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ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทเีอสทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้า 

และบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

(THE ADVERTISING MEDIA ON BTS SKYTRAIN SYSTEM AFFECTING 

CONSUMER'S PURCHASING IN BANGKOK) 

ทวารัตน์ ผา่นพินิจ1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วัต ถุ ป ระ ส ง ค์ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า อิ ส ร ะ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จจัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

และเชิงอนุมาน มีการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-Test,  F-test และ 

Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 

20-29 ปี     ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

และมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้รถไฟฟ้า    

บีทีเอสมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาในการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส 06:00 - 09:00         

มีความสนใจส่ือโฆษณาประเภทสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม และ มีความสนใจและ

จดจาํหลงัจากรับชมส่ือโฆษณา โดยท่ีส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลบน

สถานีในบริเวณชานชาลาเป็นสถานท่ีตั้งส่ือง่ายต่อการรับชม ส่ือมลัติมีเดียประเภท

โฆษณาจอดิจิตอลในรถไฟฟ้าเป็นส่ือโฆษณากระตุ้นให้อยากรับรู้ ส่ือภาพน่ิง

ภายนอกรถไฟฟ้า      บีทีเอสมีขนาดของส่ือโฆษณามีความเหมาะสม ส่ือภาพน่ิง

ภายในรถไฟฟ้าบีทีเอสมีตาํแหน่งส่ือง่ายต่อการมองเห็น 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่ือภาพน่ิงตําแหน่งถาวรบนสถานีและบริเวณชานชาลามีรูปแบบส่ือมีความ

หลากหลาย และส่ือภาพน่ิงตาํแหน่งพิเศษบนสถานีและบริเวณชานชาลารถไฟฟ้า     

บีทีเอสเป็นส่ือง่ายต่อการจดจาํสินคา้และบริการของส่ือ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดบัการศึกษา พฤติกรรมหลงัจากรับชม

ส่ือโฆษณา ส่ือมลัติมีเดีย และ ส่ือภาพน่ิง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส, ส่ือโฆษณา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to study the demography, 

consumers' behavior, and the advertising media on the BTS skytrain system effect 

to consumers' purchasing in Bangkok by using the 400 questionnaires. The statistic 

analysis methods are the descriptive statistics and the inferential statistics; One-way 

Anova : t-Test, F-test and Multiple Regression Analysis for testing the hypothesis at 

0.05 significant level.  

The result of this independent study shown that most of the respondents are 

female, 20-29 years old, Bachelor degree graduated, working in the private 

company, and the monthly income is around 10,000 - 20,000 baht. Most of the 

respondents are using BTS skytrain more than once per week during 6 am to 9 am. 

They are interested in food and beverage advertising. After they watched 

advertising, they are interested and remember in advertising. Regarding the 

advertising media, Digital multimedia on platform; simply watch the ads, Digital 

multimedia in train; advertising stimulus, Train body wrap static media; optimal 

size, In-train static media; simply to see, Conventional static media; varied forms of 

advertisement, and Unconventional static media; simply remembered products and 

services of advertisement. 
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The result of hypothesis test revealed that the education, consumers' 

behavior after watching advertising, digital multimedia, and static media on BTS 

skytrain system effect to the decision process in purchasing products and services in 

Bangkok. 

KEYWORDS: THE BTS SKYTRAIN SYSTEM ; ADVERTISING MEDIA 

บทนํา 

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณาเขา้มามีบทบาทในสังคมมากข้ึน และ 

มีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ของประชาชนใน

สังคม ในอดีตธุรกิจโฆษณามีรูปแบบในการส่ือสารไม่มากนกัและไม่ค่อยมีบทบาท

หรือเป็นท่ีสนใจในแวดวงธุรกิจต่างๆ แต่ทางกลบักนัในปัจจุบนัโฆษณาเขา้มาเป็น

ส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ทาํให้รูปแบบในการส่ือสารผา่นทางส่ือโฆษณา

มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณามีการพฒันาเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 

เพื่อตอบสนองการตลาดของธุรกิจมากข้ึน ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ส่ือโฆษณาเป็น

จุดเร่ิมต้นในการขายสินค้า โดยจะให้ความสําคัญกับส่ือโฆษณาพอกับการขาย        

ซ่ึงส่ือโฆษณาต่างๆเหล่าน้ีสามารถเลือกท่ีจะโฆษณาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายมากข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณาช่วงตน้ปี 2555 มีอตัราค่าใชจ่้ายสูงข้ึน 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ีในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงส่ือโฆษณาท่ีมียอดค่าใช่จ่าย

สูงสุด ไดแ้ก่ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์โรงภาพยนตร์ วิทยุ ส่ือกลางแจง้ ตามลาํดบั เม่ือ

พิจารณาดูแลว้ธุรกิจโฆษณามีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ และเป็นท่ีน่าสนใจของ

แวดวงธุรกิจต่างๆอีกดว้ย 

 ระบบขนส่งมวลชนเป็นอีกแหล่งท่ีธุรกิจโฆษณาให้ความสนใจท่ีจะลงทุน

ทาํธุรกิจโฆษณาเน่ืองจากระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนยร์วมของประชาชนจาํนวนมาก

และเป็นช่องทางในการส่ือสารใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้โฆษณาผา่นส่ือในขนส่งมวลชนอีก

ดว้ย บริษทั ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม รถไฟฟ้า    

บีทีเอส เป็นอีกสถานท่ีท่ีสามารถทาํธุรกิจโฆษณาได ้  
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บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) คือบริษทัท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบั

การให้บริการดา้นการตลาดและการโฆษณา ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั บีทีเอส 

กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) โดยได้รับสัมปทานจาก บริษทั ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยมีรูปแบบส่ือโฆษณา ไดแ้ก่ ประเภทส่ือมลัติมีเดียและ

ส่ือภาพน่ิงบนรถไฟฟ้าบีทีเอส และบนสถานีรถไฟฟ้า      บีทีเอส ตลอดจนพื้นท่ีเชิง

พาณิชยบ์นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น โฆษณาตามทางเดิน ขา้งขบวนรถไฟฟ้า ใน

หอ้งโดยสารรถไฟฟ้า เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีมาจากการโฆษณาของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ท่ีมาจากการโฆษณาของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสกบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร      

เพื่อนาํไปใชว้างแผนกลยทุธ์กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ 

2. ทราบพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชว้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจ

ต่างๆ 

3. ทราบปัจจยัส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใช้ในการวาง

กลยทุธ์ทางส่ือโฆษณา 

4. ท รา บ ก า รตัด สิ นใ จ เ ลื อก ซ้ื อสิ น ค้า แล ะ บ ริก า รข อ ง ผู ้บ ริ โภค ใ น

กรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชว้างแผนกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดในธุรกิจต่างๆ 
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สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ลกัษณะผูรั้บสารท่ีวิเคราะห์ ตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป โดยมีความแตกต่าง

ทางประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิต่อการส่ือสาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ 

1. เพศ (Sex) มีงานวิจยัท่ีพิสูจน์วา่ คุณลกัษณะบางอยา่งของเพศชายและเพศ

หญิงท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจยัเก่ียวกบั

ชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเด็กวยัรุ่น พบว่า เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงคราม

และจารกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็กวยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่

ก็มีงานวจิยัหลายช้ินท่ีแสดงวา่ ชายและหญิงมีการส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั 

2. อายุ (Age) การจะสอนผูท่ี้อายุต่างกนัให้เช่ือฟัง หรือเปล่ียนทศันคติหรือ

เปล่ียนพฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกัน ยิ่งมีอายุมากกว่าจะสอนให้เช่ือฟัง ให้

เปล่ียนทศันคติและเปล่ียนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) 

และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ไดท้าํการวิจยัและให้ผลสรุปวา่ 

การชกัจูงจิตใจหรือโนม้นา้วจิตใจของคนจะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพิ่มข้ึน อายุยงัมี

ความสัมพนัธ์ของข่าวสาร และส่ืออีกดว้ย เช่น ภาษาท่ีใช้ในวยัต่างกนั ก็ยงัมีความ

ต่างกนั โดยจะพบวา่ ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวสูงกวา่ผูสู้งอายุ เป็น

ตน้ 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรท่ีสําคัญมากท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของ การส่ือสารของผูรั้บสาร ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีว่า การศึกษาของ
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ผูรั้บสารนั้นทาํใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษา

สูง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง 

อาชีพ รายได้   เช้ิอชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า ฐานะ

ทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ �(2546, หน้า 196-199) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่าน

เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงจะเปรียบเสมือนกล่องดาํ

ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพล

จากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) 

หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) โมเดลน้ีเร่ิมตน้อยูท่ี่มีส่ิง

กระตุ้นให้เกิดความต้องการ แล้วทาํให้เกิดการตอบสนอง ดังนั้นโมเดลน้ีจึงอาจ

เรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้ท่ีอาจเกิดข้ึนเองภายในร่างกาย (Inside 

Stimulus) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจ

และจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือ

วา่เป็นเหตุจูงใจเกิดสินคา้ (Buying Stimulus) ซ่ึงอาจให้เหตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และ

ใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวทิยา (อารมณ์) ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ี

นกัการตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

  1.1.1 ส่ิงกระตุน้ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หส้วยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

  1.1.2 ส่ิงกระตุน้ด้านราคา (Price) เช่น การกาํหนดราคา

สินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
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  1.1.3 ส่ิงกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจําหน่าย 

(Distribution/ Place) เช่น จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่

ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

  1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก 

แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถือว่าเป็นส่ิงกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือ 

 1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

  1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) 

  1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) 

  1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง  

(Law And Political)  

  1.2.4 ส่ิงกระตุน้วฒันธรรม (Culture) 

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ

ทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อ 

 2.1 ลักษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูมี้

อิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสังคม ปัจจยัส่วน

บุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

 2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู ้ซ้ือ  (Buyer’s Response) 

ประกอบด้วยขั้นตอน คือการรับรู้ ความต้องการ การคน้หาข้อมูล การประเมินผล

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจใน

ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจเลือกซ้ือประเภทของผลิตภณัฑห์น่ึง ๆ 

 3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑป์ระเภทหน่ึง ๆ 

 3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ

เลือกผูข้าย เพื่อซ้ือสินคา้หน่ึง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะคาํนึงถึงสถานท่ีขาย การบริการ 

 3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) คือ การท่ีผูบ้ริโภค

จะตดัสินใจเลือกระยะเวลาเพื่อซ้ือสินคา้หน่ึง ๆ  

 3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) คือ การท่ีผูบ้ริโภค

จะตดัสินใจเลือกปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือคร้ังหน่ึง ๆ  

 เสรี วงษม์ณฑา (2547: 125) การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารขอ้มูล

ท่ีไม่ใช่บุคคล (ใชส่ื้อ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรง

จาํเก่ียวกบัสินคา้ (Goods) และบริการ (Service) หรือ ความคิด (Ideas) ซ่ึงสามารถ

ระบุผูอุ้ปถมัภร์ายการ (ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีโฆษณา) โดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสาํหรับส่ือโฆษณา ส่ือโฆษณาดงักล่าวประกอบดว้ย 

 1. ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

 2. ส่ือแพร่ภาพกระจายเสียง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิยุ 

 3. ส่ือกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาต่างๆ 

 4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซด ์เป็นตน้ 

 นิตนา ฐานิตธนกร และ พิรดี เครือชาลี, 2554 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง "ทศันคติ

และการเปิดรับส่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการขอผูบ้ริโภค: 

กรณีศึกษาส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทาง" พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-35 ปี  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน       

การเปิดรับส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทาง และทศันคติท่ีมีต่อโฆษณา

ท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการ

รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสายสีลม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาํนวน    

400 ชุด สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) t-Test, 

F-test และ Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

กรอบแนวคิด 

  ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 

- ส่ือมลัติมีเดีย 

- ส่ือภาพน่ิง 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

- ความถ่ีในการใชร้ถไฟฟ้าบีทีเอส 

- ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส 

- ประเภทสินคา้ของส่ือโฆษณาใน

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 

- พฤติกรรมหลงัจากการรับชมส่ือ

โฆษณา 
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สรุปผลการวจัิย 

 ดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุเฉล่ียอยู่ในช่วง 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน 

 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการ

ใชร้ถไฟฟ้าบีทีเอสมากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ อยูใ่นช่วงเวลา 06:00 - 09:00 น. มีความ

สนใจ ส่ือโฆษณาในสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยพฤติกรรมหลังจาก

รับชมส่ือโฆษณาผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจและจดจาํส่ือโฆษณา 

 ด้านส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า ส่ือมัลติมีเดียประเภท

โฆษณาจอดิจิตอลบนสถานีในบริเวณชานชาลามีสถานท่ีติดตั้งส่ือง่ายต่อการรับชม 

ส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลในรถไฟฟ้าเป็นส่ือโฆษณาท่ีกระตุน้ให้อยาก

รับรู้ ส่ือภาพน่ิงภายนอกรถไฟฟ้าบีทีเอสมีขนาดของส่ือโฆษณาท่ีมีความเหมาะสม 

ส่ือภาพน่ิงภายในรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นตาํแหน่งส่ือท่ีง่ายต่อการมองเห็น ส่ือภาพน่ิง

ตาํแหน่งถาวรบนสถานีและบริเวณชานชาลามีรูปแบบของส่ือท่ีมีความหลากหลาย 

และ ส่ือภาพน่ิงตาํแหน่งพิเศษบนสถานีและบริเวณชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอสง่ายต่อ

การจดจาํสินคา้และบริการของส่ือโฆษณา 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

การตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้

และบริการ 

 

0.658 

 

0.175 

 

 

 

3.755 

 

0.000 

 

 

 

ส่ือมลัติมีเดีย 0.213 0.037 0.226 5.752 0.000 0.418 2.392 

ส่ือภาพน่ิง 0.664 0.038 0.679 17.309 0.000 0.418 2.392 

R= 0.863              R2 = 0.745              F-Test = 579.606           Sig. =  0.000* 
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 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ ส่ือโฆษณาใน

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 86.3% และส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า          

บีทีเอสสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครได ้74.5% นอกจากน้ียงัพบวา่ ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ซ่ึงประกอบดว้ย ส่ือมลัติมีเดีย และ ส่ือภาพน่ิง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

และบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

เพศ t-Test .203 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .105 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .038 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test .207 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test .367 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ

บริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

ความถ่ีในการใชร้ถไฟฟ้า F-Test .100 ปฏิเสธ 

ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ F-Test .396 ปฏิเสธ 

ประเภทสินคา้ของส่ือโฆษณา F-Test .395 ปฏิเสธ 

พฤติกรรมหลงัจากการรับชม F-Test .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3  ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าและบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ส่ือมลัติมีเดีย MRA .000 ยอมรับ 

ส่ือภาพน่ิง MRA .000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

ดา้นประจยัทางประชากรศาสตร์มีเพียงระดบัการศึกษาเท่านั้นท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการจากส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ผูว้ิจยัมอง

วา่ บุคคลท่ีมีการศึกษาสูง การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจะมีความซบัซ้อนและมี

เหตุผลมากกว่า (ผลวิจัยส่วนน้ีสอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ของ         

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ซ่ึงกล่าววา่ การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีสําคญัมาก

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ การส่ือสารของผูรั้บสาร ดังงานวิจัยหลายช้ินท่ีช้ีว่า 

การศึกษาของผูรั้บสารนั้นทาํใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคล

ท่ีมีการศึกษาสูง จะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพ์

มาก) 

ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีเพียงด้านภายหลงัจากรับชมส่ือโฆษณาเท่านั้นท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการจากส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า      

บีทีเอส ผูว้ิจยัมองว่า ส่ือโฆษณาเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ จดจาํ 

และมีความต้องการท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการตามมา ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ    เสรีรัตน์ �(2546, หนา้ 196-

199) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) ซ่ึงกล่าวไวว้่า ส่ิง

กระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้

ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กับบุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถือว่าเป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการซ้ือ และ สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ อรชา ส่ือสุวรรณ, 2543 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง "การเปิดรับ การจดจาํ และ

ทศันคติของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอส" พบว่า 

การเปิดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญักบั

การจดจาํส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้า   บีทีเอส การเปิดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอ

สมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสําคญักบัทศันคติของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อส่ือโฆษณา

ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส การจดจาํส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

อยา่งมีนยัสําคญักบัทศันคติของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอส และ 

การเปิดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสและการจดจาํส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้า       
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บีทีเอสสามารถร่วมกันอธิบายทศันคติต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างมี

นยัสาํคญั 

ดา้นส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสพบวา่ ส่ือมลัติมีเดีย และส่ือภาพน่ิง 

มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั

แนวคิดด้านส่ือโฆษณาของ เสรี วงษ์มณฑา (2547: 125) ซ่ึงกล่าวว่า การโฆษณา 

(Advertising) เป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีไม่ใช่บุคคล (ใชส่ื้อ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้

ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจาํเก่ียวกบัสินคา้ (Goods) และบริการ (Service) 

หรือ ความคิด (Ideas) ซ่ึงสามารถระบุผูอุ้ปถมัภ์รายการ (ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย

สินค้าท่ีโฆษณา) โดยผูอุ้ปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับส่ือโฆษณา และ 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิตนา ฐานิตธนกร และ พิรดี เครือชาลี, 2554             

ไดท้าํการศึกษาเร่ือง "ทศันคติและการเปิดรับส่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษาส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํ

ทาง" พบวา่ การเปิดรับส่ือโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทาง และทศันคติท่ี

มีต่อโฆษณาท่ีศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจาํทางมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

 จากผลการวิจยัเร่ือง  “ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” สามารถนาํมา

ประยุกต์ใช้กบัผูป้ระกอบการและบริษทัได ้คือ ส่ือโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการของลูกคา้ โดยท่ีรูปแบบของส่ือโฆษณาท่ีแตกต่างกนัจะมีจุดเด่น

และลกัษณะเฉพาะท่ีจะส่ือสารถึงตวัผลิตภณัฑ์และประเภทของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ดงันั้น ผูป้ระกอบการและบริษทัต่างๆ ควรคาํนึงถึงการเลือกใชส่ื้อโฆษณาให้

มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ซ่ึงจะส่ือถึงการรับรู้และการจดจาํในตัว

ผลิตภณัฑร์วมไปถึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่าง

เดียว ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวจิยัคร้ังต่อไป สามารถวิจยัถึงส่ือโฆษณาในระบบคมนาคมอ่ืนๆ

ได ้เพื่อทราบถึงการรับรู้และการจดจาํผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัออกไป 

2. การวิจยัคร้ังต่อไป สามารถวิจยัส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย

เจาะจงถึงประเภทสินคา้และบริการโดยเฉพาะ 

3. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งนั้น สามารถศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

กลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร โดยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบัพื้นท่ีในการทาํการ

วจิยั 

เอกสารอ้างองิ 

กนกวรรณ นิมิตชยัโกศล. "การเปิดรับส่ือโฆษณากับการตัดสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ 

 กรณีศึกษาโครงการเมืองไทยสูงวยัยิม้ ของผู้สูงอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร." 

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด, บริหารธุรกิจ

 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยันเรศวร, 2554 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. 

กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2554 

คมกริต อยูแ่สนสุข. "ประสิทธิผลของส่ือโฆษณาและจุดสัมผสัตราสินค้าผลิตภัณฑ์

 เสริมอาหารท่ีมีต่อผู้บริโภคเป้าหมายในกรุงเทพมหานครฐานะผู้บริโภค

 ระดับกลาง." วทิยานิพนธ์, นิเทศน์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2546 

ดวงฤดี ปลอดภยั และคณะ. "การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของ

 นักเรียนในพืน้ท่ี  8 จังหวดัภาคใต้."  งานวจิยัสาขาการตลาด, มหาวทิยาลยั
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