ตอนตน 

มธัยมศกึษา

ตอนปลาย/ 

ปวช. 

ปวส./ 

อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

120.29 438.61 598.02 559.93 

มัธยมศึกษาตอนตน 120.29 - -318.32* -477.73** -439.63** 
   (.047) (.001) (.000) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 438.61  - -159.41 -121.31 

   (.277) (.305) 

ปวส./ อนุปริญญา 598.02    38.10 

     (.712) 

ปริญญาตรี 559.93    - 
      

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 16 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดานจํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร พบวา 

 1.  ผู บริโภคที ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับผู บริโภคที ่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.047 ซึ่งนอยกวา 0.05 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ นอยกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -318.32 บาท 

 2.  ผูบริโภคทีมี่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับผูบริโภคทีมี่การศึกษาระดับปวส./ 

อนุปริญญา มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินใน

การซื้อตอและบริการ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ อนุปริญญา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนเงินใน
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การซื้อตอและบริการ นอยกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ อนุปริญญา โดยมีผลตางคาเฉลี่ย

เทากับ -477.73 บาท 

 3.  ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อตอ

และบริการ แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ 

นอยกวาผูบริโภคที่มีการศกึษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -439.63 บาท 

 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 

 

ตาราง 17  แสดงผลการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศกึษา 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

สินคาและบริการ 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F F-Prob 

จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน ระหวางกลุม 3 17.660 5.887 3.082* .027 

ภายในกลุม 396 756.338 1.910     

รวม 399 773.998       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ โดยใชสถิติการวิเคราะหคา

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา 

จํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน มีคา F-Prob. เทากับ 0.027 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) แสดงวา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงนําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย

ใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที ่18 
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ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน

ครั้งในการซื้อตอเดือน 

 

ระดบัการศกึษา Χ  

มธัยมศกึษา

ตอนตน 

มธัยมศกึษาตอน

ปลาย/ ปวช. 

ปวส./ 

อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

0.71 1.31 1.51 1.44 

มัธยมศึกษาตอนตน 0.71 - -0.60 -0.80** -0.74** 
   (.070) (.009) (.003) 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ ปวช. 

1.31  - -0.20 -0.14 

   (.500) (.569) 

ปวส./ อนุปริญญา 1.51   - 0.07 

     (.760) 

ปริญญาตรี 1.44    - 
      

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดานจํานวนครัง้ในการซือ้ตอเดือน พบวา 

 1.  ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ 

อนุปริญญา มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มี

การศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน มีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการ

ซื้อตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ อนุปริญญา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน 

นอยกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ อนปุรญิญา โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.80 ครั้ง 

 2.  ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซื้อตอ

เดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน นอยกวา

ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.74 ครั้ง 

 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

 สมมติฐานที่ 1.4 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มี

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิารแตกตางกัน สามารถเขยีนเปนสมมตฐิานทางสถติไิดดงัน้ี 

 H0

 H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการไมแตกตางกัน 

1

 สําหรับสถิติทีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม

เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 

0) ก็ตอเมื่อคา 

Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1

 H

) ที ่มีคา เฉลี ย่  อยางนอยหนึ ง่คู ที แ่ตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 

T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05 โดยจะทําการตรวจ 

สอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานดังนี้ 

0

 H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทัง้สองกลุมเทากัน 

1

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชือ่มั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานครของทั้งสองกลุมไมเทากัน 

0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา .05 
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ตาราง 19  แสดงผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางรายไดเฉลีย่ตอเดือนกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

(2-tailed) 

1. การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 2.098 5 394 .065 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน 7.453** 5 394 .000 

3. จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร 5.494** 5 394 .000 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 19 ผลการทดสอบ Leven Statistic test เปรียบเทียบกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน

กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา จํานวน

ครัง้ในการซือ้ตอเดือน และจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ มีคา Sig. เทากับ .000 และ .000 

ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยาง

นอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนัน้ ผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา .05 และถา

สมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สวนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

เรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือโฆษณา มีคา Sig. เทากับ .065 ซึ่งมากกวา .05 

หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย

หนึง่คูทีแ่ตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ย คูใดบาง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05  ดังตาราง 20 

0) ก็ตอเมื่อ

คา Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมตฐิานขอใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 

(H1

 

) ทีมี่คาเฉลีย่อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) 

โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบาง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05  ดังตาราง 22 
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ตาราง 20  การทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนใน

เขตกรงุเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอเดือน 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

สินคาและบริการ 

Brown-

Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 

จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน ระหวางกลุม 2.974* 5 170.267 .013 

จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร ระหวางกลุม 1.791 5 263.936 .115 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชการ

ทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .014 

ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1

 สวนพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

เรื่องจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .115 ซึ่งมากกวา .05 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา กลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือนแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอโดยใชสถิติ 

Dunnett’s T3 ซึง่ไดผลดังตาราง 21 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 

) หมายความวา กลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานครทีมี่รายไดเฉลีย่ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ

ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการไมแตกตางกัน ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 21  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน

ครั้งในการซื้อตอเดือน 

 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 
Χ  

นอยกวาหรือ

เทากับ 3,000 

บาท 

3,001-4,000 

บาท 

4,001-5,000 

บาท 

5,001-6,000 

บาท 

6,001-7,000 

บาท 

มากกวา 

7,000 บาท 

1.09 1.04 1.47 1.93 1.53 1.63 

นอยกวาหรือ

เทากบั 3,000 บาท 

1.09 - 0.05 -0.38 -0.84** -0.44 -0.54** 

  (.823) (.127) (.001) (.078) (.004) 

3,001-4,000 บาท 

 

1.04  - -0.43 -0.89** -0.49 -0.59* 
   (.139) (.002) (.094) (.014) 

4,001-5,000 บาท 1.47   - -0.45 -0.05 -0.15 

     (.142) (.869) (.564) 

5,001-6,000 บาท 

 

1.93    - 0.40 0.30 

     (.187) (.238) 

6,001-7,000 บาท 1.53     - -0.10 

       (.698) 

มากกวา 

7,000 บาท 

1.63      - 

       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 21 ผลการวเิคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนแตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ สินค าและบริการของกลุ มวัย รุ นในเขต

กรงุเทพมหานคร ในดานจํานวนครัง้ในการซือ้ตอเดือน พบวา 

 1.  ผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.001 ซึง่นอยกวา 

0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภค

ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีจํานวนคร้ังในการซ้ือตอเดือน นอยกวา

ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.84 ครั้ง 

 2.  ผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 
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หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซ้ือตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน นอยกวาผูบริโภค

ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.54 ครั้ง 

 3.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีรายได

เฉลีย่ตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีรายได

เฉลีย่ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.89 ครั้ง 

 4.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนมากกวา 7,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.014 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความ

วา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ ดานจํานวนครั้งในการซ้ือตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

มากกวา 7,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีจํานวนครัง้ในการซือ้ตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

มากกวา 7,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากับ -0.59 ครั้ง 

สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 22  แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอเดือน 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

สินคาและบริการ 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F F-Prob 

การตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมส่ือโฆษณา 

ระหวางกลุม 5 24.141 4.828 5.700** .000 

ภายในกลุม 394 333.769 0.847     

รวม 399 357.910       

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอเดือน โดยใชสถิติ โดยใชสถิติการ
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วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ใน

การทดสอบ พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือโฆษณา มีคา F-Prob. เทากับ 0.000 

ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) แสดงวา รายได

เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ผูวิจัยจึงนําผล

การวเิคราะหนาํไปเปรยีบเทยีบเชงิซอน (Multiple Comparison) โดยใชวธิทีดสอบแบบ Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ดังตาราง 23 

ตาราง 23  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 
Χ  

นอยกวาหรือ

เทากับ 3,000 

บาท 

3,001-4,000 

บาท 

4,001-5,000 

บาท 

5,001-6,000 

บาท 

6,001-7,000 

บาท 

มากกวา 

7,000 บาท 

3.26 3.57 3.32 3.98 3.28 3.70 

นอยกวาหรือ

เทากบั 3,000 บาท 

3.26 - -0.31 -0.05 -0.71** -0.01 -0.44** 

  (.043) (.747) (.000) (.934) (.000) 

3,001-4,000 บาท 

 

3.57  - 0.25 -0.41* 0.29 -0.13 

   (.201) (.036) (.132) (.418) 

4,001-5,000 บาท 3.32   - -0.66** 0.04 -0.38* 

     (.002) (.845) (.031) 

5,001-6,000 บาท 

 

3.98    - 0.70** 0.28 

     (.001) (.107) 

6,001-7,000 บาท 3.28     - -0.42* 

       (.015) 

มากกวา 

7,000 บาท 

3.70      - 

       

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย   

ตอเดือนแตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพ    

มหานคร ในดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา พบวา 
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 1.  ผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ซึง่นอยกวา 

0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปน

รายคูกับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 

6,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.71 

 2.  ผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปน

รายคูกับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา นอยกวาผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลีย่ตอเดือนมากกวา 7,000 บาท โดยมี

ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.44 

 3.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลีย่ตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.036 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับ

ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณา นอยกวาผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลีย่ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท โดยมี

ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.41 

 4.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 4,001 – 5,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 4,001 – 5,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับ

ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 4,001 – 5,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณา นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท โดยมี

ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.66 

 5.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 4,001 – 5,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนมากกวา 7,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.031 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความ
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วา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 4,001 – 5,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 4,001 – 5,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือ

โฆษณา นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -

0.38 

 6.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนระหวาง 6,001 – 7,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับ

ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 6,001 – 7,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณา มากกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 6,001 – 7,000 บาท โดยมี

ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.70 

 7.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 6,001 – 7,000 บาท กับผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนมากกวา 7,000 บาท มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความ

วา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 6,001 – 7,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 6,001 – 7,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือ

โฆษณา นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 7,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -

0.42 

 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 อัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห 

 สมมติฐานที่ 1.5 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่อัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอ

สตอสัปดาหแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน สามารถเขียนเปน

สมมตฐิานทางสถติไิดดังนี้ 

 H0

 H

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการไมแตกตางกัน 

1

 สําหรับสถิติทีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ

: กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 
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เชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม

เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให

ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา 

Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1

 H

) ที ่มีคา เฉลี ย่  อยางนอยหนึ ง่คู ที แ่ตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 

T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05 โดยจะทําการตรวจ 

สอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิานดังนี้ 

0

 H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานครของทัง้สองกลุมเทากัน 

1

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชือ่มั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H

: คาความแปรปรวนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานครของทั้งสองกลุมไมเทากัน 

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา .05 

ตาราง 24  แสดงผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางอัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

(2-tailed) 

1. การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 5.947** 4 395 .000 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน 14.990** 4 395 .000 

3. จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร 4.970** 4 395 .001 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 24 ผลการทดสอบ Leven Statistic test เปรียบเทียบกลุมอัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา, จํานวนคร้ังในการซื้อตอ

เดือน และจํานวนเงินในการซ้ือตอและบริการ มีคา Sig. เทากับ .000, .000 และ .001 ตามลําดับ ซึ่งนอย

กวา .05 หมายความวา คาความแปรปรวนของกลุมอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหอยาง

นอย 2 กลุมแตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe ที่ระดับ
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ความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา .05 และถาสมมติฐาน

ขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตาง

กันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา

คาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ .05  ดังตาราง 25 

ตาราง 25 การทดสอบความแตกตางพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร จําแนกตามอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคา

และบริการ 

Brown-

Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจซื้อสนิคาและบรกิารหลงั

รับชมสื่อโฆษณา 

ระหวางกลุม 3.420* 4 216.920 .010 

จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน ระหวางกลุม 4.718** 4 96.862 .002 

จํานวนเงินในการซือ้ตอและบรกิาร ระหวางกลุม 2.081 4 181.217 .085 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีที

เอสตอสัปดาห โดยใชการทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลัง

รับชมสื่อโฆษณา และจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .010 และ .002 ซ่ึง

นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สวนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

เรื่องจํานวนเงินในการซื้อตอและบริการ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .085 ซึ่งมากกวา .05 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา 

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุ นในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื ่องการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา และจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ดังนั้นผู วิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู ตอโดยใชสถิติ 

Dunnett’s T3 ซึง่ไดผลดังตาราง 26 - 27 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา กลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องจํานวนเงินในการซื้อตอ

และบรกิารไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 26  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอ

สตอสัปดาหแตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร ในดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

 

อัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาห 

Χ  1-3 คร้ัง 4-6 คร้ัง 7-9 คร้ัง 10-12 คร้ัง มากกวา 13 

คร้ัง 

3.29 3.50 3.69 3.70 3.76 

1-3 ครั้ง 

 

3.29 - -0.21 -0.40** -0.41** -0.47** 
  (.091) (.008) (.008) (.004) 

4-6 ครั้ง 

 

3.50  - -0.19 -0.20 -0.26 

   (.244) (.231) (.135) 

7-9 ครั้ง 3.69   - -0.01 -0.07 

     (.965) (.729) 

10-12 ครั้ง 

 

3.70    - -0.06 

     (.763) 

มากกวา 13 ครั้ง 3.76     - 
      

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอัตราการใช

บริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหแตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา พบวา 

 1.  ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง กับผูบริโภค

ที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 7 – 9 ครั้ง มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สปัดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือสินคาและบริการ ดานการตดัสินใจซ้ือสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหระหวาง 7 – 9 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

นอยกวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 7 – 9 ครั้ง โดยมีผลตาง

คาเฉลี่ยเทากับ -0.40 
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 2. ผูบรโิภคทีม่อีตัราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง กับผูบริโภค

ที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 10 – 12 ครั้ง มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ

เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สปัดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีพฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือสินคาและบริการ ดานการตดัสินใจซ้ือสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหระหวาง 10 – 12 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอัตราการใช

บริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อ

โฆษณา นอยกวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 10 – 12 ครั้ง โดย

มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.41 

 3.  ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง กับผูบริโภค

ที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห

ระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห

มากกวา 13 ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบี

ทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมส่ือโฆษณา นอยกวา

ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 

-0.47 

 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 27  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีที     

เอสตอสัปดาหแตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร ในดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน 

 

อัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาห 

Χ  1-3 คร้ัง 4-6 คร้ัง 7-9 คร้ัง 10-12 คร้ัง มากกวา 13 

คร้ัง 

1.20 1.26 1.14 1.62 2.36 

1-3 ครั้ง 

 

1.20 - -0.06 0.06 -0.42 -1.16** 
  (.734) (.790) (.062) (.000) 

4-6 ครั้ง 

 

1.26  - 0.12 -0.36 -1.10** 
   (.623) (.146) (.000) 

7-9 ครั้ง 1.14   - -0.47 -1.21** 
     (.087) (.000) 

10-12 ครั้ง 

 

1.62    - -0.74* 
     (.010) 

มากกวา 13 ครั้ง 2.36     - 
      

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอัตราการใช

บริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหแตกตางกันกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของกลุม

วยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร ในดานจํานวนครัง้ในการซือ้ตอเดือน พบวา 

 1.  ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง กับผูบริโภค

ที่มีอัตราการใชบรกิารรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห

ระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน 

แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 

1 – 3 ครั้ง มีจํานวนครั้งในการซ้ือตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหมากกวา 13 ครั้ง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -1.16 ครั้ง 

 2.  ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 4 – 6 ครั้ง กับผูบริโภค

ที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห
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ระหวาง 4 – 6 ครั้ง มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซ้ือตอเดือน 

แตกตางเปนรายคูกบัผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 

4 – 6 ครั้ง มีจํานวนครั้งในการซ้ือตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหมากกวา 13 ครั้ง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -1.10 ครั้ง 

 3.  ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 7 – 9 ครั้ง กับผูบริโภค

ที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห

ระหวาง 7 – 9 ครั้ง มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซ้ือตอเดือน 

แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 

7 – 9 ครั้ง มีจํานวนครั้งในการซ้ือตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหมากกวา 13 ครั้ง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -1.21 ครั้ง 

 4.  ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 10 – 12 ครั้ง กับ

ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง มีคาระดับนัยสําคัญทาง

สถิติเทากับ 0.010 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหระหวาง 10 – 12 ครั้ง มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซื้อ

ตอเดือน แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 

ครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหระหวาง 10 – 12 ครั้ง มีจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.74 ครั้ง 

สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรูสื่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานี

รถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 H0

 H

: การรับรูสื่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ไม

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

1

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

อยางงายเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของ

ตัวแปร 2 ตัวที่อิสระตอกัน หรือหาคาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด ใชระดับความเชื่อมั่น 95%

ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

: การรับรูสื่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. (2-tailed) มี

คานอยกวา 0.05 ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
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ตาราง 28  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสือ่โฆษณา 

 

การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีที

เอส 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

n Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ 

1. การมองเห็นส่ือโฆษณาท้ังภายในและ

บริเวณสถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส 

400 0.134** .007 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

2. การมองเห็นส่ือโฆษณาท่ีฉายจากส่ือเห็น

ภาพ 

400 0.186** .000 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

3. การกระจายของส่ือโฆษณา 
400 0.166** .001 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

4. ความถ่ีในการมองเห็นส่ือโฆษณา 
400 0.213** .000 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

5. ความถ่ีในการไดยินส่ือโฆษณา 
400 0.164** .001 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

การรับรูส่ือโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

โดยรวม 

400 0.245** .000 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบี

ทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจาก

การรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส โดยใชวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายเพียร

สัน (Pearson Product Moment CorrelationCoefficient) วิเคราะหที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวา 

การรับรูสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสโดยรวม กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ 

หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชม

สื่อโฆษณา มีคานัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) เทากับ0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีที

เอส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.245 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่าํ กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูสื่อโฆษณาในสถานี
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รถไฟฟาบีทีเอสโดยรวมมาก ก็จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส  ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสือ่โฆษณามากขึ้น 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

 1.  การมองเห็นสือ่โฆษณาทัง้ภายในและบรเิวณสถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอสกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ใน

เรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ0.007 ซึ่งนอย

กวา 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 2.  การมองเห็นสื่อโฆษณาที่ฉายจากสื่อเห็นภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสือ่โฆษณา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ0.000 ซึง่นอยกวา 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H

)  หมายความวา การ

รับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องการมองเห็นสื่อโฆษณาทั้งภายในและบริเวณสถานีและ

ภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ 

หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชม

สือ่โฆษณา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.134 

แสดงวา ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการ

รับรูส่ือโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องการมองเห็นสื่อโฆษณาทั้งภายในและบริเวณสถานีและ

ภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอสมาก มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชม

สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณามากขึ้น 

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 3.  การกระจายของสื่อโฆษณากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการ

รับชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

)  หมายความวา การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีที

เอส เรื่องการมองเห็นสื่อโฆษณาที่ฉายจากสื่อเห็นภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสือ่โฆษณา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) เทากับ 0.186 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ 

ถาผูบริโภคมีการรับรูสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรือ่งการมองเห็นสือ่โฆษณาทีฉ่ายจากสื่อ

เห็นภาพมาก มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณามากขึ้น 

0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องการกระจาย

ของสื่อโฆษณา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.166 แสดงวา ตัวแปร

ทั้งสองมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูสื่อโฆษณาใน
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สถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องการกระจายของสื่อโฆษณามาก มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณามากขึ้น 

 4.  ความถี่ในการมองเห็นสื่อโฆษณาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจาก

การรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อ

โฆษณา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 5.  ความถี่ในการไดยินสื่อโฆษณากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจาก

การรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อ

โฆษณา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

)  หมายความวา การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องความถี่

ในการมองเห็นสื่อโฆษณา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจาก

การรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อ

โฆษณา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.213 

แสดงวา ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการ

รับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องความถี่ในการมองเห็นสื่อโฆษณามาก มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณามากขึ้น 

0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

)  หมายความวา การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องความถี่

ในการไดยินสื่อโฆษณา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.164 แสดงวา ตัว

แปรทัง้สองมีความสมัพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูสื่อโฆษณา

ในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องความถี่ในการไดยินสื่อโฆษณามาก มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบรกิาร หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณามากขึ้น 

 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอสื่อโฆษณาในสถานี

รถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

 H0: ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีที

เอส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณา

ทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 
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 H1

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย

เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 

ตัวที่อิสระตอกัน หรือหาคาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด ใชระดับความเชือ่ม่ัน 95%ดังนั้น จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

: ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีที

เอส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 

0.05 ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

ตาราง 29  แสดงการวเิคราะหความสมัพันธระหวางทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มี

ตอสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจาก

การรับชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการหลังรับชมสื่อ

โฆษณา 

 

ทัศนคติท่ีมีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีที

เอส 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

n 
Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดับ 

ความสัมพันธ 

1. ความนาสนใจของขอความในส่ือโฆษณา 400 0.008 .873 ไมมีความสัมพันธ 

2. ความชัดเจนของเนื้อความในส่ือโฆษณา 400 -0.041 .408 ไมมีความสัมพันธ 

3. เนื้อหาในส่ือโฆษณากระตุนใหทานสนใจ

ผลิตภัณฑท่ีโฆษณา 

400 0.017 .734 ไมมีความสัมพันธ 

4. เนื้อหาในส่ือโฆษณาทําใหทานจดจําไดงาย 400 0.021 .673 ไมมีความสัมพันธ 

ดานเน้ือหาโดยรวม 400 0.006 .899 ไมมีความสัมพันธ 

5. รูปภาพการนําเสนอของส่ือเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 

400 0.068 .172 ไมมีความสัมพันธ 

6. รูปภาพท่ีนําเสนอในส่ือโฆษณาดึงดูดความ

สนใจ 

400 0.102* .042 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

7. การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ในส่ือมี

ความเหมาะสม 

400 0.095 .058 ไมมีความสัมพันธ 

ดานการนําเสนอโดยรวม 400 0.109* .029 มีความสัมพันธ 

ระดับต่ํา ทิศทางเดียวกัน 

8. การจัดวางส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย 

400 0.052 .297 ไมมีความสัมพันธ 

9. ส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูใน

ตําแหนงท่ีสังเกตเห็นไดชัด 

400 -0.013 .790 ไมมีความสัมพันธ 
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ตาราง 29  (ตอ) 

 

ทัศนคติท่ีมีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีที

เอส 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

n 
Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดับ 

ความสัมพันธ 

10. ส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความ

สะอาด ปราศจากสงบดบัง 

400 0.038 .448 ไมมีความสัมพันธ 

ดานสถานท่ีโดยรวม 400 0.003 .951 ไมมีความสัมพันธ 

ทัศนคติท่ีมีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีที

เอสโดยรวม 

400 0.064 .201 ไมมีความสัมพันธ 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร  ที่มีตอสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณา โดยใชวิเคราะหสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายเพียรสัน (Pearson 

Product Moment CorrelationCoefficient) วิเคราะหที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวา 

 ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสโดยรวม กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา  มีคานัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) เทากับ 0.201 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 ทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนื ้อหาโดยรวม กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคานัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) เทากับ 0.899 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณา

ทางรถไฟฟาบีทีเอส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการหลังรับชมสือ่โฆษณา 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา ทศันคตทิีม่ตีอ

สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนื้อหา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
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 1.  ความนาสนใจของขอความในสื่อโฆษณากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชม

สื่อโฆษณา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.873 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 2.  ความชัดเจนของเนื้อความในสื่อโฆษณากับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ 

หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชม

สื่อโฆษณา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.408 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดาน

เนื้อหา ในเรือ่งความนาสนใจของขอความในสือ่โฆษณา ไมมคีวามสมัพันธกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 3. เนื้อหาในสื่อโฆษณากระตุนใหทานสนใจผลิตภัณฑที่โฆษณากับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.734 ซึ่งมากกวา 0.00 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดาน

เนือ้หา ในเรือ่งความชดัเจนของเนือ้ความในสือ่โฆษณา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 4.  เนื ้อหาในสื่อโฆษณาทําใหทานจดจําไดงายกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.673 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบทีเีอส ดานเนือ้หา ในเรือ่งเนือ้หาในสือ่โฆษณากระตุนใหทานสนใจผลิตภัณฑที่โฆษณา ไม

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอโดยรวม กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคานัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) เทากับ 0.029 ซึ่งนอยกวา 

0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีที

เอส ดานเนื้อหา ในเรื่องเนื้อหาในสื่อโฆษณาทําใหทานจดจําไดงาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ทัศนคติที่มี

ตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ
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บริการหลังรับชมสือ่โฆษณา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ 

(r) เทากับ 0.109 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ 

ถาผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอมาก ก็จะมีพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณามากขึ้น เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

 1.  รูปภาพการนําเสนอของสื่อเหมาะสมกับกลุมเปาหมายกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.172 ซึ่งมากกวา 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 2.  รูปภาพที่นําเสนอในสื่อโฆษณาดึงดูดความสนใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.042 ซึง่นอยกวา 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอ ในเรื่องรูปภาพการนําเสนอของสื่อเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไม

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 3.  การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ในสื่อมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.058 ซึ่งมากกวา 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H

)  หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอ เรื ่องรูปภาพทีน่ําเสนอในสื ่อโฆษณาดึงดูดความสนใจ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที ่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.102 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่าํ กลาวคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติทีมี่ตอสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอ เรื่องรูปภาพทีน่ําเสนอในสือ่โฆษณาดึงดูดความสนใจมาก ก็จะมี

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ใน

เรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณามากขึ้น 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 ทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที่โดยรวม กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคานัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) เทากับ 0.951 ซึ่งมากกวา 

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ดานเนื้อหา ในเรื่องการจัดวางองคประกอบตาง ๆ ในสื่อมีความเหมาะสม ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 
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0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 1.  การจัดวางสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความเปนระเบียบเรียบรอยกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.297 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H

) หมายความวา ทศันคตทิี่มีตอ

สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1

 2.  สื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยู ในตําแหนงที ่สังเกตเห็นไดชัดกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.790 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ัน

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา ทศันคตทิีม่ตีอ

สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที ่ในเรือ่งการจัดวางสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินคาและบริการ 

หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชม

สื่อโฆษณา 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

3. สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความสะอาด ปราศจากสงบดบังกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สนิคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.448 ซึ่งมากกวา 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H

) หมายความวา ทัศนคติทีมี่ตอสือ่

โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที ่ในเรื่องสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูในตําแหนงที่

สังเกตเห็นไดชัด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1

 

) หมายความวา ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที่ ในเรื่องสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความสะอาด ปราศจากสงบด

บัง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณา

ทางรถไฟฟาบีทีเอส ในเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 ตอนที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่1.1-1.5 ดังตาราง 34 ดังนี้  

 1. ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 1 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถี่ในการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 
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 2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกัน มีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สินคาและบริการแตกตางกัน 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซ้ือสินคาและบริการแตกตางกัน 

 6. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่อัตราการใช

บริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการแตกตาง

กัน 

 

ตาราง 30  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1.1-1.5 ในภาพรวม 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

ตัวแปรท่ีศึกษา สถิติท่ีใชในการ 

ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ 1. การตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมส่ือโฆษณา 

t-Test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอ

เดือน 

t-Test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

3. จํานวนเงินในการซื้อตอ

และบริการ 

t-Test สอดคลองกับสมมติฐาน 

อาย ุ 1. การตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมส่ือโฆษณา 

Brown – Forsythe test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอ

เดือน 

F-Test สอดคลองกับสมมติฐาน 

3. จํานวนเงินในการซื้อตอ

และบริการ 

Brown – Forsythe test สอดคลองกับสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา 1. การตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมส่ือโฆษณา 

Brown – Forsythe test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอ

เดือน 

F-Test สอดคลองกับสมมติฐาน 

3. จํานวนเงินในการซื้อตอ

และบริการ 

Brown – Forsythe test สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 30  (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

ตัวแปรท่ีศึกษา สถิติท่ีใชในการ 

ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 1. การตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมส่ือโฆษณา 

F-Test สอดคลองกับสมมติฐาน 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอ

เดือน 

Brown – Forsythe test สอดคลองกับสมมติฐาน 

3. จํานวนเงินในการซื้อตอ

และบริการ 

Brown – Forsythe test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

อัตราการใชบริการ

รถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาห 

1. การตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมส่ือโฆษณา 

Brown – Forsythe test สอดคลองกับสมมติฐาน 

2. จํานวนครั้งในการซื้อตอ

เดือน 

Brown – Forsythe test สอดคลองกับสมมติฐาน 

3. จํานวนเงินในการซื้อตอ

และบริการ 

Brown – Forsythe test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

 ตอนที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 ดังตาราง 31 ดังนี้  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การรับรูสื่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครใน

สถานีรถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
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ตาราง 31  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

สถิติท่ีใชใน 

การทดสอบ

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
r 

1. การมองเห็นส่ือโฆษณาท้ังภายในและบริเวณ

สถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส 

Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.134** 

2. การมองเห็นส่ือโฆษณาท่ีฉายจากส่ือเห็นภาพ Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.186** 

3. การกระจายของส่ือโฆษณา Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.166** 

4. ความถ่ีในการมองเห็นส่ือโฆษณา Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.213** 

5. ความถ่ีในการไดยินส่ือโฆษณา Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.164** 

การรับรูส่ือโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

โดยรวม 

Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.245** 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 

 ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3 ดังตาราง 32 ดังนี้  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ทีมี่ตอสือ่

โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในเร่ืองการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชม

สื่อโฆษณา 
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ตาราง 32  แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 3 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

สถิติท่ีใชใน 

การทดสอบ

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

r 

1. ความนาสนใจของขอความในส่ือโฆษณา Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.008 

2. ความชัดเจนของเนื้อความในส่ือโฆษณา Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

-0.041 

3. เนื้อหาในส่ือโฆษณากระตุนใหทานสนใจ

ผลิตภัณฑท่ีโฆษณา 

Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.017 

4. เนื้อหาในส่ือโฆษณาทําใหทานจดจําไดงาย Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.021 

ดานเน้ือหาโดยรวม Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.006 

5. รูปภาพการนําเสนอของส่ือเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 

Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.068 

6. รูปภาพท่ีนําเสนอในส่ือโฆษณาดึงดูดความสนใจ Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.102* 

7. การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ในส่ือมีความ

เหมาะสม 

Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.095 

ดานการนําเสนอโดยรวม Pearson 

Correlations 
สอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.109* 

8. การจัดวางส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทเีอสมคีวาม

เปนระเบียบเรียบรอย 

Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.052 

9. ส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูในตําแหนงท่ี

สังเกตเห็นไดชัด 

Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

-0.013 

10. ส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความสะอาด 

ปราศจากสงบดบัง 

Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.038 

ดานสถานท่ีโดยรวม Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.003 

ทัศนคติท่ีมีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส

โดยรวม 

Pearson 

Correlations 
ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 

0.064 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครัง้นีมุ้ งศึกษาการรับรูและทัศนคติตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสทีมี่ตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สงัเขปความมุงหมาย สมมตฐิาน และวธิดีาํเนนิการศึกษาคนควา 

 ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร การรับรู และทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอ สื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 

 2.  เพือ่ศึกษาปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร การรับรู และทัศนคติเกี่ยวกับสื่อ

โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

 สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน 

 2.  การรับรูสื ่อโฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 3.  ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีที

เอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 

 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุมตวัอยาง 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ บุคคลที่อยูในชวงวัยรุน มีอายุระหวาง  12 – 24 และ

เปน ผูบริโภคที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสซึ่งมี 2 สาย ประกอบดวยสายสุขุมวิท ซ่ึงมีทั้งหมด 16 สถาน ี

คือ หมอชิต สะพานควาย อารีย สนามเปา อนุสาวรีย พญาไท ราชเทวี สยาม ชิดลม เพลินจิต นานา 

อโศก พรอมพงษ ทองหลอ เอกมัย พระโขนง ออนนุช สวนสายสีลมน้ัน มีทั้งหมด 8 สถานี คือ ราชดําร ิ

ศาลาแดง ชองนนทร ีสรุศกัด์ิ สะพานตากสิน กรุงธนบรุ ีวงเวยีนใหญ รวมทัง้หมด 24 สถานี 
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 2. กลุมตัวอยาง 

  ขั้นที่ 1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับฉลาก

เลือกสถานีรถไฟฟาบีทีเอสแบบไมใสคืน (Without Replacement) ไดรายชื่อสถานีที่เปนตัวอยาง 10 

สถานี จาก 24 สถานี ดังนี้ หมอชิต อารีย อนุสาวรีย สยาม อโศก ทองหลอ เอกมัย ศาลาแดง สุรศักด์ิ 

สะพานตากสนิ วงเวยีนใหญ 

  ขั้นที่ 2 การสุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเก็บ สถานีละ40 

ตัวอยาง 

  ขั้นที่ 3 การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บกลุม

ตัวอยางที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสในเขตสถานีที่เลือก บริเวณหนาสถานีรถไฟฟาบีทีเอส 

 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัยครัง้นี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาการรับรูและ

ทัศนคติตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ทีมี่ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุน

ในเขตกรงุเทพมหานคร  โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 5 ขอ มาแจกแจงคาความถีแ่ละคารอยละ ไดแก  

 1. เพศ ใชมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

 2. อายุ ใชมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

 3. ระดับการศึกษา ใชมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

 4. รายไดตอเดือนของผูบริโภค ใชมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 5. ความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส ใชมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปดรับสื่อโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามแบบ Semantic differential scale แบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบที่

ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้นไป (Check List) มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval 

scale) จํานวน 5 ขอ 

 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกีย่วกับทัศนคติที่มีตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มี

ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ Semantic differential scale แบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจาก

คําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้นไป (Check List) มีระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค 

(Interval scale) จํานวน 10 ขอ 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการหลังการ

รบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส  ไดแก 

 1.  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ การรับชมสื่อโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาสินคาและบริการนัน้หรือไม  
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 2.  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับหลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการจํานวนก่ีครั้งตอเดือน ลกัษณะแบบสอบถามเปนคาํถามปลายเปด 

(Open-ended Question) ใชระดับการวดัประเภทสเกลอัตราสวน (Ratio Scale) 

 3. เปนแบบสอบถามเก่ียวกับหลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มูลคาการ

ซื้อสินคาและบริการมีมูลคาเทาใด ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด (Open-ended 

Question) ใชระดับการวัดประเภทสเกลอัตราสวน (Ratio Scale) 

 4.  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับหลังจากการรับชมสื่อโฆษณารถไฟฟาบทีี่เอส ระดับการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการประเภทในระดับมากที่สุด จํานวน 10 ขอ กําหนดมาตรวดั 5 ระดับ ใช

ในการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

 5.  เปนแบบสอบถามเกีย่วกับหลังจากรับชมการรับชมสือ่โฆษณารถไฟฟาบีทีเ่อส ทาน

มักจะซื้อสินคาและ บริการจากที่ใดมากที่สุด จํานวน 5 ขอ 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบที่รวบรวมได มาประมวลผล และวเิคราะหขอมูลดังนี้ 

 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ตรวจดูความสมบูรณของแบบสอบถาม และแยก

แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 2.  การลงรหัส (Coding) โดยนาํแบบสอบถามทีต่รวจถกูตองแลวมาลงรหัส 

 3.  การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึก และประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแยก

การวิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

  1.1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค โดยการหาคาความถี ่

(Frequency) และรอยละ (Percentage) ในสวนที่ 1 

  1.2  การวิเคราะหขอมูลระดับการรับรูเกี่ยวกับการเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีที

เอส โดยหาคาเฉลีย่ (Mean) และคาความบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในสวนที่ 2  

  1.3  การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติทีมี่ตอสื ่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน

สวนที่ 3  

  1.4  การวิเคราะหขอมูลระดับการซื ้อเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินคาและ

บริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส โดยหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาความบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในสวนที่ 4 

 2.  การวิเคราะหโดยใชสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบสมมตฐิาน 



 109 

  2.1  การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวยเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสที่แตกตางกัน 

มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน โดยใชสถิติ t - test Independent และ F-

test ในการทดสอบสมมตฐิาน ทดสอบสมมตฐิาน 

  2.2 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 การรับรูสือ่โฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพ 

มหานครในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ โดย

ใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) ทดสอบสมมตฐิาน 

  2.3  การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ตอสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) ทดสอบสมมตฐิาน 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสที่มีตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาคนควา 

แบงออกเปน 5 สวน ไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 ประชากรศาสตร 

 ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.25 มีอายุ 18 – 20 ป คิดเปนรอยละ 48.75 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 3,000 บาท คิดเปน

รอยละ 33.50 และมีความถีใ่นการใชบรกิารรถไฟฟาบทีเีอส 1-3 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 43.50 

 สวนที่ 2 การเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 จากการวิเคราะหการเปดรับสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีที เอสของกลุ มวัยรุ นในเขต

กรุงเทพมหานคร อธิบายไดดังนี้  ผูบริโภคมีระดับการเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสโดยรวม 

อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงตามคาเฉลีย่จากสูงสุดไปต่าํสุด พบวา  

 1.  การมองเห็นสื ่อโฆษณาทั ้งภายในบริเวณสถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส 

ผูบริโภคมีระดับการรับรูอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80  

 2.  การมองเห็นโฆษณาที่ฉายจากสื่อ ผูบริโภคมีระดับการรับรูอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.77  

 3.  ความถี่ในการมองสื่อโฆษณา ผูบริโภคมีระดับการรับรูอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  

 4.  ความถี่ในการไดยินสื่อโฆษณา ผูบริโภคมีระดับการรับรูอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.48  

 5.  การกระจายของสื่อโฆษณา ผูบริโภคมีระดับการรับรูอยูในระดับดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44  
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 สวนที่ 3 ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 จากการวิเคราะหทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุ มวัยรุ นในเขต

กรุงเทพมหานคร อธิบายไดดังนี ้ผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสโดยรวม 

อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ดานเนื้อหา อธิบายไดดังนี้ ผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดาน

เนือ้หาโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงตาม

คาเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบวา 

 1.  เนื้อหาในสื่อโฆษณาทําใหทานจดจําไดงาย ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.69  

 2.  ความชัดเจนของเนือ้ความในสื่อโฆษณา ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.54  

 3.  ความนาสนใจของขอความที่นําเสนอในสื่อโฆษณา ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับดี มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.51  

 4.  เนื้อหาในสื่อโฆษณากระตุนใหทานสนใจผลิตภัณฑที่โฆษณา ผูบริโภคมีทัศนคติอยูใน

ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44  

 ดานการนําเสนอ อธิบายไดดังนี้ ผูบริโภคมีทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

ดานนําเสนอโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงตาม

คาเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบวา 

 1.  รูปภาพที่นําเสนอในสือ่โฆษณาดึงดูดความสนใจ ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับดี มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.66  

 2.  การจัดวางองคประกอบตางๆในสือ่มีความเหมาะสม ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับดี มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 

 3.  รูปภาพการนําเสนอของสือ่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับดี 

มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.58 

 ดานสถานที่ อธิบายไดดังนี ้ผูบริโภคมีทัศนคติทีมี่ตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดาน

สถานที่ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจาก

สูงสุดไปต่ําสุด พบวา 

 1.  สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูในตําแหนงที่สังเกตเห็นไดชัด ผูบริโภคมีทัศนคติอยู

ในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74  

 2.  การจัดวางสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความเปนระเบียบรอย ผูบริโภคมีทัศนคติอยู

ในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70  

 3.  สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความสะอาดปราศจากสิง่บดบัง ผูบริโภคมีทัศนคติอยู

ในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
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 สวนที่ 4  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส 

 1.  จากการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมสือ่โฆษณา

ทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซือ้สินคาและบริการหลังการรับชมสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส อยู ในระดับอาจจะซื ้อ โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 

 2.  จํานวนครัง้ในการซื้อตอเดือน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.38 ครั้ง/เดือน โดยมีจํานวนครั้งใน

การซื้อตอเดือนต่ําสุด เทากับ 0 ครั้ง สูงสุดเทากับ 10 ครั้ง  

 3.  จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 516.31 บาท โดยมีจํานวนเงิน

ในการซื้อสินคาและบริการต่ําสุดเทากับ 0 บาท สูงสุดเทากับ 5,000 บาท 

 สวนที่ 5  วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน มีสมมตฐิานจํานวน 3 ขอดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่ลักษณะทางประชากรศาสตร 

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีที

เอสตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน  

 1.  ดานเพศ โดยแบงตามพฤตกิรรม 

  1.1  การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา พบวา เพศแตกตางกันมี

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

ไมแตกตางกัน 

  1.2  จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน พบวา เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบรกิาร ดานจํานวนครัง้ในการซ้ือตอเดือน ไมแตกตางกัน 

  1.3  จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ พบวา เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซ้ือสินคาและบริการ แตกตางกัน ทีร่ะดับนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ0.01 โดยเพศชายมีจํานวนเงินในการซือ้สนิคาและบรกิาร มากกวาเพศหญงิ 

 2.  ดานอาย ุโดยแบงตามพฤตกิรรม 

  2.1  การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา พบวา อายุแตกตางกันมี

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา 

ไมแตกตางกัน 

  2.2  จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน พบวา อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

สนิคาและบรกิาร ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ี 

ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป และ 

21 – 24 ป 
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  2.3  จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ พบวา อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื ้อสินคาและบริการ แตกตางกัน ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดังนี้ 

  ผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีจาํนวนเงินในการซือ้สินคาและบริการ นอยกวาผูบริโภคที่

มีอายุ 18 – 20 ป 21 – 24 ป และผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป มีจํานวนเงินในการซื้อสินคาและ

บริการ นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 21 – 24 ป 

 3.  ดานระดับการศกึษา โดยแบงตามพฤตกิรรม 

  3.1  การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา พบวา ระดับการศึกษา

แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลัง

รับชมสื่อโฆษณา ไมแตกตางกัน 

  3.2  จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน พบวา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซ้ือตอเดือน แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

0.05 ดังนี้ 

   ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนครัง้ในการซือ้ตอเดือน นอย

กวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี 

  3.3  จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ พบวา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ แตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดังนี้ 

   ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนเงินในการซื้อสินคาและ

บริการ นอยกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ปวส./ อนุปริญญา และ

ปรญิญาตรี 

 4.  ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแบงตามพฤติกรรม 

  4.1  การตัดสินใจซือ้สินคาและบริการหลังรับชมสือ่โฆษณา พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน

แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลัง

รับชมสื่อโฆษณา แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดังนี้ 

   ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท ระหวาง 4,001 – 

5,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการหลังรับชมส่ือโฆษณา นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท และมากกวา 7,000 บาท โดยผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา นอยกวา

ผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลีย่ตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท สวนผูบริโภคทีมี่รายไดเฉลีย่ตอเดือน

ระหวาง 5,001 – 6,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา มากกวาผูบริโภค

ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 6,001 – 7,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 

6,001 – 7,000 บาท มีการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา นอยกวาผูบริโภคทีมี่

รายไดเฉลีย่ตอเดือนมากกวา 7,000 บาท 
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  4.2  จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนคร้ังในการซ้ือตอเดือน แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.01 ดังนี้ 

   ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท มีจํานวนครั้งในการ

ซื้อตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท และมากกวา 

7,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 3,001 – 4,000 บาท มีจํานวนคร้ังในการซื้อ

ตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 – 6,000 บาท และมากกวา 7,000 

บาท 

  4.3  จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมี

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิาร ดานจํานวนเงินในการซือ้สนิคาและบรกิาร ไมแตกตางกัน 

 5.  ดานอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห โดยแบงตามพฤติกรรม 

  5.1  การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อ พบวา อัตราการใชบริการรถไฟฟาบีที

เอสตอสัปดาหแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการหลังรับชมสื่อโฆษณา แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดังนี้ 

   ผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง มีการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา นอยกวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีที

เอสตอสปัดาหระหวาง 7 – 9 ครั้ง ระหวาง 10 – 12 คร้ัง และมากกวา 13 ครั้ง 

  5.2  จํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน พบวา อัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาห

แตกตางกันมีพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน แตกตางกัน 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ดังนี้ 

   ผู บริโภคที ่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหระหวาง 1 – 3 ครั้ง 

ระหวาง 4 – 6 ครั้ง ระหวาง 7 – 9 ครั้ง และระหวาง 10 – 12 ครั้ง มีจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน นอย

กวาผูบริโภคที่มีอัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอสัปดาหมากกวา 13 ครั้ง 

  5.3  จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ พบวา อัตราการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอ

สัปดาหแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซื้อสินคาและ

บรกิาร ไมแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรูสือ่โฆษณาของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในสถานี

รถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสของ

กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชม

สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส พบวา 
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การรับรูสือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและ

บริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา 

 1.  การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องการมองเห็นสื่อโฆษณาทั้งภายในและ

บริเวณสถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในทศิทางเดียวกันในระดับต่าํ  

 2.  การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องการมองเห็นสือ่โฆษณาทีฉ่ายจากสื่อ

เห็นภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในทศิทางเดียวกันในระดับต่ํา  

 3.  การรับรู สือ่โฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรือ่งการกระจายของสื ่อโฆษณา มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา  

 4.  การรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องความถี่ในการมองเห็นสื่อโฆษณา มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา  

 5.  การรับรู สื ่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เรื่องความถี่ในการไดยินสื่อโฆษณา มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา  

 

 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีตอสื่อโฆษณาใน

สถานีรถไฟฟาบทีเีอสมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มี

ตอสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอส กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ หลังจากการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส พบวา 

 ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนื้อหา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา 

 1.  ทัศนคติที่มีตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนื้อหา ในเรื่องความนาสนใจของ

ขอความในสื่อโฆษณา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลงัจากการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 
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 2.  ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนือ้หา ในเรื่องความชัดเจนของ

เนือ้ความในสือ่โฆษณา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ หลังจาก

การรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 3.  ทัศนคติที่มีตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนือ้หา ในเรือ่งเนือ้หาในสือ่โฆษณา

กระตุนใหทานสนใจผลิตภัณฑที่โฆษณา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและ

บริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 

 4.  ทัศนคติทีมี่ตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนือ้หา ในเรือ่งเนือ้หาในสือ่โฆษณา

ทําใหทานจดจําไดงาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลงัจากการ

รับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 ทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ใน

ทศิทางเดียวกัน ในระดับต่าํ เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 

 1.  ทัศนคติทีมี่ตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอ ในเรื่องรูปภาพการ

นําเสนอของสื่อเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสนิใจซือ้สนิคาและ

บริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 

 2.  ทัศนคติทีมี่ตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานการนําเสนอ เรือ่งรูปภาพทีนํ่าเสนอ

ในสื ่อโฆษณาดึงดูดความสนใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินคาและบริการ 

หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส ในทศิทางเดียวกัน ในระดับต่าํ  

 3. ทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานเนื ้อหา ในเรื ่องการจัดวาง

องคประกอบตาง ๆ ในสือ่มีความเหมาะสม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคา

และบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีีเอส 

 ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส เม่ือพิจารณาราย

ขอ พบวา 

 1.  ทัศนคติทีมี่ตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที ่ในเรือ่งการจัดวางสื่อ

โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 

 2.  ทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที่ ในเรื ่องสื ่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอสอยูในตําแหนงที่สังเกตเห็นไดชัด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 

 3.  ทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ดานสถานที่ ในเรื ่องสื ่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอสมีความสะอาด ปราศจากสิง่บดบัง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

สินคาและบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 
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อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเกี ่ยวกับการรับรู และทัศนคติตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสที ่มีตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่สามารถ

นาํมาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 18 – 20 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

นอยกวา 3,000 บาท และมีความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส 1-3 คร้ังตอสัปดาห อาจเน่ืองจาก

สถานอีนุสาวรีย สยาม ทองหลอ เอกมัย เปนแหลงที่วัยรุนชอบที่จะไปเที่ยวกัน ซึ่งทําใหผูบริโภคสวน

ใหญมีอายุระหวาง 18-20 ป ความถีใ่นการใชก็สัปดาหละ 1-3 ครัง้ ซึง่อาจะเปนการเทีย่วในชวง

วันหยุดศุกร เสาร อาทิตย  

2. จากการวิเคราะหการเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา  ผูบริโภคมีการเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส อยูในระดับดี ทั้งโดยรวมและรายขอ อัน

ไดแก  การมองเห็นสือ่โฆษณาทัง้ภายในบรเิวณสถานแีละภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส การมองเห็น

โฆษณาที่ฉายจากสื่อ ความถี่ในการมองสื่อโฆษณา ความถี่ในการไดยินสื่อโฆษณา และการกระจาย

ของสื่อโฆษณา ตามลําดับ ทั้งนีอ้าจเนือ่งจากการบริหารงานของรถไฟฟาบีทีเอสในเรื่องของสื่อ

โฆษณา มีการใหความสําคัญอยางมากทั้งในเรื่องของจุดแสดงโฆษณา ความเหมาะสมของระดับ

สายตา เสียงที่พอเหมาะกับการไดยิน และความถี่ในการนําเสนอ จึงทําใหผูบริโภคสามารถเปดรับสื่อ

ไดในระดับดี สอดคลองกับแนวคิดของรัจรี นพเกตุ (2540: 29) ที่กลาววา การรับรู หมายถึง

ขบวนการประมวลและตีความ ขอมูลตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเราที่ไดจากความรูสึก สวนความรูสึกเกิด

จากการกระตุนอวัยวะรับความรูสึกซึ่งมีอยู 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรูสึกจึงมี

ลักษณะงายตรงไปตรงมาไมตกอยูใตอิทธิพลของการเรียนรู ประสบการณ แรงจูงใจ อารมณ ฯลฯ  

3. จากการวิ เคราะหทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีที เอสของกลุ มวัยรุ นในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสทั้งโดยรวมและราย

ดาน อันไดแก  ดานสถานที่ ดานเนื้อหา และดานการนําเสนอ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากรถไฟฟา

ถือเปนนวัตกรรมในการเดินทางที ่ยังใหมสําหรับประเทศไทย ผู ที ่ใชบริการจึงไมไดรับการ

เปรียบเทียบทางดานความรูสึก อีกทั้งการใหบริการของทางรถไฟฟาบีทีเอสก็มีมาตรฐานอยูในระดับ

ที่ดีอยูแลว การคัดสรรสื่อโฆษณาที่จะมาใหบริการแกผูใชบริการรถไฟฟาก็อยูในระดับดีเชนเดียวกัน 

จึงทําใหผูใชบริการมีทัศนคติที่ดีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสทั้งโดยรวมและรายดาน คือ  ดาน

สถานที่ ดานเนื้อหา และดานการนําเสนอ สอดคลองกับงานวิจัยของปยะวดี ขวัญศุภฤกษ 

(2543:บทคัดยอ) ทีพ่บวา ผูบริโภคมีทัศนคติทีดี่ตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส และรถโดยสาร

ประจําทางปรับอากาศ (ปอ.) มากกวาสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ประเภทอ่ืนๆ 
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 การอภิปรายผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที่ 1 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร คือ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือนและความถี่ในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสตางกัน มี

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกัน  ในสวนนีส้ามารถแบงสมมติฐานยอยตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดดังนี้ 

  1.1 กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ ดานจํานวนเงินในการซ้ือสินคาและบริการ แตกตางกัน โดยเพศชายมีจํานวนเงินใน

การซื้อสินคาและบริการ มากกวาเพศหญิง ทั้งนี้อาจเนื่องจากวาผูชายนอกจากจะตองมีเงินซื้อสินคา

ใหกับตนเองแลว ดวยวัฒนธรรม คานิยมที่ผูชายตองดูแลรับผิดชอบทั้งครอบครัว รวมถึงแฟนหรือคน

รักดวย ดังนั้นผูชายจึงตองมีการซื้อสินคาและบริการเพื่อครอบครัว และคนรัก นอกจากการซื้อให

ตัวเอง จึงทําใหเพศชายมีจํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ มากกวาเพศหญิง สอดคลองกับ

แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2540) ที่กลาววา กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคมีปจจัย

ภายนอกที่มีอิทธิพลตอลักษณะของการตัดสินใจ ไดแก วัฒนธรรม (Culture) ชั้นทางสังคม (Social 

class) กลุมอางอิง (Reference groups) ครอบครัว (Family) สวนกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีมี่เพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

หลังรับชมสื่อโฆษณา ดานจํานวนครั้งในการซ้ือตอเดือน ดานสินคาและบริการ และดานสถานที่ในการ

ซื้อสินคาและบริการ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  1.2  กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ แตกตาง

กัน โดยผูบริโภคที่มีอาย ุ15 - 17 ป มีจํานวนคร้ังในการซื้อตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 

ป และ 21 – 24 ป และผูบริโภคที่มีอายุ 15 - 17 ป มีจํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ นอยกวา

ผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป 21 – 24 ป และผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 20 ป มีจํานวนเงินในการซื้อ

สินคาและบริการ นอยกวาผูบริโภคทีมี่อายุ 21 – 24 ป อาจเนื่องจากคนทีมี่อายุนอยก็จะมี

ความสามารถในการใชจายเงินและความสามารถในการซื้อสินคาแตเดือนที่นอยกวาคนที่มีอายุ

มากกวา เพราะคนที่อายุยังนอยก็ยังไมสามารถทํางานหาเงินใชเองไดอยางเต็มตัว ซึ่งภาระทางดาน

การเงินก็จะอยูที่พอ แม ผูปกครอง ตางจากคนที่มีอายุมากซึ่งจะมีความคิดความอานสามารถหาเงิน

ใชไดเอง หรือพอ แม ผูปกครองมีความไววางใจใหบริหารดานการเงินดวยตนเอง อํานาจหรือ

ความสามารถในการใชจายซื้อสินคาและบริการก็จะมีมากกวา สอดคลองกับคํากลาวของศิริวรรณ 

เสรีรัตน และคณะ (2540: 3) ที่กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การที่บุคคลแตละคนทําการตัดสินใจ

ทีจ่ะใชทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอื่นๆ ) เกีย่วกับการบริโภคสินคาและบริการ สวนกลุม

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดานการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา ดานสินคาและบริการ ดานสถานที่ในการซื้อสินคา

และบรกิาร ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  1.3  กลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ ดานจํานวนครั้งในการซื้อตอเดือน ดานจํานวนเงินในการซื้อสินคาและ

บรกิาร ดานสนิคาและบรกิาร แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน

ครั้งในการซื้อตอเดือน นอยกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี ผูบริโภค

ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ นอยกวาผูบริโภคที่มี

การศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. ปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี ผูบริโภคที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มีการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ นอยกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี โดยผูบริโภคที่มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส มี

การตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ นอยกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

ผูบริโภคเรียนอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตน ยังถือวาเปนเด็กซึ่งตองอยูในความดูแลของพอ แม 

ผูปกครอง การซื้อสินคาและบริการตางๆ พอแม ผูปกครองก็จะเปนตัวหลักในการตัดสินใจ จึงทําให

จํานวนครั้งในการซื้อ รวมถึงจํานวนเงินในการซื้อ จึงมีไมมากเทากับผูบริโภคที่เรียนในระดับสูงกวา อีกทั้ง

สินคาและบริการบางอยางผูบริโภคที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็ไมจําเปนตองใชหรือตัดสินใจซื้อ

ดวยตนเองได เหมือนกับผูที่เรียนในระดับสูงกวา เชน บริการดานการเงิน บริการธนาคาร สินคาสุขภัณฑ 

เปนตน ดังนั้นผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน จึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ตางกันดวย สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาภรณ 

พลนิกร (2548: 4) ที่กลาววา กระบวนการที่กลุมบุคคล หรือองคกร ใชในการเลือก การไดมา การใช 

และการกําจัด ผลิตภัณฑ/บริการ หรือประสบการณ หรือแนวคิดรวบยอด ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ

จําเปน สวนกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่ระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ ดานการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังรับชมสื่อโฆษณา และดานสถานที่ในการ

ซื้อสินคาและบริการ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สมมตฐิานที ่2 การรับรูสือ่โฆษณาของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานครในสถานรีถไฟฟา

บีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ สรุปผลไดดังนี้ 

 การรับรู สื ่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสของกลุ มวัยรุ นในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส ทัง้ในเรื ่องการมองเห็นสือ่โฆษณาทัง้ภายในและบริเวณสถานีและภายในขบวน

รถไฟฟาบีทีเอส เรื่องการมองเห็นสื่อโฆษณาที่ฉายจากสื่อเห็นภาพ เรื่องการกระจายของสื่อโฆษณา 

เรื่องความถี่ในการมองเห็นสื่อโฆษณา และเรื่องความถี่ในการไดยินสื่อโฆษณา ในทิศทางเดียวกัน 

ในระดับต่าํ ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากวาการที่คนเราไดเห็นไดยินอะไรที่บอยๆ ซ้ําๆ ก็จะทําใหเรามีการจดจํา

ในสิ่งที่ไดเห็นและไดยินบอยๆ ทําใหเมื่อไดเจอกับสินคาหรือบริการที่เหมือนกันที่ไดรับรูมา จึงสงผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินซื้อสินคาและบริการนั้นได สอดคลองกับงานวิจัยของชุติน แกวนพรัตน. 

(2549: บทคัดยอ) ที่พบวาความจดจําไดมีความสัมพันธกับการรับรูสื่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาใต

ดิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีความสัมพันธระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน และความจดจําได
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มีความสัมพันธกับอิทธิพลโฆษณาตอการตัดสินใจในการบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมี

ความสมัพันธระดับปานกลางในทศิทางเดียวกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอสื่อโฆษณาในสถานี

รถไฟฟาบีทีเอสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ สรุปผลไดดังนี้ 

ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส โดยทัศนคติดานเนือ้หา ทัง้ในเรื่อง

ความนาสนใจของขอความในสื่อโฆษณา เรื่องความชัดเจนของเนื้อความในสื่อโฆษณา เรื่องเนื้อหา

ในสื่อโฆษณากระตุนใหทานสนใจผลิตภัณฑที่โฆษณา และเรื่องเนื้อหาในสื่อโฆษณาทําใหทานจดจํา

ไดงาย และดานสถานที่ ทั้งในเรื่องการจัดวางสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย เรื่องสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูในตําแหนงที่สังเกตเห็นไดชัด เรื่องสื่อโฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอสมีความสะอาด ปราศจากสิ่งบดบัง ดานการนําเสนอ ในเรื่องรูปภาพการนําเสนอของ

สื่อเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และเรื่องการจัดวางองคประกอบตาง ๆ ในสื่อมีความเหมาะสม ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสือ่โฆษณาทาง

รถไฟฟาบีทีเอส อาจเนื่องจากทัศนคติเปนสิ่งที่คนเรามีความรูสึกตอสิ่งตางๆ ทั้งดีหรือไมดีแตกตาง

กันไป แตการที่คนเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก็ตองมีสวนประกอบของความตองการในสิ่งนั้นๆ ดวย การ

ที่คนเรามีทัศนคติตอการโฆษณาเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทําใหคนเรามีการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการได ดังนั้นทัศนคติที ่มีตอสื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส จึงไมมีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลงัจากการรบัชมสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอส 

 สวนทัศนคติดานการนําเสนอ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินคาและ

บริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา โดยในราย

ขอ พบวา เรื่องรูปภาพที่นําเสนอในสื่อโฆษณาดึงดูดความสนใจ ก็มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจากการรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน 

ในระดับต่าํเชนเดียวกัน อาจเนือ่งจากรูปภาพทําใหผูที่ไดชมมีความใกลชิดกับตัวสินคามากยิ่งขึ้น ทํา

ใหเกิดความตองการสินคานัน้จากความชอบในรูปภาพทีเ่ห็น อีกทั้งยังเปนสิ่งทีส่ามารถดึงดูดความ

สนใจได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคมสัน วิสัยสุข (2549: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษา พบวา 

โฆษณาไทยพาณิชย เปนโฆษณาที่กลุมตัวอยางเคยเห็นในรถไฟฟามหานครมากที่สุด โดยผูที่เคย

เห็นสื่อโฆษณาเหลานี้ สวนใหญจะสามารถจดจํารายละเอียดองคประกอบโฆษณาในรถไฟฟามหา

นคร ประเภทรูปภาพไดมากที่สุด และสําหรับการเคยเห็นโฆษณาโอที เปนโฆษณาทีก่ลุมตัวอยาง

เคยเห็นในบริเวณรถไฟฟามากที่สุด โดยจะสามารถจดจํารายละเอียดองคประกอบโฆษณาบริเวณ

สถานรีถไฟฟามหานคร ประเภทรปูภาพไดมากทีส่ดุ  
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสที่มีตอพฤติกรรม

การซื้อสินคาและบริการของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  ผูประกอบการสินคาและบริการควรที่จะเพิ่มการโฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอสเพิ่มขึ ้น 

เพราะจากผลการวิจัยทําใหเราทราบวาผูบริโภคมีการเปดรับสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสอยูใน

ระดับที่ดี ทั้งการมองเห็นและการไดยิน อีกทั้งผูบริโภคเองยังมีทัศนคติที่ดีตอสือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบี

ทเีอสทัง้ ดานสถานที่ ดานเนือ้หา และดานการนาํเสนอ ซ่ึงจะเปนผลดีตอผูประกอบการอยางมาก 

 2.  ผูประกอบการสินคาและบริการ ผูประกอบการรถไฟฟาบีทีเอส หรือผูมีสวนเก่ียวของกับ

การโฆษณาควรจะทําขอมูลความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรจากผลการวิจัยที่ได ไป

พิจารณารวมในการจัดทําแผนการโฆษณาตางๆ เพื่อใหการทําโฆษณาเหมาะสมกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของผูบริโภคและมีผลดีตอการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคทีไ่ดรับชมโฆษณา

ดวย ซึง่จากผลการวิจัยทําใหทราบไดวา เพศชายมีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ ดาน

จํานวนเงินในการซื้อสินคาและบริการ มากกวาเพศหญิง ผูทีมี่อายุมาก ระดับการศึกษาสูงรายไดมาก 

และอัตราการใชบริการรถไฟฟาตอสัปดาหมาก  มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคาและบริการที่

มากกวา 

 3.  ผูประกอบการสินคาและบริการ ผูประกอบการรถไฟฟาบีทีเอส หรือผูมีสวนเก่ียวของกับ

การโฆษณาควรที่จะสรางใหผูบริโภคไดรับรูสื่อโฆษณาใหมากยิ่งขึ้น ทั้งการมองเห็นสื่อ การไดยิน

เสียง ความถี่ในการไดเห็นไดยิน เชน การจัดจุดแสดงโฆษณาใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไมเฉพาะในตัวรถ 

เปนตน ซึ ่งจากผลการวิจัยการรับรู สื ่อโฆษณาในสถานีรถไฟฟาบีทีเอสของกลุ มวัยรุ นในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังจากการรับชม

สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน 

 4  ผูประกอบการสินคาและบริการ ผูประกอบการรถไฟฟาบีทีเอส หรือผูมีสวนเก่ียวของกับ

การโฆษณาควรเนนในเรือ่งของการนาํเสนอ เชน รปูภาพของสนิคาและบรกิารมีความสวยงาม ดึงดูด

ใจผูพบเห็น ซึง่สินคาและบริการบางประเภทก็มีความเหมาะสมกับผูบริโภคตางกันไป ดังนัน้การใช

รูปภาพในการนําเสนอสินคาและบริการควรคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ดวย เพราะจากผลการวิจัยทําใหทราบ

วาทัศนคติดานการนําเสนอ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ หลังจาก

การรับชมสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส ในทิศทางเดียวกัน 

  

ขอเสนอสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  การทําวิจัยครั้งตอไปควรที่จะมีการเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง หรือการสุมกลุมตัวอยาง

จากสถานีรถไฟฟาอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นดวย เพ่ือใหผลการวิจัยมีขอบเขตกวางขึ้น 
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 2.  ควรจะมีการเพิ่มขอคําถามปลายเปด เชน ขอเสนอแนะตางๆ ความคิดเห็นที่มีตอสื่อ

โฆษณาในรถไฟฟาบีทีเอส เปนตน เพือ่ที ่จะไดนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตางๆ ไปปรับปรุง 

แกไข ใหดียิ่งขึ้น 

 3.  ในครัง้ตอไปควรทีจ่ะมีการศึกษาเพิม่เติมในประเด็นของความพึงพอใจของผูบริโภคทีมี่

ตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมในทุกประเด็น 

 4. การทําวิจัยครั้งตอไปควรจะระบุประเภทของสินคาและบริการที่โฆษณาทางรถไฟฟา 

บีทีเอส   

 5.  การทําวิจัยครั้งตอไปควรจะเจาะจงตําแหนงของสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส  
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หมายเลขแบบสอบถาม  

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง การรับรูและทัศนคติตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสทีมี่ตอพฤติกรรมการซื้อสินคา

และบรกิารของกลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการทําสารนิพนธของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทุกทานในการชวยตอบแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามจะไมมี 

ผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามแตประการใด และการเสนอผลการวิจัยเปนภาพรวมเทานั้น โดย

แบบสอบถามจะประกอบดวย 4 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 ประชากรศาสตร  

 สวนที่ 2 การเปดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 สวนที่ 3 ทัศนคติที่มีตอส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 สวนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 

สวนที่ 1 ประชากรศาสตร  

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย ใน  ที่ตรงกับสถานภาพของทาน  

 

1. เพศ 

  1. ชาย     2. หญิง 

 

2. อายุ  

  1. 15 – 17 ป    2. 18 – 20 ป   3. 21 – 24 ป  

 

3. ระดับการศึกษา 

  1. มัธยมศึกษาตอนตน  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.   

  3. ปวส./ อนุปริญญา  4. ปริญญาตรี 

  5. อื่นๆ โปรดระบุ................... 

 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  1. นอยกวาหรือเทากับ 3,000 บาท  2. 3,001-4,000 บาท  

  3. 4,001-5,000 บาท    4. 5,001-6,000 บาท 

  5. 6,001-7,000 บาท   6. มากกวา 7,000 บาท 
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5. ในหนึ่งสัปดาหทานใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสโดยเฉลี่ยกี่ครั้ง 

  1. 1-3 ครั้ง     2. 4-6 ครั้ง 

  3. 7-9 ครั้ง     4. 10-12 ครั้ง  

  5. มากกวา 13 ครั้ง  

 

สวนที่ 2 การเปดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย  ในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของทานวา

สามารถรับรูส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมากนอยเพียงใด 

 

1. การมองเห็นส่ือโฆษณาทั้งภายในบริเวณสถานีและภายในขบวนรถไฟฟาบีทีเอส 

      ไมเดนชัดอยางมาก ____:____:____:____:____ เดนชัดอยางมาก 

                                             1      2      3     4      5  

  

2. การมองเห็นโฆษณาที่ฉายจากส่ือ  

 เห็นภาพไมชัดเจนอยางมาก ____:____:____:____:____ เห็นภาพชัดเจนอยางมาก 

                                                        1      2     3      4     5  

 

3. การกระจายของส่ือโฆษณา ไมทั่วถึง ____:____:____:____:____ ทั่วถึง  

                                                            1     2      3      4     5  

 

4. ความถี่ในการมองส่ือโฆษณา ไมบอย ____:____:____:____:____ บอยมาก  

                                                           1       2      3      4      5  

 

5. ความถี่ในการไดยินส่ือโฆษณา ไมบอย ____:____:____:____:____ บอยมาก  

                                                             1      2      3     4      5  
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สวนที่ 3 ทัศนคติที่มีตอส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับทัศนคติของทานมากที่สุด 

 

ทัศนคติที่มีตอสื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

ระดับความคิดเห็น 

ม
าก

ท
ี่สุด

 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

น
อย

 

น
อย

ท
ี่สุด

 

ดานการนําเสนอ 

1 

สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสเปนการยัดเยียดขอมูลใหกับทาน

มากเกินไป           

2 

สื ่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสใชภาพและขอความที ่ดึงดูด

สายตา           

3 

สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีการจัดวางตําแหนงของแตละจุด

อยางเหมาะสม           

4 

สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีขนาดใหญ สามารถมองเห็นได

อยางชัดเจน           

ดานภาพลกัษณ 

5 สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอสมีความทนัสมัย           

6 สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบทีเีอสมีความหรหูรา           

7 สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีรสนิยม ดูดี           

8 

สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีความแปลกใหม และมีความคิด

สรางสรรค           

ดานการรับรู 

9 

สือ่โฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสสามารถดึงดูดความสนใจใหทาน

ตดิตามได           

10 

สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีประสิทธิภาพในการชวยใหจดจํา

สินคาและบริการได           

11 

สื่อโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอสมีสวนชวยในการซื้อสินคาและ

บริการยี่หอนัน้ๆ            
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สวนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการหลังการรับชมส่ือโฆษณาทางรถไฟฟาบีทีเอส 

 

1.  หลังจากการรับชมส่ือโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

                  ไมซื้ออยางแนนอน____:____:____:____:____ซือ้อยางแนนอน 

                                                 1     2      3      4     5  

2 . หลังจากการรับชมส่ือโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสินคา   และบริการ จํานวน  

     ................ครั้งตอเดือน 

 

3 . หลังจากการรับชมส่ือโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส มูลคาการซื้อสินคาและบริการมีมูลคาเทาไหร           

      โปรดระบุจํานวนเงิน...........................บาท 

 

4. หลังจากการรับชมส่ือโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส ทานตัดสินใจซื้อสินคาและบริการประเภทแตละประเภทใน

ระดับใดมากที่สุด 

 

สินคาและบริการ 

ม
าก

ท
ี่สุด

 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

น
อย

 

น
อย

ท
ี่สุด

 

5 4 3 2 1 

1 สินคาอุปโภค บริโภค      

2 คอมพิวเตอร      

3 สุขภัณฑ      

4 ยา      

5 โทรศัพทมือถือ      

6 เครื่องสําอาง      

7 บรกิารธนาคาร      

8 บริการดานการเงิน      

9 นิตยสารบันเทิง      

10 การรับชมภาพยนตร      

   

5. หลังจากรับชมส่ือโฆษณารถไฟฟาบีที่เอส  ทานมักจะซื้อสินคาและ บริการจากที่ใดมากที่สุด 

  1.  หางสรรพสินคาทั่วไป เชน เดอะมอลล เซ็นทรัล  โรบินสัน เปนตน 

  2.  หางคาปลีกขนาดใหญ เชน โลตัส บิ๊กซี คารฟูร เปนตน 

  3.  รานสะดวกซื้อใกลบาน เชน เซเวน อีเลเวน แฟมิลี่ มารท 108 ชอป เปนตน  

  4.  ติดตอโดยตรงกับเจาของสินคา/บริการ 

  5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ สกุล     นายอนชุา   สมานสขุ 

วัน เดือน ปเกิด   28 ตลุาคม 2526 

สถานที่เกิด    47 หมู 9 ต.หนองบวั อ.ทาตมู จ.สุรินทร 

ที่อยูปจจุบัน    56/151 สุขุมวทิ 85 บางจาก พระโขนง กทม. 10260 

 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2550    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญช ี

     จาก  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 

 พ.ศ. 2554   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 

     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิวิโรฒ 
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